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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου Νίκο Χατζηνικολάου για τις υποδείξεις 

του, την παραχώρηση ελεύθερης πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του αλλά και την υποµονή  µε 

την οποία αντιµετώπισε τους αργούς ρυθµούς µου, τους διδάσκοντες του τµήµατος Ιστορίας 

– Αρχαιολογίας:  Χρήστο Χατζηιωσήφ, Χρήστο Λούκο και Ευγένιο Ματθιόπουλο για την 

ενθάρρυνσή τους και τους γονείς µου για την οικονοµική υποστήριξη που τόσο διακριτικά 

µου προσέφεραν για δύο ολόκληρα χρόνια. 

Επίσης τους φίλους και συναδέλφους µου Νάντια Βλάχου, Έφη Κατσανίκα, Μαρίζα 

∆αλεζίου, Αργυρώ Βατσάκη, Αγγέλα Γιώτη, Σταύρο Βλάχο, Λευτέρη Σπύρου και Μανόλη 

Καρτεράκη που µε βοήθησαν ο καθένας µε τον τρόπο του και πολύ πολύ ιδιαίτερα τις Σοφία 

Κατόπη και Μαρίζα Νταϊφά χωρίς την υποστήριξη των οποίων µπορεί και να µην είχα 

τελειώσει ποτέ αυτή τη διπλωµατική εργασία… 
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εισαγωγή 

  

 

 Το κύριο θέµα αυτής της εργασίας αποτελούν δώδεκα προσωπογραφίες 

που αποδίδονται στον φλωρεντινό ζωγράφο Jacopo Pontormo και χρονολογούνται στο 

πρώτο µισό του 16ου αιώνα. Κατά συνέπεια το πρώτο κοινό τους στοιχείο και 

ταυτόχρονα κριτήριο επιλογής τους ως ανεξάρτητης θεµατικής ενότητας είναι ότι 

αποτελούν έργα του ίδιου καλλιτέχνη1, στοιχείο που καθορίζει και το χρονικό τους 

πλαίσιο που δεν µπορεί παρά να εντάσσεται στη χρονική διάρκεια της ζωής του 

συγκεκριµένου ζωγράφου.  

 Ο Jacopo Carucci da Pontormo, γνωστός σύµφωνα µε τη συνήθεια της 

εποχής ως Pontormo, από τον τόπο καταγωγής του, ένα µικρό χωριό δίπλα στη 

Φλωρεντία, έζησε από τη στιγµή που άρχισε να ζωγραφίζει ως το θάνατό του στην πόλη 

της Φλωρεντίας, µετακινούµενος µόνο στα περίχωρά της για τις ανάγκες της εργασίας 

του2, γεγονός που προσδιορίζει µε ακρίβεια και τον τόπο δηµιουργίας των 

προσωπογραφιών. 

 Οι εικονιζόµενοι όπως φαίνεται από την ενδυµασία τους, είναι στην 

πλειοψηφία τους εύποροι φλωρεντινοί πολίτες, ενώ τρείς από αυτούς ανήκουν στην 

γνωστή οικογένεια των Μεδίκων και κατά συνέπεια είναι και οι µόνοι που έχουν 

αναγνωριστεί µε βεβαιότητα, καθώς είναι γνωστοί και από άλλες απεικονίσεις. 

 Έτσι το θέµα µάς θέτει από την αρχή τρείς προυποθέσεις αφετηρίας αλλά 

και δέσµευσης όσον αφορά τη διαπραγµάτευσή του: τον τόπο, δηλαδή τη Φλωρεντία, το 

δηµιουργό, τον Ποντόρµο, και το χρονικό διάστηµα από το 1507 που πηγαίνει 

µαθητευόµενος στον πρώτο του δάσκαλο ως το 1556 που πεθαίνει. Επιπλέον, µπορούµε 

να διατυπώσουµε τη υπόθεση ότι οι προσωπογραφούµενοι είναι εύποροι φλωρεντινοί 

πολίτες, καθώς µόνο αυτοί είχαν την δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό τους την 

πολυτέλεια της παραγγελίας µιας προσωπογραφίας τους. 

 Πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη του θέµατος, πρέπει να αναφερθώ στο 

πρώτο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισα, το οποίο απορρόφησε ένα σηµαντικό τµήµα 

του χρόνου µου και ταυτόχρονα ένα σηµαντικό µέρος της εργασίας αυτής και αφορά την 

τεκµηρίωση της πατρότητας των έργων που θα αποτελούσαν το θέµα της ή πιο απλά την 

επιλογή του υλικού µου από το σύνολο των πορτραίτων που αποδίδονται στον 

                                                           
1 Οι δύο τελευταίες χρονολογικά θα υποστηριχτεί στη συνέχεια της εργασίας ότι έχουν γίνει σε 
συνεργασία µε τον µαθητή του, Μπροντσίνο. 
2 Από τους µελετητές του εικάζεται ένα ταξίδι του στη Ρώµη για το οποίο όµως δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά  στοιχεία .  
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Ποντόρµο. Η διαδικασία της τεκµηρίωσης ξεφεύγει από τα πλαίσια αλλά και τις 

δυνατότητες µιας απλής διπλωµατικής, δεν παύει όµως να είναι απαραίτητη γιατί 

εξασφαλίζει µέσω της πρώτης αυτής επιλογής το σηµείο εκκίνησης που επιβάλλεται από 

το θέµα3, καθώς και το πρώτο βήµα για οποιαδήποτε ερµηνευτική πρόταση, 

οµαδοποιώντας τα έργα µε βάση το πρώτο κοινό τους στοιχείο, στην περίπτωση αυτή 

τον δηµιουργό τους.   

 Η επιλογή µου βασίστηκε στη µελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά το 

έργο του Ποντόρµο συνολικά, και στην ευκαιρία που µου δόθηκε ταξιδεύοντας στην 

Φλωρεντία, να εξετάσω από κοντά αρκετά από τα ίδια τα έργα του. To σύνολο των 

πορτραίτων που συνάντησα ν’αποδίδονται στον Ποντόρµο ξεπερνά κατά πολύ τον 

αριθµό των εικοσιεπτά (27) που αναφέρονται στην εργασία αλλά θεώρησα άσκοπη την 

παράθεση έργων που η απόδοσή τους µπορεί ν’απορριφτεί µε την πρώτη µατιά. Τα 

δεκαπέντε (15) πορτραίτα που απέρριψα, επιλέγοντας για το κύριο θέµα µου δώδεκα 

(12), περιλαµβάνονται στην εργασία µαζί µε τους λόγους της απόρριψής τους, καθώς και 

τις απόψεις διαφόρων  µελετητών για το θέµα αυτό. Κατά τη γνώµη µου οι 

αποτυχηµένες αποδόσεις µπορούν να οδηγήσουν σε εξίσου σηµαντικά συµπεράσµατα 

για την τέχνη της προσωπογραφίας της εποχής που εξετάζουµε αλλά και για τον τρόπο 

που αντιµετωπίζεται από τους µελετητές της, π.χ. αποκαλύπτουν την έκταση της 

επιρροής της άποψης που θεωρεί και µόνη την έκφραση της µελαγχολίας αλάνθαστο 

κριτήριο για την απόδοση µιας προσωπογραφίας στον Ποντόρµο, καθώς πλήθος 

λανθασµένων αποδόσεων στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτήν.  

Η παρουσίαση της κάθε µίας από τις δώδεκα επιλεγµένες προσωπογραφίες 

περιλαµβάνει: α) τα στοιχεία της ταυτότητάς της : τη χρονολογία δηµιουργίας4, το υλικό 

κατασκευής, τις διαστάσεις της και το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήµερα β) το ιστορικό 

της απόδοσής της στο ζωγράφο γ) το ιστορικό της ταύτισης του εικονιζόµενου ή την 

παράθεση των υποθέσεων που αφορούν την ταύτιση αυτή δ) την περιγραφή της ε) τη 

σύγκρισή της µε άλλες προσωπογραφίες ή έργα στ) πιθανά συµπεράσµατα που αφορούν 

τη σηµασιοδότηση του περιεχοµένου της ή απλή περιγραφή του ειδικού πλαισίου στο 

οποίο ενδεχοµένως εντάσσεται (ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό)5.  

                                                           
3 Εννοώ την προϋπόθεση ότι τα πορτραίτα που θα εξεταστούν είναι του Ποντόρµο. Αν το θέµα της 
εργασίας ήταν τα φλωρεντινά πορτραίτα, το σηµείο εκκίνησης θα ήταν ότι τα πορτραίτα είναι 
φλωρεντινά και κατά συνέπεια το πρώτο βήµα της τεκµηρίωσης θ’αποτελούσε η απόδειξη του τόπου 
δηµιουργίας  τους. 
4 Η χρονολογία που τοποθετείται είναι αυτή που δέχοµαι ως πιθανότερη και τα επιχειρήµατα που την 
υποστηρίζουν παραθέτονται στο κείµενο που συνοδεύει την προσωπογραφία. 
5 Κάποιες από τις προσωπογραφίες µας δίνουν στοιχεία που επιτρέπουν την ένταξή τους  σ’ένα 
ιδιαίτερο πολιτικό ή κοινωνικό πλαίσιο που εξελίσσεται µέσα  στο γενικότερο πλαίσιο που 
περιλαµβάνει το σύνολο  των προσωπογραφιών. Στην περίπτωση αυτή το ιδιαίτερο πλαίσιο 
περιγράφεται.Όταν το πορτραίτο δεν µας προσφέρει ιδιαίτερα στοιχεία που επιτρέπουν µια 
συγκεκριµένη ένταξη, αυτή αποφεύγεται και ως πλαίσιο του πορτραίτου εννοείται το γενικό, η 
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∆υστυχώς, πολλά από τα απαραίτητα για την ταξινόµηση και ερµηνεία των 

πορτραίτων στοιχεία είναι άγνωστα και οι διάφοροι µελετητές βασίζονται κατά κύριο 

λόγο σε υποθέσεις. Κατά συνέπεια ένα µεγάλο µέρος της εργασίας ασχολείται µε την 

παράθεση και εξέταση της αξιοπιστίας των υποθέσεων αυτών. Μόνο στην περίπτωση 

δύο πορτραίτων6 από το σύνολο των δώδεκα, γνωρίζουµε την χρονολόγηση και τον 

παραγγελιοδότη και όσον αφορά το ένα από αυτά η ορθότητα των στοιχείων αυτών έχει 

αµφισβητηθεί7. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ταξινόµηση κάθε προσωπογραφία εξετάζεται σαν 

αυτόνοµη ενότητα µε τα δικά της χαρακτηριστικά  που επιβάλλονται κάθε φορά από τις 

ιδιαιτερότητές της, άµεσα εξαρτηµένες από τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

δηµιουργήθηκε. Με τον όρο ειδικές συνθήκες δεν εννοούµε µόνο το ιστορικό, πολιτικό, 

κοινωνικό περιβάλλον κάτω από τις επιταγές του οποίου δηµιουργείται κάθε έργο και τις 

φιλοσοφικές, θρησκευτικές ή καλλιτεχνικές, δηλαδή ιδεολογικές συνθήκες που µπορεί 

αυτό να υπαγορεύει, αλλά και τους προσωπικούς όρους δηµιουργίας του. 

 Φιλοδοξία αυτής της εργασίας θα αποτελούσε φυσικά η δυνατότητα της 

εφαρµογής της έρευνάς µας µε ανάλογο τρόπο στο σύνολο των προσωπογραφιών που 

εξετάζονται, δηλαδή η αντιµετώπισή τους ως οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά που 

ανταποκρίνονται σε κάθε ένα από τα παραπάνω περιβάλλοντα και στη συνέχεια η 

ερµηνεία τους µέσω της παρουσίασης αυτών των περιβαλλόντων. Παράδειγµα: τα κοινά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το σύνολο των προσωπογραφιών να το εντάσσουν στο 

ιστορικό περιβάλλον της Φλωρεντίας των αρχών του 16ου αιώνα, στο πολιτικό πλαίσιο 

της διακυβέρνησης των Μεδίκων, και στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης των 

µεγαλοαστών που στο σύνολό της εκπροσωπείται καλλιτεχνικά από το στυλ του 

µανιερισµού, ασπάζεται τη θρησκεία του καθολικισµού και σέβεται τη φιλοσοφία του 

νεοπλατωνισµού. Στη συνέχεια η αναλυτική παρουσίαση κάθε πλαισίου θα καθιστούσε 

δυνατή την ερµηνεία του συνόλου των προσωπογραφιών που εξετάζουµε. 

Η κινητικότητα του ιστορικού γίγνεσθαι που καθιστά πολύ σύντοµη 

οποιαδήποτε συνύπαρξη φαινοµένων ακόµη και αν αυτά αντιµετωπιστούν µε τον 

γενικευτικό τρόπο του παραπάνω παραδείγµατος που παραβλέπει συνειδητά την 

                                                                                                                                                                      
αναφορά του οποίου δεν επαναλαµβάνεται. Π.χ. στην περίπτωση του Πορτραίτου ενός αλαβαρδιέρου,  
επιβάλλεται η αναφορά του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου που υπαγορεύεται από το ίδιο το έργο, 
δηλαδή της πολιορκίας της Φλωρεντίας από τα στρατεύµατα του Καρόλου Ε’ καθώς και της 
επικράτησης τη συγκεκριµένη περίοδο των δηµοκρατικών στη διακυβέρνηση της πόλης. Αντίθετα 
στην περίπτωση του Πορτραίτου της κυρίας µε τ’αδράχτια,  δεν θ’αναζητηθεί το πολιτικό πλαίσιο γιατί 
δεν συνδέεται µε το πορτραίτο παρά µόνο µε τον έµµεσο τρόπο που υποβάλλουν οι συνθήκες του 
γενικού περιβάλλοντος. 
6 Πρόκειται για το Πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου και το Πορτραίτο του δούκα Αλεσσάντρο. 
7 Αναφέροµαι στην περίπτωση του Πορτραίτου του Κόζιµο του Πρεσβύτερου. 
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πολυπλοκότητά τους8, αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο στην προσπάθεια 

συνεργασίας των επιστηµών για την κατανόηση των φαινοµένων στο σύνολό τους. Έτσι 

η ανάδειξη του συνολικού πλαισίου δηµιουργίας ή νοηµατοδότησης είναι ήδη πολύ 

δύσκολη όταν προσπαθεί ως µέθοδος να εφαρµοστεί στην ιδιαίτερη περίπτωση ενός 

έργου, πόσο µάλλον σε µια οµάδα έργων που εκτείνονται χρονολογικά στο διάστηµα 

µισού αιώνα ενώ το κριτήριο που επιβάλλεται ως αφετηρία για την έρευνά τους είναι ο 

καλλιτέχνης που τις φιλοτέχνησε. 

Στη συνέχεια θα εκθέσω αναλυτικά τα προβλήµατα που συνάντησα, 

ξεκινώντας από το παραπάνω, διότι καθώς δεν κατέληξα σε καµµία λύση, σε κανένα 

τρανταχτό συµπέρασµα, παρά µόνο σε κάποιες παρατηρήσεις, δε µου µένει παρά να 

απολογηθώ γι’αυτό. 

 

 µεθοδολογικά προβλήµατα της έρευνας 

 

Κάθε εργασία, και πολύ περισσότερο µια απλή διπλωµατική που δεν είναι 

υποχρεωµένη να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα µιας πρωτότυπης έρευνας αλλά να 

υποστηρίξει µε την αρτιότερη δυνατή τεκµηρίωση µια υπόθεση που βασίζεται σε ήδη 

υπάρχοντες προβληµατισµούς, εξαρτάται άµεσα από την βιβλιογραφία που αφορά το 

θέµα της. 

Είναι αυτονόητο ότι η παρούσα εργασία βασίζεται κυρίως στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία για το έργο του Ποντόρµο, τον µανιερισµό και το πορτραίτο, σε αρκετά 

µεγάλο βαθµό στη βιβλιογραφία από το χώρο της ιστορίας που αφορά τη  Φλωρεντία και 

σε µικρότερο βαθµό στη βιβλιογραφία που αφορά φιλοσοφικά και κυρίως θρησκευτικά 

προβλήµατα του 16ου αιώνα. 

Θα ξεκινήσω από τα προβλήµατα που προκύπτουν για το θέµα µας από τη 

βιβλιογραφία της ιστορίας της τέχνης: το πρόβληµα που αφορά τον καλλιτέχνη 

Ποντόρµο - η ιστορία της τέχνης ως ιστορία των καλλιτεχνών. 

Η ιστορία της τέχνης ως επιστήµη, αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ταύτισής 

της µε την ιστορία των καλλιτεχνών από την εποχή της θεµελίωσής της, δηλαδή από την 

πρώτη έκδοση των διάσηµων Bίων του Βαζάρι, το 15509. Η εποχή της αναγέννησης 

                                                           
8 Εννοώ ότι το κάθε ένα από τα παραπάνω σύνολα έχει και τις δικές του υποδιαιρέσεις και εσωτερικές 
αντιφάσεις: π.χ.ο καθολικισµός τη συγκεκριµένη εποχή ενσωµάτωνε διάφορες τάσεις : την τάση που 
επιθυµούσε κάποιες µεταρρυθµίσεις, την τάση που τις αρνούνταν, την τάση που επιθυµούσε 
µεταρρυθµίσεις στο πρότυπο των προτεσταντών, ή την πιο µετριοπαθή κλπ. Ανάλογα φαινόµενα 
παρατηρούµε στον νεοπλατωνισµό, στο µανιερισµό αλλά και στην µεγαλοαστική τάξη. 
9 Giorgio Vasari, Le vite de più eccelenti pittori, scultori ed architettori.Το κείµενο στο οποίο 
αναφέρονται οι υποσηµειώσεις είναι της φωτοµηχανικής επανέκδοσης από τον εκδοτικό οίκο Sansoni 
της Φλωρεντίας το 1973, του κειµένου της δεύτερης έκδοσης του Βαζάρι το 1568, µε επιµέλεια και 
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ήταν αυτή που πρώτη συνέλαβε την ιδέα της ανθρώπινης ιδιοφυίας, µε τη µετατόπιση 

του βάρους από το θείο πνεύµα στο ανθρώπινο10 και της έµφασης στον καλλιτέχνη. Την 

εποχή του Βαζάρι, η έµφαση στο ρόλο του ατόµου ως δηµιουργού, αποδεικνύεται µε τη 

στροφή της λατρείας του κοινού προς το ίδιο το άτοµο του καλλιτέχνη, όταν αυτός 

έπαυε να δηµιουργεί11. Η σύλληψη της ιστορίας της τέχνης ως ιστορίας των καλλιτεχνών 

θεωρεί δεδοµένη και αυταπόδεικτη την ταύτιση του καλλιτέχνη µε το έργο που 

παράγει12. 

Ο Βαζάρι στην δεύτερη έκδοση των Βίων του, το 1568, περιλαµβάνει και τον 

Ποντόρµο. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί την προσωπικότητα του ζωγράφου ως εξής: ένας 

µοναχικός, κακοντυµένος και γεµάτος 

ιδιοτροπίες άνθρωπος, που περνούσε 

τον περισσότερο καιρό του 

αποµονωµένος από τους άλλους 

ανθρώπους, σε ένα σπίτι φρούριο, 

κτισµένο από αυτόν µε τρόπο ώστε 

ν’αποφεύγει τους ανεπιθύµητους 

επισκέπτες. Πολύ συχνά χανόταν µέσα 

στους συλλογισµούς και τις 

φαντασιώσεις του, καθυστερώντας έτσι 

την εργασία του, που πολλές φορές 

έµενε ατέλειωτη εξαιτίας αυτής του της 

αδράνειας αλλά και της συνεχής 

επιδίωξής του για καινοτοµία13. Το ψυχολογικό αυτό πορτραίτο συµπληρώνεται µε δύο 

νευρώσεις: Την αγοραφοβία και το µόνιµο φόβο του θανάτου. Απέφευγε να βρίσκεται 

σε µέρη που συγκέντρωναν πολύ κόσµο και δεν ήθελε ούτε ν’ακούει τη λέξη θάνατος. 

Μία εκδοχή για το θάνατό του είναι ότι πέθανε από τη θλίψη του που δεν κατάφερε να 

ολοκληρώσει το έργο του στο San Lorenzo, ολότελα απογοητευµένος από τον εαυτό 

του14. 

Η περιγραφή αυτή άσκησε καταλυτική επιρροή σε όλη τη µελέτη του έργου 

του Ποντόρµο, ξεκινώντας από τον ίδιο το Βαζάρι που ερµηνεύει το έργο του στο San 

                                                                                                                                                                      
σχόλια του Gaetano Milanesi που πρωτοεκδόθηκε επίσης από τον Sansoni το 1873 και ξανά 
διορθωµένη το1906.  
10 Την άποψη αυτή υιοθετούν για τον πολιτισµό της αναγέννησης όλοι οι µελετητές της  από τον 
Μπούρκχαρντ µέχρι τον Χάουζερ. 
11 Α. Hauser, Μannerism, The Crisis of the Renaissance and the Origin of Modern Art, τοµ. 1, 
Λονδίνο, Routledge & Kegan Paul, 1965, σελ.35. Η περίπτωση του Μιχαήλ Αγγέλου. 
12 Ν. Χατζηνικολάου, Art history and class struggle, Λονδίνο, Pluto Press, 1978 (α΄ έκδοση στα 
γαλλικά  το 1973), σελ. 17. 
13 G. Vasari, ό.π., τοµ. 6, σελ. 280.  
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Lorenzo ως αποτέλεσµα της θλίψης και της τρέλλας στην οποία ενδεχοµένως τον είχε 

οδηγήσει η πλήρης αποµόνωση, αλλά παράλληλα και της αλλαζονίας του καθώς µε αυτή 

του τη δουλειά επεδίωκε να ξεπεράσει όλες τις άλλες. Στη συνέχεια όλοι οι µελετητές, 

σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ο καθένας, γοητευµένοι από την τραγική αυτή 

φυσιογνωµία, ερµηνεύουν το έργο του ως αντανάκλαση της ιδιόρρυθµης 

προσωπικότητάς του15. 

Τα πορτραίτα προσφέρονται ιδιαίτερα για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

διότι σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή είναι βέβαια πιο εύκολο να αναγνωριστούν τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καλλιτέχνη καθώς ζωγραφίζει µιαν άλλη 

προσωπικότητα παρά µια θρησκευτική σκηνή. Έτσι έχουµε µια σειρά από περιγραφές 

πορτραίτων που σφύζουν από µελαγχολία, αποµόνωση στον εαυτό τους, ναρκισσισµό 

και συχνά αλαζονεία16.  

To επιστέγασµα ήρθε µε τη δηµοσίευση του ηµερολογίου των τελευταίων 

χρόνων της ζωής του καλλιτέχνη του οποίου το περιεχόµενο µε τις απλές σηµειώσεις 

που αφορούν κυρίως το καθηµερινό φαγητό και την κατάσταση της υγείας του, ήρθε να 

συµπληρώσει την εικόνα του αποµονωµένου υποχονδριακού που η ζωή του περιορίζεται 

στην εργασία, σε φροντίδες στενά περιορισµένες γύρω από τον εαυτό του και µοναδική 

ποικιλία την ανταλλαγή επισκέψεων µε τον Μπροντσίνο.   

Σύµφωνα µε τον Ν. Χατζηνικολάου17 η ιστορία της τέχνης που βασίζεται στον 

καλλιτέχνη για την ερµηνεία του έργου προσφεύγει σε τρείς εκδοχές: την ψυχολογική 

εξήγηση, που βασίζεται στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, την ψυχαναλυτική, που 

βασίζεται στο υποσυνείδητό του και σ’εκείνη που αναζητά την εξήγηση στο περίγυρο 

του καλλιτέχνη. 

Στην έρευνα που αφορά τα πορτραίτα του Ποντόρµο, η εκδοχή της 

ψυχολογικής ερµηνείας κατέχει, όπως διαπιστώθηκε παραπάνω, τη σηµαντικότερη 

θέση, ενώ η πλειοψηφία των ερµηνειών που προσπαθούν να αποµακρυνθούν από αυτή 

                                                                                                                                                                      
14 Ό.π., σελ. 287-288. 
15 Στον αιώνα µας η βιβλιογραφία που αφορά τον Ποντόρµο ξεκινά το 1902 µε την πρώτη, ατελή, 
δηµοσίευση του ηµερολογίου του από τον A. Colasanti (A.Colasanti, «Il diario di Jacopo Carrucci da 
Pontormo», Bullettino della società filologica romana, τχ. II, Ρώµη, Palazzo Sora, 1902). To 
ιδιόρρυθµο ηµερολόγιo  κίνησε το ενδιαφέρον για την προσωπικότητά του πριν ακόµη εκδηλωθεί το 
ενδιαφέρον για το ίδιο το έργο του. 
16 Aποσπάσµατα που τεκµηριώνουν την άποψή αυτή υπάρχουν στο σύνολο της πρωιµότερης 
βιβλιογραφίας που αφορά το έργο του Ποντόρµο και ειδικά τα πορτραίτα, π.χ. J.Alazard, Le portrait 
florentin de Botticelli α Bronzino, Παρίσι, Henri Laurens, 1924, σελ. 160 : « Le caractère 
pontormesque est reconnaissable à la forme des yeux qui regardent avec une infinie tristesse...» ή σελ. 
164: « C’est une interprétation du «moi» du modèle faite par un esprit chagrin» 
 A. Venturi, « La pittura del cinquecento», Storia dell’Arte Italiana, IX, Parte V, Μιλάνο, 1932, σελ. 
174: «...con lo sguardo vago, così bene incarna il tipo del Carrucci, da rispondere piuttosto alla sua 
fantasia che alla realtà della vita». 
 
