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Yaşayanların işliğinde, ölülerin okulunda

On üçüncü yüzyılın sonuna doğru Floransa, tam bir şantiyeye 
dönmüştü. Filippo Strozzi, şehrin göbeğindeki sarayının yapımı 
için duvarcılar ve yapı işçilerinden oluşan bir orduyu işe almıştı; 
yıkılan evlerin molozundan insanlar ana yollardan geçemiyordu, 
el arabalarının, katırların ve eşeklerin biri gidip biri geliyor, şehir 
ile şehrin dışında uzanan kırlık alan arasında, bir toz bulutu için-
de mekik dokuyorlardı.

Floransa’nın soylu ailelerinden Gondi’ler, saraylarını yaptırı-
yor; Santo Spirito (Kutsal Ruh) ve Sant’Agostino (Aziz Augusti-
nus) keşişleri, kendi kiliselerinin duvarlarını örüyorlardı; Borgo 
Pinti’de, Cestello’da, Sant’Ambrogio semtinde binalar yapılıyor-
du; Lorenzo de’ Medici, San Marco bahçelerindeki köşklerin ya-
pımı sona erip içleri döşendiği için, Cascine Parkı’nı düzenleme 
çalışmalarını başlatıyor ve Poggio a Caiano’daki sarayın temelini 
atıyordu; Santa Maria del Fiore Katedrali’nde çalışan işçiler, kili-
senin kubbeli kulesine son biçimini veriyorlardı.

Bu dönemde henüz bostanlar ile bahçeleri de içeren üçüncü 
halka surların içinde, Floransa hızla değişiyordu. Zenginleri örnek 
alan alt kesimler de birbirlerine “sıva hastalığı”nı bulaştırıyor; Sig-
noria hükümeti yangına körükle giderek yeni bir bina yapmakla 
uğraşan herkesin kırk yıl süreyle “her tür vergi yükümlülüğü”nden 
muaf tutulmasına izin veriyordu.

Herkese iş vardı. Va ka  nüvisler, “O dönemin insanları,” diye ak-
tarıyor, “öyle bir inşaat çılgınlığına kapılmışlardı ki, artık Flo
ransa’da boş bir duvarcı bulmak mümkün değildi.”

Yolda herkes, Michelozzo ve Giuliano da Sangallo’ya, Ver
roc chio ve Sandro Botticelli’ye, genç Leonardo da Vinci ve nazik 
Lo ren zo di Credi’ye, hâlâ kendine bir iş arayan gencecik Mac hia
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velli’ye ve Kont Pico della Mirandola’yla Via Larga’daki saraydan 
çıkmakta olan bilge Poliziano’ya rastlayabilirdi.

Bu köklü yenilenme ortamında her sanat ya da uğraş için en 
etkili ders, bir ustayı örnek alarak öğrenilebilecek olanlardı. Her 
sanatçının kendi öğrencileri, her ustanın kendi çömezleri vardı. 
Donatello’nun işliğinden Michelozzo gibi mimarlar ve Bertoldo 
gibi heykelciler çıkmıştı; Botticelli, Perugino, Lorenzo di Credi ve 
Leonardo gibi sanatçılar, Verrocchio’nun işliğinde yetişmişti. Gio
vanni Tornabuoni’nin, Santa Maria Novella Katedrali’nin koro 
bölümündeki freskleri yapmakla görevlendirdiği Ghirlandaio’nun 
işliğinde, kardeşleri David ile Benedetto’nun yanı sıra, gelecek va
at eden bir grup genç çalışıyordu. Bu gençler arasında, Giuliano 
Bugiardini, Francesco Granacci, “l’Indaco”1 lakabıyla bilinen Jaco-
po Torni ile çok genç Michelangelo Buonarroti de vardı.

Ama yaşayanlardan alınan ders yeterli değildi. Gençler öğren-
mek, özellikle de öğrendiklerini uygulamak istiyorlardı. Freskler 
için toz boyaları öğütmek, seyreltmek, tasarımı eskizden sıvaya ta-
şımak ya da bir sahnedeki ışıkgölgeye son biçimini vermek, yaşaya
rak edindikleri, gerekli deneyimlerdi; ama bunlar, yeni ve daha doğ-
rudan bir araştırmayı yok etmiyor, tam tersine teşvik ediyorlardı. 
Dolayısıyla, gruplar halinde aralarında sözleşip kâh Santa Croce 
Ba zilikası’ndaki Giotto yapıtlarını, kâh Carmine Kilisesi’ndeki Ma-
saccio ya da San Marco Kilisesi’ndeki Beato Angelico fresklerini 
görmeye gidiyorlardı. Buluştukları yerde, başlarında sürekli iş buyu-
ran işlik ustaları ve patronları olmadan, dâhi sanatçıların yapıtlarıy-
la doğrudan karşı karşıya geliyor, bunları seyrediyor, inceliyorlardı.

