
 

Τα μυστηριώδη αγάλματα του San Severo στη 
Νάπολη 

  

Σα κπζηεξηώδε αγάικαηα ηνπ San Severo 

 

 

Από ηα πην αηληγκαηηθά ηα αγάικαηα ηνπ αλζεβέξν !  

Πνηά  κπζηηθά θξύβνληαη θάησ από ηα καξκάξηλα πέπια πνπ κνηάδνπλ 

κε αιεζηλό θαη δηαθαλέο κεηάμη; 

 

Κη όκσο, ην δίρηπ, δελ είλαη αιεζηλό.  
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Δίλαη ζθαιηζκέλν κάξκαξν! 

ηε Νάπνιε ζην παξεθθιήζη ηνύ αλζεβέξν θηινμελνύληαη θάπνηα παξάμελα γιππηά 

εμσπξαγκαηηθήο πιαζηηθόηεηαο θαη απαξάκηιινπ θάιινπο. Σα γιππηά ζκηιεύηεθαλ ηνλ 

18ν αηώλα θαη είλαη έλαο άιπηνο γξίθνο γηα εξεπλεηέο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο. Σα 

αγάικαηα είλαη θαηαζθεπαζηηθά αδύλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηαηί θπξηνιεθηηθά 

ππεξβαίλνπλ ηηο πιαζηηθέο ηδηόηεηεο ηνύ καξκάξνπ ή ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αλζξώπηλσλ 

εξγαιείσλ! 

Καη πξάγκαηη, ε ζηλδόλε ηνπ «Κεθαιπκκέλνπ Υξηζηνύ» ηνύ Σδνπδέπε αλκαξηίλν θαη ην 

πέπιν ηήο «εκλόηεηαο»  

ηνύ Αληόλην Κνξαληίλη απνηεινύληαη νύηε ιίγν νύηε πνιύ από… δηαθαλέο κάξκαξν! 

Κπξηνιεθηηθά! 

 

 

 

Μάξκαξν πνπ ζκηιεύηεθε ζε πάρνο κόιηο 2-3 ρηιηνζηώλ! Ο επηζθέπηεο κέλεη άλαπδνο, 

ζηελ ηδέα όηη θάζε έλα από απηά ηα αξηζηνπξγήκαηα, θαηαζθεπάζηεθε εμ’ αξρήο από 

κάξκαξν. Απηό θαίλεηαη αδηαλόεην θαη ζηνλ πην ινγηθό άλζξσπν! Δίλαη αδύλαηνλ ε ζκίιε 

θαη ηα άιια εξγαιεία ελόο γιύπηε, λα πεξάζνπλ κέζα ζηηο πνιιέο πηπρέο πνπ ζρεκαηίδεη 

ην δίρηπ θαη λα ην δεκηνπξγήζνπλ». 

 

Κη όκσο ηα αγάικαηα είλαη εθεί. Τπάξρνπλ σο δσληαλή απόδεημε. Έρνπλ θαη έλα θνηλό 
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ζηνηρείν: νη γιύπηεο πνπ ηα θηινηέρλεζαλ δελ ήηαλ θαη ηόζν δηάζεκνη νύηε δηέζεηαλ 

θάπνηεο μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο (πνπ ζα είραλ απνηππσζεί θαη ζε άιια έξγα ηνπο). Καη νη 

δπν ηνπο όκσο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γιππηώλ κε ηνλ κεγάιν αιρεκηζηή 

Ραïκόλην Νηη άλγθξν, ηνλ επνλνκαδόκελν «Πξίγθηπα ηνύ αλζεβέξν»! 

 

Όπσο δε θαίλεηαη λα πξνθύπηεη από ηελ δηαζσζείζα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ 

ζπλήθζε ζηηο 25/11/1752 κεηαμύ ηνύ Νηη άλγθξν θαη ηνύ Giuseppe Sanmartino, ε 

καξκάξηλε, εμσπξαγκαηηθήο πιαζηηθόηεηαο ζηλδόλε πνπ θαιύπηεη ηνλ «Κεθαιπκκέλν 

Υξηζηό» θάπνηε ππήξμε… έλα θαλνληθό βακβαθεξό ζεληόλη, έλα πέπιν θπξηνιεθηηθά 

«απνιηζσκέλν», ην νπνίν βάζεη θάπνηαο παξάμελεο αιρεκηζηηθήο κεζόδνπ, κεηαηξάπεθε 

