
   

EENNIIGGMMAATTIICCII    

SSCCAACCCCHHII              
 

                                                                                                                        ggrraaffiiccaa  ee  aarrttiiccoolloo  ddii  GGiiaannccaarrlloo  TToonniinnii  

 

QQuuaannddoo  ssoonnoo  ssttaattoo  iinnvviittaattoo  ddaa  GGiiaann  LLuuccaa  aa  pprreeppaarraarree  uunn  aarrttiiccoolloo  ssuu  qquueessttoo  aarrggoommeennttoo,,  nnoonn  hhoo  aavvuuttoo  dduubbbbii..  
LLaa  ppaassssiioonnee  cchhee  ttuuttttii  aabbbbiiaammoo  ppeerr  qquueessttaa  ggrraannddee  ddiisscciipplliinnaa  ccii  lleeggaa  iinn  mmaanniieerraa  qquuaassii  iimmppeerrcceettttiibbiillee  aa  ttuuttttoo  
cciiòò  cchhee  llaa  rriigguuaarrddaa..  TTuuttttoo  cciiòò  nnoonn  èè  nnuuoovvoo  aadd  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ee  rriivviissiittaazziioonnii  mmaa  ccoogglliiaammoo  ll’’ooccccaassiioonnee,,  vviissttaa  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  aallccuunnii  mmeemmbbrrii  ddeell  nnoossttrroo  CCiirrccoolloo  llàà  ddoovvee  ssoonnoo  eessppoossttii,,  ppeerr  ffaarr  ccaappiirree  ddii  ccoossaa  ssii  ttrraattttaa  ee  llaa  lloorroo  
iinnccrreeddiibbiillee  aasscceessaa  nneellllee  ccrroonnaacchhee  ssccaacccchhiissttiicchhee  ddii  qquueessttii  uullttiimmii  dduuee  sseeccoollii..  

PPrrooiieettttiiaammoo  dduunnqquuee  ppeerr  uunn  aattttiimmoo  llaa  nnoossttrraa  mmeennttee  aa  vvoolloo  ddii  ggaabbbbiiaannoo  lluunnggoo  uunnaa  ccoossttaa  rroocccciioossaa  ssiinnoo  aa  
ssffiioorraarree  llee  ggrroossssee  oonnddee  cchhee  iimmppeerrvveerrssaannoo  iinn  mmaarree  ee  ppooii  vviirriiaammoo  sseegguueennddoo  iill  lloorroo  ccoorrssoo  ssiinnoo  aadd  eennttrraarree  iinn  uunnaa  
ggrraannddee  bbaaiiaa  ddoovvee,,  ssuulllloo  ssffoonnddoo,,  ssii  iinnttrraavveeddee  iill  cchhiiaarroorree  ddii  ssppiiaaggggee  bbiiaanncchhee  ee  sscchhiiuummoossee  ee  aannccoorraa  ddiieettrroo  
ggrraannddii  dduunnee  ddii  ssaabbbbiiaa  ssoorrmmoonnttaattee  ddaa  vveeggeettaazziioonnee..  PPoottrreebbbbee  sseemmbbrraarree  ll’’aarrrriivvoo  vviirrttuuaallee  iinn  uunnaa  bbeellllaa  llooccaalliittàà  
ddeellllaa  nnoossttrraa  SSaarrddeeggnnaa  mmaa  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssii  ttrroovvaa  mmoollttoo  ppiiùù  aa  NNoorrdd..    

  

  



SSiiaammoo  nneellllee  IIssoollee  EEbbrriiddii  EEsstteerrnnee  ddeellllaa  SSccoozziiaa,,  nneellll’’IIssoollaa  ddii  LLeewwiiss  ee  ppiiùù  eessaattttaammeennttee  nneellllaa  llooccaalliittàà  AAnnddrrooiill  SSaannddss  
nneellllaa  BBaajjaa  ddii  UUiigg..    

 

  

Sopra - cartina delle Ebridi Esterne e l’ Isola di Lewis   Sotto - alcune immagini della Spiaggia di UIG 

TTuuttttoo  bbeelllloo,,  ttuuttttoo  ssuuggggeessttiivvoo..  MMaa  ccoossaa  cc’’eennttrraa  ttuuttttoo  qquueessttoo  ccoonn  ggllii  SSccaacccchhii??  

AAnnccoorraa,,  iimmmmaaggiinnaattee  oorraa  cchhee  iinn  qquueellllaa  zzoonnaa  ddeessoollaattaa  ttrraa  dduunnee  ddii  ssaabbbbiiaa  ssppaazzzzaattee  ddaa  uunn  ffoorrttee  vveennttoo  ssii  
iinnttrraavveeddaa  uunn  uuoommoo  iinntteennttoo  aa  ssccaavvaarree  iinnttoorrnnoo  aadd  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ffoorrnnoo  iinn  ppiieettrraa  rriiaaffffiioorraattoo  ddaallllaa  ssaabbbbiiaa  ee  lleeggaattoo  
ddaa  uunnaa  ggrroossssaa  cciinnttuurraa  iinn  ppeellllee  sseerrrraattaa  ttuuttttaa  iinnttoorrnnoo..  LL’’iimmmmaaggiinnaarriioo  ccoolllleettttiivvoo  ddiirràà  ssiiccuurraammeennttee  cchhee  ––  vviissttaa  llaa  
zzoonnaa  --  ssii  ttrraattttaa  ddeell  rriittrroovvaammeennttoo  ddii  uunn  TTeessoorroo  VViicchhiinnggoo..  CCii  ssiiaammoo  qquuaassii  ccoommee  iiddeeaa,,  mmaa  nnoonn  ssii  ppaarrllaa  nnèè  ddii  
rruubbiinnii,,  zzaaffffiirrii  ee  oorroo..      IIll  tteessoorroo  rriinnvveennuuttoo  ttrraa  llaa  ssaabbbbiiaa  ddaa  uunn  ccoonnttaaddiinnoo  llooccaallee  èè  ccoonnoosscciiuuttoo  ccoommee  GGLLII  SSCCAACCCCHHII  
DDEELLLL’’IISSOOLLAA  DDII  LLEEWWIISS    --  LLeewwiiss  CChheessssmmeenn  --  ccoommppoossttoo  ddaa  ssttaattuuiinnee  iinnttaagglliiaattee  ssuu  zzaannnnee  ddii  aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  ee  
ddeennttii  ddii  bbaalleennaa  ccoonn  iinn  rriissaallttoo  uunnaa  ggrraannddee  ppaarrttiiccoollaarriittàà::  ooggnnii    ppeerrssoonnaaggggiioo  hhaa  ggllii  oocccchhii  ssggrraannaattii  ttiippiiccii  ddeellll’’aarrttee  
aallttoommeeddiieevvaallee  ee  ccoommee  qquueellllii  ddii  cchhee  èè  iinntteennttoo  aa  sseegguuiirree  ggllii  eevveennttii  ddii  uunnaa  ssaanngguuiinnoossaa  bbaattttaagglliiaa  cchhee  ssttaannnnoo  
ccoommbbaatttteennddoo  ddaavvaannttii  aa  lloorroo..  