“Öyleyse, anlaştık. Yarın, Santa Croce’ye, Giotto’ya gidiyoruz!”
Ve üstü başı dökülen bu gençler, kararlaştırdıkları saatte Pe-

ruzzi Şapeli’nde buluşuyorlardı. Kimi yere oturuyor, kimi ayin 
masasına tünüyor, kimi bir sıranın üzerine dikiliyor; her biri kendi 
tarzınca, figürleri, hareketleri, en ince kıvrımlarıyla kumaşları, 
perspektif kurallarına göre çizilmiş nesne, kişi ya da manzaraları 
ve kalabalık grupları kopya ediyorlardı; bakıyor, yapılmış olanı 
yeniden yapıyor ve anlıyorlardı.

Her biri kendi inceleme ve çalışma programına uygun olarak 
yeni buluşmanın gün ve saatini belirliyor; ta ki “usta”nın bütün 
resim deneyimi bu gönüllü öğrencilerin notlarına ve çizimlerine 
geçinceye kadar, aynı yapıtın karşısına geçiyorlardı.

1. (İt.) İndigo, çivit mavisi. (Ç.N.)
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“Yarın Carmine Kilisesi’nde, Masaccio’dayız!”
Santa Croce Kilisesi’nde altı ay boyunca büyük bir tutkuyla 

Giotto’yu inceledikten sonra, onları küçük Brancacci Şapeli’ne 
alt alta üst üste sığışmış, dünyanın en çarpıcı fresklerinden birinin 
karşısında görebiliyordunuz. Freskteki tonları, hacimleri, hareket-
leri inceliyor, parça parça kopyalıyor, sorular soruyor, çözümle-
melerde bulunuyor, birbirleriyle izlenimlerini, görüşlerini ve hü-
kümlerini paylaşıyorlardı.

Genç Michelangelo, tevazu göstermiyordu. En yeteneklileri 
oydu ve bunu biliyordu. Kendisinden daha büyük olmalarına kar-
şın, arkadaşlarına hiç taviz vermiyordu. Çizimlerine şöyle bir göz 
gezdirip onları “kuş gibi avlıyor,” yani o bıçaktan da keskin tipik 
Floransa alaycılığıyla onlarla alay ediyordu.

İşte bütün bunlar, bir gün, Pietro Torrigiani’nin sözden eyle-
me geçmesine yol açtı (Vasari’ye göre, “Michelangelo’yu kıskan-
dığı” için; başkalarına göre ise, “Michelangelo’nun tahriki” yüzün-
den). Torrigiani’nin yaptıklarını onun ağzından aktaran Benvenu-
to Cellini’ye kulak verelim:

Bu Michelangelo ile ikimiz, çocukken Carmine Kilisesi’ndeki 
MasaccioŞapeli’negider,oradakifreskleriincelerdik.Michelange
lo’nunoradaçizimyapanherkesialayaalmakgibibirhuyuvardı.
Bir gün, başkalarının yanında canımı sıktı, her zamankinden çok
öfkelenipyumruğumusıktımveburnunaöyleokkalıbiryumruk
indirdimki,eliminaltındaburunkemiğininvekıkırdağınınkurabiye
gibidağıldığınıhissettim.Yaşadığı sürece,böyle,burnunaattığım
imzamlayaşayacak.

Michelangelo’nun yaşamöyküsünü yazan öğrencisi Ascanio 
Condivi, sanatçının “eve ölü gibi getirildiğini” belirtiyor; bu arada, 
bütün arkadaşları Torrigiani’ye, Lorenzo de’ Medici’nin hışmına 
uğramadan kaçmasını söylüyorlardı.

Buluşma

Bu noktada, doğal olarak akla şu soru geliyor: Lorenzo de’ 
Me   dici’nin, yani Muhteşem Lorenzo’nun Michelangelo’nun bur-
nuyla ne ilgisi var?

Michelangelo –ya da adının eski yazımıyla Michelagnolo– Bu-
onarroti, 6 Mart 1475’te, Caprese’de, Val Tiberina’da doğdu:
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O6Mart1474tarihinibugüngibihatırlıyorum,biroğlumdün
yayageldi,adınıMichelagnolokoydum;pazartesigünü,şafaksökme
den45saatöncedoğdu,benCaprese’ninbelediyebaşkanıyken...