ζε έλα ιεπηό ζηξώκα καξκάξνπ αλακεκηγκέλν κε θαξκίλην! Γειαδή θαλνληθή 

κεηαζηνηρείσζε! Καη λα ’ηαλ κόλν απηό;  

Τπάξρεη θαη κηα άιιε απίζηεπηε δεκηνπξγία ηνύ δηαβόεηνπ αιρεκηζηή πνπ πξνθαιεί ζνθ: 

 

«Γύν ζηδεξέληνη ζθειεηνί, ελόο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο πνπ εθηόο από ηα ζηδεξέληα νζηά 

έρνπλ πεξηπιεγκέλα γύξσ ηνπο κε απίζηεπηε αθξίβεηα ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνύ 

αλζξώπνπ, θαη απηό όκσο κεηαιιηθό! […] Όπνηνο δεη από θνληά ην εθπιεθηηθό απηό έξγν, 

κέλεη έθζακβνο από ηελ απίζηεπηε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία έρνπλ παξνπζηαζηεί όιεο νη 

αλζξώπηλεο θιέβεο θαη αξηεξίεο! Αθόκε θαη νη κηθξόηεξεο θαη πην αζήκαληεο! […] Απηό 

πνπ είλαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο είλαη ην όηη θαλείο κεηαιινπξγόο ή θαιιηηέρλεο, όζε 

ηέρλε θαη όζεο γλώζεηο αλαηνκίαο θαη αλ δηαζέηεη, δελ κπνξεί νύηε ζήκεξα λα 

θαηαζθεπάζεη έλα ηέηνην αθξηβέζηαην ζηδεξέλην αληίγξαθν ηνύ αλζξώπηλνπ θπθινθνξηθνύ 

ζπζηήκαηνο!» 

«γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ππάξρνπλ θάπνηεο θήκεο, πξνθαλώο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο 

κπζνινγίαο ηνπ, νη νπνίεο ιελε όηη: 

"ν ηξνκεξόο πξίγθηπαο εηζάγνληαο ζην αίκα θάπνηα αιρεκηζηηθή νπζία, κεηέηξεςε ζε 

ζίδεξν ην αίκα θαη ηα νζηά ελόο αιεζηλνύ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ηνύ νπνίνπ ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία όηαλ έιησζαλ άθεζαλ ην ζηδεξέλην ‘‘ππόινηπν” πνπ βιέπνπκε ζήκεξα!». 

 



 

 

ύκθσλα δε κε ηνλ ζξύιν, ν «Πξίγθηπαο ηνύ αλζεβέξν» ν νπνίνο «ζηελ επνρή ηνπ 

ζεσξήζεθε έλαο ζθνηεηλόο κάγνο 

πνπ πξνθαινύζε ηξόκν ζηηο ιατθέο κάδεο, […]  

αλαδεηνύζε είηε ‘‘εζεινληέο” είηε έβξηζθε ζώκαηα πνιύ πξόζθαηα πεζακέλσλ αλζξώπσλ  

θαη αζθνύζε πάλσ ηνπο ηελ ηέρλε ηνπ!» 

 

Principe Raimondo di Sangro di Sansevero 

Τπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο, όηη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, εθαξκόζηεθαλ κέζνδνη πνπ δελ 

είκαζηε ζε ζέζε  

λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα εμεγήζνπκε ζήκεξα. 
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ύκθσλα θαη πάιη κε ηελ παξάδνζε (διερεσνηηέο ηο ιζηορικά αληθές ηης) : 

"ηα ππόγεηα εξγαζηήξηα ηνπ παιαηηνύ ηνπ, ν Ραïκόλην Νηη άλγθξν αλζεβέξν ζην Largo 

San Domenico Maggiore, αθνζηώζεθε ζε  

πεηξάκαηα ζθνηεηλά θαη παξάμελα, ζηα πην δηαθνξεηηθά πεδία ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ 

ηερλώλ. Από ηε ρεκεία θαη ηελ πδξνζηαηηθή,  

σο ηελ ηππνγξαθία θαη ηελ κεραληθή, πέηπρε θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ραξαθηεξίζζεθε «θαηαπιεθηηθόο» από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ. Ωζηόζν, όινη θάλεθαλ 

πάληνηε εμαηξεηηθά απξόζπκνη λα απνθαιύςνπλ ηα «κπζηηθά» ηνπ θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηηο εθεπξέζεηο ηνπ. 