 

Gli occhi sgranati del Re 



SSuucccceessssiivvaammeennttee  aall  rriinnvveenniimmeennttoo,,  sseemmbbrraa  cchhee  ii  ppeezzzzii  ssiiaannoo  ssttaattii  ppooii  ppoorrttaattii  ddaall  ccoonnttaaddiinnoo  ((iill  nnoommee  ppiiùù  
aaccccrreeddiittaattoo  èè  ddii  MMaallccoollmm  SSpprroott  MMaaccLLeeoodd))  nneellllaa  ssuuaa  ssttaallllaa  ee  cchhee  mmoollttee  ppeerrssoonnee  aannddaarroonnoo  ddaa  ttuuttttoo  iill  cciirrccoonnddaarriioo  
ppeerr  vveeddeerree  ddii  ccoossaa  ssii  ttrraattttaavvaa..  EEggllii  llii   vveennddeettttee  qquuaallcchhee  tteemmppoo  ddooppoo  ppeerr  rriiccaavvaarrnnee  qquuaallccoossaa  aadd  uunn  cceerrttoo  RRooddeerriicckk  
PPiirriiee  ddii  SSttoorrnnoowwaayy  iill  qquuaallee  llee  rriivveennddeettttee  aa  ssuuaa  vvoollttaa  aa  MMrr..  JJ..AA..  FFoorrrreesstt,,  uunn  aannttiiqquuaarriioo  ddii  EEddiimmbbuurrggoo  ..  LL’’1111  AApprriillee  
11883311    ii  ppeezzzzii  vveennnneerroo  eessppoossttii  aallllaa  SSoocciieettàà  ddeellll''AAnnttiicchhiittàà  ddeellllaa  SSccoozziiaa  aadd  EEddiimmbbuurrggoo..  IIll  BBrriittiisshh  MMuusseeuumm  ddii  LLoonnddrraa  
ccoommpprròò  8822  ppeezzzzii,,  aallttrrii  uunnddiiccii  ppeezzzzii  vveennnneerroo  vveenndduuttii  ddaa  FFoorrrreesstt  pprriivvaattaammeennttee  aall  ccoolllleezziioonniissttaa  CChhaarrlleess  KKiirrkkppaattrriicckk  
SShhaarrppee  ..  QQuueessttii  uunnddiiccii  ppeezzzzii  ffuurroonnoo  aaccqquuiissiittii  ppooii  ddaall  NNaattiioonnaall  MMuusseeuummss  SSccoottllaanndd..    NNeell  11883322,,  uunn  aannnnoo  ddooppoo  cchhee  ii   
ppeezzzzii  ffuurroonnoo  eessppoossttii,,  uunn  iinngglleessee,,  SSiirr  FFrreeddeerriicc  MMaaddddeenn,,    ssccrriissssee  uunn  aarrttiiccoolloo  iinnttiittoollaattoo  ""OOsssseerrvvaazziioonnii  ssttoorriicchhee  ssuuggllii   
AAnnttiicchhii  SSccaacccchhii    ssccooppeerrttii  nneellll''iissoollaa  ddii  LLeewwiiss""  ddoovvee  aavvaannzzaavvaa  ll''iippootteessii  cchhee  ggllii  ssccaacccchhii  ffoosssseerroo  ssttaattii  ssccoollppiittii    iinn  IIssllaannddaa  
pprriimmaa  ddeell  11220000,,  iippootteessii  ppooii  rriipprreessaa  ––  ccoommee  ppiiùù  aavvaannttii  vveeddrreemmoo  ––  iinn  tteemmppii  mmoollttoo  rreecceennttii..  
CCiirrccoonnddaattii  ddaall  mmiisstteerroo  eedd  iinn  bbiilliiccoo  ttrraa  SSttoorriiaa  ee  LLeeggggeennddaa,,  qquueessttii  ppeezzzzii  pprreeggiiaattii  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssttaattii    
ppoorrttaattii  aa  rriivvaa  ddaall  mmaarree  iinn  tteemmppeessttaa  ddooppoo  uunn  nnaauuffrraaggiioo  ppeerr  eesssseerree  ppooii  sseeppppeelllliittii  ddaallllaa  ssaabbbbiiaa  ccoonn  llaa  ffoorrzzaa  ddeell  
vveennttoo;;  aannccoorraa  ooggggii  ppeerròò  ssii  aalltteerrnnaannoo  aallttrree  ppoossssiibbiilliittàà  ee  vveellaattee  cceerrtteezzzzee..  UUnnaa  ssttoorriiaa  ttrraaddiizziioonnaallee  llooccaallee  
ssoossttiieennee  cchhee  eessssii  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssttaattii  ppoorrttaattii  aa  tteerrrraa  ddaa  uunn  ggiioovvaannee  mmaarriinnaaiioo,,  cchhee  ffeeccee  ll''eerrrroorree  ddii  
rraaccccoonnttaarree  aadd  uunn  ppaassttoorree  ddeell  ppoossttoo  cchhiiaammaattoo  GGiilllliiee  RRhhuuaadd  iinnccoonnttrraattoo  ssuullllee  ccoolllliinnee,,  ddii  cciiòò  cchhee  ssttaavvaa  
ttrraassppoorrttaannddoo..  QQuueessttii    sseennzzaa  ssccrruuppoollii  uucccciissee  iill  rraaggaazzzzoo  ppeerr  iimmppoosssseessssaarrssii  ddeeii  ppeezzzzii  ee  llii  nnaassccoossee  ppooii  nneellllaa  
ssaabbbbiiaa  sseennzzaa  eesssseerree  ppooii  iinn  ggrraaddoo  ddii  rriittrroovvaarrllii..  MMaa  ppooii  eeggllii  sstteessssoo  qquuaallcchhee  aannnnoo  ddooppoo  vveennnnee  iimmppiiccccaattoo  aa  
SSttoorrnnoowwaayy  ppeerr  aallttrrii  ccrriimmiinnii  ccoommmmeessssii  ccoonnffeessssaannddoo  ll''oommiicciiddiioo  ssuullllaa  ffoorrccaa  ee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddeellllee  ssttaattuuiinnee..  MMaa  
qquueessttaa  ssttoorriiaa  nnoonn  hhaa  ffoonnddaammeennttii  cceerrttii  ee  ssii  ppeerrddee  nneell  dduubbbbiioo..  

  LLaa  ppiiùù  aaccccrreeddiittaattaa  èè  cchhee  iill  pprreeggiiaattoo  ““bbaauullee””  ssiiaa  aapppprrooddaattoo  iinn  qquueellllaa  ssppiiaaggggiiaa  ttrraassppoorrttaattoo  ddaa  uunnaa  nnaavvee  
pprroovveenniieennttee  ddaallllaa  NNoorrvveeggiiaa  ee  ddiirreettttoo  iinn  IIrrllaannddaa  ee  ssccaarriiccaattoo  ddaallllaa  nnaavvee  ppeerr  qquuaallcchhee  mmoottiivvoo;;    qquueelllloo  cchhee  nnoonn  ssii  
ccaappiissccee  èè  iill  ppeerrcchhéé  qquueessttoo  ccaarriiccoo  ssiiaa  ssttaattoo  ooccccuullttaattoo  sseennzzaa  eesssseerree  ppooii  mmaaii  ppiiùù  rreeccuuppeerraattoo..  NNeell  11883333  llaa  nnoottiizziiaa  
ffuu  uulltteerriioorrmmeennttee  mmooddiiffiiccaattaa::  ssii  ddiissssee  cchhee  ii  LLeewwiiss  CChheessssmmeenn  eerraannoo  ssttaattii  rriinnvveennuuttii  pprreessssoo  ll''aannttiiccoo  ssiittoo  ddii  uunn  
mmoonnaasstteerroo  ““TThhee  hhoouussee  ooff  tthhee  BBllaacckk  WWoommeenn””  iinn  uunnaa  ssttaannzzaa  ccoonn  iill  ssooffffiittttoo  aa  vvoollttaa  ee  ssuull  ccuuii  ppaavviimmeennttoo  eerraannoo  
ssppaarrssee  ddeellllee  cceenneerrii..  