17 Ν. Χατζηνικολάου, ό.π., σελ. 19. 
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καταλήγουν κατά κύριο λόγο, όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια, στην τρίτη εκδοχή, 

δηλαδή στο περιβάλλον του καλλιτέχνη.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής και των τριών παραπάνω εκδοχών 

είναι η περίπτωση της ανάλυσης του έργου του Ποντόρµο από τον V.I. Stoichita18. O 

Stoichita αντιµετωπίζοντας το ζωγράφο µέσα από το πρίσµα του εικοστού αιώνα, 

αναγνωρίζει στο τραγικό πορτραίτο του τον πρόγονο του µοντέρνου καλλιτέχνη, για τον 

οποίο η ιδιορρυθµία, η 

περιθωριοποίηση (ηθεληµένη ή όχι), η 

αποµάκρυνση από τον υλικό κόσµο για 

χάρη µιας αυθεντικής πνευµατικής 

αξίας, όχι µόνο έχουν νοµιµοποιηθεί, 

αλλά αποτελούν απαραίτητες 

προυποθέσεις για την αναγνώριση της 

µεγαλοφυίας του, συνοδεύοντας την 

εικόνα του σαν απαραίτητα 

συµπληρωµατικά στοιχεία. Το έργο 

του κατά συνέπεια, αντανακλώντας την προσωπικότητά του, αντιµετωπίζεται ως 

επαναστατική παραγωγή ενός περιθωριακού, αντιπροσωπεύει ένα «πρωτοποριακό 

υπόγειο ρεύµα» που αντιτίθεται στο καλλιτεχνικό κατεστηµένο19. 

Η δεύτερη, η ψυχαναλυτική εκδοχή εκπροσωπείται επίσης από τον Stoichita 

όταν στην ανάλυση των πορτραίτων φτάνει στο σηµείο να ισχυριστεί ότι τα πρόσωπα 

που ζωγραφίζει ο Ποντόρµο για τις προσωπογραφίες αλλά και τις αυτοπροσωπογραφίες 

του παρουσιάζουν συγγένεια µε τη φυσιογνωµία του Μιχαήλ Αγγέλου, η 

προσωπικότητα και το έργο του οποίου έχουν στιγµατίσει τον ίδιο αλλά και όλους τους 

ζωγράφους της γενιάς του20.  

Η τρίτη εκδοχή της προσέγγισης που εξετάζουµε, που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της στον περίγυρο του καλλιτέχνη21 είναι η πιο διαδεδοµένη και εµφανίζεται 

µε την ανάλυση ενός έργου ή µιας οµάδας έργων µέσω της ένταξής τους σε  τρία, 

βαθµιαία διευρυνόµενα, σύνολα:  

α) Το συνολικό έργο του ζωγράφου. Κάθε πορτραίτο εξετάζεται σε σχέση µε 

το σύνολο των πορτραίτων αλλά και το σύνολο του έργου του ζωγράφου. Με τον τρόπο 

αυτό το έργο όχι µόνο παγιδεύεται στα στενά πλαίσια µιας ατοµικής καλλιτεχνικής 

                                                           
18 V.I. Stoichita, Μανιερισµός και τρέλλα, η περίπτωση Ποντόρµο, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1982  ( α΄ έκδ. 
στη ρουµανική γλώσσα το 1978). 
19 Ό.π., σελ. 184-187. Ο Stoichita δε διστάζει να χρησιµοποιήσει το λεξιλόγιο του 20ού αιώνα για ένα 
στυλ του 16ου και αναφέρεται  στο µανιερισµό ως « µανιεριστική πρωτοπορία» (ό.π., σελ. 180.  
20 Ό.π., σελ. 170. 
21 Ν. Χατζηνικολάου, ό.π., σελ. 31. 
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δηµιουργίας, αλλά συνήθως υποτάσσεται στους γενικούς κανόνες που τη διέπουν χωρίς 

να γίνεται αντιληπτή η ιδιαιτερότητά του. Η αντιµετώπιση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα 

την εφαρµογή σε κάθε πορτραίτο των γενικών χαρακτηριστικών του συνολικού έργου 

χωρίς αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε στην πραγµατικότητα. Π.χ. ο αδικαιολόγητος 

χαρακτηρισµός «µελαγχολικό» για ένα πορτραίτο όπως αυτό του Κόζιµο του 

Πρεσβύτερου22, υπαγορεύεται από τη γενική εικόνα των πορτραίτων, αλλά δεν 

αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη προσωπογραφία  όπου το γηραιό µέλος της οικογένειας 

των Μεδίκων, σε ένα από τα πρώτα παραδείγµατα δυναστικού πορτραίτου, προβάλλει 

κυρίως την αυστηρή, ακόµη και µοχθηρή θα µπορούσε να παρατηρηθεί, πλευρά της 

προσωπικότητάς του. 

Πιο σοβαρό ακόµη είναι το ζήτηµα της κατάταξης µιας προσωπογραφίας στον 

τύπο του αυλικού πορτραίτου. Ο χαρακτηρισµός «αυλική» για την τέχνη του Ποντόρµο 

στο σύνολό της είναι από µόνος του προβληµατικός διότι δεν ανταποκρίνεται στο 

σύνολο της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Η χρήση του όρου αυτού για το σύνολο των 

προσωπογραφιών του ζωγράφου µε έναυσµα κάποια χαρακτηριστικά που σίγουρα 

υπάρχουν σε ένα τµήµα τους, και συγκεκριµένα στις προσωπογραφίες που 

χρονολογούνται µετά το 1534, θα διευκόλυνε πολύ την ερµηνεία τους καθώς θα τις 

κατέτασσε σε ένα δεύτερο σύνολο µε καθορισµένα γενικά χαρακτηριστικά. Έτσι είναι 

εµφανής ο προσανατολισµός της έρευνας προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν προσπαθεί 

να εντοπίσει χαρακτηριστικά του πορτραίτου αυλικού τύπου και στις πρώτες 

προσωπογραφίες του ζωγράφου, όπου αναµφισβήτητα δεν υπάρχουν, ή τείνει να 

αναγνωρίσει σε κάθε εικονιζόµενο, ένα µέλος της οικογένειας των Μεδίκων23. 

β) το έργο µιας οµάδας καλλιτεχνών που δρα στον ίδιο τόπο µε τον 

καλλιτέχνη κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Το µέγεθος της επιρροής της 

συγκεκριµένης µεθόδου στην ιστορία της τέχνης από το ξεκίνηµά της είναι γνωστή. 

Στην περίπτωση του Ποντόρµο οι µελετητές φτάνουν στο σηµείο να χωρίζουν το έργο 

του σε χρονολογικές ζώνες επιρροής διαφόρων καλλιτεχνών. Έτσι παρατηρείται η 

πρώιµη περίοδος που ζωγραφίζει υπό την επιρροή του δασκάλου του Αντρέα ντελ 

Σάρτο, η λίγο µεταγενέστερη που καθορίζεται από την επίδραση του έργου του Ντύρερ, 

η µέση περίοδος που βρίσκεται υπό την επιρροή του Ραφαήλ και η τελευταία περίοδος 

που κυριαρχείται από την επιρροή του Μιχαήλ Αγγέλου24. Το ίδιο µοντέλο επιρροών 

                                                           
22 J. Alazard, Le portrait florentin de Botticelli a Bronzino, ό.π., σελ. 164. 
23 Τον Αλεσσάντρο των Μεδίκων στο Πορτραίτο νέου της Λούκα ή τον Κόζιµο Ι στο Πορτραίτο ενός 
αλαβαρδιέρου, που εικονίζει έναν φλωρεντινό πολιτοφύλακα. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να τοποθετηθεί 
και η προσπάθεια (από το τέλος της δεκαετίας του 1950, και µετά τη δηµοσίευση της µελέτης του 
Keutner) της χρονολογικής µετατόπισης των πορτραίτων της δεκαετίας του 1520  στη δεκαετία του 
1530 µε κύριους εκπροσώπους τους Ph. Costamagna, K.W. Forster και  J. Cox-Rearick. 
24 Η εµµονή αυτή συναντάται πολύ έντονα στο έργο της Cox-Rearick. 
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µεταφέρεται στα πορτραίτα, συχνά µε την ανάλογη χρονική αντιστοιχία, ενώ σε κάποιες 

ιδαίτερες περιπτώσεις ανεξάρτητα από αυτήν καθώς ο Costamagna φτάνει στο σηµείο να 

πει ότι πίσω από κάθε πορτραίτο του Ποντόρµο κρύβεται ένα πορτραίτο του Ραφαήλ25, 

ενώ στη θρησκευτική ζωγραφική θεωρεί ότι η µεγαλύτερη επιρροή ήταν του Μιχαήλ 

Αγγέλου. 

γ) Το γενικό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Η αναφορά στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον είναι η πιο παραπλανητική για την έρευνα διότι στο έργο των 

περισσότερων µελετητών παρουσιάζεται µε τη µορφή ιστορικής ή κοινωνικής έρευνας. 

Έτσι αρκετές δηµοσιεύσεις που αφορούν το έργο του Ποντόρµο αλλά και τα πορτραίτα 

του ειδικότερα, αφιερώνουν ένα τµήµα τους στην παρουσίαση και το σχολιασµό του 

ιστορικού πλαισίου µε τα πολιτικά γεγονότα, τις κοινωνικές ανακατατάξεις ή τις 

θρησκευτικές µεταρρυθµίσεις, µε βασικό στόχο τον προσδιορισµό της στάσης του ίδιου 

του Ποντόρµο σε σχέση µε  όλα αυτά, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στην ανάλογη 

ερµηνεία του έργου του.  

Ο Stoichita, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις µέσα 

από την περιγραφή µικροεπεισοδίων της ζωής του που αφηγείται ο Βαζάρι, σκιαγραφεί 

το πορτραίτο µιας κοινωνικά ευαισθητοποιηµένης προσωπικότητας που έχει δύσκολες 

σχέσεις µε τις αρχές και αντιτάσσεται στην αλλοτρίωση της εµπορευµατοποίησης της 

τέχνης26. Σκοπός του είναι να µεταφέρει το χαρακτηρισµό επαναστατικός από την 

προσωπικότητα στο έργο του.   

Ο Costamagna διατυπώνει συνεχείς εικασίες για τη σχέση του Ποντόρµο µε τη 

διδασκαλία του Έρασµου στην προσπάθεια να ερµηνεύσει τις βόρειες επιρροές στο έργο 

του, και ακόµη και η πολύ προσεχτική στη µέθοδό της Cropper, αφιερώνει ένα κεφάλαιο 

στη µονογραφία της για το Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου, στη διαλεύκανση του 

µυστηρίου που καλύπτει τις πολιτικές του πεποιθήσεις εξετάζοντας την προσωπική 

στάση του, όπως και διαφόρων άλλων καλλιτεχνών, απέναντι στο δηµοκρατικό 

καθεστώς κατά τη δύσκολη περίοδο της πολιορκίας της Φλωρεντίας από τα 

στρατεύµατα του Καρόλου V, για να βοηθηθεί στον προβληµατισµό της γύρω από τη 

σηµασιοδότηση του πορτραίτου (εικονογραφεί έναν φλωρεντινό πολιτοφύλακα ή ένα 

φλωρεντινό δούκα; ).    

Όταν η έρευνα των ιστορικών γεγονότων αφιερώνεται στην επίδραση που 

έχουν αυτά στον ίδιο τον καλλιτέχνη και όχι στο αποτέλεσµα της εργασίας του, δηλαδή 

                                                           
25 Ph. Costamagna, «La Stanza dell’Etα dell’oro», Pontormo, Art Dossier, Φλωρεντία, Giunti Gruppo 
Editoriale, 1996, σελ. 22. 
26 Ό.π., σελ. 185-187. Ο Stoichita χωρίς αµφιβολία γνωρίζει καλά τον Μανιερισµό του Hauser και 
επιχειρεί µια ακραία εφαρµογή της άποψής του. 
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στο έργο τέχνης, είναι φανερό ότι εστιάζει για άλλη µια φορά το ενδιαφέρον της 

αποκλειστικά στον καλλιτέχνη - δηµιουργό. 

Ένα δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάζεται στην έρευνα των 

προσωπογραφιών του Ποντόρµο, προκύπτει από την κατάταξη του συνολικού έργου 

του στο στυλ του µανιερισµού και η αντιµετώπισή του από αυτή την οπτική γωνία. 

Η σύλληψη της ιστορίας της τέχνης ως ανεξάρτητης ιστορίας καλλιτεχνικών 

στυλ που εξελίσσονται συνεχώς σύµφωνα µε δικούς τους νόµους και αισθητικά κριτήρια 

που επιβάλλονται και στους ίδιους τούς δηµιουργούς, ήταν αυτή που συνέβαλλε στην 

θεµελίωσή της ως επιστηµονικού κλάδου, καθώς της προσέφερε ένα  τρόπο ταξινόµησης 

ανεξάρτητο από τις αισθητικές αξιολογήσεις και τη δράση των δηµιουργών 

καλλιτεχνών. Ο συγκεκριµένος όµως τρόπος ταξινόµησης (όπως και κάθε τρόπος 

ταξινόµησης σύµφωνα µε ένα καθορισµένο κριτήριο) συνέβαλλε στην αποµόνωση του 

αντικειµένου της από συµφραζόµενα απαραίτητα για την ερµηνεία του. Η ιστορία της 

τέχνης µετατράπηκε σε ιστορία των έργων τέχνης και η περιοδολόγησή της 

αυτονοµήθηκε από την αντίστοιχη της ιστορίας και καθορίστηκε βάσει των ορίων που 

υποδεικνύει η εξέλιξη των µορφών. Έτσι η παραδοσιακή περιοδολόγηση ακολουθεί το 

εξελικτικό σχήµα: πρώιµη αναγέννηση, ώριµη αναγέννηση, µανιερισµός, µπαρόκ κοκ. 

Μια τέτοια περιοδολόγηση εκτός από το πρόβληµα της αποµόνωσης των έργων από το 

κοινωνικό και ιδεολογικό τους πλαίσιο, δεν µπορεί να ξεφύγει από το πρόβληµα της 

αυθαίρετης επιβολής ορίων, καθώς οι διαδικασίες εξέλιξης των διαφόρων στυλ δεν 

ακολουθούν στην πραγµατικότητα τη γραµµική εξέλιξη που τους επιβάλλεται, αλλά 

πολύ συχνά τις πολύπλοκες κοινωνικές και ιδεολογικές αποχρώσεις της ίδιας της 

ιστορικής πραγµατικότητας. Οι µελετητές που αντιµετωπίζουν την ιστορία της τέχνης ως 

ιστορία εξέλιξης των καλλιτεχνικών στυλ, όπως π.χ. ο W.Friedlaender, για να είναι 

συνεπείς µε την επιλογή τους, αναγκάζονται να περιορίσουν το σύνολο της έρευνάς τους 

αποκλειστικά στον εντοπισµό και τον προσδιορισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του κάθε στυλ27. 

Έτσι µία στυλιστική κατάταξη που είναι ήδη από µόνη της προβληµατική για 

την ερµηνεία ενός έργου, γίνεται πιο προβληµατική όταν προσπαθεί να συµπεριλάβει σε 

ένα και µόνο στυλ το σύνολο της παραγωγής ενός καλλιτέχνη, και ιδιαίτερα 

προβληµατική όταν αυτό το στυλ είναι ο µανιερισµός. 

Ο µανιερισµός, µέχρι τις αρχές του αιώνα µας και τον επαναπροσδιορισµό της 

µορφής της τέχνης που προκάλεσαν τα κινήµατα του µοντερνισµού, για τους ιστορικούς 

τέχνης δεν αντιπροσώπευε παρά την παρακµή της αναγέννησης, το µεταβατικό στάδιο 

                                                           
27 Οι διαστάσεις του προβλήµατος αυτού και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί θα παρατεθούν 
αναλυτικότερα στη συνέχεια της εργασίας, στο κεφάλαιο που αφορά το µανιερισµό και την ανάλυση 
του Friedlaender.  
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µεταξύ της αναγέννησης και του µπαρόκ. Η αρνητική αυτή τοποθέτηση απέναντι στο 

συγκεκριµένο φαινόµενο είχε αντίκτυπο και στη χρονολόγησή του διότι ως παρακµή της 

δεν µπορούσε παρά να ακολουθεί την αναγέννηση. Το τέλος της ώριµης αναγέννησης 

τοποθετείται το 1527, χρονολογία της άλωσης της Ρώµης από τα στρατεύµατα του 

Kαρόλου V και κατά συνέπεια ο µανιερισµός ξεκινά µετά το 1527 και για πολλούς 

εκδηλώνεται για πρώτη φορά στη ∆ευτέρα Παρουσία του Μιχαήλ Αγγέλου, δηλαδή το 

1534. 

Έτσι όµως παραµερίζεται η πρώτη, η «αντικλασσική»28 περίοδος του 

µανιερισµού, που στην πραγµατικότητα εξελίσσεται παράλληλα µε το στυλ της ώριµης 

αναγέννησης, και αναδεικνύεται η δεύτερη, η επονοµαζόµενη από τους µελετητές του 

«ακαδηµαϊκή» φάση, η οποία εκµεταλεύεται τις επινοήσεις της πρώτης, ενώ ταυτόχρονα 

τις οδηγεί προς ένα στυλ όπου κυριαρχεί το διακοσµητικό στοιχείο και ένας 

εκλεκτικισµός που άνετα δικαιολογεί τον ισχυρισµό ότι βασίζεται στη µίµηση των 

δηµιουργών της αναγέννησης. Ειδικότερα ο Ποντόρµο, που µαζί µε το Ρόσσο 

Φιορεντίνο, τον σιεννέζο Ντοµένικο Μπεκαφούµι και τον Παρµιτζιανίνο είναι οι 

κυριότεροι εκπρόσωποι της πρώτης φάσης, µέχρι το 1534 έχει ήδη φιλοτεχνήσει τα 

σηµαντικότερα έργα του και επιπλέον, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, το σύνολο των 

πορτραίτων που ζωγραφίζει µόνος του, χωρίς δηλαδή τη συµµετοχή του Μπροντσίνο. 

Ωστόσο η αρνητική αντιµετώπιση του µανιερισµού έχει αντίκτυπο και στην 

αντιµετώπιση του δικού του έργου. Η αντιµετώπιση αυτή εµφανίζεται µε δύο τρόπους: 

Ο πρώτος είναι η παράλειψη όχι µόνο του έργου του αλλά ακόµη και του ονόµατός του 

σε βασικά εγχειρίδια της ιστορίας της τέχνης. Στις Θεµελιώδεις αρχές της ιστορίας της 

τέχνης, του Wöllflin, o µανιερισµός παραλείπεται ως ενδιάµεσο στάδιο της συνεχούς 

υφολογικής εξέλιξης από την αναγέννηση στο µπαρόκ.  Στο Χρονικό της τέχνης, του 

E.Gombrich, ένα από τα πιο διάσηµα βιβλία τέχνης που δηµοσιεύτηκαν ποτέ, και ένα µε 

τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα µας, δεν υπάρχει η παραµικρή νύξη για τον 

Ποντόρµο ενώ ο µανιερισµός ζωγραφίζεται µε τα µελανότερα χρώµατα καθώς εκτός από 

«ένδειξη κρίσης»29, χαρακτηρίζεται επίσης «συλλογή γυµνών σε πολύπλοκες στάσεις 

από ανόητους καλλιτέχνες που µιµούνται το στυλ των µεγάλων δασκάλων»30. 

Ο δεύτερος είναι η απολογητική στάση πολλών θαυµαστών του έργου του. Ο 

Shearman στην εξυµνητική για το παρεκκλήσιο Capponi δηµοσίευσή του, κάνει µια 

φιλότιµη προσπάθεια να το εντάξει στο στυλ του πρώιµου µπαρόκ, απαλλάσοντάς το µε 

                                                           
28 Ο όρος είναι του Friedlaender. 
29 E.H. Gombrich, To χρονικό της τέχνης, µτφ. Λ. Κάσδαγλη, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, 1999 (α΄ έκδοση στην αγγλική γλώσσα 1950), σελ. 361. 
30 Ό.π., σελ. 362. Μόνο στον Παρµιτζιανίνο κάνει µια παραχώρηση αναγνωρίζοντας κάποια 
µεθοδικότητα στην τρέλλα του. 
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αυτό τον τρόπο από το στίγµα του µανιερισµού31, αλλά και ο Gamba32 αρνείται να 

χαρακτηρίσει τον Ποντόρµο µανιεριστή διότι τα έργα του, και κυρίως τα πορτραίτα, 

εκφράζουν καθαρό συναίσθηµα και δεν µένουν προσκολληµένα στο στυλ ή στην στείρα 

µίµηση των µεγάλων δασκάλων.  

Όσον αφορά τα πορτραίτα του Ποντόρµο ειδικότερα, η αντιµετώπισή τους 

µέσα από την ένταξή τους στο στυλ του µανιερισµού εξαρτάται άµεσα από τον τρόπο 

που αντιµετωπίζει το µανιερισµό ο κάθε µελετητής. Τον τρόπο αυτό θα αναλύσουµε στη 

συνέχεια στο ειδικότερο κεφάλαιο, ενώ εδώ πρέπει να γίνουν δύο διαπιστώσεις. Η 

πρώτη είναι ότι ειδικότερα στα πορτραίτα, η διαφορά στο στυλ µεταξύ των δύο φάσεων 

του µανιερισµού δεν επισηµαίνεται ποτέ, µε αποτέλεσµα το σύνολο των έργων του 

Ποντόρµο να χαρακτηρίζεται µε βάσει τα χαρακτηριστικά της δεύτερης φάσης και να 

κατατάσσεται έτσι στον τύπο του αυλικού πορτραίτου33. Η δεύτερη ότι τα πορτραίτα 

του, στα συγγράµµατα των µελετητών που υποστηρίζουν την τέχνη του, λειτουργούν 

σαν αντίβαρο ώστε να αντισταθµιστεί η αρνητική πρόσληψη του συνολικού έργου του 

που οφείλεται στην ένταξή του σε ένα παρακµιακό στυλ όπως ο µανιερισµός34. Αντίθετα 

από το υπόλοιπο έργο του, τα πορτραίτα χαίρουν προνοµιακής µεταχείρησης από το 

σύνολο των µελετητών, ξεκινώντας από τον ίδιο το Βαζάρι που τα εκθειάζει όλα 

ανεξαιρέτως. Η εύνοια αυτή για τα πορτραίτα πρέπει κατά τη γνώµη µου να αποδοθεί 

στην ιδιαίτερη φύση του πορτραίτου ως καλλιτεχνικού είδους που δεν επιτρέπει την 

πλήρη αποµάκρυνση από το στυλ της αναγέννησης. Η ελαφριά απόκκλιση από τους 

νόµους της οπτικής ψευδαίσθησης που παρατηρείται στα πορτραίτα του Ποντόρµο, δεν 

ενοχλεί τον σχολαστικό παρατηρητή ενώ αντιθέτως τους προσδίδει µια εκφραστική 

ένταση. 

Το τρίτο πρόβληµα είναι ο τρόπος αντιµετώπισης του ιστορικού πλαισίου σε 

σχέση µε τα πορτραίτα. 

                                                           
31 J. Shearman, «La pala d’ altare del Pontormo in S. Felicita», στο Funzione e illusione, Μιλάνο, Il 
Saggiatore, 1983, σελ. 149-169. Το άρθρο προέρχεται από διάλεξη του 1971. Γενικά ο Shearman, 
παρόλο που παρουσιάζεται ως υποστηρικτής του, κρατά µια απολογητική στάση για το µανιεριστικό 
στυλ η οποία κατά τη γνώµη µου διακρίνει και όλο το βιβλίο του για τον µανιερισµό (J. Shearman, 
Mannerism, Λονδίνο, Penguin books, 1986, α΄ έκδ. 1967). 
32 C.Gamba, Contributo alla conoscenza del Pontormo, Φλωρεντία, 1956, σελ.5. 
33 Ένα από τα κυριότερα παραδείγµατα είναι αυτό του F. Antal, ο οποίος για να τονίσει το επιχείρηµά 
του δίνει βαρύτητα στον κάθετο άξονα της σύνθεσης και στην επιµήκυνση των µορφών, 
χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται στα πορτραίτα της πρώτης φάσης. Ενδεικτικά, στο Πορτραίτο 
ενός αρχιτέκτονα του Αντρέα ντελ Σάρτο αντιπαραβάλλει το Πορτραίτο ενός µουσικού, της συλλογής 
Guicciardini (ν. Χ4 στον κατάλογο των απορριφθέντων) ( F. Antal, La pittura italiana tra classicismo e 
manierismo, a cura di N. Hadjinicolau, Ρώµη, Editori Riuniti, 1977, σελ. 51-52). 
34 «...από τα πορτραίτα φωτίζεται και το υπόλοιπο έργο του...» (E. Toesca, Il Pontormo,Ρώµη, 1943, 
σελ.21). 
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Τα πορτραίτα του Ποντόρµο δεν έχουν αποτελέσει µέχρι τώρα αντικείµενο 

ξεχωριστής έρευνας35. Συνήθως αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στις µονογραφίες 

που είναι αφιερωµένες στο συνολικό έργο του Ποντόρµο36, ή σε µελέτες που έχουν 

αντικείµενο το αναγεννησιακό37 ή το φλωρεντινό πορτραίτο38. Άλλες φορές δεν 

αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο αλλά εξετάζονται µαζί µε τα υπόλοιπα έργα, 

τοποθετηµένα σε χρονολογική σειρά39. Στις γενικές µελέτες για το µανιερισµό συνήθως 

εξετάζονται µαζί µε το συνολικό έργο του ζωγράφου.  

