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Mi vota, ke ci titt mia preteso fizrita
la 6-an de augusto 1978 okaze de la
"Tago memore al Michelangelo", en
Azzano, estu eldonita, del ke de tizi
okazajo, aparte rica je stimuloj kaj artaj
momentoj, restii attua», kvankam modesta.
Substrekante la karakteron de 14
enbavo populariga kaj populara, mi
esprimas bedauron, ke ne eblis
publikigi la ceterajn pii kvalifikitajn
kontribuajojn de rag. Silvio Fdli, urbestro
de Stranezza, de pro! Fidia Arata v.
prezidanto de la toskana inietta estrar°
kaj de d-ro Giuseppe Rizzo, nada
prezidanto de ANCOL.
.Florio Gianni&

La temo de la luxliaua Memortago, Liti
lau la ;arene° de la iniciatintoj ANCOL kaj
Komturtuno Su-avvia kune kun la "Comitato
jam formiginta okaze de la 5-2 centjarigo de
la morto de Buonarroti cela; omagi la
clstaran artiston, la znondon tic laboro kaj
arto, esras vaniglia joie: "La signifo de la
casto de Michelangelo en Versino".
Vortigo iom nespecifa, .ed stimulrica kaj
tre engagiga.
Krome la sama temo kerma:nas i kvankam
lau?malsamaj perspektivol. kelkajn
prelegantojn.
Por mi, pastro, decus la tasko teliefigi la
spiri tan signifon de riu ceesto, kapti cefe riujn
motivojn, kiuj Rnfìnc fontis el bczonoj de
Krcdo - car preskau?tute la verkaro de
Michelangelo skulpristo, pentristo kaj
arkitekto cstas sublima kreajo por pli forra
brii° de la Domo de Dio kaj pii intima kaj
intensa levigo de la homa animo.
Kaj ci lie mi bcdauras, ke mi ne povis
diskonigi, kiel ja la pmgramo antauvidis, la
klenm eelebran reks con de Paulo la Scuole=
de la 5-a centjarigo de la naskigo,kiu mirindc
elsrarigis la un iversalan kaj profonde
kristanan Fun kcion de la vcrkado de
Michelangelo.
Kaj jen, Estetiko <Assai .Asketeco,Beleco
al Sono.
Ci de la grandeco trovigas en do, kc la
genio de arttik-va helcno, <m Michelangelo,
subigas al la pasio de antikva hebreo, la spirito de Fidia subigas :il la spirito de Jesaja.
Ne cstas ci tic la doca loko esprimigli kaj
des malpli mi kapablus don fari, pri la valom

de la arto de Michelangelo, cefe en artperiodo
del koznplekba kaj strecoplcna kid la n ia,
priluntata tamen ne nur de la alrogaj indikoj
dela Dua Vatikana Koncilio sed ankau de
konkrcraj kaj pozitivaj rcalajoj, kiuj elstarigas
la kristanan nuntempan geniccon.
Suficus viziti la Calerion de moderna
rcligia ano en Valicano kiu, tra sinsekvo de
mirindaj areszajoj de eitij arraj gcnroj kaj de
divcrslandaj artistoj, kompledgas gustc en la
Siksta 'Capti°, por eksplicire glori la ciaman
n untempecon kaj la sentilo rrecon de
Michelangelo.
Mi devas do pritrakri pli rnalgravajn kaj
simplajn aferojn, koncernantajn la periodon
de ha vivo, kiun Michelangelo pasigis ce ni.
Proverbo diras: se vi volas esci universala,
paralo pri via vilago.
Cui povus opinii. Le se la fluirai esploroj
estus kondukintaj al certa atribuo al
Michelangelo de la mono de la prgejo San
Martino alla Cappella, la novajo csrus
trafulminta la rumn mondon de arto.
Tute prave. Coste tici okazis durai e, Itiam
atribuo al la granda artista gis tiam
pridubinda povis igi definitiva; Ni memoru
la viglan polemikon de la jaro '64 inter l a
kritikistoj Baldini kaj Parronchi pri la atribuo
de la Krucifticso de Santo spirito, kaj la
rechon de la lastatempa mal kovro de kvindck
kvin karhokrajonaj desegnajoj cui kelo sub
la absido de la Sacristia Nova de San LorcnZO. malkovritaj sub kaduka nukajo far la
Direktoro de la tvledicaj Kapeloj Paolo del
Poggetto.
Ne konsiderante la simplan tradicion,