SSttoorriiccaammeennttee  ppaarrllaannddoo  ll’’iinnttaagglliiaattuurraa  ddii  qquueessttii  SSccaacccchhii  vviieennee  iinnsseerriittaa    ttrraa    ffiinnee    11220000    ee  iinniizziioo  11330000    aanncchhee  ssee  
uunnaa  ccoonntteessttaattaa  tteeoorriiaa  ““ssttoorriiccaa””  aasssseerriissccee  cchhee  llaa  MMiittrraa  ddeell  VVeessccoovvoo  ccoossìì  ccoommee  eerraa  iinnttaagglliiaattaa  vveenniivvaa  aassssoocciiaattaa  
aallllee  vveessttiizziioonnii  ttrraa  iill  11115500  ee  11220000  dd..cc..    IInn  bbrreevvee,,  mmiittrree  ddii  qquueessttoo  ggeenneerree  ssoonnoo  ssttaattee  iinnttrrooddoottttee  iinnttoorrnnoo  aall  11115500,,  
dduunnqquuee  ii  ppeezzzzii  ddeeggllii  ssccaacccchhii  nnoonn  ppoossssoonnoo  pprreecceeddeerree  qquueell  ppeerriiooddoo..  QQuueessttee  mmiittrree  ssoonnoo  aallttee  nneellllaa  ppaarrttee  
aanntteerriioorree  ee  ppoosstteerriioorree,,  ccoonn  uunnaa  ddeepprreessssiioonnee  ttrraa  ii  dduuee  ppiicccchhii..  PPrriimmaa  ddeell  11115500,,  ii  ppuunnttii  ppiiùù  aallttii  eerraannoo  aaii  llaattii  ee  llee  
ffeessssuurree  ttrraa  ddii  lloorroo  ccoorrrreevvaannoo  ddaall  ddaavvaannttii  aall  ddii  ddiieettrroo..  IInn  sseegguuiittoo  iinnffaattttii  qquueessttee  mmiittrree  ffuurroonnoo  ccaammbbiiaattee..  

 

Alcuni “Bishop” scolpiti in maniera differente (Fonte: British Museum) 

QQuuaallcchhee  nnoottaa  ppaarrllaa  ddeeii  LLeewwiiss  CChheessssmmeenn  pprroovveenniirree  ddaallllaa  SSccaannddiinnaavviiaa  mmaa  ssii  ddeevvee  mmeetttteerree  iinn  rriissaallttoo  cchhee  llaa  
ppaarroollaa  ““VVeessccoovvoo  //  BBiisshhoopp””  nneeggllii  SSccaacccchhii,,  ssii  ttrroovvaa  ssoolloo  iinn  dduuee  lliinngguuee::  iissllaannddeessee  ee  iinngglleessee..    IInn  NNoorrvveeggiiaa  ((ee  iinn  
GGeerrmmaanniiaa))  qquueessttoo  ppeezzzzoo  ssii  cchhiiaammaavvaa  ““CCoorrrriiddoorree  //  RRuunnnneerr””..  

  



PPRROOVVEENNIIEENNZZAA  DDEEGGLLII  SSCCAACCCCHHII  DDII  LLEEWWIISS  --  LL’’EENNIIGGMMAA  CCOONNTTIINNUUAA  
  
GGuuddmmuunndduurr  TThhóórraarriinnssssoonn,,  uunn  iinnggeeggnneerree  cciivviillee,,  eexx  mmeemmbbrroo  ddeell  AAlltthhiiggii  PPaarrllaammeennttoo  IIssllaannddeessee,,  eexx  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  
FFeeddeerraazziioonnee  SSccaacccchhiissttiiccaa  IIssllaannddeessee  ee  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree    ““MMaattcchh  ooff  tthhee  CCeennttuurryy””  llaa  ssffiiddaa  
mmoonnddiiaallee  ddii  ssccaacccchhii  ttrraa  BBoobbbbyy  FFiisscchheerr  ee  BBoorriiss  SSppaasssskkyy  iinn  RReeyykkaavviikk    nneell  11997722,,  hhaa  ppuubbbblliiccaattoo  uunn  ddooccuummeennttoo  
ccoonntteessttaannddoo  llaa  tteeoorriiaa  cchhee  ii  ppeezzzzii  ssoonnoo  NNoorrvveeggeessii,,  ee  iippoottiizzzzaa  cchhee  ggllii  SSccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  ssoonnoo  ssttaattii  rreeaalliizzzzaattii  iinn  IIssllaannddaa  
iinnttoorrnnoo  aallll''aannnnoo  11220000,,  pprreessssoo  iill  vveecccchhiioo  llaabboorraattoorriioo  ddii  SSkkáállhhoolltt  ssoottttoo  llaa  gguuiiddaa  ddeell  VVeessccoovvoo  PPáállll  JJóónnssssoonn  ee  iill  ssuuoo  
tteeaamm  ccoommppoossttoo  ddaa  MMaarrggrréétt  ll''AAddrrooiitt,,  TThhoorrsstteeiinnnn  llaa  SScchhrriinneessmmiitthh  ee  aallttrrii  rriinnoommaattii  mmaaeessttrrii  aarrttiiggiiaannii..  ((LLee  rroovviinnee  ddeell  
vveecccchhiioo  llaabboorraattoorriioo  ee  iill  ssuuoo  mmuucccchhiioo  ddii  rroottttaammii  ggiiaacccciioonnoo  aannccoorraa  llìì  iinnttaattttee,,  iinn  aatttteessaa  ddii  ssccaavvii  ee  TThhóórraarriinnssssoonn  èè  
ccoonnvviinnttoo  cchhee  vvii  ssii  ppoossssoonnoo  rreeccuuppeerraarree  aanncchhee  ffrraammmmeennttii  ddii  zzaannnnee  ddii  aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  uugguuaallii  aa  qquueellllii  uussaattii  ppeerr  ggllii  
SSccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss))..    SSkkáállhhoolltt,,  ssiittuuaattaa  nneell  ssuudd  ddeellll''IIssllaannddaa,,  ffuu  sseeddee  ddeeii  VVeessccoovvii  ddaall  11005566  aall  11880011  cc..aa..    
 