Οι µελετητές που υιοθετούν τη στυλιστική προσέγγιση και ασχολούνται 

αποκλειστικά µε εκείνη, δεν αναφέρονται καθόλου στο ιστορικό πλαίσιο. Ωστόσο αυτοί 

είναι πολύ λίγοι. Πιο συνηθισµένο φαινόµενο είναι η αφιέρωση ενός κεφαλαίου, 

συνήθως στη θέση της εισαγωγής, στην περιγραφή των σηµαντικότερων γεγονότων που 

συνέβησαν µέσα στο χρονικό διάστηµα της δηµιουργικής περιόδου του ζωγράφου, στην 

ευρύτερη περιοχή του χώρου όπου έζησε. Τα γεγονότα που συχνότερα αναφέρονται 

είναι η λεηλασία της Ρώµης το 152740, η πολιορκία της Φλωρεντίας το 1529-30, η 

µεταρρύθµιση που αναστατώνει τον καθολικό κόσµο αλλά και γεγονότα που 

αντιγράφονται αυτούσια από τις περιγραφές του Βαζάρι, όπως είναι οι εορταστικές 

εκδηλώσεις για τη στέψη του Giovanni των Μεδίκων ως πάπα Λέοντα Χ κλπ. 

Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων που ελάχιστη σχέση έχει µε το προηγούµενο 

κεφάλαιο, καθώς ο συγγραφέας περιλαµβάνει σ’ αυτόν την περιγραφή του κάθε έργου, 

την υλική του τεκµηρίωση, τις επιρροές που δέχτηκε ο ζωγράφος για να το 

φιλοτεχνήσει, και σπανιότερα την πρόταση µιας ιδιαίτερης ερµηνείας που προτείνει ο 

ίδιος και συνήθως προκύπτει από κάποια λεπτοµέρεια που πρώτος παρατήρησε. Στα 

πορτραίτα η ιδιαίτερη αυτή ερµηνεία αποτελεί συνήθως µια πρόταση για την ταύτιση 

του εικονιζόµενου ατόµου, καθώς από το σύνολο των δώδεκα πορτραίτων η ταυτότητα 

αυτή είναι πειστικά τεκµηριωµένη µόνο σε δύο περιπτώσεις. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή είναι ότι η 

συνεργασία µεταξύ ιστορίας της τέχνης και ιστορίας είναι ελάχιστη και τις περισσότερες 

φορές επιδερµική. Η ιστορία στις διάφορες µελέτες συνήθως βαδίζει παράλληλα µε τα 

έργα και χωρίς οργανική σύνδεση µε αυτά41. 

                                                           
35 Εκτός από το µικρό βιβλίο του Τommaso De Chiaro, Pontormo ritrattista, Ρώµη, la tipografica, 
1973, που δεν είναι παρά ένας σύντοµος, ελλειπής κατάλογος µε κάποια σχόλια. 
36 K.W. Forster, Pontormo, Monographie mit kritischem Katalog, Mόναχο, 1966. 
37 J. Pope-Henessy, The Portrait in the Renaissance, The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 
Bollingen Series XXXV, 12, Princeton, 1966.  
38 J. Alazard, ό.π. 
39 Ph. Costamagna, Pontormo,Μιλάνο, Electa, 1994. 
40 Μάλιστα πολύ συχνά η λεηλασία της Ρώµης αναφέρεται γενικά ως «η λεηλασία», χωρίς την 
αναφορά των βασικών συντελεστών της, δηλαδή των στρατευµάτων του Καρόλου V. 
41 Tην ίδια αντιµετώπιση συναντάµε και σε βιβλία  που ο τίτλος τους υποδηλώνει ακριβώς το αντίθετο 
π.χ. L. Berti, Pontormo e il suo tempo, Φλωρεντία, Banca Toscana, 1993. Με το βιβλίο αυτό που 
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Βέβαια η ανάλυση και επεξήγηση του ιστορικού πλέγµατος που ευθύνεται για 

την παραγωγή ενός εικαστικού έργου είναι δύσκολη διότι κάθε συνισταµένη του  έχει τα 

δικά της προβλήµατα ορισµού και νοηµατοδότησης. Για παράδειγµα: κατά την 

προσπάθεια εντοπισµού του ιστορικού περιβάλλοντος των πορτραίτων διαπίστωσα ότι η 

σύγχυση που επικρατεί σχετικά µε το ζήτηµα του µανιερισµού στη Φλωρεντία είναι ίση 

σε µέγεθος µε τη σύγχιση που επικρατεί στον γενικό προσδιορισµό βασικών θεσµών της 

πόλης, όπως το πολίτευµα, ή λειτουργιών της, όπως η οικονοµία. Με τον ίδιο τρόπο που 

η τέχνη της περιόδου χαρακτηρίζεται, από κάποιους µελετητές καινοτόµος, από άλλους 

παρακµιακή, και από κάποιους τρίτους τέχνη µιας µεταβατικής περιόδου, το πολίτευµα 

ονοµάζεται δηµοκρατικό από κάποιους µελετητές, αριστοκρατικό από άλλους και 

µοναρχικό από κάποιους τρίτους. 

∆ιχογνωµία παρατηρείται ακόµα και στον προσδιορισµό του οικονοµικού 

συστήµατος της περιόδου, καθώς κατά την περίοδο αυτή,  από ορισµένους θεωρείται ότι 

έχει συντελεστεί το οριστικό πέρασµα στο καπιταλιστικό σύστηµα42, ενώ από την άλλη 

υπάρχει και η εκδοχή ότι η εποχή χαρακτηρίζεται από µια οπισθοδρόµηση προς τη 

φεουδαρχία43.  

Η κατάσταση αυτή απαιτεί κατά συνέπεια από κάθε µελετητή να επεξεργαστεί 

και να παρουσιάσει, αν θέλει να είναι συνεπής, και το ιστορικό πλαίσιο µε το σύνολο 

των παραµέτρων του, εκθέτοντας έτσι και για το συγκεκριµένο θέµα τη δική του άποψη. 

Το πορτραίτο εξάλλου ως καλλιτεχνικό είδος παρουσιάζει µία στενότερη σχέση µε την 

ιστορία την οποία θα διαπιστώσουµε στο επόµενο κεφάλαιο: 

 

 ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην έρευνα ενός  πορτραίτου  

 

Το αντικείµενο της ιστορίας της τέχνης προσδιορίζεται άµεσα από τα δύο 

συνθετικά της ονοµασίας της. Τα έργα τέχνης οφείλουν να εξετάζονται µέσα στο 

ιστορικό τους πλαίσιο ώστε να είναι δυνατή η ερµηνεία τους (η ιστορία στην υπηρεσία 

της ιστορίας της τέχνης), ενώ παράλληλα αποτελούν τα ίδια, και µόνο µε την υλική τους 

υπόσταση, ιστορικά τεκµήρια (η ιστορία της τέχνης στην υπηρεσία της ιστορίας). 

Στο καλλιτεχνικό είδος του πορτραίτου ο ρόλος του ιστορικού τεκµηρίου είναι 

δικαιολογηµένα εµφανώς πιο τονισµένος, καθώς το ίδιο το θέµα του είναι ένα ιστορικό 

πρόσωπο, δηλαδή ένα άτοµο που υπήρξε πραγµατικά, έδρασε στον ιστορικό χρόνο, είτε 

η δράση του αυτή µας είναι γνωστή είτε όχι. Ο ρόλος της προσωπογραφίας ως ιστορικού 

                                                                                                                                                                      
φαίνεται απλή εικονογράφηση του κειµένου του Βαζάρι, ο Berti σίγουρα δεν προσθέτει τίποτα στην 
ιστορική έρευνα ενώ η προσπάθειά του αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της τρίτης κατηγορίας 
της σύλληψης της ιστορίας της τέχνης ως ιστορίας των καλλιτεχνών (βλ. σελ. 11 της εργασίας αυτής). 
42 Α.Hauser, ό.π., σελ. 53-62. 
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τεκµηρίου είναι ακόµη πιο σηµαντικός για τους αιώνες πριν από τον εικοστό και την 

εφεύρεση της φωτογραφίας. Έτσι αντίθετα από ό,τι συµβαίνει µε τα υπόλοιπα είδη της 

τέχνης, στο πορτραίτο το συνθετικό ιστορία βαραίνει περισσότερο από το συνθετικό 

τέχνη. Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των άρθρων που 

αναφέρονται σε πορτραίτα, ασχολείται αποκλειστικά µε την αναζήτηση της ταυτότητας 

του εικονιζόµενου, και το αποτέλεσµα της έρευνας πολλές φορές γίνεται µε όρους που 

αγνοούν ολοκληρωτικά τον παράγοντα καλλιτεχνικό στυλ44. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πέρα 

από την διερεύνηση του προσώπου προχωρούν και σε καθεαυτό ιστορική ανάλυση, 

αλλά είναι ενδεικτικό της καθοριστικής επιρροής που ασκεί το θέµα στο καλλιτεχνικό 

αυτό είδος.  

 Το πορτραίτο ωστόσο, εκτός από την ίδια την ιστορική πραγµατικότητα, 

δηλαδή το ίδιο το απεικονιζόµενο πρόσωπο, δεν παύει να µας παρουσιάζει και τον τρόπο 

µε τον οποίο εκφράζεται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, 

που δεν είναι άλλος από αυτό που αποκαλούµε «στυλ45», µπορούµε να 

αποκρυπτογραφήσουµε ένα σύνολο στοιχείων για την ιστορική περίοδο46, όπως αυτά 

αποκαλύπτονται µέσα από το πλέγµα της σχέσης δηµιουργού - µοντέλου - 

παραγγελιοδότη. Αντίστροφα η γνώση της ιστορικής περιόδου µπορεί να µας βοηθήσει 

να διασαφηνήσουµε το πλέγµα αυτό και να οδηγηθούµε έτσι στη νοηµατοδότηση του 

πορτραίτου. 

Μια άλλη ιδιοµορφία του πορτραίτου, σε σχέση µε τα άλλα καλλιτεχνικά είδη, 

προκύπτει από την επιβολή που ασκεί στο θεατή το ίδιο το θέµα, ανεξάρτητα από την 

ταυτότητα ή τον τρόπο απεικόνισής του, αποκλειστικά εξαιτίας του γεγονότος ότι 

απεικονίζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο επιπλέον συγκεντρώνει όλη την προσοχή 

του θεατή καθώς αυτή δεν µπορεί να διασπαστεί προς άλλες κατευθύνσεις, όπως 

                                                                                                                                                                      
43 F.Antal, La pittura italiana tra classicismo e manierismo, ό.π., σελ.22. 
44 Στο σύνολο των19 άρθρων που αναφέρονται σε πορτραίτα του Ποντόρµο, το µοναδικό που δεν 
ασχολείται µε θέµα τεκµηρίωσης της απόδοσης ή ταύτισης του εικονιζόµενου αλλά µε τη διατύπωση 
µιας ευρύτερης άποψης, είναι το άρθρο  του K.W.Forster, «Metaphors of Rule.Political ideology and 
history in the portraits of Cosimo I de Medici», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz,XV, 1971, σελ.65-104, όπου θίγεται το θέµα της ένταξης των πορτραίτων των Μεδίκων στο 
σύστηµα της πολιτικής προπαγάνδας του Κόζιµο Ι. Όµως στην προσπάθεια διατύπωσης µιας 
ολοκληρωµένης άποψης, παραµελούνται κάποια δεσµευτικά για την τεκµηρίωσή της τεχνοτροπικά 
στοιχεία, όπως θα αποδειχτεί παρακάτω. Ένα άλλο άρθρο που δεν ασχολείται µε θέµα τεκµηρίωσης 
είναι το εγκωµιαστικό, σε µορφή προσωπικού γράµµατος άρθρο που απευθύνει ο F.M. Clapp στον 
αγαπηµένο του Ποντόρµο και περιέχει σχόλια για το πορτραίτο του αλαβαρδιέρου ( F.M. Clapp, «A 
letter to Pontormo», Art Studies - Medieval Renaissance and Modern, edited by members of the 
departments of the fine arts at Harvard and Princeton Universities, Princeton University Press, 1923).  
45 Ελληνική µετάφραση: τεχνοτροπία. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται και οι δύο ονοµασίες. 
46 Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι πως βλέπει η ίδια η ιστορική περίοδος τους πρωταγωνιστές της διότι 
στο πορτραίτο εκτός από την ίδια την πραγµατικότητα υπάρχει σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στα άλλα 
καλλιτεχνικά είδη η επιβολή του ιδανικού της. Αλληλένδετο µε την φυσική µορφή του εικονιζόµενου 
απεικονίζεται το πρότυπο απεικόνισης που επιβάλλει η εποχή του, ο τόπος του, η κοινωνική τάξη στην 
οποία ανήκει αλλά και η ηλικία, το φύλο του κά.  
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συµβαίνει µε την θρησκευτική ή την ιστορική ζωγραφική κατά την παρατήρηση της 

οποίας το βλέµµα του θεατή µπορεί να στραφεί εκτός από τα πρόσωπα και στις 

δραστηριότητές τους. 

Το γεγονός αυτό σπάει την ουδετερότητα του θεατή σε σχέση µε το θέµα ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζει τη µειωµένη αντίδρασή του σε σχέση µε το ζωγραφικό στυλ. 

Έτσι θέµα και τρόπος διαπραγµάτευσης εµφανίζονται στο πορτραίτο πιο άρρηκτα 

δεµένα, διότι ο παρατηρητής δεν συνειδητοποιεί την ανάµειξη του παράγοντα «στυλ» 

στο βαθµό που τον συνειδητοποιεί σε άλλα είδη. Π.χ. ένα ωραίο πρόσωπο απορροφά 

πολύ περισσότερο την προσοχή για το ίδιο το γεγονός της ωραιότητάς του, παρά 

εξαιτίας της τεχνοτροπίας µε την οποία αποδίδεται, είτε αυτή είναι κλασσικιστική είτε 

ροµαντική ή ακόµη και ιµπρεσσιονιστική. Αν η τεχνοτροπία παίζει κάποιο ρόλο στην 

ανάδειξη της ωραιότητας του, αυτό είναι κάτι που ο θεατής σίγουρα δεν θα αντιληφθεί 

µε την πρώτη µατιά. 

Ο πιο απλός ορισµός του πορτραίτου θα µπορούσε να είναι: η εικόνα ενός 

ανθρώπου όπως την απέδωσε ένας άλλος άνθρωπος σε µια συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή47. Για να την ερµηνεύσουµε θα πρέπει τους δύο αυτούς ανθρώπους και τα 

περιβάλλοντά τους (προσωπικό, ιδεολογικό, κοινωνικό, ταξικό), να τα αναλύσουµε 

πρώτα χωριστά και ύστερα στη µεταξύ τους σχέση, όπως αυτή εκδηλώνεται τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Καθοριστικός όµως στην ερµηνεία είναι και ο ρόλος του 

ίδιου του ατόµου που την εκτελεί, δηλαδή του εκάστοτε θεατή και του δικού του 

περιβάλλοντος. Έτσι κάθε πορτραίτο είναι το αποτέλεσµα του εικαστικού παιχνιδιού 

µεταξύ τριών διαφορετικών ατόµων: του εικονιζόµενου, του ζωγράφου και του 

δυνάµει θεατή48. 

Παράδειγµα: o Ποντόρµο ζωγραφίζει το 1518-19 το πορτραίτο του Κόζιµο του 

Πρεσβύτερου των Μεδίκων. Τη στιγµή που φιλοτεχνείται η προσωπογραφία, εξήντα 

χρόνια µετά τον θάνατό του, η εικόνα του Κόζιµο που στην εποχή του ήταν αυτή του 

εύπορου και ικανού επιχειρηµατία, έχει µετατραπεί στην σεβαστή εικόνα του ένδοξου 

προγόνου, εικόνα που καλλιεργεί για τις δικές του σκοπιµότητες το περιβάλλον της 

οικογένειας των Μεδίκων, το οποίο δίνει την παραγγελία στο ζωγράφο. Ο ίδιος ο 

ζωγράφος στην ιερατική εικόνα που του ζητούν εισάγει στο βαθµό που του είναι 

επιτρεπτό και τα στοιχεία της προσωπικής του αντιµετώπισης. Έτσι το πορτραίτο 

                                                           
47 Στην περίπτωση ενός ζωγραφικού έργου αυτή η στιγµή µπορεί  να σηµαίνει ακόµα και µήνες ή 
χρόνια, και σε αυτήν την χρονική περίοδο µπορεί το έργο να  υποστεί διάφορες αλλαγές οι οποίες στην 
εποχή µας µε τα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατό να ανιχνευθούν, και να έχουµε µε αυτόν 
τον τρόπο την εικόνα όλης της δηµιουργικής διαδικασίας µέσα από το ίδιο το έργο χωρίς να έχουµε 
στα χέρια µας σχέδια, προσχέδια κλπ. 
48 Στη  φάση της δηµιουργίας του πορτραίτου ο δυνάµει θεατής µπορεί να ταυτιστεί µε τον 
παραγγελιοδότη.   
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αποτελεί µια σύνθεση του πραγµατικού Κόζιµο, του τρόπου που τον αντιµετωπίζει ο 

ζωγράφος και του τρόπου µε τον οποίο επιθυµεί να τον προβάλλει ο παραγγελιοδότης. 

Στη συνέχεια η σύνθεση αυτή θα αντιµετωπιστεί από τον κάθε θεατή ανάλογα µε τη 

δική του τοποθέτηση στο χώρο και το χρόνο, την τοποθέτησή του απέναντι στο ίδιο το 

θέµα και τον τρόπο διαπραγµάτευσής του, αλλά και την επιρροή που θα ασκήσει στο 

βλέµµα του η ήδη διαµορφωµένη άποψη της έρευνας πάνω στο πορτραίτο αυτό. 

 

ο µανιερισµός 

 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, καθώς τα πορτραίτα όπως και το 

συνολικό έργο του Ποντόρµο εντάσσονται στην τεχνοτροπία του µανιερισµού, ο τρόπος 

µε τον οποίο αντιµετωπίζονται, βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον τρόπο που 

αντιµετωπίζει τη συγκεκριµένη τεχνοτροπία ο κάθε µελετητής. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

ασχοληθούµε µε την ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών αλλά και προβληµάτων 

του µανιερισµού όπως προκύπτουν από τις απόψεις των σηµαντικότερων µελετητών του 

και θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε και να σχολιάσουµε την αντιµετώπιση των 

προσωπογραφιών σύµφωνα µε αυτές. 

Στις αρχές του αιώνα µας, το ενδιαφέρον των ιστορικών τέχνης µονοπωλούσε 

ακόµη η τέχνη της Ώριµης αναγέννησης και τα «υψηλά» επιτεύγµατα των κορυφαίων 

καλλιτεχνών της, όπως ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τιτσιάνο, ενώ ο µανιερισµός 

βρισκόταν ακόµα στη µειονεκτική θέση που τον είχαν κατατάξει οι συγγραφείς του 17ου 

αιώνα49, για τους οποίους η περίοδος από το τέλος της ώριµης αναγέννησης ως περίπου 

το 1600, θεωρούνταν περίοδος καλλιτεχνικής παρακµής, τα δηµιουργήµατα της οποίας 

ήταν αποτέλεσµα της στείρας µίµησης ή της παραµόρφωσης για λόγους επίδειξης 

δεξιοτεχνίας, των έργων των µεγάλων δηµιουργών της αναγέννησης50. Ο Wölfflin, στο 

βιβλίο του Θεµελιώδεις αρχές της ιστορίας της τέχνης, που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά 

το 1915, και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη βίβλο της φορµαλιστικής µεθόδου, 

                                                           
49 Όπως ο Gian Petro Bellori, Le Vite dei Pittori..., Ρώµη,1672.  
50 Ο Rafaello Borghini στο έργο του Il Riposo, του 1584, αναφερόµενος στις τοιχογραφίες του 
Ποντόρµο στο Σαν Λορέντζο, αφού τις κατακρίνει ότι στερούνται έµπνευσης, προοπτικής και 
χρώµατος, σχολιάζει ότι αυτά παθαίνει όποιος αγωνίζεται να επιδείξει κάτι καλύτερο.(R. Borghini, Il 
Riposo, Saggio biobibliografico e Indice analitico a cura di M. Rosci, Edizioni Labor Riproduzioni e 
documentazioni, Μιλάνο, 1967, σελ.484. Ακόµη πιο ξεκάθαροι είναι στη διατύπωσή τους οι Πατσέκο 
(1649), Μαρτίνεθ (1675) και Παλοµίνο (1724) που αποδίδουν την ιδιαιτερότητα της τέχνης του Greco 
στην ανάγκη του να διαφοροποιηθεί από το στυλ του δασκάλου του, Τιτσιάνο. Ενοχληµένος από το 
γεγονός ότι κάποιοι µπέρδευαν τα έργα του µε του δασκάλου του, θέλησε να πρωτοτυπήσει µε 
αποτέλεσµα τον πλήρη ξεπεσµό της τέχνης του.(βλ. Ν. Χατζηνικολάου, Νοήµατα της εικόνας, 
Ρέθυµνο, Π.Ε.Κ., 1994, σελ.22).  
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παραλείπει τελείως τον µανιερισµό51 και διαπιστώνει µια συνεχή υφολογική εξέλιξη από 

το κλασσικό στυλ της αναγέννησης, που συγκεντρώνει την προτίµησή του, στο µπαρόκ 

του 17ου αιώνα. 

Οι πρώτοι που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς τον µανιερισµό52, ήταν οι 

Werner Weisbach τo 1919 και Max Dvorak τo 1920. O πρώτος, παρόλο που 

αντιµετώπισε το στυλ αρνητικά, έδωσε έµφαση στην αφηρηµένη και προσκολληµένη 

στο στυλ άποψή του, ενώ ο δεύτερος τόνισε τα υποκειµενικά, «εξπρεσσιονιστικά» του 

στοιχεία που τα είδε ως εκδηλώσεις της γενικής πνευµατικής κρίσης του 16ου αιώνα53.  

Οι µελετητές όµως, που προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

µανιερισµού και διαφοροποιώντας τον από την κλασσική αναγέννηση και από το 

µπαρόκ, του έδωσαν αυτόνοµη οντότητα στην ιστορία της τέχνης, είναι βασικά τρείς.  

Ο πρώτος είναι ο Walter Friedlaender που µε το δοκίµιο του Το αντικλασσικό 

στυλ, που δηµοσιεύεται το 1925, κάνει το πρώτο βήµα για την αναγνώριση του 

µανιερισµού ως ανεξάρτητης τεχνοτροπίας µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο 

Friedlaender αντιµετωπίζει το θέµα µε τρόπο αποκλειστικά φορµαλιστικό. Η ανάλυση 

του είναι αυστηρά µορφολογική χωρίς την παραµικρή αναφορά σε ιστορικά ή κοινωνικά 

συµφραζόµενα54, ορίζοντάς όµως το συγκεκριµένο στυλ ως αντικλασσικό, του 

αναγνωρίζει τη συνειδητή αντιπαράθεση µε την ώριµη αναγέννηση, και το απαλλάσσει 

από την µέχρι τότε αντιµετώπισή του, ως προέκταση και παρακµή της. Ενδεικτική αυτής 

της αντιµετώπισης, είναι και η επισήµανση του γεγονότος ότι  ο µανιερισµός εντοπίζεται 

για πρώτη φορά στη Φλωρεντία, και έχει πλήρως εκδηλωθεί το 1520 µε 1523, στο έργο 

των Ποντόρµο55 και Ρόσσο Φιορεντίνο, πολύ νωρίτερα δηλαδή από την εµφάνιση των 

                                                           
51 O Wolfflin στο βιβλίο του για την κλασσική τέχνη στο κεφάλαιο για τo παρεκκλήσιο του Σίξτου, 
συνιστά στο θεατή να βλέπει την αριστουργηµατική οροφή µε την πλάτη γυρισµένη στη ∆ευτέρα 
Παρουσία. (Wollflin, Η κλασική τέχνη, επιµ. Σ. Λυδάκης, Αθήνα, εκδόσεις Κανάκη, 1997, σελ.85.) 
52 Παρακινηµένοι, σύµφωνα µε τον D. Posner, από τα γραπτά του Alois Riegl που υποστήριζαν ότι 
ακόµη και η τέχνη των υποτιθέµενων παρακµιακών περιόδων µπορεί να ερµηνευτεί αν όχι σύµφωνα 
µε τα κλασσικά πρότυπα, σύµφωνα µε τους δικούς της εκφραστικούς όρους. (D. Posner, εισαγωγή στο 
βιβλίο του W. Friedlaender, Mannerism and Anti-Mannerism in Ιtalian painting, New York, Schocken 
Books, 1965, σελ.xii). 
53 M. Dvorak, «Uber Greco und den Manierismus», Jahrbuch fur Kunstgeschichte, Band I (XV), 
1921/22, Βιέννη, 1922.  
54 Είναι καταπληκτικό πώς ο Friedlaender δεν κάνει την παραµικρή αναφορά σε άλλη παράµετρο από 
το στυλ. Το µόνο εξωκαλλιτεχνικό γεγονός που αναφέρει, και µόνο αναφέρει, είναι η λεηλασία της 
Ρώµης του 1527. Ο ίδιος ο συγγραφέας οµολογεί την παράλειψη αλλά και την άποψή του στην 
τελευταία υποσηµείωση του δοκιµίου του που δηλώνει ανίκανος να απαντήσει στην ερώτηση για ποιο 
λόγο µπορεί να συµβαίνει αυτή η ξαφνική αλλαγή στο επίπεδο των καλλιτεχνικών µορφών, και 
παραθέτει ένα απόσπασµα του Giordano Bruno: « ο καλλιτέχνης µόνος είναι ο δηµιουργός των 
κανόνων και  κανόνες υπάρχουν τόσοι όσοι και καλλιτέχνες, και θα υπάρχουν όσο υπάρχουν και 
καλλιτέχνες», το οποίο τον εντάσσει στους οπαδούς της άποψης ότι το έργο είναι αποκλειστική 
υπόθεση του καλλιτέχνη και η ιστορία της τέχνης  ιστορία των καλλιτεχνών.        
55 Πολύ χαρακτηριστικά για τον Friedlaender o Ποντόρµο θεωρείται ένας από τους πρωτεργάτες του 
νέου αντικλασσικού στυλ  (Friedlaender, ό.π., σελ. 25) ενώ  ο Shearman σε ολόκληρο το βιβλίο του 
για το µανιερισµό δεν τον αναφέρει παρά µία µόνο φορά και αυτό σε σχέση µε το δάσκαλό του τον 
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µανιεριστικών χαρακτηριστικών στο έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, η οποία ολοκληρώνεται 

το 1534, στην τοιχογραφία της ∆ευτέρας Παρουσίας του παρεκκλησίου του Σίξτου, που 

για πολλούς µελετητές, ακόµα και σήµερα, θεωρείται αντιθέτως το σηµείο έναρξης του 

µανιερισµού.  

