
კარნიზი და შიშველი ფიგურის ჩანახატი სიქსტეს კაპელას ჭერისთვის 
დაახლ. 1508 წწ. 
შავი ფანქარი, ნახშირი, კალამი, 414 X 271 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
სიქსტეს კაპელას ჭერის მოხატვის გრანდიოზულ სამუშაოს მიქელანჯელო სავარაუდოდ 1508 წლის 
შემოდგომაზე შეუდგა. ეს საინტერესო და ექსპრესიით სავსე ჩანახატი დაახლოებით ამ პერიოდში უნდა იყოს 
შესრულებული. შესაძლოა, თავიდან  ესკიზი განსაზღვრული იყო ნიჟარებითა და მუხის რკოთი მოხატული 
კარნიზისთვის (რკო „დელა როვერეს“ საგვარეულოს გერბზე გამოსახული სიმბოლოა, პაპი, იულიუს II კი 
სწორედ ამ ოჯახს განეკუთვნებოდა, რომელიც წარმოშობით სავონადან გახლდათ). ამ პირველი მცდელობის 
გარდა, რომლის სუსტი კვალი დელფოსის სიბილას გამოსახულებიან კაპიტელზე შეინიშნება, ეს მოტივი 
მიქელანჯელოს აღარ გამოუყენებია თაღის დიდი კარნიზისთვის, რომელიც დეკორატიული ელემენტების 
სიმწირით გამოირჩევა და მისი შექმნა კლასიკური და უფრო მონუმენტური მოდელებით არის 
შთაგონებული. სამაგიეროდ, ეს მოტივი მეორდება თაღის საყრდენსა და ლუნეტებზე, რომლებიც უფრო 
უბრალო ფიგურებით არის შემკული. აუხსნელია ჩანახატის წინა კიდეზე დატანებული წარწერების 
მნიშვნელობა, რომლებიც შესრულებულია ძველებური კალიგრაფიით, მაგრამ  მიქელანჯელოს არ ეკუთვნის: 
„უბედურები“ (კალმით დაწერილი) და „ლამაზები“ (წითელი ფანქრით დაწერილი). 
მიქელანჯელო თავიდან გეგმავდა, ეს „შიშველი ფიგურები“ კაპელას ჭერის  მოხატულობაში ჩაერთო. ისინი 
ადვილად ამოიცნობა ფიგურებში, რომლებიც განლაგებულია კუმელი სიბილას მარცხნივ და იერემია 
წინასწარმეტყველის მარჯვნივ. უფრო მომცრო ფიგურები წარმოადგენს ესაია წინასწარმეტყველის მარჯვნივ 
გამოსახული პერსონაჟის თავდაპირველ მონახაზებს.  
 

 



 
სიქსტეს კაპელას ჭერის ერთ-ერთი ფიგურის მკლავის ჩანახატი 
დაახლ. 1509-1510 წწ. 
შავი ფანქარი, 98 X 131 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
ამ ესკიზზე გამოსახულია ძლიერი მკლავი, რომელიც შუქ-ჩრდილების მეშვეობით არის გამოკვეთილი. აქ, 
ისევე როგორც მიქელანჯელოს ახალგაზრდობის დროინდელ სხვა ჩანახატებში, გამოყენებულია ტექნიკა, 
რომელსაც ლუჩანო ბერტი „სკულპტურულ ხატვას“ უწოდებს. ეს ფორმა გვაგონებს ანტიკურ ქანდაკებას 
„ბადროს მტყორცნელს“ და, რაც მთავარია, თავად  მიქელანჯელოს „დავითის“ დაკუნთულ ხელს, რომლის 
მოტივი სიქსტეს კაპელას ჭერის მოხატულობაში ხშირად მეორდება. შემთხვევითი არ არის, რომ მარჯვენა 
წინამხრის ეს ჰორიზონტალური გამოსახულება, თავისი უმოძრაო მდებარეობის მიუხედავად, იმდენად 
დინამიკურია, რომ კრიტიკოსებმა ის სხვადასხვა პერსონაჟებს დაუკავშირეს: მაგალითად, ფრეი (Frey) 
თვლის, რომ ეს უნდა იყოს ღმერთის ხელი, გამოსახული ფრესკაზე „ადამის შექმნა“, ვაილდისა (Wilde) და 
ტოლნის (Tolnay) აზრით კი, ეს მთვრალი ნოეს მარცხენა ხელის სარკისებრი გამოსახულებაა. მიუხედავად 
იმისა, რომ ტოდეც (Thode) ამ  ჩანახატს „უკანასკნელი სამსჯავროს“ შექმნის გაცილებით გვიანდელ ეტაპს 
მიაკუთვნებდა, ითვლება, რომ მასში ჩანს ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხელოვანის სულიერებისა და 
ხელწერისთვის დამახასიათებელი მკვეთრი ნიშნები იმ პერიოდში, როდესაც მიქელანჯელო „დავითს“ 
აქანდაკებდა და კაპელის ჭერის ფრესკებზე მუშაობდა.  
 