 

 
In queste tre immagini, la visita di Thorarinsson al British Museum  www.leit.is/lewis/ 

 
  MMaa  oollttrree  aa  GG..  TThhòòrraarriinnssssoonn  aanncchhee    EEiinnaarr  SS..  EEiinnaarrssssoonn  ––  PPrreessiiddeennttee  ddii  VViissaa  IIssllaannddaa  cchhee  ffuu  aammiiccoo  ddii  BBoobbbbyy  
FFiisshheerr,,  èè  ccoonnvviinnttoo  ddii  qquueessttaa  tteeoorriiaa..  LLaa  tteessii  èè  cchhee  ggllii  ssccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  ssoonnoo  iissllaannddeessii  ssuullllaa  bbaassee  ddii  aallccuunnee  
oosssseerrvvaazziioonnii  ssttoorriicchhee  ee  ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  rreeggoollee  ddeell  ggiiooccoo..    LLaa  pprreesseennzzaa  ddeeggllii  aallffiieerrii  ((ii  vveessccoovvii))  èè  uunnaa  ddeellllee  
pprroovvee,,  ddiiccee  sseemmpprree  ll’’eessppeerrttoo,,  rriiccoorrddaannddoo  cchhee  qquueell  ggeenneerree  ddii  ppeezzzzii  nnoonn  vveenniivvaa  uuttiilliizzzzaattoo  nneell  rreessttoo  dd’’EEuurrooppaa  
aallll’’eeppooccaa  iinn  ccuuii  ffuurroonnoo  ccrreeaattii  ggllii  ssccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss..  IInnoollttrree,,  nneellllee  ssaagghhee  iissllaannddeessii  ddeell  ddeecciimmoo  ee  uunnddiicceessiimmoo  
sseeccoolloo  ggllii  ssccaacccchhii  ssoonnoo  uunn  eelleemmeennttoo  rriiccoorrrreennttee  ccoossìì  ccoommee  ii  cceennnnii  aaggllii  AAllffiieerrii..  NNeeii  rraaccccoonnttii  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  
rriiffeerriimmeennttii  aadd  aallccuunnee  mmoossssee  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  ggllii  AAllffiieerrii  ppeerr  mmeetttteerree  iinn  ssccaaccccoo  iill  rree  ssuullllaa  ssccaacccchhiieerraa..    

SSeeccoonnddoo  AAlleexx  WWoooollff,,  ddiirreettttoorree  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ppeerr  ggllii  SSttuuddii  MMeeddiieevvaallii  ddeellllaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  llaa  
rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  TThhoorraarriinnssssoonn  nnoonn  èè  ccoorrrreettttaa..  LL’’iiddeeaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ggllii  aallffiieerrii  ((ii  vveessccoovvii))  nnaaccqquuee  iinn  IInngghhiilltteerrrraa  ee  
ssii  ddiiffffuussee  rraappiiddaammeennttee  ssiiaa  iinn  NNoorrvveeggiiaa  cchhee  iinn  IIssllaannddaa..  WWoooollff  ssoossttiieennee  cchhee  TTrroonnddhheeiimm,,  ccoommee  cceennttrroo  ppoolliittiiccoo  ee  
ccuullttuurraallee  ddeellllaa  NNoorrvveeggiiaa  aallll’’eeppooccaa,,  aabbbbiiaa  mmoollttoo  sseennssoo  ccoommee  lluuooggoo  ddii  oorriiggiinnee  ppeerr  qquueeggllii  ssccaacccchhii  ppeerr  ddiivveerrssee  
rraaggiioonnii..  LL’’aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  ii  ppeezzzzii  eerraa  mmoollttoo  ccoossttoossoo,,  ee  ii  ppeezzzzii  ppootteevvaannoo  eesssseerree  
rreeaalliizzzzaattii  ssoolloo  iinn  uunn  ppoossttoo  ddoovvee  vvii  ffoosssseerroo  ddeeii  rriicccchhii  bbeenneessttaannttii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppaaggaarree  ggllii  aarrttiiggiiaannii  ee  iill  mmaatteerriiaallee..  
««CCii  èè  vvoolluuttoo  uunn  ssaaccccoo  ddii  aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  ppeerr  ffaarree  qquueeii  ppeezzzzii,,  ee  aallll’’eeppooccaa  ll’’IIssllaannddaa  eerraa  uunn  ppoossttoo  ppooppoollaattoo  ddaa  
ccoonnttaaddiinnii»»  rriiccoorrddaa  WWoooollff..   

PPeerr  ggllii  ssttoorriiccii,,  aa  ccoommmmiissssiioonnaarree  llaa  llaavvoorraazziioonnee  ddeeggllii  ssccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  ffuu  ll’’aarrcciivveessccoovvoo  ddii  TTrroonnddhheeiimm,,  cchhee  
aavveevvaa  ggiiuurriissddiizziioonnee  ssuullllee  EEbbrriiddii  iinnssiieemmee  aall  rree..  PPrroobbaabbiillmmeennttee  ssaarreebbbbeerroo  ddoovvuuttii  sseerrvviirree  ppeerr  uunn  rreeggaalloo,,  aallmmeennoo  
aa  ggiiuuddiiccaarree  ddaall  ccoossttoo  ddeellll’’aavvoorriioo  ee  ddaallllaa  rraaffffiinnaattaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  NNeellllaa  ccaatttteeddrraallee  ddii  TTrroonnddhheeiimm  aallccuunnii  ssttuuddiioossii  
hhaannnnoo  aanncchhee  ttrroovvaattoo  aallccuunnee  ooppeerree  iinnttaagglliiaattee  ccoonn  uunnoo  ssttiillee  ee  uunnaa  tteeccnniiccaa  ssiimmiillii  aa  qquueellllee  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  
rreeaalliizzzzaarree  ii  ppeezzzzii  ddii  LLeewwiiss,,  uunn’’uulltteerriioorree  pprroovvaa  ––  sseeccoonnddoo  ggllii  eessppeerrttii  ––  ddeellll’’oorriiggiinnee  ddeeii  mmaannuuffaattttii..  MMaa  
TThhòòrraarriinnssssoonn  nnoonn  ddeemmoorrddee::  ««GGllii  aarrttiissttii  iissllaannddeessii  ssttuuddiiaavvaannoo  aa  TTrroonnddhheeiimm..  LLìì  iimmppaarraavvaannoo  llaa  tteeccnniiccaa  ppeerr  
ll’’iinnttaagglliioo»»..  LL’’aappppaassssiioonnaattoo  ddii  ssccaacccchhii  rriiccoorrddaa  ppooii  cchhee  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeellll’’aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  pprroovveenniivvaa  ddaallllaa  
GGrrooeennllaannddiiaa,,  tteerrrraa  cchhee  eerraa  ssttaattaa  rraaggggiiuunnttaa  ddaaggllii  iissllaannddeessii..  IIll  mmaatteerriiaallee  pprreezziioossoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  ppoorrttaattoo  iinn  
IIssllaannddaa  ee  nnoonn  iinn  NNoorrvveeggiiaa  aanncchhee  ppeerr  rraaggiioonnii  pprraattiicchhee  ddii  ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  GGrrooeennllaannddiiaa..  