signiFan kaj respektindan, kaj ec?ne la
objektivan elokventeom (res ipsa loquinar:
la objekto meni parolas), se oni atingus, kiel
mi diris, per sinsekvaj esploroj, cercati
atribuon de ci ciu verko, kvankam ja
malgranda kompare kun la ampleksa amaso
de la Mikelangelaj cefverkoj, la graveco de la
fakto samus al tiu de la aumro.
Kiel mi jam asertis alifoje, la demando
estas malfermita kaj la necertecon de la

tradicio povus Forigi la muovo de la registroj
de la Administracio de San Martino koneernantaj tiun epokon. eble fOrprenitaj de iu
ne tre respondeca esplorino au disperditaj
doni la okazajoj dc la Komunuma Arkivo
de Seravezza, kien lii estis alportitaj post la
kornunumaj refOrmoj de la jaro 1776 fare
de Pietro Leopoldo.
Sed sendepende de la atribuo de la tozono
kaj de la plano de la portiko, la rénomo por

Michelangelo prezentas sin al papo Julio II (Anastasio Fornchnoni - I 620) Casa Bnotiarrod <n Floienco
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nia vilago resras nekontestebla fakro, pro
filato al periodo en la vivo de Buonarroti
aparte signifa kaj drameca; la malferino de
la rnatmorminejok kiu, sonkonsidere de la
kontingentaj interesoj, - nome la redigo de
la fasado de la pregejo San Lorenzo en
Florenco, kiu en la intencoj de Michelangelo
estos '1tn arkitckturo kaj skulptarto la spegulo
de la tuta halion - komencis novan cpokon
en la ekononilo de nia wrirorio.
Suficas legi unu cl la tre multnombraj
biografiej, ckde la unuaj vcrkitaj de liaj
disciploj- Vasari kaj Condivi - gis la plej novaj
kaj kritike fidindaj, por kompreni kionsignilis
por la artista la tri jaroj pasiOrd ci ne.
Prijugon, eble iom pesimismarx,sed trafan
kaj klarvidan, oni povas trovi en Giovanni
Papini, la granda florenca verkisto de nia
tempo, kiu csras tre prolcsima al la stanno
de siaj samurbanoj Dante kaj Michelangelo,
au almcnau pii ol iu api alla kapablis,
miaopinic, enpenari lian spiritosi kaj revivi
liajn pasiojn.
Li asertas, ke la fasado de San Lorenzo,
post la uagedio de la altaro Piccoloinini kaj la
tragedie de la rombo de Papa Jun° Il, estis
por Michelangelo tria tragedio, ci& pii dolora
ol la dia ceteraj, car de la unua resta.s almenau
kvar statuoj kaj de la dua restas rombo kiu,
kvankam cgc malproksima de la origina
projekto, enhavas tamen rri liajn skulptajojn.
La fasado trudis al Michelangelo
penadojn tcdajn kaj suferigajn por verko kies
redigo eelne komencigis.
riu periodo est is unii ella plej suferplenaj
kaj stcrilaj en ha vivo.
"Li pasigis jarojn en Remo, Florenco,
Kararo, Pietrasanta, .5er:svezza, Pizo, Genovo,
okupigante pri aferoj por li ne konvenaj;
ku rame suprewmalsupren tra la monto; por
malfermi minejojn, farante akordojn,
kontraktojn kaj kverelojn kun stonhalcisroj,