Με το µανιερισµό, σύµφωνα µε το Friedlaender, αλλάζει ο καλλιτεχνικός 

τρόπος θέασης του αντικειµένου: δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος οπτικής 

αναπαράστασης. Το αντικείµενο δεν εξιδανικεύεται µε σκοπό να ενταχτεί σε κάποιο 

αρµονικό σύνολο µε συγκεκριµένους κανόνες, ενώ πολύ λίγο λαµβάνονται υπ’όψη, οι 

ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο αποσπάται, όπως φως, 

ατµόσφαιρα ή απόσταση. Αντιθέτως απεικονίζεται σύµφωνα µε κάποια φανταστική 

ιδέα56, που στην περίπτωση αυτή δεν υποστηρίζεται από κάποιο γενικό κανόνα, ή από το 

επιχείρηµα ότι προέρχεται από τη µίµηση της φύσης, αλλά είναι διαφορετική κάθε φορά, 

και υπαγορεύει τους δικούς της όρους απεικόνισης. Άµεσες συνέπειες της γενικής αυτής 

αρχής:  

α) η κατάργηση της χρυσής τοµής, του γνωστού κανόνα της αρχαιότητας που 

εξασφάλιζε σωστές αναλογίες στα σώµατα, σύµφωνα µε τους νόµους της φύσης: οι 

αναλογίες δεν είναι πια φυσικές, αλλά διαστρεβλώνονται για ν’ανταποκριθούν µέσω 

µιας υποκειµενικής επεξεργασίας , σε µια ρυθµική αίσθηση της οµορφιάς. 

β) η αντιµετώπιση του χώρου, ακολουθώντας την τύχη των αναλογιών 

µετατρέπεται επίσης. Ο χώρος δεν είναι πια ορθολογικά κατανοητός, το πρόβληµα της 

τρίτης διάστασης εξαφανίζεται. Όπως οι µορφές δεν είναι φυσικές έτσι και ο χώρος δεν 

είναι πραγµατικός και δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα να τις ενσωµατώσει, αντιθέτως 

πολύ συχνά, οι µορφές είναι αυτές που αρθρώνουν το χώρο. 

Όλες αυτές οι παραµορφώσεις 

οδηγούν στην εντύπωση ότι η νέα µορφή 

τέχνης οπισθοδροµεί προς κάτι 

πρωτόγονο, αρνούµενη τα επιτεύγµατα 

της αναγέννησης. Οι κάθετοι άξονες, οι 

επιµηκύνσεις των σωµάτων, παράλληλα 

µε την άρνηση της κεντρικής προοπτικής, 

χαρακτηριστικά που θυµίζουν γοτθικό 

στυλ, συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. 

                                                                                                                       
Αντρέα ντελ Σάρτο. Ο Shearman, οπαδός στην πραγµατικότητα της θεωρίας που αντιµετωπίζει το 
στυλ ως παρακµή, παρά τη φαινοµενική προσπάθεια να πείσει τους αναγνώστες του για το αντίθετο, 
εντοπίζει την έναρξη του κινήµατος στη Ρώµη, στο ύστερο έργο των µεγάλων δασκάλων µε 
πρωτεργάτες τους µαθητές του Ραφαήλ. 
56 Η τέχνη δηλαδή, όπως παραδέχεται ο Friedlaender, εξακολουθεί να είναι ιδεαλιστική. 
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Ωστόσο ο µανιερισµός δεν αρνείται τα επιτεύγµατα της Ώριµης Αναγέννησης, αλλά τα 

χρησιµοποιεί αρθρώνοντάς τα σε ένα νέο, ανορθολογικό σύνολο που ανατρέπει τη 

συνηθισµένη σηµασιοδότησή τους57.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα η σύγκριση που 

προτείνει ο Friedlaender µε την πρώιµη αναγέννηση, όπου το τοπίο, συνήθως µε τη 

βοήθεια της χρήσης της προοπτικής, αποδίδεται µε αρκετά φυσιοκρατικό τρόπο, περιέχει 

την αίσθηση του βάθους σε ικανοποιητικό βαθµό κλπ., ενώ η απόδοση των ανθρώπινων 

σωµάτων παραµένει κάπως αδύναµη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόµα η πλαστικότητα 

και η αίσθηση του όγκου σε αυτά. Κατά την περίοδο της ΄Ωριµης Αναγέννησης, η 

αντίθεση αυτή δεν υπάρχει πια και οι ανθρώπινες µορφές εναρµονίζονται µε το χώρο. 

Στην περίοδο του αντικλασσικού µανιερισµού, οι µορφές παρόλες τις παραµορφώσεις 

που υφίστανται, διατηρούν την πλαστικότητα και τον όγκο που έχουν αποκτήσει, ενώ ο 

χώρος ακόµα και στις περιπτώσεις που δηλώνεται, δεν θεωρείται απαραίτητο 

ν’αποδίδεται ρεαλιστικά58. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του φλωρεντινού µανιερισµού, ο όγκος του σώµατος 

υπερτονίζεται και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του έργου, µε αποτέλεσµα τη 

συρρίκνωση του χώρου, και τον περιορισµό στο ελάχιστο του ρόλου της αρχιτεκτονικής 

και του τοπίου59. 

 Αυτά είναι τα στυλιστικά χαρακτηριστικά της πρώτης, της αντικλασσικής 

σύµφωνα µε το συγγραφέα, φάσης του µανιερισµού, την εφαρµογή των οποίων στα 

πορτραίτα θα εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Ο Friedlaender τοποθετεί το στυλ 

αυτό της γενιάς των Ποντόρµο, Ρόσσο και Παρµιτζιανίνο από το 1520 ως το 1550. Από 

το 1550 ως το 1580, δέχεται ότι το στυλ παρακµάζει από τη συνεχή επανάληψη, 

µετατρέπεται πραγµατικά σε στυλιζαρισµένο και ρηχό, µέχρι ν’αντικατασταθεί από το 

µπαρόκ. Έτσι όµως στην πραγµατικότητα δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη δύο φάσεων στην 

εξέλιξη του µανιεριστικού στυλ αλλά διακρίνει τις περιόδους  ακµής και παρακµής του, 

χωρίς να επισηµαίνει τη διαφοροποίηση που συντελείται από τα µέσα περίπου της 

δεκαετίας του 1530, όταν το στυλ εκπροσωπείται από τη δεύτερη γενιά των µανιεριστών 

ανάµεσα στους οποίους είναι και οι Μπροντσίνο και Παρµιτζιανίνο. Την διαφοροποίηση 

αυτή, που συναντούµε επίσης στα πορτραίτα,  εντοπίζει στη συνέχεια ο A. Hauser60. 

 Ο Friedlaender δεν αναφέρεται καθόλου στα πορτραίτα δηλώνοντας ότι η 

µελέτη τους απαιτεί ξεχωριστό κεφάλαιο61. Ωστόσο το σύνολο των στυλιστικών 

                                                           
57 Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το κίνηµα του 20ού αιώνα που βρίσκεται πιο κοντά στο µανιερισµό, 
ιδιαίτερα του φλωρεντινού τύπου, είναι ο σουρρεαλισµός αλλά και η µεταφυσική ζωγραφική του De 
Chirico, περισσότερο απ’ ότι ο εξπρεσσιονισµός, όπως γενικά υποστηρίζεται. 
58 W. Friedlaender, ό.π., σελ.9. 
59 Ιδιαίτερα αισθητό γίνεται αυτό το χαρακτηριστικό στα πορτραίτα, όπως θα διαπιστώσουµε 
παρακάτω. 
60 A.Hauser, ό.π., σελ. 198- 199. 
61 W. Friedlaender, ό.π., σελ. 41, υπ. 30. 
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χαρακτηριστικών που αναγνωρίζει στο µανιερισµό62, µπορούν µε την ίδια ακρίβεια να 

παρατηρηθούν και στα πορτραίτα της πρώτης φάσης του στυλ και όσον αφορά τη γενική 

τους σύνθεσή και όσον αφορά την ίδια την επεξεργασία της µορφής.  

 Ο δεύτερος χρονολογικά µελετητής του µανιερισµού είναι ο Frederick 

Antal. Οι τέσσερεις διαλέξεις του το 1934-35 στο ινστιτούτο Courtauld του Λονδίνου63, 

µε θέµα τη ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στην κεντρική Ιταλία, έχουν επίκεντρο 

το µανιεριστικό στυλ, κυρίως της πρώτης φάσης, αυτής που ο Friedlaender ορίζει ως 

αντικλασσική. Ο Άνταλ εστιάζει το ενδιαφέρον του στον κοινωνικό χαρακτήρα του 

στυλ, και πολύ λιγότερο στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του. Για τον Άνταλ τα 

αντικλασσικά στοιχεία του µανιερισµού δεν αποτελούν ενδείξεις µιας νέας 

καλλιτεχνικής κατεύθυνσης αλλά απλής αναβίωσης του γοτθικού στυλ, η οποία 

συντελείται λόγω της αναβίωσης των συνθηκών που προκάλεσαν τη γέννηση του και 

σύµφωνα µε τον Άνταλ είναι: α) η τάση προς τον ανορθολογισµό που χαρακτηρίζει την 

τάξη των ευγενών, που αποτελείται από φεουδάρχες, και β) η θρησκοληψία µε τάση 

προς το µυστικισµό, που χαρακτηρίζει τη µεγάλη µάζα των µικροαστών64.  

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το ανορθολογικό, µανιεριστικό στυλ, κοινωνικά 

προσδιορισµένο, εµφανίζεται µαζί µε την επάνοδο της τάξης που το υποστηρίζει, 

δηλαδή των ευγενών – φεουδαρχών και συνυπάρχει µε το κλασσικό στυλ της Ώριµης 

Αναγέννησης, που εκπροσωπεί την πιο προσγειωµένη και ορθολογικά σκεπτόµενη, 

µεγαλοαστική τάξη. 

  Η επιµήκυνση των µορφών και η άρνηση του ψευδαισθησιακού χώρου από 

τους κυριότερους εκπροσώπους της τεχνοτροπίας του µανιερισµού, τους Ποντόρµο και 

Ρόσσο στη Φλωρεντία και Μπεκαφούµι στη Σιέννα, βασίζεται στην αναβίωση στοιχείων 

του γοτθικού στυλ του 15ου αιώνα, καλλιτεχνών όπως ο Piero di Cosimo ή ο 

Μποτιτσέλλι, αλλά και του στυλ των καλλιτεχνών του βορρά, όπως ο Ντύρερ, που ζουν 

στον θρησκευτικό πυρετό της Μεταρρύθµισης. 

Ο λόγος αυτής της οπισθοδρόµησης οφείλεται, σύµφωνα µε τον Άνταλ, στην 

παρακµή της φλωρεντινής οικονοµίας που παρέσυρε στην πτώση της την αστική τάξη 

στο σύνολό της, και είχε σαν αποτέλεσµα την στροφή των µεγαλοαστών προς την 

φεουδαρχία και των απελπισµένων µικροαστών προς την εξέγερση, που εκδηλώθηκε µε 

τη µορφή θρησκευτικής έξαρσης. Για τον κατευνασµό της διαµαρτυρίας που εξέφραζε 

το δηµοκρατικό κίνηµα του Σαβοναρόλα, που απαιτούσε µεταρρυθµίσεις στρεφόµενο 

ενάντια στην διαφθορά της εκκλησίας, η εκκλησία απέβαλλε τα ορθολογικά  στοιχεία 

                                                           
62 Η περιγραφή των στυλιστικών χαρακτηριστικών της πρώτης φάσης του µανιερισµού που κάνει ο 
Friedlaender είναι η αρτιότερη και σαφέστερη από όσες έχω συναντήσει. 
63 ∆ηµοσιεύτηκαν το 1977 µε επιµέλεια του Νίκου Χατζηνικολάου από τις εκδόσεις Riuniti στη Ρώµη, 
µε τον τίτλο La pittura italiana tra classicismo e manierismo.   
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που είχε υιοθετήσει, και καλλιέργησε προς τα έξω µια εικόνα που να ανταποκρίνεται 

περισσότερο στα αιτήµατα των κατωτέρων τάξεων, για µια πιο αγνή θρησκευτικότητα, 

πλησιάζοντας έτσι, την ίδια στιγµή µε τους µεγαλοαστούς φεουδάρχες, στους οποίους 

περιλαµβάνει και τους Μέδικους, τα πρότυπα του µεσαίωνα.   

Ο Άνταλ εξαιτίας της κοινωνικής του προσέγγισης δεν δίνει βαρύτητα στις 

στυλιστικές φάσεις του κινήµατος αλλά τονίζει τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών στυλ 

που το καθένα εκπροσωπεί την κοινωνική τάξη που εκφράζει65. Η προσπάθεια του να 

ερµηνεύσει το στυλ του µανιερισµού, συνδέοντάς το µε την ιδεολογία µιας 

συγκεκριµένης κοινωνικής τάξης, αποτελεί µια ενδιαφέρουσα προσπάθεια απαλλαγής 

της ιστορίας της τέχνης από την συνήθη αποµόνωση που της επιβάλλεται, και οργανικής 

σύνδεσής της µε την ιστορική πραγµατικότητα, η οποία στην µελέτη του Άνταλ δεν 

παίρνει την παθητική θέση αφηρηµένου πλαισίου αλλά καθοριστικού παράγοντα, καθώς 

οι κοινωνικές τάξεις που τη συνθέτουν αποκαλύπτουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους 

στις καλλιτεχνικές εξελίξεις. Στην προσπάθειά του όµως για µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση διαψεύδεται από τις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

α) η άποψη των ιστορικών που ασχολούνται µε την εποχή δεν φαίνεται να 

συµφωνεί µε την ύπαρξη κάποιας κάµψης τη συγκεκριµένη εποχή στην οικονοµία της 

πόλης. Αντιθέτως, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια µέσα από την παράθεση του 

ιστορικού πλαισίου, οι τραπεζικές αλλά και επιχειρηµατικές δραστηριότητες της 

µεγαλοαστικής τάξης παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθιση την περίοδο που εµφανίζεται το 

στυλ, καθώς αυτή συµπίπτει µε την τοποθέτηση στον παπικό θρόνο δύο Φλωρεντινών, 

που είναι παράλληλα γόνοι µιας από τις επιφανέστερες οικονοµικά οικογένειες της 

πόλης, µε κεφάλαιο που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις τραπεζικές της 

δραστηριότητες β) ο µανιερισµός, δεν µπορεί να ερµηνευτεί αποκλειστικά ως 

οπισθοδρόµηση προς το γοτθικό στυλ διότι  ταυτόχρονα χρησιµοποιεί  πολλά από τα 

επιτεύγµατα της ώριµης αναγέννησης66 γ) η διάκριση µεταξύ της τάξης των 

ορθολογιστών µεγαλοαστών  και των µεγαλοαστών ευγενών, όπως τις περιγράφει ο 

Άνταλ, φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη όπως και η διάκριση στο βαθµό καλλιέργειας και 

καλλιτεχνικού γούστου µεταξύ των µελών της οικογένειας των Μεδίκων που έκαναν την 

παραγγελλία του Πορτραίτου του Κόζιµο του Πρεσβύτερου, στο οποίο ο Άνταλ εντοπίζει 

στοιχεία γοτθικού στυλ - όπως ο κάθετος άξονας του έργου και η επιµήκυνση της 

µορφής του εικονιζόµενου - και της παπικής αυλής που παραγγέλνει τις τοιχογραφίες 

του Ραφαήλ, ειδικά την περίοδο που στον παπικό θρόνο βρίσκεται ο Λέων Χ, δηλαδή ο 

                                                                                                                                                                      
64 F.Antal, La pittura Italiana tra classicismo e manierismo, ό.π., σελ.23-24. 
65 Με ανάλογο τρόπο ο Άνταλ υποστηρίζει τη συνύπαρξη δύο  στυλ που αντιπροσωπεύουν δύο 
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις στην περίοδο της πρώιµης αναγέννησης στη Φλωρεντία ( F. Antal, 
Florentine painting and its social backround, Λονδίνο, Kegan Paul, α΄ έκδοση 1948). 
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Τζιοβάννι των Μεδίκων67 δ) ταυτόχρονα µε την µελαγχολία και το ονειροπόλο βλέµµα 

που εντοπίζει ο Άνταλ στα πρόσωπα των εικονιζόµενων ως ενδείξεις µιας πνευµατικής 

ωριµότητας, χαρακτηριστικής της εικόνας που προωθεί η τάξη των ευγενών για τους 

εκπροσώπους της, υπάρχει αναµφισβήτητα και µια αγωνία και ανασφάλεια που έρχεται 

σε ζωηρή αντίθεση µε την εικόνα αυτή. Στη Φλωρεντία ο τύπος του αυλικού πορτραίτου 

εµφανίζεται µετά το 1530 και τη µετατροπή της σε δουκάτο, και όταν στα πρόσωπα των 

εικονιζόµενων η αγωνία έχει δώσει τη θέση της στην αυτοπεποίθηση. 

Η τρίτη συστηµατική προσέγγιση του µανιερισµού είναι του Arnold Hauser 

που το 1965, δηµοσιεύει το βιβλίο του: Μανιερισµός - Η κρίση της αναγέννησης και η 

αφετηρία της µοντέρνας τέχνης. Η βασική θέση στην οποία στηρίζεται η θεωρία του 

συγγραφέα για το µανιερισµό προέρχεται από την αντίθεσή του στην αντιµετώπιση της 

αναγέννησης ως αφετηρίας του σύγχρονου κόσµου, από µια σειρά ιστορικών του 19ου 

αιώνα, όπως ο Jacob Burchardt και ο Jules Michelet68. Σύµφωνα µε το Hauser, ο 

σύγχρονος πολιτισµός δεν ξεκινά µε την αναγέννηση του 15ου αιώνα, όπου τίποτα 

ουσιαστικά νέο δεν συντελέστηκε69, αλλά µε την κρίση της αναγέννησης, το 16ο, που 

σηµαίνει το πραγµατικό τέλος  του µεσαιωνικού κόσµου.  

O Hauser στη δική του ερµηνεία, που είναι αποτέλεσµα µιας πιο συνολικής 

έρευνας, καθώς  προσθέτει και φιλοσοφικές και ψυχολογικές παραµέτρους, ενώ εξετάζει 

την παράλληλη εµφάνιση του µανιερισµού και στη λογοτεχνία, φαίνεται σα να 

προσπαθεί να συνδιάσει τις δύο προηγούµενες προσεγγίσεις, καθώς από τη µιά δέχεται 

την άποψη του Friedlaender ότι ο µανιερισµός είναι ένα ανεξάρτητο νέο στυλ µε δικά 

του χαρακτηριστικά, και από την άλλη  προσπαθεί µε αυτούς τους όρους να το συνδέσει 

µε τον τρόπο του Άνταλ70, µε την κοινωνική και ιστορική πραγµατικότητα εξεταζόµενη 

όµως στο σύνολό της, και χωρίς τους ταξικούς προσδιορισµούς του Άνταλ. Ο 

                                                                                                                                                                      
66 Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και η στυλιστική ανάλυση του Friedlaender. 
67 Το σχόλιο αφορά την παρατήρηση του Άνταλ (La pittura italiana tra classicismo…, ό.π., σελ.25) σε 
σε σχέση µε το έργο του Ραφαήλ Ο θάνατος του Ανανία: “…troviamo che esso rappresenta l’arte delle 
corti papali, razionalistiche e mundane di Gulio II e di Leone X”.  
68 Σύµφωνα µε το Hauser η έµφαση στην αναγέννηση και στην ανακάλυψη της φύσης είναι εφεύρεση 
του φιλελευθερισµού του 19ου αιώνα, για να δώσει ένα χτύπηµα στη ροµαντική φιλοσοφία της 
ιστορίας που εστιάζει το ενδιαφέρον της στον «σκοτεινό» Μεσαίωνα. Η αντίθεσή του µε τους 
Burchardt και Michelet διατυπώνεται σαφέστερα στην Κοινωνική ιστορία της τέχνης που εκδίδεται 
πριν από το Μανιερισµό, το   (Α. Hauser, «Αναγέννηση – µανιερισµός – µπαρόκ», Kοινωνική ιστορία 
της τέχνης, τοµ. Β, µτφ. Τ. Κονδύλη, Αθήνα, εκδ. κάλβος, 1970 (α΄έκδ.  ), σελ. 12-13. 
69 Α. Hauser, ό.π., σελ. 10: “ Αν παραµερίζαµε την ιδέα ότι η σύγχρονη εποχή αρχίζει πραγµατικά µε 
το διαφωτισµό, την ιδέα της προόδου και την εκβιοµηχάνιση, η κρίσιµη καµπή για τη γένεση της νέας 
εποχής θα έπρεπε να αναζητηθεί στο τέλος του 12ου αιώνα, όταν αναβιώνει η χρηµατική οικονοµία, 
ξεπροβάλλουν οι νέες πόλεις και η σύγχρονη µεσαία τάξη αποκτά για πρώτη φορά τα διακριτικά 
χαρακτηριστικά της. 
70 Αρκετές από τις ιδέες του Άνταλ συναντάµε στο Hauser, ιδίως κατά την ανάλυση των έργων τέχνης. 
Π.χ. η εξαιρετική ανάλυση των πορτραίτων του Μπροντσίνο µε το πρόσωπο- µάσκα ξεκινά από την 
ιδέα του Άνταλ ο οποίος πολύ χαρακτηριστικά  γράφει  ότι στο πορτραίτο της Ελεονώρας το φόρεµα 
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µανιερισµός είναι για το Χάουζερ η τεχνοτροπία µε την οποία αντανακλούν στην τέχνη, 

τα συµπτώµατα µιας γενικής πολιτισµικής κρίσης, που ξεκινά σύµφωνα µε τον ίδιο, τις 

πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα και έχει σαν αποτέλεσµα την καταστροφή της 

εξιδανικευµένης εικόνας που είχε ο άνθρωπος της αναγέννησης για τον εαυτό του και το 

σύµπαν, και κατά συνέπεια και του στυλ µε το οποίο εκφραζόταν αυτή η εικόνα στην 

τέχνη, που δεν είναι άλλο από το ορθολογικό στυλ της  Ώριµης Αναγέννησης. 

 Η ερµηνεία του Χάουζερ στηρίζεται κατά µεγάλο βαθµό σε αυτό που ο 

ίδιος αποκαλεί κρίση της αναγέννησης Η κρίση αυτή εκδηλώνεται σε διάφορους τοµείς, 

και σε όλους επιφέρει µια αίσθηση ανισορροπίας και αβεβαιότητας, πολύ διαφορετικής 

από το ισορροπηµένο, τακτικό και µαθηµατικό σύµπαν της αναγέννησης, όπου η γη ήταν 

ακόµα το κέντρο του κόσµου και ο άνθρωπος η µικρογραφία του δηµιουργού του. 

Στον τοµέα των φυσικών επιστηµών η κρίση εκδηλώνεται µε την ανατροπή της 

ιεραρχίας του σύµπαντος. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Κοπέρνικου δεν είναι πια η γη το 

κέντρο του σύµπαντος, αλλά ο ήλιος, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η γη σαν απλός 

δορυφόρος71. Στον τοµέα της θρησκείας, η κρίση κορυφώνεται µε το κίνηµα της 

Μεταρρύθµισης. Όπως µε τη θεωρία του Κοπέρνικου το κέντρο βάρους µετατοπίζεται 

από τη γη στον ήλιο, παρόµοια, µε το δόγµα του Λούθηρου ο πρωταγωνιστικός ρόλος 

στη θρησκευτική ζωή, µετατοπίζεται από το θεσµό της εκκλησίας στον ίδιο τον 

άνθρωπο. Ο Λούθηρος για να χτυπήσει την εξουσία της καθολικής εκκλησίας, πρέσβευε 

ότι κανένας θεσµός δεν επιτρέπεται να παρεµβάλλεται στη σχέση του ανθρώπου µε το 

δηµιουργό του. 

