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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το Disegno του Anton Francesco Doni δημοσιεύθηκε στη Βενετία το 1549, 

από το τυπογραφείο του Gabriel Giolito και δεν υπήρξε καμία μεταγενέστερη έκδοση 

ή ανατύπωση μέχρι το 1970. Η κριτική του υποδοχή ήταν αρκετά περιορισμένη διότι 

είτε αγνοούσαν τον συγγραφέα, είτε το θέμα το οποίο πραγματεύεται, την ανάδειξη 

της ευγενέστερης τέχνης σταμάτησε να απασχολεί περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα. 

Το όνομα του Ντόνι συνδέθηκε με εκείνο των poligrafi και με τη λατρεία που έδειξε 

στο πρόσωπο του Μιχαήλ Αγγέλου. Η πραγματεία αντιμετωπίστηκε ως ένα μέτριο 

κείμενο. Ωστόσο, αν το Disegno δεν αντιμετωπιστεί με επιπολαιότητα γίνεται φανερό 

ότι το ενδιαφέρον του Ντόνι για την τέχνη δεν ήταν περιστασιακό.  

 

* 

 

Στόχος της εργασίας μου είναι να διερευνήσω τη θέση που κατέλαβε η 

πραγματεία του Ντόνι στη συζήτηση περί του πρωτείου των τεχνών έχοντας ως 

αφετηρία ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, για ποιο λόγο επέλεξε ο ίδιος ο συγγραφέας 

να λάβει  μέρος σε μια συζήτηση μεταξύ των θεωρητικών της τέχνης ή ορισμένων 

καλλιτεχνών, αν και ποτέ μέχρι πριν δεν είχε ασχοληθεί με ζητήματα τέχνης. 

Δεύτερον, ποια από τις δύο τέχνες επέλεξε να παρουσιάσει ως «ευγενέστερη» της 

άλλης και με ποια επιχειρήματα υποστήριξε τη συγκεκριμένη άποψη. Τρίτον, αν και 

κατά πόσον επηρέασε τους επόμενους συγγραφείς που καταπιάστηκαν με το ζήτημα 

περί της ανωτερότητας των τεχνών. Τέλος, πώς με το πέρασμα του χρόνου το έργο 

του Ντόνι είτε ξεχάστηκε από ορισμένους μελετητές είτε υποτιμήθηκε.  

 Προκειμένου να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα επέλεξα να μελετήσω το 

θεωρητικό πλαίσιο το οποίο που είχε δημιουργηθεί από συγγραφείς πραγματειών, οι 

οποίοι προϋπήρξαν του Ντόνι, καθώς κρίνω ότι αυτές βρίσκονται σε άμεση συνάφεια 

με το Disegno. Κατά δεύτερο, προσπάθησα να αντιπαραβάλλω τα επιχειρήματα των 

υπέρμαχων της μιας ή της άλλης θέσης σχετικά με την ανωτερότητα των τεχνών, 

ώστε να καταφέρω να αναλύσω πληρέστερα τη θέση του Ντόνι αλλά και να 

επισημάνω τον επηρεασμό του από τους προηγούμενους. Τρίτον, θεώρησα 

απαραίτητο να προσεγγίσω και να μελετήσω το Ντόνι ως συγγραφέα έχοντας υπ’ 

όψιν μου το σύνολο του έργου ώστε να γνωρίσω καλύτερα τον τρόπο σκέψης του και 
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τη γραφή του. Τέλος, σημαντική παράμετρος για την έρευνά μου αποτέλεσε η 

αλληλογραφία του Ντόνι και συγκεκριμένα οι επιστολές του που σχετίζονται με 

θέματα τέχνης, οι οποίες τεκμηριώνουν το θαυμασμό του συγγραφέα για τις τέχνες 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζω τα βιογραφικά στοιχεία του 

συγγραφέα Anton Francesco Doni, τα οποία άντλησα κυρίως από τον Salvatore 

Bongi στην εισαγωγή του I Marmi, αλλά και άλλους ιστορικούς, όπως επίσης και από 

τον ίδιο τον Ντόνι, ο οποίος παρείχε πληροφορίες για τη ζωή του σε διάφορα έργα 

του. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στο συνολικό 

συγγραφικό έργο του Ντόνι, δίνοντας έμφαση στον τρόπο συγγραφής του, στα 

θέματα με τα οποία καταπιάστηκε και στα σημαντικότερα έργα του, τα οποία επέλεξε 

με βάση το πλήθος των επανεκδόσεών τους.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρομαι στην πραγματεία Disegno. Στο πρώτο 

μέρος παραθέτω τα πραγματολογικά στοιχεία της εν λόγω πραγματείας, καθώς επίσης 

αναλύω τις επιστολές που περιλαμβάνονται σ’ αυτή, προσπαθώντας κάθε φορά να 

δικαιολογήσω το λόγο δημοσίευσής τους. Στη συνέχεια, θα αναφερθώ το στόχο του 

έργου, δηλαδή με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την υπεροχή της ζωγραφικής και 

της γλυπτικής, την ανάδειξη της ανωτερότητας της δεύτερης, θέτοντας ο Ντόνι ένα 

κοινό όρο σύγκρισης. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μελετάω τις πήγες που 

χρησιμοποίησε ο Ντόνι καθώς και έργα άλλων απ’ τους οποίους πιθανόν 

επηρεάστηκε τόσο ως προς τη μορφή της πραγματείας όσο και ως προς το 

περιεχόμενο. 

Στο επόμενο κεφάλαιο καταπιάνομαι με ένα ζήτημα που φαίνεται να 

αναδύεται από το συγγραφέα στο Disegno, τη σχέση της Φύσης με την Τέχνη και 

κατά πόσο η τέχνη και οι καλλιτέχνες που την υπηρετούν μπορούν να μιμηθούν και 

να αποτυπώσουν τη φύση στα έργα τους. Στην προσπάθεια μου να αποδώσω την 

άποψη του Ντόνι για το συγκεκριμένο ζήτημα, παραθέτω απόψεις τόσο των 

σύγχρονων συγγραφέων του Ντόνι όσο και νεώτερων φιλοσόφων και συγγραφέων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρώ να δώσω τη θέση του Disegno στη διαμάχη 

περί του πρωτείου των τεχνών («paragone»). Αρχικά προσπάθησα, να συγκεντρώσω 

όλα τα επιχειρήματα υπέρ της ανωτερότητας της γλυπτικής. που διατυπώνει ο Ντόνι 

στο κείμενό του και να τα κατηγοριοποιήσω με βάση το θέμα τους. Εν συνεχεία, 

αντιπαραβάλλω απόψεις και επιχειρήματα άλλων συγγραφέων που πραγματεύτηκαν 

το «paragone», ώστε να καταφέρει να γίνει πιο σαφής ο «διάλογος» που αναπτύχθηκε 

μεταξύ των υπερασπιστών της μιας ή της άλλης τέχνης. Επομένως, τα υποκεφάλαια 
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δημιουργήθηκαν με βάση τα επιχειρήματα του Ντόνι για την υπεράσπιση της 

γλυπτικής. Το πρώτο, σχετίζεται με το χρονικό προβάδισμα της εμφάνισης της 

γλυπτικής ως τέχνης, το δεύτερο με την καθολικότητα απεικόνισης των στοιχείων της 

φύσης από κάθε τέχνη, το τρίτο με την αντίληψη των έργων ζωγραφικής και 

γλυπτικής από τις αισθήσεις. Στο τέταρτο και στο πέμπτο επιχειρείται να αποδειχθεί η 

ανωτερότητα της γλυπτικής λόγω της σωματικής και της πνευματικής κόπωσης του 

καλλιτέχνη, αλλά και λόγω της δυσκολίας της χρήσης της προοπτικής, αντίστοιχα. 

Στα επόμενα υποκεφάλαια, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο, και δέκατο, ως μέτρο 

σύγκρισης των δύο τεχνών τοποθετούνται τα υλικά που χρησιμοποιούν οι 

καλλιτέχνες, δηλαδή, η φυσικότητά τους, η ανθεκτικότητά τους, η δυσκολία της 

επεξεργασίας τους, και ο χρόνος ολοκλήρωσης του εκάστοτε έργου. Στο ενδέκατο, 

δωδέκατο και δέκατο τρίτο υποκεφάλαιο, τα επιχειρήματα υπέρ της γλυπτικής, 

αφορούν την απαιτητική και επίπονη διαδικασία της δημιουργίας ανάγλυφων υφών, 

του «decorum» και της «istoria». Το επόμενο επιχείρημα, στο δέκατο τέταρτο 

υποκεφάλαιο, σχετίζεται με την αλήθεια και το ψέμα κάθε τέχνης με βάση τη 

διατήρηση ή μη της φυσικότητας των μορφών που δημιουργούν. Στο τελευταίο, η 

μελαγχολία γίνεται σύμφυτη της τέχνης, παρέχοντας ανωτερότητα στη γλυπτική. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρομαι στην υποδοχή της 

πραγματείας από τους σύγχρονους συγγραφείς, προσπαθώντας να βρω και να 

παραθέσω έργα τους που επηρεάστηκαν άμεσα από τις απόψεις του Ντόνι που 

αναφέρθηκαν στο Disegno, από τους αναγνώστες της εποχής αλλά και από 

μεταγενέστερους μελετητές. 

 Κατά την εκπόνηση της εργασίας μου προέκυψαν ορισμένα σημαντικά 

ζητήματα μεθόδου και ορολογίας, για τα οποία είναι απαραίτητο εδώ να γίνουν 

κάποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, αναφορικά με τα χρονικά όρια των 

συγγραφέων και των πραγματειών τους, που επέλεξα να αντιπαραβάλλω τις απόψεις 

τους με εκείνες του Ντόνι, είναι οι αρχές του 15ου αιώνα, και συγκεκριμένα η 

πραγματεία Περί Ζωγραφικής (De Pictura) του Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, το οποίο 

είναι το πρώτο θεωρητικό κείμενο που ορίζει την τέχνη ως υψηλό πνευματικό 

λειτούργημα και τη διαχωρίζει από τις μηχανικές τέχνες. Μέχρι τότε οι καλλιτέχνες 

ήταν υποτελείς στον εκάστοτε άρχοντα και αναγκασμένοι να ακολουθούν τις δικές 

του επιθυμίες και οδηγίες. Σταδιακά προσπαθούν να αναδείξουν την πνευματική και 

διανοητική εργασία της τέχνης και να αναβαθμίσουν κοινωνικά τον καλλιτέχνη. Οι 

περισσότεροι συγγραφείς περί τέχνης του 15ου και 16ου αιώνα έχουν ως βασικό τους 
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στόχο την ανάδειξη της ευγένειας του επαγγέλματος και επιδιώκουν την παραχώρηση 

προνομίων στους καλλιτέχνες από τις αυλές ή τους μαικήνες απ’ τους οποίους 

εξαρτώνται. Σταματώ λοιπόν το 16ο αιώνα γιατί στόχος μου είναι να μελετήσω τη 

θέση που έλαβε το Disegno ανάμεσα στα υπόλοιπα θεωρητικά κείμενα της εποχής 

που πραγματεύθηκαν το ίδιο ζήτημα. Άλλωστε σταδιακά η σύγκριση μεταξύ 

ζωγραφικής και γλυπτικής εξαϋλώνεται και τα κριτήρια συγγραφής κειμένων περί 

τέχνης αλλάζουν, δίνοντας θέση στη σύγκριση ζωγραφικής και ποίησης. 

Σε ό, τι αφορά τα γεωγραφικά όρια, αποφάσισα να περιοριστώ στην Ιταλία, 

αλλά όχι σε μια πόλη της. Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκα με τη Φλωρεντία και τη 

Βενετία, αρχικά γιατί ήταν οι πόλεις στις οποίες έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

και ανέπτυξε τη συγγραφική του δράση του ο Ντόνι αλλά και γιατί εκεί υπήρχαν οι 

κατάλληλες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις, ώστε να δράσουν και να 

αναπτύξουν ελεύθερα τις ιδέες τους συγγραφείς και καλλιτέχνες.  

Επίσης, αυτό που είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί είναι το ποιους συγγραφείς 

περιέλαβα στην εργασία μου. Το πρώτο κριτήριο επιλογής είναι η αναφορά που 

γίνεται από τον ίδιο τον Ντόνι στο Disegno, γεγονός που μου δείχνει ότι γνώριζε το 

έργο τους και είτε επηρεάστηκε από τις απόψεις τους είτε θέλησε να τις αναιρέσει. Το 

επόμενο κριτήριο είναι η «συμμετοχή» τους στη «διαμάχη» περί του πρωτείου των 

τεχνών.  

Αρχικά, συγκαταλέγω τους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του 

Benedetto Varchi, αποστέλλοντας επιστολές τους με σκοπό την υπεράσπιση της 

τέχνης τους. Την άνοιξη του 1547 ο Benedetto Varchi έδωσε δύο διαλέξεις στη 

Φλωρεντινή Ακαδημία σχετικά με το paragone και οι οποίες δημοσιεύθηκαν 

αργότερα με τον τίτλο Due Lezzioni . Αυτοί ήταν ο Jacopo Pontormo και ο Agnolo 

Bronzino, οι γλύπτες Benvenuto Cellini, Niccolò di Raffaello γνωστός ως Tribolo και 

Antonio da Sangallo, ο χαράκτης Bernardo Tasso και τέλος ο Giorgio Vasari και ο 

Michelangello Buonarroti. Ακόμα, μελετώ καλλιτέχνες ή συγγραφείς που έγραψαν 

θεωρητικά κείμενα με σκοπό να αναδείξουν την ανωτερότητα και την ευγένεια της 

μιας τέχνης έναντι της άλλης, όπως ο Leon Battista Alberti, o Leonardo da Vinci, o 

Ludovico Dolce, o Cennino Cennini.  

Το επόμενο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η 

κατηγοριοποίηση των επιχειρημάτων του Ντόνι δεν είναι του ιδίου συγγραφέα αλλά 

δική μου. Προσπάθησα να συλλέξω τα διάσπαρτα επιχειρήματα υπέρ της 

ανωτερότητας της γλυπτικής έναντι της ζωγραφικής που έθετε ο συγγραφέας μέσα 
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από τους διαλόγους των συνομιλητών του και να τα ομαδοποιήσω ώστε να μπορούν 

να γίνουν περισσότερο ξεκάθαρα τόσο οι θέσεις και οι απόψεις του Ντόνι όσο και 

των υπόλοιπων συγγραφέων που αντιπαραβάλλω κάθε φορά. Επίσης, θα ήθελα να 

επισημάνω ότι η έκταση που κάθε επιχείρημα καλύπτει και αναλύεται, έχει να κάνει 

με τα όσα αναφέρονται στο Disegno από τον Ντόνι, γι’ αυτό μπορεί να υπάρχει 

ανισότητα στα υποκεφάλαια. Επιπλέον, τα λόγια και οι απόψεις των υπολοίπων 

συγγραφέων που παραθέτω για το εκάστοτε επιχείρημα είναι επίσης άνισα γιατί δεν 

ανέπτυξαν όλοι ίδιας έκτασης θεωρητικό έργο. 

Αναφορικά με τη βιβλιογραφία προέκυψαν δύο ζητήματα. Το πρώτο 

σχετίζεται με τους παραλήπτες των επιστολών που αναφέρονται στο παράρτημα του 

Disegno, καθώς για ορισμένους από αυτούς υπήρχαν ελάχιστες ή και καθόλου 

πληροφορίες, ενώ άλλοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα από τους μελετητές.   

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, σχετίζεται με τις ελάχιστες μελέτες που 

υπάρχουν για τον Ντόνι και το εν λόγω έργο του, και αυτό ήταν ένα καίριο ζήτημα 

που με ταλάνιζε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας μου. Όσες 

υπάρχουν είναι κυρίως βιογραφικές και αναφέρονται σε άλλα συγγράμματά του. 

Άλλωστε πρόκειται για ένα κείμενο που ακόμα και τη στιγμή δημοσίευσής του δεν 

έχαιρε ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης. Αρχικά πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας ότι το 

Disegno είναι στο σύνολό του, ένα μικρό γραπτό, αντίθετα με τις εκτενείς 

πραγματείες άλλων συγγραφέων για την τέχνη του δεκάτου έκτου αιώνα. Επιπλέον, 

ίσως οφείλεται στην παραμέληση και στη μη μελέτη του συνολικού έργο του Ντόνι ή 

ακόμα και στο γεγονός ότι εντάσσονταν στην κατηγορία των poligrafi, οι οποίοι όπως 

θα αναπτυχθεί, είχαν υποτιμηθεί και κατηγορηθεί. Επομένως, οι πληροφορίες σχετικά 

με την υποδοχή της πραγματείας και τα μεταγενέστερα χρόνια είναι ελάχιστες.  

 Στο πλαίσιο της παρακολούθησης μεταπτυχιακού σεμιναρίου του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήρθα σε επαφή με τα 

θεωρητικά κείμενα της τέχνης. Στη συνέχεια, καταπιάστηκα με τη μελέτη του 

συγγραφέα Anton Francesco Doni. Η ενασχόληση με τον Ιταλό συγγραφέα, έδωσε το 

έναυσμα για μια συνολική μελέτη του «παραμελημένου» έργου του, που αποτέλεσε 

και τον αρχικό στόχο της εργασίας. 

 

* 
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Έρευνα για τις ανάγκες της εργασίας διεξήγαγα στις βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στο 

Σπουδαστήριο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη Biblioteca 

Comunale στην Πίζα. Στη Ρώμη είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ τη Biblioteca 

Nazionale Centrale. 

Κείμενα των συγγραφέων και πηγές της εποχής άντλησα από την 

«ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πηγών ιστορίας τέχνης» που δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και 

παρατίθενται στη βιβλιογραφία μου. 

Όλες οι μεταφράσεις χωρίων που παρατίθενται στην εργασία έχουν γίνει από 

εμένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το απόσπασμα προέρχεται από βιβλίο ήδη 

μεταφρασμένο στα ελληνικά, στο οποίο παραπέμπω. 

Τέλος, τα έργα που συμπεριλαμβάνω στο παράρτημα και αναλύω είναι μόνο 

όσα ο Ντόνι αναφέρει στην πραγματεία του. 

 

* 

 

Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 

καταρχάς τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Παναγιώτη Ιωάννου, όχι μόνο για τη 

συνεργασία μας και την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια συγγραφής της 

εργασίας μου, αλλά και για την παρότρυνση ολοκλήρωσής της, σε μια δύσκολη 

περίοδο ζωής. 

 Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοντινούς μου φίλους, Βιβή 

Χρυσικοπούλου, Κωστή Θεοδώρου και Ελένη Σαπουντζή για την υπομονή και 

κατανόησή τους, ιδιαίτερα τη  Νιόβη Γιαννετάκη για τη βοήθεια της σε ισπανικά 

κείμενα και του Σταύρου Αρουτζίδη σε γαλλικά. 

 Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλω στους γονείς μου, Γιώργο και 

Λουΐζα, και στον αδελφό μου, Βαγγέλη, που με την αγάπη τους, την υπομονή τους 

και τη στήριξή τους με ενθάρρυναν πάντα να συνεχίσω να πραγματοποιώ τα όνειρά 

μου ακόμα και όταν οι δυσκολίες ήταν ανυπέρβλητες. 
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Κεφάλαιο 1 

Ο συγγραφέας και η εργογραφία του 

 

Ι. Ο συγγραφέας Anton Francesco Doni 

 

 Ο Anton Francesco Doni [1] (Αντόν Φραντσέσκο Ντόνι) γεννήθηκε στο Σαν 

Λορέντσο της Φλωρεντίας στα 1513, όπως προκύπτει από επιστολή του ίδιου στα 

1553 στην οποία δηλώνει ότι εκείνη τη χρονιά «s’ aprossimano a quaranta»1. Τα 

περισσότερα βιογραφικά του στοιχεία είναι γνωστά σε μας μέσα από αναρίθμητες 

αναφορές του ίδιου σε επιστολές του. 

Σχετικά με την οικογένειά του οι πληροφορίες που έχουμε είναι ασαφείς. Στον 

πρόλογο του έργο του Il Cancellieri αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε υποστεί διώξεις 

από τους Μεδίκους2 και στο Zucca ο Ντόνι σημειώνει ότι ήταν γιος ενός εχθρού των 

Μεδίκων3. Για τους παραπάνω λόγους ο Salvatore Bongi στην εισαγωγή του I Marmi 

σημειώνει ότι υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή του Ντόνι, 

καθώς υπέθεσε ότι πατέρας του ήταν ο Angelo Doni (Άντζελο Ντόνι), το οποίο όμως 

αποδείχθηκε λανθασμένο4. Η αλήθεια είναι πως πατέρας του ήταν ο Bernardo d’ 

Antonio (Μπερνάρντο ντ’ Αντόνιο), ένας ράφτης στο Σαν Λορέντσο της 

Φλωρεντίας5. Ο ίδιος ο Ντόνι ωστόσο ήθελε να υποστηρίζει ότι καταγόταν από 

αριστοκρατική φλωρεντινή οικογένεια. Σε επιστολή του προς τον Benedetto Volpe 

(Μπενεντέττο Βόλπε) στις 3 Ιανουαρίου 1549, τονίζει ότι ήταν απόγονος του ποιητή 

Salvino Doni (Σαλβίνο Ντόνι) και ότι από την οικογένειά του προέρχονται δυο 

Πάπες, ο Dono I (Ντόνο Ι) και ο Dono II (Ντόνο ΙΙ)6. Η μόνη εξακριβωμένη 

πληροφορία που έχουμε σχετικά με την οικογένεια του Ντόνι είναι ότι αδελφός του 

                                                 
1 «πλησιάζω τα σαράντα», βλ. Anton Francesco Doni, I Mondi Libro secondo, Βενετία, Francesco 
Marcolini, 1553, σελ. 224. 
2 Anton Francesco Doni, Il Cancellieri, Βενετία, Gabriel Giolito, 1562, σελ. 10. 
3 Anton Francesco Doni, La Zucca, Βενετία, Girolamo Polo, 1589, σελ. 5v. 
4 Όπως αναφέρει ο Benedetto Varchi, ο Angelo Doni πολλές φορές είχε αναγκασθεί να παρεβρεθεί 
μπροστά στον ανακριτή της Φλωρεντίας και ήταν ένας από τους εξήντα που είχαν παραδοθεί στον 
αυτοκράτορα Alessandro Medici, βλ. Benedetto Varchi, Storia Fiorentina, Κολωνία, Pietro Martello, 
1721, σελ. 439 - 440. Είναι αδύνατον όμως να θεωρηθεί ως πατέρας του Ντόνι γιατί ο ίδιος όταν τον 
αναφέρει δεν τον αποκαλεί πατέρα του, βλ. Disegno, Βενετία, Gabriel Giolito, 1549, σελ. 49r.  
5 Paul F. Grendler, Critics of the Italian world [1530 – 1560], Anton Francesco Doni, Nicolò Franco & 
Ortensio Lando, Μάντισον, University of Wisconsin Press, 1969, σελ. 49. 
6 A. F. Doni, La Zucca, 1589, ό.π., σελ. 278r – 279r. 
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ήταν ο Lorenzo Doni (Λορέντσο Ντόνι), για τον οποίο δε γνωρίζουμε περαιτέρω 

πληροφορίες7.  

 Στοιχεία αναφορικά με τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του δεν είναι γνωστά. 

Στα 1530 φαίνεται να εγκαταλείπει το σπίτι του, για άγνωστους λόγους, και βρίσκεται 

στο σπίτι του Giovanni Bandini (Τζοβάννι Μπαντίνι), ενώ περίπου στα 1534 – 1535 

ακολουθεί τον Luigi Guicciardini (Λουίτζι Γκουιτσαρντίνι) στο Αρέτσο8. Στη 

συνέχεια έμεινε για μικρό μέρος της ζωής του στο Μοναστήρι της Annunziata στη 

Φλωρεντία και έγινε μοναχός με το όνομα Valerio (Βαλέριο). Εκεί παρέμεινε περίπου 

μέχρι το 1540. Οι λόγοι που τον οδήγησαν να εγκαταλείψει το μοναστηριακό βίο δεν 

είναι γνωστοί, καθώς ο ίδιος ο Ντόνι δεν θέλησε να αναφερθεί ποτέ σε εκείνη την 

περίοδο της ζωής του σε κανένα από τα βιβλία του. Ο Ieronimo Giovannini 

(Ιερώνυμο Τζοβαννίνι) υποστηρίζει ότι η αιτία φυγής του ήταν η επιθυμία του για 

ελευθερία αλλά και η πλήξη που του προκαλούσε η μοναχική ζωή9. 

 Έπειτα ο Ντόνι θα περιπλανηθεί σε πολλές πόλεις, όπως τη Γένοβα, την 

Αλεσσαντρία, την Πάντοβα, το Μιλάνο, και τέλος θα φτάσει στην Πιατσέντσα όπου 

και θα παραμείνει. Εκεί θα γίνει μέλος της Accademia Ortolana, στην οποία θα 

διοριστεί ως γραμματέας10. Στην Πιατσέντσα επίσης, ο Ντόνι θα δει να εκδίδεται και 

το πρώτο του έργο, Lettera di M. Antonfrancesco Doni fiorentino, con Sonetti d’ 

alcuni gentili huomini piacentini, το 1543.  

 Στα 1544 πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Βενετία, όπου τον 

φιλοξενεί ο φίλος και μετέπειτα εχθρός του Lodovico Domenichi (Λοντοβίκο 

Ντομένικι). Η παραμονή του διήρκεσε μόνο έξι μήνες και αποφάσισε να επιστρέψει 

στην Πιατσέντσα11. Όπως ο ίδιος δηλώνει σε επιστολή του προς τον Filippo Angiolini 

(Φίλιππο Αντζολίνι) στην Πιατσέντσα έχαιρε της αποδοχής και της συμπάθειας 

μεγάλης μερίδας κόσμου, όπως δασκάλων, ιατρών και ποιητών12. Σημαντικό 

«κέρδος» από το ταξίδι του στη Βενετία, ήταν η γνωριμία του με τον διάσημο Pietro 

Aretino (Πιέτρο Αρετίνο) και η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους13.  

                                                 
7 Anton Francesco Doni, Tre libri di Lettere, Βενετία, Francesco Marcolini, 1552, σελ. 351 – 352. 
8 A. F. Doni, La Zucca, Βενετία, Fran. Rampazetto, 1565, σελ. 7r & 19v. 
9 Ο Ιερώνυμο Τζοβαννίνι είναι από τους πρώτους συγγραφείς που αναφέρει το γεγονός και την αιτία 
φυγής του στον πρόλογο του Zucca, βλ. A. F. Doni, La Zucca, 1589, ό.π., σελ. 4v – 5r. 
10 Anton Francesco Doni, I Marmi, Φλωρεντία, G. Barbèra, 1863, σελ. xvi. 
11 Anton Francesco Doni, I Marmi, ό.π., 1863, σελ. xxii. 
12 Anton Francesco Doni, I Marmi, ό.π., σελ. xxii – xxiii. 
13 βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 42 – 44.  
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Από τον Νοέμβριο του 1544 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1545 ο αριθμός των 

επιστολών του Ντόνι είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και 

οι πληροφορίες για τη ζωή του ελάχιστες. Από κάποιες επιστολές του συνάγεται ότι 

παρέμεινε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στη Ρώμη, από την οποία αναχώρησε 

ξαφνικά για λόγους που παραμένουν άγνωστοι.14. 

 Στα 1547 επιστρέφει στην Πιατσέντσα, στην οποία παρ’ όλο που είχε 

καταφέρει να έχει θέση ανάμεσα στο λογοτεχνικό της κύκλο, η μόνιμη ανησυχία και 

αναζήτησή του ήταν να καταφέρει να αποκτήσει μια θέση ως αυλικός κοντά σε 

κάποιον πρίγκιπα15. Πάντα όμως οι προσπάθειες του απέβαιναν άκαρπες. Πιο 

συγκεκριμένα, περίπου στα 1545, ο πάπας Παύλος ΙΙΙ δημιούργησε το δουκάτο της 

Πάρμας και της Πιατσέντσας, με σκοπό να το παραχωρήσει στο γιο του Pier Luigi 

Farnese (Πιέρ Λουίτζι Φαρνέζε) ο οποίος αναδιοργάνωσε τη διοίκηση16. Η ανάγκη 

του Ντόνι να αποκτήσει έναν τόσο ισχυρό πάτρωνα τον οδήγησε στο να θυσιάσει τη 

φιλία με τους Giovanni Anguissola (Τζοβάννι Ανγκουισσόλα) και Agostino Lanti 

(Αγκοστίνο Λάντι) - μέλη της Accademia Ortolana και αριστοκρατικής καταγωγής - 

και να ταχθεί υπέρ του Λουίτζι Φαρνέζε προσμένοντας την εύνοια που ωστόσο δεν 

έμελλε να έρθει ποτέ.  

Αναζητώντας την προστασία μιας αυλής προσέγγισε το Δούκα Κόζιμο των 

Μεδίκων, ο οποίος χρειαζόταν έναν αξιόπιστο τυπογράφο για να καταφέρει να 

σπάσει το μονοπώλιο του εκδοτικού οίκου Giunti (Τζούντι)17. Ο Ντόνι κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στη Φλωρεντία, στις 12 Νοεμβρίου 1545 γίνεται μέλος 

της Ακαδημίας της πόλης, Accademia Fiorentina, η οποία λειτουργούσε ήδη από το 

154118, και στην οποία διατελεί γραμματέας για ένα χρόνο. Σημαντικό είναι το νέο 

εγχείρημά του, η ίδρυση ενός τυπογραφείου. Το τυπογραφείο αρχικά ευημερούσε, 

εκδίδοντας έργα του ίδιου του Ντόνι19, των μελών της Ακαδημίας αλλά και βιβλία τα 

                                                 
14 A. F. Doni, La Zucca, 1565, ό.π., σελ. 104r – 105v. 
15 Silvio Stevanin, Ricerche ed appunti sulle opere di Anton Francesco Doni, Φλωρεντία, R. Lastrucci, 
1903, σελ. 110 – 111. 
16 Giovanni Drei, I Farnese: grandezza e decadenza di una dinastia italiana, Ρώμη, La Libreria dello 
Stato, 1954, σελ. 26 – 80. 
17 Bing Gertrud, «Nugae circa Veritatem: Notes on Anton Francesco Doni», Journal of the Warburg 
Institute, τόμ. 1, Απρίλιος 1938, σελ. 305. Ο ίδιος ο Ντόνι αναφέρει το γεγονός σε ένα γράμμα του 
στον Κόζιμο, στις 27 Σεπτεμβρίου 1546 (Βλ. Anton Francesco Doni, I Marmi, ό.π., σελ.  xxviii - xxx) 
18 Judith Bruce, «The oral world of the early Accademia Fiorentina», Renaissance Studies, τόμ. 9, 1995, 
σελ. 77. 
19 Έργα του που εκδίδονται από το δικό του τυπογραφείο είναι: Lettere del Doni, τόμ. Ι, Φλωρεντία,  
1546, Dialoghi del Gello, Φλωρεντία, 1546, Gli spiriti folletti, Φλωρεντία, 1546, Lettere del Doni, τόμ. 
ΙΙ, Φλωρεντία, 1547, Lettere del Doni in lode della chiave, Φλωρεντία, 1547, Orationi diverse et nuove 
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οποία χρησιμοποιούνταν στις παραδόσεις των μαθημάτων της Ακαδημίας20. Ο 

έντονος ανταγωνισμός και η κακή ποιότητα των εκδόσεων, οδήγησαν τον Ντόνι να 

εγκαταλείψει το τυπογραφείο και τη Φλωρεντία στα τέλη του 154721 . 

 Περίπου στα 1547 – 1548 βρέθηκε στην Ανκόνα22. Το σχέδιό του να ανοίξει 

ένα νέο τυπογραφείο μαζί με τον βενετό βιβλιοπώλη Marco Salvoni (Μάρκο 

Σαλβόνι) δεν υλοποιήθηκε ποτέ, λόγω της παπικής διαταγής του Παύλου IV, 

σύμφωνα με την οποία όλοι οι ιερείς που είχαν αποστατήσει έπρεπε να επιστρέψουν 

στα μοναστήρια τους. Ο Ντόνι δεν υπάκουσε και περιπλανήθηκε στη Φερράρα, τη 

Βενετία και την Πάντοβα. 

Επόμενος σταθμός του για δεύτερη φορά είναι η Βενετία. Εκεί τον 

ακολούθησε και η Lena Gabbia (Λένα Γκάμπια), «υπηρέτρια και ερωμένη» του, την 

οποία είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πιατσέντσα23. Μαζί 

απέκτησαν ένα γιο, τον Silvio (Σίλβιο), όνομα που του δόθηκε προς τιμήν της Silvia 

Somma (Σίλβια Σόμμα), κόμισσας του Μπάθ24. Από την πρώτη στιγμή της 

παραμονής του προσπάθησε να αποκτήσει στενές σχέσεις με επιφανείς ανθρώπους, 

όπως ήταν οι εκδότες Francesco Marcolini (Φραντσέσκο Μαρκολίνι) και Gabriel 

Giolito (Γκάμπριελ Τζόλιτο), αλλά και να διατηρήσει την επικοινωνία του με τον 

Πιέτρο Αρετίνο, ο οποίος για δυο χρόνια τον προμήθευε με βιβλία και του μετέφερε 

μηνύματα για τα όσο συνέβαιναν εκτός Βενετίας. Λόγω της πληθώρας των έργων που 

δημοσιεύει αλλά και λόγω της συγγραφής μερικών εκ των σημαντικότερων έργων 

του μπορούμε να θεωρήσουμε τα ενετικά χρόνια ως περίοδο της «υψηλότερης 

παραγωγικότητάς» του. Σ’ αυτά τα χρόνια θα εκδοθεί και η πραγματεία Disegno. 

                                                                                                                                            
di eccellentissimi auttori, Φλωρεντία, 1547, Novella di Luigi Pulci, Φλωρεντία, 1547, Lettioni d’ 
Accademici Fiorentini sopra Dante, τόμ. Ι, Φλωρεντία, 1547, Prose antiche di Dante, Petrarcha et 
Boccaccio, et di molti altri nobili et virtuosi ingegni, Φλωρεντία, 1547 και  La republica nuovamente 
ritrovata, Φλωρεντία, 1548. 
20 Douglas Biow, In your face, Καλιφόρνια, Stanford University Press, 2010, σελ. 164. 
21 Ο ίδιος σε μια επιστολή προς τον Filippo Strozzi αναγνωρίζει και παραδέχεται τα μειονεκτήματα 
του τυπογραφείου του, ωστόσο κατηγορεί γι’ αυτά τον τυπογράφο Bartolomeo Zanetti, αποδίδοντάς 
του όλες τις ευθύνες και τον χαρακτηρίζει ως «ηλίθιο, τέρας και βόδι» καθώς η δική του ανικανότητα 
τον έκανε εκείνον να εμφανίζεται ως άχρηστος (βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 251 - 255). 
Εκείνος που θα αναλάβει το τυπογραφείο του Ντόνι είναι ο φλωρεντινός Lorenzo Torrentino 
(Λορέντσο Τορρεντίνο). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα χειρόγραφα τα οποία 
προορίζονταν για εκτύπωση ήταν και οι Vite του Βαζάρι τους οποίους και εξέδωσε στα 1550. 
22 Anton Francesco Doni, La Libraria, Βενετία, Gabriel Giolito, 1551, σελ. 3 – 5. 
23 A. F. Doni, I Marmi, 1863, ό.π., σελ. xxxiii. 
24 «et perche si conosca quanto io visia riverente servitore et desideri d’ havere nella memoria I 
benefitii ricevuti da Silvia illustrissima, lo battezzai Silvio. Cosi Solvio servitor vostro mentre …», βλ. A. 
F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 63r. 
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Είναι η ίδια περίοδος ωστόσο που έρχεται σε ρήξη με τον επιστήθιο φίλο του 

Λοντοβίκο Ντομένικι. Οι ακριβείς λόγοι της διαμάχης ανάμεσα στους δυο φίλους δεν 

είναι γνωστοί. Ο ίδιος ο Ντόνι αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα λίβελο που δέχτηκε 

από τον Ντομένικι στις 18 Ιανουαρίου 154825. Η αγανάκτηση και ο θυμός του για 

αυτήν την προσβολή τον οδήγησε σε βίαιες και υπερβολικές αντιδράσεις, 

καταγγέλλοντας τον Ντομένικι ως αιρετικό. Στέλνοντας μια επιστολή στον 

καρδινάλιο Alessandro Farnese (Αλεσσάντρο Φαρνέζε) γράφει «θα ήθελα πολύ να 

θεωρούνται κακοποιοί, εκείνοι που βάζουν τη δολιότητα στο στόμα τους και 

μειώνουν την τιμή της δικής σας οικογένειας»26. Ένα δεύτερο γράμμα αποστέλλει 

στον Ferrante Gonzaga (Φερράντε Γκοντζάγκα) στο οποίο χαρακτηρίζει τον 

Ντομένικι ως αιρετικό και προδότη και με την κατηγορία πως επιβουλεύεται τον 

Γκοντζάγκα27. Ο αγώνας για εκδίκηση του Ντόνι όμως δεν σταματά εκεί. Στη 

συνέχεια κατηγορεί τον Ντομένικι για τη μετάφραση της La Nicomediana του 

Καλβίνου. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και παραδόθηκε στην Ιερά Εξέταση. Η 

ικανοποίηση του Ντόνι φαίνεται σε ένα γράμμα του 1552 στον Francesco Strozzi 

(Φραντσέσκο Στρότσι)28. Ο Ντομένικι θεωρήθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε δέκα 

χρόνια φυλάκισης. Η ποινή του όμως μειώθηκε και ουσιαστικά αθωώθηκε με τη 

μεσολάβηση της βασίλισσας της Φερράρα. Ο Ντόνι που ήλπιζε στη θανατική του 

καταδίκη, μετά την τροπή των γεγονότων, συνέχισε να δυσφημεί τον άλλοτε φίλο 

του, είτε κατονομάζοντάς τον είτε χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, με το μοναδικό 

όπλο που είχε, την πένα του.  

Στη Βενετία ο Ντόνι ήταν από τα πρώτα μέλη της Accademia Pellegrini, η 

οποία άκμασε γύρω στα 1549. Τα τελευταία χρόνια της παραμονής του στη Βενετία 

παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκδόσεων του αλλά και της αλληλογραφίας 

του. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες που καθιστούν σαφείς τους λόγους που τον 

οδήγησαν στην αποχώρηση του από τη πόλη στα 1555. Όπως ο ίδιος δηλώνει στο 

                                                 
25 A. F. Doni, La Zucca, 1565, ό.π., σελ. 10v – 12r. Όπως αναφέρει ο Σαλβατόρε Μπόντζι στο πρόλογο 
του I Marmi, ο Ντομένικι καθ’ όλη τη διαρκεί της ζωής του εκτός από αυτή την επιστολή που μας 
παραθέτει ο Ντόνι, δεν απάντησε σε καμία από τις προσβολές του παρά μόνο με μια έμμεση 
αναφορά που γίνεται στο πρόσωπο του στο έργο του Dialoghi το 1562 (Βλ. A. F. Doni, I Marmi, ό.π., 
σελ. Lii - Liii). 
26 «ma vorrei bene che fossero gastigati simili scellerati, che mettono con la furfanteria loro bocca et 
s’ impacciano di si honorate famiglie», βλ. A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. XLV. 
27 A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. XLVI – XLVII. 
28 «Ha tanto fatto con il suo poco cervello, sciocco sapere, et mal governo dell’ anima et del corpo; 
che egli ha dato in cinquanta et piu strapate di corda; ha perduto l’ honore (se però n’ haveva punto) 
et la galea in vita gli parrebbe un zucchero di sette cotte». Βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 
245. 
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Teremoto αναχώρησε εξαιτίας του λοιμού που εξαπλωνόταν στην πόλη29. Μια άλλη 

εκδοχή αποδίδει τη φυγή του στη φιλονικία με κάποιον ιερέα. Ο Ντόνι, ως αποστάτης 

κληρικός που επιπλέον προκαλούσε με το βίο του, πιθανότατα ένιωσε απροστάτευτος 

και αποφάσισε να μετακομίσει στο Ουρμπίνο. Από εκεί έγραψε στον Πιέτρο Αρετίνο, 

ζητώντας του να μεσολαβήσει στον Guidobaldo della Rovere (Γκουιντομπάλντο 

ντέλα Ρόβερε), Δούκα του Ουρμπίνο για την προστασία του30. Εκείνος όμως 

αρνήθηκε και έτσι ξεσπά μια σκληρή διαμάχη ανάμεσα τους31. 

 Στα 1567 αποσύρεται στο Μονσέλιτσε, όπου ζει απομονωμένος μαζί με τον 

γιο του Σίλβιο, πραγματοποιώντας περιστασιακά ταξίδια στη Βενετία. Τον Ιούλιο του 

1574 πραγματοποιεί το τελευταίο του ταξίδι στη Βενετία, με σκοπό να δείξει ένα 

ποίημα που είχε γράψει για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου στον Ερρίκο III της Γαλλίας 

που βρισκόταν εκεί. Ο θάνατός του συνέβη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους είτε στη 

Βενετία είτε στο Μονσέλιτσε όπως υποστηρίζεται από μερικούς32. 

 

ΙΙ. Το συγγραφικό έργο του Anton Francesco Doni 

 

Ο Αντόνιο Φραντσέσκο Ντόνι έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «capriccioso 

cervello» («ιδιότροπο μυαλό»)33. Όπως παρατηρείται από την πληθώρα των 

συγγραμμάτων που έχει εκδώσει πρόκειται για ένα συγγραφέα έντονα παραγωγικό. Ο 

Francesco Flora εντάσσει τον Ντόνι στην κατηγορία των πολυγραφότατων 

συγγραφέων του 16ου αιώνα, που είναι γνωστοί με το παρωνύμιο «poligrafi» και 

                                                 
29 A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. xxxvi. 
30 Salvatore Bongi, Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato, Ρώμη, Principali Librai, 
1890 – 1897, σελ. 40 – 41. Επίσης, ο Ντόνι στο Disegno του, δια στόματος του Baccio Bandinelli, 
επαινεί τους άρχοντες και τους πρίγκιπες που παρείχαν προστασία στους καλλιτέχνες, δηλώνοντας 
τη σημασία που είχε και για τον ίδιο η «απόκτηση» ενός πάτρωνα, βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 
39v. 
31 Σύμφωνα με τον G. M. Mazzuccheeli, ο Αρετίνο αρνήθηκε διότι φοβήθηκε ότι ο Ντόνι θα τον 
κακολογήσει και θα στρέψει εναντίον του το Δούκα του Ουρμπίνο (βλ. Giammaria Mazzuchelli, La 
vita di Pietro Aretino, Μιλάνο, Francesco /sonzogno, 1830, σελ. 147 – 154). O Ντόνι, στα 1556 εκδίδει 
το Teremoto, ένα κείμενο που καταφέρεται σφόδρα εναντίον του Πιέτρο Αρετίνο. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο έργο ο Ντόνι προφήτεψε πως ο Αρετίνο θα πέθαινε το ίδιο 
έτος, όπως και έγινε! Επίσης, αναφέρεται ότι ο Ντόνι έγραψε 212 επιστολές στρεφόμενος εναντίον 
του Αρετίνο. Στο Teremoto δημοσιεύονται μόνο 26. Οι υπόλοιπες 186 πιθανότατα ήταν 
διασκορπισμένες σε άλλα βιβλία αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία. (βλ. Anton Francesco 
Doni, La vita dello infame Aretino, Καστέλλο, Costantino Arlía, 1901, σελ. 6 – 7 και A. F. Doni, I Marmi, 
1863, ό.π., σελ. LIV – LV). 
32 Βλ. A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. XLII και A. F. Doni, La Zucca, 1589, ό.π., σελ. 3r – 31v. 
33 A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. 7.  
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εργάστηκαν κυρίως στη Βενετία34. Στόχος τους ήταν να καταφέρουν να πουλήσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερα αντίτυπα των έργων τους, αδιαφορώντας για το 

περιεχόμενο ή την αλήθεια των όσων υποστήριζαν35. Το να γράφουν και να 

δημοσιεύουν ήταν απλώς το επάγγελμά τους και ένας τρόπος να εξασφαλίσουν 

οικονομικούς πόρους.  

Ο Douglas Biow σημειώνει ότι ο Ντόνι – όπως και όλοι οι poligrafi – έγραφε 

με τόση «prestezza» (ευχέρεια) και δημοσίευε αμέσως τα έργα του από το φόβο 

μήπως κάποιος άλλος του «αρπάξει» την ιδέα36. Για το λόγο αυτόν άλλωστε 

παρομοιάζει τους poligrafi με δημοσιογράφους της εποχής που δε θα δίσταζαν να 

χρησιμοποιήσουν δόλια μέσα για να επιτύχουν το σκοπό τους. Σύμφωνα με τον 

Giuseppe Toffanin αν έβρισκαν ένα θέμα που θα κέντριζε το ενδιαφέρον των 

αναγνωστών και θα τους εξασφάλιζε ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων το συνέχιζαν, 

εξού και τους χαρακτηρίζει «εμπόρους της πένας»37.  

Ο ίδιος ο Ντόνι σε μια επιστολή του προς τον Giovan Paolo Ferraro (Τζοβάν 

Πάολο Φερράρο) παραδέχεται ότι δεν ήθελε να αφήνει το έργο στο ντουλάπι να 

μουχλιάζει ή να χάνεται στις άπειρες και συνεχείς διορθώσεις, αρχικά γιατί ο ίδιος 

δεν είχε τόση υπομονή αλλά και επειδή ήξερε ότι κάποιος θα βρεθεί να του κλέψει τις 

ιδέες και να τις παρουσιάσει ως δικές του38. Ο Ντόνι κατηγορεί άλλους συγγραφείς 

για κάτι το οποίο και ο ίδιος συνήθιζε να κάνει. Σύμφωνα με την έρευνα της Lina 

Bolzoni ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στην πραγματεία του L’ idea del teatro 

του Giulio Camillo (Τζούλιο Καμίλλο) και σε πολλά έργα του Ντόνι, όπως το La 

Zucca, το I Marmi, το La Libraria, το Le Pitture. Επίσης η τόση ταύτιση των 

απόψεων του Τζούλιο Καμίλλο, όπως αυτές εκφράζονται σε πολλές επιστολές του, με 

εκείνες του Ντόνι την κάνει να μιλά για μια πιθανή λογοκλοπή τους από τον Ντόνι39. 

                                                 
34 Μερικά ονόμετα poligrafi είναι: Ortensio Lando (1510 – 1558), Nicolò Franco (1515 – 1570), 
Lodovico Domenichi (1515 – 1564), ο Giulio Landi (1498 – 1579) κ.ά. 
35 Francesco Flora, Storia della letteratura italiana, Μιλάνο, A. Mondadori, 1972, σελ. 486 – 487. 
36 Douglas Biow, In your face, ό.π., σελ. 174. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της «prestezza» αποτελεί το 
έργο του Ντόνι, I Marmi, το οποίο γράφτηκε μέσα σε μόλις δώδεκα μέρες. 
37 Giuseppe Toffanin, Il Cinquecento, Μιλάνο, F. Vallardi, 1965, σελ. 539. 
38 «conosco certo ch’ io fo male a dar in luce mie rime, et mie prose prima che io non le lasci muffare 
nel ripostiglio del rivedere; et farle ben ben spiluzzare da molti giuditiosi. Ma non c’ ho pacienza: oltre 
che molti me le rubano per poter meglio tassarmi: et me ne rido», βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, 
ό.π., σελ. 19 – 30. Αντιστοίχως και ο Baldesar Castiglione στην αφιέρωση προς τον αναγνώστη στο 
έργο του Il Cortegiano αναφέρει ότι βιάστηκε να εκδώσει το έργο του γιατί ήθελε να προλάβει 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη κλοπή του, βλ. Baldesar Castiglione, Il Cortegiano, Φλωρεντία, Felice le 
monnier, 1854, σελ. 1.  
39 Lina Bonzoni, «Dall’ Ariosto al Camillo al Doni: trace di una versione sconosciuta del ‘Teatro’, 
Rinascimento», 22, 1982, σελ. 225 – 231.  
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Ο Paolo Procaccioli κάνοντας αναφορά στην «κλοπή» συγγραφικών έργων 

εκείνη την εποχή, με αφορμή την «ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ του Ortensio 

Lando (Ορτένσιο Λάντο) και του Ντόνι, παρουσιάζει ως αιτία του φαινομένου την 

πίεση που ασκούσαν οι εκάστοτε εκδότες στους συγγραφείς για την ολοκλήρωση του 

έργου τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα40. Επίσης, κάτι ανάλογο παρατηρείται 

ανάμεσα στον Ντόνι και τον Λοντοβίκο Ντομένικι λόγω της ομοιότητας των 

διαλόγων τους, το Zucca του πρώτου και το Facetie, et Motti arguti di alcuni 

eccellentissimi ingegni, et nobilissimi signori raccolti του δεύτερου, και ίσως αυτό να 

οδήγησε στη ρήξη των σχέσεών τους στα 154841. 

Ο Tom Nichols παρομοιάζει τον τρόπο συγγραφής των βιβλίων των poligrafi, 

δηλαδή την ταχύτητα συγγραφής των έργων τους, τον εύλογο αυθορμητισμό που 

διατρέχει τα έργα τους αλλά και τη μεταβλητότητα των απόψεων τους, με τον τρόπο 

της ζωγραφικής τεχνικής του Tintoretto42. Όπως γίνεται αντιληπτό η έννοια poligrafi 

χρησιμοποιείται με υποτιμητική χροιά – κατά κάποιο τρόπο – διότι δηλώνει εκείνους 

που έγραφαν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και εγκυρότητα. Άλλωστε κάτι αντίστοιχο 

παρατηρούμε στη Libraria του Ντόνι καθώς στον κατάλογό του συγκαταλέγει βιβλία 

τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα. Ο Francesco Paolo Campione 

σημειώνει ότι ο Ντόνι δεν προσφέρει τίποτα νέο στη συζήτηση της εποχής, απλώς 

επαναλαμβάνει «κοινούς τόπους και απόψεις»43. Την ίδια θέση φαίνεται να 

συμμερίζεται και ο Paul Grendler, ο οποίος αναφέρει «λόγω του περιορισμένου 

ταλέντου τους, οι poligrafi, στους οποίους ανήκει και ο Ντόνι, αναγκάζονταν να 

επαναλάβουν κοινούς τόπους της εποχής»44. 

Σε όλη τη διάρκεια της συγγραφικής του πορείας ο Ντόνι καταπιάστηκε με 

ποικίλα θέματα στα συγγράμματά του. Ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την κωμωδία, 

τη μουσική, τη τέχνη, καταλογογράφησε έργα ιταλών συγγραφέων, έγραψε σονέτα, 

έπλασε μύθους και εξέδωσε πλήθος επιστολών του. Σε μια επιστολή του στις 28 

                                                 
40 Paolo Procaccioli, «”… fecerunt Barberini”. Attenuanti generiche e specifiche per Ortensio Lando 
plagiario di Jean Tixier de Ravisy», Furto e plagio nella letteratura del classicismo, Roberto Gigliucci 
(επιμ.), Ρώμη, Bulzoni, 1998, σελ. 286. 
41 Paul F. Grendler, Critics of the Italian world, ό.π., σελ. 56. Όπως αναφέρει ο Paul Grendler η ιδέα 
του Ντόνι για το συγκεκριμένο έργο ήταν πιθανότατα δανεισμένη από τον Λοντοβίκο Ντομένικι που 
είχε συνθέσει μια συλλογή προσώπων στα 1548 στο Facetie, et Motti arguti di alcuni eccellentissimi 
ingegni, et nobilissimi signori raccolti και εκδόθηκε στη Φλωρεντία από τον Lorenzo Torrentino (βλ. 
Paul F. Grendler, Critics of the Italian world, ό.π., σελ. 59).  
42 Tom Nichols, Tintoretto: Tradition and Identity, Λονδίνο, Reaktion Books, 1996, σελ. 73. 
43 Francesco Paolo Campione, Termi di critica e Letteratura artistica, Universita degli Studi di Palermo, 
τόμ. Ι, 2010, σελ. 22. 
44 Paul F. Grendler, Critics of the Italian world, ό.π., σελ. 13. 
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Απριλίου 1548 ο Ντόνι ερχόμενος στη Βενετία εύχεται ως συγγραφέας να καταφέρει 

να έχει μια παρόμοια πορεία με τον Πιέτρο Αρετίνο τον οποίο θαυμάζει ή 

τουλάχιστον να καταφέρει μια μέρα να αποκτήσει την εύνοια ενός πάτρωνα45.  

Στα 1543 ο Ντόνι θα δημοσιεύσει το πρώτο του σύγγραμα Lettera di M. Anton 

Francesco Doni [2] από τον εκδότη Girolamo Scotto (Τζιρόλαμο Σκόττο). Ο Douglas 

Biow θεωρεί τα έτη 1550 - 1553 ως περίοδο της μεγάλης λογοτεχνικής του ακμής46 

και όχι λανθασμένα. Σε αυτή την περίοδο εκδίδονται τα πιο διάσημα έργα του όπως, 

Libraria I (1550) και ΙΙ (1551) [3], Metaglie (1550) [4], La Zucca (1551 - 1552) [5], 

La Moral Filosophia (1552) [6], I Marmi (1552 - 1553) [7], I Mondi (1552 - 1553) 

[8]. Νωρίτερα εκτός από επιστολές και σονέτα η μόνη πραγματεία που έχει εκδοθεί 

είναι το Disegno (1549), πραγματευόμενο τη σύγκριση ανάμεσα στη ζωγραφική και 

τη γλυπτική. Τα χρόνια που ακολουθούν τη «χρυσή περίοδο», ο Ντόνι επανεκδίδει 

μερικά από τα προαναφερθέντα συγγράμματα ή δημοσιεύει για μια ακόμη φορά την 

αλληλογραφία του. Αξιοσημείωτα έργα είναι το Teremoto (1556) [9] και το Le 

Pitture (1564) [10].  

Ωστόσο παρά τον σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι poligrafi, ο 

Paul Grendler σημειώνει ότι δεν έγραφαν χωρίς σκοπό ή χωρίς συνείδηση47. Όπως ο 

Francesco Paolo Campione σημειώνει, ο Ντόνι με το έργο του σατιρίζει την 

κουλτούρα της εποχής του48. Ο ίδιος ο Ντόνι στην εισαγωγή του έργου του I Marmi 

δηλώνει: «ψάχνω τον τρόπο να ικανοποιήσω τον κόσμο με τα όσα γράφω» και 

συνεχίζει λέγοντας, «να αφυπνίσω τους ανθρώπους … και να δώσω στον κόσμο 

άπειρες ιδέες»49. Διακωμωδούσε τις θεωρητικές σπουδές, απεχθανόταν την κλασσική 

παρακαταθήκη όπως παραδιδόταν από την ουμανιστική Αναγέννηση, αρνιόταν τη 

καθολικότητα της γνώσης και απομακρυνόταν από τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης50. 

