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Ππόλογορ   
Μέζα από ηελ αλάγθε ηνπ γηα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα 

απαληήζεη ζηα αηώληα πξνβιήκαηα ηεο δσήο:ηνλ έξσηα,ηνλ ζάλαην,ην ζείν γεληθά ηελ 

ίδηα ηελ δσή.Δπνκέλσο,ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία,δειαδή απηό πνπ νλνκάδνπκε 

ηέρλε,εκθαλίδεηαη από ηόηε πνπ εκθαλίζηεθε θαη ν άλζξσπνο ζηε γε.πλεπώο,ε 

ηέρλε,σο δεκηνύξγεκα ηνπ αλζξώπνπ είηε ππεξεηεί ηε ζξεζθεία.ηηο πεπνηζήζεηο,ηα 

ηδαληθά είηε εμππεξεηεί πάζε,θηινδνμίεο,ειπίδεο ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία απνηειεί 

κνλαδηθή αηζζεηηθή εκπεηξία ζπλδπάδνληαο ην κύζν κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ επηζηήκε. 

 

Ο αξρεηππηθόο αλαγελλεζηαθόο άλζξσπνο πνπ άιιαμε ηελ 
ηζηνξία ηεο ηέρλεο! 

Εσγξάθνο, γιύπηεο, αξρηηέθηνλαο θαη πνηεηήο, ν Μηραήι Άγγεινο ήηαλ ε ζύλνςε ηνπ 

αλαγελλεζηαθνύ, έλα δαηκόλην πλεύκα δειαδή πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ηέρλε ζε όιεο ηεο 

Είδη Τέσνηρ 

Γλςπηική Ζωγπαθική  Απσιηεκηονική 



ηηο εθθάλζεηο. 

 

ηελ αζύιιεπηε θαξηέξα ηνπ ζηα ρξόληα ηεο ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο επηύρεζε λα δεη θήκε 

θαη λα γλσξίζεη δόμα θαη πινύην, αθνύ ην ηαιέλην ηνπ αλαγλσξίζηεθε πνιύ λσξίο ζηε 

δσή ηνπ.  

 

ηα έξγα ηνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εκβιεκαηηθά αγάικαηα «Πηεηά» θαη «Γαπίδ», πνπ 

άιιαμαλ ηελ πνξεία ηεο γιππηηθήο ηέρλεο, ελώ εμίζνπ κλεκεηώδεηο είλαη θαη νη 

παξαζηάζεηο ηνπ ζηνλ ζόιν ηνπ παξεθθιεζηνύ ηεο Καπέια ημηίλα, έξγα πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη θπζηθά θακία πεξηγξαθή, αθνύ παξακέλνπλ νξόζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο. 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ νηθνδόκεζε ηεο δπηηθήο ηέρλεο ινγίδεηαη θνινζζηαία, κε ηνλ 

κεγάιν δάζθαιν λα έρεη αθήζεη αλεμίηειν ζεκάδη ζε ό,ηη θη αλ κπήθε πνηέ ζην 

δεκηνπξγηθό ηνπ ζηόραζηξν: γιππηηθή, δσγξαθηθή, αξρηηεθηνληθή θαη πνίεζε! 

πρωηα τρονια 

 
Ο Μηραήι Άγγεινο γελληέηαη σο Μηθειάληδειν ληη Λνληνβίθν Μπνπνλαξόηη ηκόλη ζηηο 6 
Μαξηίνπ 1474 ζην Καπξέδε ηεο Ηηαιίαο. Ο παηέξαο ηνπ, Λενλάξλην, ππεξεηνύζε σο 
δεκνηηθόο αμησκαηνύρνο ζην κηθξό ρσξηό όηαλ ζεκεηώζεθε ν εξρνκόο ηνπ δεύηεξνπ 
απηνύ από ηα 5 παηδηά πνπ ζα απνθηνύζε ηειηθά κε ηε γπλαίθα ηνπ, Φξαληζέζθα Νέξη, κε 
ηελ νηθνγέλεηα λα κεηαθηλείηαη ζηε Φισξεληία όηαλ ν Μηραήι Άγγεινο ήηαλ αθόκα 
βξέθνο. 