Το τρίτο χτύπηµα στην κοσµοθεωρία της αναγέννησης, που κατά το Χάουζερ 

ήταν η συνέχεια της ρυθµισµένης κοσµοθεωρίας του µεσαίωνα, ήταν η αναγκαιότητα 

της αυτονόµησης της πολιτικής σκέψης, που υποστήριζε η θεωρία του Μακιαβέλι. Ο 

Μακιαβέλι είναι για το Χάουζερ ο πρώτος «µοντέρνος» στοχαστής. Η αυτονόµηση της 

πολιτικής εµφανίστηκε σύντοµα και σε άλλα πεδία και αποτέλεσε την έναρξη της 

µοντέρνας επιστηµονικής έρευνας72, αλλά φυσικά αυτό το αποτέλεσµα είναι ασήµαντο, 

σε σχέση µε το αποτέλεσµα που είχε η ανεξαρτητοποίηση της πολιτικής από τις επιταγές 

της ηθικής. Η διαφοροποίηση στα κριτήρια της ηθικής µεταξύ διοικούντων και 

                                                                                                                                                                      
έχει τη θέση που έχει η πανοπλία στο πορτραίτο το Κόζιµο ( Φ. Άνταλ, La pittura italiana ..., ό.π., 
σελ. 87). 
71 Η θεωρία του Κοπέρνικου δηµοσιεύτηκε βέβαια το 1543 αλλά µπορούµε να υποθέσουµε ότι είχε 
διαδοθεί προφορικά πολύ νωρίτερα από τη δηµοσίευσή της, όπως συνηθίζονταν σε µια εποχή που τα 
βιβλία αποτελούσαν ιδιαίτερη πολυτέλεια. Η σφαιρικότητα της γης είχε διαπιστωθεί µε τον περίπλου 
του Μαγγελάνου το 1519. 
72 Μέχρι την εποχή του Μακιαβέλι η πολιτική θεωρία αποτελούσε τµήµα της θεολογίας. Έγραφαν 
πολιτική θεωρία οι θεολόγοι απευθυνόµενοι σε θεολόγους. Πρώτος ο Μακιαβέλι κατέθεσε γραπτά ότι 
τα προβλήµατα της πολιτικής θεωρίας ήταν πολύ σοβαρό ζήτηµα  για να αφήνεται στα χέρια θεολόγων 
και φιλοσόφων ( J.N. Stephens, The Fall of the Florentine Republic 1512-1530, Oξφόρδη, Clarendon 
Press, 1983, σελ. 48-49). 
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διοικούµενων ή καλύτερα εξουσιαστών και εξουσιαζόµενων υπήρχε βέβαια πάντα, η 

καινοτοµία του Μακιαβέλι ήταν η δηµόσια υπεράσπιση και η θεωρητική βάση που της 

προσέφερε. Ο δυισµός αυτός στην ηθική, βασισµένος σε έναν σκληρό πολιτικό 

ρεαλισµό, κατέστρεψε την απόλυτη αξία της, προκαλώντας µία πρόσθετη ανασφάλεια 

στο ήδη ταρακουνηµένο οικοδόµηµα της αναγεννησιακής σκέψης, ενώ η αυτονόµησή 

της από την πολιτική αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς τη διάλυση της κεντρικής 

ενοποιητικής αλήθειας των µεσαιωνικών χρόνων, και ταυτόχρονα προς την ατοµικιστική 

άποψη της ζωής που χαρακτηρίζει το µοντέρνο πολιτισµό. 

Στην οικονοµία ο συγγραφέας διαπιστώνει το τέλος της εποχής του πρώιµου 

καπιταλισµού και την έναρξη του µοντέρνου καπιταλισµού, καθώς το οικονοµικό 

κεφάλαιο αναπτύχτηκε για πρώτη φορά σε  παγκόσµια δύναµη που είχε τον πρώτο λόγο 

στις παγκόσµιες εξελίξεις, ανεπηρέαστο από την τύχη των ανεξάρτητων καπιταλιστών73, 

ενώ στην οργάνωση του παγκόσµιου εµπορίου τη θέση των µικρών ιταλικών κρατών την 

παίρνουν ενιαία διοικούµενες δυνάµεις µε ασύγκριτα µεγαλύτερες περιοχές και µέσα 

στη διάθεσή τους74. 

 Ο Κάρολος V κατέκτησε την Ιταλία µε τη βοήθεια του ιταλικού και 

γερµανικού κεφαλαίου, ενώ καθόλου τυχαία την ανώτατη θρησκευτική έδρα κατείχαν 

από το 1513 ως το 1534 τα µέλη µιας ισχυρής οικογένειας τραπεζιτών που η άνοδός της 

στην εξουσία είχε άµεση σχέση µε την επιτυχηµένη διαχείρηση του τραπεζικού τους 

κεφαλαίου, που τους εξασφάλιζε παράλληλα µια θέση ισχύος στο  πολιτικό παιχνίδι µε 

τις µεγάλες δυνάµεις της εποχής75. 

                                                           
73 Αυτό αναφέρεται διότι η οικονοµική κρίση της περιόδου οδήγησε σε χρεωκοπία αρκετούς 
τραπεζικούς οίκους της εποχής. Η δε οικονοµική πολιτική επίσης αυτονοµήθηκε από ηθικά κριτήρια 
καθώς σταµάτησε την εποχή αυτή το πρόστιµο για τον τόκο.  
74 Α. Ηauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, ό.π., τοµ.2, σελ. 138.  
75 Η άποψη αυτή του Χάουζερ για την αφετηρία του µοντέρνου καπιταλισµού και τον αυξηµένο ρόλο 
του χρηµατικού κεφαλαίου την εποχή αυτή, βρίσκεται στους αντίποδες της άποψης του Άνταλ που 
υποστηρίζει ότι η οικονοµική κρίση επέφερε την επιστροφή σε µια οικονοµία φεουδαρχικού τύπου. Ο 
Χάουζερ προσπαθώντας να προσφέρει µια συµβιβαστική λύση κατά τη γνώµη µου, γράφει στη σελίδα 
61 του βιβλίου του περίπου τα εξής: «Αλλάζει το πορτραίτο του αστού. Μέχρι τη µέση του 15ου ο 
αστός είναι τολµηρός, ορθολογιστής και µαχητικός. Αργότερα τα στρατιωτικά και ροµαντικά 
χαρακτηριστικά φεύγουν από το πορτραίτο του, καθώς οργανώνει τη ζωή του σε πιο λογική και 
σταθερή βάση ενώ στην τρίτη φάση», σύµφωνα πάντα µε το Χάουζερ, «οι αστοί γίνονται πιο 
συντηρητικοί, ανορθολογικοί και ροµαντικοί εν αντιθέσει µε τους ευγενείς που παίρνουν τα 
χαρακτηριστικά των αστών καθώς µπαίνουν τώρα στις επιχειρήσεις, και έτσι οι δύο τάξεις 
συναντιούνται κάπου στη µέση του δρόµου». Το πορτραίτο του µαχητικού και δραστήριου ιταλού 
αστού του α΄µισού του 15ου αιώνα, που στη συνέχεια χάνει το επιχειρηµατικό του πνεύµα και 
µετατρέπεται σε µαλθακό εισοδηµατία, πιθανότατα και ο Άνταλ και ο Hauser το δανείζονται από τον 
Werner Sombart, αντιστρέφοντας όµως το συλλογισµό του σύµφωνα µε την δική τους προσέγγιση. 
Για τον συγγραφέα του Αστού, δεν είναι η αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών που επιφέρει την 
άνθιση ή την παρακµή του επιχειρηµατικού πνεύµατος αλλά το ίδιο το επιχειρηµατικό πνεύµα, κύριο 
συστατικό του καπιταλιστικού πνεύµατος, διαµορφώνει τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες (W. 
Sombart, O Aστός – Πνευµατικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισµού, µτφ. Κ. 
Κουτσουρέλης, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1998 (α΄ γερµανική εκδ. 1913), σελ.13- 30 και 143-145). Ο ίδιος 
ο Sombart αναφέρεται όπως και ο Άνταλ σε µια «εξέλιξη εκφεουδαλισµού» στη Φλωρεντία εξαιτίας 
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Αυτή είναι σε πολύ γενικές γραµµές η κρίση της αναγέννησης όπως 

εκδηλώνεται σύµφωνα µε το Χάουζερ στο χώρο των φυσικών επιστηµών, στη θρησκεία, 

στην πολιτική, την ηθική και την οικονοµία. Με τον ίδιο τρόπο που για το 

Μπούρχκαρντ76, ο πολιτισµός της αναγέννησης είναι ένα έργο τέχνης σε όλους τους 

τοµείς, για το Χάουζερ, ο «πολιτισµός» του µανιερισµού είναι το αποτέλεσµα µιας 

κρίσης σε όλους τους τοµείς. Στην συνειδητή προσπάθεια της τέχνης της αναγέννησης 

για τη δηµιουργία της εικόνας ενός τέλειου και ορθολογικά ρυθµισµένου σύµπαντος,  

απαντά µια περίοδος κατά την οποία το ανορθολογικό και το παράδοξο κυριαρχούν στην 

τέχνη, όχι εξαιτίας µιας παρακµής ή για λόγους στυλιστικής επιδειξιοµανίας, αλλά ως 

πιο ειλικρινείς εκφάνσεις της πραγµατικότητας που στα µάτια των ανθρώπων της εποχής 

έχει χάσει την παλιά της ισορροπία και ακεραιότητα. 

Οι πρωτεργάτες του µανιερισµού κατά το Χάουζερ είναι οι Ποντόρµο και 

Ρόσσο στη Φλωρεντία και ο Beccafumi στη Σιέννα ενώ η πρώτη φάση του µανιερισµού 

ως το 1530, που ο Ποντόρµο αρχίζει να δείχνει τις επιρροές της ύστερης περιόδου του 

Μιχαήλ Αγγέλλου, και ο Ρόσσο φεύγει στη Γαλλία για να εργαστεί στην αυλή του 

Φραγκίσκου Α΄. Η πρώτη είναι η επαναστατική φάση µιας εξπρεσσιονιστικής 

πνευµατικότητας ενώ η δεύτερη φάση, που εκπροσωπείται από τους γεννηµένους δέκα 

χρόνια αργότερα Μπροντσίνο και Παρµιτζιανίνο77, λιγότερο επαναστατική στα 

εκφραστικά της µέσα προετοιµάζει το έδαφος για τον ακαδηµαϊκό µανιερισµό78. 

Οι φάσεις όπως τις διακρίνει ο Hauser, ανταποκρίνονται µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τόσο στην εικαστική όσο και στην κοινωνική πραγµατικότητα της 

περιόδου, ενώ εξίσου καλά επιβεβαιώνονται µέσα από την εξέλιξη των 

προσωπογραφιών του Ποντόρµο, που αποτελούν το θέµα αυτής της εργασίας.  

Παράλληλα η προσωπικότητα του νέου ατόµου που προκύπτει από την κρίση 

της αναγέννησης και ο τρόπος που αντιλαµβάνεται τη θέση του στον κόσµο, 

σκιαγραφούνται µε τέτοιο τρόπο από τον µελετητή, ώστε τα πορτραίτα του Ποντόρµο 

µπορούν να προταθούν ως η τέλεια εικονογράφησή τους.  

Αµφιβολία, αγωνία, µελαγχολία, ναρκισσισµός είναι τα χαρακτηριστικά που 

εντοπίζει ο Hauser στην προσωπικότητα του ατόµου όπως διαµορφώνεται την εποχή της 

κρίσης. Τις ίδιες λέξεις επιλέγουν όλοι οι µελετητές των πορτραίτων του Ποντόρµο, 

ανεξαρτήτως προσέγγισης, για να περιγράψουν το αντικείµενό τους. Με τις ίδιες λέξεις 

                                                                                                                                                                      
της υποχώρησης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, την οποία όµως τοποθετεί την εποχή που η 
Φλωρεντία µετατρέπεται σε δουκάτο υπό τον Κόζιµο Ι (W. Sombart, ό.π., σελ.144). 
76 J. Burchardt, O Πολιτισµός της Αναγέννησης στην Ιταλία, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1997 (α΄εκδ. 1860). 
77 Οι Μπροντσίνο και Παρµιτζιανίνο γεννήθηκαν επίσης την ίδια χρονιά, το 1503, όπως οι  Ποντόρµο 
και Ρόσσο που γεννήθηκαν το 1494. 
78 A.Hauser, Mannerism…, ό.π., σελ. 198. 
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περιγράφεται και η ίδια η προσωπικότητα του ζωγράφου. Πως εξηγείται όµως η 

ενδιαφέρουσα αυτή σύµπτωση;  

Σύµφωνα µε το Hauser79, στην αναγέννηση διατηρούσαν την πεποίθηση80 ότι 

υπάρχει αρµονική ενότητα µεταξύ σώµατος και πνεύµατος, ηθικών επιταγών και 

επιταγών των αισθήσεων. Οι πεποιθήσεις αυτές της αναγέννησης είναι απόηχος του 

ελληνικού ιδεώδους “καλός καγαθός” αλλά και της πίστης των στοϊκών στην ικανότητα 

του λογικού να ελέγχει τα πάθη, τις αισθήσεις, το σώµα. Ενσαρκώσεις των πεποιθήσεων 

αυτών, αν επεκτείνουµε την άποψη Hauser στην τέχνη της προσωπογραφίας, είναι τα 

πορτραίτα της Ώριµης αναγέννησης όπως της Μόνα Λίζα, όπου εικονίζονται ψυχή και 

σώµα , περιεχόµενο και µορφή σε µια απόλυτη ισορροπία µεταξύ τους αλλά και µε το 

περιβάλλον. 

Με την κρίση της αναγέννησης η θεωρία της περίφηµης αυτής ισορροπίας 

ανατράπηκε µαζί µε την καταστροφή της εξιδανικευµένης εικόνας που είχε ο άνθρωπος 

για τον εαυτό του, και ο µανιερισµός αποτελεί την έκφραση αυτής της ανατροπής. Στον 

µανιερισµό, σύµφωνα µε το Χάουζερ, το ανήσυχο πνευµατικό στοιχείο είναι αυτό που 

υπερτερεί και αδυνατεί να εκφραστεί µέσα από µια υλική µορφή. Η ύπαρξή του µπορεί 

να δηλωθεί υπαινικτικά µόνο µέσω της διαστρέβλωσης της  µορφής, της υπέρβασης των 

ορίων. Η διαστρέβλωση αυτή στα πορτραίτα εκφράζεται µε την καταστροφή των 

ιδανικών αναλογιών, τις επιµηκύνσεις, την ανορθολογική διάταξη του χώρου που 

φιλοξενεί τον εικονιζόµενο, αλλά και µε τον τρόπο που αποτυπώνεται στο ανθρώπινο 

πρόσωπο η υπαρξιακή του αγωνία, άµεσο αποτέλεσµα της κρίσης. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία, όπως θα δούµε στη συνέχεια συναντώνται στα πορτραίτα του Ποντόρµο.  

 Μέχρι το σηµείο αυτό η θεωρία του Χάουζερ για το µανιερισµό φαίνεται να 

προσφέρει ένα ιδανικό πλαίσιο για την ένταξη των πορτραίτων που εξετάζουµε. Μία 

γενική κρίση που προκαλείται εξαιτίας των µεταβολών στην οικονοµία, την πολιτική και 

τη θρησκεία, µεταβάλει την εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του και τον 

κόσµο και η µεταβολή αυτή καθρεπτίζεται στην τέχνη της περιόδου και ακόµη 

περισσότερο στο καλλιτεχνικό είδος που έχει για θέµα του τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή 

το πορτραίτο. 

Σύµφωνα µε το Χάουζερστον τύπο του ανθρώπου που εµφανίζεται στα 

πορτραίτα του Ποντόρµο, µε την µελαγχολική έκφραση και την ανασφάλεια, µπορεί να 

αναγνωρίσει ο θεατής τον πρόγονο του σύγχρονου ανθρώπου, βασικά στοιχεία της 

προσωπικότητάς του οποίου διαµορφώνονται στις αρχές του 16ου αιώνα εφόσον ήδη 

την εποχή εκείνη συντρέχουν οι συνθήκες που κατέληξαν στη δηµιουργία του 

                                                           
79 A. Ηauser, ό.π., σελ. 10. 
80 Ψευδαίσθηση, σύµφωνα µε το Χάουζερ που είναι υποστηρικτής της δυναµικότητας και της 
πραγµατικότητας του µανιερισµού που αντιτίθεται στην ισορροπία και τελειότητα της αναγέννησης. 
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σύγχρονου πολιτισµού, ενώ κάποια από αυτά εντοπίζονται µεγενθυµένα στην ίδια την 

προσωπικότητα του ζωγράφου αλλά και αρκετών συναδέλφων του81, που δηµιουργούν 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Όπως σε ένα µυθιστόρηµα για να αναδειχτεί ένας χαρακτήρας πρέπει να 

τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να αποσιωποιηθούν τα υπόλοιπα, ώστε 

να κερδίσει την απολυτότητα που ταιριάζει σε έναν µυθικό χαρακτήρα, µε παρόµοιο 

τρόπο η ζωή του Ποντόρµο φαίνεται να συγκεντρώνει υπερτονισµένα τα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο της εποχής του, που ζει στην κοιτίδα του αναγεννησιακού 

πολιτισµού την κρίση που θα επιφέρει τη διάψευση του οράµατός του και τη δηµιουργία 

του µοντέρνου κόσµου. 

Παράλληλα η ίδια ανισορροπία, η αγωνία και το αίνιγµα εκτός από την 

εµφάνισή τους στις προσωπικότητες που δηµιουργεί η ζωγραφική, εµφανίζονται και 

στους χαρακτήρες που πλάθει η λογοτεχνία82. ∆ηµιουργείται την εποχή αυτή ένας 

λογοτεχνικός χαρακτήρας που φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά της εικόνας που έχει 

για τον εαυτό του ο σηµερινός άνθρωπος. Πριν από το 16ο αιώνα δεν υπήρχαν 

προβληµατικοί χαρακτήρες στη λογοτεχνία. Οι πρωταγωνιστές είχαν άρτιο χαρακτήρα 

που καθόριζε τη συµπεριφορά τους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι ήρωες τέτοιου 

είδους δεν είναι πλέον αποδεκτοί, καθώς δεν πείθουν µε την ακεραιότητά τους. Τώρα τα 

χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται ανορθολογικά και αντιφατικά.  Όσο πιο 

αποσπασµατικά δίνεται ένας χαρακτήρας, όσο γεµάτη αντιθέσεις και εκπλήξεις η 

συµπεριφορά του τόσο πιο αληθινός θεωρείται. Κοινά χαρακτηριστικά των ηρώων, είναι 

η αποκοπή από την πραγµατικότητα, ο αποκλεισµός στον εαυτό τους, η φανταστική, 

πλαστή φύση της ζωής τους. Οι πιο διάσηµοι από αυτούς είναι οι ήρωες του Tasso83 

(1544-1595) στην Ιταλία, του Σαίξπηρ και του Μάρλοου στην Αγγλία και του 

Θερβάντες στην Ισπανία. Αντιφατικοί στη συµπεριφορά τους, είναι πιο ανθρώπινοι, 

καθώς η τραγωδία τους πηγάζει από την εσωτερική τους πάλη και όχι από εξωτερικούς 

παράγοντες. Το τραγικό αυτό στοιχείο δεν θα µπορούσε να εµφανιστεί στη λογοτεχνία 

µιας κοινωνίας µεσαιωνικής όπου κυριαρχούσε η αίσθηση της ύπαρξης του θεού – 

                                                           
81 Ο Ρόσσο αυτοκτόνησε ενώ ο Παρµιτζιανίνο εγκατέλειψε τη ζωγραφική και αφιερώθηκε στην 
αλχηµεία. 
82 Ο µανιερισµός, σύµφωνα µε το Χάουζερ, εµφανίζεται στη λογοτεχνία αργότερα απ’ ότι στις 
εικαστικές τέχνες, δηλαδή στα τέλη του 16ου αιώνα, αλλά κράτησε και στα χρόνια που στις εικαστικές 
τέχνες επικρατούσε το µπαρόκ. (Α. Hauser, ό.π., σελ272-277). 
83 Κατά τη γνώµη µου παρόµοια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν πολύ νωρίτερα οι ήρωες του Ludovico 
Ariosto, στον Orlando furioso που εκδόθηκε ολοκληρωµένος το 1532. Οι ήρωες στο πολύπλοκο αυτό 
µυθιστόρηµα, παρόλα τα φανταστικά τους κατορθώµατα δεν είναι ηθικά ακέραιοι καθώς αφήνονται, 
όχι χωρίς τύψεις, να παρασυρθούν από τα ένστικτά τους, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του 
ιδανικού τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύ κοντά στο κλίµα του µανιερισµού είναι µία από τις 
βασικές σκηνές του έργου που εξελίσσεται στο εσωτερικό του πύργου της Αταλάντης όπου όλοι είναι 
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ρυθµιστή των πάντων, αλλά ούτε σε αυτήν µιας αναγεννησιακής όπου η εξιδανικευµένη 

εικόνα του ανθρώπου για τον εαυτό του, προϋπέθετε την ισορροπία µεταξύ των πράξεων 

και της λογικής του. 

Ωστόσο ο Χάουζερ προσπαθώντας να τεκµηριώσει την άποψή του µε όσο 

γίνεται πιο ολοκληρωµένο τρόπο δεν αρκείται στην επισήµανση της κρίσης και στην 

γενική ερµηνεία του µανιερισµού ως αποτέλεσµά της αλλά επιχειρεί την αµεσότερη 

σύνδεση των δύο φαινοµένων µεταξύ τους αλλά και µε τα φαινόµενα που 

παρατηρούνται στο σύγχρονο πολιτισµό. Το εγχείρηµα αυτό, παρόλο που είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον καθώς σχετίζεται άµεσα και µε το θέµα µας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

δύσκολο και κατά τη γνώµη µου καθιστά την ανάλυση λιγότερο πειστική. O συγγραφέας 

επεκτείνει τη µελέτη της προσωπικότητας του ανθρώπου του 16ου αιώνα, 

αναγνωρίζοντας σε αυτήν δύο φαινόµενα, ή καλύτερα παθολογικές καταστάσεις από το 

χώρο της ψυχολογίας, που προσδιορίζουν κυρίως την ύπαρξη του σύγχρονου ανθρώπου, 

αλλά σύµφωνα µε τον ίδιο έχουν την αφετηρία τους στις συνθήκες που πρώτος 

δηµιούργησε ο 16ος αιώνας, µε την καταστροφή του παλιού κόσµου και την 

αποµάκρυνση του ανθρώπου από την καθορισµένη θέση που είχε σε αυτόν. Πρόκειται 

για τα φαινόµενα της αποξένωσης και του ναρκισσισµού. 

Η αίσθηση της αποξένωσης, σύµφωνα µε το Χάουζερ, κυριαρχεί στον 

άνθρωπο της εποχής της κρίσης καθώς στον καινούριο κόσµο τα πάντα φαίνεται να του 

αρνούνται την παλιά του ακεραιότητα, τη συµπαντική του φύση. Ωστόσο η προσπάθεια 

που κάνει να εφαρµόσει το µοντέλο της µαρξιστικής θεωρίας για την αποξένωση στον 

άνθρωπο του 16ου αιώνα, αναφερόµενος στη µηχανοποίηση της παραγωγής και την 

αποµόνωση του εργαζόµενου από το προιόν της εργασίας του, µπορεί να είναι απολύτως 

αποδεκτή, αλλά δεν µπορεί να χρησιµεύσει κατά τη γνώµη µου για την ερµηνεία της 

εικαστικής παραγωγής. Το σύνδροµο της αποξένωσης πριν φτάσει στους βιοµηχανικούς 

εργάτες της εποχής του Μαρξ, θα εµφανίστηκε χωρίς αµφιβολία στις τάξεις των εργατών 

της φλωρεντινής υφαντουργίας, αλλά σίγουρα δεν είχε αντίκτυπο στους φλωρεντινούς 

της µεγαλοαστικής τάξης οι επιλογές των οποίων καθόριζαν το αισθητικό πρότυπο της 

καλλιτεχνικής παραγωγής. 

Εξίσου υπερβολική βρίσκω την άποψη του Χάουζερ για τις επιπτώσεις της 

εµπορευµατοποίησης στις ανθρώπινες σχέσεις84. Οι επιπτώσεις του συγκεκριµένου 

φαινοµένου που στον αιώνα µας είναι τόσο έντονες ώστε αδυνατούµε να τις 

                                                                                                                                                                      
αόρατοι και ψάχνουν στα τυφλά χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι (Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Vol. 
Primo, Φλωρεντία, Einaudi Tascabili, 1992, σελ. 292-295).  
84 H έννοια της εµπορευµατοποίησης έγινε κυρίαρχη διάσταση της κοινωνικής ζωής και 
επανακαθόρισε κάθε τοµέα ανθρώπινης προσπάθειας. Κάθε στοιχείο των ανθρώπινων κοινωνικών 
σχέσεων απέκτησε ιδιότητες ανάλογες µε των εµπορευµάτων µε πιο σοβαρή επίπτωση την απώλεια 
της προσωπικότητας και της ατοµικής ταυτότητας( A. Hauser, ό.π., σελ. 101-105). 
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συνειδητοποιήσουµε καθώς είναι πλέον συνυφασµένες µε την ύπαρξή µας, είναι 

αδύνατον να διαγνωστούν τόσο πρώιµα όσο είναι ο 16ος αιώνας, στον οποίο η 

διαδικασία αυτής της αλλοτρίωσης µόλις ξεκινούσε, ενώ το ίδιο ισχύει κατά τη γνώµη 

µου και για την εµπορευµατοποίηση στον τοµέα της τέχνης, που σύµφωνα µε το 

Χάουζερ συντελείται επίσης την εποχή αυτή και µετατρέπει το ίδιο το έργο τέχνης σε 

εµπόρευµα, καθώς το εµπόριο  τέχνης γνωρίζει µεγάλη άνθιση και εµφανίζονται για 

πρώτη φορά, περίπου στα µέσα του 16ου αιώνα, οι δραστηριότητες του εµπόρου τέχνης 

αλλά και του συστηµατικού συλλέκτη. Ο καλλιτέχνης στο καινούριο αυτό σύστηµα 

ισχυρίζεται ο Χάουζερ πληρώνει την ανεξαρτησία του µε ανασφάλεια85. 