                                                 
45 A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 44. 
46 Douglas Biow, In your face, ό.π., σελ. 163. 
47 Paul F. Grendler, Critics of the Italian world, ό.π., σελ. 13 
48 Francesco Paolo Campione, Termi di critica, ό.π., σελ. 21. 
49 A. F. Doni, I Marmi, σελ. 4 και 9. 
50 Paul F. Grendler, «The rejection of learning in Mid – Cinquecento Italy», Studies in the Renaissance, 
τόμ. 13, 1966, σελ. 230. 
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Κεφάλαιο 2 

Η πραγματεία Disegno 

 

Ι. Πραγματολογικά στοιχεία της πραγματείας51 

 

Η πραγματεία με τίτλο Disegno del Doni, partito in più ragionamenti, ne quali 

si tratta della scoltura et pittura [11], του Αντόν Φραντσέσκο Ντόνι, εκδόθηκε από 

τον Gabriel Giolito de’ Ferrari52, στα 1549 στη Βενετία. Πρόκειται για ένα μικρού 

έκτασης βιβλίο, με διαστάσεις 108 Χ 171 χιλ.53. Αποτελείται από εξήντα τρία 

αριθμημένα φύλλα και μια σελίδα τίτλου. Από τον υπότιτλο De colori, de getti, de 

modegli, con molte cose appartenenti a quest’ arti: & si termina la nobilità dell’ una 

et dell’ altra professione, γνωστοποιούνται τα θέματα που θα απασχολήσουν τον 

συγγραφέα. Όπως αναφέρεται, στο Disegno θα εξετάσει τα χρώματα, τον τρόπο 

χύτευσης, τα πρότυπα (της ζωγραφικής και της γλυπτικής) με πολλά πράγματα που 

ανήκουν σε αυτές και θα ορίσει την ευγένεια της μιας και της άλλης τέχνης. 

Σημειώνεται ακόμα ότι ο συγγραφέας θα παραθέσει ιστορίες, παραδείγματα και 

αποφθέγματα καθώς επίσης και «alcune lettere che trattano della medesima materia» 

(«κάποιες επιστολές οι οποίες πραγματεύονται το ίδιο θέμα»)54.  

Στο δεύτερο μισό της σελίδας τίτλου απεικονίζεται το λογότυπο του 

εκδοτικού οίκου [12]˙ πρόκειται για ένα φοίνικα που αναγεννιέται μέσα από πύρινες 

γλώσσες στις οποίες υπάρχει η επιγραφή «semper eadem». Ο φοίνικας βρίσκεται 

πάνω σε μια σφαίρα στην οποία αναγράφονται τα αρχικά του εκδότη Gabriel Giolito 

di Ferrari (G.G.F.). Η σφαίρα είναι τοποθετημένη σε ένα βάθρο στο οποίο δίνεται ο 

                                                 
51 Anton Francesco Doni, Disegno del Doni, partito in più ragionamenti, ne quali si tratta della scoltura 
et pittura, Βενετία, Gabriel Giolito di Ferrari, 1549. 
52 Giolito Gabriel di Ferrari: 1508 – 1578. Διακεκριμένος ιταλός εκδότης που εργάστηκε κυρίως στη 

Βενετία. Βλ. Salvatore Bongi, Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Torino di Monferrato, 

stampatore in Venezia, Ρώμη, Principali Librai, 2000, Angela Nuovo & Christian Coppens, I Gilito e la 

Stampa nell’ Italia del XVI secolo, Γενεύη, Droz, 2005, Brian Richardon, Printing, Writers and 

Readers in Renaissance Italy, Ηνωμένο Βασίλειο, University of Cambridge, 1999, Louise George 

Clubb & William G. Clubb, «Building a Lyric Canon: Gabriel Gilito and the Rival Anthologists, 1545 

– 1590», Bulletin of the American Association of Teachers of Italian, τόμ. 68, Ν. 3, 1991, σελ. 332 – 

344. Ο εκδοτικός του οίκος είχε την ονομασία «Libreria della Fenice» με κέντρο το Ριάλτο, αλλά είχε 

καταστήματα και σε άλλες ιταλικές πόλεις, τη Φερράρα, τη Μπολώνια και τη Νάπολη. 
53 Οι ακριβείς διαστάσεις του πρωτοτύπου είναι γνωστές από: Cecilia Ricottini Marsili – Libelli, Anton 
Francesco Doni, scrittore e stampatore, Φλωρεντία, Sansoni Antiquariato, 1960, σελ. 46. 
54 «con historie, essempi, et sentenze». 
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τόπος και η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου. Τέλος η φράση «De la mia morte eterna 

vita i vivo» περικλείει όλα τα παραπάνω. 

Χαρακτηριστικό στις πραγματείες του δεκάτου έκτου αιώνα είναι η ύπαρξη 

μιας εγκωμιαστικής ενότητας – συνήθως πρόκειται για το κείμενο της αφιέρωσης του 

βιβλίου στους εκάστοτε ευγενείς – προστάτες, οι οποίοι επιχορηγούσαν τα έργα τους. 

Στην αρχή του Disegno, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει ένας μικρός πρόλογος55, μια 

επιστολή του συγγραφέα προς τον Giovanni Hurtado di Mendoza στις 30 Αυγούστου 

1549 [13], στον οποίο αφιερώνεται το έργο56. Ο Giovanni Hurtado, πρεσβευτής στη 

Βενετία, διαδέχθηκε το θείο του Diedo Hurtado di Mendoza στα 1547 και παρέμεινε 

στη Βενετία μέχρι το 155257. Ο Ντόνι, όπως αναφέρει, αισθάνεται την ανάγκη να 

ευχαριστήσει αυτό το «mano liberalissima, honoratissima et virtuosissima» και να 

παρουσιάσει ένα έργο που θα αποτελεί έπαινο σε αυτόν. Επιπροσθέτως, όπως ο ίδιος 

δηλώνει στον πρόλογό του, χρωστά ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Giovanni 

Hurtado καθώς εκείνος τον είχε ενισχύσει οικονομικά58. 

Αμέσως μετά, παρατίθεται ένας κατάλογος59 με ονόματα γλυπτών και 

ζωγράφων που πρόκειται να αναφερθούν στο έργο [14]. Δίνονται σαράντα δύο 

ονόματα καλλιτεχνών και η ιδιότητά τους. Αναλυτικότερα ο κατάλογος περιέχει 

είκοσι πέντε ζωγράφους, δέκα γλύπτες, επτά χαράκτες και τον Μιχαήλ Άγγελο που 

συνδυάζει την ιδιότητα του γλύπτη και του ζωγράφου. Ο καλλιτέχνης, Giorgione da 

Castel Franco (Τζορτζόνε ντα Καστελφράνκο), δεν αναγράφεται με την ιδιότητά του 

ως ζωγράφος, αλλά γίνεται αναφορά μόνο στο όνομά του. Δε μπορούμε να 

προσδιορίσουμε με βεβαιότητα την αιτία αποσιώπησης της ιδιότητας του Τζορτζόνε. 

Θα ήταν ωστόσο παρακινδυνευμένο να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια σκόπιμη 

ενέργεια του συγγραφέα, διότι τόσο μέσα στο κείμενο όσο και σε μια επιστολή του 

κάνει αναφορά στο πρόσωπο και στο έργο του συγκεκριμένου ζωγράφου60. Με βάση 

αυτό θα πρέπει να αποκλείσουμε και την πιθανότητα άγνοιας εκ μέρους του Ντόνι. 

Επίσης, μάλλον απορρίπτεται και η άποψη ότι ο συγγραφέας θεώρησε περιττή την 

                                                 
55 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 2r- 3v. 
56 Ο Anton Francesco Doni τον επόμενο χρόνο αφιερώνει στον Giovanni Hurtado di Mendoza ένα 
ακόμα έργο του, το Sopra l'effigie di Cesare, Βενετία, 1550. 
57 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Othòn Arróniz, «Alfonso de Ulloa, servidor de don Juan Hurtado 
de Mendoza», Bulletin Hispanique, τόμ. 70, Ν. 3 – 4, 1968, σελ. 437 – 457.  
58 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 3r. Ο Mendoza αντάμειψε αργότερα τον Anton Francesco Doni μέσω 
του Giovanbattista Leonello, όπως ο ίδιος γράφει σε επιστολή του προς τον Leonello, βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 46v – 47r. 
59 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 4r – 4v. 
60 «le cose di Giorgine de Castel Franco Pittore», A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 51v. 
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αναφορά της ιδιότητάς του λόγω της μεγάλης φήμης του εν λόγω καλλιτέχνη. Ο 

Ντόνι άλλωστε δε δίστασε να επισημάνει την ιδιότητα και άλλων καλλιτεχνών που 

ήταν σίγουρα γνωστοί στο κοινό της εποχής, όπως του Μιχαήλ Αγγέλου. Πιθανότατα 

πρόκειται για μια παράλειψη του συγγραφέα.  

Η πραγματεία είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι γραμμένο 

σε διαλογική μορφή και περιλαμβάνει έξι κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία 

καταλαμβάνει περίπου ίση έκταση σελίδων61. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου, είναι 

μικρότερης έκτασης και περιέχει επιστολές του συγγραφέα με παραλήπτες ορισμένες 

επιφανείς προσωπικότητες της εποχής62.  

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου γνωστοποιούνται τα ονόματα των συνομιλητών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο [15], που εκτείνεται από τη σελίδα 5r μέχρι την σελίδα 10r, 

συνομιλούν προσωποποιημένες η Φύση και η Τέχνη. Το δεύτερο κεφάλαιο [16], 

αρχίζει στη σελίδα 10v και ολοκληρώνεται στη σελίδα 17v, με κύριους συνομιλητές 

το γλύπτη Silvio Cosini (Σίλβιο Κοζίνι)63, το ζωγράφο Paolo Pino (Πάολο Πίνο)64, τη 

Φύση και την Τέχνη. Στις σελίδες 18r έως 24v περιέχεται το τρίτο κεφάλαιο [17], με 

ομιλητές τον Πάολο Πίνο, τον Σίλβιο Κοζίνι, τη Φύση και την Τέχνη. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο [18] που καταλαμβάνει τις σελίδες 25r μέχρι 32v και στο πέμπτο [19] που 

αναπτύσσεται μεταξύ των σελίδων 33r και 39v, αναπτύσσεται μια συζήτηση μεταξύ 

του Πίνο και του Κοζίνι. Το έκτο [20] και τελευταίο κεφάλαιο ξεκινά στη σελίδα 39r 

και ολοκληρώνεται στη σελίδα 44v, όπου εκτός από τον Πίνο, το Κοζίνι, τη Φύση και 

την Τέχνη, εμφανίζεται και ο γλύπτης Bartolommeo ή αλλιώς Baccio Bandinelli 

(Μπάτσο Μπαντινέλλι). 

Ο Ντόνι σε πολλά συγγράμματά του συνήθιζε να δημοσιεύει αλληλογραφία 

του65. Αντιστοίχως, το δεύτερο μέρος της παρούσης πραγματείας αποτελείται από 

                                                 
61 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5r – 44v. Αναλυτικότερα: το πρώτο μέρος, που είναι και το μικρότερο 
σε έκταση, καταλαμβάνει 10 σελίδες, το δεύτερο μέρος 15 σελίδες, το τρίτο μέρος 14 σελίδες, το 
τέταρτο μέρος 16 σελίδες, το πέμπτο μέρος 12 σελίδες και το έκτο και τελευταίο μέρος 12 σελίδες. 
62 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 45r – 62v.  
63 Σίλβιο Κοζίνι: 1495 – 1547, ιταλός γλύπτης, γεννημένος στην Πίζα. Περίπου στα 1522 
εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία αλλά επισκέφτηκε και άλλες ιταλικές πόλεις, όπως την Πίζα, τη 
Γένοβα, το Μιλάνο, τη Βενετία. Αν και ο Ντόνι δεν αναφέρει το επώνυμο του σε κανένα σημείο της 
πραγματείας, υποθέτουμε ότι πρόκειται για τον Σίλβιο Κοζίνι, τόσο από το ίδιο το κείμενο όσο και 
απ’ το γεγονός ότι ο Σίλβιο Κοζίνι ήταν ένας από τους συνομιλητές ενός άλλου έργου του Ντόνι, του I 
Marmi. Βλ. A. F. Doni, I Marmi, 1552, ό.π., σελ. 147 – 151. 
64 Πάολο Πίνο: 1534 – 1564, ιταλός συγγραφέας και ζωγράφος γεννημένος στη Βενετία. 
Σημαντικότερο έργο του είναι η πραγματεία του Dialogo di Pittura, στα 1548. 
65  Le Medaglie del Doni, Βενετία, Gabriel Giolito, 1550, La Zucca, Βενετία, Francesco Marcolini, 1551, 
La moral filosophia, Βενετία, Francesco Marcolini, 1552, I Mondi, Βενετία, Francesco Marcolini, 1552-
1553. 
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δεκαεννέα επιστολές του [21]. Ο λόγος για τον οποίο ο συγγραφέας επέλεξε τις εν 

λόγω επιστολές δεν είναι γνωστός. Όπως παρατηρείται όλες απευθύνονται σε 

επιφανείς ανθρώπους της εποχής, όπως ζωγράφους, γλύπτες, ευγενείς, λογοτέχνες και 

συνθέτες της εποχής. Μια πρώτη παρατήρηση μπορεί να γίνει σχετικά με τη 

χρονολογία και τον τόπο συγγραφής τους, καθώς όλες είναι γραμμένες στα 1549, έτος 

έκδοσης του Disegno, στη Βενετία. Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι λόγοι 

συγγραφής τους, καθώς άλλοτε ο αποστολέας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του 

εκάστοτε παραλήπτη, άλλοτε ζητάει τη γνώμη του για την πραγματεία Disegno, 

άλλοτε πραγματεύεται διάφορα θέματα τέχνης και άλλοτε τον επικρίνει. 

Η πρώτη απευθύνεται στον Cipriano Moresini (Τσιπριάνο Μορεζίνι), ευγενή 

και άρχοντα της Φλωρεντίας66. Σε αυτή γίνεται αναφορά στη συγγραφή έξι βιβλίων 

από τον Ντόνι67. Το πρώτο θα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων της 

Ιταλίας˙ το δεύτερο θα περιέχει ένα χάρτη πολλών ιταλικών περιοχών στον οποίο 

σημειώνονται τα μέρη που βρίσκονται διάφορα αξιοθέατα˙ στο τρίτο θα γίνεται λόγος 

για την αριστοκρατία της Φλωρεντίας, τις συνήθειες των ανθρώπων και τον τρόπο 

ζωής τους˙ το τέταρτο θα παρουσιάζει τα διάφορα είδη μεταλλίων στα οποία θα 

απεικονίζονται ανάγλυφα μερικά πρόσωπα και με βάση το υλικό των μετάλλων στα 

οποία θα αποτυπώνονται προβαίνει στο διαχωρισμό αυτών σε κατηγορίες˙ το πέμπτο 

θα αναφέρεται στους αγώνες και στους θριάμβους των Φλωρεντινών˙ στο τελευταίο 

θα καταγράφονται τα έργα Φλωρεντινών καλλιτεχνών με σκοπό να παραμείνουν στη 

μνήμη των ανθρώπων68. Ωστόσο ο Ντόνι δεν δημοσίευσε ποτέ τα προαναφερθέντα 

βιβλία ούτε έκανε ποτέ άλλοτε καμία αναφορά σε αυτά. Στη συνέχεια της επιστολής 

ο συγγραφέας ζητά από τον Τσιπριάνο Μορεζίνι να διαβάσει το Disegno, 

προσπαθώντας όμως να είναι θετικά διακείμενος απέναντι σε οποιοδήποτε λάθη, να 

                                                 
66 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 45r – 46v, στις 16 Αυγούστου 1549. 
67 «io ho ordito sei libri», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 45v. O Julius Schlosser το χαρακτηρίζει ως 
«Firenze illustrate», βλ. Julius Schlosser, La Letteratura artistica, La Letteratura asrtistica, Φλωρεντία, 
La Nuova Italia, 1977, σελ. 247. 
68 «il primo tratta di tutte le architetture della mia patria … il secondo n’ è uno schizzo della città et la 
veduta di molti belli paesetti … il terzo parla di tutti gl’ huomini illustri … il quarto tratta de le 
metaglie, dove son molti huomini ritratti a naturale et I lor fatti honorati … il quinto libro, conta tutte 
le giostre, feste, triomphi, vittorie c’ hanno havuto I Fiorentini … il sesto registra tutte l’ opere 
composte da Fiorentini, d’ ogni professione», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 45v – 46r. 
Χρησιμοποιώντας τη φράση «che voi diate una occhiata a tutte queste cose», ο Ντόνι πιθανότατα 
δεν αναφέρεται σε κάποιο έργο που σχεδίαζε να κάνει αλλά σε κάποιο χειρόγραφο που είναι έτοιμο 
να εκδοθεί και έχει αποσταλεί στον Μορεζίνι με σκοπό να δεχθεί τα σχόλιά του. Όπως αναφέρεται 
στο I Marmi, ο Μορεζίνι πέθανε λίγο αργότερα. Επομένως, ίσως ο Ντόνι να μην κατάφερε να 
επανακτήσει το χειρόγραφό του, ίσως να κλάπηκε ή και να καταστράφηκε, βλ. A. F. Doni, I Marmi, 
1552, ό.π., σελ. 198.  
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δείξει επιείκεια λόγω της δυσκολίας του θέματος και να το σχολιάσει καθώς έχει 

εμπιστοσύνη στη γνώμη του69. Αντιστοίχως στο γράμμα προς τον Marino de Ciri 

Ragugeo (Μαρίνο ντε Τσίρι Ραγκουτζέο) ο Ντόνι σημειώνει: «διαβάστε αυτό το 

μικρό έργο, γραμμένο με πολύ μόχθο»70. 

Επόμενη επιστολή του Ντόνι απευθύνεται προς τον Giovanni Battista 

Leonello (Τζοβάννι Μπαττίστα Λεονέλλο), εκφράζοντας την εκτίμησή του προς το 

πρόσωπό του αν και παραδέχεται ότι ποτέ δεν τον έχει γνωρίσει71. Τον χαρακτηρίζει 

ως «ευγενές πνεύμα»72 κάνοντας εμφανή την επιθυμία του να κερδίσει την εύνοιά του 

και ίσως την προστασία του. Συνεχίζοντας συμπληρώνει ότι σκοπός της 

συγκεκριμένης επιστολής είναι να αποδώσει φόρο τιμής στο Δούκα και τον 

παροτρύνει να διαβάσει την πραγματεία του Disegno. Σε παρόμοιο ύφος και 

περιεχόμενο είναι και η επιστολή προς την κόμισσα του Μπάθ, Silvia di Somma73, 

εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη χορηγία που του έχει προσφέρει74 και 

«αφιερώνοντας» σε αυτή το γιο του, δίνοντας σε αυτόν το όνομά της.  

Εκτίμηση εκφράζει και στο πρόσωπο του Πιέτρο Αρετίνο75, καθώς στην 

επιστολή του προς αυτόν τον συμπεριλαμβάνει σε όσους θεωρεί «θεϊκές διάνοιες»76. 

Ίσως, όπως αναφέρει, αν ο Μιχαήλ Άγγελος είχε δει μια επιστολή του Πιέτρο 

Αρετίνο πριν δημιουργήσει το αριστούργημά του, τη Δευτέρα Παρουσία, θα είχε 

ακολουθήσει τις συμβουλές του77. Άλλωστε το σατυρικό του έργο το Όνειρο του 

Παρνασσού (1537) μπορεί να συγκριθεί και να υπερτερήσει από οποιοδήποτε 

                                                 
69 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 46r – 46v. Στο I Marmi ο Ντόνι αναφέρεται στο πρόσωπό του με πολύ 
θετικά σχόλια, βλ. A. F. Doni, I Marmi, 1552, ό.π., σελ. 199. 
70 «Leggete adunque questa operetta anchor che picciola, scritta con gran fatica» βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 50r – 50v, άγνωστη ημερομηνία. 
71 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 46v – 47r, στις 16 Αυγούστου 1549. Ο παραλήπτης της επιστολής δεν 
έχει ταυτοποιηθεί (βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F. Doni, Μιλάνο, Electa, 1970, υποσ. 172, σελ. 78). 
72 «gentile spirito», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 46v.  
73 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 61r – 62r, στις 20 Οκτωβρίου 1549. 
74 «ancora che indegno, ho ricevuto cinque talenti dalla vostra liberalissima mano, il primo che io 
hebbi a Fiorenza, il secondo a Bologna, et tre altri in Vinegia», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 61r. 
75 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 60v.  
Pietro Aretino (1492 – 1556). Συγγραφέας του 16ου αιώνα (βλ. Giovanni Maria Mazzuchelli, La vita di 
Pietro Aretino, Μιλάνο, Francesco Sonzogno, 1830, Arturo Graf, Un processo a Pietro Aretino, Ρώμη, 
Camera dei Deputati, 1886,  Carlo Bertani, Pietro Aretino e le sue opera, Σοντρίο, Emilio Quadrio, 
1901, Alessandro Luio, Pietro Aretino nei primi suoi anni a Venezia e la corte dei Gonzaga, Τορίνο, 
Ermano Loescher, 1888, Cleugh James, The divine Aretino Pietro of Arezzo, Νέα Υόρκη, Anthony 
Blond, 1965, Edward Hutton, Pietro Aretino, The sourge of princes, Λονδίνο, Constable & Co LTD, 
1922). 
76 «essendo voi uno di quegli intelletti divini», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 60v. 
77 Στις 16 Σεπτεμβρίου 1537 ο Πιέτρο Αρετίνο έστειλε επιστολή στον Μιχαήλ Άγγελο, στην οποία του 
πρότεινε πώς να δημιουργήσει τη Δευτέρα Παρουσία (βλ. Pietro Aretino, Le lettere, Βενετία, Giovane 
Padovano, 1538). 



 24 

δημιούργημα γλύπτη ή ζωγράφου78. Η επιθυμία του Ντόνι να ευνοήσει και να 

εξυψώσει τον Πιέτρο Αρετίνο με απώτερο – αλλά μάταιο – στόχο τη βοήθειά του 

είναι προφανής στη συγκεκριμένη επιστολή. Στη επιστολή προς τον Francesco 

Sansovino (Φραντσέσκο Σανσοβίνο)79, λογοτέχνη και γιο του γλύπτη Jacopo 

Sansovino (Ιάκοπο Σανσοβίνο) ο Ντόνι έχει στόχο να εκφράσει την εκτίμηση και το 

θαυμασμό του στο έργο του πατέρα αρχικά και μέσω αυτού στο γιο. Επιπροσθέτως, 

ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Pecorino Fiorentino (Πεκορίνο Φιορεντίνο)80 για το 

γεγονός ότι διάκειται θετικά προς τα έργα του.  

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστολή του Ντόνι, στις 17/18 

Αυγούστου 154981, προς τον Alberto Lollio (Αλμπέρτο Λόλλιο), ιταλό λογοτέχνη του 

16ου αιώνα82. Αρχικά δίνει στον παραλήπτη μια λεπτομερή περιγραφή της διαδρομής 

που πρέπει να ακολουθήσει σε ένα επικείμενό του ταξίδι στην Φλωρεντία, 

σημειώνοντας τα αξιοθέατα και τα δημιουργήματα μεγάλων καλλιτεχνών που πρέπει 

να επισκεφτεί και να θαυμάσει83. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και στο 

σύγχρονο αναγνώστη να περπατήσει νοητά στην Ιταλία του 16ου αιώνα και να έρθει 

σε επαφή με έργα, όπως την εκκλησία Santa Maria Novella, τον επιβλητικό τρούλο 

του καθεδρικού ναού του Αγίου Πέτρου της Santa Maria del Fiore φιλοτεχνημένο 

από τον Filippo Brunelleschi, το καμπαναριό του Giotto στον καθεδρικό ναό της 

Φλωρεντίας και την εκκλησία των Μεδίκων San Lorenzo.  

Επίσης, αναφέρεται στις πύλες του Βαπτιστηρίου του Ghiberti που 

απεικονίζουν σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη και στον τάφο του Αντίπαπα Giovanni 

έργο των Ντονατέλλο και Μιχαήλ Αγγέλου και στα γλυπτά του Μιχαήλ Αγγέλου στο 

σκευοφυλάκιο του Σαν Λορέντσο. Ακόμα ο Ντόνι παραπέμπει στα γλυπτά του 

Ντονατέλλο, στους προφήτες, που ήταν τοποθετημένα στη βόρεια πλευρά του 

Φλωρεντινού Βαπτιστηρίου, στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, στην Ιουδήθ, καθώς 

                                                 
78 «Michael Agnolo, che di sua mano scrisse, che se gl’ havesse havuto la lettera vostra al principio del 
suo giudicio, (il quale è la più bella cosa del mondo) che gl’ havrebbe fatto il vostro disegno. Questa mi 
pare delle maggior lodi che voi habbiate havuto mai. Chi sculpi mai scultore si divinamente quanto 
vostro Parnaso?», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 60v. 
79 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 49v – 50r, στις 11 Σεπτεμβρίου 1549. 
80 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 57r, στις 15 Οκτωβρίου 1549. 
81 Η ημερομηνία συγγραφής της επιστολής γνωστοποιείται από: Cecilia Marsili, Anton Francesco 
Doni, ό.π., σελ. 46. 
82 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 47r – 49v. Alberto Lollio (1508 – 1569): ιταλός συγγραφέας του 16ου 
αιώνα.  
83 Λάθη παρατηρούνται σχετικά με τη διαδρομή και τα διάφορα αξιοθέατα, βλ. G. Carocci, I Dintorni 
di Firenze, τόμ. 2, Φλωρεντία, Gallettie Cocci, 1906 – 1907 και W. & E. Paatz, Die Kirchen von Florenz, 

Φρανκφούρτη, Klostermann, 1940 – 1954.  
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επίσης και στο ξυλόγλυπτό του, τη Μαρία Μαγδαληνή. Ακόμα σημειώνει τον Άγιο 

Λουκά του Nanni di Banco, τον Άγιο Ματθαίο του Bernardo Ciuffagni, τον Άγιο 

Μάρκο του Niccolo di Pietro Lamberti, τον Άγιο Κοσμά του Montorsoli στο 

παρεκλήσι των Μεδίκων αλλά και έργα των Francesco Salviati, Pontormo84, Rosso, 

Raffaello da Montelupo, Andrea del Sarto, Baccio di Agnolo και άλλων. Ακόμα 

δηλώνεται η αρχική θέση του Δαυΐδ του Μιχαήλ Αγγέλου και του Ηρακλή και του 

Κάκου του Μπαντινέλλι μπροστά από το Palazzo Vecchio. Όσα έργα αναφέρει 

χρονολογούνται μέχρι το 1547, δηλαδή μέχρι τη χρονιά που ο Ντόνι βρισκόταν στη 

Φλωρεντία85. 

Η σημασία όμως της συγκεκριμένης επιστολής έγκειται στην αναφορά σε ένα 

χαμένο σήμερα έργο του Λεονάρντο, τη Μάχη του Ανγκίαρι86 [22], στο Παλάτσο 

Βέκκιο. Ο Ντόνι οδηγεί τον επισκέπτη στο Παλάτσο Βέκκιο και τον προτρέπει να 

θαυμάσει στην πρόσοψη, τον Δαυίδ του Μιχαήλ Αγγέλου [23] και τον Ηρακλή του 

Μπαντινέλλι [24]. Προχωρώντας σημειώνει τον Δαυίδ του Ντονατέλλο [25] 

τοποθετημένο σε μια κολώνα87. Στη συνέχεια, έχοντας κατευθύνει τον επισκέπτη 

πάνω στις σκάλες της μεγάλης αίθουσας, προτείνει να κρατήσει σταθερό το βλέμμα 

                                                 
84 Αναφέρεταις τις τοιχογραφίες του San Lorenzo του Pontormo που ξεκίνησε το 1546. Οι 
τοιχογραφίες, που απεικόνιζαν σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ολοκληρώθηκαν το 
1558, δυο χρόνια μετά το θάνατό του, από τον Bronzino, και επισβεστώθηκαν μεταξύ του 1738 – 
1742. 
85 Σύμφωνα με τον C. De Tolnay, ο Ντόνι δεν αναφέρει την Παναγία με το Βρέφος που βρίσκεται 
ανάμεσα στα δύο ταφικά μνημεία των Μεδίκων του παρεκκλησίου καθώς το 1547  Μιχαήλ Άγγελος 
δεν την είχε ολοκληρώσει ακόμα, βλ. C. De Tolnay, Michelangelo, τόμ. III, Πρίνστον, Princeton 
University Press, 1943-1960, σελ. 145. 
86 Το έργο που ανατέθηκε στο Λεονάρντο το 1503 παρέμεινε ημιτελές καθώς ο καλλιτέχνης 
ακολούθησε τις φλωρεντινές δυνάμεις στο Piombino ως στρατιωτικός αρχιτέκτονας και είχε ήδη 
καταστραφεί περίπου στα 1563, όταν ζητήθηκε από τον Τζόρτζο Βαζάρι να μετατρέψει την αίθουσα 
για τον Μεγάλο Δούκα. Η πρώτη αναφορά στην τοιχογραφία του Λεονάρντο έγινε στα 1510 από τον 
Francesco Albertini στο βιβλίο του Memoriale di molte statue e pitture della città di Firenze, το οποίο 
ήταν κάτι ως ταξιδιωτικός οδηγός [βλ. «Nella sala grande nuova del consiglio maiore è una tavola di 
fra Philippo, li cavalla di Leonar», Francesco Albertini, Memoriale di molte statue e pitture della città di 
Firenze, Φλωρεντία, Galiletana, 1863, σελ. 15]. 
Το 2011 ο Maurizio Seracini, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, και η ομάδα του 

υποστήριξε την άποψη για τον «κρυμμένο» πίνακα του Λεονάρντο, πίσω από το έργο του Βαζάρι Η 

μάχη του Μαρτσιάνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευτεί αν η υποψία του  Maurizio Seracini ευσταθεί 

καθώς οι έρευνες συνεχίζονται (βλ. Nita Tucker, “An Interview with Maurizio Serracini, The man 

behind the real Da Vinci mystery”, The Florentine, Νο 43, Νοέμβριος 2006, John Tierney, «A High-

Tech Hunt for Lost Art», New York Times, Οκτώβριος 2009, Rachel Donadio, «Looking for Leonardo, 

With Camera in Hand», », New York Times,, Αύγουστος 2011. 
87 «Andate vene poi a considerare la macchina del Gigante di Michael Agnolo che vi farà tutto lieto si 
è bello et mirabile, considererete poi l’ Hercole del Bandinello, la iudit di bronzo di Donatello, et 
entrato in palazzo troverre una colonna nel mezzo dove è un Davitte di Donatello dignissimo», βλ. A. 
F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 47v. 
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του σε μια ομάδα αλόγων και ανδρών, ένα κομμάτι από τη μάχη του Λεονάρντο, το 

οποίο είναι ένα θαυμαστό δημιούργημα88.  

Στην επιστολή προς τον Simon Carnesecchi (Σιμόν Καρνεζέκι)89, ο Ντόνι 

ακολουθεί περίπου την ίδια μέθοδο, ξεναγώντας τον παραλήπτη του στη Ρώμη, στη 

Νάπολη, στη Γένοβα, στη Πάδοβα, στη Βενετία στην Πάρμα και στη Μάντοβα. 

Σημειώνει την αγάπη του Σιμόν Καρνεζέκι για την τέχνη καθώς όπως γράφει έχει δει 

όλα τα σπουδαία δημιουργήματα της γλυπτικής και της ζωγραφικής και του προτείνει 

να δει από κοντά τη Δευτέρα Παρουσία και τον Τάφο του Ιουλίου Β’ του Μιχαήλ 

Αγγέλου90. Ακόμα, τον παροτρύνει να επισκεφτεί τη μεγάλη αίθουσα στο Palazzo 

della Cancelleria, όπου υπάρχουν τοιχογραφίες του Βαζάρι91 αλλά και τον τάφο του 

Jacopo Sannazaro92. Αναφέρεται στο Gattamelata του Ντονατέλλο, που βρίσκεται 

στην Πάντοβα, σε ένα έργο του Τιτσιάνο για το Palazzo Ducale93, σε έργα του Giotto, 

του Sebastiano del Piombo, του Salviati, του Giovanni da Udine, του Perino del 

Vaga, του Giorgione, του Dürer, του Parmigianino, του Antonio da Correggio και του 

Giulio Romano.  

Ο Ντόνι σε αυτή την επιστολή πραγματοποιεί την ταυτοποίηση ενός 

αγάλματος, του Μελέαγρου [26]. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ότι το άγαλμα, 

το οποίο βρισκόταν στην κατοχή του Francesco Fusconi (Φραντσέσκο Φουσκόνι), 

                                                 
88 «Salito le scale della sala grande, diligentemente date una vista a un gruppo di cavalla et d’ huomini 
(un pezzo de battaglia di Lionardo da Vinci) che vi parrà una cosa miracolosa», βλ. A. F. Doni, Disegno, 
ό.π., σελ. 48r.  
89 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 51r – 52r, με άγνωστη ημερομηνία συγγραφής. Ο Mario Pepe δεν 
έχει ταυτοποιήσει τον παραλήπτη (βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., υποσ. 223, σελ. 82). Ο 
Pietro Carnesecchi (1508 – 1567), Φλωρεντινός ουμανιστής και πολιτικός, ήταν γιος του εμπόρου 
Andrea di paolo di Simone Carnesecchi(βλ. Giacomo Manzoni, Estratto del processo di Pietro 
Carnesecchi, Τορίνο, Stamperia Reale, 1870, Antonio Agostini, Pietro Carnesecchi e il movimento 
Valdesiano, Φλωρεντία, B. Seeber, 1899). Με βάση λοιπόν τις ημερομηνίες γέννησης του Pietro 
Carnesecchi, θα μπορούσαμε να εικάσουμε πως εκείνος ήταν ο πιθανός παραλήπτης της επιστολής 
του Ντόνι.  
90 «Che voi havete veduto tutte le cose belle di scoltura et di pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 51r. 
91 Στα 1546 ο Βαζάρι ζωγράφισε τη μεγάλη αίθουσα με ιστορίες του Paolo III Farnese, όπως 
περιγράφεται από τον Ντόνι σε μια επιστολή του προς τον Alberto Lollio, βλ. Mario Pepe, Il Disegno 
di A.F.Doni, ό.π., σελ. 105 – 108.  
92 Ο τάφος του Jacopo Sannazaro είχε παραγγελθεί στον Giovanni Angelo Montorsoli στα τέλη του 
1536 για την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Νάπολη. Ο Montorsoli άρχισε το έργο περίπου το 1538 
στην Καρράρα και όταν αναχώρησε για τη Γένοβα ανέθεσε τη συνέχιση του έργου σε συνεργάτες του 
και όπως αναφέρει ο Ντόνι σε επιστολή του προς τον Montorsoli, στα 1541 έπρεπε να αναχωρήσει 
άπο τη Γένοβα με προορισμό τη Νάπολη για να ολοκληρώσει το έργο, βλ. Mario Pepe, Il Disegno di 
A.F.Doni, ό.π., Electa, 1970, σελ. 92 - 93 
93 Τα έργα που είχε δημιουργήσει ο Τιτσιάνο για το Palazzo Ducale καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 
1577. Εδώ δε γίνεται σαφές σε ποιο έργο αναφέρεται ο Ντόνι. 
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επισκόπου της Μόρτσια, ήταν ο Άδωνης94. Ο συγγραφέας είναι ο πρώτος που 

αναγνώρισε ότι το κεφάλι του αγριόχοιρου που είναι τοποθετημένο στη πλευρά του 

αγάλματος αντιστοιχεί στο κεφάλι του Καλυδώνιου κάπρου που σκότωσε ο 

Μελέαγρος95. 

Επόμενη επιστολή του Ντόνι προς τον Enea Vico (Ενέα Βίκο)96, γνωστού 

χαράκτη του 16ου αιώνα. Ο συγγραφέας φαίνεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με 

τον καλλιτέχνη τόσο από το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του αρκετά χαρακτικά του 

όσο και από το γεγονός ότι ο δεύτερος είχε φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία του 

Ντόνι. Στο γράμμα ο Ντόνι ενημερώνει ότι είχε στην κατοχή του πέντε χαρακτικά του 

Dürer, τον Αδάμ και την Εύα, τον Άγιο Ιερώνυμο, Άγιο Ευστάθιο, τη Μελαγχολία και 

το Θείο Πάθος. Επίσης, γίνεται αναφορά και έπαινος και σε άλλους χαράκτες όπως το 

Schongauer, το Lucas van Leyden, το Marcantonio Raimondi97, τον Caraglio, το 

Marco da Ravenna, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «οι πιο ταλαντούχοι χαράκτες98.  

Εξίσου φιλικές σχέσεις φαίνεται να διατηρούσε και με τον Francesco Vicenzi 

(Φραντσέσκο Βιτσέντσι) και τον Girolamo Fava (Τζιρόλαμο Φάβα). Στην επιστολή 

του στον πρώτο απολογείται για τη μη συνέπειά του στη μεταξύ τους αλληλογραφία 

και ταυτοχρόνως του εκφράζει την εκτίμησή του καθώς όπως δηλώνει δεν τον ξεχνά 

και αυτό επιβεβαιώνεται από την αναφορά που κάνει στο πρόσωπό του στο έργο του 

Metaglie99. Όσον αφορά την επιστολή του στον δεύτερο κάνει λόγο για το ταξίδι τους 

από τη Φλωρεντία στη Μπολώνια και τις κοινές τους εμπειρίες100. 

Επίσης δεν είναι λίγες οι επιστολές στις οποίες ο Ντόνι προτρέπει τους 

παραλήπτες να διαβάσουν την πραγματεία του Disegno, επιζητώντας την εύνοιά τους 

                                                 
94 Ulisse Aldrovandi, Delle Statue antiche, che per tutta Roma, in diversi lyoghi, & case si veggono, 
Βενετία, Giordano Ziletti, 1562, σελ. 115 – 315, Plaster Casts, Making, Collecting and Displaying from 
Classical Antiquity to the Present, Βερολίνο, Walter de Gruyter & Co., 2010, σελ. 93. 
95 «Meleagro che ha in casa un medico, la quale statua la chiamano Adone, ma è fu fatto veramente 
per un Meleagro», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 51v. 
96 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 52r – 52v, στα τέλη Αυγούστου 1549. Enea Vico (1523 – 1567), ιταλός 
χαράκτης (βλ. Giulio Bodon, Enea Vico fra memoria e miraggio della classicità, Ρώμη, L’ Erma di 
Bretschneider, 1997). 
97 Ο Ντόνι κάνει λόγο για τέσσερα χαρακτικά του Marcantonio Raimondi από έργα του Ραφαήλ, τον 
Παρνασσό, την Κρίση του Πάρη, τη Σφαγή των Νηπίων και τον Ποσειδώνα.  
98 «questi sono i valenti intagliatori che io gli ho messo attorno, et che tengo il San Paolo vostro taglio 
bravissimo», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 52v. 
99 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 58r, στις 9 Οκτωβρίου 1549. Δεν είναι γνωστά στοιχεία για τον 
συγκεκριμένο παραλήπτη της επιστολής, βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., υποσ. 266, σελ. 
86. 
100 . F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 55r – 57r,  Σεπτέμβρης 1549. Ο Girolamo Fava καταγόταν από την 
ευγενή οικογένεια Fava της Μπολώνια (βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., υποσ. 264, σελ. 
86). Ο Ντόνι του έστειλε πολλές επιστολές μεταξύ του 1548 και του 1554 και αφιέρωσε τη 
μετάφραση του Le reppublica nuovamente ritrovata του Tommaso Moro (Βενετία, 1548). 
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και τα αποβλέποντας στα θετικά τους σχόλια, όπως στον ευγενή από τη Μπολώνια,  

Hermes Bentivoglio  (Έρμες Μπεντιβόλιο)101. Στέλνει επίσης ο ίδιος την πραγματεία 

για να την μελετήσουν στο λομβαρδό ευγενή, Conte Collaltino da Coll’ Alto (Κόντε 

Κολλαλτίνο ντα Κολλ’ Άλτο)102 και στο μουσικό Jaches Buus103. 

Στην επιστολή προς το Βενετό ζωγράφο Paris Bordone (Πάρις Μπορντόνε)104 

ο Ντόνι αναφέρεται στο Disegno και στις επικρίσεις που έχει δεχτεί από πολλούς το 

συγκεκριμένο έργο. Αρχικώς, προτρέπει το ζωγράφο να διαβάσει το σύγγραμμά του 

και στη συνέχεια του ζητά τη γνώμη του για αυτό. Ο Ντόνι προσπαθώντας να 

προλάβει όσους πρόκειται να κρίνουν αρνητικά το έργο του κάνει λόγο για την 

ανικανότητα ορισμένων να εμβαθύνουν σε όσα διαβάζουν με αποτέλεσμα να μην 

έχουν ορθή κρίση105. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του αναφέρει το παράδειγμα 

των γιατρών, οι οποίοι μπορεί να έχουν πολλές γνώσεις αλλά αν δεν μπορούν να τις 

εφαρμόσουν στην πράξη δεν επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα106. Επίσης, λόγω των 

επιχειρημάτων του υπέρ της ευγένειας της γλυπτικής έναντι της ζωγραφικής, ο ίδιος 

δηλώνει, ότι πολλοί οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη με αυτό θα τον κατηγορήσουν. 

Με τον ίδιο άλλωστε τρόπο είχαν αντιμετωπίσει και τον Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι 

που επαίνεσε τη ζωγραφική107. Ο Ντόνι όμως δηλώνει ότι καθένας είναι ελεύθερος να 

                                                 
101 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 60r, στις 15 Οκτωβρίου 1549. Ο Hermes Bentivoglio  γεννήθηκε το 
1475 στη Μπολώνια και πέθανε το 1513 στη μάχη του Όλμο στην Πιατσέντσα. Πιθανότατα ήταν γιος 

των Giovanni II Bentivoglio και της Ginerva Sforza και αδελφός του Ercole Bentivoglio (βλ. Tomaso 
Tomasi, La vita di Cesare Borgia, Μοντεκιάρο, Baptista Vero, 1662, σελ. 296 – 297.  
102 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 49v, στις 26 Σεπτεμβρίου 1549. Conte Collaltino da Coll’ Alto (1523 – 
1569): ιταλός στρατιωτικός και ποητής. (βλ. Lodovico Domenichi, Rime, Βενετία, Gabriel Giolito de 
Ferrari, 1544, σελ. 202r – 202v, Francesco Sansovino, Delle origine et de’ fatti delle famiglie illustri di 
Italia, Βενετία, Altobello Salicato, 1609, σελ. 2r – 4v, Luigi Balduzzi, I Collalto: Memorie storico – 
genealogiche, Πίζα, Giornale araldico, 1877. 
103 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 51r, άγνωστη ημερομηνία. Jaches Buus (1500 – 1565): γαλλικής και 
φλαμανδικής καταγωγής μουσικός (βλ. Eleanor Selfridge – Field, Venetian Instrumental from Gabrieli 
to Vivaldi, Ηνωμένες Πολιτείες, Eleanor Selfridge – Field, 1994, σελ. 61 – 62). O Nτόνι του είχε 
αφιερώσει και μια μουσική λίστα στο έργο του La Libraria, Βενετία, Gabriel Giolito, 1550, σελ. 63. 
104 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 52v – 55r. Ο παραλήπτης της επιστολής γνωστοποιείται από: Cecilia 
Marsili, Anton Francesco Doni, ό.π., σελ. 46. Paris Bordone (1500 – 1571): ιταλός ζωγράφος (βλ. 
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, et architettori, τόμ. ΙΙΙ, Φλωρεντία, Sansoni, 
χ.χ, σελ. 818 – 821). 
105 «Tutti questi libri visi manlano, rimandatemi per il medesimo apportatore, il Disegno mio, et dare 
un’ occhiata questa scusa magra che io ho fatta a coloro che leggeranno l’ opera state sano ai lettori», 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 54r. 
106 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 54r. 
107 «Molti mi potranno riprendere ch’ io ho detto che la scoltura è più nobile che la pittura: ogn’ uno è 
ubligato a dire l’ opinion sua, anchor Leon Battista Alberti essaltò la pittura, ma se per sorte la non 
piace loro, piglino la penni cortesemente et rispondino tal che con più forte ragione mi strapazzino et 
vinchino il piato, perche tal cosa mi sarà di sommo piacere, et ne resterò loro oblito mill’ anni», βλ. A. 
F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 54r – 54v. 
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εκφράσει τη γνώμη του, να δηλώσει την προτίμησή του και να ταχθεί υπέρ της μιας ή 

της άλλης τέχνης χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να κρίνει το ίδιο το έργο. 

Έντονα υβριστική και επικριτική φαίνεται να είναι η επιστολή του προς τον 

Λοντοβίκο Ντομένικι108, καθώς ήδη από το 1548 έχει επέλθει η ρήξη στη σχέση τους 

και του οποίου δεν αναφέρει καν το όνομά του αλλά τον αποκαλεί «Dottoraccio»109. 

Χαρακτηριστικά σημειώνει: «πολλά παράσιτα (υπάρχουν) στο κεφάλι του που είναι 

όμοιο με βόδι»110. Εξίσου εριστικός παρουσιάζεται σε μια ακόμη επιστολή, της 

οποίας ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός, καθώς δεν αναφέρει ούτε το όνομα ούτε την 

ιδιότητά του. Ωστόσο, ο Ντόνι παρουσίαζεται να τον υποστηρίζει χαρακτηρίζοντας 

την εργασία του ως «αριστοτεχνικό γρύλισμα», ως «περίεργο θηρίο» και όχι ως 

«κουβάρι ερειπίων», όπως κάποιοι άλλοι, τους οποίους δηλώνει ότι θα εκδικηθεί, 

καθώς μιλούν και γράφουν χωρίς να έχουν πραγματική γνώση111. 

Ο Ντόνι, στην επιστολή του προς τον Rocco Granza (Ρόκκο Γκράντζα)112, 

προβαίνει σε σύγκριση ανάμεσα στη σύνθεση ενός συγγραφικού έργου και στη 

λογοτεχνική παραγωγή. Με αυτό έχει στόχο να κρίνει και να μειώσει εκείνους τους 

συγγραφείς οι οποίοι επιζητούν μονάχα στο κέρδος από τη δημοσίευση του έργου 

τους και γι’ αυτό δε διστάζουν να αφιερώσουν τα εν λόγω έργα τους σε ανθρώπους 

που δεν αξίζουν113. Σύμφωνα με το Ντόνι, όσοι συγγραφείς προβαίνουν σε τέτοιες 

μεθόδους και χρησιμοποιούν δόλια μέσα το μόνο που καταφέρνουν είναι να γίνονται 

«έμποροι» της τέχνης τους. Ο ίδιος ο Ντόνι διαχωρίζει τον εαυτό του από εκείνη τη 

μερίδα συγγραφέων σημειώνοντας ότι: «εγώ αφιερώνω για να ευχαριστήσω (εκείνον 

                                                 
108 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 59v – 60r, στις 26 Σεπτεμβρίου 1549. Lodovico Domenichi (1515 – 
1564): ιταλός συγγραφέας (βλ. Cristoforo Poggiali, Memorie per la storia letteraria di Piacenza, τόμ. Ι, 
Πιατσέντσα, Niccolò Prcesi, 1789, Gabriel Carrano, «Lodovico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: la 
violazione del codice musaico nel classicismo/eteroclassicismo di un eclettico poligrafo», Misure 
critiche, IX, 2010, σελ. 40 -63, A. F. Doni, I Marmi, ό.π., XLVII – L. 
109 μτφ. «Γιατρουδάκος». Ο Salvatore Bongi δηλώνει στην εισαγωγή του I Marmi ότι ο Ντόνι δε 
μπορούσε να δυσφημήσει ανοιχτά τον Ντομένικι και για το λόγο αυτό τον αποκαλούσε με το 
ψευδώνυμο «Dottoraccio», βλ. A. F. Doni, I Marmi, ό.π., 1863, σελ. L. 
110 «Ha tanti parasi nel suo capi di bue. Quanto s’ habbia un grosso castrone», βλ. A. F. Doni, Disegno, 
ό.π., σελ. 59v. 
111 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 59v. 
112 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 58v – 59r, στις 16 Οκτωβρίου 1549. Σε μια άλλη του επιστολή ο 
Ντόνι τον αποκαλεί «minor fratello», βλ. Pistoloti Amorosi, Βενετία, Gabriel Giolito, 1152, σελ. 58v – 
59r. Ακόμα στον Rocco Granza, ο Ντόνι αφιερώνει τον πρόλογο του Zucca και τον χαρακτηρίζει 
«nobilissimo signor e maggiore honorando» (βλ. A.F. Doni, La Zucca, Βενετία, Girolamo Polo, 1589, 
σελ. 1r – 3r. Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή ή την προσωπικότητά του δεν υπάρχουν. 
113 «che si dedican l’ opera non lo meriti no, ma solo se gli faccia questo honore per premio della 
borsa, et non permerito della persona», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 58v. 
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που αξίζει)»114 κάνοντας αναφορά στον έπαινο προς το Ρόκκο Γκράντζα στην 

αφιέρωση του Zucca. 

Στο τέλος του βιβλίου, σελίδες 62v έως 64r, δίνονται τα περιεχόμενα [27]. 

Ακριβώς από κάτω επαναλαμβάνεται ο τόπος συγγραφής όπως επίσης και ο εκδότης. 

Στη σελίδα 64v ξαναβρίσκουμε το λογότυπο, τα αρχικά και την επιγραφή του 

εκδοτικού οίκου του Γκαμπριέλ Τζόλιτο. 

 

ΙΙ. Στόχοι της πραγματείας 

 

Στόχος του έργου είναι η συμβολή στη συζήτηση γύρω από την υπεροχή της 

ζωγραφικής και της γλυπτικής, όπως άλλωστε και ο ίδιος γράφει («nel disputtare 

della pittura, et della scoltura»115), με σκοπό την ανάδειξη της ανωτερότητας της 

γλυπτικής. Όπως δηλώνει ο Ντόνι, πλήθος συγγραφέων έχουν ήδη πραγματευθεί το 

συγκεκριμένο ζήτημα, κυρίως όμως από την πλευρά της ζωγραφικής116. Μειώνει 

όμως τη σημασία των έργων τους και κατηγορεί τους συγγραφείς τους καθώς 

μελετούν και γράφουν για τη ζωγραφική και τη γλυπτική χωρίς να έχουν πραγματική 

γνώση αυτών των τεχνών117. Πιθανότατα με αυτή του την άποψη υπαινίσσεται το 

έργο του Benedetti Varchi (Μπενεντέττο Βάρκι) στα 1547, ψέγοντας την άγνοια του 

συγγραφέα για το ζήτημα που μελετά αλλά και την έλλειψη αντικειμενικότητάς του. 

Ο Ντόνι στη πραγματεία του εκδηλώνει σαφώς την αποστροφή του προς τις 

«φιλοσοφικές απόψεις» θεωρώντας ότι είναι «ενοχλητικές» και φαίνεται ότι προτιμά 

την άποψη και την κρίση των ίδιων των καλλιτεχνών για πρακτικά θέματα, καθώς  

μάλιστα τοποθετεί τρεις καλλιτέχνες ως κύριους συνομιλητές του διαλόγου, ώστε να 

επιτύχουν να λύσουν το θέμα σχετικά με τα πρωτεία περί των τεχνών 118. Προσπαθεί 

να μεταφέρει, όπως γίνεται φανερό, τη διαμάχη για την ανάδειξη της ευγενέστερης 

                                                 
114 «io ne dedicarei per ringratiamento (a chi merita)», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 59r. 
115 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5r.  
116 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 37v. 
117 «non havendo cognition dell’ arte», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5r. Παρόμοια άποψη είχε 
εκφράσει και για το έργο του Leon Battista Alberti καθώς σε επιστολή προς τον Francesco Salviati 
υποστήριξε ότι αν και ο Leon Battista Alberti είχε γράψει ένα καταπληκτικό έργο, ωστόσο έγραφε για 
πράγματα που δε γνώριζε. Η μομφή του αυτή ίσως προκύπτει από την υπεροχή της ζωγραφικής 
έναντι της γλυπτικής που έδωσε ο Αλμπέρτι στο έργο του, βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F. Doni, 
ό.π., σελ. 109. 
118 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 11v. 
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τέχνης από τη θεωρία στην πρακτική άσκηση. Επομένως, με το έργο του υποστηρίζει 

την αρχή της πρακτικής και προσπαθεί να απορρίψει κάθε θεωρητική σκέψη119.  

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι ακόμα και οι ίδιοι οι ζωγράφοι είναι ακατάλληλοι να 

εκφράσουν άποψη καθώς ούτε γνωρίζουν τη φύση της γλυπτικής ούτε 

αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες που υπηρετούν 

αυτή την τέχνη120. Με αυτό το επιχείρημα καθώς επίσης και με το γεγονός ότι 

τοποθετεί τον Πάολο Πίνο ως έναν από τους κύριους συνομιλητές του, πιθανότατα 

στοχεύει σε μια απάντηση στο Dialogo di pittura, του Πίνο που εκδόθηκε ένα χρόνο 

νωρίτερα, στα 1548. Ο Πίνο, ζωγράφος και θεωρητικός, παίρνοντας μέρος στη 

συζήτηση περί του πρωτείου των τεχνών υποστηρίζοντας την ανωτερότητα της 

ζωγραφικής,  τόνιζε στο έργο του ότι ο ίδιος είναι «ζωγράφος και όχι φιλόσοφος»121. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέχεια του έργου του επαινεί το έργο του Πίνο, παρά 

το γεγονός ότι ήταν υποστηρικτής της ζωγραφικής, καθώς όπως υποστηρίζει ο Mario 

Pepe, ήταν σύγχρονός του και γι’ αυτό προσπαθεί να διατηρήσει καλές σχέσεις μαζί 

του και ισορροπίες122. 

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ντόνι ήταν συγγραφέας και μάλιστα πολλών έργων 

με ποικίλα θέματα καθιστά αντιφατική την υιοθέτηση της παραπάνω άποψης. Πιο 

συγκεκριμένα, κατηγορεί όσους πραγματεύονται ζητήματα της τέχνης χωρίς οι ίδιοι 

να είναι καλλιτέχνες και χωρίς να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο που 

αναλύουν, ανήκοντας όμως και ο ίδιος σε αυτή την κατηγορία. Επιπροσθέτως, παρά 

το μεγάλο συγγραφικό του έργο μόνο σε δυο έργα έκανε λόγο για τις τέχνες, στο 

Disegno και στο Pitture. Ο ίδιος υποστήριζε βέβαια ότι ήταν ζωγράφος123, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει κανένα ίχνος δουλειάς του. Επομένως, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι πιθανότατα δεν ασχολήθηκε ποτέ πρακτικά με τις τέχνες και οι 

γνώσεις του σχετικά με τη ζωγραφική και τη γλυπτική περιορίζονταν μόνο σε 

θεωρητικό επίπεδο. Άλλωστε ο δικός του χαρακτηρισμός ως ζωγράφος, καταρρίπτει 

το προηγούμενο επιχείρημά του διότι ακόμα και αν είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική, 

ουδέποτε δεν ασχολήθηκε με τη γλυπτική, για την οποία κάνει λόγο. 

                                                 
119 Paolo Carloni, «Il “Disegno” di Anton Francesco Doni», Notizie da Palazzo Albani Band, 1992, σελ. 
52. 
120 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 37r, «et perché tali Pittori sono da literati stati domandati della 
Natura della Scoltura, sono hanno risposto che la Pittura e più degna con le sopra dette ragioni».  
121 Paolo Pino, Dialogo di Pittura, Βενετία, Pavolo Gherardo, 1548, σελ. 4v. Βλ. A. F. Doni, Disegno, 
ό.π., σελ. 11v: «Et tu Pino che cosi coraggiosamente hai scritto della pittura come sei disposto?». 
122 Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., υποσ. 6, σελ. 62. 
123 «io sono poi scrittore, sonatore, cantare et dipintore», βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 
51.  
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Η άποψη αυτή ισχυροποιείται από τα όσα γράφει στην επιστολή του προς τον 

Πάρις Μπορντόνε. «Θα μπορούσε να πει κάποιος επομένως, έχοντας εκδώσει αυτό το 

έργο, το οποίο ασχολείται με τη γλυπτική και τη ζωγραφική, ότι πιθανότατα (ο 

συγγραφέας) γνώριζε να δημιουργεί έστω ένα μικρό ποτιστήρι με τη σμίλη του»124. 