 
 
Ο ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ σζηόζν αλαγθάδεη ηνλ παηέξα λα εκπηζηεπηεί ηνλ κηθξό 
Μηραήι Άγγειν ζε παξακάλα, κε ηα νηθνλνκηθά ηεο θακίιηαο λα κελ είλαη πηα θαζόινπ 
θαιά. Μέζα ζην πιαίζην απηό, ν Μηραήι Άγγεινο ελδηαθεξόηαλ πεξηζζόηεξν λα 
παξαθνινπζεί ηνπο δσγξάθνπο πνπ εξγάδνληαλ ζε γεηηνληθέο εθθιεζίεο θαη λα 
απνιακβάλεη ηα ζρέδηά ηνπο παξά λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν.  

 
Με ηνλ έθεβν Μηραήι Άγγειν λα κελ επηδεηθλύεη θαλέλα ελδηαθέξνλ ηόζν γηα ηα 
γξάκκαηα όζν θαη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ν παηέξαο ηνπ ζπκθσλεί λα καζεηεύζεη 
ν λεαξόο ζην εξγαζηήξην γλσζηνύ ηνπηθνύ δσγξάθνπ, γηα λα κάζεη έηζη κηα ηέρλε. Ήηαλ 
ζηα 13 ηνπ ρξόληα ινηπόλ όηαλ ζα έξζεη γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηε δσγξαθηθή θαη 
ζα εθηεζεί ζηελ ηερληθή ηεο λσπνγξαθίαο.  
 
Μόιηο έλαλ ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο καζεηείαο ηνπ, κηα ηεξάζηηα επθαηξία 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ λεαξό καζεηεπόκελν: κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ δσγξάθνπ-δαζθάινπ ηνπ 
Σδηξιαληάγην, γίλεηαη δεθηόο ζην παιάηη ηνπ θισξεληηλνύ εγεκόλα Λνξέληδν ηνπ 
Μεγαινπξεπή, ηεο παλίζρπξεο νηθνγέλεηαο ησλ Μεδίθσλ, γηα λα ζπνπδάζεη θιαζηθή 
γιππηηθή ζηνπο θήπνπο ησλ 



Μεδίθσλ. 

 
 



Ζ επνρή είλαη ηδηαηηέξσο γόληκε γηα ηνλ δσγξάθν: ζηα ρξόληα πνπ πέξαζε ζηνλ νίθν ησλ 
Μεδίθσλ (1489-1492) απέθηεζε πξόζβαζε ζηελ θνηλσληθή ειίη ηεο Φισξεληίαο, έκαζε 
ηελ ηέρλε θάησ από ηηο δηδαρέο ηνπ γλσζηνύ γιύπηε Μπεξηόιλην ληη Σδηνβάλη, αιιά ήξζε 
θαη ζε επαθή κε ηνλ θύθιν ησλ πνηεηώλ θαη ησλ αθαδεκατθώλ πνπ νλνκάζηεθαλ 
«αλζξσπηζηέο» (νπκαληζηέο, λενπιαησληθνί θ.ιπ.). Με ηε βνήζεηα ησλ Μεδίθσλ, κέρξη 
θαη εηδηθή άδεηα πήξε από ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία λα κπνξεί λα κειεηά αλαηνκία, 
δηεξεύλεζε πνπ ζα άθελε βέβαηα ην ζηίγκα ηεο ζηελ πγεία ηνπ.  
 