Bu anıları yazan kişi, o dönemde Chiusi’nin ve Caprese’nin 
belediye başkanlığını yapan Floransalı Lodovico di Leonardo Bu-
onarroti Simoni’dir. Sanatçının doğum tarihi, Floransa takvimine 
göre hesaplandığı için, bir yıllık bir fark söz konusudur. Gerçek-
ten de, Floransa’da, İsa’nın Bedenlenmesi (25 Mart) yılın ilk günü 
kabul ediliyor; oysa, Roma takvimine göre, yıl hesaplanırken İsa’ 
nın Doğumu (25 Aralık) temel alınıyordu. Her durumda, Roma 
takvimini kesin olarak benimsemiş olduğumuzdan, bizim için 
Michelangelo 1475’te doğmuştur.

Ondan önce ağabeyi Leonardo dünyaya gelmişti; ondan sonra 
da, kardeşleri Buonarroto, Giovan Simone ve Sigismondo dünya-
ya gelecekti.

Lodovico’nun belediye başkanlığı görevinin sona ermesine bir 
aydan az bir süre kalmıştı; bu yüzden, nisan ayında ailesini Flo
ransa’ya götürdü. Michelangelo, hem babası, hem kocası taşçı 
olan Settignano’lu bir sütanneye bırakıldı.

Yaşlılığında bir gün Michelangelo, “Giorgio,” demişti Vasari’ye, 
“mizacımda kötü ne varsa Arezzo’nuzun sert havasında doğmuş 
olmamdan kaynaklanıyor; keza, eserlerimi yaptığım taşçı kalemi 
ve çekicine olan sevgimi, sütannemin sütünden almışım.”

Michelangelo’nun annesi Francesca (Ser Miniato del Sera’nın 
kızı) çok genç ölmüştü, belki de ikinci çocuğu henüz altı yaşın-
dayken. Lodovico, hiç olmazsa çocuklarına üvey bir anne verebil-
mek için, Lucrezia degli Ubaldini’yle ikinci evliliğini yaptı.

Michelangelo’nun ilk öğretmeni, Francesco da Urbino adın-
daki bir hümanistti; Floransa’da Latince dersleri veren bu kişinin 
Michelangelo’ya çok büyük yararı olmadı. Sanatçı, okuma yaz-
mayı öğrendi; ama Latincenin temel kurallarını öğrenmediği ke-
sin. Daha sonraları, Michelangelo şunu itiraf edecektir: “Beni çi-
zim yapmaya ve ressamlardan bir şeyler öğrenmeye çeken Tan
rı’nın gücüne karşı koymam olanaksızdı.”

Bu yüzden, ilk arkadaşı bir ressamdı. Domenico del Ghirlan
daio’nun öğrencisi Francesco Granacci. Michelangelo, onunla 
14861487 yılları arasında tanışmış olmalı, kendisi yaklaşık on iki, 
1469’da doğmuş olan Granacci ise yaklaşık on sekiz yaşındayken:

“Resim yapmak mı istiyorsun? Bana bırak, ben hallederim. 



17

Babanla konuşur, seni Domenico Usta’nın işliğine vermesini söy-
lerim. Bu arada, sen bu çizimleri al, artık senin bunlar. Tek tek 
kopyala.”

Ama Lodovico Buonarroti, sanatı aşağı bir uğraş olarak görü-
yordu; onun için ressam ile badanacı, heykelci ile taşçı arasında 
fark yoktu.

“Babam ve amcalarım,” diyecektir gene yaşlı Michelangelo 
hü zünle, “sanatın aileye girmesini bir utanç saydıkları için, beni 
sık sık, üstelik adamakıllı döverlerdi...” Ama iyilikle de, kötülükle 
de onu yolundan döndürmeyi başaramadılar; Michelangelo, arka-
daşı Granacci’den güç alarak çok geçmeden çizimden resime ge-
çip sık sık Ghirlandaio’nun işliğinde dolaşmaya başladı.

1488.Bu1Nisan’da,benLodovicodiLeonardodiBuonarroti,
oğlumMichelangelo’yugeleceküçyıliçinDomenicoveDaviddi
TommasodiCurrado’nunyanınaverdiğimikayıtdüşüyorum...