Προσπαθώντας όμως να δικαιολογηθεί αντιφάσκει για μια ακόμη φορά καθώς 

υποστηρίζει ότι όπως κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα 

αν παραθέσει επιχειρήματα για να στηρίξει την άποψή του έτσι και ο ίδιος μπορεί να 

εκφράσει τη γνώμη του χωρίς ωστόσο να φτάνει σε σημείο να φλυαρεί125. Ο Julius 

Schlosser ερμηνεύει τη στάση αυτή ως μια «ομολογία της άγνοιας του συγγραφέα» 

για το συγκεκριμένο θέμα, μια «nobile franchezza» («ευγενή 

ευθύτητα/ειλικρίνεια»)126.  

 Για να πετύχει τον στόχο συγγραφής του ο Ντόνι τοποθετεί ως κύριους 

πρωταγωνιστές της πραγματείας δυο καλλιτέχνες, τον Πίνο και τον Σίλβιο, ως 

εκπρόσωπους της ζωγραφικής και της γλυπτικής αντίστοιχα. Για να προβεί στη 

σύγκριση των δύο τεχνών ο Ντόνι πρέπει να έχει μια βασική αρχή και για τις δύο. 

Μέτρο σύγκρισης των δυο τεχνών λοιπόν ο Ντόνι θα ορίσει το σχέδιο αφού «αυτό 

θεωρείται η αφετηρία ενός έργου ζωγραφικής και γλυπτικής και χωρίς αυτό δε μπορεί 

να υπάρξει τίποτα»127. Ο Ντόνι φιλοδοξεί, παρά την περιφρόνηση που δείχνει στους 

θεωρητικούς πολλές φορές, να δώσει ένα θεωρητικό θεμέλιο στο καλλιτεχνικό έργο. 

Το σχέδιο επομένως γίνεται αντιληπτό ως μια μεταφυσική αρχή, μια «speculation 

divina» («πνευματκή σκέψη»), χωρίς την καθοδήγηση του οποίου η ζωγραφική και η 

γλυπτική δε μπορεί να λειτουργήσει.   

 Προσπαθεί επομένως, να δώσει πρωταρχικό ρόλο στο σχέδιο αλλά και τον 

χαρακτήρα μιας πνευματικής πράξης αναφέροντας ότι: «το σχέδιο δεν είναι τίποτα 

άλλο, παρά η πνευματική σκέψη, η οποία παράγει μια άριστη τέχνη, έτσι ώστε δεν 

                                                 
124 «Che si dirà adunque havendo dato in pubblico quest’ opera, che tratta della Scoltura et Pittura, 
che per mia fede non saprei fare un beveratoio da pulci con lo scarpello», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 54v. 
125 «che non c’ è cosa detta o scritta che non ne sappia ragionar quasi ogni persona come son io, et 
havendo praticato l’ eccellenza mia (con sanità sia detto) con la maggior parte de gl’ huomini che 
sanno benissimo l’ arte, non è gran fatto che io non ne cicali», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 54v. 
126 Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 246. 
127 «per fare il fondamento buono mi pare che bisogni mostrarti che la Pittura et la Scoltura non si 
possono mettere in opera senza il disegno del quale puo mala mente dar l’ Arte la sua sentenza», βλ. 
A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 7r. Η πρώτη άποψη του Ντόνι για το σχέδιο ως «βασική αρχή» των δυο 
τεχνών δίνεται στην επιστολή του προς τον Giovanni Angelo Montorsoli, στην οποία αναφέρει επίσης 
τα θέματα που πρόκειται να πραγματευθεί, δηλαδή, το σχέδιο ως βάση των δύο τεχνών και το 
ζήτημα περί του πρωτείου των τεχνών (βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F. Doni, ό.π., σελ. 105 – 108).  
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μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε έργο στη γλυπτική και στη ζωγραφική χωρίς την 

καθοδήγηση αυτής της σκέψης και του σχεδίου»128. Με τον χαρακτηρισμό 

«πνευματική σκέψη» ο Ντόνι φαίνεται να επιστρέφει στις Πλατωνικές και 

Αριστοτελικές έννοιες και να τις αναθεωρεί κατά κάποιο τρόπο καθώς μέσω του 

σχεδίου μας αποκαλύπτονται τα επίγεια φανερώματα του θείου κάλλους. Ο 

συγγραφέας βλέπει τον καλλιτέχνη σαν χαρισματική ύπαρξη που θα συμβάλλει 

αποφασιστικά στην αυτονόμηση της τέχνης και θα αναγνωρίσει τις εικαστικές τέχνες 

ως ευγενείς διαχωρίζοντάς τες από τις χειρονακτικές ή βάναυσες τέχνες129. 

Αντιθέτως, ο Πάολο Πίνο στο Dialogo di Pittura είχε υποστηρίξει τον 

πρωτεύοντα ρόλο του χρώματος σε ένα έργο τονίζοντας όμως τον απαραίτητο ρόλο 

του σχεδίου στον πίνακα˙ η χρήση του χρώματος από μόνη της δεν μπορεί να 

καταφέρει να αποτυπώσει την ομορφιά της φύσης και επομένως είναι αναγκαίο και 

το σχέδιο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «το σχέδιο προηγείται του χρώματος, 

όσον αφορά την τοποθέτησή τους στον πίνακα, οφείλει όμως να καλυφθεί 

προσεχτικά από το χρώμα»130.  

Ο Giorgio Vasari (Τζόρτζο Βαζάρι) στο έργο του Le Vite delle più eccellenti 

pittori, scultori, ed architettori131 αναφερόμενος και στις δυο τέχνες σημειώνει ότι  

την πρωτοκαθεδρία κατέχει το σχέδιο καθώς θεωρείται «πατέρας» και των δυο132. 

Πιο συγκεκριμένα στη ζωγραφική υποστηρίζει ότι εκείνα που παίζουν καθοριστικό 

ρόλο είναι «το σχέδιο, οι τρόποι χρωματισμού, η τέλεια ολοκλήρωση των πραγμάτων 

και η ποιότητα των έργων»133. Επομένως, για κάθε καλλιτέχνη η γνώση του σχεδίου 

είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Το σχέδιο είναι το μόνο μέσο για να δημιουργηθεί 

η σύνθεση του έργου και για να αποδοθεί η μορφή με διαφορετικούς τρόπους πάνω 

στο χαρτί134. Για το λόγο αυτό βλέπουμε ότι ασκεί κριτική στον Τζορτζόνε και σε 

άλλους Βενετούς καλλιτέχνες, όπως τον Τζοβάννι Βελλίνι, τον Τιτσιάνο, οι οποίοι ναι 

                                                 
128 «il disegno non è altro che speculation divina, che produce un’ arte eccellentissima, talmente che 
tu non puoi operare cosa nessuna nella scoltura, e nella pittura senza la guida di questa speculatione 
et disegno», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 7v.  
129 Andre Chastel, Marsile Ficin et l’ art, Γενεύη, E. Droz, 1954, σελ. 129. 
130 « la prima parte sarà disegno, la seconda invenzione, la terza, e ultima il colorire … Quest' è quanto 
ti voglio dire circa l' invenzione, disegno e colorire, le quali cose unite in un corpo sono dette pittura», 
βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 15r και 18r. 
131 Giorgio Vasari, Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori Italiani, Φλωρεντία, Lorenzo 
Torrentino, 1550 (α’ έκδοση) και 1568 (β’ έκδοση, Giunti). 
132 «Dico adunque, che la scoltura, et la pittura per il vero sono sorelle; nate di un padre, che è il 
disegno», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 7. 
133 «Ultimamente discorrendo della pittura, dirò del sidegno; de’ modi del colorire; del perfettamente 
condurre le cose; della qualità di esse pitture», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, τομ. Ι, ό.π., σελ. 8. 
134 Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 43. 
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μεν έδωσαν στα έργα τους μια απαλότητα και αναγλυφικότητα, η οποία δεν υπήρχε 

μέχρι εκείνη τη στιγμή στη Βενετία, αλλά αδιαφόρησαν για τη μελέτη του σχεδίου135. 

Σύμφωνα με τον Βαζάρι στο κέντρο τίθεται ο άνθρωπος γι’ αυτό και ενδιαφέρθηκε 

κυρίως για την αναπαράσταση της μορφής του ανθρωπίνου σώματος όπου το χρώμα 

συμβάλλει μόνο για να γεμίσει τα περιγράμματα136. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Λοντοβίκο Ντόλτσε το περίγραμμα είναι κάτι το 

αφηρημένο γιατί δεν υπάρχει στη φύση, η οποία αποτελείται μόνο από χρώματα και 

τις τονικές διαβαθμίσεις τους137. Για να επιτευχθεί η απόλυτη μίμηση της φύσης, η 

ζωγραφική πρέπει να βασίζεται στο χρώμα και όχι στη γραμμή. Οι καλλιτέχνες 

πρέπει να κρίνονται όχι από την ικανότητά τους στο σχέδιο, αλλά από την ικανότητά 

τους να πετυχαίνουν την αποτύπωση της ζωντανής σάρκας και των υπολοίπων 

στοιχείων της φύσης138. 

Ωστόσο, οι εικαστικές τέχνες δε θεωρούνταν πάντα πνευματικές 

δραστηριότητες. Από την εποχή του Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι όμως η τέχνη άρχισε 

να ορίζεται ως υψηλό πνευματικό λειτούργημα που προϋποθέτει ευφυΐα και 

επιστημονικές γνώσεις. Όπως ο ίδιος έγραφε: «τις τέχνες τις μαθαίνεις μελετώντας 

πρώτα τη μέθοδο και έπειτα τις κατακτάς με την τεχνική»139. Ο Λεονάρντο σημείωνε: 

«η ζωγραφική είναι πνευματική υπόθεση»140. Όπως παρατηρούμε οι καλλιτέχνες 

κάνουν προσπάθεια να αναγνωριστούν οι τέχνες ως «ευγενείς» και «ελευθέριες» και 

να διαχωριστούν από τις «μηχανικές» και «χειρονακτικές». Μέχρι τότε οι 

καλλιτέχνες ήταν υποτελείς στον εκάστοτε άρχοντα και αναγκασμένοι να 

ακολουθούν τις δικές του επιθυμίες και οδηγίες. Προσπαθούν, όπως θα δούμε και στο 

τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, να αναδείξουν την πνευματική και 

διανοητική εργασία της τέχνης και να αναβαθμίσουν κοινωνικά τον καλλιτέχνη. Οι 

περισσότεροι συγγραφείς περί τέχνης του 15ου και 16ου αιώνα έχουν ως βασικό τους 

στόχο την ανάδειξη της ευγένειας του επαγγέλματος και επιδιώκουν την παραχώρηση 

                                                 
135 Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. ΙΙΙ, ό.π., σελ. 806, όπου ο Βαζάτι αναφέρεται στον Τιτσιάνο 
συγκεκριμένα. 
136 Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 5. 
137 Lodovico Dolce, Dialogo della Pittura, Φλωρεντία, Michele Nestenus e Francesco Moücke, 1735, 
σελ. 220. 
138 Lodovico Dolce, Dialogo della Pittura, ό.π., σελ. 38. 
139 Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, Οι πραγματείες περί ζωγραφικής Αλμπέρτι και Λεονάρντο, Ηράκλειο, 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1988, σελ. 62. 
140 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, Λαντσιάνο, A. Borzelli & R. Carabba, 1924, σελ. 27. 
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προνομίων στους καλλιτέχνες από τις αυλές ή τους μαικήνες απ’ τους οποίους 

εξαρτώνται141. 

Ο Τζόρτζο Βαζάρι με τους Βίους τους προσπάθησε να αναδείξει την ευγένεια 

της τέχνης και από την άλλη, καθώς οι προθέσεις του συνέπιπταν με εκείνες του 

πάτρωνά του, Κόζιμο των Μεδίκων, να κατακτήσει και ο ίδιος καλύτερη κοινωνική 

θέση. Η διαπίστωση της Patricia Rubin συμπληρώνει και διαφωτίζει τα παραπάνω: 

«Συνέδεσε [ο Βαζάρι] τη φήμη των καλλιτεχνών με αυτή των Μεδίκων και άλλων 

ευγενών, υπονοώντας μια ποιότητα για το όνομα και την τιμή που προσδίδει στους 

καλλιτέχνες και στις εικαστικές τέχνες ένας σημαντικός κοινωνικός ρόλος. Στην 

περίπτωση των Μεδίκων, ακολουθώντας το πρόγραμμα του Κόζιμο για αυτό-

ανάδειξη του μεγαλείου του, αυτός ο ρόλος αποκτά μεγαλύτερη αξία. Η πρόθεση του 

Βαζάρι να αποδείξει την ευγένεια των τεχνών, κατά μια ευτυχή σύμπτωση ταιριάζει 

με το ενδιαφέρον του Κόζιμο για την ευγένεια, όπως ήθελε να επανεισάγει αυτό το 

θέμα της φλωρεντινής Δημοκρατίας, με όρους όμως για την απόδειξη της ευγένειας 

του Δούκα»142. 

 Το Disegno είναι ουσιαστικά ένας διάλογος, με επιχειρήματα που 

διατυπώνονται από τον ένα ομιλητή και με αντεπιχειρήματα του άλλου, πάντα όμως 

σε μια προσπάθεια να δειχθεί η ανωτερότητα της γλυπτικής. Για το λόγο αυτό εκτός 

από τον Πίνο και τον Σίλβιο, ο τελευταίος ομιλητής που θα δώσει και τη λύση στη 

συζήτηση είναι ο φλωρεντινός ζωγράφος και γλύπτης Μπάτσο Μπαντινέλι, ο οποίος 

θα εξυψώσει την γλυπτική αναφέροντας τη φράση του Μιχαήλ Αγγέλου ότι «τόσο 

είναι καλύτερη η ζωγραφική, όταν προσεγγίζει τη γλυπτική και τόσο χειρότερη 

γίνεται η γλυπτική, όταν προσεγγίζει τη ζωγραφική»143. 

 Σ’ αυτήν ακριβώς τη φράση ο Ντόνι φαίνεται πλέον να απομακρύνεται από το 

έργο του Βάρκι, ο οποίος προσπάθησε να εξισώσει τη ζωγραφική με τη γλυπτική 

χωρίς ο ίδιος να πάρει καθαρά θέση στο ζήτημα144. Επίσης τολμά να δηλώσει ότι πριν 

                                                 
141 Τζόρτζο Βαζάρι, Οι Βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων: Οι Δύο 
Αφιερώσεις και το Προοίμιο, Κώστας Βαλάκας (μτφ.), Νίκος Σκουτέλης, Νίκος Χατζηνικολάου, Αθήνα, 
Πατάκη, 1997, σελ. ιβ’. 
142 Patricia Lee Rubin, Giorgio Vasari Art and History, Λονδίνο, Yale University Press, 1995, σελ. 97. 
143 «tanto è più bona la Pittura quanto più si approssima al rilievo, et tanto è più cattiva la Scoltura 
quanto s’ accosta alla Pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 40v. Η συγκεκριμένη φράση του 
Μιχαήλ Αγγέλου βρίσκεται στην επιστολή του ίδιου προς τον Βάρκι, βλ. Benedetto Varchi, Lezzione, 
Paola Barocchi (επιμ.), Trattati d’ arte del Cinquecento, τόμ. Ι, Μπάρι, 1960, σελ. 41. Ο Τσελλίνι, 
παραφράζοντας τη φράση στην επιστολή του προς το Βάρκι δηλώνει «τόσο πολύ διαφέρει η 
ζωγραφική απ’ τη γλυπτική, όσο το σκοτάδι από το φως βλ. Benedetto Varchi, Lezzione, ό.π., σελ. 40. 
144 Τζόρτζο Βαζάρι, Οι Βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων, ό.π., σελ. κβ’. 
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από αυτόν κανένας άλλος δεν έχει μιλήσει ανοιχτά υπέρ της γλυπτικής, 

υποστηρίζοντας την καινοτομία και πρωτοτυπία του έργου του145. 

 Μέσα στο έργο του ο Ντόνι αναφέρεται και σε ένα δεύτερο βιβλίο το οποίο θα 

είχε ως θέμα την ανατομία και το χρώμα που πιθανότατα θα γραφόταν με σκοπό να 

απαντήσει στις ενδεχόμενες αντιδράσεις που θα προκαλούσε το Disegno146, 

δείχνοντας να γνωρίζει ότι το έργο του έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση του 

βενετσιάνικου περιβάλλοντος στο οποίο θα εκδιδόταν.  

 

ΙΙΙ. Πηγές και επιρροές του Anton Francesco Doni 

   

Για τη σύνταξη του έργου του ο Ντόνι είχε τη δυνατότητα να αντλήσει 

στοιχεία από διάφορα κείμενα της εποχής ή προγενέστερα. Μέχρι τη στιγμή της 

δημοσίευσης του Disegno πολλές πραγματείες με θέμα την τέχνη είχαν δημοσιευθεί. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ωστόσο θα γίνει απλή παράθεση των συγγραφέων και 

των πραγματειών τους, καθώς στο IV κεφάλαιο της παρούσης εργασίας («Η 

πραγματεία Disegno του Ντόνι στη διαμάχη περί του πρωτείου των τεχνών 

(Paragone)») θα γίνει εκτενέστερη αναφορά και παραπομπές σε συγκεκριμένα χωρία 

των έργων. 

Ο Ντόνι από την αρχή της πραγματείας του αναφέρει ότι για να διασαφηνιστεί 

το ζήτημα περί της ανωτερότητας της μιας ή της άλλης τέχνης και να δοθεί μια λύση 

είναι απαραίτητο να πάρουν μέρος στο διάλογο και οι καλλιτέχνες των αντίστοιχων 

τεχνών. Αυτοί γνωρίζουν την τέχνη την οποία υπηρετούν και μπορούν καλύτερα από 

τον καθένα να προβάλλουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Στο σημείο αυτό 

βλέπουμε την άμεση επιρροή του από τον Μπενεντέττο Βάρκι ο οποίος είχε 

συγκεντρώσει επιστολές από όλους τους καλλιτέχνες, στα οποία 

επιχειρηματολογούσαν με σκοπό την υπεράσπιση της τέχνης τους, πιστεύοντας ότι η 

αντιπαράθεση των επιχειρημάτων τους θα βοηθούσε στην εξαγωγή ενός 

                                                 
145 Ο Julius Schlosser κατηγορεί τον Ντόνι για άγνοια καθώς δεν αναφέρεται στο έργο του Pomponio 
Gaurico, De sculptura, που εκδόθηκε στη Φλωρεντία στα 1504. Ίσως όμως ο Ντόνι σκόπιμα 
αποσιωπά τη συγκεκριμένη πραγματεία για να τονίσει την καινοτομία και μοναδικότητα του έργου 
του, βλ. Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 246. 
146 «come si mostrerà meglio nell’ opera che tratterà della notomia et de colori», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 39r & 43r. 
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συμπεράσματος. Ο Ντόνι αν και υιοθετεί ορισμένες απόψεις του Βάρκι προσπαθεί σε 

πολλά σημεία να τον αναιρέσει147. 

Την άνοιξη του 1547 ο Μπενεντέττο Βάρκι έδωσε δύο διαλέξεις στη 

Φλωρεντινή Ακαδημία σχετικά με το paragone και οι οποίες δημοσιεύθηκαν 

αργότερα με τον τίτλο Due Lezzioni148. Το έργο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο 

μέρος149 ο Βάρκι τοποθετεί τον καλλιτέχνη στο κέντρο του θεωρητικού συστήματος, 

καθώς σημειώνει πως οποιοδήποτε έργο αρχικά παράγεται στο μυαλό του 

καλλιτέχνη150. Ο καλλιτέχνης επομένως ενώνει φαντασία και πρακτική, δηλαδή 

άσκηση και τέχνη.  

Το δεύτερο μέρος διαιρείται με τη σειρά του σε τρία υποκεφάλαια151. Στο 

πρώτο υποκεφάλαιο αναλύει την ευγένεια των τεχνών152, στο δεύτερο προβαίνει στη 

σύγκριση για την ευγενέστερη τέχνη ανάμεσα στη ζωγραφική και γλυπτική153 και στο 

τρίτο σημειώνει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ποιητών και ζωγράφων154. Στο 

τέλος παραθέτει επιστολές οκτώ καλλιτεχνών σχετικά με τη σύγκριση περί του 

πρωτείου των τεχνών155. Οι καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Βάρκι 

ήταν οι ζωγράφοι Jacopo Pontormo και Agnolo Bronzino, οι γλύπτες Benvenuto 

Cellini, Niccolò di Raffaello γνωστός ως Tribolo και Antonio da Sangallo, ο 

χαράκτης Bernardo Tasso και τέλος ο Giorgio Vasari και ο Michelangello Buonarroti. 

Όσον αφορά τη δομή του Disegno ο Ντόνι μιμήθηκε το έργο του Πάολο Πίνο, 

το Dialogo di Pittura, το οποίο είναι γραμμένο σε διαλογική μορφή. Σε αυτό 

συμμετέχουν δυο ομιλητές, ο Φάμπιο και ο Λάουρο, προβάλλοντας τα επιχειρήματά 

τους σχετικά με την ανωτερότητα του φλωρεντινού σχεδίου ή του βενετσιάνικου 

χρώματος αντίστοιχα, με στόχο να αποδειχθεί η ανωτερότητα του χρώματος και 

φυσικά της τέχνης της ζωγραφικής. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε επίσης από 

το γεγονός ότι ο Ντόνι τοποθετεί τον Πάολο Πίνο σε έναν από τους κύριους 

συνομιλητές του διαλόγου του, προβάλλοντας τα επιχειρήματα υπέρ της ζωγραφικής 

                                                 
147 Αναλυτικότερα βλ. τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
148 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, Lorenzo Torrentino, Φλωρεντία, 1549. 
149 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 7 – 54. 
150 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 18 – 19. 
151 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 56 – 119. 
152 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 61 – 89. 
153 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, σελ. 89 – 111. 
154 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 111 – 119. 
155 Benedetto Varchi, Due Lezzioni, ό.π., σελ. 120 – 155. 
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που παρατέθηκαν στο έργο του με σκοπό να τα αντικρούσει και να αποδείξει την 

αναξιοπιστία του συγγραφέα156. 

Ομοιότητες και πολλά κοινά σημεία βρίσκουμε ανάμεσα στο Disegno και το 

Il libro dell’ arte του Cennino Cennini (Τσεννίνο Τσεννίνι), καθώς ο Ντόνι όχι μόνο 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο και την τεχνική της ζωγραφικής 

αλλά φτάνει στο σημείο να επαναλαμβάνει αυτούσιες τις λέξεις του συγγραφέα. Ένα 

ακόμα σύγγραμμα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συλλογή στοιχείων ήταν το Della 

Pittura του Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, το πρώτο θεωρητικό κείμενο που θα 

υποστηρίξει την πνευματικότητα των τεχνών και το οποίο γράφτηκε στη Φλωρεντία 

στα 1435. Γνωστές στο συγγραφέα φαίνεται να ήταν και οι ανέκδοτες σημειώσεις του 

Leonardo da Vinci (Λεονάρντο ντα Βίντσι) σχετικά με τη ζωγραφική157.   

 Άλλες πραγματείες που πιθανότατα αποτέλεσαν πηγή για τη συγγραφή του 

έργου του Ντόνι μπορεί να θεωρηθούν το Il libro del Cortegiano το 1528 του 

Baldesar Castiglione (Μπάλτεζαρ Καστιλιόνε) και το Da Pintura Antigua (1548) του 

Francisco de Holanda (Φρανζίσκο ντε Ολάντα). Πρόκειται για έργα γραμμένα σε 

διαλογική μορφή, με θέμα τη διαμάχη περί των πρωτείων των τεχνών.  

Στα μέσα του 16ου αιώνα συγγραφείς όπως ο Nicolò Franco, ο Lodovico 

Domenichi, ο Ortensio Lando, ο Giulio Landi, ο Anton Francesco Doni και φυσικά ο 

Pietro Aretino διακωμώδησαν τις θεωρητικές σπουδές, απεχθάνονταν την κλασσική 

κληρονομία, χλεύασαν τη θεωρία των ουμανιστών, απέρριπταν την «ουμανιστική» 

στείρα γνώση και επέλεξαν την αδέσμευτη έκφραση και τη χρήση της 

καθομιλουμένης158. Πιο συγκεκριμένα ο Niccolò Franco (Νικκολό Φράνκο) 

επιτέθηκε στους κανόνες που είχε καθιερώσει ο Μπέμπο και αφορούσαν τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει κανείς να γράφει159. Ο Λοντοβίκο Ντομένικι άσκησε κριτική 

στην «πληθώρα συγγραφέων» που με τα «τρομερά κηρύγματά» τους διδάσκουν τον 

                                                 
156 Αναλυτικότερα βλ. τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
157 Μετά το θάνατο του Λεονάρντο στη Γαλλία οι σημειώσεις του πέρασαν στα χέρια του πιστότερου 
μαθητή του, Francesci Meltzi, ο οποίος τα μετέφερε στην Ιταλία. Ο Meltzi προσπάθησε αρχικώς να 
βάλει σε τάξη τα χειρόγραφα και στη συνέχεια να εκδώσει όσα είχαν σχέση με τη ζωγραφική. 
Επέλεξε και αντέγραψε αποσπάσματα με τα οποία συγκρότησε τον κώδικα Urbinas. Μερικές από τις 
σημειώσεις του Λεονάρντο τελικώς εκδόθηκαν το 1651 στο Παρίσι, ενώ μέχρι τότε κυκλοφορούσαν 
σε χειρόγραφα.  
158 Paul F. Grendler, «The rejection of learning in Mid – Cinquecento Italy», ό.π., σελ. 230 – 249. 
159 Nicolò Franco, Le Pistole Vulgari, Βενετία, Antonium Gardane, 1542, σελ. 195r. 
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Όμηρο και το Βιργίλιο160. Ο Ορτένσιο Λάντο έφτασε στο σημείο να απορρίψει τον 

Κικέρωνα ως ανίδεο σε φιλοσοφικά θέματα, λανθασμένο σε σχέση με τα ιστορικά 

γεγονότα και κακό δάσκαλο της ρητορικής161. Ο Λάντι απέρριψε εντελώς τη γνώση 

και υιοθέτησε την πλήρη άγνοια η οποία είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει τον 

άνθρωπο στην απόκτηση της αρετής162. Ο Ντόνι υποστήριξε ότι κανείς δε μπορεί να 

αποκτήσει τη μάθηση μέσω της γνώσης παρά μόνο μέσω της εμπειρίας163. 

Όπως ο Francesco Paolo Campione αναφέρει, η χρήση της καθομιλουμένης 

συχνά θεωρήθηκε ως μια αντίδραση στις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες και μια προσπάθεια διάβρωσης του λόγιου δογματισμού164. Στόχος τους 

επομένως ήταν και να αυξηθεί το αναγνωστικό κοινό, το οποίο κυρίως ήταν χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου. Προσπάθησαν λοιπόν με τη χρήση της καθομιλουμένης στα 

κείμενα, με την εξέταση νέων θεμάτων και με τις χαμηλές τιμές των βιβλίων να 

τραβήξουν το ενδιαφέρον του165.  

Ο Ντόνι συχνά δίνει την εντύπωση ότι «γράφει απλώς για να γεμίσει σελίδες 

επί σελίδων χωρίς τα όσα αναφέρει να έχουν κάποιο βάθος»166. Επίσης, 

υπερασπίζεται τη χρήση της ιταλικής φλωρεντινής γλώσσας και τονίζει τη σημασία 

της χρήσης αυτής, όχι μόνο στα λογοτεχνικά κείμενα αλλά σε κάθε είδους κείμενα 

της εποχής167. Στο I Marmi εξέφρασε τη σκέψη ότι πολλοί συγγραφείς και εκδότες 

από άλλες περιφέρειες της Ιταλίας, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 

φλωρεντινή γλώσσα, ίσως κατακρεουργούσαν κείμενα φλωρεντινών συγγραφέων168.  

Ο Ντόνι στα κείμενά του συνήθιζε να εκφράζεται με ειρωνικό και επιθετικό 

ύφος. Το Disegno ωστόσο έχει σημαντικές αποκλίσεις από προηγούμενα και 

μετέπειτα έργα του συγγραφέα. Είναι γραμμένο σε απλό και ήπιο ύφος, διατηρώντας 

φυσικά την ιδιαιτερότητα της γραφής και της έκφρασής του.   

                                                 
160 «Al popolo de grammatici suol le più volte avenire, che mentre eglino con terribili grida predica 
Homero o Virgilio alla sua scuola», βλ. Lodocivo Domenichi, La nobiltà delle donne, Βενετία, Giolito di 
Ferrari, 1549, σελ. 89v. 
161 Ortensio Lando, Paradossi, cioe, Sententie fuori del comun parere: novellamente venute in luce, 
Βενετία, Andrea Arrivabene, 1563, σελ. 80v – 85v. 
162 Cristoforo Poggiali, Memorie per la storia letteraria di Piacenza, ό.π., σελ. 195 – 214. 
163 A. F. Doni, I Marmi, τόμ. ΙΙ, ό.π., σελ. 79. 
164 Francesco Paolo Campione, Termi di critica, ό.π., σελ. 19.  
165 Androniki Dialeti, «The publisher Gabriel Giolito de’ Ferrari, female readers and the debate about 
women in sixteenth – century in Italy», Renaissance and Reformation, τόμ. 4, 2004, σελ. 3. 
166 Francesco Paolo Campione, Termi di critica, ό.π., σελ. 17 – 18.  
167 Bruno Porcelli, La novella del Cinquecento, Μπάρι, Laterza, 1973, σελ. 69 – 70. 
168 A. F. Doni, I Marmi, ό.π., σελ. 220 – 221. 
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Κεφάλαιο 3  

Η μίμηση της φύσης 

 

«Αλλά εσείς είστε εχθρός μου», λέει η Φύση στην Τέχνη, «ωστόσο από τη 

στιγμή που με μιμείστε, θα ήθελα να είστε πιο κοντά σε εμένα»169. Από το πρώτο 

κιόλας κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σχέση που υπάρχει μεταξύ στη Φύση και την 

Τέχνη καθώς πρόκειται και για τους δυο βασικούς συνομιλητές της πραγματείας.. Ο 

Ντόνι στο έργο του Il Cancelieri υποστηρίζει ότι η Φύση και η Τέχνη έχουν και οι 

δυο μεγάλη δύναμη ωστόσο, διαφέρει πολύ η μια από την άλλη170. Σύμφωνα με το 

συγγραφέα, δεν υπάρχει ομόνοια μεταξύ των δυο, αλλά μια σχέση έντονης 

εχθρότητας και αντιπαλότητας. Ο ανταγωνισμός τους έγκειται στο βαθμό που η τέχνη 

πρέπει και μπορεί να μιμηθεί και να αποτυπώσει τη φύση. Σύμφωνα με τη Φύση, από 

τη στιγμή που η Τέχνη αποτελεί μίμησή της πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες και 

τις αρχές της. Η φύση παράγει τα στοιχεία που διέπουν τα έργα των καλλιτεχνών, 

όπως το σχήμα, το χρώμα, την ένταση, την κίνηση. Η τέχνη δημιουργώντας εκ νέου 

τα στοιχεία αυτά με τη διαδικασία της μίμησης, τα «εκπροσωπεί» με όλες τις φυσικές 

τους ιδιότητες και είναι υποχρεωμένη να αντανακλά τη φυσική τάξη των πραγμάτων. 

Τον 14ο αιώνα η έννοια της μίμησης της φύσης αναφέρεται από το Boccaccio, 

στο Δεκαήμερο, θέλοντας να δείξει την ικανότητα του Giotto (Τζόττο) να απεικονίζει 

την πραγματικότητα στα έργα του με τρόπο τόσο ακριβή και φυσικό που έδινε την 

εντύπωση του αληθινού σε οτιδήποτε είχε ζωγραφίσει171.  

Η αναβίωση της κλασσικής παράδοσης με την ανακάλυψη, τη μετάφραση και 

το σχολιασμό των αρχαίων κειμένων και ειδικότερα των πλατωνικών και 

αριστοτελικών, που αρχικά κυκλοφόρησαν σε χειρόγραφα και στη συνέχεια 

μεταφράστηκαν, η οποία μάλιστα ενισχύθηκε από φιλοσοφικές μελέτες κατά το 

δεύτερο μισό του δεκάτου πέμπτου αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκάτου 

έκτου, επηρέασε αισθητά τη σφαίρα της τέχνης. 

                                                 
169 «Si, ma tu mi sei nimica, però che con l’ imitarmi vorresti esser da più di me», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, σελ. 6r. 
170 A. F. Doni, Il Cancellieri, ό.π., σελ. 45. 
171 Ο Giovanni Boccaccio το αναφέρει αυτό με αφορμή το ταξίδι του Giotto και του Forese da Rabatta 
στη Φλωρεντία, βλ. Giovanni Boccaccio, Il Decameron, τόμ. ΙΙΙ, Φλωρεντία, Leonardo Ciardetti, 1822, 
σελ. 18 – 19. 
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Τη θεωρία της μίμησης της τέχνης τη συναντάμε αρχικώς στον  

Πλάτωνα172. Κατά την πλατωνική φιλοσοφία ο αισθητός κόσμος υπάρχει μόνο στις 

ιδέες, οι οποίες είναι οι νοητές οντότητες όλων των αληθινών πραγμάτων, τα 

αρχέτυπα. Μόνο τα πρότυπα τους, τα ομοιώματα, συναντάμε στη ζωή μας ενώ οι 

ίδιες βρίσκονται στον ουρανό και κάποτε τις συναντήσαμε. Η ψυχή μας επομένως 

υπήρχε πριν τη γέννησή μας, ήταν ελεύθερη και είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τις 

«ιδέες». Με τη γέννησή μας όμως, η ψυχή εισήλθε στο σώμα μας και δεσμεύτηκε σε 

αυτό173.  

Σχετικά επομένως με τη μιμητική διαδικασία ο Πλάτων αναφέρει: «Πόρρω 

ἄρα που τοῦ ἀληθοῦς ἡ μιμητική ἐστιν καί, ὡς ἒοικεν, διά τοῦτο πάντα ἀπεργάζεται, 

ὅτι σμικρόν τι ἑκάστου ἐφάπτεται, καί τοῦτο εἴδωλον»174. Επομένως ο καλλιτέχνης 

μιμείται αυτόν τον αισθητό κόσμο, ο οποίος είναι ήδη μίμημα (είδωλο) του αληθινού. 

Η εικόνα, δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με αυτό που μιμείται και δεν μπορεί να 

αναπαράγει πλήρως όλες τις ποιότητές του175. Τα αισθητά, ως εικόνες και μιμήσεις 

τον ιδεών είναι πάντα κατώτερα από αυτές. Κατά αυτόν τον τρόπο το έργο τέχνης 

γίνεται μίμησις μιμήσεως και ο καλλιτέχνης ως «δημιουργός ειδώλων»176 απέχει τρία 

στάδια από την αλήθεια την οποία αναπαριστά177 και τα όσα δημιουργεί είναι 

«φαινόμενα, οὐ μέντοι ὄντα γέ που τῇ ἀληθείᾳ»178.  

                                                 
172 «Στην απόλυτη άρνησή μας να επιτρέψουμε να μπει στην πόλη το κομμάτι της ποίησης που έχει 
χαρακτήρα μιμητικό˙ ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να το επιτρέψουμε αυτό, κατά τη γνώμη μου 
(στ. 595a) … έχω την εντύπωση πως όλα αυτά κουτσουρεύουν τη σκέψη εκείνων που τα ακούνε, άμα 
αυτοί δεν έχουν ως αντίδοτο τη γνώση τι στ’ αλήθεια είναι τούτα τα πράγματα (στ. 595b) … ούτε 
γνώση θα έχει ο τεχνίτης της μίμησης ούτε γνώμη σωστή για την ομορφιά ή τις ατέλειες των 
πραγμάτων τις οποίες μιμείται (στ. 602a), Για τη θεωρία της μίμησης στον Πλάτωνα βλ. Πλάτων, 
Πολιτεία, Ν. Μ. Σκουτερόπουλος (μτφ.), Αθήνα, Πόλις, 2002, στ. 595a – 608e. 
173 Ο Πλάτων για να στηρίξει την ιδέα της επιβίωσης της ψυχής και μετά το θάνατο, στηρίχθηκε στην 
αρχή ότι όλα τα πράγματα, έχουν και το αντίθετό τους και από αυτό γεννιούνται.  
174 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 598b: «Απέχει άρα πολύ από την αλήθεια η μιμητική και καθώς 
φαίνεται, καταφέρνει να τα φτιάχνει όλα, επειδή καταπιάνεται με ένα μικρό μέρος κάθε πράγματος, 
και μάλιστα με ένα είδωλό του». 
175 «τοῦ δε ποιοῦ τινος και συμπάσης εικόνος μη οὐχ αὓτη <ἧ> ἡ ὀρθότης, ἀλλά τò ἐναντίον οὐδέ τό 
παράπαν δέῃ ἀποδοῦναι οἷον ἐστι ᾧ εἰκάζει, εἰ μέλλει εἰκών εἶναι», Κρατύλος 432b – c. Στο 
συγκεκριμένο σημείο ο Σωκράτης αναφέρει ότι αν κάποιος αποφάσιζε να μιμηθεί εκτός από το 
σχήμα και το χρώμα του Κρατύλου όπως κάνει ο ζωγράφος αλλά και την εσωτερικότητά του, δηλαδή 
τη ψυχή, την κίνηση και τη σκέψη του, το αποτέλεσμα δε θα ήταν ο Κρατύλος και η εικόνα του 
Κρατύλου, αλλά δυο ίδιοι Κρατύλοι. 
176 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 599b. 
177 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 597e: «τὸν τοῦ τρίτου ἄρα γεννήματος ἀπό τῆς φύσεως μιμητήν 
καλεῖς». 
178 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 596e: «όμως πρόκειται για εμφανίσεις των πραγμάτων και όχι θαρρώ 
για αληθινά όντα». 
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Σε αντίθεση με την τέχνη που παράγει εμπειρικά αντίγραφα και εικασίες, τα 

μαθηματικά θεωρούνται σύμφωνα με τον Πλάτωνα μέσα αναζήτησης του αγαθού179. 

Ο φυσικός κόσμος δεν αποτελείται από τέλειες ευθείες και κύκλους όπως ο κόσμος 

των Ιδεών. Οι μαθηματικοί αριθμοί και τα γεωμετρικά αντικείμενα ως αιώνια και 

αναλλοίωτα δεν υπάρχουν στο φυσικό κόσμο αλλά είναι αντικειμενικά αληθή και 

εξυψώνουν το πνεύμα πέρα από τον υλικό κόσμο στον αιώνιο κόσμο του Εἶναι180. 

Αυτά αποτελούν το παράδειγμα του κόσμου των Ιδεών και της σχέσης του με το 

φυσικό κόσμο. Η γεωμετρική γνώση αποκτάται με καθαρή σκέψη ή με ανάμνηση της 

ψυχής από την ύπαρξή της στον κόσμο του Εἶναι πριν εισέλθει στο σώμα. Εκείνο που 

χωρίζει τα Μαθηματικά από τις άλλες τεχνικές ενασχολήσεις είναι η καθολική τους 

εφαρμογή και το γεγονός ότι μέσω της άσκησης και του εθισμού επιτυγχάνουν τη 

στροφή της διάνοιας από τα αισθητά στα νοητά όντα. Επομένως, ο ρόλος των 

αριθμών είναι να βρίσκουν τους λόγους των πραγμάτων και να φωτίζουν την αλήθεια 

καθώς ασχολούνται με τη γέννηση της ουσίας. 

Το θέμα της μίμησης υπάρχει και στην αριστοτελική φιλοσοφία. Ο  

Αριστοτέλης, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, θεωρεί ότι τα αισθητά όντα δεν είναι 

«είδωλα» των ιδεών, ούτε ο καλλιτέχνης που μιμείται τα απτά αντικείμενα απέχει 

τρία στάδια από τον αληθινό κόσμο. Η μίμηση είναι η αναπαράσταση της 

πραγματικότητας με αισθητά μέσα, είναι έμφυτη στον άνθρωπο όπως και σε άλλα 

ζώα, σε μικρότερο βαθμό. Όμως η ποίηση (και όλες οι τέχνες) δεν είναι απλώς 

μίμηση αλλά είναι τέχνη μιμητική και ως «τέχνη ἕξις τις μετά λόγου ἀληθοῦς 

ποιητική ἐστίν»181. Επομένως ο Αριστοτέλης δε δίνει στη μίμηση μια παθητική 

αντιγραφή της πραγματικότητας αλλά μια επιστημονική επεξεργασία της που περιέχει 

οτιδήποτε είναι σημαντικό και αληθινό. Το έργο της μίμησης επιτρέπει και την 

επέμβαση του δημιουργού όσον αφορά την επιλογή, την εύρεση, τη διαμόρφωση των 

στοιχείων μέσω της νοητικής επεξεργασίας τους από τον καλλιτέχνη.182 

Οι ζωγράφοι και οι ποιητές έχουν τη δυνατότητα να μιμούνται τον αισθητό 

κόσμο όχι μόνο όπως είναι, αλλά να επικαλούνται το δικαίωμα της εξιδανίκευσης 

                                                 
179 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 526e: «αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το κατά πόσο το 
μεγαλύτερο μέρος αυτής της μάθησης, και το πιο προχωρημένο, κατατείνει σε εκείνο, στο να κάνει 
δηλαδή πιο εύκολη τη θέαση της ιδέας του Αγαθού». 
180 Πλάτων, Πολιτεία, ό.π., στ. 521d: «το μάθημα που θα τραβούσε την ψυχή από τη σφαίρα του 
γίγνεσθαι και θα την έστρεφε στη σφαίρα του εἷναι». 
181 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, τόμ. 8ος, Αθήνα, ΚΑΚΤΟΣ, 1993, στ. 1140a. 
182 Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, Σίμος Μενάνδρου (μτφ.), Αθήνα, Εστία, 2004, στ. 1460b. 
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προσθέτοντας ή αφαιρώντας ορισμένα στοιχεία183. Στόχος κάθε τέχνης είναι η ηδονή 

που επιφέρει. Η ηδονή για το θεατή πηγάζει από το απεικονιζόμενο αντικείμενο ενώ 

για το δημιουργό από την ενέργεια της μίμησης, λόγω της ικανοποίησης του 

γνωστικού ενστίκτου του. Η ηδονή επομένως προέρχεται από το μανθάνειν δηλαδή 

από την κατανόηση του πράγματος184. Άρα η εξωτερική αναγνώριση του 

αντικειμένου που αναπαριστάται αποτελεί τη βάση της ηδονής αλλά η πραγματική 

ηδονή προέρχεται από την γνώση της ουσίας και της υπάρξεως του αντικειμένου. Ο 

θεατής ανασυγκροτεί το δημιούργημα του καλλιτέχνη και προσπαθεί να κατανοήσει 

τη συλλογιστική του πορεία. Το «μανθάνειν» γίνεται «τό εἰς τό κατά φύσιν 

καθίστασθαι»185. 

Τη θεωρία του Πλάτωνα ακολούθησαν οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Πλωτίνο η ροπή του ανθρώπου προς το θείο, παρέχει σ’ 

αυτόν τη δυνατότητα να ατενίσει ένα κόσμο διαφορετικό από τον κόσμο της 

διαφθοράς, να δει τον αιώνιο κόσμο της καλοσύνης και της ομορφιάς. Στο 

φιλοσοφικό σύστημα του Πλωτίνου η πραγματικότητα δεν είναι απλή και 

μονοσήμαντη αλλά διακρίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: στο Εν, στο Νου και 

στην Ψυχή, που αντιπαρατίθεται προς την ύλη. Τα τρία επίπεδα παρά τις διαφορές 

τους έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επομένως η αναγωγή προς 

το θείο, το Έν σύμφωνα με τον Πλωτίνο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αμφίδρομης 

ροής της Ψυχής προς το Νου.  

Στη μελέτη και διάδοση των πλατωνικών θεωριών βοήθησε η ίδρυση της 

Πλατωνικής Ακαδημίας από τον Μαρσίλιο Φιτσίνο στα 1439, με στόχο τη μελέτη και 

τη διάδοση των πλατωνικών θεωριών. Έδρα όλων των ιδεών θεωρείται ο «νους», 

στον οποίο έχουν αποτυπωθεί όλα τα αρχέτυπα των πραγμάτων. Οι ιδέες σύμφωνα με 

τον Marsilio Ficino (Μαρσίλιο Φιτσίνο) υπάρχουν έμφυτες στο μυαλό του Θεού και 

θεωρούνται ως «αληθινή ουσία» ενώ τα γήινα πράγματα είναι μόνο οι εικόνες τους. 

                                                 
183 Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, ό.π., στ. 1460b. 
184 Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, ό.π., στ. 1448b: ««καί τό χαίρειν τοῖς μιμήμασι πάντας. Σημεῖον δέ 
τούτου τό συμβαῖνον ἐπί τῶν ἔργων· ἃ γάρ αὐτά λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τάς εἰκόνας τάς μάλιστα 
ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες, οἷον θηρίων τε μορφάς τῶν ἀτιμοτάτων και νεκρῶν. Αἲτιον δέ 
καί τούτου, ὅτι μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον, ἀλλά καί τοῖς ἄλλοις ὁμοίως· ἀλλ’ ἐπί 
βραχύ κοινωνοῦσιν αῦτοῦ. Διά γάρ τοῦτο χαίρουσι τάς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας 
μανθάνειν καί συλλογίζεσθαι τι ἔκαστον, οἷον ὅτι οὗτος ἐκεῖνος· ἐπεί ἐάν μή τύχῃ προεωρακώς, οὐχ 
ᾗ μίμημα ποιήσει την ἡδονήν, ἀλλά διά την ἀπετηασίαν ἤ την χροιάν ἤ διά τοιαύτην τινά ἄλλην 
αἰτίαν». 
185 Αριστοτέλης, Ρητορική, τόμ. Α, Ηλ. Ηλίου (μτφ.), Αθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, χ.χ, στ. 1371a: «η 
μάθηση μας αποκαθιστά στην αληθινή μας φύση. 
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Αυτή η αποτύπωσή τους στην ανθρώπινη ψυχή είναι έμφυτη πριν από την ύπαρξη της 

και είναι εύκολο να εξαλειφθεί λόγω της αδράνειας αλλά μπορεί να επανεμφανιστεί 

με την άσκηση186. Ο Νους λοιπόν αποτελεί ένα νοητό και ουράνιο κόσμο. Όλες οι 

«ιδέες των πραγμάτων» παραμένουν ως μια ανάμνηση στην Ψυχή μας, η οποία με 

αυτή την έννοια έρχεται σε επαφή με τον ουράνιο κόσμο των «καθαρών μορφών – 

καθαρών αιτιών».  

Ο επίγειος κόσμος θεωρείται φθαρτός από τη στιγμή που έχει έρθει σε επαφή 

με την ύλη η οποία είναι άμορφη και χωρίς ζωή. Κατά κάποιο τρόπο όμως, έχει τη 

δυνατότητα να συμμετέχει στην αιώνια ζωή και στο αιώνιο κάλλος ως αντανάκλαση - 

εικόνα των ιδεών. Στο φθαρτό κόσμο δεν υπάρχει απόλυτη ομορφιά αλλά βρίσκεται 

διασπασμένη και διασκορπισμένη187. Οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη γη επηρεάζεται 

από ένα ή περισσότερα ουράνια σώματα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει να 

γνωρίσει τον «αληθινό κόσμο» και την «αληθινή ομορφιά» που υπάρχει στις 

ουράνιες μορφές και να απομακρυνθεί από την ασκήμια της ύλης. 

Κατά το 15ο αιώνα η ακριβής μίμηση της φύσης εξακολουθεί να παραμένει 

στόχος των καλλιτεχνών, καθώς προσπαθούν να συλλάβουν και να αποτυπώσουν τη 

φύση όσο πιο πιστά γίνεται. Επηρεασμένοι τόσο από τα αρχαία ελληνορωμαϊκά 

πρότυπα όσο και από τη θεωρία του Πλάτωνα για τους αριθμούς στοχεύουν στην 

ακριβή μίμηση της φύσης, σύμφωνα όμως με μαθηματικά τεκμηριωμένους 

κανόνες188, αλλά και στη δημιουργία μιας τέλειας αναπαράστασης του φυσικού 

κόσμου. Σύμφωνα με τον Erwin Panofsky, ένα έργο τέχνης σαν πιστή αναπαραγωγή 

του κόσμου ήταν η ιδέα που ένωνε την καλλιτεχνική θεωρία της Αναγέννησης με 

εκείνη της αρχαιότητας για την παραγωγή της εικονιστικής τέχνης, αν και η ιδέα αυτή 

είχε περιφρονηθεί κατά τον Μεσαίωνα. Οι θεωρητικοί της Αναγέννησης κατάφεραν 

όχι μόνο να αναζωογονήσουν την έννοια της μίμησης, αλλά να την προωθήσουν σε 

μια απαραίτητη ιδιότητα που έπρεπε να κατέχουν οι καλλιτέχνες189.  

Η γνώση της πραγματικότητας μετατρέπεται σε μέσο για τη γνώση μιας 

υπεραισθητής πραγματικότητας που λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες οι οποίοι 

διέπονται από λογική συνέπεια. Ο καλλιτέχνης μετατρέπεται σε μιμητή της φύσης 

                                                 
186 Marsilio Ficino, Platonic Theology, τόμ. 5, Michael J. B. Allen (μτφ.), Harvard, 2005. 
187  Marsilio Ficino, Theologia Platonica, Παρίσι, Collegium Cameracense, 1559, σελ. 19r – 20r. 
188 Σημαντικές πραγματείες που έδωσαν έμφαση στη σχέση της αναλογίας και των μαθηματικών με 
την τέχνη είναι: Lorenzo Ghiberti, Commentarii terzo, Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, 
1472 – 1475, Luca Pacioli, De divina proportione, Βενετία, 1509, Luca Pacioli, Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalità, Βενετία, 1494. 
189 Ervin Panofsky, Idea, Νέα Υόρκη, Harper & Row, 1975, σελ. 47. 
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αλλά και σε δημιουργό καινοτομιών. Οι καλλιτέχνες πλέον μέσω της ελεύθερης 

δημιουργικής τους φαντασίας και της «διάνοιάς» τους μπορούν να ξεπεράσουν τη 

φύση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο από την «invenzione» (επινοητικότητά) τους 

όσο και από τη σωστή επιλογή των καλύτερων μερών της φύσης και τη βελτίωση 

τους, δηλαδή την «electio», με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια ομορφιά που δεν 

θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει στην πραγματικότητα190. Οι καλλιτέχνες οφείλουν να 

παραμένουν πιστοί στη φύση και επιβάλλεται να επιδιώκουν τη συμμετρία στο έργο 

τους. 

Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης αρκετοί ασχολήθηκαν και ερεύνησαν το 

ζήτημα της μίμησης της φύσης. Για τον Αλμπέρτι ο πρώτος στόχος κάθε ζωγράφου 

πρέπει να είναι η παρατήρηση της φύσης και η μελέτη όλων των στοιχείων της, 

χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα μάτια του αλλά και το μυαλό του191. Με αυτόν τον 

τρόπο η φύση γίνεται ο δάσκαλος και η αρχή της ζωγραφικής. Παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση μεταξύ μίμησης και φύσης. Δε σταματά όμως εκεί 

αλλά υποστηρίζει ότι ο ζωγράφος θα δώσει μεγάλη σημασία όχι μόνο στην ομοιότητα 

αλλά και στην ομορφιά, η οποία δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά και αναγκαία. Ο 

καλλιτέχνης θα πρέπει να βλέπει, να συγκεντρώνει και να εκφράζει τις ιδιότητες του 

κάλλους της φύσης192. Όμως επειδή τα όμορφα μέρη είναι διασκορπισμένα, κάθε 

καλλιτέχνης πρέπει να τα ερευνά και να τα αντιλαμβάνεται. Όλο αυτό όμως μπορεί 

να επιτευχθεί μόνο μέσω της πρακτικής και της εξάσκησης193. 

                                                 
190 Ervin Panofsky, Idea, ό.π., σελ. 48. 
191 «Così tutte queste cose lo studioso pittore conoscerà dalla natura, e con sé stessi molto assiduo le 
essaminerà in che modo ciascuna stia, e continuo starà in questa investigazione e opera desto con suo 
occhi e mente», [Όλα αυτά θα τα σπουδάσει ο μαθητευόμενος ζωγράφος από την ίδια τη φύση και 
θα στοχαστεί μελετώντας τον χαρακτήρα κάθε μέλους. Σε αυτή την έρευνα πρέπει να δείξει μεγάλη 
επιμονή, χρησιμοποιώντας όχι μονάχα τα μάτια αλλά και το νου του], βλ. Leon Battista Alberti, Della 
Pittura e della Statua, Tipografice de’ calssici italiani, Μιλάνο, 1804, σελ. 87 - 88 και Λεόν Μπαττίστα 
Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 142. 
192 «E di tutte le parti li piacerà non solo renderne similitudine, ma più aggiugnervi bellezza, però che 
nella pittura la vaghezza non meno è grata che richiesta» [Για κάθε μέλος, ο ζωγράφος θα δώσει 
μεγάλη σημασία όχι μόνο στην ομοιότητα αλλά και στην ομορφιά, γιατί στη ζωγραφική η ομορφιά 
δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά και αναγκαία], βλ. Leon Battista Alberti, Della Pittura, ό.π., σελ. 88 και 
Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 143 . 
193 «Qual cosa bene che sia difficile, perché nonne in uno corpo solo si truova compiute bellezze, ma 
sono disperse e rare in più corpi, pure si debba ad investigarla e impararla porvi ogni fatica» 
[Πρόκειται όμως για δυσκολότατo άθλο, γιατί οι ιδιότητες του κάλλους σπάνια βρίσκονται 
συγκεντρωμένες˙ συνήθως είναι σκόρπιες εδώ και εκεί και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τις 
εντοπίσουμε και να συλλάβουμε την ομορφιά στο σύνολό της], βλ. Leon Battista Alberti, Della 
Pittura, ό.π., σελ. 88 και Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 143. 
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 Ο Λεονάρντο επισημαίνει ότι κάθε καλλιτέχνης θα πρέπει να μιμείται τα 

φυσικά πράγματα194. Υποστηρίζει ότι η ζωγραφική – και κατά συνέπεια κάθε τέχνη – 

όσο πιο κοντά βρίσκεται σε όσα απεικονίζει τόσο πιο σεβαστή μπορεί να είναι195. 

Ωστόσο στόχος του καλλιτέχνη είναι να προχωρήσει πάνω από την ακριβή 

απομίμηση της πραγματικότητας. «Ο καλλιτέχνης», όπως γράφει, «πρέπει όχι μόνο 

να βλέπει και να εξετάζει τη φύση αλλά και να αναζητά για να επιλέξει τα πλέον 

εξαίρετα μέρη της. Αυτό πρέπει να το κάνει λειτουργώντας όπως ένας καθρέπτης, 

που αντανακλά τη δεύτερη φύση της αλήθειας κάθε αντικειμένου που τοποθετείται 

μπροστά του»196.  