 

Ο πξίγθηπαο κηινύζε πνιιέο επξσπατθέο γιώζζεο, όπσο επίζεο αξαβηθά θαη εβξατθά. 

Κηλήζεθε ζε πςειόηεξνπο θνηλσληθνύο θύθινπο.  

Ήηαλ κεγάινο ζαπκαζηήο ηνπ Leonardo da Vinci: ηνπ εθεπξέηε, επηζηήκνλα θαη δσγξάθνπ, 

πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ην αλζξώπηλν ζώκα,  

αιιά επίζεο θαη γηα ηελ αιρεκεία, αλ θαη δελ έγηλε πνηέ ζαθέο θαηά πόζνλ απηόο άζθεζε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ηέρλε. 

 

ηνπο επηζηεκνληθνύο θύθινπο, ν Ραïκόλην Νηη άλγθξν αλζεβέξν είλαη γλσζηόο σο 
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εθεπξέηεο: όληαο αθόκε θνηηεηήο, εληππσζίαζε ηνπο δαζθάινπο ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή 

ελόο πηπζζόκελνπ κεραληζκνύ, ζώδνληαο έηζη κηα ζεκαληηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε.  

Όπσο ν Λενλάξλην Νηα Βίληζη, είρε θη απηόο πάζνο γηα ηηο πνιεκηθέο κεραλέο. 

 

Δίλαη γλσζηό όηη ν Ραïκόλην Νηη άλγθξν ήηαλ εγεηηθό κέινο ηνπ Σεθηνληζκνύ. Ήηαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ν επηθεθαιήο ηεο λαπνιηηάληθεο Μαζνληθήο ηνάο, κέρξη πνπ ηνλ 

αθόξηζε ε Δθθιεζία. Πεξηέξγσο όκσο, ν Πάπαο Βελέδηθηνο ν XIV αλαθάιεζε πνιύ 

ζύληνκα ηνλ αθνξεζκό ηνπ. Γηα νξηζκέλνπο ζρνιηαζηέο, απηό νθεηιόηαλ ζην γεγνλόο όηη ν 

Πάπαο αλαθάιπςε όηη όιεο νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ πξίγθηπα ήηαλ πξντόλ ζπθνθαληίαο 

θαη θζόλνπ από ηνπο ερζξνύο θαη ηνπο πνιεκίνπο ηνπ. Γηα άιινπο, ήηαλ απιώο ην 

απνηέιεζκα πνιηηηθώλ ειηγκώλ πνπ εθάξκνδε ν πνληίθηθαο, ελώ γηα θάπνηνπο ηξίηνπο 

ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο ζθνηεηλήο ζπκκαρίαο πνπ ζπλήθζε κεηαμύ ησλ δύν ηζρπξώλ 

εθείλσλ αλδξώλ. 

 

Ο Νηη άλγθξν παξαδόμσο επίζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ θόκεηα Καιηόζηξν (Cagliostro), άιιε 

κηα αηληγκαηηθή θπζηνγλσκία θαη έλαλ από ηνπο πην δηάζεκνπο Σέθηνλεο, ν νπνίνο 

ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ εκπλεπζηήο ηνπ. 

 

 

 

G. Sammartino 

 

Σν 1790, κπξνζηά ζε έλα δηθαζηήξην ηεο ξσκατθήο Ιεξάο Δμέηαζεο, ν Καιηόζηξν 

ηζρπξίζηεθε όηη όιεο νη γλώζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αιρεκεία (απηή ήηαλ ε θαηεγνξία πνπ 

ηνλ βάξαηλε), πξνέξρνληαλ από «έλαλ πξίγθηπα ν νπνίνο είρε έλα κεγάιν πάζνο γηα ηε 

ρεκεία» θαη πσο εθείλνο ηνλ είρε δηδάμεη, πνιιά ρξόληα πξηλ ζηε Νάπνιε. 