Οη επηδξάζεηο απηέο θαη ε βνήζεηα ηεο εγεκνληθήο νηθνγέλεηαο ζα έζηξσλαλ ην έδαθνο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηηι ηνπ Μηραήι Άγγεινπ: ε κπώδεο αθξίβεηα θαη ν 
ξεαιηζκόο ζηε ζύλζεζε δειαδή έηζη όπσο αλακεηγλύνληαλ ηδαληθά κε ηελ νκνξθηά ησλ 
ιπξηθώλ δηαζηάζεσλ! Γύν αλάγιπθα πνπ ζώδνληαη από ηελ πξώηε απηή πεξίνδν ηνπ 
δσγξάθνπ, ε «Μάρε ησλ Κεληαύξσλ» θαη ε «Παλαγία ηεο θάιαο», απνηεινύλ δηαζήθεο 
ηνπ πξώηκνπ ηαιέληνπ ηνπ 16ρξνλνπ αγνξηνύ... 

 
 
Πρώηες επιηστίες και επιδράζεις 



 
Οη πνιηηηθέο πεξηπέηεηεο ζηηο νπνίεο κπήθε ε Φισξεληία κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ κνλάξρε 
Λνξέληδν ηνπ Μεγαινπξεπή αλαγθάδνπλ ηνλ λεαξό Μηραήι Άγγειν λα εγθαηαιείςεη ηε 
Φισξεληία γηα ράξε ηεο Μπνιόληα. Δθεί ζπλερίδεη ηε καζεηεία ζην πιεπξό δσγξάθσλ θαη 
αξρηηεθηόλσλ, επηζηξέθνληαο ηειηθά ζηε Φισξεληία ην 1495 γηα λα μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα 
ηνπ σο γιύπηεο: αηζζεηηθό ηνπ παξάδεηγκα δελ ήηαλ άιιν από ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο 
θιαζηθήο αξραηόηεηαο, ε νπνία γλώξηδε κηα πξσηόγλσξε αλαβίσζε ηελ επνρή ηεο 



Αλαγέλλεζεο. 

 
 
Γλσζηόηεξν άγαικα ηεο επνρήο απηήο, πνπ έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηνπο 
θόιπνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, είλαη ν εξσηηδέαο ηνπ Μηραήι Αγγέινπ, πνπ ππέζηε 
επεμεξγαζία από ηνλ γιύπηε γηα λα θαίλεηαη αληίθα. Ο θαξδηλάιηνο Ραθαέιε Ρηάξην 
αγόξαζε κάιηζηα ηνλ «Έξσηα» πηζηεύνληαο όηη αλήθε ζηελ επνρή ηεο θιαζηθήο 
αξραηόηεηαο θαη απαίηεζε από ηνλ Μηραήι Άγγειν ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ κόιηο 
πιεξνθνξήζεθε ηελ αιήζεηα! Αλ θαη ζην ηέινο, ζακπσκέλνο από ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 
λεαξνύ γιύπηε, απνθάζηζε λα ην θξαηήζεη, ιεηηνπξγώληαο ηαπηνρξόλσο σο καηθήλαο γηα 
ηνλ Μηραήι Άγγειν: απηόο πξνζθάιεζε ηνλ δσγξάθν ζηε Ρώκε, όπνπ ζα δήζεη θαη 
εξγαζηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ... 
 
Η «Πιεηά» και ο «Δασίδ» 
 



 
 
Με ην πνπ κεηαθνκίδεη ζηε Ρώκε ην 1498, ε ζπλερώο αλνδηθή θαξηέξα ηνπ Μηραήι 
Άγγεινπ ζα δερζεί άιιε κηα ώζεζε: έηεξνο θαξδηλάιηνο, ν Jean Bilhères de Lagraulas, 
αληηπξόζσπνο ηνπ γάιινπ βαζηιηά Καξόινπ Ζ' ζηνλ πάπα, καγεύεηαη από ην ηαιέλην 
ηνπ θαη ηνπ αλαζέηεη ηελ «Πηεηά»: έλα άγαικα κε ηελ Παλαγία λα θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ην 
άςπρν ζώκα ηνπ Ηεζνύ. 
 