Michelangelo başarmıştı. Kızgınlığı süren, ama oğlunun arzu-
suna boyun eğen babasından izin almıştı. Artık resim, yasak mey-
ve değil, günlük ekmeğiydi sanatçının. Aradan birkaç ay geçmiş, 
bu on üç yaşındaki çocuk, ustasını şaşırtmaya başlamıştı. Ghirlan-
daio’nunkinden farklı, tamamen kendine özgü bir üslupla çizi-
yordu; hatta ustası Domenico’nun bir çizimini düzeltmişti: Bir 
kadın figürünün dış çizgileri üzerinden daha kalın bir çizgiyle ge-
çerek özgün çizimin kusurlarını açığa çıkarmıştı. Ve bir gün, işlik-
teki herkes, Santa Maria Novella Bazilikası’nın iskeleleri üzerinde 
çalışırken Michelangelo, çalıştıkları iskeleleri, araç gereçleri, fres-
ki, ressamları ve genç arkadaşlarını çarpıcı bir gerçekçilikle çiz-
miş; öyle ki, Ghirlandaio hiç rahatsızlık duymadan haykırmıştı: 
“Bu çocuk, gerçekten de benden daha çok şey biliyor!”

Bir gün Granacci, Michelangelo’ya Martin Schongauer’in bir 
baskısını gösterdi; Dürer’in öncülerinden olan bu Alman sanatçı, 
canavar biçimindeki dokuz iblisin havaya kaldırıp işkence ettiği 
Aziz Antonius’un acısını resmetmişti. Bu baskı genç Miche lan
gelo’nun o kadar hoşuna gitti ki, hemen kopya edip renkli bir 
resmini yapmaya karar verdi. “Ve hayvan biçimindeki iblisleri çi-
zerken,” diye anlatıyor Condivi, “öyle büyük bir özen gösteriyor-
du ki, aslını görmediği hiçbir kısmı boyamıyordu; öyle ki, balık 
pazarına gidip, balıkların yüzgeçlerinin biçimini ve rengini, gözle-
rinin ve öteki bütün kısımlarının rengini gözden geçiriyor, bunla-
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rı resmine aktarıyordu; resmi olabildiğince kusursuz hale getire-
rek o andan sonra herkesin hayranlığını kazandı.” Büyük bir olası-
lıkla, Ghirlandaio’nun biraz kıskanmasına da yol açmıştı.

Ustası Domenico, öğrencisinin becerilerinden kendine pay çı-
karmak için, “Michelangelo’nun mu? Elbette, onun olmasına onun  
da sonuçta benim işliğimden çıkmış bir resim,” diye yinelemeye 
özen gösteriyordu.

Aradan daha bir yıl bile geçmeden Michelangelo, boyalar ve 
fırçalar için yaratılmadığını fark etmişti. Gerçi Ghirlandaio’nun 
işliği, resim yapma arzusunu tatmin etmişti ama bir noktayı anla-
masını da sağlamıştı: Onun anlatım aracı, mizacına en uygun ak-
tarım aracı resim değil, heykeldi.

Belki de onda, Settignano’da geçirdiği çocukluğunun uzak bir 
anısı olarak, adam ile taş imgesi –taştan doğmakta olan figüre bi-
çim ve ışık veren yontucu– uyanıyordu; böylece, freskin “kendi 
sanatı olmadığı”na karar vererek, birden Ghirlandaio’nun işliğin-
den ayrılıp Bertoldo’nun bahçesine girdi.

Gerçekten de, Lorenzo de’ Medici, San Marco bostanlarında 
önemli sayıda eski yapıtı bir araya getirmiş ve Bertoldo’ya, heykel 
sanatını öğrenmek isteyen gençleri çeşitli işliklerde toplama göre-
vini vermişti. Yeterince ressam vardı ama Rossellino’nun, Deside-
rio da Settignano’nun, Donatello’nun, Duccio’nun, Mino da Fie
sole’nin, Luca della Robbia’nın ve Verrocchio’nun ölümünden 
son ra, heykelcilerin sayısı çok azalmıştı.

Ve burada, yazgının her zaman herkesin yaşamında belirleyici 
bir dönüm noktasına işaret eden o gizemli buluşturmalarından 
biri yoluyla, Lorenzo’yla karşılaşma gerçekleşti.

Böylece, resim fırçalarını bir yana bırakan Michelangelo, mer-
merle ve taşçı kalemiyle haşır neşir olmaya başladı.