 

 

 

 

 

 



ორი შიშველი ფიგურის ესკიზი სიქსტეს კაპელას ჭერისთვის 
დაახლ. 1509-1510 წწ. 
შავი ფანქარი, ნახშირი, 301 X 213 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
ჩანახატზე წარმოდგენილია ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ფიგურა. ფურცლის ზედა ნაწილში 
გამოსახულია ლოდზე ჩამომჯდარი შიშველი ფიგურა, რომელიც 1905 წელს შტაინმანმა (Steinmann) დანიელ 
წინასწარმეტყველის ზემოთ და მარცხნივ გამოსახულ პერსონაჟს დაუკავშირა. თუმცა ფრესკაზე მას თავი 
განსხვავებულად აქვს მობრუნებული და მკლავის მდებარეობაც  სხვაგვარია. უფრო რთულია ჩანახატის 
ქვედა ნაწილში გამოსახული ფიგურის გაიგივება რომელიმე პერსონაჟთან. ნაკვთების სქემატურობით თუ 
ვიმსჯელებთ, ესკიზი მიქელანჯელოს მიერ კაპელას ჭერის მოხატვის დასაწყისს უნდა განეკუთვნებოდეს. 
მაიკლ ჰერსტის (Michael Hirst) ვარაუდით, ეს ფიგურა უკავშირდება ლუნეტებზე გამოსახული ქალის 
ფიგურებს, რომლებშიც ქრისტეს წინაპრები ამოიცნობა. პაოლა ბაროკის (Paola Barocchi) აზრით, ამ ჩანახატში 
დაჭერილია მომენტი, როდესაც „ხელოვანი ხელის პირველი მოსმით, სასიცოცხლო იმპულსს შთაბერავს 
პოეტურ იდეას, მაგრამ კი არ აკონკრეტებს მას, არამედ წარმოგვიდგენს ურიცხვ შესაძლებლობათა ნაზავს".  
ზედა ფიგურის შესრულებაში გამოვლენილი მიქელანჯელოს მეტყველი ხელწერის გამო გამოფენის: 
„როდენი და მიქელანჯელო“ კურატორებმა, არჩევანი შეაჩერეს სწორედ ამ ჩანახატზე, როგორც ორი 
ხელოვანის ურთიერთშედარებისთვის მნიშვნელოვან ნიმუშზე, მიუხედავად იმისა, რომ - როგორც ამას 
ფლავიო ფერგონცი (Flavio Fergonzi) აღნიშნავს - მეცხრამეტე საუკუნეში ამ ჩანახატის რეპროდუქცია არ 
არსებობდა. 
 
 

 



ადამის ფიგურა სიქსტეს კაპელას ფრესკისთვის „სამოთხიდან განდევნა“ 
დაახლ. 1509-1510 წწ. 
შავი ფანქარი, 262 X 192 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
„თქვენ წინაშეა შავი ფანქრით შესრულებული, შიშისგან ოდნავ მარჯვნივ გადახრილი  მამაკაცის შიშველი 
ფიგურა; თავი და ფეხები დასრულებული არ არის; ჩანახატი გვაფიქრებინებს, რომ ეს რომში, სიქსტეს 
კაპელას ფრესკაზე გამოსახული, მიწიერი სამოთხიდან განდევნილი ადამია“ - ასე აღწერდა ამ ესკიზს 1875 
წელს ფლორენციული სამეფო გალერეების იმდროინდელი დირექტორი და მიქელანჯელოს ბიოგრაფიის 
მკვლევარი აურელიო გოტი (Aurelio Gotti). 
პაოლა ბაროკის (Paola Barocchi) აზრით, შესანიშნავი ფაქტურის მქონე ეს ესკიზი იმ კარგად ჩამოყალიბებულ 
იდეას გადმოსცემს, რომელიც შემდგომ კაპელას ჭერზე შესრულებულ ფიგურაში აისახა. მართლაც, ამ ორ, 
გრაფიკულ და ფერწერულ გამოსახულებას შორის მსგავსება აშკარაა, თუმცა, ბუნებრივია, არსებობს 
უმნიშვნელო განსხვავებაც. მაიკლ ჰერსტმა (Michael Hirst) ზუსტად დაინახა ხაზის დინამიკურობა, რომლის 
მეშვეობითაც საოცარი სიზუსტითაა დაჭერილი ადამიანის სხეულის პლასტიკა, ნაკარნახევი ფიგურის 
შინაარსითა და ხასიათით, რომლის გაცოცხლებაც ავტორს ამ ჩანახატით განუზრახავს.   
 