 

Οη δηθαζηέο δελ ηνλ πίζηεςαλ θαη δελ έδσζαλ θακία βαξύηεηα ζηα ιόγηα ηνπ. Δλ ηνύηνηο, 
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θαλέλα ζηνηρείν ζρεηηθά κε απηή ηε δίθε δελ είλαη δηαζέζηκν! Όια ηα πξαθηηθά από ηε δίθε 

ραξαθηεξίζηεθαλ απόξξεηα θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλνπλ εγθισβηζκέλα ζην εζσηεξηθό 

ηνπ Βαηηθαλνύ… 

 

Ο πξίγθηπαο ζπλέρηζε λα πεηξακαηίδεηαη ζην θειάξη ηνπ παιαηηνύ ηνπ, ζην San Domenico 

Maggiore. Όκσο νη θήκεο γηα ηα παξάμελα πεηξάκαηα δελ κπνξνύζαλ λα θαηαιαγηάζνπλ. 

Αλεζπρεηηθνί ςίζπξνη έιεγαλ πσο ν πξίγθηπαο θσδηθνπνηνύζε ηελ εξγαζία ηνπ κε 

παξάμελα ζύκβνια. Πηζηεύεηαη κάιηζηα όηη κέζα ζηελ εθθιεζία ηνπ αλζεβέξν πεξηέρεηαη 

πξάγκαηη κηα θξππηνγξαθεκέλε καζνληθή επηγξαθή, έλα κήλπκα πνπ πνιινί έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα μεδηαιύλνπλ, πιελ όκσο αλεπηηπρώο. 

 

Όηαλ εμεηάδνπκε ην εθθιεζάθη ζήκεξα, ππάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ 

ζπκβνιηθέο πξνεθηάζεηο – πξάγκαηα ηα νπνία εμεγνύλ νη μελαγνί. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έρνπλ δηπιή ζεκαζία, πνπ ππνδειώλνπλ όηη ν Νηη άλγθξν κπνξεί λα ήηαλ πξάγκαηη 

γλώζηεο θάπνηαο απόθξπθεο παξάδνζεο, αιιά νη ελδείμεηο είλαη ζπνξαδηθέο θαη κεξηθέο 

θνξέο αληηθαηηθέο. 

 

ην ηέινο ηεο βόιηαο ζην εθθιεζάθη, ν επηζθέπηεο νδεγείηαη θάησ ζε έλα κηθξό ζπήιαην. 

Σα αξρηθά ζρέδηα δείρλνπλ όηη απηό ην δσκάηην πξννξηδόηαλ γηα ηνλ εληαθηαζκό θάπνησλ 

αλζξώπσλ. Γηα άγλσζην ιόγν όκσο, ην έξγν δελ νινθιεξώζεθε. 

 

 

 

ην δάπεδν ππάξρεη κηα νξζνγώληα καξκάξηλε πιάθα, θαλεξή έλδεημε όηη εδώ θάπνηε είρε 

ελαπνηεζεί ν «Κεθαιπκκέλνο Υξηζηόο» ηνπ Giuseppe Sanmartino. Ωζηόζν εθεί κέζα, ζε 

δύν γπάιηλεο πξνζήθεο βξίζθνληαη νη παξάμελνη ζθειεηνί ελόο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο.  

Οη θιέβεο θαη νη αξηεξίεο θαη ησλ δύν απηώλ αηόκσλ, παξακέλνπλ απνιύησο άζηθηεο ! 
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Ο ζθειεηόο ηεο γπλαίθαο, θαίλεηαη λα έρεη ηα κάηηα άζηθηα, ζρεδόλ γπαιηζηεξά, αιιά κε κηα 

πξαγκαηηθά ηξνκνθξαηεκέλε έθθξαζε.  

Αιιά απηό πνπ είλαη αμηνζεκείσην είλαη νη θιέβεο θαη ηα εζσηεξηθά ηεο όξγαλα, ηα νπνία 

ινγηθά ζα έπξεπε λα δηαιπζνύλ ακέζσο  

κεηά ην ζάλαην. Αλη’ απηνύ, παξακέλνπλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε αηώλεο κεηά. 

 

Η θαξδηά ηεο δηαηεξείηαη νιόθιεξε θαη κπνξείηε λα δείηε αθόκα θαη ηα αηκνθόξα αγγεία 

κέζα ζην ζηόκα ηεο. Ήηαλ έγθπνο  

θαη ζηελ θνηιηά ηεο, είλαη νξαηόο ν πιαθνύληαο από ηνλ νπνίν θαίλεηαη ν νκθάιηνο ιώξνο 

πνπ έλσλε ην έκβξπν. 