  



SSCCAACCCCHHII    VVIIPP  

QQuueessttii  ppeezzzzii  dduunnqquuee  ssoonnoo  oorrmmaaii  eennttrraattii  aa  ggrraann  vvooccee  nneell  bbaaggaagglliioo  ssttoorriiccoo  ddeeggllii  aappppaassssiioonnaattii  ddii  ssccaacccchhii  ddii  
ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo  ee  nnoonn  ssoolloo  lloorroo,,  ggllii  SSccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  hhaannnnoo  aaffffaasscciinnaattoo  ppeerrffiinnoo  aallccuunnii  ddiivvii  ddii  HHoollllyywwoooodd  ttaannttoo  
ddaa  vvoolleerrnnee  uunnaa    ccooppiiaa  ppeerr  ii  lloorroo  ssaalloottttii,,  hhaannnnoo  ccoonnvviinnttoo    iill  ggrraannddee  IIggmmaarr  BBeerrggmmaann  nneell  ssuuoo  ffiillmm  ccuulltt  ““IIll  
SSeettttiimmoo  SSiiggiilllloo””  aa  mmeetttteerrllii  ssuullllaa  ssccaacccchhiieerraa  nneellllaa  ppaarrttiittaa  ccoonnttrroo  llaa  MMoorrttee,,  hhaannnnoo  ssttrreeggaattoo  iill  rreeggiissttaa  ddii  ““HHaarrrryy  
PPootttteerr  ee  llaa  PPiieettrraa  FFiilloossooffaallee””  aadd  uussaarrllii  nneellllaa  ffaammoossaa  ppaarrttiittaa  ccoonn  ggllii  ssccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  ““aanniimmaattii””,,  llaa  ssttaattuueettttaa  
ddeell  VVeessccoovvoo  ccoommppaarree  rraaffffiigguurraattaa  ssuu  uunnaa  ddeellllee  ttaannttee  ccooppeerrttiinnee  ddeell  lliibbrroo  ““TThhee  BBiigg  FFoouurr””  ddii  AAggaatthhaa  CChhrriissttiiee..    
AAnnccoorraa,,  uussaattii  nneeii  ffiillmm  ““BBeecckkeett””  ee  ““TThhee  LLiioonn  iinn  WWiinntteerr””  pprroodduuzziioonnii  UU..KK..  aannnnii  ’’6600..    

 

Sopra: dai Film “Il Settimo Sigillo”  e   “Harry Potter e la Pietra Filosofale” 

 

Il libro di Agata Christie “The Big Four” 

   

PPoossssiiaammoo  dduunnqquuee  ppaarrllaarree  ddii  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  AArrttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttaannttii  AArrttiissttii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ssbbiizzzzaarrrriittii  aadd  
iinntteerrpprreettaarrllii  iinn  ooggnnii  lloorroo  ffoorrmmaa..  OOggggii  mmoollttee  ppiiccccoollee  aazziieennddee  oo  aanncchhee  ssoolloo  aammaattoorrii  ssii  ddiilleettttaannoo  aallllaa  
rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  ccooppiiee  ddeeggllii  SSccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss    cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  iinn  vveennddiittaa  ssuu  mmoollttii  ssiittii  iinntteerrnneett  aa  vvoollttee  iinn  lleeggnnoo,,  
iinn  rreessiinnaa  ee  aa  ttuuttttii  ii  pprreezzzzii,,  ggrraannddii,,  ppiiccccoollii  ee  iinn  ddiivveerrssii  ccoolloorrii..  AAllccuunnii  sseett  ffiirrmmaattii  ddaall  BBrriittiisshh  MMuusseeuumm,,  sseemmpprree  iinn  
ccooppiiee  ss’’iinntteennddee,,  ssoonnoo  iinn  vveennddiittaa  ccoommee    sseett  ““uuffffiicciiaallee””  ddii  qquuaannttoo  eessppoossttoo  nneell  MMuusseeoo..    

  

  



TTeessttiimmoonniiaannzzee,,  ssuu  qquueessttaa  ssccooppeerrttaa  aarrcchheeoollooggiiccaa  rriitteennuuttaa  llaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddeellllaa  SSccoozziiaa,,  ssoonnoo  llee  ssttaattuuee  iinn  
lleeggnnoo  cchhee  aarrttiissttiiccaammeennttee  rriipprroodduuccoonnoo  aallccuunnii  ppeezzzzii  ddeeggllii  ssccaacccchhii  ddii  LLeewwiiss  ssppaarrssii  nneellllee  llooccaalliittàà  vviicciinnee  aall  
rriittrroovvaammeennttoo..    

IIll  RRee,,  ssuu  ttuuttttii  èè  uunn  eesseemmppiioo  ddii  pprreeggiiaattaa  mmaanniiffaattttuurraa  ssccuullttoorreeaa  eedd  èè  llìì  ––  eessppoossttoo  aa  ssoollee  ee  iinntteemmppeerriiee  ––  aa  
ddiimmoossttrraarree  qquuaannttoo  qquueessttii  aabbiittaannttii  ccii  tteennggaannoo  aallllee  pprroopprriiee  ttrraaddiizziioonnii  ee  ffaarrllee  ccoonnoosscceerree  aaggllii  aallttrrii..  

                

        

 

Alcune immagini del Re scolpito, un Guerriero Berserker ed un Cavaliere 

 

 

 

 

 

 



AASSDD  CCAAGGLLIIAARRII  SSCCAACCCCHHII  VVIISSIITTAA  IILL  BBRRIITTIISSHH  MMUUSSEEUUMM  

NNeellll’’IInnttrroodduuzziioonnee  aabbbbiiaammoo  aacccceennnnaattoo  aa  ccoommee,,  uunnaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeell  nnoossttrroo  CCiirrccoolloo  AASSDD  CCaagglliiaarrii  SSccaacccchhii,,   
ssiiaa  ssttaattaa  iinn  vviissiittaa  aall  BBrriittiisshh  MMuusseeuumm  nneellllaa  SSeezziioonnee  MMeeddiieevvaallee..  

GGiiaann  LLuuccaa  ee  SSiillvviiaa  ssii  ssoonnoo  qquuiinnddii  iimmmmeerrssii  nneellllaa  SSttoorriiaa  ee  aammmmiirraannddoo  ddii  ppeerrssoonnaa  qquueessttee  ppiiccccoollee  mmeerraavviigglliiee  nnoonn  
hhaannnnoo  ppeerrssoo  ll’’ooccccaassiioonnee  ddii  ssccaattttaarree  aallccuunnee  tteessttiimmoonniiaannzzee  eellooqquueennttii..  

  

GGiiaann  LLuuccaa  ppoossaa  ccoonn  uunn  ppeezzzzoo  ddii  SSttoorriiaa  ddeeggllii  SSccaacccchhii  ––  ssoottttoo  aallccuunnii  ssttrraallccii  cchhee  ssppiieeggaannoo  llee  lloorroo  oorriiggiinnii    

FFoottoo  SSiillvviiaa  PPaallllaa  --  (http://silviapalla.wix.com/photographer).  

            



  

    

  

  

LLee  ffoottoo  ddeellllaa  ssccaacccchhiieerraa  eessppoossiittiivvaa  ssoopprraa  ee  ssoottttoo  ssoonnoo  ddii  SSiillvviiaa  PPaallllaa  (http://silviapalla.wix.com/photographer)  

  

  

  

  

  



GGLLII  SSCCAACCCCHHII  DDEELLLL’’IISSOOLLAA  DDII  LLEEWWIISS  

((ffoottoo  SSiillvviiaa  PPaallllaa  --  (http://silviapalla.wix.com/photographer)  

QQuueessttii  ssccaacccchhii  ffiinneemmeennttee  iinnttaagglliiaattii  ddaa  mmaaeessttrrii  aarrttiiggiiaannii  ((ssii  ssuuppppoonnee  aa  TTrroonnddhheeiimm  iinn  NNoorrvveeggiiaa))  ee  
mmeettiiccoolloossaammeennttee  iinntteerrpprreettaattii  sseeccoonnddoo  llaa  lloorroo  ““ccaassttaa””  ssoonnoo  ssttaattii  ttrroovvaattii  iinn  ccoonnddiizziioonnii  iimmppeeccccaabbiillii  qquuaassii  
nnuuoovvii..  MMaa  qquuaallee  ffoossssee  llaa  lloorroo  bbeelllleezzzzaa  eesstteettiiccaa  nnoonn  aappppeennaa  uullttiimmaattii  èè  ssoolloo  ddaa  iimmmmaaggiinnaarree..  