 
 
Ζ «Πηεηά» (Απνθαζήισζε) νινθιεξώζεθε από ηνλ Μηραήι Άγγειν ζε ιηγόηεξν από έλαλ 
ρξόλν θαη ηνπνζεηήζεθε ηειηθά ζηε βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζην Βαηηθαλό, έπεηηα από 
πεξηπέηεηεο όπνπ άιιαμε ηνπνζεζία ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο. Σν άγαικα ζπλέβαιε 
θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαμίσζε ηνπ θαιιηηέρλε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απνηειεί θαη ην 
κνλαδηθό έξγν πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Μηραήι Άγγεινπ: ν ζξύινο ηνλ ζέιεη λα 

ζθαιίδεη βξάδπ ζηε ζύλζεζε ηηο ιέμεηο «MICHEL ANGELUS BONAROTUS FLORENT 

FACIBAT» όηαλ άθνπζε εθείλν ην πξσηλό ηνλ θόζκν λα ην απνδίδεη ζηνλ Λενλάξλην Νηα 
Βίληζη! Ζ «Πηεηά» παξακέλεη έλα από ηα παγθόζκηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο γιππηηθήο 
ηέρλεο, ην νπνίν ν Μηραήι Άγγεινο θηινηέρλεζε ζε ειηθία 25 εηώλ... 
 



 
 
Μέρξη λα επηζηξέςεη ν δσγξάθνο ζηε Φισξεληία, έπεηηα από 5 ρξόληα παξακνλήο ζηε 
Ρώκε, είρε ήδε κεηαηξαπεί ζε αζηέξα ηεο ηέρλεο! Ζ θήκε ηνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ ήηαλ 
ινγηθό λα ηνπ αλαηεζεί ε παξαγγειία γηα ηε θηινηέρλεζε ηνπ «Γαπίδ», έξγνπ πνπ ήδε 
δύν γιύπηεο είραλ απνπεηξαζεί θαη εγθαηέιεηςαλ ηειηθά: ην λα δώζεηο ζην κνλνθόκκαην 
κάξκαξν ησλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηε κλεκεηώδε κνξθή πνπ έθεξε ζην θσο ν Μηραήι 
Άγγεινο κόλν εύθνιν δελ ήηαλ.  
 



 
 
Ζ δύλακε ηεο ζύλζεζεο, ε γύκληα πνπ ηνλ θάλεη ηξσηό, ε αλζξώπηλε έθθξαζε θαη ην 
ζπλνιηθό «ζάξξνο» ηνπ αγάικαηνο έθαλε ηνλ «Γαπίδ» (1504) ζύκβνιν ηεο πόιεο ηεο 
Φισξεληίαο θαη εθπξόζσπν ηεο λενζύζηαηεο δεκνθξαηίαο ηεο... 
 
Ζωγραθική και αρτιηεκηονική 
 



 
 
Οη παξαγγειίεο έπεθηαλ πιένλ βξνρή ζηνλ γιύπηε θαη κέρξη θαη ν πάπαο Ηνύιηνο Β' ηνπ 
αλέζεζε έλα θηιόδνμν πξόηδεθη γηα ην καπζσιείν ηνπ, έξγν πνπ ζα εγθαηαιείςεη ν 
Μηραήι Άγγεινο ζηε ζηηγκή όηαλ ηνπ δεηήζεθε λα δσγξαθίζεη ηνλ ζόιν ηνπ 
παξεθθιεζίνπ ηεο Καπέια ημηίλα.  
 



 
 
Σν έξγν ππξνδόηεζε ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ δσγξάθνπ θη έηζη ην αξρηθό ζρέδην ηεο 
θηινηέρλεζεο ησλ 12 απνζηόισλ κνξθνπνηήζεθε κε πεξηζζόηεξεο από 300 
ζξεζθεπηηθέο θηγνύξεο θαη παξαζηάζεηο! ηα ηέζζεξα ρξόληα πνπ πήξε ε νινθιήξσζε 
ηνπ κλεκεηώδνπο έξγνπ (1508-1512), ν Μηραήι Άγγεινο θιείζηεθε ζην εθθιεζάθη, 
απέιπζε όινπο ηνπο βνεζνύο ηνπ θαη νινθιήξσζε ηε ζύλζεζε κόλνο, δεκηνπξγώληαο 
αζύιιεπην ελδηαθέξνλ γηα ην κπζηηθό πξόηδεθη... 
 