İlk çalışma olarak yüzyılların etkisiyle epey harap durumdaki, 
yaşlı, gülen bir Faunus1 yüzünü kopyalamaya karar vermişti; öyle 
başarılı olmuştu ki, ustası Bertoldo gözlerine inanamayarak çalış-
mayı Muhteşem Lorenzo’ya göstermişti.

“Tebrikler,” dedi Lorenzo genç sanatçıya, “gerçekten tebrik 
ederim. Ama, bak, yaşlı bir Faunus yapmışsın ve ağzındaki bütün 
dişlerini olduğu gibi bırakmışsın. Ne yazık ki, yaşlıların her zaman 
birkaç dişinin eksik olduğunu bilmiyor musun?”

Birkaç gün sonra, Muhteşem Lorenzo bahçeye geri dönmüş, 

1. Eski Roma’da, nitelikleri Eski Yunan tanrısı Pan’la özdeşleştirilen kır tanrısı. (Ç.N.)
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Faunus yüzünün yeni halini görmüştü: Michelangelo, üstteki diş-
lerden birini çıkarmakla kalmamış, ayrıca dişetinde bir oyuk aça-
rak, çarpıcı bir gerçekçiliği olan bir figür yaratmıştı.

“Nerede şu çocuk?”
“Buralarda olmalı, az önce gördüm onu,” diye karşılık verdi 

Bertoldo.
“Çağır, buraya gelsin.”
Ve Michelangelo karşısına geldiğinde, Lorenzo ona, “Babana 

söyle, yarın onunla konuşmak istiyorum,” dedi.
Dik kafalı Lodovico, mesajı alınca rahatsız oldu. Görüşmeye 

git mek istemedi. Taş yontucusu bir oğlunun olması fikrine taham-
mül edemiyordu. Ama Granacci, Muhteşem Lorenzo’nun kim ol
duğunu ve ona karşı koymanın ne anlama geldiğini hatırlatarak 
ba bayı kolaylıkla ikna etti.

Böylece, ertesi gün Messer1 Lodovico Buonarroti Simoni, tam 
vaktinde Via Larga’daki Medici Sarayı’na gitti ve anlaşma imza-
landı.

Michelangelo, Lorenzo’ya emanet edilecek, o da Michelan ge
lo’ya çocuğu gibi bakacaktı. Lodovico, hoşlandığı bir iş olup olma
dığını görmek için çevresine bakabilecekti; böyle bir işe rastlarsa 
Lorenzo seve seve onu bu işe sokacaktı.

“Anlaştık mı, Lodovico?”
“Elbette. Siz Yüce Efendimiz için elimizden geleni yapmak, 

yalnızca Michelangelo’nun değil, hepimizin boynunun borcudur!”

Muhteşem Lorenzo’nun evinde

Bertoldo’nun San Marco bahçelerindeki işliğine kabul edilen 
öğrenciler, Muhteşem Lorenzo’dan gereksinmelerine göre maaş 
alıyorlardı. Ailesinin durumu iyi olan Torrigiani’ye, gezip tozma-
sına ya da kötü alışkanlıklarına yetecek kadar bir pay düşüyordu; 
uzakta, Floransa dışındaki Faenza’da oturan yoksul bir anne baba-
nın oğlu olan Giuliano Bugiardini, ailesine somut bir katkıda bu-
lunmasına olanak sağlayacak bir maaş alıyordu.

Via Bentaccordi’den bir daha dönmemek üzere ayrılıp Via 
Larga’ya geçen Michelangelo, ayda 5 duka alıyordu. Bunun yanı 
sıra, o zamanlar hayal edebileceğinden daha rahat bir odada kalı-

1. Messere ya da adların önünde kısaltılmış biçimiyle Messer, İtalyancada “efendi, bey 
(efendi)” anlamına gelir. (Ç.N.)
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yor, sofrada konuk gibi değil, evden bir kişi gibi ağırlanıyordu. 
Üstüne üstlük, armağan olarak erguvan rengi güzel bir harmani 
–o dönem için büyük bir şey– almıştı.

Başka bir deyişle Lorenzo, Michelangelo’nun yeni babasıydı; 
Floransa Cumhuriyeti’nin sancaktarları “Muhteşem Messere” sanı-
nı kullandıkları için ona da “Muhteşem” deniyordu. Ama Lorenzo, 
yüzyıllar boyunca “Muhteşem” olarak kaldı, çünkü bir tek o, çok 
genç olduğu için henüz sancaktar olmamasına karşın, Floransa hal-
kının ve hükümetinin ona verdiği bu unvana layık olmayı bilmişti.