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σχετικά με το ζήτημα της μίμησης ο Luigi 

Grassi παρατήρησε ότι μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, η έννοια της μίμησης 

έχει υποστεί σημασιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Αρχικά 

επιδιωκόταν μια ακριβή μίμηση της φύσης˙ ο ζωγράφος δημιουργούσε μια 

ψευδαίσθηση της πραγματικότητας στηριζόμενος σταθερά στις μορφές που 

απεικόνιζε. Στη συνέχεια η μίμηση περνά σε διορθώσεις των ατελειών που υπήρχαν 

στις φυσικές μορφές, σε μια προσπάθεια υπέρβασης της φύσης. Επομένως, η 

διαδικασία της μίμησης διαμορφώθηκε από μια απλή απεικόνιση που συνδεόταν με 

την πραγματικότητα σε ιδανικό μοντέλο που υπάρχει στο μυαλό του καλλιτέχνη. 

Ο Ντόνι αποδέχεται τη θεωρία του νεοπλατωνισμού όσον αφορά το νοητό 

κόσμο. Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δείχνουν μεγαλύτερη εκτίμηση στα «ουράνια» 

πράγματα παρά στα επίγεια197, διότι προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο της 

καθαρότητας αυτών και να τον γνωρίσουν. Αντιλαμβάνονται ότι μόνο αυτός ο 

κόσμος μπορεί να μετέχει στην αιωνιότητα και αποτελεί την «αληθινή ομορφιά». 

Όλες οι μορφές που ο άνθρωπος είναι δύσκολο να προσεγγίσει θεωρούνται 

                                                 
194 «Ed il pittore per sè senza aiuto di scienza o d’ altri mezzi va immediate alla imitazione di esse 
opere di natura», και « Chi biasima la pittura, biasima la natura, perchè le opere del pittore 
rappresentano le opere di essa natura, e per questo il ditto biasimatore ha carestia di sentimento», 
βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, σελ. 7 και 5. 
195 «Quella pittura è piú laudabile, la quale ha piú conformità con la cosa imita. Questo propongo a 

confusione di quei pittori vogliono racconciare le cose di natura», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato 
della pittura, ό.π., σελ. 202. 
196 «Il pittore dev’ essere solitario e considerer ciò ch’ esso vede e parlare con sè eleggεndo le parti 

più eccellenti delle specie di qualunque cosa egli vede; facendo a similitudine dello specchio, il quale 
si tramuta in tanti colori, quanti sono quelli delle cose che gli si pongono dinanzi; e facendo cosi, gli 
parrà essere seconda natura», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 51. 
197 «che più si stimano le cose celesti, che le terrene; perchè noi le veggiamo più eterne et più bello», 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 16r. 
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«περισσότερο θαυμαστές και είναι άπειρες οι αρετές που αυτές φαίνεται να έχουν»198, 

όπως γράφει. 

Στη σκέψη του Ντόνι υπάρχει η ιδέα του θεϊκού στοιχείου, του ίδιου του 

Θεού. Εκείνος είναι που κατέχει την ιδέα και την αλήθεια των πραγμάτων, τα 

αρχέτυπα των Ιδεών, τα οποία αντικατοπτρίζονται στον κόσμο των ανθρώπων. Ο 

άνθρωπος επομένως μπορεί να μην συμμετέχει ή να μην έρχεται σε άμεση επαφή με 

τα πρωτότυπα, τις Ιδέες, αλλά μετέχει εμμέσως σε αυτά από τη στιγμή που 

προσφέρονται από το Θεό. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζει το σχέδιο «speculation 

divina», εξυψώνοντάς το ως πνευματική ιδέα199. 

Με βάση αυτό το συλλογισμό ο Ντόνι θα γράψει «η ζωγραφική προέρχεται 

από τη σκιά ενώ η γλυπτική από τα είδωλα (των Ιδεών)»200. Και οι δυο τέχνες είναι 

αδύνατον να απεικονίσουν την αληθινή ουσία των όντων, τις Ιδέες. Η γλυπτική όμως 

όπως υποστηρίζει μπορεί να προσεγγίσει περισσότερο την πραγματικότητα και την 

αλήθεια διότι βασίζεται στα είδωλα των Ιδεών και στην πλησιέστερη αλήθεια των 

πραγμάτων. Από την άλλη η ζωγραφική υπολείπεται καθώς είναι ανίκανη να 

απεικονίσει έστω και τα είδωλα των Ιδεών και περιορίζεται στις σκιές τους201. Απέχει 

επομένως περισσότερο από την αλήθεια, τις Ιδέες, τον ίδιο το Θεό. Επίσης, σε 

                                                 
198 « più maravigliose et da infinita virtue formare ci paiono», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 35r. 
199 βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 7v. 
200 «perchè la pittura venne da l’ ombra, et scoltura da gl’ idoli», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 11r. 
Ωστόσο για τη συγκεκριμένη διατύπωση του Ντόνι, ο Stephen J. Campbell φαίνεται να ακολουθεί μια 
εντελώς διαφορετική ερμηνεία καθώς ερμηνεύει τη λέξη ombra ως φάντασμα. Αναφερόμενος στον 
έπαινο του Ντόνι στα έργα του παρεκκλησίου των Μεδίκων του Μιχαήλ Αγγέλου, ειδικότερα στη 
μορφή της Αυγής και στις Μάσκες που έχουν τοποθετηθεί στον τάφο του Τζουλιάνο κάτω από τη 
μορφή της Νύχτας, υποστηρίζει ότι ο Ντόνι κάνει σαφή νύξη στη συγγένεια της γλυπτικής αλλά και 
της ζωγραφικής, με παγανιστικά είδωλα. Όπως δηλώνει οι συγγραφείς εκείνης της περιόδου 
δυσκολεύτηκαν πολύ να διασαφηνίσουν τη διάκριση ανάμεσα στην «αληθινή εικόνα» και τα 
«είδωλα» λόγω της επίθεσης που δέχονταν οι χριστιανικές εικόνες από τους προτεστάντες. Σε σχέση 
με τα έργα της γλυπτικής ο Ντόνι στο Disegno συσχετίζει το πόθο που προκάλεσε η όψη ενός 
αρχαίου αγάλματος της Αφροδίτης σε έναν νεαρό με τον αντίστοιχο πόθο που μπορεί να προκαλέσει 
η Αυγή του Μιχαήλ Αγγέλου. Επίσης σε σχέση με τις μορφές του παρεκκλησίου ο Ντόνι προβαίνει σε 
μια αντίθεση, καθώς τις συγκρίνει τόσο με παγανιστικά είδωλα όσο και με θεϊκά εμπνευσμένες 
εικόνες. Από την άλλη μιλώντας για τη ζωγραφική σημειώνει ότι πολλά πορτραίτα των Μεδίκων  δεν 
αναπαριστούν την πραγματική εικόνα τους αλλά μια ψευδαίσθηση αυτής που προερχόταν από τα 
όνειρα – ombra. Επομένως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με τον Ντόνι όπως η γλυπτική 
γοητεύεται από τα παγανιστικά είδωλα, έτσι και η ζωγραφική έχει την αρχή της στη ombra και 
αντιλαμβάνεται όχι μόνο τη σκιά των σωμάτων αλλά τα «φαντάσματα», το Κάτω κόσμο ή τα 
φαντάσματα των σωμάτων, βλ. Stephen J. Campbell, «“Fare una cosa morta parer viva”: 
Michelangelo, Rosso, and the (un)divinity of Art», The Arte Bulletin, τόμ. 84, Νο 4, 2002, σελ. 608 – 
610. 
201 Στο σημείο αυτό ο συλλογισμός του Ντόνι πλησιάζει το «Μύθο του σπηλαίου» του Πλάτωνα. 
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επιστολή του προς τον Giovanni Angelo Montorsoli (Τζοβάννι Άντζελο Μοντόρσολι) 

σημειώνει «όσοι δεν πλησιάζουν την πρώτη διάνοια δεν κάνουν τίποτα202. 

Ο Ντόνι υποστηρίζει την a priori γνώση των ανθρώπων που προερχόταν από 

την περιήγηση και την ανάμνηση της ψυχής στο κόσμο των ιδεών πριν τη γέννησή 

τους. Συγκεκριμένα σε ένα γράμμα του που απευθύνεται στο Francesco Cocco 

(Φραντσέσκο Κόκκο) εκφράζει την έκπληξή του για το πώς κάποιοι άνθρωποι που 

ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα μπορούν ήδη από πολλή μικρή ηλικία να 

πετύχουν την τελειότητα στα δημιουργήματά τους, ex nihilo, χωρίς να έχουν 

αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία η οποία είναι ο απαραίτητος δρόμος προκειμένου 

να επιτευχθούν τόσο σημαντικά και αξιόλογα έργα. Χαρακτηριστικά αναφέρει το 

παράδειγμα του Μιχαήλ Αγγέλου ο οποίος «υπερφυσικά σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων 

δημιουργούσε τόσο τέλεια (έργα) όπως όταν ήταν πενήντα χρόνων˙ δεν ήταν δυνατόν 

να κάνει κάτι τέτοιο αν δεν είχε βρεθεί και άλλη φορά σε αυτόν τον κόσμο»203. 

Στόχος κάθε ατόμου γίνεται η «απελευθέρωση της ψυχής», η απομάκρυνσή 

της από τον φθαρτό κόσμο και η επιστροφή της στην αρχική της κατάσταση. Όπως ο 

ίδιος δηλώνει, «κάθε αιτία παράγει τα αποτελέσματά της, τα οποία επιθυμεί να είναι 

όσο το δυνατόν πιο ισχυρά και αιώνια»204. Για το λόγο αυτό «όσο πιο όμοιο είναι 

κάθε αποτέλεσμα με την αιτία του τόσο περισσότερο θα γίνεται αποδεκτό»205. 

Αναζητείται η πραγμάτωση της ομορφιάς, μιας ομορφιάς που κατοικεί στην 

επουράνια ζώνη του σύμπαντος, το Νου. Κάθε καλλιτέχνης, είτε ζωγράφος είτε 

γλύπτης, επιθυμεί να δημιουργήσει έργα που θα αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου 

και γι’ αυτό θα είναι άξια θαυμασμού206.  

 Το ζήτημα για την υπέρβαση της φύσης τίθεται στο κέντρο της πραγματείας 

που μελετούμε. Η Τέχνη αναφέρει για τους καλλιτέχνες ότι «με τέτοιο τρόπο έχουν 

                                                 
202 βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F. Doni, ό.π., σελ. 104.  
203 «sopranaturale haveva qindici anni, che faveva sì bene come cinquanta: non era possible far 
questo se non fosse stato un’ altra volta al monto», βλ. A. F. Doni, Tre libri di Lettere, ό.π., σελ. 205 -
209. Στο σημείο αυτό ο Ντόνι δίνει έμφαση στη θεωρία της μετενσάρκωσης. Θεωρία που 
υποστηρίζει και στο Disegno, καθώς όπως σημειώνει «ο Πυθαγόρας θα επιστρέψει σε αυτόν τον 
κόσμο πολλές φορές» βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 27v.  
204 «perchè ogni causa genera gl’ effetti con un naturale desiderio del suo effetto sia più duràbile, et 
eterno che possibil sia;» βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 30v. 
205 «ogni effetto quanto è più simile alla sua causa più gli è accetta», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 
36r. Σύμφωνα με τον Πλωτίνο το «Εν» αποκαλείται «αιτία» δηλώνοντας τη σχέση του ως δημιουργού 
προς τα όντα. Επίσης χαρακτηρίζεται και ως «καλό» για να υποστηριχθεί ότι είναι καλό για τα όντα, 
τα οποία μη έχοντας αυτάρκεια, είναι φυσικό να επιθυμούν και να τείνουν προς το «καλό».  
206 Στο ίδιο επιχείρημα θα στηρίζει αργότερα και την υπεροχή της γλυπτικής έναντι της ζωγραφικής, 
λόγω της ανθεκτικότητας των έργων της πρώτης. 
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μιμηθεί πολλά πράγματα ώστε ζωγραφίστηκαν πιο όμορφα από τα φυσικά»207. Ο 

Ντόνι επομένως χρησιμοποιεί το ζήτημα αυτό ως επιχείρημα περί του πρωτείου των 

τεχνών. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθώντας οι συνομιλητές του διαλόγου να 

επιχειρηματολογήσουν ο καθένας υπέρ της δικής του τέχνης, χρησιμοποιούν ως 

μέτρο σύγκρισης το ποια από τις δυο τέχνες, η ζωγραφική ή η γλυπτική, καταφέρνει 

να ξεπεράσει την ίδια τη φύση, καθώς σύμφωνα με τον Ντόνι η Φύση θεωρείται 

ανώτερη από την Τέχνη, η οποία απλώς τη μιμείται208. 

 Ο Πίνο του Ντόνι προσπαθώντας να πλήξει την τέχνη της γλυπτικής αναφέρει 

ότι η ζωγραφική με τα χρώματα που χρησιμοποιεί στα αντικείμενα που απεικονίζει, 

έχει τη δυνατότητα να τα αποτυπώνει καλύτερα από την πραγματική τους υπόσταση 

και υπερτερεί έναντι της γλυπτικής, η οποία δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τη φύση209. 

Επίσης ο Ντόνι αναφέρει ότι «η ζωγραφική θεωρείται τέχνη που εκτιμάται 

περισσότερο από τη γλυπτική μόνο και μόνο επειδή με το χρώμα της μπορεί και 

ανταγωνίζεται την ίδια τη Φύση»210. Αλλά και στη συνέχεια η Τέχνη εξυμνώντας τη 

ζωγραφική αναφωνεί: «Ω, υπέροχη ζωγραφική, που για την ευχαρίστηση του 

ανθρώπου τόσο σπουδαία πράγματα έχεις μιμηθεί με τις αναμείξεις των χρωμάτων 

σου!»211. 

Το θέμα της θεωρίας της μίμησης απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς και 

καλλιτέχνες του 14ου, 15ου και 16ου αιώνα. Ο Τσεννίνο Τσεννίνι έκανε λόγο για τη 

«μίμηση» υποστηρίζοντας ότι ο καλλιτέχνης πρέπει πάντα να εμπιστεύεται και να 

ακολουθεί τη φύση. Στο εγχειρίδιό του γράφει: «Να θυμάστε ότι ο πιο τέλειος οδηγός 

που μπορείτε να έχετε και η καλύτερη πορεία (βοήθεια), είναι η θριαμβευτική πύλη 

του να ζωγραφίζεις από τη φύση. Προηγείται από όλα τα άλλα παράδειγμα, και με 

μια τολμηρή καρδιά μπορείτε πάντα να την εμπιστεύεστε, ειδικά όταν αρχίζετε να 

σχεδιάζετε. Και συνεχίζοντας πάντα, και χωρίς αποτυχία, να ζωγραφίζετε από κάτι 

                                                 
207 «Talmente che io posso dir questo, che si sono imitati … tal che son dipinti e più belli che ‘l 
naturale», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12v – 13r. 
208 «che sia più perfezzione d’ arte…, misurate lor le membra perfettamente, come ha fatto la natura, 
et in questa forma se ne piglia maggior diletto», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 13r – 13v. 
209 «Giudica tu ora, il mio Silvio, di quanta mirabile eccellenza sia il vedere in tal modo dipingere: 
perchè si vede manifestamente che i colori delle gioie vincono quelli de’ fiori, dell’ erbe e degl’ animali 
fatti dalla natura, non che superare l’ arte della scoltura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 24r – 24v. 
210 «la pittura è stata chiamata arte onoratissima sopra la scoltura solamente perchè la fa con i suoi 
bei colori concorrenza la natura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 14r. 
211 «Oh pittura mirabile, che tante eccellenti cose per diletto dell’ uomo ha’ da contrafare con la forza 
de’ tuoi mescolati colori!», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 15r. 
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κάθε μέρα, όχι πολύ μικρό ώστε να είναι αρκετό, και αυτό θα σας κάνει άριστους 

υπηρέτες»212. 

Για τη μίμηση της φύσης έχει μιλήσει και ο Bernardino Daniello 

(Μπερναρντίνο Ντανιέλλο) στο έργο Della Poetica το οποίο δημοσιεύθηκε στα 1536. 

Σε αυτό γράφει: «Έτσι ώστε η μίμηση του ζωγράφου γίνεται με πινέλα και με την 

ποικιλία χρωμάτων (με τα οποία απεικονίζονται τα όσα μιμείται, η φύση, οι πράξεις ή 

η ομοιότητα του ανθρώπου ή των άλλων ζώων, αναπαράγει την εικόνα των ζωντανών 

ομοιοτήτων).213 

Το γεγονός ότι η τέχνη μπορεί να ξεπεράσει τη φύση, μέσω της μίμησής της, 

τονίζεται και από το Βάρκι υποστηρίζοντας ότι ο ζωγράφος θα πρέπει να μιμηθεί τα 

φυσικά στοιχεία, αλλά αυτό χρειάζεται κάποια διορατικότητα ώστε να μπορεί να 

επιδοθεί σε διορθώσεις όπου η φύση αποδειχθεί ατελής. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι 

ζωγράφοι για να αναπαραστήσουν σωστά από τη φύση, πρέπει να την μιμηθούν και 

να εκφράσουν την πραγματικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο˙ ωστόσο δε μπορούν 

αλλά πρέπει, όπως οι ποιητές, να χρησιμοποιούν κάποια διακριτικότητα η οποία τόσο 

πολύ έχει εγκωμιαστεί στη φρόνηση του Απελλή, ο οποίος έπρεπε να αναπαραστήσει 

τον Αντίγονο, που ήταν τυφλός από το ένα μάτι δείχνοντας την πλευρά της μορφής 

που δεν είχε ιδιαιτερότητα, για να μας αφήνει να καταλάβουμε το άλλο μάτι που δεν 

μπορούσαμε να δούμε»214. Η τελειότητα όμως που αναζητά ο Βάρκι πρέπει να είναι 

σύμφωνη με την «ιδέα της τελειότητας» που έχει δημιουργηθεί αρχικά στο μυαλό 

κάθε καλλιτέχνη. 

Ο Τζόρτζο Βαζάρι στο προοίμιο της πρώτης εποχής των Βίων κάνει λόγω για 

το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέροντας ότι «στην αληθινή μίμηση της φύσης, εκείνο 

που την προσεγγίζει περισσότερο, θεωρείται τελειότερο»215. Είναι αδύνατον 

επομένως να επιτευχθεί μια ακριβής απομίμηση της φύσης. Αντιθέτως στο προοίμιο 

                                                 
212 Βλ. Cennino Cennini, Το βιβλίο της τέχνης, Αθήνα, Artigraf, 1991, σελ. 17. 
213 «Perciò che come l'imitazione del dipintore si fa con pennelli, e con diversità di colori (co' quali 
esso poi, la natura, gli atti e la sembianza o d'uomo o d'altro animale imitando, ci rende la imagine di 
quello al vivo somigliante)», βλ. Daniello Bernardino, Della Poetica, Βενετία, Giovanni Antonio di 
Nicolini, 1536, σελ. 25. 
214 «I dipintori, se bene nel ritrarre dal naturale, debbono imitare la natura, e sprimere il vero quanto 
più fanno, possono non dimeno, anzi debbono, come ancora i Poeti, usare alcuna discrezione, onde 
molto fu lodato la prudenza d’ Apelle, il quale devendo ritrarre Antigono, che era cieco da uno occhio 
diede tal sito alla figura, che ascose quell’ occhio di maniera, che non si poteva vedere», βλ.  
Benedetto Varchi, Lezzione, ό.π., σελ. 26. Το ίδιο παράδειγμα αναφέρει και ο Ντόνι στο Disegno και 
στη συνέχεια παρομοιάζει την ικανότητα του Απελλή με εκείνη του Μιχαήλ Αγγέλο, βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 6v.  
215 «alla vera imitazione della natura, alla quale chi più si accosta, è più perfetto», βλ. Giorgio Vasari, 
Le vite, ό.π., σελ. 21. 
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της τρίτης εποχής ο ίδιος δηλώνει ότι ένα από τα επιτεύγματα των «μοντέρνων 

καλλιτεχνών» ήταν το γεγονός ότι κατάφεραν να μιμηθούν τα πιο όμορφα μέρη της 

φύσης και με αυτό τον τρόπο την ξεπεράσουν. Επαινεί έτσι τον προσωπικό τρόπο, τη 

«maniera» που υιοθέτησε ο εκάστοτε καλλιτέχνης216. Ωστόσο ο Rensselaer Lee 

διακρίνει μια ακόμα αντίφαση στα όσα ισχυρίζεται ο Βαζάρι αφού στη συνέχεια του 

έργου του αποδεικνύεται ότι εκείνο που αποζητά είναι η ακριβής αντιγραφή217.  

Όπως ο Antonio Pinelli έχει επισημάνει, ο Βαζάρι αναγνωρίζει μια δυσκρασία 

στη σχέση μεταξύ της «υπέρβασης» και της «πιστότητας στο πραγματικό»218. Αν σε 

κάποιο έργο ο καλλιτέχνης προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να αντιγράψει 

πιστά τη φύση, ο Βαζάρι θα παραπονεθεί για την έλλειψη του «ιδανικού ωραίου» και 

θα κατηγορήσει τον καλλιτέχνη για «υπερβολική επιμέλεια» ή για έλλειψη σχεδίου ή 

για υπερβολική μελέτη και «κοπιώδη μανιέρα». Όλα αυτά αποδεικνύουν μια έλλειψη 

σχεδιαστικής ικανότητας και κατά συνέπεια μια ανεπάρκεια μανιέρας, όπως 

βλέπουμε στο βίο του Τιτσιάνο. Από την άλλη αν ο καλλιτέχνης προβεί στην 

«υπέρβαση της φύσης» ίσως κατηγορηθεί για «υπερβολική χρήση της maniera» και 

για «εμπειροτεχνία», που σημαίνει την από μνήμης επανάληψη στερεότυπων εικόνων 

που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του 

Περουτζίνο.  

Επίσης, σύμφωνα με τον Βαζάρι η ιδέα της ομορφιάς όχι μόνο προϋποθέτει 

την εμπειρία αλλά γεννιέται μέσα από αυτήν. Ο καλλιτέχνης είναι απαραίτητο να 

παρατηρεί την πραγματικότητα αλλά είναι και αναγκαίο να κάνει χρήση της 

«electio», προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα νέο όλο. Επομένως, η ιδέα της 

ομορφιάς δεν υπάρχει a priori στο μυαλό του καλλιτέχνη αλλά γεννάται a 

posteriori219, δηλαδή λαμβάνεται από τη φύση και εκφράζεται στα αντικείμενα. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι το δημιούργημα επιτυγχάνεται μόνο από το 

συνδυασμό των εξωτερικών μερών αλλά από μια εσωτερική ή αλλιώς νοητή οπτική η 

                                                 
216 Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. ΙΙΙ, ό.π., σελ. i και iv. 
217 Rensselaer W. Lee, «Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of Painting», The Art Bulletin, τόμ. 
22, 1940, σελ. 204. 
218 Antonio Pinelli, La Bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Τορίνο, Einaudi, 1993, 

σελ. 96. 
219 «Perchè il disegno … che non solo nei corpi umani e degl’ animali, ma nelle piante ancora e nelle 
fabbriche e sculture e pitture conosce la proporzione, che ha il tutto con le parti e che hanno le parti 
fra loro e col tutto insieme. E perchè da questa cognitione nasce un certo concetto e giudizio, che si 
forma nella mente quella tal cosa, che poi espresso con le mani si chiama Disegno; si può 
conchiudere, che esse disegno altro non sia, che una apparente espressione e dichiarazione del 
concetto, che si ha nell’ animo, e di quello, che altri si è nella mente imaginato e fabbricato nell’ 
Idea», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 111. 
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οποία ενώνει τις ατομικές εμπειρίες σε ένα όλο. Ο Βαζάρι θεωρούσε επομένως ότι 

ιδέα είναι κάθε εικόνα που λαμβάνεται στο μυαλό του καλλιτέχνη, εκφράζεται ως 

σκέψη και αποτυπώνεται. 

«Απ’ τη μια πλευρά η φύση δίνει κανόνες και κανονιστικές παραμέτρους˙ 

πάνω σε αυτή βασίζονται «ρυθμός», «κανόνας», και «μέτρο». Από την άλλη, ο 

καλλιτέχνης χωρίς να παρεκκλίνει από την αντικειμενική «αλήθεια» αυτών των 

κανονισμών, επιτρέπει στον εαυτό του ένα ευρύ περιθώριο ελιγμών. Στο όνομα της 

ομορφιάς επιλέγει ό, τι πιο ωραίο βρίσκεται στη φύση, ευθυγραμμίζοντάς το στην 

ιδέα του ωραίου που έχει σχηματιστεί στο μυαλό του. Στο όνομα της ποικιλίας και 

της θελκτικότητας επιτρέπει στον εαυτό του την «άδεια», «υπερβαίνει το μέτρο», 

φτάνει να «τεχνουργήσει» τη «χοντροκομμένη» φυσική αλήθεια για να αγγίξει τη 

χάρη και την κομψότητα»220.  

 Σύμφωνα με τον Πάολο Πίνο η Φύση είναι ανώτερη από την Τέχνη, γιατί οι 

μορφές της έχουν αναγλυφικότητα, πράγμα αδύνατον να δημιουργηθεί στην τέχνη 

της ζωγραφικής221. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η ομορφιά, που είναι το πρώτο 

αντικείμενο της μίμησης, είναι μοιρασμένη σε όλο το φυσικό κόσμο και δεν υπάρχει 

συνολικά σε μια ενιαία μορφή. Σκοπός του ζωγράφου είναι να κάνει μια επιλογή από 

αυτά τα μέρη, να τα ενώσει σε ένα όλο και να καταφέρει να σχεδιάσει την τέλεια 

μορφή. Με αυτό τον τρόπο το έργο του θα ενσωματώσει όλη την ομορφιά της φύσης 

αλλά θα καταφέρει και να την ξεπεράσει αφού ο καλλιτέχνης θα έχει τη δυνατότητα 

να διορθώσει όλες τις ατέλειες222. Υπάρχουν άπειρα πράγματα τα οποία μπορούν να 

δημιούργησουν τα χρώματα. Ωστόσο, κάνενα χρώμα από μόνο του δεν μπορεί να 

πλησιάσει με ακρίβεια τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση, αλλά χρειάζεται την 

ευφυΐα και την πρακτική ενός καλού δασκάλου223.  

                                                 
220 Antonio Pinelli, La Bella Maniera, ό.π., σελ. 103. 
221 «ma l'arte di necessità è inferiore alla natura, perché la natura dà il rilievo e il motto alle sue figure, 
il ch'è impossibil a noi», βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 5v. 
222 «E per non incorrere nell’ imperfezzione, imitate Zeusi che, volendo appresso li Crotoniat i 
dipignere una Venere, elesse tra tutte le giovanette della città cinque vergini, la beltà delle quali 
soppliva all’ integrità della sua Venere, raccogliendo da una di quelle gli occhi, dall’ altra la bocca e 
dall’ altra il petto, et in tal guisa reduceva a perfezzione l’ opera sua», βλ. Paolo Pino, Dialogo di 
Pittura, ό.π., σελ. 4v – 5r. 
223 «Sono infinite le cose appertinenti al colorire, e impossibil è isplicarle con parole, perché ciascun 
colore o da sé o composito può far più effetti, e niun colore vale per la sua proprietà a fare un minimo 
dell'effetti del naturale, però se gli conviene l'intelligenzia e pratica di buon maestro», βλ. Paolo Pino, 
Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 17r. 
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Ο Λοντοβίκο Ντόλτσε στο έργο του σημειώνει ότι «deve adunque il pittore 

procacciar non solo d’imitar, ma di superar la natura»224. Στη συνέχεια παρουσιάζει 

τα στάδια που πρέπει να ακολουθεί ένας καλλιτέχνης. Πρώτον, πρέπει να προσπαθεί 

να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερο την ομοιότητα του δημιουργήματός του με τη 

φύση. Δεύτερον, χρειάζεται να επιλέγει τα πιο όμορφα μέρη, όπως έκανε ο Ζεύξις και 

τέλος να μελετά τα αρχαία γλυπτά, τα οποία θα λάβει ως πρότυπα αφού λόγω της 

τελειότητάς τους θα τον βοηθήσουν να διορθώσει ατέλειες που υπάρχουν στη 

φύση225. 

Υποστηρίζει ότι μόνο η τέχνη δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη να 

αναδείξει σε ένα ενιαίο σώμα όλη την ομορφιά των φυσικών πραγμάτων. Για το 

σκοπό αυτό οι καλλιτέχνες πρέπει να διορθώσουν τα ελαττώματα της φύσης μέσω 

της μελέτης της αρχαίας γλυπτικής, αφού τα γλυπτά περιέχουν όλη την ιδέα της 

τέλειας ομορφιάς στην τέχνη226. Αυτά αποτελούν από μόνα τους αντικείμενα 

μίμησης, επειδή αντιπροσωπεύουν το ένδοξο παράδειγμα των αρχαίων καλλιτεχνών, 

που επέλεξαν τα καλύτερα μέρη της φύσης, τα συνέθεσαν για να δημιουργήσουν το 

τέλειο έργο τους και κατάφεραν να κερδίσουν το θαυμασμό. 

Κάτι τέτοιο βλέπουμε να έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ειπώθηκαν από τον 

Αριστοτέλη, αφού εκείνος μιλώντας για μίμηση της φύσης, δεν εννοούσε ότι αυτή 

εξαρτάται από εξωτερικά πράγματα δηλαδή από τα αρχαία πρότυπα τελειότητας. Η 

φύση όπως υποστήριζε παρέχει όλα τα υλικά από τα οποία ο καλλιτέχνης μπορεί να 

                                                 
224 «Πρέπει επομένως ο ζωγράφος να πετυχαίνει όχι μόνο τη μίμηση της φύσης αλλά και το να την 
ξεπεράσει», βλ. Lodovico Dolce, Diallogo della Pittura, intitolato l’ Aretino, Βενετία, Gabriel Giolito, 
1557, σελ. 15. 
225 «Onde abbiamo lo esempio di Zeusi, che, avendo a dipingere Elena nel tempio de’ Crotoniati, 
elesse di vedere ignude cinque fanciulle e, togliendo quelle parti di bello dall’una, che mancavano 
all’altra, ridusse la sua Elena a tanta perfezzione, che ancora ne resta viva la fama … Devesi adunque 
elegger la forma più perfetta , imitando parte la natura. Il che faceva Apelle, il quale ritrasse la sua 
tanto celebrata Venere che usci va da l mare (di cui disse Ovidio che, se Apelle non l’avesse dipinta, 
ella sarebbe sempre stata sommersa fra le onde) da Frine, famosissima cortigiana della sua età; et 
ancora Prasitele cavò la bella statua della sua Venere Gnidia dalla medesima giovane … E parte si 
debbono imitar le belle figure di marmo o di bronzo de’ maestri antichi; la mirabile perfezzion delle 
quali chi gusterà e possederà a pieno, potrà sicuramente corregger molti difetti di essa natura» βλ. 
Lodovico Dolce, Diallogo della Pittura, ό.π., σελ 15 και 17. 
226 «E per fare un corpo perfetto, oltre alla imitazione ordinaria della natura, essendo anco mestiero 
d’imitar gli antichi, è da sapere che questa imitazione vuole esser fatta con buon giudicio, di modo 
che, credendo noi imitar le parti buone, non imitiamo le cattive; come, veggendo che gli antich i 
facevano le lor figure per lo più svelte, v’è stato alcun pittore che, serbando sempre questo costume, 
è spesso trappas sato nel troppo e quello ch’era virtù ha fatto diven ir vizio», βλ. Lodovico Dolce, 
Diallogo della Pittura, ό.π., σελ. 17. 
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επιλέξει τι θα μιμηθεί ώστε να φτάσει στην τελειότητα που αυτός έχει στο μυαλό του 

ή στη φαντασία του.227 

Όσον αφορά τη μίμηση των μοντέλων ο Ντόνι θεωρεί ότι τα έργα της αρχαίας 

γλυπτικής «έχουν τόσο μεγάλη εκτίμηση, που θα μπορούσαν να τα έχουν 

δημιουργήσει μόνο άνθρωποι σπάνιας τελειότητας»228. Σύμφωνα με το συγγραφέα, 

κάθε καλλιτέχνης πρέπει να βασίζεται στην «intelligenza» (ευφυία), η οποία είναι 

έμφυτη, αλλά και στην «pratica» δηλαδή να μελετά και να εξασκείται πάνω στην 

τέχνη του229. Η φύση προικίζει τον άνθρωπο με την «ευφυΐα», τη διανόηση, το 

ταλέντο να ασκήσει μια τέχνη. Ο ίδιος όμως ο άνθρωπος δεν πρέπει να επαναπαύεται 

μόνο σε αυτό αλλά να μελετά το αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεται. Η 

«πρακτική» λοιπόν είναι το σημείο που οι τέχνες διαφέρουν μεταξύ τους. Αρχικά η 

σπουδή έρχεται μέσα από το πρόσωπο του «maestro», κοντά στον οποίο οι νέοι 

καλλιτέχνες μαθητεύουν και προσπαθούν να τον μιμηθούν230. Το σημαντικότερο 

όμως είναι να δουν και να «μιμηθούν» τους «άριστους Έλληνες και Ρωμαίους» των 

                                                 
227 Rensselaer W. Lee, «Ut Pictura Poesis», ό.π., σελ. 207. 
Η σημασία της χρήσης των κατάλληλων μοντέλων έχει επισημανθεί και στην εκμάθηση της 
ρητορικής τέχνης. Ο Κικέρωνας ωστόσο στο De Oratore, υποστηρίζει ότι η μελέτη των μοντέλων ήταν 
απαραίτητη για τον ομιλητή και ο μαθητής της ρητορικής θα πρέπει να προσπαθήσει να μιμηθεί ένα 
τέτοιο μοντέλο («Let this then be my first counsel, that we show the student whom to copy, and to 
copy in such a way as to strive with all possible care to attain the most excellent qualities of his 
model. Next let practice be added, whereby in copying he way, reproduce the pattern of his choice 
and not portray him as time and again I have known many copyists do, who in copying hunt after such 
characteristics as are easily copied or even abnormal and possibly faulty … But he who is to proceed 
aright must first be watchful in making his choice, and afterwards extremely careful in striving to 
attain the most excellent qualities of the model he has approved», βλ. Cicero, De oratore, E. W. 
Sutton (μτφ.), Κέμπριτζ, Harvard University, 1947, σελ. 265 – 267.). Αλλά και ο Quintilian, 
ακολουθώντας την ίδια γραμμή σκέψης είχε δηλώσει πόσο σημαντικό ήταν για έναν ομιλητή η 
μελέτη ενός μοντέλου. Η εφεύρεση είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό στοιχείο της μίμησης και 
κατά συνέπεια της σύνθεσης. Το καλύτερο επομένως θα ήταν να καταφέρουμε ο μαθητής να μπορεί 
μιμηθεί οτιδήποτε έχει εφευρεθεί και έχει λάβει χώρα πριν από αυτόν («It is from these and other 
authors worthy of our study that we must draw our stock of words, the variety of our figures and our 
methods of composition, while we must form our minds on the model of every excellence. For these 
can be no doudt that in art no small portion of our task lies in imitation, since, although invention 
came first and is all-important, it is expedient to imitate approve in others. It is for this reason that 
boys copy the shapes of letters that they may learn to write, and that musicians take the voices of 
their teachers, painters tha works of their predecessors, and peasants the principles of agriculture 
which have been proved in practice, as models for their imitation», βλ. Quintilian, The institution 
oratoria, τόμ. IV, H. E. Butler (μτφ.), Κέμπριτζ, Harvard University, 1998, σελ. 75). 
228 «tali opera si sono tante stimate, che solo l’ ha sapute fare uomini rari d’ eccellenza», βλ. A. F. 
Doni, Disegno, ό.π., σελ. 19v. 
229 «ευφυΐα» και «πρακτική», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 33r. 
230 «i quali di commune consenso studieranno et imiteranno un medesimo maestro», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 16r. 
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οποίων τα έργα φέρουν ιδιαίτερη εκτίμηση και έπαινο231. Σύμφωνα με τον Ντόνι όλες 

αυτές οι αρετές συγκεντρώνονται μόνο στο πρόσωπο του Μιχαήλ Αγγέλου, ο οποίος 

όχι μόνο επαινείται αλλά θεωρείται «θεϊκός». 

Ο Ντόνι επηρεάζεται από την άποψη του Βαζάρι για την τεχνική του σχεδίου. 

Υποστήριζε ότι οι καλλιτέχνες θα πρέπει αρχικά να παρατηρήσουν και να 

μελετήσουν τα γλυπτά που έχουν γίνει από πέτρα ή από μάρμαρο και στη συνέχεια να 

εξασκηθούν στην απεικόνιση γνωστών αγαλμάτων ώστε να μάθουν. Αναφέρει: 

«Επομένως, όποιος θέλει να μάθει τη σωστή τεχνική του σχεδίου, τις σκέψεις του 

μυαλού και οτιδήποτε άλλο θέλει, χρειάζεται στη συνέχεια να εξοικειωθεί το χέρι 

του, ώστε να γίνει πιο έξυπνος στις τέχνες, να εξασκηθεί στην αναπαράσταση 

μορφών σε γλυπτό διάκοσμο ή σε μάρμαρο ή σε πέτρα ή καλύτερα σε γύψο ή ακόμα 

καλύτερα πάνω σε εκείνα τα όμορφα αρχαία αγάλματα ή σε αληθινά ανάγλυφα 

γήινων/φυσικών μοντέλων ή σε γυμνά … Το σχέδιο δεν μπορεί να έχει καλή 

αφετηρία, αν δεν εργάζεται συνεχώς στην αναπαράσταση των φυσικών πραγμάτων 

και αν δεν μελετά τα έργα των μεγάλων δασκάλων και τα αρχαία αγάλματα, όπως 

έχουμε πει πολλές φορές»232. 

Επιστρέφοντας στη μίμηση της φύσης μόνο στα 1567, με το έργο Trattato 

delle perfette proporzioni του Vincenzo Danti (Βιτσέντζο Ντάντι), γίνεται σαφής 

διάκριση μεταξύ «ritrarre» και «imitare». Στο ritrarre ο καλλιτέχνης απεικονίζει τα 

πράγματα ως έχουν, αναγνωρίζοντάς την τελειότητά τους. Στο imitare στόχος του 

καλλιτέχνη είναι να μιμείται τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και να 

διορθώνει τις ατέλειες της φύσης για να πετύχει την τελειότητα233. Ωστόσο ο 

                                                 
231 «ne la dilettatione delle quali imitano gl’ eccellentissimi Greci et Romani», βλ. A. F. Doni, Disegno, 
ό.π., σελ. 39v. 
232 «Chi dunque vuole bene imparare a esprimere disegnando i concetti dell’ animo, è qual si voglia 
cosa, fa di bisogno, poi che haverà alquanto assuefatta la mano, che per divenir piu intelligente nell’ 
arti si eserciti in ritrarre figure di rilievo o di marmo, o di sasso, o vero di quelle di gesso formare sul 
vivo, o vero sopra qualche bella statua antica o si veramente rilievi di modelli fatti di terra, o nudi, … Il 
qual disegno non puo havere buon origine, se non s’ ha dato continuamente opera a ritrarre cose 
naturali; e studiato pitture d’ eccellenti maestri, e di statue antiche di rilievo, come s’ è tante volte 
detto», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., τόμ. Ι, σελ. 112 και 114. 
233 «Ora, per tornare a dire universalmente di tutte le proporzioni delle cose che imitare o vero 
ritrarre si posso no, dico primieramente che ritrarre intendo io che sia fare una cosa appunto come si 
vede essere un’ altra. E lo imitare medesimamente intendo, al proposito nostro, che sia fare una cosa 
non solo in quel modo che altri vede essere la cosa che imita, quando fosse imperfetta, ma farla come 
ella arebbe da essere in tutta perfezzione. Imperocché questa parola imitazione non intendo che sia 
altro che un modo di operare il quale fugga le cose imperfette e s’ accosti, operando, alle perfezzioni; 
e che il ritrarre abbia a servire solamente d’ intorno alle cose che si veggiono essere, per loro stesse, 
di tutta perfezzione … Ritrarre si possono tutte quelle cose che sempre appariscono perfette nell’ 
essere loro; et imitare tutte quelle che possono essere per alcun accidente imperfette» βλ. Vincenzo 
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Πλάτωνας στο Σοφιστή είχε κάνει λόγο για την αντίθεση της εικαστικής απομίμησης 

των πραγμάτων που βρίσκονται στη φύση και της φανταστικής απομίμησης κατά την 

οποία ο ζωγράφος έχει το δικαίωμα να διορθώνει τα ελαττώματα της φύσης.  

Θέλοντας να διασαφηνίσει τις θέσεις του σχετικά με την σπουδαιότητα της 

μίμησης της φύσης, τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί και τη δυνατότητα που 

προσφέρει η γλυπτική στο να επιτευχθεί αυτό, ο Ντόνι παραθέτει ορισμένα 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 

Με αναφορά στο περίφημο άγαλμα Zucchone234 του γλύπτη Ντονατέλλο [28], 

ο Ντόνι προσπαθεί να αναδείξει την τελειότητα στην οποία μπορούν να φτάσουν τα 

έργα της γλυπτικής. Όπως υποστηρίζει ο γλύπτης ήταν τόσο πολύ ικανοποιημένος και 

ενθουσιασμένος από τη μορφή που είχε δημιουργήσει ώστε όταν την ολοκλήρωσε 

χτυπώντας με οργή και πάθος το χέρι του την διέταξε να «μιλήσει»235. Το έργο 

επομένως ήταν τόσο εξαίσιο, μοναδικό και ζωντανό που ακόμα και ο ίδιος ο γλύπτης 

μαγεύτηκε από το αποτέλεσμα. Ο καλλιτέχνης ωστόσο δεν επιδίωξε να δημιουργήσει 

μια εκπληκτικά όμορφη μορφή εξιδανικεύοντας τα χαρακτηριστικά της. Αντιθέτως 

απεικόνισε ακριβώς μια φυσική μορφή, αποτυπώνοντας τις ατέλειες και τα 

ελαττώματά της, σκεφτόμενος το μέρος που θα τοποθετηθεί ώστε να δημιουργήσει 

τις κατάλληλες φωτοσκιάσεις, μένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο πιστός στη 

φύση και καταφέρνοντας να δώσει ζωή, σάρκα, οστά και πνοή στην ύλη236.  

Όλες οι σχετικές απόψεις του Ντόνι μπορούν να συνοψιστούν στο όνομα του 

Μιχαήλ Αγγέλου για τον οποίο γράφει «θα υποκλινόμασταν μπροστά στο Μιχαήλ 

                                                                                                                                            
Danti, Il primo libro del Trattato delle perfette proporzioni, Φλωρεντία, Torrentino, 1567, σελ. 32 και 
45. 
Την ίδια ερμηνεία φαίνεται να έδωσε και ο Luigi Grassi καθώς υποστήριξε ότι οι δυο όροι αποτελούν 
ένα κώδικα ερμηνείας. Επομένως, το ritrarre παραπέμπει στο να δούμε τα πράγματα από μόνα τους, 
με όλη τους την τελειότητα, ενώ το imitare παραπέμπει όχι στο πως βλέπουμε ένα πράγμα, δηλαδή 
με όλες τους τις ατέλειες, αλλά στο πως θα πρέπει να είναι με όλη του την τελειότητα, βλ. Luigi 
Grassi, Teorici e Storia della critica d’ arte, Ρώμη, Multigrafica Editrice, 1970, σελ. 184. 
234 Πρόκειται για το δημοφιλές άγαλμα του προφήτη Αβακούμ, που φιλοτεχνήθηκε το διάστημα 
1423 – 1435 με σκοπό να τοποθετηθεί στο καμπαναριό της Santa Maria del Fiore. 
235 «e mi ricordo che Donatello scultore fiorentino, avendo fatto una figura di marmo chiamato da 
tutto il volgo di Fiorenza il Zuccone (la quale statua è posta nella torre miracolosa del campanile di 
Santa Liberata), dandogli un colpo con la mano disse: “Parla”», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 6r. 
Για το συγκεκριμένο άγαλμα ο Ντόνι κάνει λόγο και στο έργο του I Marmi (A. F. Doni, I Marmi, ΙΙΙ 
μέρος, 1552, ό.π., σελ. 10). Το ίδιο αναφέρει και ο Βαζάρι στο Βίο του Ντονατέλλο, γράφοντας «La 
quale per essere tenuta cosa rarissima, e bella quanto nessuna, che facesse mai, soleva Donato, 
quanto voleva qiurare, si che si gli credesse, dire alla fe, ch’ io porto al mio Zuccone, e mentre, che lo 
lavorava guardandolo tuttavia, gli diceva; Favella Favella, che ti venga il cacasangue». βλ. Giorgio 
Vasari, Le vite, ό.π., τόμ. Ι, σελ. 330.  
236 Για το άγαλμα Zuccone βλ. Lord Balcarres, Donatello, χ.τ., Kessinger Publishing, 2004, σελ. 26 – 29. 
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Άγγελο»237. Όπως αναφέρει ο Schlosser ο Ντόνι τονίζει εξαρχής το ρόλο του Μιχαήλ 

Αγγέλου και η μορφή του τοποθετείται στο κέντρο του έργου238. Σε ένα γράμμα του 

προς το Μιχαήλ Άγγελο ο Ντόνι τον αποκαλεί «divino uomo»239 και εξυμνεί τις 

μορφές που δημιουργούνται από το χέρι του σημειώνοντας: «τόσο οι μορφές σου από 

μάρμαρο όσο και αυτές με χρώμα αξίζουν περισσότερο έπαινο και περισσότερο 

σεβασμό από τους θεούς τους ίδιους, ώστε εσένα σε εκτιμούν τόσο οι άνθρωποι που 

ακόμα και χωρίς να έχεις πεθάνει σε εξυψώνουν στους πιο εξαίρετους θρόνους του 

Παραδείσου … και σίγουρα θα μπορούσα να σε αποκαλέσω Θεό, πάντα όμως με την 

άδεια της πίστη μας»240.   

Με την πραγματεία του εξυψώνει τον Μιχαήλ Άγγελο ως καλλιτέχνη. Με 

αυτόν η τέχνη – τόσο η γλυπτική όσο και η ζωγραφική – έφτασε στο απόγειό της. Στο 

πρόσωπό του ο Ντόνι βρίσκει συγκεντρωμένες όλες τις καλλιτέχνες αρετές και τα 

έργα του τα λαμβάνει ως πρότυπο της ευγενέστερης καλλιτεχνικής έκφρασης. Για το 

λόγο αυτό επαινεί το άγαλμα του Μωυσή καθώς και τις μορφές που έχει 

δημιουργήσει στο παρεκκλήσιο των Μεδίκων του Σαν Λορέντσο, στη Φλωρεντία. 

Το διάστημα μεταξύ 1513 έως το 1516 ο Μιχαήλ Άγγελος ασχολήθηκε με το 

σμίλευμα της μορφής του Μωυσή [29] και τους δώδεκα Σκλάβους που θα 

                                                 
237 « andrò a far riverenza a Michelagnolo», A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 8r. 
238 Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 246. 
239 Ο Βαζάρι υποστηρίζει ότι ο Μιχαήλ Άγγελος ενσωματώνει το θρίαμβο της τέχνης. Το έργο του 
μπορεί να συγκριθεί με το έργο του Θεού και θεωρούταν πρότυπο χριστιανού καλλιτέχνη (βλ. e 
vedesi nei contorni delle cose girate da lui per una via, che da altri che da lui non potrebbono essere 
fatte, il vero Giudizio e la vera dannazione e resurrezione. E questo nell'arte nostra e quello esempio e 
quella gran pittura mandata da Dio agli uomini in terra, accioche veggano come il fato fa, quando gli 
intelletti dal supremo grado in terra descendono, ed hanno in essi infusa la grazia a la divinita del 
sapere). Η θεϊκή του ποιότητα αποδίδεται και από τον Holanda λόγω της ικανότητάς του να 
δημιουργεί μια εικόνα και να αποκαλύπτει το αόρατο και το απόκοσμο (Francisco de Holanda, 
Quatre dialogues sur la peinture, Παρίσι, Librairie Honorè Champion, 1911, σελ. 44). Η αυθεντική 
ικανότητα του Μιχαήλ Αγγέλου να δίνει ζωή και πνοή σε κάθε μορφή που απεικόνιζε, να βλέπει 
μέσα στα πράγματα και να τα απεικονίζει με έναν τρόπο μοναδικό ήταν ο λόγος που του αποδόθηκε 
αυτός ο χαρακτηρισμός. Σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε τη θεϊκή του προέλευση ή την εξίσωσή του 
με τον ίδιο το Θεό. 
Ο Μιχαήλ Άγγελος δεν ήταν ο μόνος καλλιτέχνης στον οποίο απέδιδαν τον χαρακτηρισμό «θεϊκός» 
(βλ. «divino ingegno» Βαζάρι o Βίος του Filippo Brunelleschi). Κατά τον 16ο αιώνα ο όρος «θεϊκός» 
είχε μια συνηθισμένη αισθητική έννοια και χρησιμοποιούταν με μεταφορική σημασία για να 
δηλωθεί η αξία και η σημασία του εκάστοτε καλλιτέχνη και του έργου του και όχι η θεϊκή προέλευση 
ενός θνητού. 
240 «ch’ I vostri marmi, è I vostri colori meritano più honore, et maggior riverenza che gli Dei: che voi 
devreste essere adorato da gli huomini, et senza altrimenti morire levato da gli angeli in un seggio de I 
più belli del Paradiso … E certo io vi tengo per uno Iddio con licenza della nostra fede», βλ. Anton 
Francesco Doni, Lettere d’ Anton Francesco Doni, Βενετία, Girolamo Scotto, 1544, σελ. v. 
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τοποθετούνταν στο μεγαλοπρεπή τάφο του Ιουλίου Β’ στη Ρώμη241. Στον ηγέτη των 

Εβραίων ενσαρκώνονται όλες οι ιδέες του Μιχαήλ Αγγέλου. Η μορφή του συνδυάζει 

την αμυντική και επιθετική στάση, το παθητικό με το ενεργητικό, το ήρεμο με το 

εξοργισμένο, στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνουν το χαρακτήρα του. Οι 

χαρακτηριστικές αντιθέσεις τόσο στη θέση των ποδιών, στο στρίψιμο του κεφαλιού 

με την εντυπωσιακή γενειάδα, η διαφορετική οργάνωση της αριστερής και της δεξιάς 

πλευράς ενσωματώνουν την Ενεργό Ζωή (vita activa) και τη Στοχαστική Ζωή (vita 

contemplativa)242. Τη διπλή ιδιότητα του Μωυσή, ως προφήτη και ως ηγέτη 

προσπαθεί και καταφέρνει να αποδώσει ο καλλιτέχνης. Σύμφωνα με τον Ascanio 

Condivi (Ασκάνιο Κοντίβι), ο Μωυσής, ο ηγέτης των Εβραίων βρίσκεται σε στάση 

στοχαστική243. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενσαρκώνει την 

αντιφατικότητα της ανθρώπινης ψυχής, της προσωπικότητας του καλλιτεχνήματος 

και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.  

Το 1519 – 1520 ξεκινά να χτίζεται το παρεκκλήσιο των Μεδίκων. Δεν 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα για το αν ο Μιχαήλ Άγγελος ασχολήθηκε με το εξωτερικό 

μέρος του παρεκκλησίου244, σίγουρα όμως ήταν υπεύθυνος για τη δομή και την 

αρχιτεκτονική του εσωτερικού χώρου. Η Αγία Τράπεζα είναι τοποθετημένη περίπου 

στο κέντρο, ενώ στον τοίχο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι υπάρχει καθήμενη η 

Παναγία με το Θείο Βρέφος και δίπλα της από τη μια πλευρά ο άγιος Κοσμάς και από 

την άλλη ο άγιος Δαμιανός [30]. Στους τοίχους αριστερά και δεξιά μέσα σε κόγχες 

τοποθετήθηκαν τα δυο γλυπτικά σύνολα, ο τάφος του Τζουλιάνο [31] και ο τάφος του 

Λορέντσο [32] των Μεδίκων αντίστοιχα.  

                                                 
241 Για «τραγωδία τάφου», βλ. Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, Φλωρεντία, Gaetano 
Albizzini, 1746, σελ. 27 – 32. 
242 Ο νους όπως έχει αναφερθεί μπορεί να συμμετέχει τόσο στις ιδέες όσο και στο φθαρτό κόσμο. 

Όπως υποστηρίζει ο Ervin Panofsky ο Λαντίνο παραλληλίζει τη iustitia (δικαιοσύνη) με την Ενεργό 
Ζωή και τη religio (θεολογία) με τη Στοχαστική Ζωή, όπου κάθε μια οδηγεί τη Ψυχή στα ανώτερα 
σώματα (βλ. Ervin Panofsky, Μελέτες εικονολογίας, Ανδρέας Παππάς (μτφ.), Αθήνα, Νεφέλη, 1991, 

σελ. 243). Αντίθετα ο Φιτσίνο υπερασπίστηκε τη Στοχαστική Ζωή. Η Ψυχή πρέπει να απομακρυνθεί 
από τις εξωτερικές κινήσεις (αισθήσεις) και από το σώμα, να μετατραπεί σε θείο εργαλείο και να 
καταφέρει να φτάσει στην απόλυτη αλήθεια και την ομορφιά (Βλ. Marsilio Ficino, Three books on life, 
Carol V. Kaske & John R. Clark (μτφ.), Αριζόνα, Medieval & Renaissance texts & studies, 1998, σελ. 120 
– 123, «Hinc philosophi singulars evadunt, praesertim cum animus sic ab extremis motibus atque 
corpore proprio sevocatus, et quam proximus divinis et divinorum instrumentum efficiatur. Unde 
divinis influxibus oraculisque et alto repletus, …»). 
243 «Moise, duce e Capitano degli Hebrei, ilqual senestà à sedere, in atto di pensoso et savio», βλ. 
Ascanio Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, ό.π., σελ. 40. 
244 Ο Κοντίβι στην αναφορά των έργων του παρεκκλησίου των Μεδίκων δεν αναφέρει ότι ο Μιχαήλ 
Άγγελος ασχολήθηκε με την κατασκευή του, (βλ. Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, 
ό.π., σελ. 32 – 37), ενώ ο Βαζάρι αναφέρει ότι ασχολήθηκε με τον τρούλο και στη συνέχεια 
περιγράφει το εσωτερικό του παρεκκλησίου (βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 739). 
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Ο Τζουλιάνο εμφανίζεται με την πανοπλία του, ως στρατηλάτης, κρατώντας 

το σκήπτρο του. Είναι ανήσυχος, βρίσκεται σε ετοιμότητα, το πρόσωπο του είναι 

στραμμένο στο πλάι όμως δε φαίνεται το βλέμμα του. Το αριστερό πόδι είναι σε 

εγρήγορση, ενώ το δεξί στηρίζει όλη τη μορφή. Κάτω ακριβώς έχει τοποθετηθεί η 

σαρκοφάγος και πάνω σε αυτή οι αλληγορικές μορφές της Νύχτας και της Ημέρας. Οι 

δυο μορφές είναι τοποθετημένες σε παράξενες και υπερβολικές στάσεις, ξαπλωμένες 

πάνω στη σαρκοφάγο, με το σώμα τους να συστρέφεται. 

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται η μορφή του Λορέντσο σε αντίθετη όμως στάση. 

Εμφανίζεται σκεπτικός, στοχαστικός, εσωστρεφής και το χέρι του στηρίζει το 

κεφάλι245. Η τριγωνική σύνθεση της πυραμίδας ακολουθείται και εδώ, με τις μορφές 

του Δειλινού και της Αυγής, τοποθετημένες πάνω στη σαρκοφάγο. Ο Erwin Panofsky 

παραλληλίζει τη μορφή του Δούκα με το διάσημο χαρακτικό Μελαγχολία του Dürer 

(Ντύρερ). Υποστηρίζει ότι και οι δυο μορφές παρουσιάζουν μια εξωτερική αδράνεια 

η οποία έρχεται σε αντίθεση με την έντονη εσωτερική σκέψη που βιώνουν246.  