 
 
Καη βέβαηα ν δσγξάθνο θαηέιεμε ζε κηα λέα κνξθή αλαπαξάζηαζεο, κε ηελ ηερλνηξνπία 



ηνπ λα παξακνξθώλεη ηηο θηγνύξεο γηα λα θαίλνληαη ζσζηά θνηηώληαο ηεο θάησ από ηνλ 
ςειό ζόιν. Κη όηαλ ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1512 έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηνπ εκβιεκαηηθνύ 
έξγνπ κε ηα θαιεηδνζθνπηθά εθέ θαη ηελ θνξπθαία ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο «Γεκηνπξγία 
ηνπ Αδάκ», όινη έκεηλαλ κε ην ζηόκα αλνηρηό. Μέρξη θαη ν Ραθαήι, ην αληίπαινλ δένο ηνπ 
Μηραήι Άγγεινπ, αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ βιέπνληαο ηε κλεκεηώδε 
ζύλζεζε ηνπ κεγάινπ δαζθάινπ.  
 

 
 
Παξά ην γεγνλόο όηη ζπλέρηζε λα θηινηερλεί δσγξαθηθά θαη γιππηηθά έξγα ζε όιν ην 
ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ, ν θπζηθόο θάκαηνο ηεο δηαθόζκεζεο ηεο Καπέια ημηίλα άθεζε 
ην ρλάξη ηνπ βαζηά ζηελ πγεία ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Καλέλα πξόβιεκα γηα ηνλ αεηθίλεην 
πνιπθαιιηηέρλε, πνπ ζύληνκα ζα ζηξεθόηαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή!  
 



 
 
Ο Μηραήι Άγγεινο ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθνύ ηύπνπ δηαθνζκήζεηο γηα 
παπηθά παξεθθιήζηα (Μαπζσιείν Ηνπιίνπ Β') θαη άιια κλεκεία ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο, 
αλ θαη κε δηαιείκκαηα, ιόγσ ησλ πνιεκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπγθξνύζεσλ ηεο επνρήο. 
ηα αξρηηεθηνληθά ηνπ «δηακάληηα» πεξηιακβάλνληαη ην Παξεθθιήζη ησλ Μεδίθσλ θαη ε 
Λαπξεληηαλή Βηβιηνζήθε ηεο Φισξεληίαο, πνπ ζηήζεθε γηα λα ζηεγάζεη ηε ζπιινγή 
βηβιίσλ ηνπ βαζηιηθνύ νίθνπ.  
 



 
 
Σα θηίξηα απηά, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή (ην κεγάιν όξακα ηνπ 
Μηραήι Άγγεινπ), απνηεινύλ ζεκεία θακπήο ζηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο. Πέξα από 
ηηο αλαξίζκεηεο αξρηηεθηνληθέο παξαγγειίεο πνπ αλέιαβε ζηα θαηνπηλά απηά ρξόληα, 
αλάκεζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη αθόκα θαη νρπξσκαηηθά έξγα, ηνπ αλαηέζεθε θαη ε 
αξρηηεθηνληθή νινθιήξσζε ηεο βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (1546), ζηνλ αξρηθό 
ζρεδηαζκό ηνπ Μπξακάληε, γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 
δεκηνπξγηθήο ηνπ πέλαο... 
 
Διαμάτες 
 



 
 
Ο Μηραήι Άγγεινο απνθαιύπηεη ην 1541 ηε λέα ηνπ ηνηρνγξαθία ζηελ Καπέια ημηίλα. Ο 
ζάινο πνπ αθνινύζεζε δελ είρε πξνεγνύκελν!  
 