  
GGllii  uunnddiiccii  ppeezzzzii  eessppoossttii  aall  MMuusseeoo  NNaazziioonnaallee  ddii  EEddiimmbbuurrggoo  ((FFoonnttee::  NNaattiioonnaall  MMuusseeuummss  SSccoottllaanndd))  

 
TTHHEE  LLEEWWIISS  CCHHEESSSSMMEENN  qquuiinnddii  eerraannoo  rriiccaavvaattii  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaa  zzaannnnee  ddii  aavvoorriioo  ddii  ttrriicchheeccoo  ee  ccoonn  ppoocchhii  
ppeezzzzii  ssccoollppiittii  ddaaii  ddeennttii  ddii  bbaalleennaa  ((aallmmeennoo  ttrree  gguuaarrddiiaannii))..  LL''uunniiccaa  ppaarrttee  ddeeggllii  SSccaacccchhii  cchhee  nnoonn  hhaa  rreessiissttiittoo  
aallllaa  pprroovvaa  ddeell  tteemmppoo  èè  ssttaattaa  llaa  ccoolloorraazziioonnee  ddii  aallccuunnee  ssttaattuuiinnee..  IInnffaattttii  aallccuunnii  ppeezzzzii  hhaannnnoo  uunnaa  ssbbaavvaattuurraa  ddii  
ccoolloorraazziioonnee  rroossssaa  cchhee  ppooii  ssii  èè  ssccoolloorriittaa  pprroobbaabbiillmmeennttee  dduurraannttee  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  nneellllaa  ssaabbbbiiaa  ee  aallll’’uummiiddiittàà  
ddeell  lluuooggoo..  QQuueessttoo  ddàà  uunnaa  bbuuoonnaa  iinnddiiccaazziioonnee  cchhee  iill  ggiiooccoo  ddeeggllii  ssccaacccchhii  nneell  MMeeddiiooeevvoo  vveenniivvaa    ggiiooccaattoo  ccoonn  
ffoorrzzee  bbiiaanncchhee  ee  rroossssee,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  iill  bbiiaannccoo  ee  iill  nneerroo  ddeeggllii  ssccaacccchhii  mmooddeerrnnii..  
LL''iinnssiieemmee  ddeeggllii  ssccaacccchhii  ccoonnttiieennee  1199  ppeeddoonnii,,  88  rree,,  88  rreeggiinnee,,  1166  vveessccoovvii,,  1155  ccaavvaalliieerrii,,  1122  gguuaarrddiiaannii  cchhee  ssoonnoo  llaa  
vveerrssiioonnee  mmeeddiieevvaallee  ddeellllee  aattttuuaallii  TToorrrrii  mmooddeerrnnee  ((aallccuunnee  TToorrrrii  hhaannnnoo  llee  sseemmbbiiaannzzee  ddeeii  gguueerrrriieerrii  SSccaannddiinnaavvii  
BBeerrsseerrkkeerrss  ––  ddii  ccuuii  uunnoo  èè  iinn  ddeennttee  ddii  bbaalleennaa))..    CC''èè  uunnaa  cceerrttaa  vvaarriieettàà  ddii  ppeezzzzii  ddii  ddiivveerrssee  ddiimmeennssiioonnii  cchhee  
iinnddiiccaa  cchhee  ttuuttttoo  ll’’iinnssiieemmee  eerraa  ccoommppoossttoo  pprroobbaabbiillmmeennttee  ddaa  qquuaattttrroo  oo  cciinnqquuee  sseett  sseeppaarraattii..    UUnnaa  nnoottaa  
rriippoorrttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  ffoosssseerroo  aattttrriibbuuiibbiillii  aallmmeennoo  aa  ttrree  aarrttiiggiiaannii  ddiivveerrssii..  



  
                      

LLaa  ccaarrttiinnaa  iinnddiiccaa  llaa  pprroobbaabbiillee  pprroovveenniieennzzaa  ddaa  TTrroonnddhheeiimm  ee  nneellll’’iimmmmaaggiinnee  aa  ddeessttrraa  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  ddii  qquuaannttii    

ppeezzzzii  ppootteevvaannoo  eesssseerree  eessttrraattttii  ddaa  uunnaa  zzaannnnaa  ddii  ttrriicchheeccoo..  ((FFoonnttee::  AArrtt  DDooccuummeennttaarriieess  BB..MM..))  

  

  
EEssiissttee  aanncchhee  uunn  sseett  ddoovvee  llaa  TToorrrree  èè  rraaffffiigguurraattaa  iinn  qquuaannttoo  ttaallee,,  eedd  iill  gguuaarrddiiaannoo  èè  pprrooppoossttoo  ccoommee  iill  PPeeddoonnee  
((iimmmmaaggiinnee  ssoottttoo))..  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEEII  PPEEZZZZII  

((ffoottoo  ddii  GGiiaannccaarrlloo  TToonniinnii))  

  

    
  

iill  RRee  ssiieeddee  ssuu  uunn  ttrroonnoo  ffiittttaammeennttee  oorrnnaattoo..    
LLee  mmaannii  ssttrriinnggoonnoo  uunnaa  ssppaaddaa  ccooll  ssuuoo  ffooddeerroo  ppooggggiiaattoo  ssuullllee  ggiinnoocccchhiiaa..  LLaa  ssppaaddaa  èè  sseeggnnoo  ddii  ffoorrzzaa  ffiissiiccaa  ee  ddii  
aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa..  IIll  RRee  ppoorrttaa  llaa  ccoorroonnaa  ee  iinnddoossssaa  uunn  mmaanntteelllloo  ppiieegghheettttaattoo  ee  rriiccaammaattoo  ccoonn  
mmoottiivvii  ggeeoommeettrriiccii,,  cchhiiuussoo  aallllaa  ssppaallllaa  ddaa  uunnaa  ffiibbbbiiaa..  LLaa  bbaarrbbaa  èè  aa  cciioocccchhee  rreeggoollaarrii,,  mmoollttoo  eevviiddeennttii  iinn  aallccuunnii  
ppeezzzzii..  HHaa  lloo  ssgguuaarrddoo  ssggrraannaattoo  ee  mmiinnaacccciioossoo  ccoonn  llaa  bbooccccaa  ccuurrvvaattaa  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  cchhee  eesspprriimmee  uunnaa  cceerrttaa  
sseevveerriittàà..  II  ccaappeellllii  ssoonnoo  ssuuddddiivviissii  iinn  lluunngghhee  ttrreeccccee  cchhee  ggllii  sscceennddoonnoo  ssuullllee  ssppaallllee  ssiimmbboolloo  ddii  rreeggaalliittàà..  AAllttrrii  ppeezzzzii  
ssoonnoo  iimmbbeerrbbii,,  ee  ssoolloo  uunnoo  hhaa  ii  ccaappeellllii  ttaagglliiaattii  aallll''aalltteezzzzaa  ddeellllee  ssppaallllee..  DDii  ggrraannddee  iinntteerreessssee  èè  iill  mmoottiivvoo  
iinnttrreecccciiaattoo,,  ssppeessssoo  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ddrraagghhii,,  ssuulllloo  sscchhiieennaallee  ddeell  ttrroonnoo..  