Το γεγονός ότι η τριγωνική σύνθεση των μορφών εντάσσεται μέσα στο 

ορθογώνιο που δημιουργεί η κόγχη δεν εμπίπτει στους κλασσικούς αρχιτεκτονικούς 

κανόνες αρμονίας, τους οποίους ο Μιχαήλ Άγγελος φαίνεται σταδιακά να απορρίπτει. 

Οι φιγούρες του ακολουθούν μια πυραμιδοειδή και ελικοειδή σύνθεση, το σχήμα της 

φωτιάς247. Ξεπερνά λοιπόν την αρμονία των μελών που πρέσβευε η κλασσική 

Αναγέννηση και αναζητεί τη μεγαλοπρέπεια και το «δέος» με σκοπό να συγκινήσει 

το θεατή. Στόχος του γίνεται η κατάκτηση του «υψηλού». 

Οι προσωποποιήσεις των Μεδίκων δεν αντιστοιχούν στην πραγματική 

φυσιογνωμία των μορφών, αλλά κάθε ένας τους απεικονίζει μια ιδέα. Ο Τζουλιάνο 

εκφράζει την Ενεργό Ζωή  δηλαδή τον άνθρωπο της δράσης και ο Λορέντσο τη 

Στοχαστική Ζωή, τον άνθρωπο της σκέψης. Ο Μιχαήλ Άγγελος επομένως καταφέρνει 

να κάνει μια εικονογραφική προσαρμογή στην ιδέα. Οι προσωπικότητες των δυο 

«capitani» δεν είναι αντιφατικές αλλά δημιουργούν μια ενοποιημένη ιδέα και η μια 

μορφή αλληλοσυμπληρώνει την άλλη.  

Ο Ντόνι στην πραγματεία δεν προβαίνει σε ανάλυση ή περιγραφή του έργου 

του Μιχαήλ Αγγέλου. Τονίζει την καινοτομία του καλλιτέχνη στη σύνθεση της 

                                                 
245 Ο Βαζάρι στους Βίους τον αναφέρει ως «il Pensoso Duca Lorenzo» βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., 
τόμ. ΙΙΙ, σελ. 740. 
246 Ervin Panofsky, The life and art of Albrecht Durer, Πρίνστον, Princeton University, 1971, σελ. 160 – 
162. 
247 Paolo Lomazzo, Trattato dell’ arte, τόμ. Ι, Ρώμη, Saverio del Monte, 1844, σελ. 34 – 35.  
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μορφής της Αυγής, τη μοναδικότητα της και τη θεωρεί ένα θρίαμβο στη φύση. 

Επίσης χαρακτηριστικά αναφέρει: «δεν έχει το Διάβολο μέσα της όπως τα αρχαία 

είδωλα»248. Προσομοιώνει τα αγάλματα του Μιχαήλ Αγγέλου με ιερά πρόσωπα και 

πιθανολογεί τη θεϊκή τους προέλευση249. Για τις μορφές του παρεκκλησιού ο Ντόνι 

γράφει ότι «οι συγκεκριμένες μορφές που έκανε εξέπληξαν τη Φύση και την 

Τέχνη»250, εξυψώνοντας το δημιουργό της.  

Η νεοπλατωνική ιδέα για την παρουσία του πνευματικού μέσα στην ύλη 

καθώς και η αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής σαν μια αυθεντική, βασανιστική 

μορφή ύπαρξης, που αναφέρθηκε πρωτύτερα, ταιριάζει απόλυτα με τη δυσαρέσκεια 

του Μιχαήλ Αγγέλου για τον εαυτό του και τον κόσμο251. Οτιδήποτε θαυμάζει ο νους 

στον «καθρέφτη» των μεμονωμένων μορφών και των πνευματικών αρετών είναι μια 

αντανάκλαση της μοναδικής και άφατης θείας ακτινοβολίας στην οποία συμμετέχει η 

ψυχή πριν κατέβει στη γη, στην οποία πάντα επιθυμεί να επιστρέψει και με την οποία 

στιγμιαία ενώνεται. Συμφωνεί τόσο με την πίστη της απελευθέρωσης του αγάλματος 

από την πέτρα252 όσο και με τη συμμετοχή της ψυχής στις πνευματικές ιδέες πριν 

«εγκλωβιστεί» στο σώμα το οποίο και αποτελεί τη φυλακή της. 

Ο ίδιος ο Ντόνι στο I Marmi δέχεται την άποψη ότι τα αγάλματα είναι 

«φυλακισμένα στο υλικό» μέχρι να τα «απελευθερώσει» και να τα «ανακαλύψει» ο 

γλύπτης253. Άλλωστε και ο Μαρσίλιο Φιτσίνο χαρακτηριστικά είχε γράψει: «πόσο 

περισσότερο πρέπει να θεωρήσουμε ότι αλλάζει η ουράνια αθάνατη ψυχή όταν 

πηγαίνει κάπου σκοτεινά και παραμένει στη φυλακή του ανθρώπινου σώματος, και 

πόσο πολύ αλλάζει η κατάστασή της;»254. Επομένως στον καλλιτέχνη αναθέτει 

περισσότερο το ρόλο του εξερευνητή και όχι του δημιουργού. Στο σημείο αυτό 

πιθανότατα ο Ντόνι είναι επηρεασμένος και από τους στίχους του Μιχαήλ Αγγέλου: 

«Non ha il ottimo artista alcun concetto / ce un marmo solo in se non circonscriva / 

                                                 
248 «non ha il Diavolo dentro come gl’ antichi Idoli», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 11r. 
249 Stephen J. Campbell, «“Fare una cosa …», ό.π., σελ. 608. 
250 «cose da fare stupire la Natura e l’ Arte di quelle figure», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 11r. 
251 Ervin Panofsky, Μελέτες εικονολογίας, ό.π., σελ. 304 - 306. 
252 Παρομοίως και ο Βαζάρι αναφερόμενος στον Μιχαήλ Άγγελο τονίζει ότι «απογύμνωνε την πέτρα» 
βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 776 
253 «che tu mostri che ogni nostra materia è là sotterrata, et che a poco a poco esca fuori», βλ. A. F. 
Doni, I Marmi, σελ. 99. 
254 «si tam lenis motus nostantum mutati, quanto magis censendum est caelestem  immortalemque 
animum, quando obscuro terremi, moribundi que corporis carcere clauditur, tunc (ut est apud 
Platonious) e suo illo statu mutari?», βλ. Marsilio Ficino, Theologia Platonica, ό.π., σελ. 240b. 
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col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce alle intelletto»255. Στο 

Disegno περιγράφοντας τη μορφή της Παναγίας με το νεογέννητο ο Ντόνι 

ισχυρίζεται ότι η μορφή αυτή αποκαλύφθηκε στον καλλιτέχνη καθώς τη σμίλευε και 

επομένως το άγαλμα είναι δεν είναι απλώς ένα προϊόν ανθρώπινης τέχνης256. 

                                                 
255 Michelangelo Buonarroti, Le Rime, Ρώμη, χ.ε., 1817, σελ. 1. 
256 «la sagrestia di Michel Agnolo, et habbiate avertenza non vi rapire in estasi nel considerare quelle 
figure di marmo, et non vi trasmutare in pietra. La stanza dove lavora, che v’ è una Madonna che 
scese di Paradiso a farsi ritrarre», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 48r. 
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Κεφάλαιο 4 

Η πραγματεία Disegno του Anton Frnacesco Doni στο πλαίσιο 

της διαμάχης περί του πρωτείου των τεχνών (paragone) 

 

 Βασικός στόχος του Ντόνι, στην πραγματεία του Disegno, είναι η συμμετοχή 

στη συζήτηση περί του πρωτείου των τεχνών257. Στο διάλογο που θα ακολουθήσει 

τόσο η Φύση όσο και η Τέχνη συμφωνούν να συμμετέχουν δυο καλλιτέχνες, ο Σίλβιο 

Κοζίνι αντιπροσωπεύοντας τη γλυπτική και ο Πάολο Πίνο τη ζωγραφική, γιατί 

«πάντα ένα τεχνίτης θα υπερασπιστεί καλύτερα το επάγγελμά του παρά κάποιος 

άλλος»258 προβάλλοντας ο κάθε ένας τα επιχειρήματά του. 

 

Ι. Το χρονικό προβάδισμα 

 Το πρώτο επιχείρημα που δίνεται έχει σχέση με το ποια από τις δυο τέχνες 

εμφανίστηκε πρώτη. Η Φύση δίνει το χρονικό προβάδισμα στη γλυπτική 

αναφέροντας ότι «ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, γλυπτό»259. 

Ταυτοχρόνως μετατρέπει το Θεό σε ένα «Θεϊκό Γλύπτη», δίνοντας με αυτό τον τρόπο 

θεϊκό χαρακτήρα στη γλυπτική με αποτέλεσμα να τονίζεται η ανωτερότητά της έναντι 

της ζωγραφικής.  

Αντίστοιχη άποψη παρουσιάζεται και από τον Jacopo Pontormo (Ιάκοπο 

Ποντόρμο), στο γράμμα που έστειλε στον Βάρκι, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός επέλεξε 

να δημιουργήσει τον πρώτο άνθρωπο χρησιμοποιώντας την τέχνη της γλυπτικής, 

αφού αυτή έχει τη δυνατότητα να δίνει «ζωντάνια» στα δημιουργήματά της260. Ο 

Βαζάρι αν και αναγνωρίζει τη χρονική υστέρηση της εμφάνισης της ζωγραφικής 

έναντι της γλυπτικής δε συμφωνεί στο ότι αυτό την καθιστά κατώτερη. Συγκεκριμένα 

στο προοίμιο των Βίων του δηλώνει ότι οι γλύπτες πλανώνται αν βασίζουν την 

                                                 
257 «Certo io vorrei che noi ragionassimo alquanto insieme di ciascuna di quest’ arti e che 
risolutamente noi vedessimo qual di queste due tiene il principal luogo: o la pittura, o la scoltura; 
perchè molti sono stati gl’ uomini d’ opinion varia, né si sono ancora accordati insieme», βλ. A. F. 
Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5v. 
258 «sempre uno artefice diefenderá meglio la profesion sua che quella d’ un altro», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 5r. 
259 «Iddio fece l’ uomo primo di scoltura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5v. 
260 «Ma quello che io dissi troppo ardito, ch’ è la importanza, si è superare la natura in volere dare 
spirito a una figura a farla parere viva, e farla in piano. Che se almeno egli avesse considerato che, 
quando Dio creò l’ uomo, lo fece di rilievo, come cosa più facile a farlo vivo, e’ non si arebbe preso un 
soggeto si artifizioso e più tosto miracoloso e divino», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del 
Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 506. 



 63 

ανωτερότητα και την ευγένεια της τέχνης τους σε αυτό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν 

φτιαγμένος από χώμα, μια τεχνική που οι Έλληνες την ονόμαζαν «plastice» και οι 

Λατίνοι «fictoria», ενώ ο Πραξιτέλης θεωρούσε ότι αυτή ήταν η μητέρα της 

γλυπτικής. Η «plastice» και η ζωγραφική, όπως γράφει, γεννιούνται την ίδια στιγμή 

από το σχέδιο, επομένως καμία από τις δύο δεν προηγείται της άλλης261. 

 

ΙΙ. Η καθολικότητα απεικόνισης των στοιχείων της φύσης 

Συνεχίζοντας ο Ντόνι σημειώνει ότι έχει επικρατήσει η γλυπτική να 

χαρακτηρίζεται ως μια απλή ανθρώπινη εργασία ενώ αντιθέτως η ζωγραφική, 

αποκαλείται «θεϊκή Ζωγραφική»262. Ο ίδιος παρουσιάζεται αντίθετος σε αυτούς τους 

χαρακτηρισμούς καθώς αποδοκιμάζει, απορρίπτει και ειρωνεύεται την καθολικότητα 

της ζωγραφικής263. Ο Πίνο του Ντόνι υποστηρίζει ότι οι ζωγράφοι μπορούν να 

απεικονίσουν τη θάλασσα, τα κύματα, τη θύελλα, ακόμα και τη μανία του ανέμου, 

πράγμα αδύνατον να γίνει στη γλυπτική. Ωστόσο, ο Σίλβιο στοχεύοντας να 

υποστηρίξει την τέχνη του, απαντά ότι για όλα αυτά είναι απαραίτητη η εφαρμογή 

του σχεδίου το οποίο ανήκει κατεξοχήν στην τέχνη της γλυπτικής264. 

Αντιθέτως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε υποστηρίξει με μια σειρά 

παραδειγμάτων ότι η γλυπτική δεν έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει τη φύση και τα 

φυσικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι αδύνατον ένας γλύπτης να 

μπορέσει να αποτυπώσει στο έργο του, την ομίχλη, τη βροχή, τον ποταμό, την άμμο, 

τα αστέρια, τον αέρα265. Μόνο η ζωγραφική επομένως, έχει το πλεονέκτημα μίμησης 

                                                 
261 «Alle quali cose rispondendo i Pittori non senza sdegno, dicono primieramente, che volendo gli 
scultori cosiderare la cosa in sagrestia, la prima nobiltà è la loro, e che gli scultori si ingannano di gran 
lunga a chiamare opera loro la statua del primo Padre, essendo stata fatta di terra: l’ arte della qual 
operazione, mediante il suo levare, e porre, non è manco de’ pittori che di altri; e fu chiamata plastice 
da’ Greci e fictoria da’ Latini, e da Plassitele fu giudicata madre della Scultura, … che la plastice, e la 
pittura naschino insieme e subito dal disegno», βλ Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 14 - 15. 
262 «Ogni volta ch’ io favello de’ marmi, io vo’ dire dell’ opera umana, e non fatta per le man di Dio; e 
tu, ogni volt ache si descrive i cieli … si termina in pittura divina e non in mestiche di colori umani», 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5v. 
263 «Io mi son fatte talvolta si gran risa», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 5v.  
264 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12r – 12v. 
265 «Questa figura le cose trasparenti, e lo scultore ti mostrerà le naturali senza suo artefizio; il pittore 
ti mostrerà varie distanzie con variamento del color de l’ aria interposta infra li obbietti e l’ occhio; 
egli le nebbie, per le quali con dificultade penetrano le spezie delli obbietti; egli le pioggie, che 
mostrano dopo sé li nuvoli con monti e valli; egli la polvere che mostrano in sé e dopo sé li 
combattenti d’ essa mottori; egli li fiumi più o men densi; questa, ti dimostraranno li pessi scherzanti 
infra la superfizie dell’ acqua et il fondo suo; egli le pulite giare con varii colori possarsi sopra le lavate 
arene del fondo de’ fiumi circondati dalle verdeggianti erbe dentro alla superfizie de l’ acqua; egli le 
stelle in diverse altezze sopra di noi, e cosi altri innumerabili effetti, alli quali la scultura non 
aggiongie», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 39. 
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της φύσης όπως αυτή πραγματικά είναι. Ο Βάρκι σχετικά με την καθολικότητα της 

ζωγραφικής γράφει: «η ζωγραφική  είναι περισσότερο καθολική, δηλαδή μπορεί να 

μιμηθεί τη φύση σε όλα: επομένως, μπορεί να μιμηθεί πιστά όλα τα ζώα και όλα τα 

άλλα πράγματα που μπορεί να αγγίξει και να δει κάποιος … πράγμα το οποίο δεν 

μπορούν να κάνουν οι γλύπτες»266. Ο Μπάλτεζαρ Καστιλιόνε συμφωνεί στο γεγονός 

ότι όλα τα φυσικά πράγματα αποτυπώνονται καλύτερα μέσω της ζωγραφικής και ότι 

μόνο αυτή παρέχει τέτοια δυνατότητα267. Παρόμοια άποψη παρουσιάζεται και από το 

Βαζάρι καθώς ο ζωγράφος, όπως τονίζει, πρέπει να έχει γνώση όλων των πραγμάτων, 

γιατί στο ευρύ πεδίο της τέχνης του εντάσσονται όλα τα είδη και είναι υποχρεωμένος 

να απεικονίσει τα πάντα, ακόμα και άυλα και διαφανή υλικά268. Ακόμα, 

συμπληρώνει: «η ζωγραφική απεικονίζει τέλεια τους ανέμους, τα ποτάμια, τις 

καταγαίδες, τη βροχή, τα σύννεφα, το χαλάζι, το χιόνι, τον πάγο, την αστραπή, τον 

κεραυνό»269. 

 

ΙΙΙ. Οι αισθήσεις 

Στη συνέχεια τίθεται το θέμα της αντίληψης των έργων της ζωγραφικής και 

της γλυπτικής από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Η ζωγραφική καλύπτει και ικανοποιεί 

μόνο μια από τις πέντε αισθήσεις, την όραση, ενώ η γλυπτική εκτός από την όραση 

έχει ως πλεονέκτημά της και την αφή. Έναν πίνακα επομένως μπορούμε μόνο να τον 

δούμε. Ένα γλυπτό όμως γνωστοποιείται σε μας όχι μόνο μέσω των ματιών μας, αλλά 

έχουμε τη δυνατότητα να το αγγίξουμε και να το αντιληφθούμε270. Ακόμα και στο 

σκοτάδι η γλυπτική μας δίνει τη δυνατότητα της γνώσης μιας μορφής λόγω της 

αναγλυφότητάς της, πράγμα που η ζωγραφική αδυνατεί να μας προσφέρει271. Με 

βάση αυτά ο Ντόνι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η αφή, που ανήκει στη γλυπτική 

περισσότερο, δείχνει το ψέμα και αποκαλύπτει την πλάνη της ζωγραφικής»272. 

                                                 
266 «la pittura  essere  molto  più universale, cioè  potere  imitare  la natura  in tutte le cose;  
perciocché,  oltra  il  potere  contraffare  tutti  gli  animali e  tutte  l’altre  cose  che  si  possono 
toccare,  fanno  ancora  [i  pittori]  tutte  quelle che  si  possono  vedere … che non possono fare gli 
scultori», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 528. 
267 Baldesar Castiglione, Il Cortegiano, ό.π., σελ. 67. 
268 Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 20. 
269 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12r. 
270 «La veduta solamente rende ragion della pittura; or vedi che debolezza … meglio alla scoltura per 
avergli concedutto il tatto di piú», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 6r. 
271 «che se al buio si palpassero simili teste di rilievo scolpite, si darebbe piú certo giudicio, che quella 
della Pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 43r. 
272 «il tattoo, che è stato donato alla scoltura più, mostra la bugia e sciopre l’ inganno della pittura», 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 6r. 
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 Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ωστόσο είχε κατηγορήσει τους γλύπτες που δεν 

εμπιστεύονται την «κρίση του ματιού»273 και υποστήριξε ότι όταν το μάτι βρίσκεται 

σε σωστή απόσταση από το αντικείμενο το οποίο παρατηρεί, εξαπατά λιγότερο από 

τις άλλες ανθρώπινες αισθήσεις, γιατί με βάση τη νοητή πυραμίδα που δημιουργείται 

ανάμεσα σε αυτό και το αντικείμενο, μπορεί να το αντιληφθεί στην ολότητά του274. Η 

εξαπάτηση της ζωγραφικής είχε ήδη αναφερθεί από το Βάρκι. Η ζωγραφική 

στηρίζεται στην πιο ευγενή αίσθηση των ανθρώπων, την όραση. Όμως το ανθρώπινο 

μάτι, μπορεί να παραπλανάται και να εξαπατάται συχνά από τη θέα ορισμένων 

έργων, χωρίς να τα αντιλαμβάνεται απόλυτα. Επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αξιόπιστος κριτής275.  

Τόσο ο Bronzino (Μπροντσίνο) όσο και ο Giovanni Battista del Tasso 

(Τζοβάννι Μπαττίστα ντελ Τάσσο), στα γράμματα που έστειλαν προς το Βάρκι, 

δέχτηκαν τα πλεονεκτήματα της αφής που προσφέρουν τα έργα γλυπτικής. Όλα τα 

φυσικά πράγματα δεν μπορείς απλώς να τα δεις αλλά και να τα αγγίξεις, γράφει ο 

Μπροντσίνο276. Αυτή την αίσθηση και την αμεσότητα μπορεί να την προσφέρει μόνο 

η τέχνη της γλυπτικής. Επίσης, ο Τάσσο σημειώνει ότι η γλυπτική βρίσκεται πιο 

κοντά στην αλήθεια των πραγμάτων, λόγω της ανάγλυφης τεχνικής με την οποία 

απεικονίζει την πραγματικότητα αλλά και της δυνατότητας της αφής, που η 

ζωγραφική δεν έχει277. Ο Καστιλιόνε αναφερόμενος στη γλυπτική και στη 

ζωγραφική, δηλώνει ότι τα γλυπτά, λόγω τους σχήματος, του μεγέθους και του 

ανάγλυφου μοιάζουν στα φυσικά πράγματα, ενώ η ζωγραφική τεχνική λόγω των 

τεχνητών χρωμάτων μπορεί πολλές φορές να παραπλανά. Ωστόσο όμως, αποφεύγει 

να δηλώσει ευθέως ποια από τις δυο τέχνες προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια278. 

 

IV. Fatica di corpo 

Στη συνέχεια ο Ντόνι φαίνεται να δηλώνει την αντίθεσή του στο επιχείρημα 

ότι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφική και στη γύπτική είναι ότι η πρώτη 

ολοκληρώνει τα έργα της μόνο με «fatica di mente» («πνευματική κόπωση») ενώ η 

                                                 
273 «giudicio de l’ occhio», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 33. 
274 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 5 – 6. 
275 «l’occhio è il più nobile di tutti e cinque i sentimenti e ha per obietto i colori, non è però il più 
certo, anzi s’inganna molte volte», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 
533. 
276 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 500. 
277 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 508 - 509. 
278 Baldesar Castiglione, Il Cortegiano, ό.π., σελ. 66. 
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δεύτερη και με «fatica di corpo» («σωματική κόπωση»)279. Ο Ντόνι χαρακτηρίζει τη 

γλυπτική «εξαίρετη»  προσδίδοντάς της πνευματικότητα, η οποία την εξυψώνει από 

τις υπόλοιπες τέχνες280. Η σμίλευση ενός αγάλματος εκτός από την σωματική 

κόπωση προϋποθέτει και πνευματική κόπωση, καθώς οι καλλιτέχνες πριν αρχίσουν 

την εργασία τους πρέπει νωρίτερα να έχουν σκεφτεί, μελετήσει και υπολογίσει κάθε 

τους ενέργεια.  Φαίνεται να υποβαθμίζει τη σημασία του χρώματος έναντι του 

σχεδίου, το οποίο θεωρεί πρωταρχικό στοιχείο τόσο για τη ζωγραφική όσο και για τη 

γλυπτική και το οποίο γεννάται στο μυαλό κάθε καλλιτέχνη ανάλογα με την 

επινοητικότητά του281. Όπως έχουμε δει και πρωτύτερα ορίζει το σχέδιο ως 

«πνευματική σκέψη η οποία παράγει μια άριστη τέχνη, έτσι ώστε δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί κανένα έργο στη γλυπτική και στη ζωγραφική χωρίς την καθοδήγηση 

αυτής της σκέψης και του σχεδίου»282. Το σχέδιο θεωρείται η βάση στην τέχνη της 

γλυπτικής αντίθετα με την τέχνη της ζωγραφικής που βασίστηκε στο χρώμα. Όπως 

έχει αναφέρει από την αρχή, οι δυο τέχνες θα κριθούν με βάση το σχέδιο και σε οποία 

από τις δυο αποδειχθεί ότι αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο και απαραίτητο, εκείνη 

αυτομάτως θα θεωρηθεί ανώτερη από την άλλη. Υπό αυτήν την προϋπόθεση 

επομένως, ο Ντόνι στο συγκεκριμένο σημείο έχει πετύχει το στόχο του δηλαδή την 

ανάδειξη της γλυπτικής ως «ευγενέστατης τέχνης» αφού βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στο σχέδιο, δηλαδή μια ενέργεια καθαρά πνευματική που απαιτεί τη «fatica di 

mente». 

Ο Λεονάρντο είχε χαρακτηρίσει το γλύπτη ως έναν απλό τεχνίτη, ο οποίος 

είναι αναγκασμένος να εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες, να «χτυπά» το υλικό 

με τα χέρια του, να αναμειγνύει το στρώμα σκόνης από τη σμίλευση του μαρμάρου 

με τον ιδρώτα του σώματος του με αποτέλεσμα να θυμίζει «φούρναρη». Σε αντίθεση, 

ο ζωγράφος έχει την πολυτέλεια να παραμένει καθαρός, ντυμένος όπως εκείνος θέλει, 

ενώ την ώρα που εργάζεται συχνά μπορεί να συνοδεύεται από μουσικούς ή θεατές, 

δείχνοντας την ευγένεια του επαγγέλματός του283. Ο Βάρκι είχε αναφερθεί στο 

συγκεκριμένο επιχείρημα που πρόβαλλαν οι ζωγράφοι γράφοντας: «στην κούραση 

του σώματος, και αυτή πόση αθλιότητα κληροδοτεί στους γλύπτες, και στην κούραση 

                                                 
279 Anton Francesco Doni, Disegno, ό.π., σελ. 26v . 
280 Anton Francesco Doni, Disegno, ό.π., σελ. 37v. 
281 Anton Francesco Doni, Disegno, ό.π., σελ. 7r – 7v. 
282 «Il disegno non è altro che speculation divina, che produce un’ arte eccellentissima, talmente che 
tu non puoi operare cosa nessuna nella scoltura e nelle pittura senza la guida di questa speculazione 
et disegno», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 7v.  
283 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 31 – 32. 
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του πνεύματος και πόση ευγένεια επιφυλάσσει για (αυτούς) τους ζωγράφους … εν 

συντομία, λένε (οι ζωγράφοι) ότι κάνουν εκείνο που δε γίνεται: την επίπονη έρευνα 

και τη συνεχή επινoητικότητα»284.  

Σε αυτό ακριβώς το επιχείρημα φαίνεται ο Ντόνι ότι αντιτίθεται και κρίνει 

τους ζωγράφους για τη φύση της εργασίας τους, σημειώνοντας: «… εσείς κάθεστε με 

ένα μαξιλάρι κάτω, με τα ελαφριά πινέλα σας και δεν φοβάστε μήπως κάποιο 

θραύσμα σας αφαιρέσει κάποιο μάτι»285. Δίνει επομένως σημασία στις βλαβερές 

συνέπειες που επιφέρει η τέχνη της γλυπτικής. Επίσης, θέλοντας να τονίσει ακόμα 

περισσότερο την επικινδυνότητά της ο συγγραφέας σημειώνει τα επιβλαβή υλικά με 

τα οποία έρχεται σε επαφή ο γλύπτης, όπως είναι οι χημικές ενώσεις ή τα διαβρωμένα 

μέταλλα286. Ο Λεονάρντο ωστόσο τόνισε ότι ο γλύπτης αφαιρεί το υλικό για να 

δημιουργήσει το έργο του και προσπαθεί απλώς να βρει τις κατάλληλες φυσικές 

συνθήκες που θα το αναδείξουν, ενώ ο ζωγράφος προσθέτει το υλικό και ερευνά τον 

τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί το καθετί στο έργο του, σύμφωνα με τη δύναμη 

του μυαλού του. Άρα η ζωγραφική τεχνική απαιτεί τη πνευματική διαδικασία και τη 

νοητική λειτουργία του καλλιτέχνη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι η γλυπτική 

αναπαράσταση287. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά γράφει: «προσπαθώντας (εγώ) όχι 

λιγότερο στη γλυπτική από τη ζωγραφική, και κάνοντας και τη μια και την άλλη στον 

ίδιο βαθμό, μου φαίνεται ότι και με λιγότερη δύναμη μπορεί να δοθεί η ουσία»288. 

                                                 
284 «in fatica di corpo, e questa come ignobile lasciano a gli scultori: e in fatica di ingegno, e questa 
come nobile riserbano per loro … e in somma dicono che fanno parere quello che non è: nella qual 
cosa si ricerca fatica e artifizio infinito», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. 
ΙΙΙ, σελ. 529. 
285 «Questo è altro che impiastrare sopra i muri o sopra o sopra le tele hora giudica tu il riposo dell’ 
una et dell’ altra professione; tu ti stai a sedere con un’ origlieri sotto, con tuoi pennelletti leggieri, et 
non hai paura che una scaglia ti cavi un’ occhio», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 26v. Παρόμοιο 
περιστατικό περιγράφεται και από τον Μπενβενούτο Τσελλίνι, ο οποίος στην αυτοβιογραφία του 
γράφει: «Κάποιο πρωί ακόνιζα μερικά κοπίδια πριν αρχίσω τη δουλειά μου. Εκεί λοιπόν μια πολύ 
λεπτή σκλήθρα ατσάλι μπήκε στο δεξί μου μάτι, μέσα στην κόρη, έτσι που δεν μπορούσε να βγει με 
κανένα τρόπο. Ύστερα από μερικές ημέρες φώναξα το χειρουργό … Με ξάπλωσαν ανάσκελα πάνω σ’ 
ένα τραπέζι και μ’ ένα μεγάλο μαχαίρι άνοιξε μια φλέβα κάτω από τις φτερούγες των πουλιών. Το 
αίμα πετάχτηκε μέσα στο μάτι μου και τούτο μ’ ανακούφισε αμέσως. Ύστερα από δυο μέρες το 
ατσάλι είχε βγει και εγώ ήμουν μια χαρά, με την όρασή μου όπως και πριν», βλ. Μπενβενούτο 
Τσελλίνι, Η ζωή του Μπενβενούτο Τσελλίνι, Γιώργος Λεωτσάκος (μτφ.), Αθήνα, Άγρα, 2003, σελ. 470 
– 471. 
286 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 18v. Για αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας και τρόπους χρήσης 
των υλικών βλ. Benvenuto Cellini, Due Trattati, Μιλάνο, Tipografica de’ Classici Italiani, 1811, σελ. 55 
– 81.  
287 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 36 – 38. 
288 «Adoperandomi io non meno in scultura che in pittura, e faciendo l’ una e l’ altra in un medesimo 
grado, mi pare con piccola imputazione potere dare sentenzia», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della 
pittura, ό.π., σελ. 35. 
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Για την κόπωση του μυαλού κάνει λόγο και ο ζωγράφος Ποντόρμο στην 

επιστολή του προς τον Βάρκι. Εκεί αναγνωρίζει τη μεγάλη δυσκολία της γλυπτικής 

τέχνης, τους κινδύνους που εμπεριέχει για όσους ασχολούνται με αυτήν, την όχι και 

τόσο εύκολη επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούν, αλλά και την 

αναγκαιότητα αποφυγής λαθών λόγω της δυσκολίας διόρθωσής τους. Όλες αυτές οι 

δυσκολίες και οι απατήσεις όμως δεν μπορούν να φτάσουν εκείνες της ζωγραφικής, 

καθώς οι ζωγράφοι είναι αναγκασμένοι να μιμούνται όλα τα φυσικά πράγματα, 

ακόμα και τα πιο μικρά, με αποτέλεσμα όλη αυτή τους η προσπάθεια να επηρεάζει 

ολόκληρη τη ζωή τους289. Αλλά και ο Μπροντσίνο ενισχύει το επιχείρημα των 

ζωγράφων γράφοντας ότι αν οι γλύπτες βασίζονται στη δυσκολία και στην κούραση 

του σώματος για να υποστηρίξουν ότι η τέχνη τους είναι περισσότερο ευγενής, 

κάνουν λάθος. Η εργασία τους είναι κυρίως χειρονακτική με αποτέλεσμα να 

εντάσσεται στις «μηχανικές τέχνες», γεγονός που μειώνει την αίγλη και την 

αξιοπρέπειά της. Αν η γλυπτική εντασσόταν στις «ελευθέριες τέχνες» τότε θα έπρεπε 

να συμπεριλαμβάνεται και κάθε είδους χειρονακτική «τέχνη», όπως αυτή του τεχνίτη 

που εργάζεται σε λατομείο, στους δρόμους ή σκάβει, πράγμα αδύνατον. Αντίθετα από 

τους γλύπτες οι ζωγράφοι κοπιάζουν ίσως όχι με την κυριολεκτική έννοια, αλλά με 

την «προσπάθεια της ψυχής» τους290. Ο Βαζάρι επίσης αντιδρά και διαφωνεί σε αυτό 

τον ισχυρισμό των γλυπτών υποστηρίζοντας ότι «αν η κούραση και οι μεγάλοι 

κίνδυνοι είναι το μέτρο για την ευγένεια (μιας τέχνης), η τέχνη της εξαγωγής 

μαρμάρου από τα έγκατα των βουνών (στα λατομεία) που χρησιμοποιούν κώνους, 

πασσάλους και βαριοπούλες θα ήταν περισσότερο ευγενής από τη γλυπτική»291. 

                                                 
289 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 505. 
290 «dove gli scultori adducano la difficultà tanto divolgata, cioè di non potere porre, ma solo levare, 
et essere gran fatica a far tale arte per avere le pietre dure per subbietto; rispondono – dico – che, se 
vogliono dire della fatica del corpo circa lo scarpellare, che questo non fa l’ arte più nobile, anzi più 
presto gli toglie dignità, perché quanto l’ arti si fanno con più esercizio di braccia o di corpo, tanto più 
hanno del meccanico, e per conseguente sono manco nobili; ché, se ciò non fosse, sarebbero da 
lodarsi per arti belle infinite che sono tenute a vile, come gli scarpellini che lavorano alle cave o che 
scarpellano le strade, o quegli che zappano, o scamatini o maniscalchi o simili; ma se vorranno dire 
della fatica dell’ animo, dicono che non solo la pittura gli è eguale, ma la trapassa dig ran lunga, come 
si dirà più di sotto», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 502. 
291 «se la fatiche ed i pericoli maggiori arguiscono maggiore nobiltà, l’ arte del cavare i marmi dale 
viscere de’ monti per adoperare i coni, i pali, e le maze sarà più nobile della scultura», βλ. Giorgio 
Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 19. 
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Ωστόσο αποδέχεται τη δυσκολία της γλυπτικής παρατηρώντας το μικρό αριθμό 

γλυπτών έναντι της πληθώρας των ζωγράφων292. 

 

V. Η προοπτική 

Ένα ακόμα επιχείρημα που προβάλλεται από τους ζωγράφους και 

παρουσιάζεται στο Disegno από τον Πίνο του Ντόνι με στόχο να τονίσει την 

απαραίτητη συμμετοχή του νου στη ζωγραφική και την πνευματική κόπωση της 

τέχνης του, είναι η χρήση της προοπτικής σε όλα τα πράγματα αλλά ιδιαίτερα στην 

απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος293. Ο Σίλβιο, φέρεται να εκπλήσσεται από το 

«θάρρος» και συνάμα το «θράσος» των ζωγράφων να οικειοποιούνται την προοπτική 

και χωρίς δισταγμό διακόπτει το συλλογισμό του συνομιλητή του, εξηγώντας στον 

Πίνο ότι τα όσα πρόκειται να πει δεν έχουν ουσία διότι η συλλογιστική του αφετηρία 

είναι λανθασμένη294. Ξεκινώντας τον δικό του συλλογισμό ο Σίλβιο φέρνει στη 

συζήτηση και την τρίτη τέχνη, την αρχιτεκτονική και παρ’ όλο που αντιλαμβάνεται 

ότι αυτή δε συμμετέχει στη διαμάχη περί του πρωτείου των τεχνών τη θεωρεί 

απαραίτητη για να διασαφηνίσει το θέμα. 

«Η προοπτική … είναι μέλος της αρχιτεκτονικής», γράφει ο Ντόνι επαινώντας 

την αρχιτεκτονική295. Για το σχεδιασμό οποιουδήποτε κτιρίου πρέπει να λαμβάνεται 

υπ’ όψιν η κλίμακα των αποστάσεων, η αναλογία των μεγεθών, ο συνδυασμός των 

όγκων και η οπτική αντίληψη. Όλα αυτά απαιτούν την εφαρμογή της προοπτικής 

στην αρχιτεκτονική έτσι ώστε όλος ο σχεδιασμός των γραμμών να γίνεται με βάση 

την απόστασή τους από το βλέμμα του θεατή και όλες να συγκλίνουν προς ένα κοινό 

σημείο296. Ωστόσο για να υλοποιηθεί ένα τέλειο αρχιτεκτονικό κτίσμα, το οποίο θα 

είναι άξιο επαίνου και θαυμασμού, δεν αρκεί μόνο η πραγμάτωση των παραπάνω. 

Απαραίτητη θεωρείται και η διακόσμησή του, δηλαδή η δημιουργία ανάγλυφων 

σχημάτων ή μορφών πάνω στο υλικό του. Κάτι τέτοιο όμως εντάσσεται στην τέχνη 

                                                 
292 «che il minor numero loro, non solo degli artefici eccellenti ma degli ordinari, rispetto allo infinito 
numero dei pittori, arguisca la loro maggiore nobilta, dicendo che la scoltura vuole una certa migliore 
disposizione e di animo e di corpo», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 12. 
293 «Non sai tu quanto l’ importa alla pittura, che è tutta prospettiva?», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 13v. 
294 «Tu fai bello onore alla tua arte!», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 13v. 
295 «la prospettiva … è quello che appartiene a’ casamenti», A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 13v. Για τον 
έπαινο της αρχιτεκτονικής, ο Ντόνι σίγουρα είχε στο μυαλό του τον έπαινο του Βάρκι, ο οποίος 
υποστήριξε ότι μετά την ιατρική, η αρχιτεκτονική είναι η ευγενέστερη όλων των τεχνών («dopo la 
medicina, l’arch itettura è la più nobile di tutte l’arti), βλ. Benedetto Varchi, Lezzione, ό.π., σελ. 11. 
296 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 13v – 14r.  
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της γλυπτικής και θεωρεί απαραίτητο το ρόλο των γλυπτών για να ολοκληρωθεί το 

έργο της αρχιτεκτονικής297. Με αυτό το επιχείρημα προχωρεί σε ένα πιο φιλόδοξο 

σχέδιο, της αφομοίωσης της αρχιτεκτονικής στη γλυπτική, όμως γίνεται με τρόπο 

αδέξιο και επιφανειακό καθώς στέκεται μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των δύο 

τεχνών και στο γεγονός ότι η πρώτη χρησιμοποιεί τη δεύτερη για διακοσμητικούς 

λόγους.  

Αρχιτεκτονική και γλυπτική επομένως είναι δυο τέχνες που χρησιμοποιούν 

και επεξεργάζονται ίδια υλικά, όπως την πέτρα, το μάρμαρο, το ξύλο. Επιπρόσθετα, η 

συνεργασία των καλλιτεχνών των δυο αυτών τεχνών θα επιφέρει ένα άριστο και 

ευχάριστο οπτικό αποτέλεσμα. Επομένως από τη στιγμή που η χρήση της προοπτικής 

ανήκει κατά κύριο λόγο στην τέχνη της αρχιτεκτονικής και αφού για να 

πραγματοποιηθεί αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τέχνη της γλυπτικής, ο Ντόνι 

αποδεικνύει, με «εκβιαστικό» ίσως τρόπο, ότι η χρήση της προοπτικής είναι 

περισσότερο σημαντική στη γλυπτική και όχι στη ζωγραφική. 

 Ο Αλμπέρτι ήταν ο πρώτος που διαμόρφωσε μια ακριβή μέθοδο προοπτικής 

και διατύπωσε γραπτώς τη σημασία της για τη ζωγραφική. Όπως αναφέρει στην αρχή 

του έργου του θα δανειστεί από τους μαθηματικούς όσα στοιχεία έχουν σχέση με το 

αντικείμενό του, τη ζωγραφική298. Κατά την παρασκευή του έργου τους οι ζωγράφοι 

πρέπει πάντα να έχουν στο νου τους τη λειτουργία της όρασης, δηλαδή τις νοητές 

ακτίνες που με αφετηρία το ανθρώπινο μάτι διαχέονται με τη μορφή μιας πυραμίδας 

στο χώρο και καταλήγουν πάνω στην επιφάνεια του έργου στο οποίο εστιάζει το 

άτομο κάθε φορά. Η γωνία λοιπόν που σχηματίζουν οι ακτίνες με κορυφή το μάτι 

είναι οξεία. Το αντικείμενο που βρίσκεται σε μακρινή απόσταση φαίνεται μικρότερο 

από ότι είναι στην πραγματικότητα σε τέτοιο σημείο που να μοιάζει με μικρή 

κουκίδα299. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι «ο αρχιτέκτονας 

δανείζεται από το ζωγράφο επιστύλια, βάσεις, κιονόκρανα, κωλόνες, αετώματα και 

                                                 
297 «Anzi per esempio si vede, che spesso molti scultori stanchi dalla difficultà de l’ arte si mettono a l’ 
architettura; nella quale molte varie et belle inventioni fanno. Non si dubita anchorache molti 
adornamenti di pietre, che nelle architetture necessarii sono, più sono arti da saperle meglio operare 
et fare operare lo scultore, che nessuno altro artefice» [Πράγματι για παράδειγμα βλέπουμε, ότι 
συχνά πολλοί γλύπτες κουρασμένοι από τη δυσκολία της τέχνης πηγαίνουν προς την αρχιτεκτονική˙ 
στην οποία δημιουργούν πολλές και καλαίσθητες επινοητικότητες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ακόμα 
ότι πολλές διακοσμήσεις πετρών, που είναι απαραίτητες στην αρχιτεκτονική, περισσότερο ανήκουν 
στην τέχνη αυτού που γνωρίζει καλύτερα να δημιουργεί και να μεταχειρίζεται, στην τέχνη του 
γλύπτη, παρά σε κάποιον άλλο τεχνίτη], βλ. A. F.  Doni, Disegno, ό.π., σελ. 14r. 
298 Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 83. 
299 Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 86 – 91. 
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όλα τα ευγενή στοιχεία των κτηρίων»300 τοποθετώντας τη ζωγραφική σε υψηλότερο 

βάθρο από την αρχιτεκτονική. 

 Ο Λεονάρντο επίσης είχε επισημάνει την απαραίτητη γνώση που πρέπει να 

έχουν οι ζωγράφοι σχετικά με την προοπτική απεικόνιση των μορφών σε μια 

επιφάνεια αλλά και την ακρίβεια που πρέπει να τηρούν στο σχεδιασμό για να 

πετύχουν το επιθυμητό και φυσικό αποτέλεσμα. Η προοπτική είναι εκείνη η τεχνική 

που θα βοηθήσει ώστε οι μορφές να μην εμφανίζονται επίπεδες αλλά να έχουν όγκο 

και να είναι ορατές στο θεατή πολλές οπτικές τους. Οι γλύπτες ωστόσο από την 

πλευρά τους προσπαθούν να μειώσουν τη σημασία που έχει η προοπτική στη 

ζωγραφική, υποστηρίζοντας ότι όλο το βάρος της προσοχής πρέπει να δίνεται κυρίως 

στο σχεδιασμό μιας μορφής και όχι στα περαιτέρω. Ο Λεονάρντο ωστόσο δείχνοντας 

την ανωτερότητα της ζωγραφικής τέχνης θα κάνει λόγο για ένα νέο είδος προοπτικής, 

την εναέρια προοπτική. Η εναέρια προοπτική υποδηλώνει την απόσταση των όσων 

απεικονίζονται καθώς αυτή εκφράζεται με τη διαμόρφωση των χρωματικών 

διαβαθμίσεων301. Κάτι τέτοιο μεγιστοποιεί το βαθμό δυσκολίας της ζωγραφικής, 

καθώς απαιτεί περισσότερη σκέψη, μελέτη και παρατήρηση της φύσης. 

 Η σημασία της προοπτικής στη ζωγραφική εκφράζεται και από το 

Μπενεντέττο Βάρκι γιατί θεωρεί επιβεβλημένη τη χρήση της για να επιτευχθεί η 

σμίκρυνση των μορφών ενός πίνακα. Επίσης με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων, με 

ορθές μετρήσεις και αναλογίες αλλά και με τις κατάλληλες φωτοσκιάσεις είναι 

δυνατόν σε μια επιφάνεια να απεικονισθούν ολόκληρες χώρες, πόλεις, σπίτια και 

μορφές302. Το ίδιο βλέπουμε και στο έργο του Πίνο ο οποίος κάνει λόγο για τον 

αναγκαίο ρόλο ενός «κεντρικού σημείου» σε κάθε έργο ζωγραφικής. Από αυτό το 

σημείο γεννιούνται πολλές νοητές γραμμές που ανοίγουν προς τα άκρα του πίνακα 

σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργηθεί κάθε μέρος του και όλες οι μορφές θα 

σχεδιαστούν συμμετρικά με βάση αυτό. Αυτό ονομάζεται προοπτική, η οποία 

μάλιστα επηρεάζει και τις χρωματικές αποχρώσεις, διότι οτιδήποτε σχεδιάζεται πιο 

κοντά στο «κεντρικό σημείο» τείνει να είναι πιο σκούρο χρωματικά, ενώ όσο 

                                                 
300 Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 110. 
301 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 139. Τεχνική για την οποία ο Ντόνι είχε άμεση 
γνώση όπως φαίνεται από το Disegno, A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 28r. 
302 «Al che aggiungono che al dipintore è necessario la prospettiva per gli scorti delle figure, de’casa 

menti, delle città e dei paesi, la quale consiste nella forza di linee misurate, di colori, di lumi e 
d’ombre, onde nascono cose maravigliose e quasi sopranaturali. Et in somma dicono che tutta la 
macchina del mondo dir si può che una nobile e gran pittura sia, per mano della natura e di Dio 
composta», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 530.  
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απομακρυνόμαστε από αυτό παρατηρούμε ανοιχτότερους τόνους ώστε να εκφράζεται 

το βάθος του πίνακα303. Ο Βαζάρι τη χαρακτηρίζει «prospettiva divinissima» και 

τονίζει το ευχάριστο οπτικό αποτέλεσμα που δίνει στα έργα στα οποία γίνεται χρήση 

της. Αντιθέτως, η γλυπτική δεν μπορεί να πετύχει ένα τόσο εξαιρετικό αποτέλεσμα, 

διότι ακόμα και αν οι καλλιτέχνες της γνωρίζουν την προοπτική δεν μπορούν να την 

εφαρμόσουν στα έργα τους με επιτυχία ούτε να αποδώσουν τις διαβαθμίσεις του αέρα 

και της θερμοκρασίας304. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση γλυπτικής και 

αρχιτεκτονικής, ο Βαζάρι παραθέτει ότι «η ζωγραφική περιλαμβάνει την επινόηση 

της istoria, τη δυσκολία της τέχνης των βραχύνσεων και όλα τα μέρη της 

αρχιτεκτονικής προκειμένου να δημιουργήσει την προοπτική»305, δείχνοντας με αυτό 

τη στενή σχέση ζωγραφικής και αρχιτεκτονικής, καθώς η ζωγραφική μπορεί να 

απεικονίσει κάθε αρχιτεκτονικό στοιχείο όμοιο με την πραγματικότητα. 

 

VI. Τα υλικά 

 Λόγος γίνεται και για τα υλικά που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες σε κάθε 

τέχνη για να δημιουργήσουν τα έργα τους. Τόσο οι ζωγράφοι όσο και οι γλύπτες 

δημιουργούν τα έργα τους με υλικά που προέρχονται από τη φύση. Οι ζωγράφοι 

έχουν ως βάση τους τα χρώματα, τα οποία άλλα είναι φυσικά και άλλα προέρχονται 

από τεχνητές ενώσεις. Ακόμα όσα δημιουργούν αποτυπώνονται σε φυσικά υλικά 

όπως οι τοίχοι. Οι ζωγράφοι όμως γίνεται φανερό ότι είναι αναγκασμένοι να 

χρησιμοποιήσουν και υλικά των γλυπτών, δηλαδή τις πέτρες, και τα οποία αποτελούν 

τη βάση πάνω στην οποία θα εργαστούν. Η ανακάλυψη του γύψου, δηλαδή το λευκό 

επίχρισμα σε ένα τοίχο ώστε να παρέχει σταθερότητα και ευκολία στους ζωγράφους 

για να μπορούν να απλώνουν καλύτερα το χρώμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν 

θεωρείται υλικό των ζωγράφων αλλά πρόκειται για κονίαμα μαρμάρου, υλικό των 

γλυπτών306. 

                                                 
303 Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 6r – 6v. 
304 «et i paesi coi monti e coi fiumi, per via di prospettiva figurandoli, a tanta delettazione reca gli 

occhi di quegli che si dilettano … che i lontani de’ monti e le nuvole della aria la scoltura non fa se non 
con duro magisterio … Figuratemi in scoltura una figura che, mangiando, in su ‘n un cucchiaio abbia 
un boccon caldo: il fummo di quello et il soffiar del fiato che esca di bocca di quell’altro per freddar lo 
non faranno mai torcere il fumo della caldezza dal soffio freddo in alcuna parte», βλ. Paola Barocchi, 

Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 496 – 497.  
305 «la pittura abbraccia la invezione della istoria, la difficilissima arte degli scorti, tutti I corpi della 
architettura per poter fare la prospettiva», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 15. 
306 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 6v – 7r & 21r – 21v. 
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Με βάση τα υλικά θα τεθεί και το θέμα της χρονικής διάρκειας, δηλαδή ποια 

έργα είναι πιο ανθεκτικά στο χρόνο, ποια διατηρούνται αιώνια, τα έργα της γλυπτικής 

ή της ζωγραφικής. Ο Σίλβιο Κοζίνι ως γλύπτης βλέπουμε να κατηγορεί τον τρόπο 

χρωματισμού πάνω στην πέτρα. Το πέτρινο υλικό έχει υγρασία και είναι αρκετά 

πυκνό ώστε είναι αδύνατον να ενωθεί με επιτυχία με το χρώμα που θα τοποθετηθεί 

πάνω του και να δημιουργήσει ένα ενιαίο ανθεκτικό έργο. Επομένως, ένα τέτοιο 

δημιούργημα είναι «corruttibile e transitorio» («φθαρτό και παροδικό»)307. Ο Πίνο με 

σκοπό να υπερασπίσει την τέχνη του, αντικρούει τη ζωγραφική σε φρέσκο, η οποία 

είναι ευρέως διαδεδομένη, ορατή σε πολλά κτήρια και παρέχει διάρκεια στα έργα. Οι 

ζωγράφοι προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια τέλεια και επίπεδη επιφάνεια πάνω 

στην οποία θα δημιουργήσουν, ανακάλυψαν το κονίαμα μαρμάρου, με το οποίο 

καλύπτουν την επιφάνεια, γεγονός που τους διευκολύνει στη σχεδίαση και τους 

εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στα έργα τους308. Ο Ντόνι όμως βλέπουμε ότι δεν δέχεται 

αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται από τους ζωγράφους, υποστηρίζοντας ότι αυτός 

ο τρόπος δεν πρέπει να θεωρείται ανακάλυψη των ζωγράφων αλλά είναι περισσότερο 

πρέπον να αποδοθεί σε όσους ασχολούνται με την τέχνη της γλυπτικής, οι οποίοι 

κάνουν κατεξοχήν χρήση του συγκεκριμένου υλικού309. Σε αντίθεση με αυτόν, ο 

Βαζάρι όχι μόνο θεωρεί την απεικόνιση σε φρέσκο καινοτομία των ζωγράφων αλλά 

την εξάρει και την παρομοιάζει με τη ζωγραφική με λάδι310. 

 Εκείνο το υλικό το οποίο χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Ντόνι είναι το 

μάρμαρο. «Βλέπουμε στη συνέχεια τη λευκότητα στα αγάλματα από μάρμαρο που η 

χάρη του (υλικού) είναι τόσο εξαιρετική και θεϊκή, που ξεπερνάει όλες τις άλλες 

μορφές και τις στολισμένες φιγούρες»311, όπως αναφέρει. Η γυαλιστερή υφή του 

μαρμάρου καθώς και η λευκότητά του είναι τα χαρακτηριστικά που το κάνουν 

μοναδικό και ανυπέρβλητο. Το λευκό του χρώμα σε συνδυασμό με το φυσικό φως 

του ήλιου το οποίο πέφτει πάνω του τού δίνει τη δυνατότητα να αντανακλά τη λάμψη 

του πάνω σε όλα τα υπόλοιπα σώματα που βρίσκονται γύρω του. Κατά αυτόν τον 

                                                 
307 βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20v. 
308 Για τη ζωγραφική σε φρέσκο, βλ. Cennino Cennini, Il libro dell’ arte, ό.π., σελ. 43 – 49. 
309 «questo modo non é invenzione di pittura, ma trovato dagl’ inventori e maestri di stucchi di 
marmo, la qual arte é più appartenente alla scoltura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 21v. 
310 «l’ arte del lavorare in fresco, differente, e vario da tutti gl’ altri, similmente il lavorar a olio», βλ. 
Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 15. Ο Ντόνι παρά τις διαφωνίες του με τους ζωγράφους βλέπουμε 
ότι μιλάει θετικά για τα αποτελέσματα που προσφέρει η ζωγραφική με λάδι, βλ. A. F. Doni, Disegno, 
ό.π., σελ. 14v – 15r. Επίσης για ζωγραφική με λάδι, βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 132 - 137. 
311 «Si vede poi chiarissimo nella statua di marmo una gratia tan to eccellente et divina, che supera 
tutte l’ altre forme et figure aggratiate», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 34r. 
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τρόπο εμφανίζονται όλα τα χρώματα, τα οποία χρησιμοποιεί και η ζωγραφική, σε 

λιγότερο βαθμό και με μικρότερη ένταση φυσικά. Επομένως κανένα άλλο υλικό, ούτε 

ο γύψος, δεν είναι σε θέση να συγκριθεί με το μάρμαρο καθώς οτιδήποτε και αν 

τοποθετηθεί δίπλα του πάντα θα μειονεκτεί312. Αυτό το επιχείρημα σύμφωνα με τον 

Ντόνι είναι τόσο ισχυρό που ούτε ένας ζωγράφος μπορεί να το αντικρούσει γιατί θα 

πήγαινε ενάντια στη φύση, στην οποία το λευκό χρώμα κυριαρχεί313. 

 Επίσης η δυσκολία επεξεργασίας του μαρμάρου είναι ένας ακόμα λόγος που 

το καθιστά εξαίρετο υλικό. Είναι αρκετά δύσκολο να ενώσουμε ένα κομμάτι 

μαρμάρου με ένα άλλο. Ακόμα πιο δύσκολο είναι για τους καλλιτέχνες η επεξεργασία 

ενός τεράστιου όγκου από μάρμαρο, από τον οποίο θα γεννηθεί το έργο τους. Είναι 

λοιπόν περίεργο και συνάμα αξιοθαύμαστο πως από τόσο σκληρές και θεόρατες 

πέτρες μπορούν να δοθούν τόσο εξαίρετες μορφές που μερικές φορές ξεπερνάνε τα 

όρια του δυνατού. Τα έργα που συγκεντρών όλα αυτά τα θαυμαστά χαρακτηριστικά 

του μαρμάρου είναι ο Κολοσσός της Ρόδου, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο σε μέγεθος 

που το νύχι του ποδιού του, όπως γράφει, έφτανε το μέγεθος ενός φυσιολογικού 

ανθρώπου314 αλλά και τα δύο μαρμάρινα άλογα που κρατιούνται από τους 

Διόσκουρους, στο Κυρηνάλιο Λόφο της Ρώμης, έργα του Φειδία και του Πραξιτέλη. 

Όσο και να προσπαθήσουμε να φανταστούμε είναι αδύνατο να αντιληφθούμε ποιος 

άνθρωπος σκέφτηκε και κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα τόσο θαυμαστό έργο315. 