 
 
Οη γπκλέο θηγνύξεο ζεσξήζεθαλ αλάξκνζηεο γηα ηελ ηεξόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ζύληνκα 
παπηθή επηζηνιή θαινύζε ζε θαηαζηξνθή ηεο κεγαιύηεξεο ηνηρνγξαθίαο ηεο 
Αλαγέλλεζεο. Ο δσγξάθνο αληαπάληεζε «ληύλνληαο» ηηο κνξθέο θαη πξνζζέηνληαο ζηε 
ζύλζεζε λέεο θηγνύξεο: έλαο από ηνπο ζθνδξόηεξνπο επηθξηηέο ηνπ απαζαλαηίζηεθε σο 
αηαλάο, ελώ εκθαλίζηεθε θαη ε απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ Μηραήι Άγγεινπ σο Άγηνο 
Βαξζνινκαίνο.  
 
Παξά ην γεγνλόο όηη ν δεκηνπξγηθόο λνπο θαη ηα αζύιιεπηα ηαιέληα ηνπ ηνπ είραλ 
εμαζθαιίζεη ηελ εύλνηα ησλ αξρόλησλ θαη ησλ επγελώλ ηεο Ηηαιίαο, δελ έιεηπαλ θπζηθά νη 
ερζξνί. Ζ θηιόληθε πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη ην επεξέζηζην ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηέιεγαλ 
ζε ηεηακέλεο ζρέζεηο, ζπρλά κε ηνπο εληειώο ιάζνο αλζξώπνπο.  
 



 
 
Ζ ζηάζε ηνπ απηή όρη κόλν έθεξε ζηνλ δσγξάθν πεξηπέηεηεο, αιιά δεκηνύξγεζε κηα 
νινέλα θαη απμαλόκελε δπζαξέζθεηα γηα ηνλ ηειεηνκαλή Μηραήι Άγγειν, πνπ δελ 
θαηλόηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ζπκβηβαζηεί πνηέ. Σαπηνρξόλσο, ε πγεία ηνπ είρε 
ρεηξνηεξεύζεη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη πεξλνύζε άπεηξεο ώξεο ζε πεξίεξγεο ζηάζεηο 
ζώκαηνο γηα λα θηινηερλεί ηηο κλεκεηώδεηο ζπλζέζεηο ηνπ. ε πνίεκά ηνπ θαηαγξάθεη ηελ 
ηεξάζηηα ζσκαηηθή θαηαπόλεζε πνπ ππέζηε όηαλ δσγξάθηδε ηνλ ζόιν ηεο Καπέια 
ημηίλα. 
 
Ζ δσή ηνπ καζηίζηεθε επίζεο από ηηο πνιηηηθέο δηακάρεο θαη ηηο αιιαγέο εγεζίαο ζηελ 
πνιπαγαπεκέλε ηνπ Φισξεληία, θαζώο θαη από ηελ αληηπαιόηεηά ηνπ κε ηνλ άιιν 
κεγάιν δάζθαιν ηεο επνρήο, ηνλ επίζεο Φισξεληηλό Λενλάξλην Νηα Βίληζη, ν νπνίνο 
ήηαλ πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα κεγαιύηεξόο ηνπ... 
 
Λογοηετνικά έργα και ηελεσηαίες ζσνθέζεις 
 



 
 
Ζ πνηεηηθή θιέβα ηνπ Μηραήι Άγγεινπ, πνπ είρε βξεη δεκηνπξγηθή δηέμνδν πξσηύηεξα ζε 
γιππηηθή, δσγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή, άξρηζε πιένλ λα ηνλ απαζρνιεί θαη ζηε 
ινγνηερληθή ηεο βάζε. Παξά ην γεγνλόο όηη δελ παληξεύηεθε πνηέ, ν κεγάινο κεηξ ηεο 

ηέρλεο ήηαλ ζηαζεξά πξνζεισκέλνο ζηε ρήξα επγελνύο θαηαγσγήο Vittoria Colonna, ε 

νπνία απνηέιεζε ηόζν ηε κνύζα όζν θαη ηνλ παξαιήπηε ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηα 300 
πνηήκαηα θαη ζνλέηα πνπ ζπλέηαμε ν δάζθαινο.  
 