  

      

LLaa  RReeggiinnaa  ssiieeddee  ssuu  uunn  ttrroonnoo  mmoollttoo  oorrnnaattoo  ssiimmiillee  aa  qquueelllloo  ddeell  RRee..    
TTuuttttee  llee  oottttoo  rreeggiinnee  iinnddoossssaannoo  vveellii  ssoottttoo  llee  ccoorroonnee,,  uunnaa  mmooddaa  ddeell  ttaarrddoo  ddooddiicceessiimmoo  sseeccoolloo..  OOggnnuunnaa  ddeellllee  
rreeggiinnee  aassssuummee  uunnaa  ppoossaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa,,  cciiooèè  ssii  ssoorrrreeggggee  iill  vvoollttoo  ccoonn  llaa  mmaannoo  ddeessttrraa  ee  aappppaarree  ppeennssiieerroossaa..  
AAllttrree  iimmppuuggnnaannoo  nneellllaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  oo  ddeessttrraa  uunn  ccoorrnnoo,,  vveerroossiimmiillmmeennttee  uussaattoo  ccoommee  bbiicccchhiieerree..  AAllccuunnee  
RReeggiinnee  ssoonnoo  sseemmpplliiccii  ee  ssoobbrriiee  nneellll''aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  aallttrree  mmoossttrraannoo  aabbiittii  ppiiùù  rriicccchhii  ee  rriiffiinniittii  oo  ssoonnoo  pprriivvee  ddeell  
ccoorrnnoo  ee  ppooggggiiaannoo  iill  ggoommiittoo  ddeessttrroo  nneell  ppaallmmoo  ddeellllaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  ssuull  bbrraacccciioo  ddiisstteessoo  ssoottttoo  ddii  eessssoo..  



 

  DDeeii  sseeddiiccii  VVeessccoovvii,,  sseettttee  ssoonnoo  sseedduuttii  ssuu  uunn  ttrroonnoo  ee  nnoovvee  ssoonnoo  iinn  ppiieeddii..  IIll  VVeessccoovvoo  iinnddoossssaa  llaa  mmiittrraa,,  iill  
ccoopprriiccaappoo  cceerriimmoonniiaallee  ddeeii  VVeessccoovvii,,  ee  ttuuttttii  iimmppuuggnnaannoo  iill  ppaassttoorraallee,,  ccoonn  uunnaa  mmaannoo  oo  ccoonn  eennttrraammbbee..  SSee  iill  
ppeezzzzoo  rreeggggee  ccoonn  llaa  mmaannoo  ssiinniissttrraa  iill  ppaassttoorraallee,,  ll’’aallttrraa  sseeggnnaa  ccoonn  llee  ddiittaa  llaa  SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà..  AAllttrrii  ccoonn  uunnaa  
mmaannoo  ssoosstteennggoonnoo  iill  ppaassttoorraallee  ee  ccoonn  ll’’aallttrraa  llaa  BBiibbbbiiaa..    II  VVeessccoovvii  iinnddoossssaannoo  ccaappppee  aabbbboottttoonnaattee  aall  ccoolllloo  ooppppuurree  
ppiiaanneettee  cchhee  llii  aavvvvoollggoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddeell  VVeessccoovvoo  iinn  qquueessttii  sseett  ddii  ssccaacccchhii  èè  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ppeerr  
ddaattaarrnnee  llaa  llaavvoorraazziioonnee..  SSii  vveeddaannoo  aanncchhee  ii  ssiiggiillllii  ddeellll''eeppooccaa..  OOllttrreettuuttttoo,,  nneessssuunnaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddii  ppeezzzzii  ddaa  
ssccaacccchhii  cchhee  rriipprroodduuccaannoo  VVeessccoovvii  èè  ssttaattaa  rriittrroovvaattaa  pprriimmaa  ddii  qquueessttoo  ppeerriiooddoo..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ffiigguurraa  
rreelliiggiioossaa  èè  iinnssoolliittaa  ppeerrcchhéé  aallll''iinniizziioo  llaa  CChhiieessaa  eerraa  mmoollttoo  ccrriittiiccaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  ggiiooccoo  ddeeggllii  ssccaacccchhii,,  ee  ssoolloo  iinn  
sseegguuiittoo  ssii  mmoossttrròò  ppiiùù  ttoolllleerraannttee..   

 

 

 

   

II  CCaavvaalliieerrii  iinnddoossssaannoo  eellmmii  ee  ssoonnoo  aarrmmaattii  ppeerr  llaa  bbaattttaagglliiaa,,  ccoonn  ssppaaddaa,,  llaanncciiaa,,  ssppeerroonnii  ee  ssccuuddoo..    
II  ppeezzzzii  ddeeii  ccaavvaalliieerrii  ccii  ffoorrnniissccoonnoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinntteerreessssaannttii  ssuullllaa  ffooggggiiaa  ddii  aarrmmii  eedd  aarrmmaattuurree  nneellllaa  sseeccoonnddaa  
mmeettàà  ddeell  ddooddiicceessiimmoo  sseeccoolloo..  IIll  ccoopprriiccaappoo  èè  uunn  eellmmoo  ccoonniiccoo  aa  ppuunnttaa,,  ccoonn  ccoopprrii  oorreecccchhiiee  ee  ppaarraannaassoo..  OOggnnii  
CCaavvaalliieerree  ssiieeddee  ssuu  uunn  ccaavvaalllloo  ddii  ppiiccccoollaa  ttaagglliiaa  ttoozzzzoo  ee  rroobbuussttoo,,  ccoonn  uunnaa  ccrriinniieerraa  ssccoommppoossttaa..  AAllttrrii  hhaannnnoo  iill  
ccoopprriiccaappoo  aa  ffoorrmmaa  ddii  ttaazzzzaa..   
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IIll  GGuuaarrddiiaannoo//GGuueerrrriieerroo  ssii  pprrootteeggggee  ccoonn  uunnoo  ssccuuddoo  ddeeccoorraattoo  ssiimmiillee  aa  qquueelllloo  ddeell  CCaavvaalliieerree..  
QQuueessttii  ppeezzzzii  rraapppprreesseennttaannoo  ssoollddaattii  ddii  ffaanntteerriiaa  ddoottaattii  ddii  uunnaa  ssppaaddaa  ee  uunnoo  ssccuuddoo..  QQuuaassii  ttuuttttii  iinnddoossssaannoo  eellmmii  
ccoonniiccii  ee  aa  ppuunnttaa  ee  rraapppprreesseennttaannoo  llee  ttrraaddiizziioonnaallii  TToorrrrii..  AAllccuunnii  ddii  lloorroo,,  rraapppprreesseennttaannoo  ii  gguueerrrriieerrii  BBeerrsseerrkkeerr  
aaddddeennttaannoo  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  ssccuuddoo!!  PPeerrcchhéé??  LLaa  rriissppoossttaa  ccii  vviieennee  ffoorrnniittaa  ddaa  SSiirr  MMaaddddeenn  cchhee,,  aallll''eeppooccaa  
ddeell  rriittrroovvaammeennttoo  ddeeggllii  ssccaacccchhii,,  eerraa  aassssiisstteennttee  ccuurraattoorree  ddeeggllii  aannttiicchhii  mmaannoossccrriittttii  aall  BBrriittiisshh  MMuusseeuumm  eedd  
eessppeerrttoo  ddii  ssaagghhee  nnoorrddiicchhee..  EEggllii  ppuubbbblliiccòò  nneell  11883322  uunn  aarrttiiccoolloo  ssuuggllii  ssccaacccchhii,,  mmeennzziioonnaannddoo  SSnnoorrrrii  SSttuurrlluussoonn  
((11117799--11224411))..  QQuueesstt''uullttiimmoo  ssccrriivveevvaa::  ""II  gguueerrrriieerrii  ddii  OOddiinnoo  ((BBeerrsseerrkkeerr))  aannddaavvaannoo  iinn  ccoommbbaattttiimmeennttoo  sseennzzaa  
aarrmmaattuurraa,,  ffuurriioossii  ccoommee  lluuppii,,  ee  mmoorrddeevvaannoo  ggllii  ssccuuddii,,  ee  aavveevvaannoo  uunnaa  ffoorrzzaa  ssiimmiillee  aa  qquueellllaa  ddeeii  ttoorrii  oo  ddeeggllii  oorrssii,,  
nnéé  iill  ffeerrrroo  nnéé  iill  ffuuooccoo  llii  ppootteevvaannoo  ffeerrmmaarree””..  
 