 

 
 
 



 
ადამის ფიგურა  სიქსტეს კაპელას ფრესკისთვის „სამოთხიდან განდევნა“ 
დაახლ. 1509-1510 წწ. 
შავი ფანქარი, 396 X 254 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
ეს არის ადამის ტორსის სამი გრაფიკული ვარიანტი სიქსტეს კაპელას ჭერის ფრესკისთვის „სამოთხიდან 
განდევნა“. ამ გამოფენის მეშვეობით შესაძლებელია მისი შედარება ადამის სხეულის სხვა, ასევე შავი 
ფანქრით შესრულებულ ესკიზთან 45F (ჩანახატი 5), რომელიც კარგად გადმოსცემს თითქმის მთელი 
სხეულის ანატომიას. ამ ჩანახატის ქვედა ნაწილში ჩანს იმავე ფიგურის მარჯვენა ხელის ორი დეტალური 
მონახაზი. ტოლნის (Tolnay) აზრით, მიქელანჯელომ „ფურცლის მარჯვენა მხარეს, მსუბუქი კონტურით 
მოხაზა ადამის ტორსისა და თავის სამი ვარიანტი, რომლებიც ერთიმეორის ქვეშ არიან გამოსახული“, შემდეგ 
კონტური მეორედ მოხაზა და ფურცლის ზედა ნაწილში - მხრისა და მარცხენა მკლავის დეტალები, ხოლო 
ქვედა ნაწილში - ხელის დეტალები გამოკვეთა. სინამდვილეში ამ ესკიზზე აქცენტი მკლავისა და ხელის 
მოძრაობაზეა. ლუჩანო ბერტი (Luciano Berti) წერს: „თვალნათლივ მსხვილდება მკლავების მოცულობა, 
როდესაც ფანქარი მათ დასამუშავებლად ქაღალდს ეხება, ხელები კი ხელშესახებ გამომსახველობას იძენს. ეს 
ჟესტები იმდენად მეტყველია, რომ სახის დახატვა საჭირო აღარ არის.“ სწორედ ანატომიის ასეთი მეტყველი 
გამომსახველობის გამო, ბევრმა მეცნიერმა (შტაინმანმა, ფრეიმ, ტოდემ და ტოლნიმ) მიიჩნია, რომ ეს ესკიზი 
მიქელანჯელოს ეკუთვნის.  
  

 

 



 
მამაკაცის სახე სიქსტეს კაპელას ჭერისთვის  
დაახლ. 1509-1510 წწ. 
წითელი ფანქარი, 125 X 142 მმ 
ფლორენცია, ფონდი „კაზა ბუონაროტი“ 
 
ითვლება, რომ მამაკაცის დაძაბული და კონცენტრირებული გამომეტყველების მქონე სახე სტილისტურად 
სიქსტეს კაპელას მოხატვის პერიოდს უკავშირდება მიუხედავად იმისა, რომ ქრონოლოგიის თაობაზე 
კრიტიკოსთა აზრი იყოფა „კაშინის ბრძოლის“ მუყაოს შექმნის (1504-1505 წ.წ.), სიქსტეს კაპელას ჭერის 
მოხატვის წლებსა და კაპელას ფრესკების პერსონაჟებს შორის, რომლებთანაც შეიძლება ამ ჩანახატის 
გაიგივება: პირველი მათგანი ფრესკაზე „მსოფლიო წარღვნა“ მარჯვნივ გამოსახული შიშველი ფიგურაა, 
მეორე კი - იმავე კომპოზიციის მარცხენა მხარეს გამოსახული ფიგურა, რომელიც ხეზე აძრომას ცდილობს.  
ამ ნაღვლიანსა და შთამბეჭდავ სახეში უაილდი (Wilde) ხედავს რეალისტურ პორტრეტულობას, რომელიც 
მიქელანჯელოს ამგვარ ჩანახატებში იშვიათად გვხვდება. ამ დიდი მკვლევრის ინტერპრეტაციას ადასტურებს 
ოდნავ წინ გადახრილი სახე და დაშვებული ქუთუთოები, რაც დასაკრძალავი ნიღბის უმოძრაობასა და ცივ 
სტატიკურობას გვახსენებს. 
 
 

 

 

 