caristoj, mulistoj, helpantoj, diamante; kaj
prinistoj.
Li devis plenumi ciujn rolojn, ciujn
maiojn. Esti fojfoje ingenieto, termezuristo,
adjudikisto de terfosajoj, entreprenisto,
laborvokro, cefsipano, ckspedisto kaj
cevalisto. Neoesas imagi lin zar la montoj,
en la polvo de la vojoj kaj la haladzo de la
stato), suore trakranta en trinkejoj kun la
laboristoj, sur moleoj kun la sipanoj; ciana
ahrmpreta, ciarn zorgoplena, atendanta,
svitanta kaj kolcra.
Kiel ciam olcazas, nenie disvolvigis lati la
dcziroj kaj la antauvidoj; homoj kondutis
[crude, malafable, malfidek kaj ribelc. Ciuj
saglektis siajn promersojn kaj malagnoskis
siajn respondecojn, pro maldiligenteco, pro
kontrauvolo, pro subinstigo de maliculoj kaj

Michelangelo: crudo por la fasado de San Lorenzo
(15 I 8) (Casa Buonarrori)
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Michelangelo prezenras al 1.03110 X la desegnojn
kaj la mudelon de San linenzo (lacopo Climenti
da Ernpoli - 1617) Casa Buonarroti

natura stubeco kaj mallahorerno.
Ec ne liaj Itelpantoj kaj servantoj
kontentigis liti, pro kiodaura sinnumentado,
senfina angoro, mil tintoj, rrtil scumblajoj kaj
obstakloj, malfacilajoj kaj kontrauajoj lin
cagrettis.
Sed samtempc ritti monto) kiuj iuloke
similis la bursojn kaj la rondojn della Dante, la rondojn kaj la bursojn de mannora
infero, versajne egc placis al li: ili piene
kontentigis lian amen al soleco, al la
grandion malriceco kaj nudeco de la mondo, al la solena melankolio kaj al la ritanaj
masuj. Li sentis sin homo vid-al-vide al la
primitiva kmitajo. Malaperis la popolo de
6

herboj kaj arbustoj, estissuper li nenie krom
la flugo dcagloj kaj la penso pri Dio. Li vidis
sin mem kiel dresamon de la montam: "Mi
komencis revivigi morrinrojn - li slcribis al la
(raro Buonarroto kaj malsovagigi ci tiujn
montojn".
nome montoj, kiuj esris kvatatt grandegaj
muta) iarvoj, kiujnll intencis subigi al sia volo.
Sed ai scias, Ire li devis subigi al faralo kaj
akcepti la malvenkon.
Fatue la papo, cu okupata de uova)
pli prernaj zorgoj, cu gettata de la multa)
prokrastoj, forprenis fitte de Michelangelo
la taskon kaj nuligis la kontrakton per btevo
de la 15-a de marzo 1520.
Michelapgelo estis malsparinta,
konkludas Papini, subpremata de tiuj
penadoj, ne povinte eldconstrui la fasadon,
pii ol ai jaroj: rri janaj kajduono de sia piena
matureco, inter kvardckdu lcaj Icvardek kvin.
Eblc li ne disponís alian konsolon, dura
fin tuta tempo kaj cn tiu spicco mete de la
sovaga nature, al la vide de la montoj kaj de
la mare kaj la =dirado pri afcroj eterna).
Trafa kaj plastike resuma de la duobla
elaistenciala apanecto de Michelangelo. ci tie
solecespertin, esras la titolo de unti el La plej
novaj grandsukcesaj biogralìoj "The agony
ami Exstasis" de Irving Storie eldonita en
Italo sub la titolo "Il tormento e l'estasi" en
1964 kaj tuj transformita al kinernatografia
versio de la regisoro John Reed kun la
partopreno de du prestigaj aktoroj: Rex
Arrigon kaj Charles Eston; filmo kiu
komencigas gusto cc la marmonninejo de la
monto Altissimo: gin ni deziris revidi
rivespere, sed ne e.sris chic gin akiri en la
programcirkviro.
En arrilcolo de Franco Calotti aperinta
vendredon cimonate en «Avvenire» tini
csprimas la deziron ke mia jena iniciato ne
estu estontcce nur okato por historia)