Η επιλογή των τριών παραπάνω µελετητών για την παρουσίαση του 

µανιερισµού έγινε διότι προσφέρουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του θέµατος, το 

ίδιο όµως άρτια τεκµηριωµένες σε σχέση µε την άποψη που θέλουν να προβάλλουν, µε 

αποτέλεσµα µέσω της παράθεσης και των τριών να καλύπτονται οι βασικές πτυχές του 

ζητήµατος. Οι µεταγενέστερες προσεγγίσεις δεν προσέφεραν τίποτε ουσιαστικά νέο 

στην έρευνα του φαινοµένου, ξεκινώντας από την συµβιβαστική προσέγγιση του 

Shearman86 το 1967. Ο Shearman αδυνατώντας να ξεφύγει από την ιδέα ότι πρόκειται 

για ένα φαινόµενο παρακµής, κάνει φιλότιµες προσπάθειες να εντοπίσει θετικά στοιχεία 

στο στυλ87, µε αποτέλεσµα µία σύνθεση επιχειρηµάτων µέσα από τα οποία η άποψή του 

παραµένει αδιευκρίνιστη. Ενδεικτική των νέων τάσεων στην έρευνα είναι η χαώδης 

προσέγγιση του Α. Bonito Oliva88 το 1976, όπου αρκετές από τις διαπιστώσεις της 

προσέγγισης Hauser παρουσιάζονται αποξενωµένες από την επιχειρηµατολογία τους, 

συνδεδεµένες µε ένα συνοθύλευµα από σύγχρονους φιλοσοφικούς και ψυχολογικούς 

ορισµούς89, µε αποτέλεσµα ένα σύνολο γεµάτο εντυπωσιακούς υπαινιγµούς και κανένα 

απολύτως νόηµα90. 

 

Ιστορικό πλαίσιο 

 

                                                           
85 Επιπλέον αν ερµηνεύσουµε την αγωνία που εµφανίζεται στα πρόσωπα των εικονιζόµενων ως 
αντανάκλαση της ανασφάλειας του καλλιτέχνη, καταλήγουµε σε µια αντιµετώπιση του είδους που 
προωθεί η αντίληψη της ιστορίας της τέχνης ως ιστορίας των καλλιτεχνών. 
86 J. Shearman, Mannerism,Λονδίνο, Penguin Books, 1986 (α΄ έκδ. 1967). 
87 Η σύγχιση γίνεται ιδιαίτερα εµφανής στο τελευταίο κεφάλαιο µε τίτλο «Mannerism in the History of 
Art», σελ. 171- 188, ενώ το γεγονός ότι τον ταυτίζει µε την παρακµή της αναγέννησης φαίνεται από 
την τοποθέτηση της έµφάνισής του στη Ρώµη και όχι στη Φλωρεντία. 
88 A. Bonito Oliva, L’ideologia del traditore, Arte, maniera, manierismo, Milano, Electa, 1998 (α΄ έκδ. 
1976) 
89 ∆ίνεται η εντύπωση ότι το στυλ  του µανιερισµού έχει εισχωρήσει στην ίδια την επιστηµονική 
έρευνα του φαινοµένου. 
90 Στην ουσία ένα έργο τέχνης και όχι ένα επιστηµονικό σύγγραµµα, τουλάχιστον µε την παραδοσιακή 
έννοια του όρου. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο µε τα προβλήµατα της έρευνας, η οργανική 

σύνδεση των έργων τέχνης µε το ιστορικό τους πλαίσιο αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο 

έργο, ειδικά στην περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί ένα σύνολο έργων που επιλέγεται ως 

ενότητα µε βάση ένα κριτήριο που δεν συνδέεται άµεσα µε τις βασικές παραµέτρους του 

πλαισίου, όπως είναι το κριτήριο του δηµιουργού - καλλιτέχνη. 

 Συχνά, ακόµη και στην απλή προσπάθεια συνοπτικής παράθεσης του ιστορικού 

πλαισίου, βασικές πληροφορίες παραµελούνται από τους ιστορικούς της τέχνης σε  βαθµό 

που δηµιουργεί σηµαντικές παρανοήσεις. Π.χ. το µόνο καθεστώς που αναφέρεται στα 

περισσότερα εγχειρίδια ιστορίας της τέχνης που ασχολούνται µε την περίοδο της 

φλωρεντινής αναγέννησης είναι αυτό των Μεδίκων91. Οι Μέδικοι παρουσιάζονται ως οι 

φωτισµένοι «ηγεµόνες» της φλωρεντινής δηµοκρατίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τέχνη 

και πλουτίζουν την πόλη τους µε έργα διάσηµων καλλιτεχνών, ενώ οι φάσεις δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης που παρεµβάλλονται, αποσιωπούνται. Έτσι είναι βέβαια γνωστό ότι ο 

Μιχαήλ Άγγελος φιλοτέχνησε τα περίφηµα γλυπτά του ταφικού παρεκκλησίου των Μεδίκων 

µε παραγγελία της γνωστής οικογένειας, αλλά όταν πρόκειται για το ∆αυίδ, η παραγγελία 

χρεώνεται πολύ γενικά στους «πολίτες» της Φλωρεντίας92 και όχι στο νεοσύστατο 

δηµοκρατικό καθεστώς που πανηγύριζε την επάνοδό του µετά την αποποµπή των Μεδίκων.  

Ένα δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο τρόπος αντιµετώπισης από 

τους ιστορικούς τέχνης του γεγονότος της εισβολής των ισπανικών στρατευµάτων στη 

Φλωρεντία το 1529. Η συµβολή του ίδιου του πάπα Κλήµη VII στην εισβολή αυτή µε σκοπό 

την επαναφορά των Μεδίκων (δηλαδή της οικογένειάς του) στην εξουσία, ενώ  αναφέρεται 

στο σύνολο των συγγραµµάτων που αφορούν την ιστορία της εποχής, αποσιωπάται από το 

σύνολο των µελετητών της ιστορίας της τέχνης, µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνεται ο 

πολιτικός χαρακτήρας του γεγονότος αυτού. Κατά συνέπεια γίνεται πιο εύκολο για έναν 

ιστορικό τέχνης να δει στο πρόσωπο του νεαρού πολιτοφύλακα της Φλωρεντίας έναν 

Μέδικο93, εφόσον η ένταση της αντιπαράθεσης µεταξύ των οπαδών της δηµοκρατικής 

                                                           
91 Σε βαθµό ο όρος αναγεννησιακή (renaissance) ν’αντικαθίσταται από τον όρο medicean, δηλαδή 
Φλωρεντία των Μεδίκων. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του G.Brucker όσον αφορά το 
φαινόµενο της ταύτισης ορισµένων µελετητών της εποχής µε το καθεστώς των Μεδίκων σε βαθµό να 
χάνουν την αντικειµενικότητά τους και να απορρίπτουν την ορθότητα εναλλακτικών προτάσεων 
διακυβέρνησης. Αναφέρεται ενδεικτικά στην περίπτωση του Nicolai Rubinstein ενός από τους πιο 
γνωστούς ιστορικούς της αναγέννησης και στο έργο του The Government of Florence under the 
Medici, 1434-1494 (G. Brucker, «Tales of Two Cities: Florence and Venice in the Renaissance», The 
American Historical Review, τοµ. 102, τχ. 5, ∆εκ. 1997, σελ. 601-602).    
92 Την τακτική αυτή ακολουθεί π.χ. ο Gombrich. Eνδεικτικά E.H. Gombrich, To χρονικό της τέχνης, 
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1998 (α΄ ελληνική έκδοση το 1994 και πρώτη αγγλική 
το 1950), σελ.264, 304, 305. Tην ίδια αντίληψη συναντούµε στο Χ. Χρήστου. Ενδεικτικά Χ. Χρήστου, 
Η ιταλική ζωγραφική κατά τον 16ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 1991 (α΄ έκδοση Αθήνα, 1985), 
σελ.14,21, 166, 167, 171 κλπ. 
93 Αναφέροµαι στο Πορτραίτο ενός αλαβαρδιέρου, του Ποντόρµο. 
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παράταξης και των οπαδών της οικογένειας των Μεδίκων τη συγκεκριµένη περίοδο δεν του 

είναι γνωστή.  

Η χρονική περίοδος από το 1494 που γεννιέται ο Ποντόρµο ως το 1556 που 

πεθαίνει είναι µία από τις σηµαντικότερες αλλά και πιο πολύπλοκες περιόδους της ιστορίας 

της ιταλικής χερσονήσου. Για πολλούς ιστορικούς το 1494, δηλαδή η χρονιά που ο 

Κάρολος VIII της Γαλλίας περνάει µε τα στρατεύµατα του τις Άλπεις και εισβάλλει στο 

εσωτερικό της ιταλικής χερσονήσου, σηµαίνει το τέλος της µεσαιωνικής ιστορίας94.  

Για τον Μπρωντέλ  η περίοδος από το 1494 ως το 1559 οριοθετεί την δεύτερη 

Ιταλία του, την Ιταλία των πολέµων95. Την άνθιση του 15ου αιώνα διαδέχτηκε ο εφιάλτης 

των ξένων εισβολέων. Η χώρα από το 1494 ως το 1538 µετατράπηκε σε πεδίο µάχης 

µιας διεθνούς σύρραξης, στην οποία είχαν εµπλακεί η Ισπανία, η Γαλλία και η περιοχή 

που θα αποκαλούσαµε σήµερα Γερµανία. Ο πόλεµος προκάλεσε την εκδήλωση  λιµών 

και επιδηµιών, την καταστροφή κεφαλαίου και την εξάρθρωση του εµπορίου96.  

Ειδικά στη Φλωρεντία η κάθοδος του γάλλου βασιλιά  σηµαίνει την έναρξη 

µιας εποχής συνεχών ταραχών και ανακατατάξεων, που ξεκινούν µε την επαναφορά του 

δηµοκρατικού καθεστώτος το 1494, και καταλήγουν στην επιβολή του θεσµού της 

κληρονοµικής µοναρχίας από τους Ισπανούς  το 1534. Η ιστορία της τέχνης µέσα στη 

σύντοµη αυτή περίοδο οριοθετεί την περίοδο ακµής της αναγεννησιακής τέχνης που 

είναι γνωστή ως Ώριµη αναγέννηση97 και, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, την πρώτη, 

«αντικλασσική» περίοδο του µανιερισµού. Από το 1534 που η πόλη µετατρέπεται σε 

δουκάτο επικρατεί η τεχνοτροπία του µανιερισµού που όµως συντηρητικοποιείται για να 

εξυπηρετήσει το εικονογραφικό πρόγραµµα µε το οποίο επενδύουν το κύρος τους οι νέοι 

δούκες.  

Η τέχνη της φλωρεντινής αναγέννησης του 15ου αιώνα ερµηνεύεται συχνά ως 

παράγωγο της ιδεολογίας της ανερχόµενης αστικής τάξης98, που σχηµατίστηκε µέσα από 

                                                           
94 J. N. Stephens, The fall of the Florentine Republic 1512 – 1530, Oξφόρδη, Clarendon Press, 1983, 
σελ. 25. 
95 F. Braudel, Out of Italy 1450 – 1650, µτφ. Siân Reynolds,  Παρίσι, Flammarion, 1989( α΄έκδ. στα 
ιταλικά το 1974 ενώ το γαλλικό πρωτότυπο δηµοσιεύτηκε το 1989). 
96 C. Cipolla, H Ευρώπη πριν τη βιοµηχανική επανάσταση – κοινωνία και οικονοµία 1000 – 1700 µ. 
Χ., Αθήνα, εκδ. Θεµέλιο, 1988 (α΄ έκδ. 1980), σελ. 329. 
97 Η Ώριµη Αναγέννηση τοποθετείται παραδοσιακά από το 1494 ως το 1527, χρονολογία της άλωσης 
της Ρώµης από τα ισπανογερµανικά στρατεύµατα του Καρόλου V ενώ ο µανιερισµός δεν έχει τόσο 
αυστηρά όρια, καθώς η εµφάνισή του αλλά και η διάκριση των φάσεών του εξαρτάται από την 
προσέγγιση του κάθε µελετητή. 
98 Ειδικά όσον αφορά την Αναγέννηση, η έµφαση που δόθηκε από τους ιστορικούς του 19ου αιώνα 
στον πολιτισµό του 15ου και των αρχών του 16ου αιώνα και η αξιολογική τοποθέτησή του στο τέλος 
του µεσαιωνικού κόσµου και την αυγή της νέας εποχής, οδήγησε σε µια σειρά σχετικά αυθαίρετων, σε 
σχέση µε την οικονοµία και την κοινωνία της εποχής συµπερασµάτων. Π.χ. οι οικονοµικές και 
κοινωνικές εξελίξεις που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την πολιτιστική αυτή έκρηξη, όπως η χρηµατική 
οικονοµία και η γένεση της αστικής τάξης,  είναι πλέον γνωστό ότι δεν ξεκίνησαν την εποχή αυτή 
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οικονοµικές δραστηριότητες όπως η υφαντουργία, η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος, 

το εµπόριο και άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη στο χώρο της 

ιταλικής χερσονήσου αποτέλεσε το έναυσµα για την αντιµετώπιση της ως κοιτίδας ενός 

πρώιµου καπιταλιστικού συστήµατος.  

Αντίθετα η τέχνη του µανιερισµού χαρακτηρίζεται πολύ συχνά «αυλική99», 

χαρακτηρισµός δικαιολογηµένος σε µεγάλο βαθµό, καθώς από τα µέσα της δεκαετίας του 

1530 είναι η τεχνοτροπία µε την οποία διακοσµούνται  οι αυλές των σηµαντικότερων 

ηγεµόνων του 16ου αιώνα : του Φραγκίσκου Ι στη Γαλλία, του Ροδόλφου ΙΙ στην Πράγα, του 

Φίλιππου ΙΙ στη Μαδρίτη και φυσικά του Κόζιµο Ι στη Φλωρεντία. 

Στην περίπτωση του µανιερισµού η σύνδεσή του µε την αυλική τέχνη δεν λύνει το 

πρόβληµα της ερµηνείας των έργων  που φιλοτεχνήθηκαν  έξω από τις µοναρχικές αυλές και 

µάλιστα πολλά από αυτά την ίδια περίοδο που ακµάζει το στυλ της Ώριµης Αναγέννησης, 

στυλ αναπόσπαστα δεµένο µε την αστική τάξη. Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 

τα πορτραίτα που αποτελούν το θέµα της παρούσης εργασίας διότι η πλειοψηφία τους 

φιλοτεχνείται ακριβώς την πρώτη αυτή περίοδο, που η Φλωρεντία ήταν, τουλάχιστον ως προς 

το όνοµα, δηµοκρατία, αυλές δεν υπήρχαν και οι επιφανείς πολίτες της πόλης δεν φαίνεται να 

είχαν εγκαταλείψει τις βασικές τους οικονοµικές δραστηριότητες. 

Τι σηµαίνουν όµως όλοι αυτοί οι όροι για τη Φλωρεντία του α΄ µισού του 16ου αιώνα; 

Η Φλωρεντία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας µεσαιωνικής πόλης που 

αναπτύσσεται το 12ο αιώνα, αλλά η οικονοµική ανάπτυξη που γνωρίζει µέσα στους 

επόµενους δύο αιώνες είναι φαινόµενο πρωτόγνωρο για την ιταλική χερσόνησο και την 

Ευρώπη γενικότερα. Η οικονοµία της βασίζεται κυρίως στην υφαντουργία, στο εµπόριο και 

στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος100. 

 Ήδη το 14ο αιώνα το ένα τρίτο του πληθυσµού απασχολούνταν στην υφαντουργία101, 

καθώς το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας πραγµατοποιούνταν στην πόλη, καθιστώντας 

ιδιαίτερα πλούσιες τις δύο συντεχνίες που στήριζαν την οικονοµική ζωή της, τις  Arte di 

Calimala και Arte de la lana. Από το 15ο αιώνα και µετά ανθεί και η συντεχνία των 

µεταξοϋφαντουργών, η Seta. 

Με την κατάκτηση της Πίζας το 1406, η πόλη αποκτά λιµάνι που διευκολύνει εκτός 

από το γενικό εµπόριο και την εισαγωγή του µαλλιού, της πρώτης δηλαδή ύλης που κινεί τη 

βιοµηχανία της. To εµπόριο των φλωρεντινών υφαντών κατακτά τον κόσµο και θα συνεχίζει 

να ανθεί ως το δεύτερο µισό του 16ου αιώνα, όταν αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος τα αγγλικά 

                                                                                                                                                                      
αλλά πολύ νωρίτερα, πριν το 12ο αιώνα. Τότε διαδόθηκε και ο όρος αστός στη δυτική Ευρώπη (C. 
Cipolla, ό.π., σελ. 189-197). 
99 J. Shearman, ό.π.  
100 F. Antal, Florentine painting and its social background, ό.π., σελ. 11. 
101 Ό.π.,  σελ. 12. 
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και ολλανδικά υφαντά που προσφέρονται σε χαµηλότερες τιµές λόγω του χαµηλότερου 

κόστους παραγωγής τους102.  

 Oι ίδιοι φλωρεντινοί πολίτες που είχαν στα χέρια τους την υφαντουργία και το 

εµπόριο, ήταν και οι σηµαντικότεροι τραπεζίτες. Οι φλωρεντινοί τραπεζίτες διαχειρίζονταν 

τις οικονοµικές υποθέσεις των ισχυρότερων αυλών της εποχής, ενώ ήδη από τον 13ο αιώνα 

που παραµέρισαν τους Σιενέζους, απέκτησαν τον αποκλειστικό έλεγχο των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων της παπικής.  

Στον συνδυασµό των τριών αυτών δραστηριοτήτων στηρίχτηκε η δύναµη της 

µεγαλοαστικής τάξης της Φλωρεντίας. Συνασπίζοντας γύρω της το σύνολο της αστικής 

τάξης, οργάνωσε µέσα από τις συντεχνίες103, την πολιτική κυριαρχία της, εις βάρος των 

ευγενών αλλά και των εργατών που δεν απέκτησαν ποτέ δικαιώµατα στη διάσηµη 

«δηµοκρατία» της Φλωρεντίας. Η µεγαλοαστική τάξη ήταν ο πραγµατικός πρωταγωνιστής 

της, καθώς ήδη από το 1343, δηλαδή πενήντα χρόνια µετά το ψήφισµα του συντάγµατος του 

1293 που κατοχύρωσε την πολιτική εξουσία των συντεχνιών104, η διοίκηση της πόλης πέρασε 

στα χέρια των τεσσάρων ισχυρότερων συντεχνιών που την εκπροσωπούσαν. Οι ισχυρότεροι 

αξιωµατούχοι,  δηλαδή ο Gonfaloniere και τα υπόλοιπα 8 µέλη της Σινιορία, εκλέγονταν 

αποκλειστικά από τα µέλη των συντεχνιών αυτών τα οποία ασκούσαν παράλληλα σηµαντική 

επιρροή και στα διάφορα συµβούλια της πόλης105. Στην πράξη δε, την διαχείριση των 

διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων της πόλης είχε στα χέρια της ένας στενός κύκλος 

οικογενειών, οι πιο εύπορες των συντεχνιών. Έτσι η δηµοκρατία, η προσωπική ελευθερία και 

η πολιτική συνείδηση, χαρακτηριστικά  για τα οποία ήταν τόσο περήφανη η αστική τάξη, δεν 

αφορούσαν παρά ένα πολύ µικρό τµήµα της. Ο κυρίαρχος  ρόλος των οικογενειών αυτών 

στην ιστορία της Φλωρεντίας, τονίζεται από το σύνολο της ιστορικής έρευνας106. 

                                                           
102 R. Duplessis, Transitions to Capitalism in Early Modern Europe, Λονδίνο, Cambridge University 
Press, 1997, σελ. 95 και C. Cipolla, ό.π., σελ. 337. 
103 Οι συντεχνίες ήταν ενώσεις επαγγελµατικής βάσης που προστάτευαν τα επαγγελµατικά 
συµφέροντα των µελών τους διεκδικώντας παράλληλα πολιτική εξουσία. Η µεγάλη επιτυχία της 
αστικής φλωρεντινής τάξης το 1282 ήταν το ψήφισµα συντάγµατος που αναγνώριζε πολιτικά 
δικαιώµατα στους ευγενείς µόνο αν ήταν µέλη κάποιας συντεχνίας. Εκτός από τον καθοριστικό  ρόλο 
τους στη ρύθµιση των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών λειτουργούσαν επίσης ως τµήµα της 
κοινοτικής διοίκησης µε σχετικά µεγάλη αυτονοµία. Οι συντεχνίες δεν είχαν ίση ισχύ και δικαιώµατα. 
Οι µεγαλοαστοί ήταν οργανωµένοι σε επτά  σηµαντικές συντεχνίες (από το σύνολο των 21) τέσσερις 
από τις οποίες συγκέντρωναν τον πραγµατικό πλούτο της πόλης και ασκούσαν την κυρίαρχη επιρροή. 
Στις υπόλοιπες 14 ήταν οργανωµένη η µικροαστική τάξη, δηλαδή τεχνίτες, µαγαζάτορες, αρτοποιοί, 
µικροέµποροι κλπ, οι οποίοι σίγουρα δεν βρίσκονταν σε καλή οικονοµική κατάσταση.  
104 Οrdinamenti di Giustizia. 
105 F. Antal, ό.π., σελ.18.  
106 Π.χ. από ιστορικούς όπως ο J.N. Stephens που ασχολούνται κυρίως µε την πολιτική ιστορία της 
πόλης χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στην κοινωνική διαστρωµάτωση: “Florentine history knows only one 
oligarchy: that of the “Popular” families. In every age of the commune from the later thirteenth century 
it was they who mattered. In the history of the Priorate from 1282 to 1531 some forty families were 
represented more than forty times each, holding in all between one quarter and the third of all the seats 
open to greater guildsmen” (J.N. Stephens, The fall of the Florentine Republic 1512-1530, Oξφόρδη 
Clarendon Press, 1983, ό.π., σελ. 9) 
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Από το τις αρχές του 15ου αιώνα που η τάξη των µεγαλοαστών έχει επιβληθεί στην 

τάξη των µικροαστών - δηλαδή στις κατώτερες συντεχνίες αλλά και στους εξεγερµένους 

εργάτες των υφαντουργίων, τους ciompi, που διεκδίκησαν χωρίς επιτυχία το δικαίωµα 

οργάνωσης δικής τους συντεχνίας στην εξέγερση του 1378 - η ταξική διαµάχη µετατίθεται 

ουσιαστικά στους κόλπους της. Είναι η διαµάχη µεταξύ της ολιγαρχίας που επιβάλλει ένας 

µικρός κύκλος οικογενειών, και της δηµοκρατίας που διεκδικούν, επικαλούµενοι την 

πολιτική παράδοση της πόλης, οι πολίτες που συγκροτούσαν παλαιότερα τις τέσσερις 

ισχυρότερες συντεχνίες (popolani)107. 

Μία από τις οικογένειες που αποκτούν σταδιακά όλο και µεγαλύτερη επιρροή είναι η 

οικογένεια των Μεδίκων108. Η οικονοµική ευµάρεια των Mεδίκων προερχόταν ακριβώς από 

το άθροισµα των δραστηριοτήτων που έχουµε ήδη αναφέρει, συν µια τεράστια κτηµατική 

περιουσία109, και την διεύθυνση και κατοχή του µεγαλύτερου τραπεζικού οίκου στην 

Ευρώπη, ο οποίος εκτός των άλλων παροχών διευκόλυνε και την αύξηση της επιρροής τους 

στο εξωτερικό. Μεγάλο µέρος της περιουσίας τους οφειλόταν επίσης στη διαχείριση του 

κεφαλαίου της παπικής αυλής (Curia), µέσω του υποκαταστήµατός τους στη Ρώµη.  

 Πετυχαίνοντας µε διακριτικότητα και παρασκηνιακά µέσα την όλο και µεγαλύτερη 

συµµετοχή τους σε κυβερνητικά αξιώµατα, επιστρατεύοντας παράλληλα µια αξιόλογη 

πολιτιστική δραστηριότητα και τις καλές σχέσεις τους µε τους ξένους ηγεµόνες, κατόρθωσαν 

να εδραιώσουν µε τέτοιο τρόπο την εξουσία τους ώστε να θεωρηθούν απαραίτητοι για την 

εσωτερική ευηµερία  αλλά και την εξωτερική πολιτική της πόλης110. Από το 1434 που ο 

Κόζιµο των Μεδίκων επιστρέφει πανηγυρικά από την εξορία ως το 1492 που πεθαίνει ο 

Λορέντζο έχουµε µια περίοδο ενεργητικής ανάµειξης της οικογένειας στην πολιτική ζωή της 

πόλης, σε τέτοιο βαθµό ώστε οι ιστορικοί αρχίζουν να µιλούν για περίοδο κυριαρχίας των 

Μεδίκων.  

Το διάστηµα από το 1494 ως το 1537 που περιγράφεται σαν την τελευταία µάχη της 

φλωρεντινής δηµοκρατίας, δεν είναι στην πραγµατικότητα παρά το τελευταίο στάδιο της 

διαµάχης µεταξύ των εύπορων οικογενειών που εκπροσωπούν τις τέσσερις µεγάλες 

                                                           
107 F. Antal, ό.π., σελ. 28. 
108 Στους συγγραφείς της πολιτικής ιστορίας, όπως ο Stephens, φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι την 
εποχή αυτή ξεκίνησε µέσα στον κύκλο των επικρατέστερων οικογενειών η συνειδητοποίηση του 
κοινού τους συµφέροντος και έτσι επέτρεψαν την αύξηση της επιρροής µιας από αυτών που 
θεωρούσαν ικανή στη διαχείριση των συµφερόντων τους. Στην αρχή οι επικρατέστεροι ήταν οι Albizzi 
οι οποίοι κατάφεραν τον εκτοπισµό των Μεδίκων το 1433. 
109 Σε 180.000 φλορίνια ανερχόταν το ποσό που κληρονόµησε από τον πατέρα του ο Κόζιµο, εκτός 
από µια µεγάλη κτηµατική περιουσία και την παλιά πατρίδα των Μεδίκων το Mugello. Bλ. J.R. Hale, 
Florence and the Medici. The pattern of control, Λονδίνο, Thames and Hudson, 1977, σελ. 14. 
110 Πολύ σηµαντικές ενδείξεις γι’αυτό είναι η αναγόρευση οποιασδήποτε συνοµωσίας εναντίον του 
Λορέντζο, ως συνοµωσίας εναντίον του ίδιου του κράτους, µε νόµο που ψηφίστηκε µετά τη δεύτερη 
απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, το 1481. Η πρώτη απόπειρα είναι η διάσηµη συνοµωσία των 
Πάτσι το 1478, που είχε πετύχει το θάνατο τού αδελφού τού Λορέντζο, Τζουλιάνο, και είχε συµβάλλει 
σηµαντικά στην αύξηση της δηµοτικότητάς τού ίδιου.  