Avrupa politikasının çalkantılı bir döneminde (Papa, Fransa 
Kralı ve İspanya Kralı arasındaki ilişkiler gerginken İtalyan senyör
lükleri için için kaynarken ve Pisa, savaşı neredeyse Floransa’nın 
kapılarına taşımışken), Lorenzo bütün taraflar arasında barışı sağ-
lamayı başarmış, karşılıklı beklentileri ve tarafların taleplerini uz-
laştırmış; öyle ki, haklı olarak “Avrupa’yı dengede tutan terazinin 
ibresi” şeklinde tanımlanmıştı. Dayatılmış bir denge değildi bu, 
çoğu zaman büyük siyasal eylemle özdeşleşen o sabırla, bilinçli 
olarak aranıp bulunmuştu. Lorenzo, Papa’yla ittifak halindeki 
düş    manı Kral Ferdinando’nun eline geçmeyi göze alarak, canı pa-
hasına Napoli’ye gitmişti: Amacı, mantığın gücü ve sağduyunun 
apaçık verileriyle, bir savaşın kaçınılmaz olarak dış güçlerin mü-
dahalesine yol açacağına, dolayısıyla iki taraf için de zarardan baş-
ka bir anlam ifade etmeyeceğine onu ikna etmekti. Lorenzo, Papa 
IV. Sixtus’un öfkesine ve aforozuna da meydan okumuş; gizli ha-
sımlarına aba altından sopa göstererek, Floransa’da asayişi yeni-
den sağlamıştı. O da, dedesi Cosimo gibi, halkın sevgisini ve gü-
venini kazanmıştı; muhafızları olmadan sokaklarda dolaşıyor, yol-
da durup zanaatkârlarla sohbet ediyor, sanat ustalarıyla işliklerde 
ya da Arno üzerindeki köprülerden birinde buluşuyordu; çünkü 
hepsi de ona her zaman güvenebileceklerini bilen dostlarıydı. Lo-
renzo sadaka dağıtmıyordu; onun yaptığı, ressamlara tablolar ve 
freskler sipariş etmek, mimarlardan saray, kale ve bahçe projeleri 
istemek, heykelcilerden meydanlar için heykeller ve avlular için 
çeşmeler talep etmekti. Çok değerli kitaplığını bilginlere açarak 
onlara klasik yapıtları çevirmelerini ve açımlamalarını öneriyor-
du. Dönemin en parlak beyinlerini evinde birer kardeş gibi ağırlı-
yor; Savonarola gibi dürüst olduklarında, karşıtlarına saygı göste-
riyor; bir şair olarak şairlerle şiir, bir filozof olarak filozoflarla in-
san, Tanrı ve yaşamın amacı üzerine konuşuyordu. Kısacası, Lo-
renzo gerçekten de “Floransa hümanizmi” adı verilen ve çok geç-
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meden İtalyan Rönesansı’yla özdeşleşecek olan o köklü yenilen-
menin merkezindeki teşvik edici ve itici güçtü.

Michelangelo’nun Lorenzo’nun evindeki bu talihli yaşamının 
ilk meyvesi, bir kabartmaydı: Henüz heykelci Donatello’nun et-
kisinin belirgin olduğu bu yapıt günümüzde “Merdivendeki Ma-
donna” adıyla bilinir. Meryem, yaş ve zamandan arınmış bir kadın 
olarak tatlı ve ağırbaşlıdır; Çocuk İsa, annesinin göğsüne doğru 
eğildiği için belirginlik kazanan bütün o kaslarıyla küçük bir 
Hercules’i andırır. Sanatçı, bir Madonna’dan çok, bir kahramanı 
emziren bir Yunan tanrıçasını tasvir etmiştir.

Kabartmanın boyutları küçüktür, boyu elli santimetreyi biraz 
aşar ama sergilediği büyüklük dev boyutludur; daha o zamandan 
sanatçının büyük ve dev boyutlu şeylere yönelik eğilimini sezeriz.

“Michelangelo, daha sonra bana uğrarsan, sana ilgini çekecek 
bir savaş betimlemesini çevireceğim.”

Bu sözleri söyleyen kişi, Poliziano olarak bilinen Agnolo Amb
ro gini’ydi; İtalyancanın yanı sıra Yunanca ve Latince şiirler yaza-
bilen Poliziano, bu hep sessiz ve her zaman dikkatli gence karşı 
içten bir yakınlık duyuyordu. 

Merdivendeki Madonna, 
1489-92, mermer, 55,8 x 40 cm. 
Casa Buonarroti, Floransa.
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