celebrai kun eta sig,nifo kaj kun vigla «oso
devilaga feste, sal farigu efektivajscudotagoj
en Iciujn kunfluigi aspektojn, opinioin kaj
esplorojn de multai homoj, kiuj al la verkaro
de Michelangelo dedicis janojn da csplorado.
Rimarkigo tute prava.
En mi esus la bedaum, ke mi ne donis
en ci titt olcazo la kontribuon de mi deziraian,
se 21 rni ne estus mankinra la tempo. Sed tia
kontribuo, nome, de specifa kaj kritika
intereso pri la ceesto de Michelangelo cn
Versilio, estas preskau preta kaj povus, per
auspicioj kaj komprenemo deautoritatoj kaj
amikoj, esci sukcese kompletigita.
Bruer la biografiaj elementoj cifre
transpasamaj al legendo au al arbitra
proksimumo, oni devas labori kun scienca
rigoro, t.e. bazigante ekskluzive sur
dokumenroj nun disponeblaj kaj eventuale,
kio ne estas tute ncversajna, sar tiuj ne jam
csploritaj au retrovitaj.
la nunaj fontoj por certigi efektivecon
kaj autenz i keco n de la travivajoj de
Michelangelo en Versilio ama cefe: La
nomini biografici de Vasari kaj de Condivi;
la 5-a volgono de "Commentari sulla Versilia
nerale"ele Vincenzo Santini; la «Storia della Pittura del '500', de Venturi; La fama
vedo:, de Milanesi eldonita en Florenco en
1875 okaze de la kvara centjarigo de la
naskigo de Buonarroti, en hava n ta la
plimulton de letervji kontraktoj kaj metnomj;
la "Documenti inediti tu Michelangelo
Buonarroti"dieWolf; La verko "Briey2 on
de &i anglo Frey; "Aufzeichnungen des MB."
de la germano Maurembecher; la
dokumentoj eldonitaj de Charles De Tolnag
nuna direktoro de Casa Buonarroci.
Dokumentoj uovigas ankau en la Brita
Muzeo; en la Archivio di Stato en Florenco;
en la Archivio dei Roghi en Karam kaj
Pietrasanta; en Biblioteca Angelica en Remo.

Dente de la porriko de San Martino. kun la
sonorilformar kapireloi atribuataj al Michelangelo
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Monto Altissimo: la stacca bianca (la blanka noto)" (A. Dalgat)
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Kelkajn dokumenmjn, koncemarnajn cefe
la rilatojn lcun Donato Beati, publilcigisantau
deldtvino da jaroj la florenca advokato Aldo
Fortuna pose la malbloko de la arkivo de Casa
Buonarrod, carne» cc nun rnalfacile alirebla.
Surbaze de tiuj sugestiaj kaj informricaj
fonte; uni povas rcbildigi la ciutagan vivon
de Michelangelo dum 'la restado sur nia
teritorio Ira; ilia organilca sistemigo nenie(
ntalsuperus la plej lene kunteksitazt epopeon.
Rami kun la papo, Iwn la kardinaloj kaj
kun la Administracio de S. Maria del Fiore
kaj la attroritatuloj de la florenca respubliko;
leteroj al 12 fiato Buonarrotu, cita plenaj jc
humaneco kaj malkasantaj profundaj n
familiaj n ligojn kaj ankau la propraj n
materiajn interesojn; ciuj al la mecenato
Jacopo Salviati kaj al la amiko Pietro Urbano,
al ha plejfidela prokuristo Donato Benti, al
dekoj kaj dekoj da hurnilaj personop ministoj,
helpantoj, sipistoj. Oni ekkonas la faritajn
kontraktojn, la adjudikojn por la clfosadoen
la diversaj malkovritaj mitilokoj, la olcazajoj
pri la kons-truo de la vojo inter la minejoj kaj
la marbordo, la notojn pri la plej malgravaj
pagoj, la elsper.ojn parla propra vivtenado.
Ili konsiscigas psikologían cefverkon kun
oftaj introspektoj rivelantaj ambiciojn,
elrevigojn kaj frusmadojn.
Iii regístras dolorajn kaj tragikajn
aspektojn, kiel malsanojn kaj la plurfoje
travivitan inortoriskon, kiel en la letero al