 

Πηζηεύεηαη όηη ρνξεγήζεθε θάπνην είδνο ελδνθιέβηαο έλεζεο κε θάπνηα νπζία, ε νπνία 

θαηά ηελ είζνδό ηεο ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα, κπινθάξηζε ηα αγγεία ζηαδηαθά, κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ πξνθάιεζε θαη ην ζάλαην ηνπ ζύκαηνο. ε απηό ην ζεκείν, ε νπζία κπνξεί λα 

«κεηαιινπνίεζε» θιέβεο θαη αξηεξίεο, δηαηεξώληαο ηηο, ρσξίο απνζύλζεζε. 

 

Άιινη αλαθέξνπλ όηη ε κέζνδνο δηαηήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πηώκαηα, αιιά 

σζηόζν,  

ην αίκα δελ ηαμηδεύεη ζε έλα λεθξό ζώκα, πνιιαπιαζηάδνληαο έηζη ην κπζηήξην. 

 

Δάλ ζε όια απηά πξνζζέζνπκε θαη ην όλνκα ηνπ Αιρεκηζηή, ην: di Sangro πνπ 

εηπκνινγηθά ηνπιάρηζηνλ παξάγεηαη από ην ηζπαληθό sangre (αίκα), θαη πνπ παξαπέκπεη 

εύθνια ζε πξνζσλύκην αλζξώπνπ πνπ ήμεξε ηα πάληα ζρεηηθά κε ην αίκα θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ, ηόηε ην κπζηήξην όρη κόλν κεγαιώλεη αιιά γίλεηαη θαη έληνλα 

αλεζπρεηηθό. 
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Αιιά απηό δελ είλαη θαη ην κόλν πξόβιεκα… Η ζύξηγγα πνπ ζα έπξεπε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ππνδόξηα έλεζε,  

εθεπξέζεθε εθαηό ρξόληα αξγόηεξα από έλαλ ρεηξνπξγό ηεο Λπώλ, ηνλ Carlo Gabriele 

Pravaz (1791-1853)! 

 

 

 

Γελ είλαη ινηπόλ πεξίεξγν πνπ θνπηζνκπνιηά θαη άγξηεο θήκεο, μέζπαζαλ ζηε ζέα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζθειεηώλ.  

Κάπνηνη ηζρπξίζηεθαλ όηη ν Ραïκόλην Νηη άλγθξν «ήηαλ κάγνο θαη δηαβνιηθόο αιρεκηζηήο 

πνπ άξπαδε αλζξώπνπο,  

κε ζθνπό λα εθηειεί εηδερζή πεηξάκαηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπο». 

 

Καη θάηη ηειεπηαίν: Τπάξρεη κηα κηθξή "αλσκαιία" ζηνλ Υξηζηό πνπ θαιύπηεηαη κε ην 

πέπιν, θαζώο πάλσ από ην ξνπζνύλη ηνπ,  

δηαθξίλεηαη κηα κηθξή εζνρή σο εάλ ε ζηλδόλε λα έρεη δηεζεζεί από ηελ αλάζα θάπνηνπ 

πνπ πξνζπαζεί λα εηζπλεύζεη ελαγσλίσο αέξα.  

Απηόο πνπ ρξεζίκεπζε σο κνληέιν γηα ηνλ Ιεζνύ, ήηαλ δσληαλόο, εθείλε ηε ζηηγκή, 

πξνζπαζώληαο λα αλαζάλεη, ή λεθξόο;  
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. 

 

Πέζαλε ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 1771, «από κηα μαθληθή αζζέλεηα πνπ πξνθιήζεθε από ηα 

πεηξάκαηά ηνπ».  

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο καθξάο λύρηαο πνπ πέξαζε ζην εξγαζηήξηό ηνπ, εηζέπλεπζε θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα,  

ή θαηάπηε θάπνηα ηνμηθή νπζία,  

ε νπνία όκσο απηή ηε θνξά απέβε θνληθή.  Η ζαξθνθάγνο ηνπ, σζηόζν, δελ πεξηέρεη ην 

ζώκα ηνπ !!  

Κάπνηνο ην έθιεςε. Άγλσζην όκσο γηαηί… 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_oAiCUC7_5Ww/TJEGViskIaI/AAAAAAAABco/DlAOxuD_puA/s1600/severo02.jpg