 40

συντεχνίες και θεωρούνται  φορείς του παραδοσιακού τρόπου διακυβέρνησης και µιας εξ’ 

αυτών που διεκδικεί την εξουσία µε την υποστήριξη των µεγάλων δυνάµεων της εποχής, την 

οικογένεια των Μεδίκων. 

Παρόλα αυτά, η δραµατική για τους φλωρεντινούς µεγαλοαστούς αντίθεση µεταξύ 

του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της µοναρχίας δεν πρέπει να υποτιµηθεί από αυτήν τη 

διαπίστωση. Η ιδεολογία των µεγαλοαστών της Φλωρεντίας ήταν άρρηκτα δεµένη µε την 

δηµοκρατία της πόλης τους που οδήγησε στην οικονοµική τους ευηµερία και συνδέθηκε µε 

την κοινωνική και πολιτική τους άνοδο εις βάρος των ευγενών φεουδαρχών. Αυτό που 

φαίνεται ότι πραγµατικά τους τρόµαζε ήταν µια πιθανή εξέγερση των µικροαστών. Η άνοδος 

των Μεδίκων ευνοήθηκε από αυτόν ακριβώς το φόβο αλλά και από τις επιδιώξεις των 

ηγεµόνων που προσπαθούσαν να διασφαλίσουν τον πλούτο της111 . 

Το 1494 ο Πιέρο των Μεδίκων, γιος του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς, 

διώκεται µαζί µε όλη την οικογένειά του από τη Φλωρεντία, διότι αψηφώντας τη 

Σινιορία, παραδίδει µε δική του πρωτοβουλία112 την τόσο σηµαντική για το εµπόριο της 

πόλης, Πίζα, και τρία ακόµη Τυρρηνικά οχυρά, στον Κάρολο VIII . Το καθεστώς που 

εγκαθιδρύεται, µε τη στήριξη των συνασπισµένων αντιπάλων των Μεδίκων, είναι 

«ριζοσπαστικά δηµοκρατικό»113, στα πρότυπα της ανοιχτής αντιπροσώπευσης του 14ου 

αιώνα. ∆ηµιουργείται ο θεσµός του Μεγάλου Νοµοθετικού Συµβουλίου, που αριθµεί 

3000 άτοµα, δηλαδή το ένα πέµπτο του αρσενικού πληθυσµού άνω των 29 χρόνων. Η 

έδρα του, στο Παλάτσο ντε λα Σινιορία, κοσµείται µετά από παραγγελία του νέου 

καθεστώτος, µε τη µάχη του Ανγκιάρι από το Λεονάρντο και τη µάχη της Κασίνα από το 

Μιχαήλ Άγγελο, δύο έργα που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ114, αλλά σφράγισαν µε τα 

σχέδιά τους την τέχνη όλου του 16ου αιώνα, και θεωρήθηκαν προδροµικά του 

µανιερισµού. Η µάχη της Κασίνα απεικονίζεται σε ανάµνηση της κατάκτησης της Πίζας, 

η επανάκτηση της οποίας, που πραγµατοποιήθηκε τελικά το 1509, θεωρούνταν µια από 

τις πρώτες υποχρεώσεις του δηµοκρατικού καθεστώτος. 

                                                           
111 Η εκδοχή του Stephens ότι οι ισχυρές οικογένειες της Φλωρεντίας παρέδωσαν την πολιτική τους 
ανεξαρτησία στους Μέδικους υπολογίζοντας στην προοπτική της οικονοµικής ευηµερίας δεν µου 
φαίνεται ικανοποιητικός (J.N. Stephens, ό.π., σελ. 124-139) κυρίως διότι η οικονοµική ευηµερία, 
ειδικά για τις µεγαλοαστικές αυτές οικογένειες, ήταν εξασφαλισµένη. 
112 Ο Πιέρο προσπάθησε να µιµηθεί τον πατέρα του, ο οποίος σε συνθήκες όµως τελείως διαφορετικές 
µεσολάβησε µε δική του πρωτοβουλία, για τη συνθήκη ειρήνης µεταξύ της πόλης και του βασιλιά της 
Νάπολης, Φεράντε, διακινδυνεύοντας την επίσκεψή του στη Νάπολη, χωρίς την έγκριση της Σινιορία. 
Εκτός όµως από τη διαφορά των συνθηκών, ο Λορέντζο έδρεψε και τις δάφνες ενός επιτυχηµένου 
διαβήµατος, σε αντίθεση µε την παταγώδη αποτυχία του γιου του.    
113 Στην πραγµατικότητα αυτός είναι ισχυρισµός του Stephens (ό.π., σελ. 30 ). Ο Albertini αναλύει 
διεξοδικότερα την «δηµοκρατικότητα» του µεγάλου Συµβουλίου ( Rudolf von Albertini, Firenze dalla 
republica al principato, Tορίνο, Einaudi, 1970 (α΄ έκδ. 1955), σελ. 9. 
114 Η µάχη του Ανγκιάρι ολοκληρώθηκε από το Λεονάρντο αλλά καθώς βασιζόταν σε µια ακόµα από 
τις νέες µεθόδους του εφευρετικού καλλιτέχνη δεν διατηρήθηκε για πολύ.   
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Πρωταγωνιστής στις δηµοκρατικές αυτές κινητοποιήσεις και κύριος υπεύθυνος 

για τη δηµιουργία του Μεγάλου Συµβουλίου, είναι ο δοµινικανός µοναχός Girolamo 

Savonarola115. Ο Σαβοναρόλα µε τους διάσηµους «πύρινους» λόγους του κατά της 

ολιγαρχίας, του καθεστώτος των Μεδίκων αλλά και της παρακµάζουσας εκκλησίας, 

συγκεντρώνει την υποστήριξη της µεγάλης µάζας των µικροαστών που ζώντας σε 

συνθήκες εξαθλίωσης, εκφράζουν την αντίδρασή τους µε µιαν έξαρση θρησκευτικού 

συναισθήµατος που απευθύνεται ενάντια στη διαφθορά των κληρικών, την 

«εκκοσµίκευση» της Εκκλησίας αλλά και τον πολυτελή τρόπο ζωής των µεγαλοαστών.   

Ο καθοριστικός ρόλος της θρησκείας στην καθηµερινή ζωή των ιταλών είχε σα 

συνέπεια την άµεση σύνδεσή της µε κάθε πολιτικό ή κοινωνικό αναβρασµό. Στην αρχή 

του αγώνα της για οικονοµική και κοινωνική εξουσία η αστική τάξη συχνά ενίσχυε τις 

διεκδικήσεις της µε θρησκευτικά επιχειρήµατα ενάντια στην εκκλησία και το 

φεουδαλικό της χαρακτήρα, ενώ παράλληλα επιθυµούσε να έχει και η ίδια συµµετοχή σε 

αυτήν. Όταν η εκκλησία (ήδη από το 13ο αιώνα) συνδέθηκε οικονοµικά και πολιτικά µε 

τη µεγαλοαστική τάξη, η σχέση τους άλλαξε και στον θρησκευτικό τοµέα ενώ τα 

θρησκευτικά επιχειρήµατα έµενε να χρησιµοποιηθούν από τις καταπιεζόµενες 

οικονοµικά τάξεις.  

Έτσι συµβαίνει το παράδοξο φαινόµενο όλες οι δηµοκρατικές εξεγέρσεις στη 

Φλωρεντία να συνδέονται µε την αναβίωση έντονου θρησκευτικού συναισθήµατος. Το 

1494 αλλά κυρίως το 1527 κατά την τελευταία αναλαµπή της η δηµοκρατία συνδέθηκε 

µε τη θρησκεία σε βαθµό να ανακηρυχτεί ο Χριστός µόνος ηγέτης της πόλης.  

Η ανάµειξη του Σαβοναρόλα και η έκταση που έπαιρνε η κινητοποίηση 

οδήγησε στη συσπείρωση της ολιγαρχίας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση των 

Arrabiati. Oι Αrrabiati ήταν ακριβώς µέλη των επιφανών οικογενειών της 

µεγαλοαστικής τάξης που ήταν ενάντιοι στο καθεστώς των Μεδίκων αλλά φυσικά ήταν 

επίσης ενάντιοι στο Σαβοναρόλα και σε οποιαδήποτε ριζοσπαστική δηµοκρατική 

διεκδίκηση. Καθοριστικός ήταν φυσικά και ο ρόλος του πάπα. Μετά τον αφορισµό του, 

το 1497, η επιρροή του Σαβοναρόλα έπεσε, και το 1498 οδηγείται ο ίδιος στη θρυλική 

πυρρά της Piazza della Signoria.      

Εκτός από τον κοινωνικό αναβρασµό οι εξωτερικές πιέσεις µεγάλωναν επίσης 

την ανασφάλεια των ολιγαρχικών. Η Φλωρεντία ήταν πια ένα κράτος εξαρτηµένο από το 

παιχνίδι των συσχετισµών των µεγάλων δυνάµεων.  Η ισορροπία του 15ου αιώνα στην 

                                                           
115 Rudolf von Albertini, ό.π., σελ. 10. 
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ιταλική χερσόνησο, υπεύθυνη κατά µεγάλο µέρος και για την ευηµερία της πόλης, είχε 

ανατραπεί116.  

Η Φλωρεντία, µετά τη συνθήκη ειρήνης µε τον Κάρολο VIII, που έσωσε την 

πόλη από το γαλλικό στρατό, αναγκάζεται να µείνει δεσµευµένη µε τη Γαλλία, καθόλη 

τη διάρκεια της δηµοκρατικής περιόδου, γεγονός που δυσαρεστεί τον πάπα, που έχει στο 

µεταξύ συνάψει ιερή συµµαχία µε το γερµανό αυτοκράτορα, την Ισπανία, τη Βενετία και 

το Μιλάνο, και τον ωθεί στην υποστήριξη της επαναφοράς των Μεδίκων, προϋπόθεση 

που θεωρεί απαραίτητη, για την αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Φλωρεντίας. Η 

Φλωρεντία µένει εκτεθειµένη µεταξύ Γαλλίας, Γερµανίας και πάπα, ιδιαίτερα µετά την 

αποτυχηµένη Σύνοδο για τη µεταρρύθµιση της εκκλησίας, που έγινε µετά από έκκληση 

του γάλλου βασιλιά προς τους φλωρεντινούς στην Πίζα, προκαλώντας βέβαια την οργή 

της κεφαλής της καθολικής εκκλησίας. Ο πάπας είναι ο δυναµικός Ιούλιος ΙΙ µε τις 

παραγγελίες του οποίου εκτελούνται την ίδια εποχή στη Ρώµη µερικά από τα πιο 

σηµαντικά έργα της ιταλικής αναγέννησης, όπως η τοιχογράφηση της Capella Sixtina 

από το Μιχαήλ Άγγελο και των αιθουσών του Βατικανού από το Ραφαήλ. Η τέχνη της 

Φλωρεντίας υποκύπτει στη Ρώµη όπως και η πολιτική της.  

Η ανησυχία που προκαλούν οι εξελίξεις αυτές στους φλωρεντινούς µπορεί να 

εντοπιστεί σε έργα όπως Ο ηγεµόνας, του Μακιαβέλι, όπου καθρεπτίζεται πολύ έντονα η 

αντίφαση στα αισθήµατα της µεγαλοαστικής τάξης της Φλωρεντίας. Η παραδοσιακή 

σύνδεσή τους µε το δηµοκρατικό πολίτευµα δεν ταιριάζει µε τις νέες τους επιδιώξεις. Η 

πολιτική αντίφαση που προκύπτει από την εµµονή στη δηµοκρατική παράδοση, 

παράλληλα µε την πεποίθηση για την αποτελεσµατικότητα της µοναρχίας, 

µεταφράζονται στο έργο του Μακιαβέλι ως σύγκρουση του ηθικού µε το αναγκαίο. Από 

τη σύγκρουση αυτή προκύπτει και η ανεξαρτητοποίηση της πολιτικής από την ηθική 

καθώς σύµφωνα µε το «δόγµα Μακιαβέλι» η πολιτική του ηγεµόνα πρέπει να 

καθορίζεται από το αναγκαίο. Η διπλή ηθική που προκαλεί αυτή η ανεξαρτητοποίηση 

θεωρείται από το Hauser ένα από τα αίτια της κρίσης της αναγέννησης στην οποία 

στηρίζεται η γέννηση του µανιερισµού117. 

                                                           
116 Η ιστορία της ιταλικής χερσονήσου καθορίζεται από την εύθραυστη και διαρκώς ανατρεπόµενη 
ισορροπία µεταξύ των πέντε σηµαντικών κρατών τα οποία είναι : η δηµοκρατία της Φλωρεντίας , η 
δηµοκρατία της Βενετίας, το δουκάτο του Μιλάνου, το βασίλειο της Νάπολης και το παπικό κράτος 
Σύµφωνα µε τον Hans Baron, πρόκειται για το πρώτο µοντέρνο παράδειγµα οικογένειας κρατών που η 
ισορροπία µεταξύ τους διατηρείται µέσω της διαρκούς αναπροσαρµογής της ισορροπίας της εξουσίας 
(Η. Baron, In Search of Florentine Civic Humanism, New Jersey, Princeton University Press, 1988, 
σελ. 34).   
117 A. Hauser, ό.π., σελ. 82-89. 



 43

 Η κήρυξη του δηµοκρατικού Πιέρο Σοντερίνι, δια βίου Gonfaloniere di 

giustizia, το 1502118 δεν µειώνει την ανησυχία των συντηρητικών µεγαλοαστών . Παρόλα 

αυτά το τελικό χτύπηµα στο «δηµοκρατικό πείραµα Σοντερίνι», γεγονός ενδεικτικό και 

για την περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης, δόθηκε από τις µεγάλες δυνάµεις. Η 

Ιερή συµµαχία µετά την απόρριψη του αιτήµατός της προς το δηµοκρατικό καθεστώς για 

χρηµατική ενίσχυση µε αντάλλαγµα την παροχή προστασίας, δέχτηκε την πρόταση των 

Μεδίκων για µια σηµαντική οικονοµική ενίσχυση υπό τον όρο ν’αποκατασταθεί η θέση 

τους στη Φλωρεντία. Έτσι για 100.000 σκούδα, στις 31 Αυγούστου του 1512, το 

καθεστώς Σοντερίνι που τόσο πανηγυρικά  εγκαθιδρύθηκε, πέφτει, και οι Μέδικοι 

επιστρέφουν στην πόλη µε επικεφαλής το Τζουλιάνο, γιο του Λορέντζο του 

Μεγαλοπρεπούς και αργότερα δούκα του Νεµούρ.  

Το καθοριστικό ωστόσο γεγονός για την πολιτική της περιόδου είναι η άνοδος 

στον παπικό θρόνο το Μάρτιο του 1513 ενός άλλου γιού του Λορέντζο, του καρδινάλιου 

Τζιοβάνι των Μεδίκων και γνωστού από το πορτραίτο του Ραφαήλ, Λέοντα Χ , γεγονός 

που µετατοπίζει το κέντρο των αποφάσεων για την ιστορία της Φλωρεντίας στη Ρώµη. 

Η άνοδος ενός φλωρεντινού στο θρόνο του αρχηγού της Χριστιανοσύνης, 

προκάλεσε µεγάλο ενθουσιασµό στην πόλη ακόµα και ανάµεσα στους αντιπάλους των 

Μεδίκων και φυσικά εκτός του ότι ανέβασε στα ύψη το γόητρο της οικογένειας, 

δηµιούργησε την αίσθηση της ασφάλειας στους πολίτες για τις υποθέσεις της εξωτερικής 

της πολιτικής. 

Τα διλήµµατα των αριστοκρατικών εξανεµίζονται και ο συγγραφέας του 

Ηγεµόνα εξορίζεται από τους Μέδικους ως δηµοκρατικός.  

Από το 1512 ως το 1523 που ανεβαίνει στον παπικό θρόνο ως Κλήµης VII, ο 

νόθος γιος του Τζουλιάνο, αδελφού του Μεγαλοπρεπούς119, η Φλωρεντία βρίσκεται 

πλέον ουσιαστικά υπό την εξουσία των Μεδίκων, αλλά απολαµβάνει µια σχετική ηρεµία 

όσον αφορά τις διπλωµατικές σχέσεις της, καθώς βρίσκεται πλέον σε συµµαχία µε τη 

Γαλλία120, αλλά και κάτω από την προστατευτική ασπίδα της συµµαχίας του πάπα µε τον 

ισπανό αυτοκράτορα121. 

Η εξουσία των Μεδίκων έχει πια εδραιωθεί τόσο ώστε επιβιώνουν στη θέση 

τους χωρίς ουσιαστικό εκπρόσωπο καθώς οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της 

                                                           
118 Παρόλο που η κίνηση αυτή αποτελεί συντηρητική στροφή διότι σύµφωνα µε τη δηµοκρατική 
παράδοση αυτό ήταν ένα αξίωµα που ο κάτοχός του άλλαζε κάθε τέσσερα χρόνια.  
119 O Τζουλιάνο υπήρξε θύµα της συνωµοσίας των Pazzi, το 1478 από την οποία γλίτωσε ο αδελφός 
του Λορέντζο.  
120 Η συµµαχία µε τη Γαλλία εξασφαλίστηκε µέσω δύο διαδοχικών συνθηκών: της Συνθήκης του 
Viterbo (13 Οκτωβρίου 1515) και της  Συνθήκης της Ρώµης ( 18 Φεβρουαρίου 1517). 
121 Toν Ιανουάριο του 1515 οι Μέδικοι τέθηκαν υπό την προστασία της ιερής συµµαχίας και τον 
Ιανουάριο του 1519 υπογράφτηκε Συνθήκη συµµαχίας µεταξύ του Λέοντα Χ και του αυτοκράτορα 
Καρόλου. 
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οικογένειας δεν επιτρέπουν την σταθεροποίηση ενός µέλους της οικογένειας στη 

διακυβέρνηση της πόλης. Επιπλέον τους επιτρέπεται η διοίκηση µέσω εκπροσώπου, 

όπως ο Ghoro Gheri ή ο Silvio Passerini, εξίσου αντιπαθητικοί στους φλωρεντινούς και 

το κυριότερο, όχι φλωρεντινοί πολίτες οι ίδιοι. Παρόλη την ασταθή διαχείριση, το κύρος 

της οικογένειας φαινοµενικά δεν έχει µειωθεί. Η πρόταση του Μακιαβέλι, µέσω των 

Discorsi που απευθύνει στο Λέοντα Χ, το φθινόπωρο του 1519, για την επαναφορά ενός 

δηµοκρατικότερου αλλά και σταθερότερου πολιτεύµατος απορρίπτεται. ∆ύο εξεγέρσεις 

κατά του καθεστώτος των Μεδίκων έχουν κατασταλεί122. Οι Piagnoni οι οπαδοί του 

Σαβοναρόλα, µετά από κάποιες µεµονωµένες διαµαρτυρίες που εκδηλώθηκαν στη διετία 

από το 1513 ως το 1515, σιωπούν και η αναφορά στη δράση τους χρησιµεύει µόνο ως 

αφορµή για να δυσφηµιστεί κάποιος δηµοκρατικός, υποστηρικτής της επαναφοράς του 

Μεγάλου Συµβουλίου.  

Μετά το σύντοµο διάστηµα της ανόδου στον παπικό θρόνο του Αδριανού VI, 

ενός µετριοπαθή πάπα µε καταγωγή από την Ουτρέχτη, στον οποίο στήριζαν τις λιγοστές 

ελπίδες τους οι οπαδοί των µεταρρυθµίσεων στον εκκλησιαστικό τοµέα, παίρνει τη θέση 

του το 1523 ο δεύτερος Μέδικος πάπας, Κλήµης VII, που συνεχίζει να ελέγχει τη 

διοίκηση της Φλωρεντίας  

Η κατάσταση αυτή, σύµφωνα µε την οποία η πόλη φαίνεται να παραδίδεται 

στους Μέδικους και αυτοί να µη γνωρίζουν πως να την εξουσιάσουν, αλλά και η άµεση 

εξάρτηση της πολιτικής της από την παπική αυλή της Ρώµης θα συνεχιστεί παρόµοια 

µέχρι το 1527 και την πτώση του καθεστώτος, την οποία δεν προκάλεσαν ουσιαστικά 

παρά οι επιπόλαιοι χειρισµοί του ίδιου του πάπα στην εξωτερική πολιτική.  

  Η εγκαθίδρυση δύο φλωρεντινών στον παπικό θρόνο δεν αποτελούσε 

ασήµαντη εγγύηση οικονοµικής ευµάρειας όταν ήδη από το 15ο αιώνα οι φλωρεντινές 

τράπεζες ανθούσαν στη Ρώµη. Στις αρχές του 16ου ξεκινά µια περίοδος  ευηµερίας των 

φλωρεντινών τραπεζών και κατά συνέπεια των οικογενειών που τις στηρίζουν, όπως οι 

Altoviti, Antinori, Bardi, Capponi, Salviati, Strozzi και πολλών άλλων123, ενώ ένα πλήθος 

υπαλληλικών θέσεων ανοίγουν στο δίκτυο της γραφειοκρατίας της παπικής αυλής. 

Παράλληλα η βιοµηχανία του µεταξιού φαίνεται να ανθίζει124 ενώ για την ευηµερία του 

διεθνούς εµπορίου απαραίτητη ήταν πάντα η εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας στα 

πάτρια εδάφη. «Οι πλούσιοι», γράφει ο Francesco Guicciardini, «που δεν ενδιαφέρονταν 

                                                           
122 Η πρώτη εκδηλώθηκε λίγο πριν την εκλογή του Λέοντα Χ και είναι γνωστή ως στάση του Boscoli 
και η δεύτερη και πιο σοβαρή το 1522. 
123 ∆εν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα ονόµατα για όποιον ασχολείται µε την τέχνη της περιόδου είναι 
συνδεδεµένα µε µεγάλες παραγγελίες. 
124 Οι γνώµες φαίνεται ότι διχάζονται σε ότι αφορά την οικονοµική κατάσταση της πόλης ωστόσο ο 
Stephens παραθέτει το σχόλιο γάλλου περιηγητή που χρονολογείται το 1518 ότι δύο πράγµατα αξίζει 
να καταγράψει κανείς από µια σύντοµη επίσκεψη στη Φλωρεντία: την οµορφιά των εκκλησιών της και 
τη ζωντάνια της βιοµηχανίας µεταξιού ( J.N. Stephens, ό.π., σελ. 136).  
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για την κυβέρνηση και παραπονούνταν για την υποχρέωση να την ενισχύουν οικονοµικά, 

επιθυµούσαν µια µορφή διακυβέρνησης όπου ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά, η 

περιουσία τους θα µείνει ανενόχλητη»125 

Η τελευταία αλλά και πιο καθοριστική υποχώρηση της Φλωρεντίας στον πάπα 

ήταν η αποδοχή της συνθήκης του Cognac. Με τον ίδιο τρόπο που οδηγήθηκε στην 

αυτοκρατορική συµµαχία το 1519, οδηγήθηκε στη συµµαχία εναντίον της, το 1526. Ο 

Κλήµης VII εκτιµώντας τελείως εσφαλµένα τις φιλοδοξίες των δύο µεγάλων δυνάµεων 

αλλά και την δυνατότητα που απέµενε στο παπικό κράτος για διπλωµατικούς ελιγµούς, 

συµµάχησε µε τη Γαλλία εναντίον του αυτοκράτορα και συµπεριέλαβε τη Φλωρεντία 

στη συµµαχία, ενάντια στη θέληση των διακεκριµένων πολιτών της και σχεδόν εν 

αγνοία τους. Ο κίνδυνος για έναν επερχόµενο πόλεµο, που δε θα µπορούσε παρά να 

αποβεί καταστροφικός για την πόλη, ήταν η αφορµή για να ξεσηκωθεί επιτέλους η κοινή 

γνώµη εναντίον των Μεδίκων και της πατερναλιστικής πολιτικής του πάπα που την 

αντιµετώπιζε ως προσωπικό του φέουδο.  

H πρώτη που ξεσηκώθηκε, ήταν η τάξη των giovanni, των νέων δηλαδή γόνων 

των ισχυρών οικογενειών οι οποίοι µέχρι την ηλικία των τριάντα ετών δεν δικαιούνταν 

κανένα πολιτικό αξίωµα, ούτε είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις διότι κατά παράδοση 

παντρεύονταν σε µεγαλύτερη ηλικία, ενώ αντιθέτως διέθεταν χρόνο και χρήµα. Οι 

giovanni, που πρωτοστάτησαν σε όλα τα βίαια κινήµατα της αναγεννησιακής 

Φλωρεντίας, ήταν οι πρώτοι που µίλησαν εναντίον του καθεστώτος, και οι πρώτοι που 

ζήτησαν τα όπλα, από τη στιγµή µάλιστα που κυκλοφόρησαν στην πόλη τα νέα του 

θανάτου του Giovanni delle Bande Nere. 