12 rotono de la pregejo San Martino alla CLippella lautradicie aulbuata al Michelangelo
granda stono bamnta la vojon; kajaliet etto: te
la lastajelomoj de stranezza, ironie al Corvara
kaj tio fiarigus en dek kvin tagoj, se
tra :riga ioni valori) stonhakistoj. Al la man-o
mi ne iris da»; ebk oh rogo): oni terplenigadis
tie !eludile malbone. Mi kalkulat. se iliSzu4s.
ke mm eio finigis.
Pri marrnoroj, mi havas la elbakitan
kolonon ntakupre en la kanalo, apro' la tudo,
je kvindek ulnoj. sekure. Estis pii malfacik al
mi opiniis transporti gin malstrprn: kelkaj tion

Batto da Flitaia ekribita la 14-an de seprembro
1518,1cies tutan telcston ni legas ci
Mi konfidas vin ha) vin mi dankas pro la
servoj kajafablajoj rirevitaj. La aferoj deei tie
marra: bene. mi la vojo oni povas un, ke gi

fai-ante vundigis, unu rompi, sian spinon ha)
tuj menus ha] mi mem nikri perdi la vivon.
La alia kolono estis predetto elhaleita; mi trovis
fénekton kis gin trarompis; estri neeese
enprofinzeligi en la kklivon sia in multe kiom
gi dikas, por eviti tiun fenderon; tiel mifrnis

estas finita ear malmulto resta; fizrenda. Nome
restar Mak kelkajrz stono);; au rokojn: une.
estas kie la vojo, eliranre el La rivero, enims la
mainovan vojon ce Rimagno; alia roko estas
mainudte trans Rimare, imntealSeravezmr,

ha) mi o,oinias, ke nun gi farti trovigas tie; kaj
jan; elbakitaj
Mi perni vin, ke parolank al lia mesto
Jaeopo Satira', peto por mi pardonon ke mi
ne skribas ... La minloko ci ne estas tre
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Li 'lizza (sovuansporeado)" (c1 WriI L to!wa". l'abbioni)
malfbeila kaj Is homoj tre malspertaj al tia
labortt pro sia nertyas granda pacienn, dum
kelkaj manate) sii la montoj esso:
rnalsovagigitaj kaj la homoj trejnital: poste ai
daurigas pii rapide. Safieris tio, ke mi ritekaze
tion kion mi promesis kaj redigo: la pie)
belar: verkonfaritan en ltalio, se Dio mia
helpos en
Carmi skribis, de tiuj homojel Piena:tanta
kitij komeneis 1111k1U sn monatoj renan
kvanton da marinino, mi ricevit respondon ke
ili ne plu Sas mini nek Soni al mi la ceni
dukatojn kiun mi doni: tiel ke mi inteneas
ivi tira al ok uloj kaj pallidi de iii
danzagkompenson pro tiu 'rompo.
Mi ne scia 2cu tio eblas. Mia-penti kr& moao
faropo.Sakdati heloos mia pii mia rafie.