 
 
Ζ θηιία ηνπο θαη ην εξσηηθό ζθίξηεκα ήηαλ κεγάιε παξεγνξηά γηα ηνλ δσγξάθν, κέρξη ηνλ 
ζάλαην ηεο Colonna ην 1547.  
 



 
 
Καη βέβαηα από ην 1532 ν δσγξάθνο αλέπηπμε ζθνδξή ζρέζε κε λεαξό επγελή, ηνλ 

Tommaso deCavalieri, κε ηνπο αθαδεκατθνύο θαη ηνπο εξεπλεηέο λα εξίδνπλ αθόκα γηα ην 

αλ επξόθεηην γηα εξσηηθό δεζκό ή παηξηθή ζηνξγή πνπ έδεηρλε ν δσγξάθνο ζηνλ λεαξό 
ηνπ θίιν... 
 
Θάναηος και κληρονομιά 
 



 
 
Έπεηηα από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αζζέλεηαο, ν κεγάινο δάζθαινο ηεο ηέρλεο 
πέζαλε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1564, ιίγεο κόιηο εβδνκάδεο πξηλ από ηα 89α γελέζιηά ηνπ, 
ζην ζπίηη ηνπ ζηε Ρώκε. Ο αληςηόο ηνπ κεηέθεξε ηε ζνξό ζηε Φισξεληία γηα λα 
εληαθηαζηεί εθεί, κε ην θνηλό θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο ηεο πόιεο λα ηνλ δέρνληαη σο 
«παηέξα θαη δάζθαιν όισλ ησλ ηερλώλ»!  
 
Αληίζεηα από πνιινύο κεγάινπο θαιιηηέρλεο, ν Μηραήι Άγγεινο γλώξηζε δόμα, θήκε θαη 
πινύην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Δπίζεο, δηαζέηεη ηελ πεξίεξγε δηάθξηζε λα έρεη 
γίλεη κάξηπξαο ησλ δύν βηνγξαθηώλ πνπ θπθινθόξεζαλ γηα ηε δσή ηνπ (ε κία από ηνλ 



πεξίθεκν Βαζάξη κάιηζηα). 
 

 
 
Ζ εθηίκεζε πνπ απνιακβάλεη ην όλνκα ηνπ Μηραήι Άγγεινπ ηόζν ζηελ ηζηνξία όζν θαη 
ηε ζεσξία ηεο ηέρλεο κε ιίγα νλόκαηα κπνξεί λα ζπγθξηζεί. Ζ δεμηνηερλία ηνπ ζηε 
ζύλζεζε ηόζν ζηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή όζν θαη ηελ αξρηηεθηνληθή παξακέλεη 
αμεπέξαζηε, κε ην έξγν ηνπ λα εθηηκάηαη εδώ θαη αηώλεο. Όζν γηα ηνλ ίδην, απνηειεί 
ζπλώλπκν ησλ κεγαιύηεξσλ ζηηγκώλ ηεο ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο, ελζαξθώλνληαο ζηελ 
πξάμε ηνλ ιεγόκελν αλαγελλεζηαθό άλζξσπν... 
 
 

Ο παξαθάησ αλαγελλεζηαθόο πίλαθαο βξίζθεηαη 
ζηελ Οκόλνηα ηεο Αζήλαο ζε κηα πνιπθαηνηθία. 



 

                                           
Δπίινγνο 
 
πλνςίδνληαο,ην θαιιηηερληθό ξεύκα πνπ επεξέαζε ηνλ Μηραήι Άγγειν,δειαδή ε 
Αλαγέλλεζε,ήηαλ έλα ξεύκα πνπ  εκθαλίζηεθε θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν αηώλα ζηε Γπηηθή 
Δπξώπε ην νπνίν βαζίδνηαλ ζηελ ινγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ,ηε δηεύξπλζε ησλ 
γλώζεσλ δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηελ εκθάληζε κεγάισλ θνηλσληθώλ αιιαγώλ θαη 
λέσλ αληηιήςεσλ νη νπνίεο δελ απαληώληαη θαηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα. 