 Για την ανωτερότητα του μαρμάρου έναντι των άλλων υλικών έχει μιλήσει 

και ο Σανγκάλο στο γράμμα του προς το Βάρκι, στο οποίο έγραψε: «μιλώντας για τη 

γλυπτική, πρέπει να μιλάμε για το μάρμαρο και όχι για τον μπρούτζο ή άλλο υλικό, 

τα οποία είναι κατώτερα από το μάρμαρο»316. Ωστόσο ο Καστιλιόνε φαίνεται να 

παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη. «Στη γλυπτική λείπουν πολλά πράγματα τα 

                                                 
312 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 34r – 34v. 
313 «et a quanto potrebbe rispondere non solo il pittore, ma tutta la natura dicendo; cha ha molti 
candidi piu perfetti», A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 34r. Ωστόσο σε άλλο σημείο επαινεί ένα μη 
ταυτοποιημένο έργο, τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό, το οποίο είχε δημιουργηθεί από σκούρο μάρμαρο. 
Βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 26v. 
314 «si come fu il Colosso di Rodi, di tanto smisurata grandezza, che l’ unghia dedito grosso del piede 
era tanto lunga quanto un giusto huomo … che imaginare non si puo come il giudicio della mente o 
dell’ occhio, o intelligenza di disegno, o pratica di mano possa havere tanta forza, che faccia si 
maravigliosa et miracolosa macchina», βλ.  A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 34v.  
315 Στο σημείο αυτό ο Ντόνι πιθανότατα αναφέρεται στο γνωστό Κολοσσό της Ρόδου που 
δημιουργήθηκε όπως υπολογίζεται περίπου στα 304 π.Χ.. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το 
γεγονός ότι ενώ ο Ντόνι το αναφέρει για να εξυμνήσει το μάρμαρο ως υλικό, ο Κολοσσός ήταν 
φτιαγμένος από μπρούντζο.  
316 «parlando della scultura, bisogna parlare del marmo e non bronzo o altre materie, che sono tutte 
inferiore al marmo», Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 512. 



 75 

οποία δεν λείπουν στη ζωγραφική, και ιδιαίτερα τα φώτα και οι σκιές. Γιατί 

διαφορετικά το φως φαίνεται στο χαρτί και διαφορετικά στο μάρμαρο˙ και αυτό 

φυσικά μιμείται ο ζωγράφος με το φως και τη σκιά, περισσότερο ή λιγότερο, 

σύμφωνα με αυτό που πρέπει, και δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο όποιος εργάζεται 

στο μάρμαρο», όπως γράφει317. Επομένως κανένα υλικό που χρησιμοποιείται στη 

γλυπτική, ακόμα και το «εξαίρετο» μάρμαρο, δεν είναι σε θέση να αποτυπώσει πιστά 

τη φύση. 

 

VII. Η «ανθεκτικότητα» των έργων 

Το επόμενο επιχείρημα υπέρ της γλυπτικής που θα παραθέσει ο Ντόνι είναι η  

ανθεκτικότητα των υλικών τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε τέχνη. Αρχικά θα αναφερθεί 

στο ενδεχόμενο πυρκαγιάς καθώς η δύναμη της φωτιάς μπορεί με ευκολία να 

καταστρέψει τα πάντα ακόμα και το μέταλλο. Ο Σίλβιο όμως σημειώνει ότι ακόμα 

και οι τυχαίοι εξωτερικοί παράγοντες, όπως είναι η σκόνη που υπάρχει στην 

ατμόσφαιρα, ο καπνός, ή ακόμα και ο ίδιος ο αέρας μπορούν να προκαλέσουν 

βλαβερές συνέπειες στα έργα τέχνης. Το ίδιο καταστρεπτικές θεωρούνται και οι 

καιρικές συνθήκες, διότι η ζέστη, το κρύο, η βροχή, το χαλάζι έχουν τη δύναμη να 

καταστρέψουν ολοσχερώς ένα έργο ζωγραφικής. Το υλικό πάνω στο οποίο 

δημιουργούν το έργο τους, η βάση δηλαδή, δε μπορεί να παραμείνει ανέπαφη και 

ανεπηρέαστη από αυτές τις συνθήκες. Επίσης τα χρώματα είναι αδύνατον να 

διατηρηθούν. Αν αυτά τα έργα εκτεθούν στο πιο απλό φυσικό φαινόμενο, τον ήλιο, 

μπορεί να μην καταστραφούν, σίγουρα όμως θα αλλοιωθούν και το οπτικό 

αποτέλεσμα δε θα είναι εξίσου ευχάριστο και ικανοποιητικό. Αυτό όμως δεν ισχύει 

για τα έργα της γλυπτικής. Λόγω των υλικών τους μπορούν να παραμένουν σχεδόν 

ανεπηρέαστα από όλα αυτά, να διατηρούν τη μορφή τους και να διατηρούνται 

αναλλοίωτα στο χρόνο. Με βάση αυτό το συλλογισμό και καθώς εξισώνει την αξία 

των έργων με το χρόνο  φτάνει για μια ακόμα φορά στο συμπέρασμα ότι «in tutto la 

pittura si guasta»318.  

Η ανθεκτικότητα των έργων γλυπτικής και κατά συνέπεια η χρονική τους 

διάρκεια έχει σχολιαστεί από τους υπέρμαχους της ζωγραφικής. Ο Λεονάρνο ντα 

                                                 
317 «alle statua mancano molte cose che non mancano alla pittura, e massimamente i lumi e l’ombre: 
perché altro lume fa la carne ed altro fa il marmo; e questo naturalmente imita il pittore col chiaro e 
scuro, più e meno, secondo il bisogno, il che non pò fare il marmorario», βλ. Baldesar Castiglione, Il 
Cortegiano, ό.π., σελ. 66. 
318 «σε όλα η ζωγραφική αποτυγχάνει», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20v. 
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Βίντσι αναφέρει ότι η διάρκεια ενός γλυπτού έργου οφείλεται στην «αρετή των 

υλικών» και όχι στην «αρετή του γλύπτη». Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στην 

τέχνη της ζωγραφικής αν οι καλλιτέχνες επέλεγαν να απεικονίσουν τα έργα τους με 

πιο ανθεκτικά υλικά319. Στο ίδιο επιχείρημα θα στηριχθούν και ο Μπροντσίνο και ο 

Ποντόρμο για να υποστηρίξουν την τέχνη τους. Ο Μπροντσίνο αναφέρει ότι η 

διάρκεια των γλυπτών έργων δεν οφείλεται στην τέχνη αυτή καθεαυτή αλλά στη 

φύση και στα υλικά της320. Ο Ποντόρμο με τη σειρά του δίνει το παράδειγμα του 

Μιχαήλ Άγγελου, λέγοντας: «ο Μιχαήλ Άγγελος δεν μπόρεσε να δείξει τη 

βαθύτητα του σχεδίου και το μέγεθος της θείας ιδιοφυΐας του στις θαυμάσιες 

ανάγλυφες μορφές που έκανε, αλλά στα θαυμάσια έργα πολλών διαφορετικών 

μορφών και όμορφων πράξεων στη ζωγραφική»321. Το υλικό καθορίζει τη διάρκεια 

και επομένως η αξία ενός έργου δεν  πρέπει να εκτιμάται με βάση την ανθεκτικότητα 

του υλικού που χρησιμοποιείται αλλά με βάση το ίδιο το έργο και τον καλλιτέχνη. 

Αντίστοιχη άποψη παρουσιάζεται και από τον Βαζάρι στην εισαγωγή των Βιών 

του322. Ο ίδιος Βάρκι ως πιο μετριοπαθής προσπαθεί να μην πάρει θέση ως προς την 

ανωτερότητα της μιας ή της άλλης τέχνης. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι οι 

ζωγράφοι υποστηρίζουν ότι τίποτα δε μπορεί να διαρκεί αιώνια323. Ο Benvenuto 

Cellini (Μπενβενούτο Τσελλίνι) ωστόσο στο έργο του, παίρνει σαφή θέση υπέρ της 

γλυπτικής, θεωρώντας τα επιχειρήματα των ζωγράφων αβάσιμα, καθώς όλοι οι 

καλλιτέχνες πιστεύουν και επιθυμούν το δημιούργημά τους να παραμείνει αιώνια στο 

χρόνο και για αυτό προσπαθούν να βελτιώσουν τα υλικά της τέχνης τους ώστε τα 

έργο τους να έχει περισσότερη χρονική διάρκεια324.  

 

VIII. Το μωσαϊκό 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου ο Ντόνι εκφράζει τις απόψεις των 

ζωγράφων για την ανωτερότητα της τέχνης τους μέσω του Πίνο και τις αντικρούει 

                                                 
319 «dirà lo scultore far opere più etterne che ‘l pittore; qui si risponde esser virtù della materia sculta 
e non dello scultore che la sculpisce; e se ‘l pittore dipinge in terra cotta con vetri, essa sarà più 
etterna che la scultura», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 33 – 34 & 42. 
320 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 502. 
321 «Michelagnolo non aver potuto mostrare la profondità del disegno e la grandezza dello ingegno 
suo divino nelle stupende figure di rilievo fatte da lui, ma nelle miracolose opere di tante varie figure 
e atti begli e scorci di pittura», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 
506. 
322 Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 14 – 17. 
323 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 532. 
324 Benvenuto Cellini, Due Trattati, ό.π., σελ. 214. 
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μέσω του Σίλβιο, αποδεικνύοντας σταδιακά την άποψή του, την ανωτερότητα δηλαδή 

της γλυπτικής σε όλους τους τομείς. Ο Πίνο προσπαθώντας να βρει τρόπους να 

εξυψώσει την τέχνη του, κάνει λόγο για ένα διαφορετικό τρόπο ζωγραφικής, τη 

ζωγραφική των μωσαϊκών325. Πρόκειται για την ένωση μικρών κομματιών διαφόρων 

υλικών, όπως γυαλί, πέτρα, χρυσό, άργυρο, σμάλτο, τα οποία οι καλλιτέχνες πρέπει 

να συνδυάσουν με τον κατάλληλο τρόπο και να δημιουργήσουν το έργο τους326. 

Αρχικά τονίζει την ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν τα έργα αυτής της τέχνης. 

Παραμένουν αδιάβρωτα σε όλες τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να 

τοποθετούνται και σε εξωτερικούς χώρους327, όπως και τα έργα γλυπτικής. Λόγω της 

δυσκολίας καταστροφής τους επιβιώνουν στο πέρασμα του χρόνου χωρίς καθόλου να 

αλλοιώνονται τα χρώματα, τα φώτα και οι σκιές τους328. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η Ναῦς του Giotto στον Αγίο Πέτρο329 [33], που δεν στερείται ομορφιάς και 

τελειότητας.  

Το σημαντικό που προσφέρει η τέχνη του μωσαϊκού είναι η φωτεινότητα των 

χρωμάτων και η διατήρησή τους. Για το λόγο αυτό στην απεικόνιση διαφόρων ζώων, 

όπως παπαγάλοι, παγώνια, ψάρια αλλά και κοχύλια και λουλούδια που στη φύση 

εμφανίζονται με ποικίλα χρώματα βλέπουμε ότι προτιμάται η τέχνη του μωσαϊκού 

καθώς έχει τη δυνατότητα να τα παρουσιάζει όπως πραγματικά είναι330. Τα μόνα 

                                                 
325 Σχετικά με τη τέχνη των μωσαϊκών βλ. Cennino Cennini, Il libro dell’ arte, ό.π., σελ. 123 – 126. 
326 «che hai bisogno di comporre i tuoi musaichi pezzo per pezzo in varii luoghi», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 23r. 
327 «O quanto è mirabile che il continuo moto del caminar degl’ uomini non la guasta, nè teme anco 
piggio nè grandine, nè alcuno ardour di sole, o neve con altri diacci dell’ inverno», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 23r. 
328 «E cosi inviolabilmente resta bellissima molte età, senza mai fare mutazione alcuna ne’ suoi colori, 
ooscurare o chiarire di più le sue ombre e lumi, stando sempre Fermi come il primo di che furon 
fatti», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 23r. 
329 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 23r.. Το μωσαϊκό του Giotto και το οποίο καταστράφηκε στην 
ανακατασκευή του ναού τον 17ο αιώνα. Στο συγκεκριμένο έργο κάνει αναφορά και ο Αλμπέρτι στο 
Della Pittura (βλ. Leon Battista Alberti, Della pittura, ό.π., σελ. 66 – 67) αλλά και ο Βαζάρι τονίζοντας 
ιδιαίτερα τους επαίνους που απέσπασε από τους συγχρόνους του: «Ma il più bello di tutti è quello di 
Giotto nella nave del portico di San Pietro di Roma, perchè veramente in quel genere è cosa 
miracolosa» [Αλλά πιο όμορφα από όλα (τα μωσαϊκά) είναι εκείνο το πλοίο του Τζόττο στην πόρτα 
του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, γιατί εκείνο στο σύνολό του είναι θαυμάσιο, βλ. Giorgio Vasari, Le vite, 
1568, ό.π., σελ. 149] & «Fu di sua mano di Giotto la nave del musaico fatta sopra le tre porte del 
portico nel cortile di San Pietro, la quale fu si maravigliosa e in quel tempo di tal disegno, d’ ordine e 
di perfezzione, che le lode universalmente dàtele dagli artefici e da altri intendenti ingegni 
meritamente» [Έγινε από το χέρι του Τζόττο η ναῦς από μωσαϊκό που τοποθετήθηκε πάνω από τις 
τρεις πόρτες στο προαύλιο του Αγίου Πέτρου, το οποίο ήταν θαυμάσιο, και εκείνη τη στιγμή με τόσο 
σχέδιο, τάξη και τελειότητα, ώστε δόθηκε ο καθολικός έπαινος σε αυτό από όλους τους καλλιτέχνες 
και από άλλους άξιους στο πνεύμα, βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., τόμ. ΙΙ, σελ. 106]. 
330 «Hora non è dubbio alcuno che i colori, I quali maneggia il musaico, non sieno più vivi et più vaghi 
et più rilucenti anchor ache I colori composti di naturali terre», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 24r. 
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μειονεκτήματα αυτής της τέχνης είναι ότι θεωρείται πολυέξοδη, χρονοβόρα και με 

μεγάλο βαθμό δυσκολίας331, θυμίζοντάς μας τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται 

από τους ζωγράφους για να κατηγορήσουν την γλυπτική. 

Ωστόσο εξετάζοντας προσεχτικά το επιχείρημα που ο Πίνο προβάλλει 

διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα τέχνασμα του συγγραφέα. Ο Ντόνι τοποθετεί 

τον Πίνο να προσπαθεί με ζήλο να υπερασπιστεί τη ζωγραφική. Τον παρασύρει όμως 

και τον οδηγεί ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα σε πολλά χωρία του κειμένου. 

Τονίζοντας ο Πίνο την επικράτηση της ζωγραφική του μωσαϊκού στο χρόνο αναφέρει 

ότι «το έργο παραμένει όμορφο τόσους αιώνες, χωρίς να γίνεται καμία αλλαγή στα 

χρώματά του, δηλαδή ούτε σκουραίνουν ούτε γίνονται περισσότερο φωτεινά ούτε 

αλλάζουν οι σκιές και τα φώτα που έχουν σχεδιαστεί, παραμένοντας πάντα σταθερά 

όπως στην αρχή της δημιουργίας τους, γεγονός που δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο 

τρόπο ζωγραφικής τεχνικής»332.  

Συνεχίζοντας σημειώνει ότι «όλες οι μορφές με την τέχνη του μωσαϊκού θα 

σχηματιστούν με παρόμοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν περισσότερο τις πραγματικές απ’ 

ότι αν σχηματιζόντουσαν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ζωγραφικής τεχνικής»333. Και 

ο λόγος είναι η αίγλη και η ζωντάνια που παρουσιάζει το χρώμα αυτής της τέχνης 

επειδή αποτελείται από φυσικές πέτρες και από τα φυσικά χρώματα. Αντίθετα, στη 

ζωγραφική όλα τα χρώματα χάνουν την ομορφιά τους, γιατί αλέθονται και 

επεξεργάζονται σε τέτοιο βαθμό που στο τελικό στάδιο τοποθέτησής τους στον 

πίνακα εμφανίζονται ξεθωριασμένα334. Ο Πίνο λοιπόν σταδιακά και με πολύ έντεχνο 

τρόπο οδηγείται στην αναίρεση της ίδιας του της τέχνης, δίνοντας τα πρωτεία στην 

τέχνη στην οποία επιτίθεται, τη γλυπτική335. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

                                                 
331 «ha un disetto solo al parer mio: che gl’ è di tanta spesa, tempo, et difficultà», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 24v. 
332 «E cosi inviolabilmente resta bellissima molte età, senza mai fare mutazione alcuna ne’ suoi colori, 
ooscurare o chiarire di più le sue ombre e lumi, stando sempre Fermi come il primo di che furon fatti, 
cosa che non si vede in alcun’altro modo di dipingere», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 23r. 
333 «che si faranno più simili che a dipingerle con pennello», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 23v – 
24r. 
334 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 24r. 
335 Το ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, με το οποίο το επιχείρημα για την 
υπεράσπιση της γλυπτικής προβάλλεται από τον Πάολο Πίνο και όχι από το Σίλβιο Κοζίνι, όπως θα 
ήταν λογικό και αναμενόμενο, ονομάζεται «ειρωνεία» από το Heinrich Lausberg. Σύμφωνα με το 
Lausberg η δημιουργία ενός επιχειρήματος υπεράσπισης για ένα ζήτημα από τον οπαδό της 
αντίθετης άποψης έχει στόχο να προσδώσει περισσότερη αυθεντικότητα και μεγαλύτερη δύναμη σε 
αυτό το οποίο υποστηρίζεται και λαμβάνεται πιο σοβαρά υπ’ όψιν από τους αναγνώστες, βλ. 
Heinrich Lausberg, Elementos de Retorica Literaria. Άλλωστε παρόμοιο τέχνασμα παρατηρούμε και 
στο έργο του Πάολο Πίνο όταν ένα επιχείρημα υπέρ της βενετσιάνικης τέχνης ειπώνεται δια 
στόματος Fabio. 
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Ντόνι αποδέχεται σε κάποιο βαθμό την τέχνη του μωσαϊκού, διότι αυτή προσεγγίζει 

την τέχνη της γλυπτικής καθώς χρησιμοποιεί ίδια υλικά με τους γλύπτες336. 

Ο Βαζάρι εντάσσει την τεχνική του μωσαϊκού αδιαμφισβήτητα στη 

ζωγραφική. Τονίζει τη μεγάλη ικανότητα που πρέπει να έχει ο καλλιτέχνης να 

καταφέρει να ενώσει τα κομμάτια και να δημιουργήσει ένα ενιαίο όλο, τοποθετώντας 

τα όμως κατάλληλα ώστε να δημιουργούνται τα φώτα και οι σκιές. Για να επιτευχθεί 

ένα έργο μωσαϊκού είναι απαραίτητη η εξάσκηση και η επιστημονική κατάρτιση του 

καλλιτέχνη σε αυτό το είδος ζωγραφικής αλλά και η νοητική ικανότητα για να 

δημιουργηθεί το σχέδιο. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι μερικά ψηφιδωτά έχουν 

δημιουργηθεί με τόση φροντίδα και επιμέλεια ώστε η θέαση τους μας δίνει την 

αίσθηση μιας τοιχογραφίας και όχι μωσαϊκού337. 

 

IX. Prestezza - Fatica di colorire 

Ένας ακόμα λόγος που οι ζωγράφοι κατηγορούν τους γλύπτες είναι η μεγάλη 

χρονική διάρκεια που απαιτεί ένα έργο γλυπτικής για να ολοκληρωθεί, σε αντίθεση 

με τα έργα της ζωγραφικής338.Ο Ντόνι όμως απαντά μέσω του μύθου του Απελλή. 

Σύμφωνα με το μύθο κάποιος ζωγράφος έδειξε κάποτε στον Απελλή ένα έργο του, 

υπερηφανευόμενος ότι το είχε κάνει με μεγάλη ταχύτητα. Σε αυτόν ο Απελλής 

απάντησε ότι αυτό ήταν ολοφάνερο ακόμα και αν δεν του το είχε πει, εκφράζοντας τη 

δυσαρέσκειά του. Σε όσους λοιπόν κατηγορούν τη γλυπτική ο Ντόνι δηλώνει «τόσο 

βλάπτει η μεγάλη βραδύτητα όσο και η μεγάλη ταχύτητα»339. Μέσω αυτού θέλει να 

δείξει ότι η ευκολία και η ταχύτητα δημιουργίας ενός έργου δεν αποτελούν 

προτερήματα, αλλά ο καλλιτέχνης χρειάζεται να μελετήσει πολύ το έργο του, να το 

σκεφτεί, να το μελετήσει, να το σχεδιάσει και να εργαστεί σκληρά σε αυτό. Ωστόσο 

και η βραδύτητα κατασκευής πρέπει να αποφεύγεται καθώς είναι πιθανό η 

υπερβολική φροντίδα του να καταστρέψει το έργο. 

Παρόμοια άποψη προβάλλεται και από τον Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, 

υποστηρίζοντας ότι κάθε ζωγράφος πρέπει να θέτει ένα μέτρο και ένα χρονικό όριο 

                                                 
336 «Come le pietre con fossero materia da scultori», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 24v. 
337 Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 147 – 151. 
338 Ο Βαζάρι σημειώνει ότι οι γλύπτες χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσουν 
μια μόνο μορφή, σε αντίθεση με τους ζωγράφους, βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 17. 
339 «tanto nuoce la troppa tardità, quanto la troppa prestezza», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 41r. 
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κατασκευής για κάθε έργο340. Ο Λεονάρντο σημειώνει ότι για τη δημιουργία ενός 

καλού έργου το σχέδιο πρέπει να εκτελείται με αργό ρυθμό, ώστε το χέρι του 

καλλιτέχνη αλλά και η κρίση του να συνηθίσουν σε αυτό και τελικά να καταφέρει να 

αποκτήσει την πρακτική του σχεδίου341. Μάλιστα γράφει: «να γνωρίσεις πρώτα την 

επιμέλεια παρά την ταχύτητα»342. Ενάντια στην «ταχύτητα» παρουσιάζεται και ο 

Πίνο. Η «ταχύτητα», όπως υποστηρίζει, είναι ένα έμφυτο ανθρώπινο χαρακτηριστικό 

το οποίο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να αποφεύγει μέσω της σωστής χρήσης του 

σχεδίου, του χρώματος και της πρακτικής του χεριού. Επίσης συμπληρώνει ότι το 

έργο δεν πρέπει να κρίνεται με βάση το χρόνο εκτέλεσής του αλλά με βάση την 

τελειότητά του343. 

Η δυσκολία πραγματοποίησης κάθε τέχνης είναι το επόμενο μέτρο σύγκρισης 

για να διαπιστωθεί η ανωτερότητα της μιας ή της άλλης τέχνης. Επομένως όποια 

αποδειχθεί περισσότερο απαιτητική, αυτή θα ξεχωρίσει. Η δυσκολία της ζωγραφικής 

γεννιέται αρχικά από το μέσο που χρησιμοποιεί για να επιτευχθεί, το χρώμα. Ο Ντόνι 

το ορίζει ως «la fatica di colorire»344. Οι χρωματικές ενώσεις και οι μείξεις που 

μπορούν να προκύψουν είναι άπειρες. Για το λόγο αυτό ο καλλιτέχνης πρέπει να 

ξέρει να κάνει καλή χρήση του χρώματος πριν ακόμα ξεκινήσει το έργο του ώστε να 

καταφέρει να πετύχει την τέλεια απόχρωση. Στη συνέχεια η τοποθέτηση του 

χρώματος στην επιφάνεια είναι μια επίπονη διαδικασία καθώς, όπως είδαμε και 

πρωτύτερα, εκτός του ότι η βάση χρειάζεται μια ιδιαίτερη προεργασία, ο τρόπος που 

θα τοποθετηθεί και θα απλωθεί το χρώμα δεν είναι απλός αλλά απαιτεί προσοχή και 

επιμονή για να υπάρξει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ο Πίνο φέρνει το παράδειγμα 

της απεικόνισης των ψαριών και των λουλουδιών. Η γλυπτική δεν είναι σε θέση όπως 

υποστηρίζει να παρουσιάσει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να αποδώσει ούτε την 

ποικιλία ούτε τη ζωντάνια των φυσικών χρωμάτων, πράγμα το οποίο κάνει η 

                                                 
340 «θα φροντίσουμε να συνδυάσουμε επιμέλεια και ταχύτητα, για να μη βαρεθούμε να 
συνεχίσουμε, αλλά ούτε, πάλι να μας πιάσει η μανία να τελειώσουμε γρήγορα (κι έτσι να 
πασαλείψουμε το έργο), βλ. Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 148. Σε αυτό το 
σημείο ο Ντόνι ασκεί αρνητική κριτική στον Τιντορέττο λόγω της «prestezza» των έργων, πιθανότατα 
επηρεασμένος από τον Πίνο, ο οποίος κατηγορεί για τον ίδιο λόγο τους ζωγράφους Τιντορέττο και 
Σκιαβόνε. 
341 «Quando tu, disegnatore, vorai fare buono et utile studio, usa nel tuo disegnare di far adaggio... E 
quando tu arai fatto la mano e il giudizio a questa deligenza, verratti fatta tanto presto la pratica che 
tu non te ne avvedrai», Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 58. 
342 «impari prima la diligenza che la prestezza», Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 47. 
343 Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 18v – 19r. 
344 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 18r. 
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ζωγραφική345. Επίσης, πολλά χρώματα θεωρούνται αρκετά δύσκολα στη χρήση τους 

γιατί απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική εργασία ώστε να καταφέρουν να 

σταθεροποιηθούν πάνω σε μια επιφάνεια. Τέλος όλα αυτά είναι αδύνατον να 

επιτευχθούν αν προηγουμένως δεν έχει δημιουργηθεί το σχέδιο, που θεωρείται η 

«βάση των τεχνών». 

Ίδια άποψη φαίνεται να παρουσιάζεται και από τον Τεννίνο Τσεννίνι και από 

τον Τζόρτζο Βαζάρι. Ο Τσεννίνι κάνει αναλυτική περιγραφή των χρωμάτων και του 

τρόπου με τον οποίο πρέπει να τοποθετηθούν στον καμβά για να υπάρξει ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα αλλά και της απαραίτητης προεργασίας της βάσης. 

Ωστόσο όπως τονίζει «η βάση της τέχνης είναι το σχέδιο και ο χρωματισμός»346. Ο 

Βαζάρι σημειώνει την απαραίτητη ικανότητα του ζωγράφου για το σωστό χειρισμό 

των χρωμάτων αλλά κυρίως αναφέρεται στην αναγκαιότητα της καλής χρήσης του 

σχεδίου, το οποίο μάλιστα και το χαρακτηρίζει ως «μητέρα των τεχνών». Όπως όμως 

υποστηρίζει το σχέδιο ανήκει καθαρά στον κόσμο της ζωγραφικής και λιγότερο της 

γλυπτικής, λόγω του ότι οι γλύπτες δεν σχεδιάζουν σε χαρτί347. Ο ίδιος ο 

Μπενβενούτο Τσελλίνι στο αυτοβιογραφικό του έργο θέλοντας να αντικρούσει αυτή 

την άποψη για τους γλύπτες και να αποδείξει την αναγκαιότητα του σχεδίου στην 

τέχνη του, αναφέρει μια προσωπική του εμπειρία. Κάποια στιγμή όπως δηλώνει ήταν 

τόση η λαχτάρα του να εργαστεί πάνω σε ένα μάρμαρο που δεν περίμενε να 

δημιουργήσει ένα αρχικό σχέδιο στο οποίο θα βασιστεί. Ωστόσο σημειώνει «είχα ήδη 

μετανιώσει που είχα αρχίσει να το δουλεύω»348.  

Μια ακόμα δυσκολία που παρουσιάζεται στους ζωγράφους είναι ο τρόπος που 

πρέπει να χειριστούν τα υλικά τους. Η τεχνική σε φρέσκο δηλαδή είναι μια ιδιαίτερα 

απαιτητική διαδικασία καθώς πρέπει να γίνεται ενώ ο τοίχος είναι νωπός και το έργο 

τους να ολοκληρώνεται όσο το δυνατό πιο γρήγορα, ακόμα και την ίδια μέρα349. 

Επομένως η τέχνη της ζωγραφικής απεικόνισης θεωρείται μεγαλύτερης δυσκολίας 

γιατί απαιτεί περισσότερες ικανότητες από τους εκπροσώπους της.  

                                                 
345 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12r – 13r. 
346 «El fondamento dell’ arte è il disegno e ‘l colorire», βλ. Cennino Cennini, Il libro dell’ arte, ό.π., σελ. 
4. 
347 «E perché il disegno è madre di ognuna di queste arte, essendo il dipignere disegnare, è più nostro 
che loro, atteso che molti scoltori eccellentemente operano che non disegnano in carta niente», βλ. 
Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 497 - 498.  
348 Μπενβενούτο Τσελλίνι, Η ζωή του Μπενβενούτο Τσελλίνι, ό.π., σελ. 469. Για την άποψη του 
Μπενβενούτο Τσελλίνι βλ. Benvenuto Cellini, Due Trattati, ό.π., σελ. 209 – 217. 
349 Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 40. 
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Ένα έργο γλυπτικής από την άλλη, σύμφωνα με τον Ντόνι χαρακτηρίζεται 

από το ανάγλυφο, τις καμπύλες, τα αυλάκια, τα επίπεδα. Η διαδικασία δημιουργίας 

όλων αυτών θεωρείται δύσκολη αρχικά λόγω του υλικού που χρησιμοποιείται. Ο 

μπρούτζος, το μάρμαρο, το αλάβαστρο, το κρύσταλλο, ο γύψος, ο χρυσός, το ασήμι, 

τα μέταλλα, το ελεφαντόδοντο350 και κάθε είδους πέτρας είναι τα υλικά του 

γλύπτη351. Η σμίλευση όμως όλων αυτών για να πάρουν την οποιαδήποτε μορφή είναι 

μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία.  

Ο Τσελλίνι στην αυτοβιογραφία του περιγράφει λεπτομερώς αυτή τη 

διαδικασία ολοκλήρωσης ενός έργου, την οποία χαρακτηρίζει «ανυπόφορα 

κοπιαστική» καθώς και «τους αυστηρούς κανόνες της μεγάλης αυτής τέχνης»352. 

Μάλιστα όλη αυτή η δυσκολία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν πρόκειται να 

ασχοληθούν με τις λεπτομέρειες ενός έργου, καθώς το λάξευμα μικρότερων 

επιφανειών μεγαλώνει τη δυσκολία και πολλαπλασιάζει την πιθανότητα λαθών. 

 

X. Τα λάθη 

Τα λάθη που μπορούν να συμβούν σε κάθε τέχνη και πιο συγκεκριμένα η 

διαδικασία διόρθωσής τους μεγαλώνει το βαθμό δυσκολίας της γλυπτικής σύμφωνα 

με το Ντόνι. Ως παράδειγμα θα παρουσιάσει τον Έφιππο Ανδριάντα του Μάρκου 

Αυρηλίου στο Καπιτώλιο της Ρώμης [34], στο οποίο το στομάχι του Ρωμαίου 

Αυτοκράτορα είναι υπερβολικά φουσκωμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του. Το 

λάθος επομένως εδώ είναι ολοφάνερο. «Ωστόσο», γράφει ο Ντόνι, «αν το έργο αυτό 

γινόταν στη ζωγραφική, νομίζω ότι θα λάθη αυτά δε θα φαινόντουσαν λόγω της 

μεγαλύτερης ευκολίας που έχουν για να τα διορθώσουν πολλές φορές»353. Στη 

γλυπτική παρ’ όλο που οι καλλιτέχνες γνωρίζουν τους κανόνες, τα μέτρα, τις 

αναλογίες, λόγω της σκληρότητας του υλικού και όχι λόγω δικής τους αδυναμίας, 

                                                 
350 Ο Julius Schlosser τονίζει τη σημασία του ελεφαντόδοτου και τη χρήση του σε πολλά έργα των 
Βενετών, βλ. Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 246. 
351 O Ντόνι συχνά αναφέρεται στην τέχνη των κοσμημάτων. Ωστόσο τέτοιες αναφορές δεν υπάρχουν 
σε καμία προγενέστερη πραγματεία, παρά μόνο στο Schedula diversarum atrium του Θεόφιλου, το 
οποίο πρέπει να ήταν γνωστό στους μελετητές και συγγραφείς του 16ου αιώνα. Στην περίπτωση όμως 
του Ντόνι, οι γνώσεις σχετικά με την τέχνη της χρυσοχοΐας πρέπει να προέρχονται από προσωπικές 
αναμνήσεις των νεανικών του χρόνων, που έζησε με την οικογένεια Μπαντινέλλι και 
παρακολούθησε από κοντά τις δραστηριότητες του του Michelangelo di Viviano, διάσημου 
φλωρεντινού χρυσοχόου. 
352 Μπενβενούτο Τσελλίνι, Η ζωή του Μπενβενούτο Τσελλίνι, ό.π., σελ. 475 – 476. 
353 «Che se questa opera fosse stata di pittura, mi credo che quell’ errore non si vedrebbe, per la 
facilità grande che s’ ha di corregere più volte», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 19v. 
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μερικές φορές είναι αναγκασμένοι να τα παραβλέψουν354. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

κατά τη διαδικασία διόρθωσης των λαθών μια λάθος κίνηση να καταστρέψει 

ολόκληρο το έργο355. Σε αντίθεση όμως με αυτούς οι ζωγράφοι μπορούν πιο εύκολα 

να αποτυπώσουν τις αρχές των μαθηματικών και της γεωμετρίας στα έργα τους αλλά 

και να αποκαταστήσουν τα λάθη τους, είτε σβήνοντας είτε καλύπτοντας αυτά. 

Ωστόσο υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που τα λάθη τους είναι τόσο μικρά, που 

ούτε το χέρι μπορεί να τα διορθώσει ούτε το μάτι δεν μπορεί εύκολα να τα διακρίνει 

και επιλέγουν να αφήσουν τα έργα όπως έχουν. Με αυτό τον τρόπο όμως η 

ζωγραφική τείνει να γίνεται μια τέχνη που παραπλανά και καθυστερεί τον αληθινό 

κριτή, ο οποίος είναι το «μάτι»356. 

Με βάση όλα τα παραπάνω ο Ντόνι τονίζει ότι οι γλύπτες αποφασίζουν να 

εγκαταλείψουν αυτή τη δύσκολη και απαιτητική τέχνη και να αφοσιωθούν σε κάποια 

άλλη, όπως τη ζωγραφική ή την αρχιτεκτονική, τις οποίες θεωρεί ευκολότερες. 

Γράφει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δε θα δούμε έναν αρχιτέκτονα ή ένα 

ζωγράφο να επιδίδεται στην τέχνη των μαρμάρινων αγαλμάτων»357.  

Στο συγκεκριμένο επιχείρημα των γλυπτών αντιτίθεται με σφοδρή κριτική ο 

Λεονάρνο, χαρακτηρίζοντάς το ως «debole argomento» («αδύναμο επιχείρημα»). Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι οι γλύπτες θεωρούν ότι είναι δυσκολότερο να διορθώσουν το 

έργο τους παρά να το ξανακάνουν έστω και με τα ίδια λάθη. Επομένως η καταστροφή 

ενός έργου δεν οφείλεται στην πιθανή διόρθωσή του αλλά στους ίδιους και στην 

αδυναμία τους. Συνεχίζοντας γράφει ότι όποιος γνωρίζει τους κανόνες της τέχνης του 

και είναι άριστος καλλιτέχνης δεν είναι δυνατόν να ξανακάνει το ίδιο έργο με ίδια 

λάθη. Επομένως, το γεγονός ότι υπάρχουν έργα γλυπτικής τα οποία παρουσιάζουν 

ατέλειες αποδεικνύει εμπράκτως όχι τη δυσκολία επιδιόρθωσής τους αλλά την 

ανικανότητα των δημιουργών τους358.  

Παρόμοια άποψη με το Λεονάρντο φαίνεται να παρουσιάζεται και από τον 

Μπροντσίνο, ο οποίος ψέγει τους γλύπτες που βασίζουν την ανωτερότητα και την 

ευγένεια της τέχνης τους στο βαθμό δυσκολίας της και θεωρεί αδυναμία τους το 

                                                 
354 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 33v – 34r. 
355 «perché spesso interviene che, finito un lavoro, o di figure o d’ alter forme, per averne a saldare 
una minima parte si cola et in tutto si guasta», A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 18v. 
356 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 9r. Σύμφωνα με τον Βαζάρι ο Μιχαήλ Άγγελος δήλωνε: «οι πυξίδες 
πρέπει να είναι στα μάτια και όχι στα χέρια, γιατί τα χέρια εργάζονται, ενώ τα μάτια κρίνουν», βλ. 
Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. ΙΙΙ, ό.π., σελ. 575. 
357 «Ma non mai si vede architetto o pittore darsi alle statue di marmo», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 34r. 
358 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 36. 
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γεγονός ότι δεν μπορούν να διορθώσουν τα λάθη τους. Αρχίζοντας το επιχείρημά του 

κάνει σαφές ότι οι καλλιτέχνες για τους οποίους κάνει λόγο θεωρούνται 

«eccellentissimi maestri». Η τέχνη της γλυπτικής συνεχίζει, βασίζεται στην αφαίρεση 

του υλικού ώστε να δημιουργηθεί η εκάστοτε μορφή.  Επομένως ένας «άριστος 

γλύπτης» είναι αδύνατον να αφαιρέσει εκείνο που δεν πρέπει με αποτέλεσμα να 

καταστρέψει το έργο του˙ αν αυτό συμβεί τότε αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση 

να κάνει εκείνο που ζητά η τέχνη του359. Αντίθετη άποψη ωστόσο παρουσιάζεται από 

τον γλύπτη Σανγκάλο, ο οποίος από τη μια πλευρά δέχεται την ευγένεια της 

ζωγραφικής τέχνης και τις δυσκολίες που συναντούν οι καλλιτέχνες που την 

υπηρετούν, ωστόσο τονίζει τη δυνατότητα που έχει ένας ζωγράφος όταν δεν είναι 

ικανοποιημένος με το έργο του να το διορθώσει ή να το ξανακάνει ακόμα και πάνω 

στον ίδιο καμβά. Στη γλυπτική όμως αυτό το θεωρεί ως τη «μεγαλύτερη δυσκολία», 

την οποία πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν και να αποδεχτούν360. Ο Βάρκι στη 

σύγκριση μεταξύ των δύο τεχνών αναφέρει: «τώρα έκαστος παραδέχεται ότι όχι μόνο 

το τέλος (τους) είναι ίδιο, δηλαδή μια τεχνητή μίμηση της φύσης, αλλά ακόμα και η 

αρχή (τους) δηλαδή ο σχέδιο … και οι δυο (τέχνες) είναι ίδιες στην ουσία, έχοντας 

εσωτερική πνευματικότητα αλλά διαφέρουν στα ατυχήματα»361. 

 

XI. Η αναγλυφότητα 

Σύμφωνα με τον Ντόνι, η χαρακτική των μεταλλίων είναι η τεχνική που 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία. Για να τονιστεί μάλιστα η σημασία και το 

ενδιαφέρον που έχει για τον συγγραφέα αυτή η τέχνη, αναφέρεται στο σχεδιασμό των 

μεταλλίων δυο φορές μέσα στο έργο του362. Σε αυτά επαινείται η ανάγλυφη υφή, οι 

μικρές λεπτομερείς ιστορίες που απεικονίζονται και δηλώνεται η ανεκτίμητη αξία 

τους363. Ο Σίλβιο Κοζίνι παρουσιάζεται ως συλλέκτης μεταλλίων και χαρακτικών 

προσφέροντας ως δώρο κάποια μετάλλια στον Πίνο, ο οποίος ομολογεί ότι και ο ίδιος 

                                                 
359 «onde non si dee credere che uno scultore eccellente levi dove non bisogna, perchè altramente 
non farebbe quello che ricerca l’ arte», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, 
σελ. 502. 
360 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 509 – 510 και 515. 
361 «Ora ognuno confessa che non solamente il fine è il medesimo, cioè una artificiosa imitazione della 
natura, ma ancora il principio, cioè il disegno; …amendue sono il medesimo nella sostanza, avendo 
amendue l’anima intellettiva, ma variano negli accidenti», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del 
Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 535. 
362 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 17r – 17v και 32r – 32v. 
363 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 17v. 
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έχει στην κατοχή του ανάγλυφα του Τσελλίνι, δείχνοντας την εκτίμησή του στην 

τέχνη αυτή.  

Στη σύγκριση των δύο τεχνών με βάση το βαθμό δυσκολίας τους, γίνεται 

λόγος για τις επίπεδες μορφές της ζωγραφικής σε αντίθεση με τις τρισδιάστατες της 

γλυπτικής. Ο Ντόνι υποστηρίζει ότι ένα ακόμα πρόβλημα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι γλύπτες είναι ότι στην τέχνη τους δεν απεικονίζεται μια πλευρά 

αλλά η μορφή που δημιουργούν μπορεί να ειδωθεί από πολλές και διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Γα το λόγο αυτό όλες οι πλευρές ενός γλυπτού χρειάζεται να είναι 

προσεγμένες, μελετημένες και τέλειες, διότι όλες μπορούν να κριθούν364. Επομένως η 

δυσκολία που παρουσιάζει αυτή η τέχνη είναι τόσο μεγάλη ώστε δε θα έπρεπε να 

συγκρίνεται με εκείνη της ζωγραφικής, η οποία δεν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια 

ζητήματα, καθώς ένας ζωγράφος επιμελείται μόνο την επιφάνεια του έργου του. 

Ο Λεονάρντο είχε επισημάνει ότι ένας γλύπτης πρέπει να εργάζεται κυκλικά 

για την κάθε μορφή και να προσέχει κάθε σημείο της να παρουσιάζει την ίδια χάρη. 

Αναγνωρίζει ότι στα υψηλότερα και στα χαμηλότερα σημεία ενός έργου ο βαθμός 

δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Ο καλλιτέχνης είναι αναγκασμένος να βρίσκεται στο 

ίδιο ύψος με το σημείο που κάθε φορά επιμελείται και αν βρίσκεται αρκετά ψηλά ή 

χαμηλά συναντά τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι 

περισσότερο δύσκολη από εκείνη που ακολουθεί ένας ζωγράφος. Η ευκολία της 

έγκειται στο γεγονός ότι ένας γλύπτης κάνοντας μορφές σε φυσικό μέγεθος έχει τη 

δυνατότητα να μελετήσει τις πραγματικές μορφές, να μετρήσει το αληθινό μήκος, 

πλάτος, ύψος, βάθος και απλώς να το μεταφέρει στην τέχνη του365. Αντιθέτως ο 

ζωγράφος δεν έχει την άνεση να μεταφέρει ακριβώς τις μορφές σε ένα πίνακα αλλά 

είναι αναγκασμένος να εργαστεί σε μικρότερη κλίμακα άρα θα πρέπει να μελετήσει 

προσεχτικότερα τις μορφές και να καταφέρει να αποδώσει σε κατάλληλο και ανάλογο 

μέγεθος όλα τα μέλη τους. 

Ο Μπαττίστα Τάσσο με βάση αυτό θα υποστηρίξει ότι το γλυπτό έργο 

προσφέρει περισσότερο την αίσθηση του πραγματικού, πράγμα που η ζωγραφική 

                                                 
364 «la qual gratia per haver nella Scoltura la ripruova palpabilmente per infinite vedute; come si 
mostra per le cose isolate, perchè tutti i lati si giudicano, la qual difficultà va in infinito e non è nella 
pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20r – 21v. 
365 Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 32. 
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αδυνατεί366. Ο Francesco da Sangallo (Φραντσέσκο ντα Σανγκάλο) θέλοντας να 

δείξει το μέγεθος δυσκολίας της γλυπτικής, θα υποστηρίξει ότι ο γλύπτης ακόμα και 

όταν δημιουργεί μια μορφή πρέπει να φροντίζει να είναι τέλεια σχεδιασμένη από όλες 

τις πλευρές, καθώς ένα γλυπτό μπορεί να ειδωθεί από πολλές και διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Επομένως, αφού το σχέδιο αποτελεί τη βάση κάθε τέχνης ένας 

γλύπτης πρέπει να κάνει πολλά σχέδια της ίδιας μορφής, ανάλογα με τις οπτικές της, 

γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία της τέχνης του367. Αντιθέτως ένα έργο ζωγραφικής 

πάντα αναμένεται να ειδωθεί από μια μόνο πλευρά. Αντίστοιχη άποψη παρουσιάζεται 

και από τον Μπενβενούτο Τσελλίνι. Ένα άγαλμα επειδή έχει πολλές οπτικές και 

κρίνεται από όλες τις πλευρές του πρέπει η κάθε πλευρά του να είναι ίσης αξίας368. 

Όμως ένας καλλιτέχνης φροντίζοντας μια ή δυο οπτικές να είναι τέλειες, για να 

αποφύγει την κούραση του σμιλεύματος, αρκείται σε αυτές και δεν ασχολείται στον 

ίδιο βαθμό και με τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να κρίνεται αρνητικά από τους 

ζωγράφους. 

Ο Μπροντσίνο δέχεται ότι μια γλυπτική μορφή δεν απεικονίζει μια πλευρά 

αυτού που αναπαριστά αλλά χρειάζεται να την αποδώσει σε όλες τις διαστάσεις της 

πράγμα που δε συμβαίνει στη ζωγραφική. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η τέχνη της 

ζωγραφικής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια μορφή η οποία δεν θα έχει μια 

μόνο οπτική καθώς οι καλλιτέχνες επιλέγουν τον τρόπο απεικόνισής της, δηλαδή την 

οπτική που θέλουν να προβάλλουν369. Σε αυτό ακριβώς έγγειται η δυσκολία της 

τέχνης των ζωγράφων, καθώς πρέπει να είναι ικανοί να επιλέξουν την καταλληλότερη 

πλευρά της μορφής που θα αναπαραστήσουν, τον τρόπο απεικόνισής της αλλά και να 

την αποδώσουν από την κατάλληλη οπτική γωνία370. Η επιλογή τους όμως αυτή 

πρέπει να γίνει με προσοχή και σκέψη ώστε να καταφέρουν να αναδείξουν τη μέγιστη 

                                                 
366 «Guardate per tutti i versi la scultura, sempre participerete più del vero e toccandola le sentirete, 
dove nelle pittura non è cosi», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 
508. 
367 «che a ogni volta d’occhio la statua tonda diventa un’altra, in modo che lo pittore [d’] una sola 
vista fa una sola figura, e lo scultore in una sola figura ne fa molte rispetto alle molte viste, come 
sopra narrai; e tornando, dico che allo scultore gli saria necessario avere più disegno, lo quale, per 
essere il fondamento d’ogni arte, non solo di queste, ne seguita che la scultura in questo è più 
dificile», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 512. 
368 βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 519 - 520. 
369 «[il pittore] non fa mai in una figura che una sola veduta, la quale sceglie a suo modo», βλ. Paola 
Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙ, σελ. 360 
370 «dove cosi non avviene al pittore, il quale non fa mai in una figura altro che una sola veduta, la 

quale sceglie a suo modo e, bastandogli che per quel verso che la mostra abbia grazia, non si cura di 
quello che arebbe nell’altre vedute, che non appariscono; e per questo esser di nuovo più dificile», βλ. 
Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 501. 
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χάρη της μορφής τους, πράγμα που θεωρείται περισσότερο δύσκολο, διότι μια λάθος 

επιλογή μπορεί να καταστρέψει το έργο τους. 

Για να ισχυροποιήσει ο Ντόνι το επιχείρημα της «difficoltà» 

θα κάνει λόγο για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα υφάσματα και οι πτυχώσεις 

πάνω στις μορφές. Με βεβαιότητα θα υποστηρίξει την ανυπέρβλητη δυσκολία, που 

αντιμετωπίζουν οι γλύπτες τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό, συγκριτικά με τους 

ζωγράφους για το σχεδιασμό αυτών371. Αρχικά ο Ντόνι τοποθετεί τον Πίνο 

υπερασπιζόμενο τη ζωγραφική να κάνει λόγο για τη «intelligenza de’ panni»372. Η 

ποικιλία στα υφάσματα, όπως το λινό, το βελούδο, το μετάξι, καθώς επίσης και η 

διαφορά στην υφή τους, απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο τεχνικής κάθε φορά ώστε να 

μπορούμε να διακρίνουμε και να αναγνωρίσουμε το καθένα. Στόχος όμως δεν είναι 

μόνο μια απλή ζωγραφική αναπαράσταση αυτών. Η δυσκολία έγκειται στο να 

καταφέρουν να τα παρουσιάσουν με φυσικό τρόπο. Ο τρόπος εφαρμογής των 

υφασμάτων πάνω στο ανθρώπινο σώμα και τα σχήματα που παίρνουν ανάλογα με τις 

κινήσεις του είναι το ζητούμενο. «Η απόδοση των υφασμάτων», η οποία αναφέρθηκε, 

«έχει ως βάση τη γυμνή μορφή»373. Επομένως ο ζωγράφος πρέπει πρώτα να έχει στο 

νου του ένα γυμνό σώμα, τους μύες, τα νεύρα και σταδιακά να τοποθετεί πάνω του τα 

εκάστοτε υφάσματα ώστε να καταφέρει να πετύχει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Η 

ζωγραφική λοιπόν είναι εκείνη η τέχνη που μπορεί να φέρει ένα άριστο αποτέλεσμα 

με τη σωστή χρήση του χρώματος. Οι Φλαμανδοί ζωγράφοι παρουσιάζονται ως 

                                                 
371 «ti darò al paragone i panni grossi et sottili in marmi scolpiti; i quali non penso, che nessuno habbia 
alcun dubbio, che incompar abilmente non sieno assai piu difficili et di corpo et d’ ingegno a initargli 
et ritrargli che habbia fatto il pittore et come desimi ordini formargli et trasferirgli ne i marmi con le 
medesime pieghe rilenati et profondi, che per tutti i lati girino intorno allo ignudo; in modo che per 
ogni veduta vi si vegga sotto eccellentemente; essendo questo la bellezza delle figure vestite, che una 
minima piega girando attorno non si vegga fatta con una menomissima disgratia. Anchora le pannine 
volanti et date al vento con sottilissime pieghe, di maniera che lo ignudo vi traspaia sotto, come se 
panno non vi fosse sopra … Perché a lavorare et dar fine alle profondissime, et sottilmente cavate i 
suoi rilievi molto pericolosi, le quali cosa habbiano la medesima gratia, c’ ha il proprio, è una cosa da 
non poterle dare paragone alcuno.», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 35r – 35v. 
372 «η ικανότητα στην απόδοση των υφασμάτων», βλ. A. F.  Doni, Disegno, ό.π., σελ. 15v – 16v. 
373 «Et quanto all’ intelligenza di questi panni, ella consiste tutta nel fondamento degli ignudi, dove s’ 
accorciano e si ritraggono», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 15v – 16r. Την ήδη σκέψη βρίσκουμε 
και στον Αλμπέρτι «Για να πετύχουμε αυτή τη συμμετρία, όταν ζωγραφίζουμε ζωντανές υπάρξεις, θα 
μας βοηθήσει πολύ να σχεδιάσουμε πρώτα τα οστά (γιατί καθώς δε λυγίζουν, κατέχουν πάντα 
συγκεκριμένη θέση στο χώρο). Μετά προσθέτουμε (τα νεύρα) και τους μυς και τελικά ντύνουμε (τα 
οστά και τους μυώνες) με σάρκα (και δέρμα) … αλλά όπως ακριβώς σχεδιάζουμε μια ντυμένη μορφή, 
τη σχεδιάζουμε πρώτα γυμνή και μετά την καλύπτουμε με ενδύματα, το ίδιο κάνουμε και στη γυμνή 
φιγούρα: στήνουμε πρώτα τον σκελετό και τους μυς και μετά τους σκεπάζουμε με σάρκα και δέρμα, 
με τέτοιο τρόπο, που να μην είναι δύσκολο να μαντέψεις τη διάταξη των μυώνων από κάτω», βλ. 
Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 122 και Leon Battista Alberti, Della Pittura, 
ό.π., σελ.  55. 
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παράδειγμα αυτής της εξαιρετικής τελειότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «πάνω 

από όλους τους καλλιτέχνες οι Φλαμανδοί ζωγραφίζουν καλά με τέτοιο τρόπο ώστε 

(τα πράγματα) να φαίνονται φυσικά: σε τέτοιο βαθμό που και το ψεύτικο 

χρυσοποίκιλτο ή γυαλιστερό ύφασμά τους τους εξαπατά τους ανθρώπους … Έτσι 

λέμε μια παροιμία, ότι έχουν το μυαλό στα χέρια τους»374. 

Ωστόσο το λάξευμα των πτυχών και των κοιλοτήτων, ο σχηματισμός των 

λεπτομερειών, η περιστροφή των υφασμάτων γύρω από τη μορφή με τρόπο αέρινο 

και φυσικό πάνω σε μια ανάγλυφη μορφή θεωρείται ιδιαίτερη και απαιτητική 

διαδικασία. Το σπουδαιότερο σύμφωνα με τον Ντόνι είναι να καταφέρει ο εκάστοτε 

καλλιτέχνης να χρησιμοποιήσει τα υφάσματα και τις πτυχώσεις τους με τρόπο που να 

σκιαγραφούνται τα ανθρώπινα μέλη375. Στον ορείχαλκο, στο μάρμαρο, στο μέταλλο 

και στα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται στη γλυπτική, η απεικόνιση της 

λεπτότητας των υφασμάτων, της κίνησης τους στον αέρα, του τρόπο με τον οποίο 

αυτά στέκονται σε μια ανθρώπινη μορφή, απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων 

και πάνω από όλα τη νοητική δεινότητα. Ένα τέτοιο έργο θεωρείται σύμφωνα με τον 

Σίλβιο «μεγίστης τελειότητας»376. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τελειότητας μια 

τέτοιας μορφής φέρνει το άγαλμα της θεάς Άρτεμης ως κυνηγός377 [35], στο οποίο 

                                                 
374 «sopra tutti gli altri maestri gli dipingon bene i Fiaminghi, in modo che gli fanno parer naturalissimi: 
tanto che i loro finti broccati o rasi ingannano l’ uomo … onde si dice in proverbio, che gl’ hanno il 
cervello nelle mani», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 16v.  
Παρόμοια αναφορά για την άριστη τέχνη των Φλαμανδών βλέπουμε ότι υπάρχει και στην 
πραγματεία του Φρανζίσκο ντε Ολάντα, ο οποίος γράφει: «La pittura fiamminga, rispose pacato il 
pittore, generalmente soddisferá un devoto qualunque più che lapittura italiana … Si dipingono in 
Fiandra, propriamente per ingannare la vista esteriore, delle cose gradevoli o delle cose di cui non si 
possa parlar male, come santi e profeti. Questa pittura si compone di drappi, di casupole, di verdure 
campestri, di ombre di d’ alberi, di ponti e ruscelli, ed essi chiamano ciò paesaggio con qualche 
figurina qua e lá», βλ. Francisco de Holanda, I Dialoghi Michelangioleschi, επιμ. Fratelli Palombi, 
Ρώμη, Maglione e Strini, 1924, σελ. 63. «Η φλαμανδική ζωγραφική, απαντά ήσυχα ο ζωγράφος, 
γενικά ικανοποιεί κάποιον πιστό περισσότερο από ότι η ιταλική ζωγραφική … Αυτοί που 
ζωγραφίζουν στη Φλάνδρα, πραγματικά εξαπατούν την εξωτερική θέαση, των ευχάριστων 
πραγμάτων ή των πραγμάτων που δεν μπορούμε να μιλήσουμε άσχημα, όπως οι άγιοι και οι 
προφήτες. Αυτή η ζωγραφική είναι φτιαγμένη από υφάσματα, ταπεινά σπίτια, χόρτα του αγρού, 
σκιές δέντρων, γέφυρες και ρυάκια, τα οποία αποκαλούνται τοπίο με κάποια μορφή εδώ και εκεί».  
375 «cosi le pieghe de panni debbono mostrar le membra humane», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 
16r. Για τη σημασία και την αναγκαιότητα των ενδυμάτων ο Ντόνι έχει αναφερθεί και στο έργο του 
Pitture που εκδόθηκε στα 1564 στην Πάντοβα από τον Gratioso Perchacino στις σελίδες 34 – 38. 
376 «Questa è cosa chiara che gl’ è di maggior eccellenza et arte il far questi panni grossi et sottili dati 
al vento, o sopra i corpi nelle durissime materie, … tanto più sono le pieghe difficili; et più astratte 
masserizie bisogna adoperare a lavorargli del mondo, con una fatica estrema di tutti i sensi; et con 
tale fatica hanno a ubbidire a l’ intelletto», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20r. 
377 Στο συγκεκριμένο σημείο ο Ντόνι αναφέρεται στα άλλα αγάλματα της Θεάς Τύχης και της Θεάς 
Άρτεμης με τις Νύμφες(«per essempio la Dea Fortuna, et la Dea Diana con le sue Nimphe cacciatrici 
vestire di sottilissimi veli», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 35r). Όσο αφορά το άγαλμα της Άρτεμης 
πιθανότατα πρόκειται για την Άρτεμη Βερσαλλιών (αντίγραφο πιθανόν του Λεωχάρη, 330 – 320 π.Χ., 
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τόσο η στροφή του κεφαλιού σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του σώματος όσο 

και οι αέρινες πτυχώσεις του υφάσματος δίνουν την αίσθηση της κίνησης και του 

αέρα.  