(Arkivo Buonarroti, cn MILANESI, Lettere e Contratti, 394 95)
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Ankorau la 14-an de seprembro 1518 ni
trovas nown pri pago, en kin aperas nomo
nekutima de ala vilago Auano, certe pro
malgusra lego de Milanesi:
14-an mi pagis al Giuliano di Isach,
al Girolamo di Nudo, al Basso di Paolo: al
Giovanni d'Andrea, al Lorenzo di Giovanni, al Orlando Convalli, al jacopo di Gian
Vai el Zaini, vilago supre de Seravezza,
karlinojn dek unu por dora da labortagoj
por malsuprenigi la kolononw.
La atencemo kaj la antarszorgemo de
Michelangelo por certigi al si kompenson por
la pcnign tasko alerivigi la mannonninejojn
sur la monto Altissimo, estas pruvitaj per la
lecco al la frato Buonarroto de la 18-a de aprilo 1518, minaca letero kiu havigis al li rujan
decidon daritan 22-an de aprilo fare de la
administrantoj de la Arto de Lanismj. Coste

el c i ti decido atestanta la plenan disponeblecon
de ciuj eventualajminejoj kiujn Michelangelo
inalkovrus kaj aktivigus fonras la lìdindeim de
la "M"-oj kiuj n li laudire almetis kiel sigelon
sur la divernj identigiraj vcjnoj kaj kiujn oni
kredis recrovi ankau komence de nia jarecnto
ce Vincarella lui Mossa.
Li skribis do al la (raro:

"Mi komprrnas ci via lesero ke la decido
ankomu ne citar firita, kaj pro do mi multe
bedauras; pro fio mi alsendas servanzon nzian
speciale por do, ke li jou& don observu kaj
vendrede /natene firint kaj venu al mi por
importi. Ktj se la derido estos finita kiel mi
postulis, mi daurigos la entreprenon; Se ne caos
farisa ... mi tu] surcevaligos kaj ira; vieiti
kardinalon De' Medici kaj la papa» kaj
malkase dire, al ili miajn penso]» kaj forlasos
la orni:orno» kaj resemi al Kararo, tar pri
sia oni min pesai kiel Oni pregai al Kristo.
La nonlozkistoj kiujn mi alkondukis de ci

I, Via Dei 12r

tie tute nenion komprenas kaj pii min0j kaj
pri marmo»; kaj gis nun ne elksis spliton el
mannoro lel wiligeblan...
Mi komencis revivigi mortintojn kaj
malsovagigi Gufi, monmjn... Mi kreelar. ke orti
kaptis min... Ho, milfije malbenitaj estu la
lago kaj la hom kiam mi firlasis Kararon...

(Brita Mtueo, en MII.ANES1 Lett., 137 38).
Sed sekvis tuj la decido de la
administrantoj de la Arto de Lanistoji
22-an dc Aprilo 1518, jaudon
«La resp. sinjoroj Administrantoj de la
Arto de Laniscoj»

t. ekzamenante la valoran donaci,»
far/Mn al la Administracio de 5'. Maria del
Rarefarla KOMUM0710 Pietrasanta, &mezza
kaj Cappella kaj precipe la monto]» nonzatajn
Altissimo, kaj »mini( ke sui- tizi] monto], la»
rapo rtoj de spertuloj, eblus ma/fermi
mannormintjojn, el kirij oni akirus abundan
kaj bonkvalitart mannaro» »Orari por la dirita