   
 
LLee  PPeeddiinnee  ssoonnoo  ppeezzzzii  sseemmpplliiccii,,  ssiimmiillii  aa  cciippppii  ssttrraaddaallii  ee  lleeggggeerrmmeennttee  aappppuunnttiittii  ssuullllaa  ssoommmmiittàà..  
SSoonnoo  ggllii  uunniiccii  ppeezzzzii  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  sseemmbbiiaannzzee  uummaannee..  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  hhaannnnoo  ffoorrmmaa  oottttaaggoonnaallee,,  uunnoo  ddii  
lloorroo  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunn  bboottttoonncciinnoo..  II  mmeennoo  aannggoollaarrii  hhaannnnoo  lleeggggeerree  ccaavviittàà,,  aallccuunnee  hhaannnnoo  ssuuppeerrffiiccii  
ddiivveerrssaammeennttee  iinncciissee  ssuull  ffrroonnttee  ee  ssuull  rreettrroo  ddeellllaa  ppeeddiinnaa..  UUnn  sseett  hhaa  ffoorrmmaa  cciirrccoollaarree  ee  ppiiuuttttoossttoo  ssppeessssee..  
  
  

                  



  
  

  

  
  

CCoossìì  ppeennssaannddoo  ttrraa  mmee  ee  mmee  aa  qquueessttoo  mmiittoo  aarrcchheeoollooggiiccoo,,  mmee  nnee  vviieennee  iinn  mmeennttee  uunnoo  cchhee  ffuu  rreeaallee  ee  cciiooèè  cchhiissssàà  
ssee  iill  ggrraannddee  BBoobbbbyy  FFiisshheerr  nneellllaa  ssuuaa  ppeerrmmaanneennzzaa  iinn  IIssllaannddaa  aabbbbiiaa  mmaaii  eesstteerrnnaattoo  uunn  ssuuoo  ppaarreerree    ssuuggllii  SSccaacccchhii  
ddii  LLeewwiiss  ee  ssee  aavveessssee  uunn  iiddeeaa  iinn  mmeerriittoo..  EE  cchhiissssàà  ssee  CCaappaabbllaannccaa  eedd  AAlleekkhhiinnee  dduurraannttee  iill  TToorrnneeoo  ddii  LLoonnddrraa  ddeell  
11992222  vviissiittaarroonnoo  iill  BBrriittiisshh  MMuusseeuumm  ppeerr  aammmmiirraarrllii……    VVeerrrreebbbbee  llooggiiccoo  aaddeessssoo  cchhiieeddeerrssii::  ee  MMaaggnnuuss  CCaarrllsseenn  cchhee  
èè  nnoorrvveeggeessee  ccoossaa  nnee  ppeennssaa  ssuullllaa  lloorroo  ppaatteerrnniittàà??  
  
DDaall  11883311  aadd  ooggggii,,  ddooppoo  ssttuuddii  ee  rriicceerrcchhee,,  tteeoorriiee  ppiiùù  oo  mmeennoo  vvaalliiddee  ee  pprrooggrraammmmii  ffuuttuurrii  ppeerr  ffaarree  lluuccee  ssuu  qquueessttee  
ssttaattuuiinnee  eessssee  rriimmaannggoonnoo  eesssseennzziiaallmmeennttee  cciiòò  ppeerr  ccuuii  ssoonnoo  ssttaattii  ssccoollppiittii  ::  ssccaacccchhii..  
SSccaacccchhii  cchhee  ssii  ffrroonntteeggggiiaannoo  pprroonnttii  aadd  uunn''aallttrraa  ppaarrttiittaa  ppeerr  ll’’eennnneessiimmoo  ssccoonnttrroo,,  ppeerr  rraaggggiirraarree  uunn  iiddeeaa,,  uunn  
ppiiaannoo  ee  ccooll  ssoolloo  iinntteennttoo  ddii    ffaarr  ccaappiittoollaarree  uunn  aavvvveerrssaarriioo  ee  ccaattttuurraarree  iill  RRee  nneemmiiccoo..    
  
NNooii  iinnttaannttoo  cchhee  oorrmmaaii  ssaappppiiaammoo  ttuuttttoo  qquueessttoo,,  aassppeettttiiaammoo  ddii  ssaappeerree  ssee  uunn  ggiioorrnnoo  vveerrrràà  aapppprroovvaattoo  lloo  ssccaavvoo  
nneell  lluuooggoo  ddeeii  llaabboorraattoorrii  aarrttiiggiiaannii  ddii  SSkkààllhhoolltt  iinn  IIssllaannddaa  ppeerr  ssaappeerree  ssee  ppoottrreebbbbee  rriivveeddeerree  llaa  lluuccee  qquuaallcchhee  
rreeppeerrttoo  uuttiillee  aa  ddeeffiinniirree  cchhee  ii  CChheessssmmeenn  eerraannoo  ssttaattii  iinnttaagglliiaattii  pprroopprriioo  llàà..  NNeellll’’AAggoossttoo  22001111  pprroopprriioo  aa  SSkkààllhhoolltt    
ffuu  oorrggaanniizzzzaattoo  uunn  SSiimmppoossiiuumm  aall  qquuaallee  ppaarrtteecciippaarroonnoo  ii  nnoommii  ppiiùù  nnoottii  iinn  mmaatteerriiaa..    VVeeddrreemmoo..  
  
IInnttaannttoo  ssuullllaa  ssppiiaaggggiiaa  ddii  UUiigg  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  sseeccoollii,,  ssii  rriipprreesseennttaannoo  sseemmpprree  llee  lluunngghhee  mmaarreeee  ee  ii  ffoorrttii  vveennttii  cchhee  
ssooffffiiaannoo  ttrraa  llee  dduunnee  cchhee  ppoottrreebbbbeerroo  cceellaarree  aallttrrii  tteessoorrii..  

  

              