Το θέμα της πτυχολογίας και της δέουσας προσοχής που πρέπει να δίνεται σε 

αυτό έχει αναφερθεί και από τον Αλμπέρτι στην πραγματεία του. Ο ίδιος γράφει: 

«στη πτυχολογία ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι κινήσεις … Από τη φύση τους τα 

ενδύματα είναι βαριά και έχουν την τάση να πέφτουν στο έδαφος χωρίς καμπύλες και 

πτυχές. Γι’ αυτό θα ήταν καλύτερη ιδέα να βάλουμε σε μια γωνία της σύνθεσής μας 

το Ζέφυρο και την Όστρια προσωποποιημένους, να φυσούν ανάμεσα στα σύννεφα 

και να αναδύουν τις πτυχές προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και είναι πολύ ευχάριστο 

να βλέπεις τα σώματα σχεδόν γυμνά από την πλευρά που πνέει ο άνεμος και κάνει τα 

ενδύματα να σφολιάζουν πάνω στο κορμί˙ από την άλλη πλευρά οι πτυχές 

στροβιλίζονται ελεύθερα στον αέρα καθώς τις αναδύει ο άνεμος. Ο ζωγράφος πρέπει 

να προσέξει την κίνηση των πτυχών, ώστε να συμφωνεί με την κατεύθυνση του 

ανέμου, (και να φροντίζει να μην είναι ούτε πολύ ταραγμένες ούτε περίπλοκες). Όλα 

όσα είπαμε σχετικά με τις κινήσεις των έμψυχων και των άψυχων πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά από τους ζωγράφους»378. 

Παρόμοια φαίνεται να είναι και η άποψη του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Αρχικά 

σημειώνει ότι στη δημιουργία πτυχών πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη το υλικό κάθε 

υφάσματος ώστε η μίμησή του να γίνεται με φυσικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο θα 

σχηματιστούν οι πτυχές ενός λεπτού υφάσματος και διαφορετικά ενός με πιο χοντρή 

ποιότητα379. Στόχος της σχεδίασης των υφασμάτων και των πτυχών είναι να 

                                                                                                                                            
Παρίσι, Λούβρο), το οποίο ο Ντόνι επειδή δεν είχε δει λανθάνει σε σχέση με τη συνοδεία των 
Νυμφών. Όσο για το άγαλμα της Θεάς Τύχης η μόνη υπόθεση που μπορεί γίνει και με μεγάλη 
επιφύλαξη, είναι ότι πρόκειται για την Τύχη Αντιόχειας, του Ευτυχίδη, 290 π.Χ., Ρώμη, Μουσείο 
Βατικανού.   
378 Leon Battista Alberti, Della Pittura, ό.π., σελ. 73 « In questo adunque si seguano tutti i movimenti 
tale che parte niuna del panno sia senza vacuo movimento. Ma siano, quanto spesso ricordo, i 
movimenti moderati e dolci, più tosto quali porgano grazia a chi miri che maraviglia di fatica alcuna. 
Ma dove così vogliamo ad i panni suoi movimenti, sendo i panni di natura gravi e continuo cadendo a 
terra, per questo starà bene in la pittura porvi la faccia del vento zeffiro o austro che soffi tra le 
nuvole, onde i panni ventoleggino; e quinci verrà a quella grazia che i corpi da questa parte percossi 
dal vento, sotto i panni in buona parte mostreranno il nudo, dall'altra parte i panni gittati dal vento 
dolce voleranno per aria. E in questo ventoleggiare guardi il pittore non ispiegare alcuno panno 
contro il vento; e così tutto osservi quanto dicemmo de' movimenti degli animali e delle cose non 
animate», για μετάφραση βλ. Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 132 – 133. 
379 «I panni che vestono le figure debbono avere le pieghe salde o rotte secondo la qualità del panno 
sottile o grosso che tu vuoi figurare … I panni si debbono ritrarre di naturale, cioè se vorrai fare panno 
lano, usa le pieghe secondo quello, e se sarà seta, o panno fino, o da villain, o di lino, o di velo, a 
ciascuno le sue pieghe va diversificando, e non fare abito come molti fanno sopra i modelli coperti di 
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περιβάλλουν το σώμα και να καλύψουν τα μέρη του. Πρέπει να σχεδιάζονται απαλά 

και να περιγράφουν τα ανθρώπινα μέρη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο 

βάθος των πτυχών γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρέψουν τη μορφή. Ανάλογα με 

το βάθος των πτυχών και το ύφασμα του ενδύματος προσοχή πρέπει να δίνεται και 

στο σωστό φωτισμό. Επίσης η χρήση των πτυχών δεν πρέπει να γίνεται σε 

υπερβολικό βαθμό. Η επιλογή τοποθέτησής τους ώστε να υπάρξει ένα φυσικό 

αποτέλεσμα έγκειται στην κρίση κάθε καλλιτέχνη380.  

Ο Πίνο στην πραγματεία του κάνει λόγο για τη δέουσα σημασία που πρέπει 

να δίνεται από τους ζωγράφους στην ποιότητα των υφασμάτων όταν πρόκειται να τα 

σχεδιάσουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωγραφικής που επιλέγουν, ώστε να είναι 

εμφανές αυτό που απεικονίζεται στο έργο τους. Ωστόσο αυτό είναι αδύνατον να 

επιτευχθεί στη γλυπτική, διότι στα έργα της δεν μπορεί να αποτυπωθεί η υφή του 

εκάστοτε πράγματος, επομένως ούτε των υφασμάτων. Όλα αυτά παραμένουν ασαφή 

και απροσδιόριστα381. Επίσης το είδος κάθε υφάσματος παρουσιάζεται καθαρότερα 

στη ζωγραφική όχι μόνο εξαιτίας των χρωμάτων, διότι αυτά από μόνα τους μπορούν 

να προσφέρουν μόνο τη χρωματική ομοιότητα, αλλά κυρίως από την τεχνική του 

καλλιτέχνη382. 

 

 

 

                                                                                                                                            
carte, o corami sottili, chè t’ inganneresti forte.», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., 
σελ. 264 και 269. 
380 «I panni che vestono le figure debbono avere le loro pieghe acommodate a cingere le membra da 
loro vestite in modo che nelle parti illuminate non si pongano pieghe d’ ombre oscure, e nelle parti 
ombrose non si facciano pieghe di troppa chiarezza, e che i lineamenti di esse pieghe vadano in 
qualche parte circondando le membra da loro coperte, e non con lineamenti che taghino le membra, 
né con ombre che sfondino più dentro che non è la superficie del corpo vestito … I quali s’ 
innamorano tanto dei vari aggruppamenti di varie pieghe, che n’ empiono tutta una figura, 
dimenticandosi l’ effeto per che tal panno è fatto, cioè per vestire e circondare con grazia le 
membra», βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 264 – 265.  
381 «Bisogna ch’ il nostro pittore sia come ebrio nella studio dell’ arte, di modo che con la buona 
disposizione si facci pratico nel disegnare la qualità e quantità delle cose, svegliato nell’ invezioni, e 
nel colorire perfetto … Vago nella scultura, il che c’ è al proposito ancon el far delli modelli per veder 
gli atti e acconciare i panni», βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 29r – 29v. 
382 «Noi facciamo veder un’ aurora, un tempo pluvio, e nel figner le cose artificiali noi faremo 
conoscer un’ armatura, un panno di seta, di lino, un cremisino separato da un verde, e simil cose; e se 
voleste dire che questi sono effetti de’ colori, dico che non, per ch’ il verde farà ben tutte le cose 
verdi, ma non darà la propia differenzia del veluto o dil panno di lana, e però i colori non possono far 
tal effetti da sé, se non vi aggiugnie il maestro il suo artificio. Gli scultori sono imperfetti, non avendo 
autorità di distintamente imitare una cosa, ma solo nel li contorni», βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, 
ό.π., σελ. 25r – 25v. 
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XII. Decorum 

Στη συνέχεια ο Ντόνι κάνει λόγο για την έννοια της καταλληλότητας, το 

«decorum» των μορφών σε κάθε τέχνη. Όπως τονίζει «τα ενδύματα υπάρχουν για να 

γνωρίζουμε με σαφήνεια την ποιότητα των ανθρώπων σύμφωνα με τα επαγγέλματά 

τους, όπως αρμόζει στους κυβερνήτες των δικαστηρίων ή στους γιατρούς ή σε άλλους 

ανθρώπους παρόμοιου βαθμού και αξιοπρέπειας … Η δύναμη των ενδυμάτων δείχνει 

ακόμα με σαφήνεια την αξιοπρέπεια, την εξουσία των πριγκίπων, οι οποίοι 

κοσμούνται με πολλά και ποικίλα εικονογραφικά υφάσματα με διάφορες μορφές 

ζώων και φυλλωμάτων τόσο στα αρχαία όσο και στα σύγχρονα αραβουργήματα των 

κοστουμιών»383. Στο decorum θα στηριχθεί αρχικά ο Πάολο Πίνο του Ντόνι για να 

θέσει ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της ζωγραφικής, με σκοπό να ανατραπεί από το 

Σίλβιο και να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της τέχνης του. 

Η ζωγραφική έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει τα πάντα, κυρίως λόγω της 

χρήσης των χρωμάτων. Με βάση αυτά ο καλλιτέχνης μπορεί να δώσει σε κάθε μορφή 

τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε αυτή να είναι αναγνωρίσιμη από το θεατή. 

Ενδεικτικά ο Πίνο κάνει λόγο για το μυλωνά, ο οποίος απεικονίζεται σκονισμένος 

από το λευκό αλεύρι ή για εκείνον που ασχολείται με το κάρβουνο και εμφανίζεται 

μουτζουρωμένος. Επίσης, ένας γιατρός θα πρέπει να είναι καθαρός, με ροδαλό και 

φρέσκο δέρμα, διαφορετικά εφ’ όσον δε μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του δε 

μπορεί να θεραπεύσει κανέναν άλλο. Τέλος ένας ασκητής θα πρέπει να 

παρουσιάζεται αδύναμος και ισχνός384. Ομοίως θα πρέπει να απεικονίζεται και κάθε 

άλλη μορφή ανάλογα με την ιδιότητά της. Επομένως το αποτέλεσμα που προσφέρει 

ένα έργο ζωγραφικής είναι αδύνατον να το επιτύχουν οι γλύπτες όσο και αν 

προσπαθούν. 

Η άποψη της «καταλληλότητας» εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Λεόν 

Μπαττίστα Αλμπέρτι στην πραγματεία του Περί Ζωγραφικής. «Τα μέλη πρέπει να 

βρίσκονται σε αρμονική σχέση ... έτσι κανένα δε θα παραβιάζει τις ορθές αναλογίες 

                                                 
383 «Tali abiti si son trovati per conoscere distintamente la quantità degl’ huomini secondo le lor 
professioni, come si conviene ne’ governi de’ magistrati o dottori et altri simili huomini di grado et 
dignità; … La forza degl’ habiti mostra ancora distintamente le dignità, le potenze de’ Prencipi, i qualli 
s’ adornano con molti e varii drappi figurati con diverse forme d’ animali e di fogliami all’ antica et al 
moderno costume arabesco», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 15r. 
384 «Si che le forze dell’ effigie sono di una grande auttorità; tal che il pittore bisogna che s’ unisca con 
tutti gl’ essercitii: il mugnaio è della farina bianco, il carbonaio nero, il medico debbe essere in faccia 
fresco et colorito, altrimenti si dice, che non sapendo curare se medesimo, manco curerà gl’ altri. Il 
romito vuole essere macilento et pallido; et in questo modo usano quella virtu, che se gli conviene». 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 28v. 
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των άλλων όσον αφορά στο μήκος και το πλάτος. Έπειτα θα προσέξουμε κάθε μέλος 

να λειτουργεί σωστά, σύμφωνα με τη δράση που εκτελείται ... Ένας φιλόσοφος 

ωστόσο που μιλάει θα προτιμούσα να δείχνει περισσότερη εγκράτεια παρά ικανότητα 

ηθοποιίας … Τα μέλη των νεκρών θα είναι νεκρά ως τα νύχια και τα μέλη των 

ζωντανών θα δονούνται απ’ άκρου σε άκρο … Επομένως ο ζωγράφος που θέλει να 

εκφράσει τη ζωή θα την αποδώσει με την [αρμόζουσα] κίνηση των μελών … 

Οφείλουμε να σεβαστούμε την ενότητα και την ομοιογένεια των μελών. Θα ήταν 

γελοίο λόγου χάρη αν τα χέρια της Ελένης ή της Ιφιγένειας φαίνονταν γέρικα και 

ροζιασμένα … Η συμφωνία λοιπόν των μελών επιβάλλεται. Ανάλογη αρμονία πρέπει 

να υπάρχει και στο χρώμα, Μια μορφή με πρόσωπο λευκορόδινο, παρθενικό και 

ωραίο δε θα ταίριαζε να έχει στήθος και τα υπόλοιπα μέλη άσκημα και 

μαυριδερά»385.  

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε παρακινήσει τους ζωγράφους να δίνουν τη 

δέουσα σημασία στην καταλληλότητα των μορφών και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 

την ευπρέπεια ή την ταπεινότητα ανάλογα με τη μορφή που σκοπεύουν να 

απεικονίσουν. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Παρατηρήστε την καταλληλότητα (σε κάθε 

πράγμα που αναπαριστάται), δηλαδή την ευπρέπεια της δράσης, τα ενδύματα, το 

μέρος και την κατάσταση, σύμφωνα με την αξιοπρέπεια ή την ευτέλεια του 

θέματος που παρουσιάζετε. Ένας βασιλιάς δηλαδή πρέπει να είναι σοβαρός 

και μεγαλοπρεπής στην όψη και στην ενδυμασία του, το μέρος (στο οποίο 

βρίσκεται) να είναι όμορφα διακοσμημένο, και οι συνοδοί του ή όσοι 

παρευρίσκονται, να εκφράζουν το σεβασμό και το θαυμασμό τους, και να 

εμφανίζονται ως ευγενείς, με ενδύματα που αρμόζουν σε ένα βασιλικό δικαστήριο. 

Και στην παράσταση ενός κακού θέματος, αφήστε τις μορφές να εμφανίζονται 

κατώτερες και ειδεχθείς˙ εκείνοι που έχουν σχέση με αυτές να εμφανίζονται με 

παρόμοιες εκφράσεις και δράσεις, δηλώνοντας το αλαζονικό μυαλό και να είναι 

                                                 
385 «Così adunque, preso uno membro, si accommodi ogni altro membro in modo che niuno di loro sia 
non conveniente agli altri in lunghezza e in larghezza. Poi si provegga che ciascuno membro segua, a 
quello che ivi si fa, al suo officio ... ma voglio un filosafo, mentre che favella, dimostri molto più 
modestia che arte di schermire … E sieno le membra de' morti sino all' unghie morte. Dei vivi sia ogni 
minima parte viva ... Adunque il pittore, volendo espriemere nelle cose vita, farà ogni sua parte in 
moto; ma in ciascuno moto terrà venustà e grazia ... Dicemmo ancora alla composizione de' membri 
doversi certa spezie: e sarebbe cosa assurda se le mani di Elena o di Efigenia fussero vecchizze e 
zotiche … Pertanto così conviene tutte le membra condicano ad una spezie. E ancora voglio le 
membra corrispondano ad uno colore, però che a chi avesse il viso rosato, candido e venusto, a costui 
poco s' affarebbe il petto e l' altre membra brutte e sucide», βλ. Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί 
ζωγραφικής, ό.π., σελ. 123 - 124 και Leon Battista Alberti, Della  Pittura, ό.π., σελ.  59.  
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ευτελώς ντυμένοι. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μέρη πρέπει να αντιστοιχούν με το 

γενικό συναίσθημα της σύνθεσης. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας 

δεν θα πρέπει να είναι παρόμοιες με εκείνες της νεολαίας, και εκείνες μιας 

γυναίκας με εκείνες ενός άνδρα, ούτε εκείνες ενός άνδρα να είναι ίδιες με εκείνες 

ενός νεαρού αγοριού»386.  

Ο Πάολο Πίνο θα αναφερθεί στο «decorum» το οποίο όπως υποστηρίζει 

εξαρτάται κατά κύριο από την επιμέλεια των χρωμάτων και τη σωστή τους 

τοποθέτηση στο έργο ζωγραφικής387. Τα χρώματα έχουν την ιδιότητα να κάνουν τα 

όσα απεικονίζονται να είναι όμοια με τα φυσικά. Οι ζωγράφοι όμως πρέπει να 

προσέχουν και να φροντίζουν να τοποθετούν τις κατάλληλες χρωματικές αποχρώσεις 

ώστε να δίνεται την εικονογραφική ακρίβεια σε κάθε μορφή. Πιο συγκεκριμένα με τη 

σωστή χρήση των χρωμάτων αλλά και με την κατάλληλη σύνθεσή τους θα 

καταφέρουν τα επιτύχουν τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις κάθε απεικονιζόμενης 

μορφής, όσον αφορά την ηλικία, το χαρακτήρα, το είδος ενός υλικού ή ακόμα και την 

ατμόσφαιρα του αέρα388. 

 Η «καταλληλότητα» όμως πρέπει να υπάρχει τόσο στις κινήσεις των μορφών 

όσο και στις εκφράσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο οι θεατές μπορούν να 

αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα των μορφών και τα οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογα με την κάθε περίσταση389. Για μια ακόμα φορά τα χρώματα 

βοηθούν ώστε να γίνεται αντιληπτό το ήθος, ο χαρακτήρας και τα συναισθήματα της 

απεικονιζόμενης μορφής, γεγονός που εξυψώνει τη ζωγραφική έναντι της γλυπτικής. 

                                                 
386 «Osserva il decoro, cioè la convenienza dell’ atto, vesti, sito, e circonspetti della dignità o viltà delle 
cose che tu vuoi figurare; cioè che il re sia di barba, aria ed abito grave, ed il sito ornato, ed i 
circostanti stiano con riverenza, ammirazione ed abiti degni e convenienti alla gravità d’ una corte 
reale, ed i vili disornati, infinti ed abietti, ed i loro circostanti abbiano similitudine con atti vili e 
presuntuosi, e tutte le membra corrispondano a tal componimento; e che gli atti d’ un vecchio non 
sieno simili a quelli d’ un giovane, e quelli d’ una femmina a quelli d’ un maschio, né quelli d’ un uomo 
a quelli d’ un fanciullo» Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 187 – 188. 
387 Για χρώμα στον Πίνο βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 17r – 18r. Ο Πίνο κάνει λόγο για 
τρεις παράγοντες που θα πρέπει να κατέχει κάθε ζωγράφος για ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του. 
Πρώτον, η γνώση των ιδιοτήτων του χρώματος και η σωστή τους σύνθεση. Δεύτερον, η ικανότητα 
του ζωγράφου να τα αποτυπώνει και τρίτον η ορθή χρήση του φωτός. 
388 «prima nel discernere la proprietà delli colori e intender ben le composizioni loro, cioè redurli alla 
similitudine delle cose proprie, come il variar delle carni corrispondenti all' età, alla complessione e al 
grado di quel che si pigne, distinguere un panno di lino da quello di lana o di seta, far discernere l' oro 
dal rame, il ferro lucido dall' argento, imitar bene il fuoco (il che tengo per difficile), distinguer l' acque 
dall' aere», βλ. Paolo Pino, Dialogo di Pittura, ό.π., σελ. 17r. 
389 Ο Λεονάρντο γράφει: «Vero e che si deve osservare il decoro, cioe che i movimenti sieno 
annunziatori del moto dell’ animo del motore» [Αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να παρατηρείτε την 
καταλληλότητα, δηλαδή το γεγονός ότι οι κινήσεις φανερώνουν τις σκέψεις του ανθρώπου], βλ. 
Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 51. 
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«Τα μάγουλα είναι δυο παράθυρα από τα οποία βλέπουμε τα απόκρυφα της καρδιάς 

και του μυαλού. Εκείνα ντρέπονται και κοκκινίζουν όταν νιώθουν αγωνία ή κάποιο 

φόβο, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο σύμφωνα με το χαρακτήρα του 

ανθρώπου. Επίσης λόγω πολλών εκφράσεων του προσώπου συνήθως αναγνωρίζουμε 

ένα θλιμμένο ή ένα χαρούμενο άνθρωπο»390. 

 

XIII. Istoria 

Έπειτα ο Πίνο του Ντόνι θα μιλήσει για την ικανότητα ενός ζωγράφου να 

δημιουργεί στο ίδιο έργο μια εξαιρετικά πλούσια και υπέροχη ιστορία, με πλήθος 

ανθρώπων και ζώων, σε διαφορετικές στάσεις. Επομένως το επιχείρημα που 

ακολουθεί έχει σχέση με τη δυνατότητα των δύο τεχνών να συνθέσουν μια ιστορία 

(istoria). Φυσικά η istoria επιβάλλεται να προσαρμοστεί στην αρχή του decorum. Επί 

παραδείγματι, όπως αναφέρει, σε οποιαδήποτε απεικόνιση γιορτής ή συμποσίου, θα 

πρέπει οι μορφές που παρουσιάζονται να είναι ντυμένες κατάλληλα και ανάλογα με 

την περίσταση˙ κάποιες από αυτές πιθανότατα θα εμφανίζονται μεθυσμένες, άλλες 

έντονα χαρούμενες ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και μερικές μορφές που θα τρώνε ή 

θα χορεύουν. Όπως όμως τονίζει η ποικιλία των μορφών και οι ενδυμασίες τους θα 

έχουν απεικονιστεί με ευπρέπεια, χάρη και ομορφιά, ώστε να συμφωνούν με την 

ιστορία391. Για να είναι το έργο αξιόλογο και ορθό πρέπει όλα τα μέρη της σύνθεσης 

να έχουν αρμονία και συμμετρία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση των 

                                                 
390 «Perchè si dice che le guancie sono due sinestre per le quali molto si vede l’ intrinseco del cuore et 
della mente. Et qualle arrossiscono et impalidiscono qundo hanno timore o alcuna paura, ma più o 
meno secondo le complessioni. Ancora per virtu di molti segni della faccia si conoscono assai costume 
tristi et buoni», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 28v. 
Σύμφωνα με τον Αλμπέρτι «οι ψυχικές καταστάσεις εκδηλώνονται μέσα από τις κινήσεις του 
σώματος. Τους ανθρώπους που είναι στενοχωρημένοι, που πολιορκούνται από έγνοιες και 
σκοτούρες, τους βλέπουμε [να χάνουν τη ζωτικότητα και την ενεργητικότητά τους], να μένουν 
ανήμποροι και αδρανείς, με τα μέλη ωχρά και ξέπνοα. Όσοι κατατρύχονται από μελαγχολία έχουν το 
μέτωπο γερμένο, το κεφάλι σκυφτό και τα μέλη τους κρέμονται ανέμελα σαν να είναι κατάκοποι. 
Στους οργισμένους, επειδή ο θυμός διεγείρει τα πάθη, τα μάτια πετιούνται έξω από τις κόγχες, το 
πρόσωπο και τα μέλη αναψοκοκκινίζουν, οι κινήσεις και οι χειρονομίες τους γίνονται βίαιες και 
τολμηρές από οργή. Όταν, πάλι, είμαστε χαρούμενοι και ευτυχείς, οι κινήσεις μας έχουν κάτι 
ανάλαφρο και λυγερό», βλ. Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 127. [«Ma questi 
movimenti d'animo si conoscono dai movimenti del corpo. E veggiamo quanto uno atristito, perché la 
cura estrigne e il pensiero l' assedia, stanno con sue forze e sentimenti quasi balordi, tenendo sé 
stessi lenti e pigri in sue membra palide e malsostenute. Vedrai a chi sia malinconico il fronte 
premuto, la cervice languida, al tutto ogni suo membro quasi stracco e negletto cade. Vero, a chi sia 
irato, perché l' ira incita l' animo, però gonfia di stizza negli occhi e nel viso, e incendesi di colore, e 
ogni suo membro, quanto il furore, tanto ardito si getta. Agli uomini lieti e gioiosi sono i movimenti 
liberi e con certe inflessioni grati», βλ. Leon Battista Alberti, Della Pittura, ό.π., σελ.  64]. 
391 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 26v – 28v. 
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μαθηματικών κανόνων. Σύμφωνα με τον Πίνο όλες αυτές οι εικόνες είναι αδύνατον 

να υπάρξουν σε οποιοδήποτε έργο γλυπτικής. 

Ο Ντόνι από την άλλη, δια στόματος Σίλβιο, προσπαθεί να ανακατασκευάσει 

αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται από τους ζωγράφους. Η συλλογιστική ωστόσο 

που ακολουθεί μπορεί να θεωρηθεί κάπως περίπλοκη. Αρχικά θα θελήσει να 

αποδείξει ότι οι ζωγράφοι λανθάνουν όταν επιδιώκουν να δημιουργήσουν «συνθέσεις 

ιστοριών» μεγάλες, άφθονες και πλούσιες. Συμφωνεί ότι ο επιδιωκόμενος στόχος 

πρέπει να είναι το «σύνολο» και η συνοχή του έργου, καθώς το όλο θεωρείται 

σημαντικότερο από τα μέρη του. Όμως κάθε μέρος έχει και αυτό με τη σειρά του το 

δικό του «όλο», το οποίο πρέπει να παραμένει αδιαίρετο και αδιάσπαστο392. Το κάθε 

μέρος (του όλου) επομένως αποτελείται από άλλα μεμονωμένα μέρη που η σύνθεσή 

τους παράγει το όλο του μέρους. Άρα δεν πρέπει να παραμελούμε την εκάστοτε 

μορφή που υπάρχει σε ένα έργο, δίνοντας σημασία μόνο στη «σωστή σύνθεση των 

μερών του έργου» που δημιουργούν το σύνολο, αλλά πρέπει δίνουμε τη δέουσα 

σημασία και στην ίδια μορφή και στα δικά της μέρη.  

Πιο συγκεκριμένα ο Ντόνι υποστηρίζει ότι κάθε μορφή μέσα σε ένα έργο 

δημιουργείται ύστερα από την ένωση των μελών της. Σε μια ζωγραφική απεικόνιση 

όμως η «ολότητα» της μορφής χάνεται μέσα στο σύνολο με αποτέλεσμα να 

υποβαθμίζεται σε σχέση με την «ολότητα της σύνθεσης». Αντιθέτως, η γλυπτική δίνει 

μεγαλύτερη προσοχή στη σύνθεση αυτής της μιας και μοναδικής μορφής και το 

αποτέλεσμα που προσφέρει ικανοποιεί περισσότερο. Άλλωστε σημειώνει ότι «σε 

κάθε μορφή υπάρχει μια μεγάλη ιστορία»393. Ο Μπάτσο Μπαντινέλλι, 

υποστηρίζοντας τη γλυπτική αναφέρει ότι «οι γλύπτες επεξεργάζονται τα υλικά τους 

τόσο λεπτομερώς ώστε να πετύχουν κάθε ανάγλυφο και κάθε κοιλότητα του 

ανθρώπου … με τέτοιο τρόπο μάλιστα που τα γένια και τα μαλλιά δεν φαίνονται ως 

ενιαίο σώμα, σε αντίθεση με τους ζωγράφους οι οποίοι κάνουν όλες τους τις μορφές 

μικροσκοπικές»394. Συνεχίζοντας θα αποδείξει ότι από τα αγάλματα μπορούμε να 

καταλάβουμε το χαρακτήρα και την ιδιότητα της μορφής που απεικονίζουν, παρ’ όλο 

που στερούνται χρώματος. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και δυσκολία 

                                                 
392 «cioé che ‘l tutto sia maggiore et più nobile che le sue parti … Ma io l’ avertisco che in quest’ arte 
ogni parte ha in se il tutto, indivisibilmente come ogni tutto», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 29r. 
393 «in ogni figura ritonda sia in piano gran dissima historia», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 36v. 
394 «lavorare in tali materie tanto sottilmente fatto appunto ogn’ humano rilievo et cavo … talmente 
che ne alle barbe, ne a capegli non par che manchi un solpelo, contrafatto anchora  piccolissimi nei», 
βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 43r. 
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είναι ο σχεδιασμός του προσώπου κάθε μορφής, καθώς κάθε σημείο του πρέπει να 

είναι «κατάλληλα» σμιλευμένο ώστε να μας παρουσιάζει τον χαρακτήρα της. Για να 

γίνει σαφής αναφέρει ότι το μεγάλο βάθος της κοιλότητας του ματιού δείχνει έναν 

άνθρωπο σοφό και οξυδερκή. Ο σχεδιασμός μιας λεπτής μύτης και λεπτών χειλιών 

είναι σημάδι ενός εύγλωττου ρήτορα. Όσοι δεν έχουν καθόλου μαλλιά θεωρούνται 

ιδιοφυείς άνθρωποι. Το μεγάλο σχήμα αυτιών είναι δείγμα ανόητων, τα αραιά δόντια 

δείχνουν μικρή και αδύναμη ζωή, ενώ το πάχος χαρακτηρίζει ανθρώπους με 

πνεύμα395. Επομένως στις μορφές των γλυπτών όλα τα μέρη μελετώνται επισταμένως 

και η ένωσή τους δημιουργεί το κατάλληλο αποτέλεσμα και την τέλεια σύνθεση. 

Για να ισχυροποιήσει το επιχείρημα ο Ντόνι οδηγείται σε μια γενίκευση. 

Όποιος μπορεί να δημιουργήσει μια μορφή τέλεια, εύκολα μπορεί να κάνει και κάθε 

άλλη το ίδιο τέλεια. Επομένως «όποιος κάνει καλά ένα άλογο με ευκολία κάνει καλά 

κάθε άλλο ζώο»396. Επίσης σημειώνει ότι η γλυπτική λόγω των κοιλοτήτων, των 

ανάγλυφων και των τριών της διαστάσεων καταφέρνει να αποδώσει καλύτερα τα 

μέρη τα οποία συνθέτουν τη μορφή, πράγμα που δεν μπορεί να επιτύχει η ζωγραφική 

με την οριζόντια προοπτική της. Έχοντας λοιπόν ο γλύπτης δημιουργήσει τη μορφή 

με την τέλεια σύνθεση των μελών έχει πετύχει την πολυπόθητη istoria. Συνεχίζοντας 

το επιχείρημά του τονίζει ότι οι ζωγράφοι όταν απεικονίζουν μια φιγούρα είναι 

υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση των κανόνων της γλυπτικής ώστε να πετύχουν μια 

«ζωγραφική αναγλυφότητα», αν μας επιτρέπεται ο όρος, στο έργο τους, ώστε να 

αποφύγουν ένα επίπεδο και αφύσικο αποτέλεσμα. 

Ο Αλμπέρτι στην πραγματεία του ορίζει την istoria ως τη μέθοδο που 

ακολουθεί ένας ζωγράφος για να συνθέσει και να συναρθρώσει τα μέρη στο 

ζωγραφικό του έργο. Η σύνθεση μιας ιστορίας θεωρείται το σπουδαιότερο εγχείρημα 

ενός ζωγράφου. Όπως γράφει «τα κυριότερα μέρη του έργου είναι οι επιφάνειες. Από 

αυτές προκύπτουν τα μέλη, από τα μέλη τα σώματα, από τα σώματα η ιστορία και 

τέλος το ολοκληρωμένο έργο ενός ζωγράφου … Στη σύνθεση των μελών οφείλουμε 

να ακολουθούμε το σωστό μέγεθος, τη λειτουργία, το είδος και το χρώμα … ώστε 

όλα τα μέλη τα εναρμονίζονται … Πηγή ηδονής στην ιστορία είναι η αφθονία και η 

                                                 
395 A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 43r – 44r. Όλη η συζήτηση για την κατασκευή του προσώπου και τις 
σχέσεις των μελών σε αυτό προέρχεται από τον Βιτρούβιο. Παρόμοιες περιγραφές ωστόσο υπήρχαν 
και στις πραγματείες του Pino και του Guarico. Ωστόσο, το κείμενο του Ντόνι είναι πιο κοντά σε 
εκείνο του Gaurico, άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γνώριζε το έργο του.  
396 «chi sa far bene un cevallo con facilità faccia bene ogn’ altro animale», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 29v. 
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ποικιλία των πραγμάτων … Θα θεωρούσα πλουσιότερη τη σύνθεση που θα 

συστέγαζε με τρόπο αρμονικό γέρους, νέους, έφηβους, παιδιά, παρθένες, αγόρια, 

κατοικίδια ζώα, σκυλιά, πουλιά, άλογα, πρόβατα, κτήρια, εξοχές (και άλλα ανάλογα 

πράγματα). Κάθε μορφή αφθονίας είναι αξιέπαινη όταν συνδέεται με την 

αφηγηματική σκηνή … Όταν έχουμε να ζωγραφίσουμε μια ιστορία, θα στοχαστούμε 

και θα σταθμίσουμε προηγουμένως, για πολύ χρόνο, πως θα κάνουμε τη σύνθεσή μας 

καλύτερη, με ποιους τρόπους κι με ποια μέσα … Θα προσπαθήσουμε να έχουμε 

προμελετήσει τόσο τέλεια κάθε τι, ώστε να ξέρουμε από πριν με ακρίβεια τη θέση 

που θα έχει στο μελλοντικό έργο. Για μεγαλύτερη σιγουριά θα διαιρέσομε τα 

προσχέδιά μας με παράλληλες γραμμές»397. 

Ομοίως ο Λεονάρντο θα υποστηρίζει ότι στη σύνθεση μιας ιστορίας είναι 

απαραίτητη η ποικιλία. Τα πρόσωπα δεν πρέπει να μοιάζουν το ένα με το άλλο και οι 

κινήσεις τους δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνονται. Αρχικά ο καλλιτέχνης 

επιβάλλεται να σκεφτεί και να δημιουργήσει νοητά την εικόνα της σύνθεσης της 

ιστορίας που πρόκειται να κάνει. Ακόμα, προτού αποτυπώσει τη σκέψη του στο έργο 

του πρέπει να εξασκηθεί στα σχέδια των μορφών. Χρειάζεται να έχει στο μυαλό του 

ότι μια ολοκληρωμένη istoria αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας, 

νοοτροπίας, μεγέθους, ύψους, ενδυμάτων και κινήσεων. Επομένως δεν πρέπει να 

αντιγράφει συνεχώς τα ίδια μέρη και να τα μεταφέρει σε κάθε νέα μορφή. Στόχος του 

πρέπει να είναι η επινόηση και η δημιουργία νέων μερών, μορφών, κινήσεων. Μόνο 

με αυτό τον τρόπο η istoria θα θεωρηθεί άφθονη και πλούσια. Φυσικά επισημαίνει ότι 

θα πρέπει να τηρείται το decorum σε όλη τη σύνθεση398. 

Ο Βαζάρι στον πρόλογο των Βίων του επισημαίνει τη σημασία της χρήσης 

του «decorum» και της «istoria» από μέρους των ζωγράφων. Τονίζει ότι οι 

                                                 
397 Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ. 121, 124 – 126 & 147. [«Parte della istoria 
sono i corpi, parte de' corpi i membri, parte de' membri la superficie. Le prime adunque parti del 
dipignere sono le superficie … Adunque nella composizione de' membri dobbiamo seguire quanto 
dissi della grandezza, officio, spezie e colori … certe cose dette nella composizione de' membri qui 
s'apartengono … Quello che prima dà voluttà nella istoria viene dalla copia e varietà delle cose … Dirò 
io quella istoria essere copiosissima in quale a' suo luoghi sieno permisti vecchi, giovani, fanciulli, 
donne, fanciulle, fanciullini, polli, catellini, uccellini, cavalli, pecore, edifici, province, e tutte simili 
cose: e loderò io qualunque copia quale s'apartenga a quella istoria … E quando aremo a dipignere 
storia, prima fra noi molto penseremo qual modo e quale ordine in quella sia bellissima, e faremo 
nostri concetti e modelli di tutta la storia e di ciascuna sua parte prima, e chiameremo tutti gli amici a 
consigliarci sopra a ciò. E così ci sforzeremo avere ogni parte in noi prima ben pensata, tale che nella 
opera abbi a essere cosa alcuna, quale non intendiamo ove e come debba essere fatta e collocata. E 
per meglio di tutto aver certezza, segneremo i modelli nostri con paraleli», βλ. Leon Battista Alberti, 
Della Pittura, ό.π., σελ. 50, 59 & 95 - 96. 
398 βλ. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, ό.π., σελ. 105 – 108.  
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καλλιτέχνες πρέπει να συνθέτουν το έργο τους έχοντας υπ’ όψιν τους τη «σύνθεση 

της ιστορίας». Πρέπει να διαφοροποιούν εικονογραφικά τις μορφές ανάλογα με την 

ιδιότητά τους, να φροντίζουν να είναι σχετικές με το θέμα που απεικονίζεται και 

πάντα να προσέχουν ώστε να διατηρείται η ολότητα και η ενότητα του έργου τους. Ο 

ίδιος γράφει: «Η ιστορία είναι γεμάτη από ποικίλα και διαφορετικά πράγματα, αλλά 

αυτός πρέπει να είναι πάντα ο σκοπός του κάθε τεχνίτη. Γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνει 

διάκριση των χειρονομιών και των στάσεων. Οι γυναίκες να παρουσιάζονται με αέρα 

γλυκό και όμορφο. Παρόμοια απεικονίζονται και οι νέοι. Οι γηραιότεροι όμως πάντα 

πρέπει να εμφανίζονται πιο εγκρατείς, και ειδικότερα οι ιερείς και οι άνθρωποι της 

εξουσίας. Ο ζωγράφος πρέπει να φροντίζει πάντα κάθε πράγμα να ανταποκρίνεται 

στην ολότητα του έργου, έτσι ώστε όταν κοιτάμε τον πίνακα να αντιλαμβανόμαστε τη 

συνολική ενότητα»399.  

Επιπροσθέτως ο Ντόνι αρνείται κατηγορηματικά ότι το χρώμα μπορεί να 

βοηθήσει στην τήρηση του decorum. «Βλέπουμε ότι σε πολλές στήλες, σε διαφόρους 

τύπους σπιτιών, σε ψηλά κτίρια, υπάρχουν σκαλισμένες μεγάλες μάχες … και ακόμα 

και αν δεν υπάρχει η ποικιλία των χρωμάτων που να δείχνουν κόκκινα τα μάγουλα ή 

λαμπερά τα μάτια, δεν υπάρχει ωστόσο καμία διαφωνία ως προς αυτό που 

αναπαριστάται στις ιστορίες μαρμάρου400». Άλλωστε ένα έργο γλυπτικής διαθέτει 

«φυσικά χρώματα» που δημιουργούνται από τις πραγματικές σκιές και το φως που 

πέφτει πάνω του, τα οποία θεωρούνται πολύ ανώτερα σε σύγκριση με τα «ψεύτικα 

και πεθαμένα χρώματα»401 της ζωγραφικής. 

 

XIV. Η αλήθεια και το ψέμα 

Με βάση τον προηγούμενο συλλογισμό ο Ντόνι θα προβάλλει το επιχείρημα 

περί της αλήθειας της γλυπτικής και του ψέματος της ζωγραφικής. Ο επηρεασμός του 

από τον Μιχαήλ Άγγελο, ένα καλλιτέχνη άριστο, τόσο στη γλυπτική όσο και στη 

                                                 
399 «La istoria sia piena di cose variate e differenti l’ una da l’ altra, ma a proposito sempre di quello 
che si fa e che di mano in mano figura lo artifice; il quale debbe distinguere i gesti e l’ attitudini, 
facendo le femmine con aria dolce e bella e similmente i giovani, ma i vecchi gravi sempre di aspetto, 
e i sacerdoti massimamente e le persone di autorità. Advertendo pero sempremai che ogni cosa 
corrisponda ad un tutto della opera, di maniera che quando la pittura si guarda vi si conosca una 
concordanza unita», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 115 – 116. 
400 «come si vede per il mondo in infiniti pili, et varie forme di case; anchora ne gl’ alti edifici ne de 
scolpito le gran battaglie con le divine historie … nelle quali ti concedo che non c’ è la varietà de colori 
che ti mostrino le guancie rosse o gl’ occhio rilucenti; ma non si vede anchora nelle historie di marmo 
la falsità de gli scorsi», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 30r. 
401 «la perfettione et capacità delle vive ombre et lumi de rilievi a comparatione di quelle finte et 
morte della pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 30r. 
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ζωγραφική, είναι φανερός. Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Άγγελο «τόσο είναι πιο καλή η 

ζωγραφική όσο πλησιάζει το ανάγλυφο και τόσο είναι πιο κακή η γλυπτική όσο 

πλησιάζει τη ζωγραφική»402. Ο Ντόνι τοποθετεί τον Μιχαήλ Άγγελο ως μέτρο στη 

σύγκριση των τεχνών καθώς θεωρεί ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κρίνει με 

αντικειμενικά κριτήρια και τις δύο τέχνες. Παραφράζει λοιπόν την άποψή του και 

μέσω του Μπάτσο Μπαντινέλλι, γράφει «τόση διαφέρει η ζωγραφική και η γλυπτική, 

όσο διαφέρει το σκοτάδι από την αλήθεια»403.  

Ο Ντόνι υποστηρίζει ότι οι ζωγράφοι κατηγορούν και κρίνουν τους γλύπτες 

λόγω της αδυναμίας τους να προσθέσουν φως στα έργα τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα δημιουργήματα της γλυπτικής να στερούνται φωτεινότητας και 

λαμπρότητας404. Με σκοπό να αντικρούσει το συγκεκριμένο επιχείρημα ο 

συγγραφέας θα προσπαθήσει να αποδείξει τη φαινομενικότητα των έργων 

ζωγραφικής σε αντίθεση με την πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα έργα 

γλυπτικής, χαρακτηρίζοντας ως «πλαστά και αναληθή» τα πρώτα405. Αρχικά θα 

αναφερθεί στο φυσικό φωτισμό που προσφέρεται στα έργα γλυπτικής σε αντίθεση με 

το τεχνητό και απατηλό φως που τοποθετούν οι ζωγράφοι στους πίνακές τους. Ο 

συγγραφέας δε διστάζει να αποκαλέσει τη γλυπτική «μητέρα των τεχνών». 

Συγκεκριμένα γράφει: «η γλυπτική και η ζωγραφική βασίζονται και εξαρτώνται από 

τα σταθερά υλικά τα οποία έχουν κοιλότητες, είναι ανάγλυφα, παίρνουν το φως και 

παράγουν τριγύρω σκιές και φώτα˙ όμως μπορούμε να αποκαλέσουμε τη γλυπτική 

μητέρα, η οποία με την αναγλυφότητά της καθοδηγεί το φως και το σκοτάδι»406. 

Αντίθετα από αυτήν, στη ζωγραφική οι καλλιτέχνες είναι αναγκασμένοι να 

δημιουργήσουν μέσα στο έργο τους μια «εστία φωτός». Όμως αυτό το «τέχνασμα» 

μπορεί να βλάψει τα έργα τους και όχι να τα ωφελήσει καθώς δεν ανταποκρίνεται 

στην αλήθεια των πραγμάτων.  

Η επίπεδη επιφάνεια των πινάκων και οι τρισδιάστατες μορφές της γλυπτικής, 

θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσει το επιχείρημά του περί της αλήθειας των έργων 

                                                 
402 «tanto é più buona la Pittura quanto più s’ approssima al rilievo, et tanto é più cattiva la Scoltura 
quanto s’ accosta alla Pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 40v. 
403 «che gl’ é differenza tanto dalla pittura alla scoltura, quanto é da l’ ombra al vero», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 40r. 
404 «La scoltura non aggiunge gia, a mostrare i lustri, et gli ardoni de fuochi, ne i vampi, o i vapori … 
Produce anchor ail pittore con tante varietà di colorare forme», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12v. 
405 «è falsa et bugiarda come è l’ arte della Pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20v. 
406 «la scoltura e la pittura s’ appoggia e depended a meterie sode con cavi e rilievi, I quali pigliano la 
luce e generano dintorni, ombe e lumi; però si può chiamare la scoltura madre, che col suo rilievo 
partorisce luce e tenebre», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 20r. 
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της γλυπτικής. «Η κυκλικότητα των αγαλμάτων, τα κάνει να θεωρούνται πιο ευγενή 

από εκείνα τα έργα της ζωγραφικής, διότι είναι πολυδιάστατα και περισσότερο 

παρόμοια με τις πραγματικές μορφές»407. Για όλους αυτούς τους λόγους σημειώνει 

ότι «η γλυπτική είναι μητέρα και Παναγία της ζωγραφικής»408, εξυψώνοντας τη 

γλυπτική στον υπέρτατο βαθμό.  

Η ομοιότητα ωστόσο που παρατηρείται στις φράσεις που χρησιμοποιεί ο 

Ντόνι και σε αυτές που εκφράστηκαν από τον Μπενβενούτο Τσελλίνι είναι μεγάλη. 

Μελετώντας την επιστολή του Τσελλίνι προς τον Βάρκι παρατηρούμε ότι και αυτός 

αποκαλεί τη γλυπτική «madre di tutte l’ arte409». Επίσης θέλοντας να τονίζει τη 

διαφορά μεταξύ γλυπτικής και ζωγραφικής τη συσχετίζει με τη διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στη σκιά και στο αντικειμένου που κάνει τη σκιά410. Ο Βαζάρι στο προοίμιο 

των Βίων απαριθμώντας τα επιχειρήματα των γλυπτών αναφέρεται σε αυτό. Οι 

γλύπτες υποστηρίζουν ότι τα έργα τους είναι περισσότερο ευγενή και τέλεια διότι 

μιμούνται και παρουσιάζουν πραγματικές μορφές, κάνοντάς τες τρισδιάστατες και 

ικανές να ειδωθούν από όλες τις πλευρές τους. Προσεγγίζουν επομένως περισσότερο 

την αλήθεια των φυσικών πραγμάτων, σε αντίθεση με τους ζωγράφους που απλώς 

σχεδιάζουν γραμμές, δημιουργούν επίπεδες μορφές και το μόνο που προσθέτουν είναι 

το φως411. Επομένως, «η γλυπτική είναι τόσο ανώτερη από τη ζωγραφική όσο η 

αλήθεια από το ψέμα»412. 

 Ο Niccolò Tribolo (Νικκολό Τρίμπολο) εντάσσεται με το μέρος της 

γλυπτικής στο συγκεκριμένο θέμα. Με αφορμή το θέμα της αφής και της όρασης, για 

το οποίο έχει γίνει λόγος παραπάνω υποστηρίζει ότι η ζωγραφική δεν μπορεί να 

παρουσιάσει την αλήθεια των πραγμάτων. Για παράδειγμα παρουσιάζει έναν 

άνθρωπο τυφλό, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να δει ποτέ στη ζωή του. Ακόμα και 

αυτός λοιπόν μπορεί αγγίζοντας ένα έργο γλυπτικής να αναγνωρίσει το θέμα και να 

                                                 
407 «Et di questo ne voglio mostrare eccellentissimi essempi in statue di marmo ritonde, tanto più 
nobili di quelle della pittura, quanto essa ritondità é più capace et simile al vivo», βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ.35v. 
408 «la scoltura mi pare più tosto madre e Madonna della pittura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 
9v. 
409 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 522. 
410 «La differenza che é dalla scultura alla pittura è tanto quanto è dalla ombra e la cosa che fa l’ 
ombra», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 522. 
411 «lo essere le cose tanto più nobili e più perfette quanto elle si accostano più al vero, e dicono che 
la scultura imita la forma vera e mostra le sue cose, girandole intorno, a tutte le vedute, dove la 
pittura, per essere spianata con semplicissimi lineamenti di pennello e non avere che un lume solo, 
non mostra che una apparenza sola», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 13.  
412 «nè hanno rispetto a dire molti di loro che la scultura è tanto superiore alla pittura, quanto il vero 
alla bugia», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 13.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkMCv6JrLAhXGiywKHeRxCIQQFggwMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNiccol%25C3%25B2_Tribolo&usg=AFQjCNGIxXcv-rachoHmDGaaCFoVbJZIqg&bvm=bv.115339255,d.bGg
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αντιληφθεί εκείνο ακριβώς που αναπαριστάται. Αντιθέτως, όσο και αν προσπαθήσει 

να βρει και να μαντέψει τι απεικονίζεται σε ένα πίνακα δεν θα τα καταφέρει ποτέ. 

Επομένως, η ζωγραφική είναι ένα ψέμα καθώς δεν παρουσιάζει τα αντικείμενα όπως 

είναι στην πραγματικότητα και αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τη φύση, η 

οποία δεν έχει σκοπό να παραπλανήσει τους ανθρώπους413. Μόνο η γλυπτική μπορεί 

να δείξει την πραγματική ουσία των όσων παρουσιάζει χωρίς να εξαπατά. 

Ο Αλμπέρτι στο έργο του ονομάζει τη ζωγραφική ως «δέσποινα των τεχνών», 

καθώς όπως υποστηρίζει όλες οι τέχνες για να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιούν ως 

βάση τους τη ζωγραφική414. Ο Λεονάρντο με τη σειρά του υποστήριξε ότι τα 

ανάγλυφα έργα δεν προσφέρουν τη δυνατότητα στο θεατή να τα δει στην ολότητά 

τους διότι τα αντικείμενα που απεικονίζονται δεν καταλαμβάνουν αυτοτελή όγκο στο 

χώρο. Οι καλλιτέχνες μπορούν να παρουσιάσουν μόνο ένα τμήμα των αντικειμένων. 

Κατά τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται τα αντικείμενα στη ζωγραφική, στερούμενα 

όμως όγκου. Η άποψη των γλυπτών σχετικά με την αλήθεια που προσφέρει η τέχνη 

τους και την αναλήθεια των μορφών της ζωγραφικής δεν μπορεί να ισχύει415. Ο 

Καστιλιόνε στην πραγματεία του δέχεται τη δυνατότητα που προσφέρει η τέχνη της 

γλυπτικής να παρουσιάζει τις μορφές από όλες τους τις πλευρές ταυτοχρόνως, με 

αποτέλεσμα το δημιούργημα να είναι περισσότερο όμοια με την πραγματικότητα. 

Ωστόσο το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσθέσει το κατάλληλο φως και τη σκιά στα 

έργα της, θεωρείται μειονέκτημά της και επομένως δε μπορεί να θεωρηθεί «άριστη 

τέχνη». Από την άλλη η ζωγραφική μπορεί να πετύχει ακριβώς το αντίθετο. 

Απεικονίζει τις φωτοσκιάσεις που επιθυμεί κάθε φορά ο καλλιτέχνης όμοια με την 

πραγματικότητα, όμως αδυνατεί να κάνει το έργο ανάγλυφο και απτό. Κάτι τέτοιο 

όμως δε σημαίνει ότι ο ζωγράφος αγνοεί την «κυκλικότητα» των μορφών416. Ως 

                                                 
413 «se fussi un cieco e non avessi mai visto che toccata sé con giudizio suo, e li trovassi una figura di 

marmo, o di legno o di terra, che confessassi l’ è una figura d’ uomo, di donna, di donna, di bambino 
di bambino; e a l’ incontro, fussi la pittura, e cercando non vi truova nulla, essendovi, pure la confessò 
bugia, perchè è cosa falsa mostrare quello che non fa el vero, perchè la natura non inganna li uomini 
… la scultura sia la cosa propio,e la pittura sia la bugia … E volendo avere a contrafare la bugia, 
contrafarei, in quanto a me, un pittore», βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. 

ΙΙΙ, σελ. 518 - 519. 
414 Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Περί ζωγραφικής, ό.π., σελ 110. 
415 «E questo si prova non essere altrimente, perchè se tu fai una figura in mezzo rilevo veduta 

dinanzi, tu non dirai mai avere fatto più opera in dimostrazione, che si faccia il pittore in una figura 
fatta nella medesima veduta; e il simile interviene a una figura volta in dietro», βλ. Leonardo da Vinci, 
Trattato della pittura, ό.π., σελ. 34. 
416 «E voi ben dite vero, che l’ una e l’ altra è imitazion della natura. Ma non è già cosi, che la pittura 

appaia, e la statuaria sia. Chè, avvenga che le statue siano tutte tonde come il vivo, e la pittura 
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συμπέρασμα, και κάθε τέχνη μπορεί να προσφέρει κάτι που λείπει από την άλλη, με 

αποτέλεσμα να είναι διαφορετικές. Ο στόχος όμως και των δύο τεχνών είναι η μίμηση 

της φύσης, την οποία σύμφωνα με την άποψη του, αποτυπώνει καλύτερα η τέχνη της 

ζωγραφικής. 