;voi° da marinoro) inalfennica de Michelangelo en la l'alo de la

I ivrro

Seln

Il

konstruajo kaj por ciu alla rea//gaio sta la
!forma tentano ira] por kontentigi iun alian
natimi don dezimntan... ha) traminte kr por
realigi 1/un entreprenon neceras granda
elspezo... ha) Li kunlaboro de boma en tia apro
ebtara ha) fama, haviganta reputarlo,: pri
minado, pri aktivigo de similaj lokoj ha) pii
marmoro, kiu transdoni krtj Li loktija ha) la
vorjrz al ha) de kondukantajn; kaj
konstatinte ke en la nana tempo por tia
entrarmi° nenia estas pli tanga ol Aliehelangelo
di Lodovico &narrati, bodiau Attirino uv
darmi, kiu per mputacio kajjkmo superar Muti
//hall, por un imtigi al tkr entrepreno peniga
ha] tre mubekosta kaj postulanta grandegan
diligentreon, dedelii, ke zia Michelangelo, dum
sia rara vivo, bava la rajton kaj ebninigi
en tinj lokoj Li nada marmoron... kin?, li
drziros, por gin utiligi en blu edir konstruajo
ha) verbo de li entrepirnita... libere keri sen
ajna malbelpo, se" la devo pagi al tizi
Administracio au al aliaj lan tifa annon nek

Rcsujoj do la Portiko la caroj
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por la transporrado de inarroorbiokoj al la marbordo (Fabbroni)

por la ~moro, nek por la ebninado, nek por
la trumporto... kaj promesas al la elirira M.,
kvarskam foresta ma... ke tizi rafia estos
konservates elum la diriga tempo de ila vivo,
kaj kiu ago; kontrau ho... riceme "ipso jure"
pro scia aparta mitlaro monpunon &Mit oraj
edrueloj, kies duna estu tmnsaronenda al la
diritti Ano kaj la «vera &orso al la dirita
... Mi, Nircoldeljg MicheloszodiMfrbelozzi.
kerneeliero de lq diritti Arto, ... subskribis
(Arcb. Buon.; en MILANESI Lett. cconrr.,
6 79 80).
Elfontas spontanee demando:
« Cu ne estas infonnoj pri iu laboro au
projekto farita de Buonarrod cn ci riti loko?"
La nura da dokumento estas lercro de iu
Marcino Benualini, sendita el Lucca la 20an de majo 1519 al Michelangelo en Florenco:
La 20-an de majo 1519 Martino

MichelanO ■

Lt
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Betnardini, el Lucca, skribas al M. en
Florenco:
«Mi ne skribis al vi post via foriro (...)
kiel vi .scias, ci tie oni volas decrui pregejon
por gin rekonstrui kaj povis decidigi akopti
netti un ella du modeloj kiujn vi vidis, kaj iii
decidis, ke ciu faru projekton kaj sani
fondamento!' kaj pilastrojn de la rum
ttaranta pregejo kaj pri do citi cliii faris
desegnon, au plibone dirite, Baco (Baccio
Bigio) anstatau unti faris 121 la) Donato
(Benti) unti. III devas scndi ilin al vi por
rigatdi kaj iii Faros don kion vi diros. Mi scias
ke car Donato esca.; amiko via ne malpli ol
mia, en do li taugos je via honoro, kaj mi
certas ke vi nc malfavoros pri do mi petas
malgrau rio ke Baco dirisci de ke li multe
helpis vin pii la lindo de S. 1.oremo, kaj
multon plian oni rakontis al mi, pri kio sajtras

AtInimoiticio de La monto Alcissitm: tha witas la "Moseon"

(anonima vosaliano de la XIX jc.)
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al mi imperrinenteskribi anrau olmi parolis
kun li persone; (...)» (Arch. Buon ... Cod.
VI 88; en COTTIMIchel. 1. 145).
Guste en riu momento oni komencis la
restrukturigon de la pregejo San Martino alla
Cappella, kaj do kion oni peris de
Michelangelo por riti mintra kaj nederifrebla
restrukrumta prego de Lucca, nome majsrra
revizio kaj aprobo de la dia projektoj, unu
de Baccio kaj la alia de Beati, povus estonte
analogc pruvigi ankau pri la pregcjo S.
Martino. Thin hipormon mi jam proponi,
antaukelkaj jaroj en esco titolita
«Rekonstruenda portiko» en «La Provincia
di Lucca», nun reeldonita brosurforme,
pliampleksigita kaj kun aldonode la projekto
de rckonstruo de la portiko realigita de la
descgnisto Viviani Arrigo.

La sursipigo de marmorblokoj en Foste dei Marmi
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Fine ratas la motivigo kaj priesplorado
de la nuligo de la kontrakto inter
Michelangelo Imj papo Inno X per la jam
nomina bmvo de la 15-a de mano 1520, kiun
sekvas la definitiva forlaso de la
marmorminejo de la monto Altissimo fare
de Buonarrod.
La Kapelo San Martino kun siaj monto;
kaj siajmarmorajoj certe ciam revenis en liart
int:marco, cefe kiant li disradiis sian genion
cn la larado de la Medicaj Kapeloj kaj de la
Silcsta Kapclo.
jen do skizo de la preciza tasko kiun ni
volus alprenii celo al scrioza lcaj objektiva
rtarango de la travivajoj de Michelangelo sur
la monto Altissimo.
Krom dia tasko, Iciu celus definitivan
ccrtigon, lau la cblccoj, de zio Ho ankorau

restas necerta, atendas nin, gusto pro omago
kaj respekto al tiu rnajuskla cento sur nia
ceri roti°, serio de aliaj raskoj sur agada nivelo.
mi limigas mm n al la incinta 'istigo de
kelkaj el Remalkovro kaj provizado per
signaloj de la vojo kiun Michelangelo naligis
inter la ebenajo kaj la monco Altissimo.
Identigo kaj protchado de lokoj
arkeologie inreresaj, speciale Maniglie:W kaf
Cunetta. kaj la Carena (Donano) de Duko
Cosimo V. pmksimedePolla, ce la nuna elesa
Palazzo Henraux, dometo en Ici u logis la plej
grandaj skulpristoj de la XVI kaj XVII
jarcentoj, inIduzive de Giamhologna, kies
suhskribon mi fCIPOViS en 1964 est la fiuejo
de la tivero Serra. Nun gi estas vidchla nur
en foto cela Arkcologia Murai de Pietrasanta
car la man teritorion de la Casetta komplere
surkovris rivero el sronrompajoj el la
marmounincjoj C,ervaiole; de la santa Cisetta rema altvalora fotografia dokumento
pri la tempo kiam la masonita strukturo estis
ankorau parte staranta.

1Conklude:
Ne estas mia tasko apri m igì pri la realigo
de la Parko dr etpuemoj kaj pri giaj esrontaj
ehlecoj, nek fari proponojn pri la urhaniza
aspekto de la montaraj vilagoj kaj speciale
de la monumenra komplekso de la Kapelo,
au pri eventualaj aliaj ktutligaj vojoj Idei tiu
de Polla, kiu povus per superlativa kincro
kunligi skaano kaj la Altan Versilion kun
Pasquilio, eltiran tc gin el gia izoleco, nek fine
estas mia rasko doni sugestojn pri la turisma
estonteco de ci iiuz terirorio.
Mi nur deziras, ke San Martino alla Cappella, kiel centro de la antikva Kumunumo
naskigintacirkau la pregejo, malprognesanra
ekde la fino de la dekoka jarcento pro la
Leopoldaj reformoj, hodiatz, ne nur en la

Ta lindo de la pregejo kun la Rozono kaj la restajoj
de la Keith°

rememoro de sia l'elica kvankam
malproksima pasinteco, sai en nova socia
kuntelcsto privilegianta per vivaj ckologiaj
ticajo, poni daure progrcsi, restante lìdela al
la monta kaj spinta hcredajo al ni
rransdonita.
La unua plej urga kaj evidenta
plenumenda rasko, aspiro de ni civitanoj,
ncpra devo de la responderaj administmj
au coricami, estas la restarigo de la portiko de
la pregejo kaj de la tuta pregapclo
Annunziava.
Azzano, la 6-an de angusto 1978
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S. Martino
alla Cappella

attribuzioni
e
restauri

Gio•nata per Michelangelo "78„
moven CQUIRCHAI
MISI) IXII

la TAgo de Michelangelo dr la jdzu 1978