  

XV. Η μελαγχολία 

Έπειτα ο Ντόνι ανακαλεί τον τρόπο που οι αρχαίοι αναπαριστούσαν τις 

μορφές της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Απεικόνιζαν τη ζωγραφική σαν μια 

γυναίκα, με περίτεχνο φόρεμα, με πλούσιο χτένισμα, πλούσια διακοσμημένη με 

διάφορα λουλούδια, πάντα γελαστή και χαρούμενη417. Η γλυπτική από την άλλη, είχε 

                                                                                                                                            
solamente si veda nella superficie, alle statue mancano molte cose che non mancano alle pitture, e 
massimamente I lumi e l’ ombre: perchè altro lume fa la carne ed altro fa il marmo; e questo 
naturalmente imita il pittore col chiaro e scuro, più e meno, secondo il bisogno; il che non po far il 
marmorario. E se ben il pittore non fa la figura tonda, fa que’ masculi e membri tondeggiati di sorte 
che vanno a ritrovar quelle parti che non si veggono con tal maniera, che benissimo comprender si po 
che ‘l pittor ancor quelle conosce ed intende», βλ. Baldesar Castiglione, Il Cortegiano, ό.π., σελ. 66 – 
67. 
417 «Finsero alcuni la Pittura una femina vestita molto ornatamente, con varie acconciature, tutta 

allegra et adornata per tutto di diversi e varii fiori, tutta ridente», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 
8v. 
 Σχετικά με την προσωποποίηση της ζωγραφικής μπορούμε να δούμε και τη σχετική περιγραφή του 
Cesare Ripa: «Donna, bella, co’ capelli negri, e grossi, sparsi, e ritorti in diverse maniere, con le ciglia 
inarcate, che mostrino pensieri fantastichi; si copra la bocca con una fascia legata dietro a gli orecchi, 
con una Catena d’ oro al collo, dalla quale penda una Maschera, e habbia scritto nella fronte Imitatio. 
Terrà in una mano il Pennello, e nell’ altra la tavola, con la veste di drappo cangiante, la quale le copra 
i piedi, e a’ piè di essa si potranno fare alcuni istromenti della Pittura, per mostrare, che la Pittura è 
essercizio nobile, non si potendo fare senza molta applicatione dell’ intelletto, dalla quale 
applicatione sono cagionate … I Capelli della testa si fanno neri, e grossi, perché stando il buon Pittore 
in pensieri continovi dell’ imitatione della natura, o dell'arte, in quanto dà prospettiva, e è oggetto 
dell'occhio, e per questo bisognandogli quasi continovamente havere per la fantasia tutti gli effetti 
visibili della natura» [Όμορφη γυναίκα, με μαύρα, πυκνά, λυτά μαλλιά και φτιαγμένα με διάφορους 
τρόπους, με κυρτά φρύδια, τα οποία δείχνουν τις φανταστικές σκέψεις της. Καλύπτει το στόμα με 
ένα φύλλο δεμένο πίσω από τα αυτιά της, με μια χρυσή αλυσίδα το λαιμό, από την 
οποία κρέμεται μια μάσκα, και γράφει στην μπροστινή πλευρά, μίμηση. Κρατά στο ένα χέρι ένα 
πινέλο, και στο άλλο έναν πίνακα, με ένα φόρεμα με πιέτες που ιριδίζουν, το οποίο καλύπτει τα 
πόδια, και ακόμα έχει κάποια από τα εργαλεία της ζωγραφικής, για να δείξει ότι η ζωγραφική είναι 
μια ευγενής άσκηση, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη λειτουργία του πνεύματος και από αυτήν τη 
λειτουργία πραγματοποιείται … Τα μαλλιά του κεφαλιού είναι μαύρα, και πυκνά, γιατί 
παρουσιάζεται ως ένας καλός ζωγράφος που σκέπτεται, συνεχίζει τη μίμηση της φύσης ή της τέχνης,  
χρησιμοποιεί την προοπτική, και αποτελεί το αντικείμενο του ματιού, και γι’ αυτό πρέπει να 
συνεχίσει να έχει φαντασία για όλα τα ορατά αποτελέσματα της φύσης], βλ. Cesare Ripa, Iconologia, 
Ρώμη, Lepido Faeii, 1603, σελ. 431 – 432.  
Σύμφωνα με υποσημείωση του Mario Pepe, η προσωποποίηση της ζωγραφικής, που δίνεται από τον 
Ντόνι δεν αναφέρεται σε έργα ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης, με τα οποία υπάρχουν κοινά στοιχεία, 
ούτε στην τέχνη του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, ούτε όμως στους πίνακες του Andrea Pisano 
στο καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας. Η περιγραφή του Ντόνι φαίνεται να είναι 
επηρεασμένη από την Άνοιξη του Sandro Botticelli, την οποία γνώριζε από τις τοιχογραφίες του 
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και αυτή χάρη στην εμφάνιση φορώντας ένα επίσημο φόρεμα, ήταν όμως 

περισσότερο αυστηρή. Επιπρόσθετα, ήταν επιβλητική, ισχυρή, σταθερή, στοχαστική 

και μοναχική. Όλα της τα μέρη ήταν συμμετρικά απεικονισμένα ενώ γύρω της ήταν 

τοποθετημένα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες της. Η στάση και η 

έκφραση της δεν υποδήλωναν καθόλου φόβο, αλλά αντίθετα φανέρωναν να 

αντιλαμβάνεται τις τιμές που της απέδιδε ο κόσμος418. 

Η Τέχνη υποστηρίζει ότι ο διαφορετικός τρόπος αναπαράστασης των δυο 

τεχνών προκύπτει από τον διαφορετικό τρόπο που εργάζονται οι καλλιτέχνες της μιας 

και της άλλης τέχνης. «Στην πραγματικότητα, η εργασία στη ζωγραφική γίνεται με 

πολύ ευχάριστο τρόπο και η εργασία στη γλυπτική είναι περισσότερο άγρια, σκληρή, 

                                                                                                                                            
Lorenzo Tornabuoni στη Villa Lemmi στη Φλωρντία. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., υποσ. 31, 
σελ 65. 
Ωστόσο πρέπει να συμμειωθεί ότι η Sonia Maffei υποστηρίζει ότι οι πίνακες που 
συμπεριλαμβάνονται στο έργο του Ripa αρχικά είχαν χρησιμοποιηθεί στο Pitture του Ντόνι (βλ. Sonia 
Maffei κ.ά, Bollettino Rancioniano, Πράτο, Biblioteca Rancioniana, 2004, σελ. 8 -10 ). Ο Stefano 
Pierguidi υποστηρίζει ότι αυτές οι αλληγορικές μορφές έγιναν από το χέρι του Giovanni Guerra για 
την τέταρτη έκδοση του Zucca του Ντόνι που εκδόθηκε μεταξύ 1589 – 1607 και στη συνέχεια 
τοποθετήθηκαν και στο Pitture. Επομένως ο Ripa που πιθανότατα είχε πρόσβαση στα έργα του Ντόνι 
αποφάσισε να τα επαναδημοσιεύσει στο έργο του (βλ. Stefano Pierguidi, «Giovanni Guerra and 
Anton Francesco Doni’s Zucca», Word & Image, τόμ. 2, 2007, σελ. 156 και 159 – 161). 
418 «Nell’ aspetto la fecero grave, nel mirar severa, et d; habito intero vestita: puro et honorato, 

equale cosi alla testa come a tutto il corpo. Il quale habito mostava non meno d’ esser da temere, che 
da esser honorato. Et cosi ferma et stabile, solitarie et pensola, si statua a sedere con le sue 
masseritie, et artifitiosi stromenti intorno; si come a tal arte si conviene», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., 
σελ. 8v – 9r. Ο Julius Schlosser εξισώνει την εικόνα της γυναίκας που συμβολίζει την τέχνη της 
γλυπτικής με το περίφημο χαρακτικό του Dürer (Ντύρερ), Μελαγχολία, βλ. Julius Schlosser, La 
Letteratura artistica, ό.π., σελ. 246. Πράγματι ένας τέτοιος ισχυρισμός δε φαίνεται εκτός 
πραγματικότητας καθώς ο Ντόνι σε επιστολή του προς τον Enea Vico αναφερόμενος στη συλλογή 
του από χαρακτικά, σημειώνει ότι κατέχει ένα αντίγραφο του έργου του Ντύρερ, βλ. A. F. Doni, 
Disegno, ό.π., σελ. 52r. 
Σχετικά με την προσωποποίηση της γλυπτικής ο Ripa γράφει: «Giovane, bella con l’ acconciatura della 
Testa semplice, e negligente sopra la quale sarà un Ramo di Lauro verde, si farà vestita di drappo di 
vago colore, con la destra mano sopra al capo di una statua di sasso, nell’ altra tenga varii istromenti 
necesarii per l’ essercizio di quest’ arte, co’ piedi posati sopra un ricco Tappeto. Si dipinge la Scoltura 
di faccia piacevole, ma poco ornata, perché, mentre con la fantasia l’ uomo s’ occupa in conformare le 
cose dell’ arte con quelle della Natura, facendo l’ una, e l’ altra simigliante, non può impiegarsi molto 
nella cura del corpo … l vestito di drappo di vago colore, sarà conforme alla Scoltura istessa, la quale si 
essercita per diletto, e si mantiene per magnificenza. La Mano ancora sopra alla Statua, dimostra che, 
se bene la Scoltura è principalmente oggetto dell’ Occhio, può esser medesimamente ancora del 
Tatto, perché la quantità soda circa la quale, artificiosamente composta con imitatione della Natura, si 
essercita quest’ arte, può essere egualmente oggetto, e dell’ Occhio, e del Tatto» [Όμορφη νέα με 
απλό και απεριποίητο χτένισμα στο κεφάλι, πάνω από το οποίο θα είναι ένα πράσινο κλαδί δάφνης, 
είναι ντυμένη με ύφασμα με πτυχώσεις από ασαφές χρώμα, με το δεξί του χέρι πάνω από το κεφάλι 
ενός πέτρινου αγάλματος, το άλλο χέρι παίρνει διάφορα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την 
άσκηση αυτής της τέχνης, με πόδια που στηρίζονται σε ένα πλούσιο χαλί. Απεικονίζεται η γλυπτική 
με όμορφη όψη, αλλά λίγο διακοσμημένη, γιατί αν και με τη φαντασία ο άνθρωπος φέρνει σε 
συμφωνία τα πράγματα της τέχνης με εκείνα της φύσης, κάνοντας την μία, και την άλλη παρόμοια 
και δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη φροντίδα του σώματος], βλ. Cesare Ripa, Iconologia, 
ό.π., σελ. 472 – 473. 
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κουραστική, αυστηρή»419, όπως δηλώνει. Συχνά πολλοί αναγεννησιακοί καλλιτέχνες 

και συγγραφείς θεωρούσαν ότι η μελαγχολία είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε 

ανώτερα επίπεδα σοφίας και ύπαρξης. Πιο συγκεκριμένα ο Heinrich Cornelius 

Agrippae στο έργο του De Occulta το 1509 υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνθρωποι με 

μελαγχολία είναι πλασμένοι σαν να είναι θεϊκοί, ικανοί να προλέγουν αυτά που θα 

συμβούν, και ορισμένοι είναι πλασμένοι ποιητές. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν 

σπουδαίοι σε οποιαδήποτε επιστήμη, ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους μελαγχολικοί. 

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι και ο Δημόκριτος και ο Πλάτωνας εκφράζουν την ίδια 

άποψη καθώς υποστήριξαν ότι υπήρξαν ορισμένοι μελαγχολικοί άνδρες που είχαν 

τόση ευφυΐα ώστε να θεωρούνται και να μοιάζουν περισσότερο θεϊκοί παρά 

ανθρώπινοι420. Άλλωστε, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

χαρακτηρισμός της γλυπτικής ως «στοχαστική» της αποδίδει πνευματικότητα.  

Ο πρώτος ορισμός του όρου μελαγχολία δόθηκε από τον Ιπποκράτη τον 5ο 

αιώνα και είχε σχέση με τους χυμούς του σώματος και τις τέσσερις ιδιοσυγκρασίες 

που δημιουργούν: τη χολερική, την αιματώδη, τη φλεγματική και τη μελαγχολική. Ο 

μελαγχολικός τύπος κυριαρχείται από ο υγρό στοιχείο τη «μέλαινα χολή» και έχει την 

αργή, βαριά κινητικότητα αλλά και τη διεισδυτική ικανότητα και τη διάσταση του 

βάθους που χαρακτηρίζει τα υγρά. Πράγματι, η μελαγχολία θεωρούνταν στην 

Αρχαιότητα ως η ιδιοσυγκρασία των ανδρών που χαρακτηρίζονται από μεγαλείο, των 

ηρώων και των ιδιοφυιών. Ήδη από το 15ο αιώνα με την Αναγέννηση, η μελαγχολία 

γίνεται σύμφυτη της τέχνης, σε ένα συνεχές που εκτείνεται από την ιδιοφυία στην 

τέχνη και από εκεί στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Ένα συνεχές, ωστόσο, που 

αποκλείει την ευτυχία και προσβλέπει στο άπειρο, την αιωνιότητα. Ο Μαρσίλιο 

Φιτσίνο υποστήριξε ότι όλοι οι φιλόσοφοι και οι διανοούμενοι πάσχουν από 

«μελαγχολία». Αυτό συμβαίνει λόγω της προσπάθειας που καταβάλλουν για να 

αποκτήσουν γνώση, τη συνεχή αύξηση του μαύρου αίματος που ουσιαστικά προκαλεί 

όλες τις ασθένειες του σώματος και της ψυχής. Επομένως οι διανοούμενοι και οι 

                                                 
419 « … perchè in verità il lavorare in pittura è molto piacevolissimo modo, e l’ operare in scoltura è 
aspro, duro, faticoso e colmo d’ ogni austerità», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 8v. 
420 Heinrich Cornelius Agrippae, De occulta philosophia, Νέα Υόρκη, Godefridum & Marcellum, 1550, 
σελ. 138. Για τη μετάφραση συμβουλεύτηκα τη ψηφιακή έκδοση του Joseph H. Peterson στο Heinrich 
Cornelius Agrippa: Of occult philosophy, βιβλίο Ι, 2000. 
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πνευματικοί άνθρωποι απασχολούν και ενδιαφέρονται για το πνεύμα τους, 

αδιαφορώντας για την υγεία τους421. 

Ο Ντόνι με στόχο να δείξει την «ευγένεια» της γλυπτικής αναφέρει δυο 

αγάλματα στη Ρώμη. Το ένα ήταν η «χρυσή Γλυπτική» και το άλλο η «αργυρή 

Ζωγραφική», και λόγω του υλικού από το οποίο αναπαριστάται η κάθε μια γίνεται 

εμφανής η ανωτερότητα της πρώτης. Μάλιστα η «χρυσή Γλυπτική» είχε τοποθετηθεί 

στην δεξιά πλευρά ενώ η «αργυρή Ζωγραφική» στην αριστερή422. Οι γλύπτες 

συμπέραιναν ότι η δική τους τέχνη πάντα είχε τα πρωτεία και θεωρούνταν ανώτερη, 

όπως ο χρυσός θεωρείται καλύτερο μέταλλο από τον άργυρο αλλά και λόγω της 

θέσης που είχε τοποθετηθεί το άγαλμα της γλυπτικής, δηλαδή στη δεξιά πλευρά423. 

Ακριβώς το ίδιο βλέπουμε ότι αναφέρει και ο Βάρκι χωρίς όμως να δίνει 

περαιτέρω πληροφορίες για αυτά τα δυο αγάλματα που είχαν σμιλευθεί424. Ο 

Νικκολό Τρίμπολο από την άλλη πιστοποιεί την ύπαρξη των δύο αγαλμάτων καθώς 

όπως δηλώνει είχε δει ο ίδιος αυτά τα αγάλματα στη Ρώμη425. Δεν μας δίνει όμως 

καμία περαιτέρω περιγραφή για αυτά αλλά ούτε και για το δημιουργό τους. Τέλος η 

ίδια αναφορά γίνεται και από τον Βαζάρι προσθέτοντας όμως την άποψη των 

ζωγράφων για το θέμα. Οι ζωγράφοι δεν γνωρίζουν την ταυτότητα του γλύπτη που 

φιλοτέχνησε τα αγάλματα και υποστηρίζουν ότι αν ποτέ είχαν δημιουργηθεί δυο 

τέτοια αγάλματα, τα οποία θα διασαφήνιζαν το όλο θέμα σχετικά με το ποια τέχνη 

                                                 
421 Marsilio Ficino, Three books on life, ό.π., σελ. 105 – 107 και 113 – 120. Ακόμα βλ. Jean Clair, 
Mélancolie, génie et folie en Occident, Παρίσι, Reunion des musees nationaux, 2005. 
422 «Io ho pure udito dire, che la fu già fatta d’ oro la Scoltura, et la Pittura d’ argento, et alla destra 
parte era posta la Scoltura», βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 9r. 
423 Άλλωστε επί αιώνες έχει επικρατήσει η άποψη για τη θετική σημασία του επιρρήματος «δεξιά». 
Πιθανότατα η σημασιολογική αρχή τοποθετείται στα Ευαγγέλια: «καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ» [Κατά 
Μάρκον 14, 62] και «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ  καὶ  πάντες  οἱ  ἅγιοι 
ἄγγελοι μετʹ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 
τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπʹ ἀλλήλων, ὥσπερ  ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν  ἐρίφων 
καὶ  στήσει τὰ  μὲν  πρόβατα  ἐκ  δεξιῶν  αὐτοῦ  τὰ  δὲ   ἐρίφια   ἐξ   εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ  ὁ  
βασιλεὺς  τοῖς  ἐκ  δεξιῶν  αὐτοῦ·  δεῦτε,  οἱ  εὐλογημένοι  τοῦ  πατρός  μου» [Κατά Ματθαῖον 25, 31 
- 34]. 
424 «Dicono ancora d’ avere veduto in Roma uno essempio della Scultura e della Pittura, dove la 
Scultura era d’ oro et in su la mano destra, e la Pittura d’ argento in sul la sinistra» [Λένε ακόμα ότι 
έχουν δει στη Ρώμη ένα παράδειγμα της γλυπτικής και της ζωγραφικής, όπου η γλυπτική ήταν από 
χρυσό και τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά και η Ζωγραφική από άργυρο στην αριστερή πλευρά], βλ. 
Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 532. 
425 «e se bene io mi ricordo in Roma avere visto finto la Scultura e la Pittura, fatta in questo modo: la 
Scultura d’oro e la Pittura d’argento, e in su la mano destra la Scultura e in su la sinistra la Pittura» [αν 
θυμάμαι καλά στη Ρώμη είχα δει μια τεχνητή/πλαστή γλυπτική και μια ζωγραφική, που είχαν 
δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο: η γλυπτική από χρυσό και η ζωγραφική από άργυρο, και στα δεξιά 
ήταν τοποθετημένη η γλυπτική και στα αριστερά η ζωγραφική], βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte del 
Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 519. 
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υπερισχύει, σίγουρα θα ήταν γνωστά και δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία για αυτά426. 

Φτάνουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα πρόκειται για ένα μύθο. 

 

                                                 
426 «e di quel non so chi allegato dagli scultori d’ aver fatto la Scultura d’oro e la Pittura d’argento, 
come di sopra, consentono che, se egli avesse dato tanto segno di giudizioso quanto di ricco, non 
sarebbe da disputarla», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, ό.π., σελ. 18. 
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Κεφάλαιο 5 

Υποδοχή του έργου 

 

Η κριτική υποδοχή του Disegno ήταν αρκετά περιορισμένη. Οι σύγχρονοι 

αναγνώστες αλλά και εκείνοι των μετέπειτα γενεών τον χαρακτήριζαν ως ηθικολόγο, 

με μεγάλη φαντασία και με ζωντανή γλώσσα, που μερικές φορές άγγιζε τη 

χυδαιότητα427. Στην πραγματικότητα το Disegno είναι στο σύνολό του, ένα μικρό 

γραπτό, αντίθετα με τις εκτενείς πραγματείες άλλων συγγραφέων για την τέχνη του 

δεκάτου έκτου αιώνα, αλλά αντικατοπτρίζει και φωτίζει ορισμένα θέματα και θεωρίες 

για τις τέχνες κατά την περίοδο αυτή, όπως το μέγεθος της συζήτησης σχετικά με τη 

«σύγκριση» μεταξύ ζωγραφικής και γλυπτικής428.  

Ο Ντόνι με τη συγκεκριμένη πραγματεία του συμμετέχει στο θεωρητικό 

διάλογο για την ανάδειξη της «ευγενέστερης» τέχνης. Η συγκεκριμένη πραγματεία 

του Ντόνι, όπως αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί απάντηση στο έργο 

του Πάολο Πίνο, Dialogo di pittura, που εκδόθηκε ένα χρόνο νωρίτερα στη Βενετία. 

Όπως ο ίδιος εκφράζει στο τέλος της πραγματείας, περιμένει ότι θα βρεθούν μερικοί, 

οι οποίοι θα έχουν αντίθετη άποψη με τη δική του, σχετικά με την υπεροχή των 

τεχνών, και θα θελήσουν να του απαντήσουν με ένα κείμενό τους429. Η «απάντηση» 

στον Ντόνι θα δοθεί το ίδιο έτος από τον Michelangelo Biondo430 (Μιχαήλ Άγγελος 

Μπιόντο), ο οποίος με το έργο του Della Nobilissima pittura θα υποστηρίξει την 

ανωτερότητα της ζωγραφικής431. 

                                                 
427 βλ. Benedetto Croce, Poeti e Scrittori, τόμ. Ι, Μπάρι, G. Laterza & Figli, 1958,  σελ. 260 – 273, 
Francesco Paolo Campione, Termi di critica, ό.π., σελ. 15 – 28, Silvio Stevanin, Ricerche ed appunti, 
ό.π., σελ. 123 – 127. 
428 βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., σελ. 7.  
429 βλ. A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 63r. 
430 Μικελάντζελο Μπιόντο: Γεννήθηκε το 1500 στη Βενετία όπου και πέθανε το 1565. Γιατρός, 
αστρολόγος, τυπογράφος, εκδότης και συγγραφέας πληθώρας βιβλίων, Βλ. Anton Francesco Doni, La 
Libraria, Βενετία, 1550, σελ. 14r, Alessandro del Vita, «Trattati cinquecenteschi sulla sonna», Il Vasari, 
17, 1959, σελ. 87 – 105, G. Cinelli Calvoli, Biblioteca volante, I, Βενετία, Giambatista Albrizzi & 
Girolamo, 1734, σελ. 160 - 161, Julius Schlosser, La Letteratura asrtistica, ό.π., σελ. 243 – 244, 
L. Cicognara, Catalogo ragionato dei libri d'arte e d’ antichità, II, Πίζα, Niccolò Capurro, 1821, σελ. 13, 
E. Vaccaro Sofia,Catalogo delle edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed Eredi, ΙΙΙ - IV, Ρώμη, 
Libreria dello Stato, 1891, σελ. 357, Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum, τόμ. V, Λέιντεν, E. J. Brill, 1990, 
Agosti Giovanni, «Su Mantegna», Maniera moderna, 3, 1994, σελ. 131 – 143, Angelo Romano, 
«Michelangelo Biondo poligrafo e stampatore», Officine del nuovo, 28, 2008, σελ. 217 – 241. 
431 Michelangelo Biondo, Nella nobilissima pittura, Appolline, Βενετία, 1549. 
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Είναι το μοναδικό έργο στο οποίο ο Μπιόντο ασχολείται με την τέχνη. Όπως 

δηλώνει ο τίτλος του, ασχολήθηκε με την «ευγενέστατη ζωγραφική». Σύμφωνα με 

τον Julius Schlosser, δεν αποτελεί μια πραγματεία περί τέχνης αλλά έναν τεχνικό 

οδηγό, ένα εργαλείο άμεσης χρησιμότητας, για εκείνους που ασχολούνται με τη 

συγκεκριμένη τέχνη432. Άλλωστε ο ίδιος ο Μπιόντο στη σελίδα τίτλου αναφέρει, σ’ 

αυτό το έργο «s’ insegna a dipingere»433. Στόχος του Μπιόντο ήταν να δημιουργήσει 

έναν «οδηγό» άμεσης χρήσης στους ζωγράφους. Για το λόγο αυτό η πραγματεία δεν 

είναι γραμμένη σε διαλογική μορφή όπως το Dialogo di pittura του Πίνο ή το 

Disegno του Ντόνι.  

Για τη σχέση του Μπιόντο με τον Ντόνι δε γνωρίζουμε πολλά πράγματα. 

Πιθανότατα είχαν συναντηθεί μέσω των κοινών συναναστροφών τους, όπως ήταν ο 

Πιέτρο Αρετίνο ή ο Agostino Nifo (Αγκοστίνο Νίφο). Σε αυτό το συμπέρασμα μας 

οδηγεί ο έπαινος του Ντόνι στον Μπιόντο, στο La Libraria του. Τον αποκαλεί 

«Biondo Medico», και τον επαινεί για το πλήθος όσων έχει γράψει αλλά και για τη 

σημασία τους434. Επίσης δίνει ένα μικρό κατάλογο έργων του, μέσα στον οποίο 

αναφέρει και τη συγκεκριμένη πραγματεία του. Επομένως oι δυο τους ακόμα και αν 

δεν γνωρίζονταν προσωπικά, σίγουρα είχαν γνώση για το έργο και την πορεία ο ένας 

του άλλου. 

Αν και το Della Nobilissima pittura αποτελεί έναν τεχνικό οδηγό στους 

ζωγράφους, ο συγγραφέας σε πολλά σημεία προβαίνει σε σύγκριση μεταξύ 

ζωγραφικής και γλυπτικής, υποστηρίζοντας την υπεροχή της πρώτης435. Πρόθεση του 

είναι να υπερασπιστεί την ανωτερότητα της ζωγραφικής διαχωρίζοντάς την από τις 

«μηχανικές τέχνες». Υποστηρίζει τη «χάρη» των ζωγραφικών έργων καθώς και την 

απαραίτητη συμμετοχή του πνεύματος για την παραγωγή τους436. Τα επιχειρήματά 

του Μπιόντο ίσως είναι λιγότερο επεξεργασμένα και το έργο του κάπως πρόχειρα 

γραμμένο, καθώς στην πραγματεία παρατηρούνται πολλά λάθη γεγονός που 

                                                 
432 Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 243 – 244. 
433 «διδάσκονται πώς να ζωγραφίζουν», βλ. M. Biondo, Nella nobilissima pittura, ό.π., σελίδα τίτλου, 
434 A. F. Doni, La Libraria, 1550, ό.π., σελ. 14r. 
435 «ma di varii colori consta la pittura anchora, et molto più cose si ricercano alla pittura che non 
ricerca la scultura» [αλλά η ζωγραφική αποτελείται από διάφορα χρώματα ακόμα, και πολλά 
περισσότερα πράγματα εξετάζονται στη ζωγραφική που δεν εξετάζει η γλυπτική], βλ. Michelangelo 
Biondo, Nella nobilissima pittura, ό.π., σελ. ΙΙv.  
436 «Più volte, pittori … veramente arteficio gratioso … ma anchora il proprio intelletto, … gli colori 

lucentissimi et la meravigliosa compositione, della vostra pittura superava l’ intelletto» [Αρκετές 
φορές, αγαπητοί μου ζωγράφοι, τα όσα δημιουργείτε είναι πραγματικά ευχάριστα, αλλά ακόμα η 
κατάλληλη διάνοια, τα έντονα χρώματα και η υπέροχη σύνθεση της ζωγραφική σας ξεπέρασαν την 
διάνοια], βλ. Michelangelo Biondo, Nella nobilissima pittura, ό.π., σελ. ΙΙv.  



 109 

αποδεικνύει ότι δεν ερεύνησε τα όσα γράφει ιδιαιτέρως437. Ωστόσο γίνεται φανερή η 

προτίμησή του στη ζωγραφική αλλά και στο χρώμα της βενετσιάνικης σχολής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «η ζωγραφική παρουσιάζει τη διαφορά των σκιών, τη 

διαφορά των τοπίων και όλων των τεσσάρων στοιχείων»438. 

Η μεταφυσική αρχή, που έδωσε ο Ντόνι στο σχέδιο, ως τη «βάση των τεχνών» 

υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια τεχνική λειτουργία που υπάρχει σε όλες τις 

τέχνες και ταυτόχρονα θεωρείται μια πνευματική πράξη, ιδεατή ή φανταστική, που 

προέρχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, μπορεί να απορρίφθηκε από τον Βαζάρι, 

όμως επαναδιατυπώθηκε από τον Federico Zuccari (Φεντερίκο Τσούκκαρι), στα 

1607, στην πραγματεία του L’ idea dei pittori, scultori et architetti439. Ο Ντόνι και ο 

Τσούκκαρι πιθανότατα είχαν φιλικές σχέσεις κατά τη διάρκεια παραμονής του Ντόνι 

στο Μονσελίτσε440.   

Ο Τσούκκαρι επισημαίνει την αναγκαιότητα του σχεδίου χαρακτηρίζοντάς το 

«πατέρα των τριών τεχνών»441. Ταυτίζει τον όρο «inner disegno» («εσωτερικό 

σχέδιο») με τον όρο «Idea»442. Θεωρεί ότι το σχέδιο δεν είναι απλώς η πράξη 

σχεδίασης σε οποιαδήποτε τέχνη αλλά η «ιδέα», η σκέψη δηλαδή που γεννιέται στο 

μυαλό κάθε καλλιτέχνη, η πνευματική μορφή που επινοείται και χρησιμοποιείται από 

το νου για να αντιληφθεί τα πράγματα443. Αντιθέτως, η αποτύπωση στο έργο από τον 

                                                 
437 Παραδείγματος χάριν, ο Μπιόντο αναφέρει ότι ο Μυστικός Δείπνο του Λεονάρντο ντα Βίτσι 
ανήκει στον Αντρέα Μαντένια, «Cotesto pittor eccellente, dipinse l’ historia de Christo et delli sua 
discepoli, cioè la tavola della cena di Iesu», βλ. Michelangelo Biondo, Nella nobilissima pittura, ό.π., 
σελ. 18r.  
438 «la pittura si mostra le diverse ombre, diversi paesi, tutti li quattro elementi», βλ. Michelangelo 
Biondo, Nella nobilissima pittura, ό.π., σελ. IIv. Στο συγκεκριμένο επιχείρημα στις λέξεις που ο 
Μπιόντο χρησιμοποιεί παρατηρούμε την ομοιότητα που υπάρχει με το ίδιο επιχείρημα του Ντόνι, 
βλ.  A. F. Doni, Disegno, ό.π., σελ. 12v. 
439 «E perche da questa cognitione nasce un certo concetto, e giudizio, che si forma nella mente 
quella tal cosa, che poi espresso con le mani si chiama Disegno; si puo conchiudere, che esso disegno 
altro non sia, che una apparente espressione e dichiarazione del concetto che si ha nello animo, e di 
quello, che altri si è nella mente imagnato, e fabricato nell’ Idea … quando il intelletto manda fuori I 
concetti purgati e con giudizio; fanno quelle manic he hanno molti anni essercitato il disegno 
conoscere la perfezione e eccellenza delle arti», βλ. Giorgio Vasari, Le vite, τόμ. Ι, ό.π., σελ. 43. 
440 βλ. Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., σελ. 18.  
441 «diesegno è padre, e genitore particolare della pittura, scultura e architettura» βλ. Federico 
Zuccari, L’ idea dei pittori, scultori et architetti, Ρώμη, Marco Pagliarini, 1768, σελ. 121. 
442 Άλλωστε σύμφωνα με την ετυμολογική ερμηνεία που δίνει η λέξη disegno σημαίνει  segno di Dio 
in (σημάσι του Θεού σε εμάς), βλ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 164. 
443 «Però cominciando da questo capo, dichiarerò, che cosa io intenda per questo nome Disegno 
interno, e seguendo la commune intelligenza cosi appresso de’ dotti, come del volgo, dirò, che per 
Disegno interno intend oil concetto formato nella mente nostra per poter conoscere qualsivoglia 
cosa, ed operar di fuori conforme alla cosa intesa … Disegno non è materia, non è corpo, non è 
accidente di sostanza alcuna, ma è la forma, idea, ordine, regola, termine, o oggetto dell’ intelletto», 
βλ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 6 – 7 και 8. 
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καλλιτέχνη όσων έχουν εντυπωθεί εσωτερικά ορίζεται ως «disegno esterno» 

(«εξωτερικό σχέδιο»). Επομένως, η ιδέα του σχεδίου προηγείται της πράξης 

σχεδίασής του444.  

Αυτή η ιδέα δημιουργείται στο μυαλό επειδή ο Θεός έδωσε αυτή την 

ικανότητα στον άνθρωπο445. Επομένως το σχέδιο είναι ο «θεϊκός σπινθήρας», ένα 

«θεϊκό σχέδιο», μια «σπίθα θεϊκού φωτός»446. Ο Τσούκκαρι υποστηρίζει ότι τα 

αρχέτυπα των ιδεών ενυπάρχουν στη νόηση του Θεού και σύμφωνα με αυτά 

δημιούργησε τον κόσμο. Στη συνέχεια η «Ιδέα» δόθηκε από τον Θεό στους αγγέλους 

και τελικά στους ανθρώπους αφού αυτοί είναι ικανοί να παράγουν ένα νέο νοητό 

κόσμο για να συμπληρώνουν τη φύση447. Επομένως από τη στιγμή που το ανθρώπινο 

πνεύμα μπορεί και συμμετέχει σε αυτή την ικανότητα του Θεού μπορεί να παράγει 

μια πνευματική μορφή των πραγμάτων και να μεταφέρει τη μορφή αυτή στα υλικά τα 

οποία θα σχεδιάσει. «Το σχέδιο», συνεχίζει, «είναι η αιτία κάθε δικής μας νόησης και 

λειτουργίας, που όχι μόνο ακολουθεί τη λειτουργία τη δική μας ζωγραφικής, αλλά 

                                                 
444 «che il Disegno interno in generale è un’ idea, e forma nell’ intelleto rappresentante 
espressamente, e distintamente la cosa intesa da quello, che pure è termine, ed oggetto di esso. E per 
meglio anco capire questa definizione si dee osservare, che essendovi due sorte d’ operazioni, cioè 
alter asterne, come il disegnare, il lineare, il formare, il dipingere, lo scolpire, il fabbricare· ed alter 
interne, come l’ intendere, e il volere, siccome è necessario, che tutte operazioni esterne abbiamo un 
termine, acciocchè siano compite, e perfette, che è la cosa operata, come del disegnare, e del 
dipingere termine è la figura fatta, e colorita», σελ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 8. 
445 «Ma lo spirito di questo Disegno, di che noi trattiamo, è effetto mortale, che nasce esteriormente 
da’ varii effetti, e accidenti: e l’ anima è virtue interna, e scintilla divina; e per maggior intelligenza 
diremo, quello spiraculo di luce insuso nell’ anima nostra, come immagine del Creatore, è quella 
virtue formative, che noi chiamiamo anima del Disegno, concetto, idea.Questo concetto, e quest’ idea 
initi all’ anima, come specie, ed immagine  divina, immortale, che è quella, che avviva i sensi, e tutti i 
concetti nell’ intelligenza dell’ intelletto», σελ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 71. 
446 Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 123, 150 και 139. 
447 «Ora perchè il Mondo non è stato fatto a caso, ma fatto da Dio per l’ intelletto agente, è 
necessario, che nelle mente di Dio fosse la forma, alla cui similitudine fu fatto il Mondo, nella quale 
mirando Iddio come pittore, scultore, ed architetto … E se prima non fosse stat oil concetto, l’ idea, e 
il disegno nella mente divina, e l’ ordine nel suo intelletto, sarebbe stata opera a caso… E da quanto 
ho ditto si vede la neccessità, e perfezione del Disegno interno di Dio, col quale intende tutte le cose 
create … Iddio agente compitissimo, acciò quelli fossero perfetti, non solo quanto alla natura, ma 
anco nell’ intendere, e nell’ operare, siccome creò in essere reale, visibile, e sensibile questo mondo; 
cosi ne creò un altro in essere spirituale, ma solo intelligibilenella mente angelica, onde per questo si 
dice l’ angelo esser fra tutte le creature più simile a Dio … Ma l’ uomo nel formare questo disegno 
interno è molto differente da Dio, perchè ove Iddio ha un sol disegno, quanto alla sostanza  
compitissimo,comprensivo di tutte le cose, il quale non è differente da lui, perchè tutto ciò, che è in 
Dio è Dio; l’ uomo in se stesso forma varri disegni, secondo che sono distinte le cose da luiintese, e 
però il suo disegno è accidente», σελ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 13, 15 και 18. 
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ακόμα φωτίζει οποιοδήποτε άλλο υψηλό πνεύμα στα ανθρώπινα συλλογιστικά έργα 

και πρακτικές … είναι η έννοια και η ιδέα»448. 

 Ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για το συγγραφικό έργο του Ντόνι εκδηλώθηκε 

κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου με τις επανεκδόσεις των La Libraria, I 

Marmi, Lo Stufaiolo, Il Teremoto και Il Mondi449 και τις μελέτες των Salvatore Bongi 

και Ezio Chiorboli450. Όπως επισημαίνει ο Mario Pepe, το ενδιαφέρον των κριτικών 

στόχευε και περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε άλλα έργα του Ντόνι, όπως I 

Marmi, I Mondi, La Libraria, La Zucca, La Morale Filosofia. Σε κάθε περίπτωση 

ωστόσο, οι μελέτες είναι σημαντικές για την κατανόηση του συνολικού έργου του 

Ντόνι. Στην πραγματικότητα επρόκειτο περισσότερο για μια προσπάθεια 

«αποκατάστασης» του συγγραφικού έργου ενός συγγραφέα.  

Στα 1948 εκδόθηκαν μερικά κεφάλαια από την πραγματεία, συγκεκριμένα το 

πρώτο, το δεύτερο και το έκτο, μαζί με το Dialogo di Pittura του Πάολο Πίνο 451. Στα 

1960 εκδόθηκε ένας κατάλογος όλων των έργων του Ντόνι που έχουν τυπωθεί452. 

Όσον αφορά το Disegno δεν υπάρχει καμία έκδοση ή επανατύπωση εκείνη την 

εποχή453.  

Η Paola Barocchi στα Scritti d’ arte del Cinquecento συμπεριέλαβε και 

υπομνημάτισε τα τρίτα πρώτα κεφάλαιο της πραγματείας. Αυτά συμπεριλαμβάνονται 

                                                 
448 «prima d’ ogn’ altra cosa devono diligentemente investigare questo disegno … perch’ egli è causa 
d’ ogni nostra intelligenza, ed operazione, non pur facendoci la scrota nelle nostre operazioni di 
pittura, ma anco illustrando ogni altro elevato ingegno nelle opera umane speculative, e pratiche … di 
questo disegno interno che è il concetto, e l’ idea», βλ. Federico Zuccari, L’ idea, ό.π., σελ. 5 & 13. 
449 Novelle tratte dalla seconda Libraria, Μιλάνο, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1804, Novelle 
tratte dalla seconda Libraria, Μιλάνο, Giovanni Silvestri, 1815, Novelle tratte dalla seconda Libraria, 
Φλωρεντία, Borghi & Compagni, 1833, Novelle tratte dalla seconda Libraria, Τορίνο, Cugini Pomba & 
comp. editori, 1853, Lo Stufaiolo, Bartolomeo Canovetti, Λούκκα, 1861, Il Teremoto, Λούκκα, 
Bartolomeo Canovetti, 1861, I Marmi, Φλωρεντία, G. Barbèra, 1863, Lo Stufaiolo, Μιλάνο, G. Daello e 
comp. editori, 1863, Il Teremoto, Μιλάνο, . Daello e comp. editori, 1864, I Marmi, Μπάρι, G. Laterza, 
1928, Il  Mondo, Μπολώνια, Zanichelli, 1941, Il Mondo, Ρώμη, Colombo editore, 1944. 
450 Salvatore Bongi, Novelle di M. Antonfrancesco Doni, Λούκκα, A. Fontana, 1852, Salvatore Bongi, I 
Marmi di Antonfrancesco Doni, Φλωρεντία, G. Barbèra, 1863, Salvatore Bongi, Annali di Gabriel 
Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferratto, stampatore in Venezia, descritti e illustrate da S. S., τόμ. Ι-
ΙΙ, Ρώμη, principali librai, 1890-1897, Ezio Chiòrboli, Doni A.F., I Marmi, Μπάρι, Laterza, 1928, Ezio 
Chiòrboli, «Anton Francesco Doni», Nuova Antologia, Μάρτιος 1928, σελ. 43 – 48. 
451 Paolo Pino, Il dialogo di pittura & quattro parti del Disegno partito in piu pagionamenti di A.F.Doni, 
επιμ. Antonio Fornari, Ρώμη, Capriotti, 1948, σελ. 71 – 104. 
452 Cecilia Ricottini Marsili – Libelli, Anton Francesco Doni, scrittore e stampatore, Φλωρεντία, Sansoni 
Antiquariato, 1960. 
453 Το 1868, σύμφωνα με τον Salvatore Bongi είχε γίνει η απαραίτητη προετοιμασία ώστε να 
συμπεριληφθεί στην ανατύπωση των έργων του Ντόνι που θα ήταν μέρος της Biblioteca Rara από 
τον εκδότη G. Daelli του Μιλάνο, όμως κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε, βλ. Anton Francesco Doni, 
Tutte le novelle di Anton Francesco Doni già pubblicate da Salvatore Bongi, Nuova ed. diligentemente 
redatta e corretta con l'aggiunta della mula e della chiave dicerie, dello stufaiolo commedia, Μιλάνο, 
G. Daelli, 1868. 
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στον τρίτο τόμο, «Pittura e Scultura», στον οποίο εμπεριέχονται έργα συγγραφέων 

που πραγματεύονται τη σύγκριση περί τα πρωτεία των τεχνών454. Επίσης, στον 

πέμπτο τόμο, «Scultura», παραθέρει μια επιστολή του Ντόνι προς τον Paolo Giovio, 

με θέμα το έργο του Metaglie, ενώ στον όγδοο, «Disegno», την επιστολή του προς 

τον Τζοβάννι Άντζελο Μοντόρσολι, όπου θέτει  σχέδιο ως βάση της ζωγραφικής και 

της γλυπτικής455. Η Barocchi επομένως συμπεριλαμβάνει τον Ντόνι ως έναν από τους 

συγγραφείς που πραγματεύθηκε την ανάδειξη της ευγενέστερης τέχνης και εξετάζει 

τα όσα γράφει τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους συγγραφείς όσο και με το υπόλοιπο 

συγγραφικό έργο του Ντόνι, όπως γίνεται αντιληπτό από τις επιστολές τις οποίες 

παραθέτει. 

Τέλος, ολόκληρο το Disegno με εισαγωγή και σχόλια επανεκδόθηκε στα 1970 

από τον Mario Pepe456. Ο Pepe μελέτησε το Disegno συσχετίζοντάς το τόσο με την 

πορεία της ζωής του όσο με άλλα κείμενα του Ντόνι που αναφέρονται σε θέματα 

τέχνης. Παρουσίασε επομένως, την εικόνα ενός «γρήγορου και αντισυμβατικού» 

συγγραφέα τονίζοντας, ότι το ενδιαφέρον του Ντόνι για τις τέχνες δεν ήταν 

περιστασιακό αλλά σταθερό και έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφικής του 

πορείας. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε από το μεγάλο αριθμό επιστολών του Ντόνι 

που σχετίζονται με θέματα τέχνης, οι οποίες τεκμηριώνουν το θαυμασμό του 

συγγραφέα για τις τέχνες, όχι μόνο τις εικαστικές, αλλά συμπεριλαμβάνει την ποίηση 

και τη μουσική. Σε αυτές φαίνεται επίσης η αγωνία του Ντόνι για απόκτηση γνώσης 

περί των θεμάτων που πραγματεύεται καθώς και η επιθυμία του και η ανάγκη του για 

επικοινωνία με καλλιτέχνες και συλλέκτες της εποχής. Για όλους αυτούς τους λόγους 

ο Mario Pepe θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικό να δημοσιεύσει τις επιστολές του Ντόνι 

στο παράρτημα του έργου του. 

Στις 14 Οκτωβρίου του 2002 πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο στην Πίζα, με 

τη συνδιοργάνωση των Πανεπιστημίων της Πίζας και του Τορίνο. Στόχος ήταν η 

προσέγγιση του Αντόν Φραντσέσκο Ντόνι ως συγγραφέα, η μελέτη των γραπτών του 

και μια συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του έργου του, ώστε με συνεργασία και 

συστηματικό τρόπο να αντιμετωπιστούν ή έστω να αναλυθούν, αλλά και η 

παρακολούθηση και η εξέταση του έργου συνολικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου 

                                                 
454 Paola Barocchi, Scritti d’ arte del Cinquecento, ό.π., τόμ. ΙΙΙ, σελ. 554 – 591. 
455 βλ. Paola Barocchi, Scritti d’ arte, ό.π., τόμ. V, σελ. 1196 – 1197 και τόμ. VIII, σελ. 1905 – 1910. 
456 Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, Μιλάνο, Electa, 1970. 
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ωστόσο εκδόθηκαν το 2006, με την επιμέλεια του Giorgio Masi, στο «Una soma di 

libri», στο οποίο συγκεντρώθηκαν όλα τα δοκίμια 457.  

Η περιορισμένη υποδοχή του Disegno, παρ’ όλο το θέμα το οποίο 

πραγματεύθηκε, πιθανότατα οφείλεται στην παραμέληση και στη μη μελέτη του 

συνολικού έργο του Ντόνι. Σύμφωνα με την άποψη του Mario Pepe το περιεχόμενο 

των έργων του λόγω της επιπολαιότητας, της μη εγκυρότητας και της 

μεταβλητότητας των απόψεων που εκφράζονται από το συγγραφέα αλλά και από τους 

poligrafi γενικότερα, δε φάνηκε ιδιαιτέρως ενδιαφέρον από τους μελετητές458. 

Επομένως, τόσο η ελλιπής εξέταση του περιεχομένου όσο και η «ανάγκη» για 

γρήγορη έκδοση των συγγραμμάτων των poligrafi, συντέλεσαν στη μη προσεχτική 

στην εξέταση της λογοτεχνικής παραγωγής του Ντόνι459. 

Ο πρώτος ιστορικός τέχνης που ασχολήθηκε με τη μελέτη της πραγματείας 

ήταν ο Sergio Ortolani, κρίνοντάς το απορριπτικά, σημειώνει ότι στο Disegno δεν 

υπάρχει ούτε ένα τμήμα που να αξίζει να αναφερθεί, τουλάχιστον όχι χωρίς να 

προκαλέσει το γέλιο των αναγνωστών460. O Rodolfo Pallucchini στην εισαγωγή του 

Dialogo του Pino, σημειώνει ότι ο Ντόνι προβαίνει μέσω του έργου του σε «ένα βίαιο 

κατηγορητήριο εναντίον της ζωγραφικής» 461.  

Ο Benedetto Croce αναφερόμενος στον Ντόνι υποστηρίζει πως όσο και αν 

προσπάθησε δεν κατάφερε να δώσει πνευματικό περιεχόμενο στο έργο του. Τόνισε 

πως οι θεωρίες που διατυπώθηκαν στα κείμενά του δείχνουν την οξυδέρκεια της 

νόησής του αλλά δυστυχώς δεν ήταν δικές του αν και θέλησε να της προβάλλει ως 

τέτοιες. Το μόνο το οποίο κατάφερε, όπως γράφει, είναι να κακομεταχειριστεί το ιερό 

όργανο της αλήθειας, τη λέξη. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι το έργο του στερείται 

σοβαρότητας και προσοχής, με αποτέλεσμα οι απόψεις του να μη λαμβάνονται 

σοβαρά υπ’ όψιν462. Ο Antony Blunt υποστηρίζει ότι ο Ντόνι δεν προσφέρει τίποτα 

ενδιαφέρον από θεωρητική άποψη καθώς δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ούτε 

προσθέτει κάποιο νέο στοιχείο στη συζήτηση για τα πρωτεία της τέχνης σε αντίθεση 

                                                 
457 «Una soma di libri», Quaderni di «Rinascimento», επιμ. Giorgio Masi, Φλωρεντία, Leo S. Olschki, 
2008. 
458 Mario Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., σελ.  11 – 12. 
459 Σε διάλογο του I Marmi, o Betto Arrighi υποστηρίζει: «I miei libri, per dirvi il vero son parenti di 
quegli del Doni, che prima si leggono che siano scritti e si stampano inanzi che sien composti», βλ. 
Anton Francesco Doni, I Marmi, 1863, ό.π., σελ. 54v. 
460 βλ. Sergio Ortolani, «Le origini della critica d’ arte a Venezia», L’ Arte, 1923, σελ. 1 – 17, Mario 
Pepe, Il Disegno di A.F.Doni, ό.π., σελ. 11. 
461 R. & A. Pallucchini, Dialogo di Pittura di Paolo Pino, Βενετία, D. Guarnati, 1946, σελ. 53 – 54. 
462 Benedetto Croce, Poeti e Scrittori, ό.π., σελ. 260 – 273. 
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με τις πραγματείες του Πάολο Πίνο, του Flavio Biondo (Φλάβιο Μπιόντο) και του 

Λοντοβίκο Ντόλτσε463.  

Ο Julius Schlosser, παρομοιάζοντας τον Ντόνι με «ιταλό δημοσιογράφο» κατά 

την περίοδο της Αναγέννησης, σημειώνει πως το Disegno είναι ένα κείμενο έξυπνο 

και αστείο, το οποίο επιμένει πάνω στην κεντρικότητα του θέματος το οποίο 

πραγματεύεται, τη «σύγκριση» των δύο τεχνών, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη γνώση του 

ζητήματος από την πλευρά του συγγραφέα. Επίσης, σημειώνει την υπεροχή της 

μορφής του Μιχαήλ Αγγέλου, η οποία εξυψώνεται σε όλο το κείμενο, και τονίζει ότι 

είναι στο κέντρο του όλου έργου. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρεί τις επιστολές του 

παραρτήματος, κυρίως για τις πληροφορίες που περιέχουν σχετικά με τις ιταλικές 

πόλεις.464 

Στην κεντρικότητα και στη σημασία του θέματος επιμένει και ο Luigi Grassi. 

Όπως σημειώνει το κείμενο του Ντόνι απηχεί τις φλωρεντινές νεοπλατωνικές ιδέες 

στη συζήτηση περί του πρωτείου των τεχνών. Επηρεασμένος από το θαυμασμό και τη 

λατρεία στο πρόσωπο του Μιχαήλ Αγγέλου, «χαρίζει» τα σκήπτρα στη γλυπτική, 

καθώς τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα δεν 

είναι καθόλου πειστικά. Το μόνο που θεωρεί κάποιας ιδιαίτερης σημασίας και άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Ντόνι χαρακτήρισε το σχέδιο ως «πνευματική 

επινόηση», πολύ νωρίτερα από τον Φεντερίκο Τσούκκαρι465.  

 

                                                 
463 Antony Blunt, Artistic theory in Italy 1450 - 1600, Οξφόρδη, O.U.P., 1962, σελ. 82 – 85.  
464 Julius Schlosser, La Letteratura artistica, ό.π., σελ. 245 – 249. 
465 Luigi Grassi, Teorici e Storia della critica d’ arte, ό.π., σελ. 185 – 186. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  

[Εικόνα 1] 

Enea Vico, Πορτρέτο του Anton Francesco Doni, 

1548, χαρακτικό, 8 x 1,1 εκ.,  

Museum of Fine Arts, Βουδαπέστη 

 

[Εικόνα 2] 

Anton Francesco Doni,  

Lettera, 1543 
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[Εικόνα 3] 

Anton Francesco Doni, La Libraria I & II, 1550 – 1551 

 

 

[Εικόνα 4] 

Anton Francesco Doni, Le Metaglie, 1550 
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[Εικόνα 5] 

Anton Francesco Doni, La Zucca, 

1551 – 1552 

 

 

             [Εικόνα 6] 

             Anton Francesco Doni,  

       La Moral Filosophia, 1552 
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[Εικόνα 7] 

Anton Francesco Doni, I Marmi, 

1152 – 1553 

 

 

[Εικόνα 8] 

Anton Francesco Doni,  

I Mondi, 1552 – 1553 



 119 

 

[Εικόνα 9] 

Anton Francesco Doni, Teremoto, 

1556 

 

 

[Εικόνα 10] 

Anton Francesco Doni, Pitture, 

1564 
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[Εικόνα 11] 

Εξώφυλλο, Disegno del Doni, 

1548 

 

 

 

[Εικόνα 12]      [Εικόνα 13] 

Λογότυπο εκδοτικού οίκου Gabriel Giolito,  Αφιέρωση στον Giovanni Hurtado  

Disegno del Doni      di Mendoza, Disegno del Doni 
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[Eικόνα 14] 

Κατάλογος με ονόματα καλλιτεχνών, 

Disegno del Doni 

 

 

 

 

 

[Εικόνα 15] 

Πρώτο κεφάλαιο του Disegno del Doni 

 

 



 122 

 

[Εικόνα 16] 

Δεύτερο κεφάλαιο του Disegno del Doni 

 

 

 

[Εικόνα 17] 

Τρίτο κεφάλαιο του Disegno del Doni 

 

 

 

[Εικόνα 18] 

Τέταρτο κεφάλαιο του Disegno del Doni 
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[Εικόνα 19] 

Πέμπτο κεφάλαιο του Disegno del Doni 

 

 

[Εικόνα 20] 

Έκτο κεφάλαιο του Disegno del Doni 

 

 

 

 

[Εικόνα 21] 

Επιστολές του Disegno del Doni 
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[Εικόνα 22] 

Ρούμπενς, Αντίγραφο της «Μάχης του Ανγκιάρι» του Λεονάρντο, περ. 1603 

μαύρη κιμωλία, πενάκι και μελάνι, λευκό μολύβι και υδρόχρωμα,  

452 x 637χιλ., Παρίσι, Λούβρο 

 

 

 

 
[Εικόνα 23] 

Μιχαήλ Άγγελος, Δαβίδ, 1501 – 1504, 

μάρμαρο, ύψος 4,10μ., Φλωρεντία, 

Πινακοθήκη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών 
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[Εικόνα 24] 

Bandinelli, Baccio, Ηρακλής και Κάκος, 1525 – 1534,  

μάρμαρο, ύψος 505 εκ., Piazza della Signoria, Φλωρεντία 

 

 

 
[Εικόνα 25] 

Donatello, Δαβίδ, περ. 1430,  

μπρούντζος, ύψος 158 εκ., 

Μουσείο Nazionele del Bargello,  

Φλωρεντία 
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[Εικόνα 26] 

Ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνικού πρωτοτύπου του Σκόπα,  

Μελέαγρος, περ. 150 μ.Χ., μάρμαρο, ύψος 210 εκ.,  

Μουσείο Pius – Clementine, Βατικανό, Ρώμη 
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   [Εικόνα 27] 

Περιεχόμενα του Disegno del Doni 

 

 

 
[Εικόνα 28] 

Donatello, Zucchone (Προφήτης Αββακούμ), 

1423 – 1426, μάρμαρο, ύψος 196 εκ., 

Museo dell’ Opera del Duomo, Φλωρεντία 
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[Εικόνα 29] 

Μιχαήλ Άγγελος, Μωυσής, 

1515, μάρμαρο, ύψος 235 εκ.,  

San Pietro in Vincoli, Ρώμη 

 

 

 
[Εικόνα 30] 

Μιχαήλ Άγγελος, Παναγία και βρέφος ανάμεσα στον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο 

Δαμιανό, 1521 – 1531, μάρμαρο, Παρεκκλήσιο των Μεδίκων, Σαν Λορέντζο, 

Φλωρεντία 
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[Εικόνα 31] 

Μιχαήλ Άγγελος, Τάφος του Τζουλιάνο των Μεδίκων, 

περ. 1531 – 1533, μάρμαρο, Παρεκκλήσιο των Μεδίκων, 

Σαν Λορέντζο, Φλωρεντία 

 

 
[Εικόνα 32] 

Μιχαήλ Άγγελος, Τάφος του Λορέντζο των Μεδίκων, 

περ. 1531 – 1533, μάρμαρο, Παρεκκλήσιο των Μεδίκων, 

Σαν Λορέντζο, Φλωρεντία 
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[Εικόνα 33] 

αντίγραφο Francesco Barretta μωσαϊκού Giotto, Ναῦς, 1628,  

λάδι σε καμβά, 740 x 990 εκ., 

Fabbrica di San Pietro, Ρώμη 

 

 

 
[Εικόνα 34] 

Έφιππος ανδριάντας Μάρκου Αυρήλιου, 

περ. 2ο αι. μ.Χ., μπρούντζος, ύψος 3,5 μ, 

Μουσείο Palazzo dei Conservatori, Ρώμη 
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[Εικόνα 35] 

αντίγραφο Η Άρτεμις κυνηγός, περ. 1ο ή 2ο αι. μ.Χ., 

μάρμαρο, 2,01μ., Λούβρο, Παρίσι 
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