Τον Μάρτιο του 1527 ο αυτοκρατορικός στρατός αρχίζει να πλησιάζει τη 

Φλωρεντία ενώ ο πάπας τροµοκρατηµένος ζητά οικονοµικό συµβιβασµό, επιβαρύνοντας 

και πάλι τη Φλωρεντία. Ο συµβιβασµός δεν πραγµατοποιείται διότι ο αυτοκράτορας 

έχοντας πάρει πια τις αποφάσεις του ζητά ένα υπέρογκο ποσό. Στις 26 Απριλίου του 

1527 και µε την ευκαιρία που παρείχε η απουσία από την πόλη του Passerini και του 

Ιππόλυτου αλλά και των καρδιναλίων Cibo126 και Ridolfi, κατά τη διάρκεια µιας 

συγκέντρωσης διαµαρτυρίας των giovanni που ζητούσαν όπλα στην πλατεία της 

Signoria, µια οµάδα από αυτούς κατέλαβε το κτίριο ζητώντας την επαναφορά του 

συντάγµατος του 1512, την εξορία των Μεδίκων και την ακύρωση του συνόλου των 

καταδικών για πολιτικούς λόγους από το 1512. Η εξέγερση αυτή έµεινε στην ιστορία ως 

Tumulto de Venerdi,  δηλαδή στάση της Παρασκευής, πιθανότατα γιατί διήρκεσε µόνο 

                                                           
125 J. N. Stephens, ό.π., σελ. 138. F. Guicciardini (1483 – 1450), Storie Fiorentine (1508-9): κάνει το 
συγκεκριµένο σχόλιο µε αφορµή την εκλογή του Piero Soderini gonfaloniere di giustizia δια βίου. 
126 Πρόκειται για τον καρδινάλιο Innocenzo Cibo, κληρονόµο του παλάτσο Πάτσι, που θα 
συναντήσουµε αργότερα στον κύκλο του δούκα Αλεσσάντρο,  βλ. πορτραίτο ν. 10. 
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µια µέρα. Καταπνίγηκε βίαια µε την άµεση επιστροφή του Passerini ενώ οι νέοι 

αναγκάστηκαν να παραδοθούν µε την υπόσχεση ότι δεν θα καταδικαστούν. 

Η αγανάκτηση κορυφώθηκε µε την άλωση της Ρώµης στις 6 Μαΐου. Τα νέα 

έφτασαν στη Φλωρεντία γύρω στις 11 Μαΐου και η ανατροπή του καθεστώτος ήταν πια 

ζήτηµα ηµερών127. Στις 17 Μαΐου του 1527 εξορίζονται οι Μέδικοι και ξεκινά στη 

Φλωρεντία η περίοδος της τελευταίας Φλωρεντινής δηµοκρατίας που θα κρατήσει µέχρι 

την άλωση της πόλης από τα στρατεύµατα του αυτοκράτορα Kαρόλου V, το 1530.  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελευταίας φλωρεντινής δηµοκρατίας, που 

εκδηλώθηκε από τους πρώτους µήνες της εγκαθίδρυσής της, ήταν ο θρησκευτικός 

χαρακτήρας της, ενδεικτικός της παραδοσιακής σύνδεσης της ιδεολογίας της µε τα 

κηρύγµατα του Σαβοναρόλα. Παράλληλα µε την επαναφορά του θεσµού του Μεγάλου 

Συµβουλίου και την τοποθέτηση του µετριοπαθούς Niccolo Capponi στη θέση του 

gonfaloniere di giustizia, ψηφίζεται µια σειρά νόµων καθαρά ηθικοπλαστικού 

χαρακτήρα που αφορούν τον περιορισµό της πορνείας, την απαγόρευση της βλασφηµίας, 

της σοδοµίας, τον έλεγχο των ταβερνών της πόλης αλλά και το διωγµό των εβραίων. 

Στις 9 Φεβρουαρίου του 1528  ψηφίζεται από το Μεγάλο Συµβούλιο νόµος που ορίζει το 

Χριστό µοναδικό ηγεµόνα της φλωρεντινής δηµοκρατίας (Rex populi fiorentini) 

σύµφωνα µε το δόγµα του Σαβοναρόλα που ενέπνευσε το καθεστώς του 1494. Έτσι την 

ίδια εποχή που στα βασίλεια της Γερµανίας και της Αγγλίας µαίνονταν ο πόλεµος της 

θρησκευτικής µεταρρύθµισης, σε µια πόλη της Ιταλίας, η τελευταία αναλαµπή της 

δηµοκρατίας συνοδευόταν από µια αναβίωση µεσαιωνικών θρησκευτικών εθίµων οι 

εκδηλώσεις των οποίων πλήθαιναν καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο κρίσιµη. 

 Οι Passerini, Ιππόλυτος και Αλεσσάντρο γλύτωσαν µετά βίας την 

καταδικαστική απόφαση το Φεβρουάριο του 1528 µε την επέµβαση του µετριοπαθούς 

gonfaloniere, ενώ το µένος εναντίον της οικογένειας αυξανόταν µέρα µε τη µέρα. Τον 

Απρίλιο του 1529 ο µετριοπαθής Niccolo Capponi αντικαθίσταται από τον ριζοσπαστικό 

Francesco Carducci. Τον Ιούνιο του 1529 ο Κλήµης συµµαχεί µε τον αυτοκράτορα µε 

την υπογραφή της συνθήκης της Βαρκελώνης και ουσιαστικά του παραδίδει τη 

Φλωρεντία. Τον Αύγουστο του 1529 στο Καµπραί ο Φραγκίσκος I της Γαλλίας, 

υπογράφει επίσης συνθήκη συµµαχίας µε τον Κάρολο V, σπάζοντας έτσι την παράδοση 

της συµµαχίας του µε τη Φλωρεντία. H πόλη µένει πλέον εντελώς εκτεθειµένη. Στις 10 

Οκτωβρίου ξεκινούν οι µαρτυρικοί µήνες της πολιορκίας της  και στις 12 Αυγούστου 

του 1530 τα στρατεύµατα του αυτοκράτορα καταλαµβάνουν την πόλη µετά την 

                                                           
127 Σύµφωνα µε την άποψη των περισσότερων µελετητών παρόλη τη γενική δυσαρέσκεια για τον 
τρόπο διοίκησης των Μεδίκων που κορυφώνεται κυρίως τα χρόνια από το 1524 και µετά, µε την 
έλευση των νεαρών νόθων διαδόχων, η ανατροπή τους δε θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τα 
δραµατικά γεγονότα της Ρώµης.  
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προδοτική συνεννόηση του αρχηγού των φλωρεντινών στρατευµάτων Μalatesta 

Baglione µε τον πάπα128. 

Τον Ιούλιο του 1531 ο Αlessandro των Μεδίκων κάνει την θριαµβευτική του 

είσοδο στην πόλη µε την προστασία του αυτοκράτορα και γίνεται ο πρώτος δούκας της 

Φλωρεντίας µε δικαίωµα κληρονοµικής διαδοχής, ενώ το 1532 καταργείται και η 

Signoria. Από τη στιγµή αυτή η πολιτική ιστορία της πόλης δεν παρουσιάζει κανένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς µε τη µετατροπή της σε δουκάτο, το πολίτευµα 

σταθεροποιείται σε αυτό της κληρονοµικής µοναρχίας και οι µοναδικές απειλές που 

αντιµετωπίζει ο δούκας προέρχονται από το χώρο της ίδιας του της οικογένειας και δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά προσωπικές αντιζηλίες129. Στην εκδήλωση µιας τέτοιου είδους 

αντιζηλίας αποδίδεται από τους περισσότερους ιστορικούς και η δολοφονία του το 1537, 

από τον ξάδελφό του Λορεντσίνο, παρά την προσπάθεια του ίδιου να δώσει πολιτικό 

χαρακτήρα στην πράξη του και να µείνει στην ιστορία ως τυρρανοκτόνος130. 

Η τελευταία προσπάθεια αντίδρασης των εξόριστων δηµοκρατικών που 

εκδηλώθηκε µετά τη δολοφονία του Αλεσσάντρο, καταπνίγηκε στη µάχη του 

Montemurlo από το συνασπισµό των φλωρεντινών και ισπανικών στρατευµάτων που 

στήριζαν την αιφνίδια επιλογή του δεκαεπτάχρονου Κόζιµο Ι των Μεδίκων ως διαδόχου 

του δολοφονηµένου δούκα. Η επικράτηση του νεαρού Κόζιµο το 1537 εγκαινιάζει µία 

περίοδο δύο αιώνων κληρονοµικής διαδοχής των Μεδίκων στο θρόνο του δουκάτου της 

Φλωρεντίας131. Η επικράτηση της µοναρχίας έφερε την επιδιωκόµενη σταθερότητα 

                                                           
128 Περιγραφή των µηνών της πολιορκίας γίνεται κατά την ανάλυση του Πορτραίτου ενός 
αλαβαρδιέρου (ν. 9) 
129 Η περίοδος αυτή περιγράφεται κυρίως κατά την παρουσίαση του πορτραίτου του δούκα που 
φιλοτεχνεί ο  Ποντόρµο το 1534 (ν. 10). 
130 Αν το κίνητρο του Λορέντζο ήταν πραγµατικά η απελευθέρωση της Φλωρεντίας σχολιάζει ο R.D. 
Jones, και όχι κάποια προσωπική αντιδικία ή η αναζήτηση δόξας το έγκληµα δεν έγινε µε τον τρόπο 
που έπρεπε. Μετά την πραγµατοποίηση του εγκλήµατος ο Λορεντσίνο έπρεπε να το κοινοποιήσει και 
να ενηµερώσει τους δηµοκρατικούς πολίτες της Φλωρεντίας αντί να εγκαταλείψει την πόλη, 
αναθέτοντας το συγκεκριµένο καθήκον στον υπηρέτη του (R.D. Jones, Francesco Vettori, Florentine 
Citizen and Medici Servant, Λονδίνο, The Athlon Press, 1972, σελ. 265).  
131 Ο τελευταίος διάδοχος ο Gian Gastone πέθανε το 1737. 
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µετέτρεψε όµως οριστικά εκτός από τον πολιτικό και τον κοινωνικό και πολιτιστικό 

χαρακτήρα της πόλης. 

Μία από τις πρώτες φροντίδες του Κόζιµο Ι µετά την οριστική αντιµετώπιση 

των αντιπάλων του, εκτός από την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης του δουκάτου από 

τον αυτοκρατορικό έλεγχο και τη συγχώνευση της πόλης µε την περιφέρεια της 

κυριαρχίας της, ήταν η αποµάκρυνση του καθεστώτος από την τάξη που ήταν ιστορικά 

υπεύθυνη για την επιβολή του και η ολοένα µεγαλύτερη προβολή του οίκου των 

Μεδίκων. Ολόκληρη η Τοσκάνη υπό την επίβλεψη του δούκα οπλίστηκε µε κάστρα και 

οχυρωµατικά έργα, ενώ οι διάφορες πόλεις της χάνουν σταδιακά την αυτονοµία τους και 

εξαρτώνται διοικητικά όλο και πιο πολύ από το παλάτι των Μεδίκων που αποκτά τη 

θέση κεντρικής εξουσίας. Έτσι ο Κόζιµο Ι παίρνει τη θέση του µονάρχη ολόκληρης της 

Τοσκάνης, τίτλος που του αποδίδεται το 1569 και επίσηµα από τον πάπα Πίο V, που τον 

ονοµάζει Μεγάλο ∆ούκα όχι πλέον της Φλωρεντίας αλλά ολόκληρης της Τοσκάνης, ενώ 

ο οίκος των Μεδίκων προσαρµόζεται στο εθιµοτυπικό µιας παραδοσιακής πριγκηπικής 

αυλής στο πρότυπο των υπολοίπων της Ευρώπης του 16ου αιώνα, αποποιούµενος 

οριστικά τα χαρακτηριστικά της µεγαλοαστικής τάξης που τον ανέδειξε. 

Με πολύ συντοµία τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το ιστορικό πλαίσιο 

είναι τα εξής: 1) Η περίοδος που εξετάζουµε (1494 – 1556) χωρίζεται σε δύο φάσεις µε 

όριο ανάµεσά τους το 1534 που εγκαθιδρύεται το καθεστώς της κληρονοµικής 

µοναρχίας µε πρώτο δούκα τον Αλεσσάντρο των Μεδίκων 2) Καθοριστικός παράγοντας 

όλων των εξελίξεων είναι η φλωρεντινή µεγαλοαστική τάξη που ρυθµίζει την 

κατάσταση ανάλογα µε τα οικονοµικά, και τα  κοινωνικά της συµφέροντα αλλά και τις 

ιδεολογικές  της πεποιθήσεις 3) η πρώτη φάση, στη σφαίρα της ιδεολογίας, µπορεί να 

περιγραφεί ως ο αγώνας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µε τη µοναρχία, ενώ στην 

κοινωνική δεν είναι παρά µια εσωτερική διαµάχη της µεγαλοαστικής τάξης 4) Οι 

µικροαστοί και οι εργάτες µετέχουν µόνο µε έµµεσο τρόπο στις εξελίξεις ως εν δυνάµει 

παράγοντας κοινωνικής αναταραχής 5) υπάρχει οικονοµική κρίση εξαιτίας του πολέµου 

και των επιδηµιών αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή στις οικονοµικές 

δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τα κεφάλαια της κυρίαρχης τάξης. 

 O C. Cipolla επισηµαίνει οικονοµική κρίση στην ιταλική χερσόνησο λόγω 

της κατάστασης και επισηµαίνει ιδιαίτερα για τη Φλωρεντία: « Μεταξύ του τέλους του 

15ου αιώνα και της περιόδου 1530-40 ο πληθυσµός στη Φλωρεντία µειώθηκε από 72.000 

σε 60.000 και ο αριθµός των εργαστηρίων εριουργίας έπεσε από 270 σε λίγο περισσότερο 

από 60»132. Ωστόσο η ανάκαµψη ήταν εντυπωσιακή γύρω στα µέσα του αιώνα και 

οφειλόταν, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, «στη µακραίωνη παράδοση εργατικότητας και 

                                                           
132 C. Cippola, ό.π., σελ. 331. 
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επιχειρηµατικότητας που είχε δηµιουργήσει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο ξεχωριστών 

δυνατοτήτων»133 . 

 Ο R. Duplessis παρουσιάζει επίσης αδιατάρακτη την υφαντουργική 

δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη από το δεύτερο µισό του 15ου αι. ως το τρίτο τέταρτο 

του 16ου: « Η ιταλική υφαντουργία ακµάζει: η ετήσια παραγωγή µάλλινων (woolens) 

ανέρχεται από 10.000 – 12.000 κοµµάτια το 1430 σε 30.000 και παραπάνω το 1560 µε 

1570»134. Kατά τη γνώµη του η βόρεια και κεντρική Ιταλία όπως και οι νότιες Κάτω 

Χώρες, τα παραδοσιακά βιοµηχανικά κέντρα της Ευρώπης, ενίσχυσαν τη θέση τους κατά 

το 16ο αι. παρά το άνοιγµα νέων θαλάσσιων οδών. Ένας λόγος γι’αυτό ήταν η ύπαρξη στο 

εξωτερικό µεγάλου δικτύου ιταλών τραπεζιτών και εµπόρων135. 

 Η αλήθεια είναι ότι οι φλωρεντινοί µεγαλοαστοί είχαν παράλληλα µε τις 

επιχειρησιακές τους δραστηριότητες και µεγάλες κτηµατικές περιουσίες, µε πρώτους από 

όλους τους Μέδικους όπως έχει ήδη αναφερθεί. Το 1498 οι φλωρεντινοί κατείχαν τα δύο 

τρίτα της καλλιεργήσιµης γης, στο Mugello, βόρεια της πόλης (ενώ οι ντόπιοι γεωργοί 

µόλις το ένα ένατο) και µισό αιώνα αργότερα περισσότερο από 30% της καλύτερης γης 

της εξοχής της Πίζας. H παρακµή της αγροτικής οικονοµίας απέχει ακόµη και 

τοποθετείται γύρω στο 1580 µε 1610136.  

 Το γεγονός ότι οι αστοί των πόλεων κατείχαν επιπλέον σηµαντικές 

εκτάσεις γης έχει παραµεληθεί από τους ιστορικούς που ασχολούνται µε το φαινόµενο της 

ανάπτυξης των µεσαιωνικών πόλεων έτσι ώστε να τονιστεί το φαινόµενο της 

αστικοποίησης137. Καθώς όµως τα τεκµήρια  για την ύπαρξη των γαιών είναι τόσα ώστε 

να µη µπορούν να αγνοηθούν, η παλαιότερη σχολή ιστορικών εξηγούσε την ύπαρξή τους 

ως εναλλακτική µορφή επένδυσης σε καιρούς οικονοµικής κρίσης138. 

Συνεπώς δεν διαπιστώνεται από τη νεότερη έρευνα µια αιφνίδια επιστροφή στο 

φεουδαρχικό σύστηµα οικονοµίας. Η εκµετάλλευση της γης συµβαδίζει µε τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες των επιφανών φλωρεντινών. 

 

σύντοµη ιστορία του φλωρεντινού πορτραίτου 

                                                           
133 Ό.π. 
134R. Duplessis, ό.π., σελ. 88. 
135 Ό.π., σελ. 89. 
136 Ό.π., σελ. 56. 
137 J. Heers, Parties and political life in the medieval West, Άµστερνταµ, Νέα Υόρκη, Οξφόρδη, North 
Holland publishing company, 1977, σελ. 118. 
138 Ό.π.  Αυτός είναι και ο ακριβής ισχυρισµός του Άνταλ που υποστηρίζει την επιστροφή των 
µεγαλοαστών φλωρεντινών στα φέουδα λόγω της οικονοµικής κρίσης του 16ου αιώνα. Η νέα αυτή 
προσέγγιση από ερευνητές που ασχολούνται µε την αγροτική οικονοµία θέλει να τονίσει ότι συνέχιζε 
παράλληλα µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες και η εκµετάλλευση της γης καθόλη τη διάρκεια του 
µεσαίωνα (υποθέτω από τον 12ο και µετά που οι αστοί άρχισαν να την αποσπούν από τους 
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Από την αρχή του 15ου αιώνα η τάξη των επιφανέστερων οικονοµικά 

οικογενειών της Φλωρεντίας, που ασκούσε τον έλεγχο στην πολιτική αλλά και στην 

πολιτιστική ζωή της πόλης φαίνεται ότι θεωρούσε απαραίτητο µαζί µε τα πολυτελή 

µνηµεία που χάριζε στην πόλη, να διατηρήσει στην αιωνιότητα και τα ίδια τα πρόσωπα 

των εκπροσώπων της. Επικρατεί λοιπόν η συνήθεια να απεικονίζονται οι φλωρεντινοί 

στις τοιχογραφίες που κοσµούν την πόλη  και τις εκκλησίες τους. Η άνθιση εξάλλου των 

τεχνών το 15ο αιώνα οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της στην προσπάθεια να 

σωθούν οι πλούσιοι επιχειρηµατίες και τραπεζίτες της Τοσκάνης από το αµάρτηµα της 

τοκογλυφίας. Ένα από τα πρώτα παραδείγµατα προσωπογραφίας µέσα σε θρησκευτικό 

χώρο, χρονολογείται στα τέλη του 14ου αιώνα και βρίσκεται στο παρεκκλήσι Scroveni 

στην Πάντοβα που τοιχογραφήθηκε από τον Τζιότο, µετά από παραγγελία του γνωστού 

τραπεζίτη. Στο τέλος του εικονογραφικού κύκλου της ζωής του Χριστού απαθανατίζεται 

στην αιωνιότητα και ο ίδιος ο Scrovegni, καθώς και η γενναιόδωρη πράξη του.     

Έτσι ακµάζει στη Φλωρεντία το συλλογικό πορτραίτο, η λειτουργία του 

οποίου είναι κατά κύριο λόγο αναµνηστική και αυτό που ενδιαφέρει τον εικονιζόµενο 

είναι η διατήρηση των φυσιογνωµικών του χαρακτηριστικών στον αιώνα τον άπαντα. 

Από τα πρώτα παραδείγµατα συλλογικού πορτραίτου139 είναι µια χαµένη τώρα 

τοιχογραφία του Μαζάτσιο, που εικονίζει την λειτουργία στην εκκλησίας των 

Καρµελιτών το 1422, και µε την αφορµή αυτή ένα πλήθος διακεκριµένων πολιτών οι 

οποίοι παρίστανται στην πλατεία της εκκλησίας. Στην περίπτωση αυτή έχουµε να 

κάνουµε µε την απεικόνιση ενός ιστορικού γεγονότος, ο ζήλος όµως των φλωρεντινών 

για υστεροφηµία τους οδηγεί να συµµετέχουν και σε πλήθος από θρησκευτικές σκηνές 

µεταβάλλοντας πολλά παρεκκλήσια σε εκθεσιακούς χώρους πορτραίτων, προκαλώντας 

έτσι και την οργή του Σαβοναρόλα. Στη Φλωρεντία το πιο γνωστό και σωζόµενο µέχρι 

σήµερα παράδειγµα είναι οι τοιχογραφίες του Ντοµένικο Γκιρλαντάιο (1449-1494) στο 

ιερό της Santa Maria Novella που περιλαµβάνουν σκηνές από τη ζωή της Παναγίας και 

του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στις οποίες συµµετέχουν πλήθος φλωρεντινοί, κυρίως 

του κύκλου της οικογένειας των δωρητών140, ντυµένοι µάλιστα µε τη µόδα της εποχής 

τους.  

Καθώς στην συγκεκριµένη παράδοση των τοιχογραφιών, που κυριαρχούσε 

εκτός από την περιοχή της Τοσκάνης και στη Βενετία, το πρόσωπο εξαιτίας των 

                                                                                                                                                                      
προηγούµενους ιδιοκτήτες της ως αποζηµίωση για δάνεια που δεν ήταν δυνατό να εξοφληθούν) και 
δεν αποτελούσε ένα υποκατάστατο σε περιόδους κρίσης. 
139 J.Pope-Hennessy, The portrait in the Renaissance, The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 
Bollingen Series XXXV, 12, Princeton, 1966, σελ. 9. 
140 Το επεισόδιο από τη ζωή του Προδρόµου, Ο Ζαχαρίας στο ναό, περιέχει 22 πορτραίτα που ανήκουν 
σε µέλη των οικογενειών Tornabuoni και Tornaquinci. 
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αναγκών της εικονογράφησης αποδίδονταν συνήθως σε προφίλ ή σε τρία τέταρτα, 

(στάση που συνήθως όριζαν ως το ένα µάτι και το µισό), την ίδια παράδοση ακολούθησε 

και το φορητό πορτραίτο, που συνήθως προερχόταν από κάποιο οµαδικό141. Τα 

πορτραίτα αυτά, είτε πρόκειται για τις νωπογραφίες των εκκλησιών είτε για φορητά 

πορτραίτα ζωγραφισµένα σε λάδι, έδιναν ιδιαίτερη σηµασία στην πιστή απόδοση των 

φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών του εικονιζόµενου. Γι’αυτό το λόγο χρησιµοποιούσαν 

εκµαγεία των προσώπων των νεκρών, που διατηρούσαν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά 

τους µακριά από τη φθορά του χρόνου, ή έκαναν προσχέδια του προσώπου τους για 

µελλοντικά πορτραίτα ή αδριάντες όταν επρόκειτο για επιφανείς πολίτες. 

Ο λόγος αυτής της έµφασης δεν είναι δύσκολο να ερµηνευτεί καθώς ο 15ος 

είναι ο αιώνας της παρατήρησης, της έρευνας, της αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος 

για τον περιβάλλοντα χώρο. Ο άνθρωπος παράλληλα µε το χώρο γύρω του 

επαναανακαλύπτει τον εαυτό του και όπως κάθε παρατηρητής πριν περάσει στον 

εσωτερικό κόσµο, ασχολείται µε το περίβληµά του. Η  εξωτερική του εµφάνιση τον 

ενδιαφέρει είτε είναι όµορφη είτε είναι άσχηµη γιατί αποτελεί απόδειξη της 

µοναδικότητάς του. Ο Λέων Μπατίστα Αλµπέρτι στην πραγµατεία του Περί γλυπτικής 

αναφέρει : « Καµµιά φωνή δε θα βρεθεί που να είναι όµοια µε την άλλη, καµµιά µύτη. 

Το γλυπτό πρέπει να εικονίζει το άτοµο στη µοναδικότητά του και όχι γενικά τον 

 
άνθρωπο». Αντιπροσωπευτικά αυτής της άποψης 

είναι τα πορτραίτα του Federigo da Montefeltro, 

δούκα του Ουρµπίνο και της συζύγου του, 

ζωγραφισµένα από τον Piero della Francesca, το 

1472-74.  

Ζωγράφοι, χαρακτηριστικών της 

εποχής, πορτραίτων είναι επίσης ο Antonio 

                                                           
141 J.Pope Henessy, ό.π., σελ. 21 
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Pollaiuolo142, o Sandro Botticelli, o Perugino, o Antonello da Messina143. Στο 15ο αιώνα 

ο ζωγράφος ασχολούνταν µε τις ορατές πτυχές της προσωπικότητας. Αλλά και λίγο 

αργότερα που το ψυχολογικό ενδιαφέρον άρχισε να εµφανίζεται, για ένα µεγάλο 

διάστηµα βασιζόταν στην επεξεργασία των φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών, δίνοντας 

µελέτες όπως αυτή του Pomponius Gauricus, στο De Sculptura, το 1504144. 

Μεγάλο αριθµό από φυσιογνωµικές µελέτες άφησε ο Λεονάρντο. Ακούραστος 

παρατηρητής του ανθρώπου και του σύµπαντος ενσαρκώνει την νεογέννητη περιέργεια 

της εποχής του για το «πώς λειτουργεί» πραγµατοποιώντας αµέτρητες µελέτες 

ανατοµίας, µηχανικής, βοτανικής, τα αντικείµενα των οποίων αναλύονταν ως την 

τελευταία τους λεπτοµέρεια µε σκοπό να ανακαλυφθεί ο τρόπος λειτουργίας τους. Για 

τον Λεονάρντο το σώµα των ανθρώπων και των ζώων δεν είναι παρά µια µηχανή, το 

σύµπαν όλο είναι µια µηχανή145. Για να βρούµε πώς λειτουργεί το σύµπαν πρέπει να το 

ερευνήσουµε µέσω των άµεσων εµπειριών που προκύπτουν από τις πέντε αισθήσεις µας. 

Για να ζωγραφίσουµε έναν άνθρωπο σωστά, πρέπει να µάθουµε πώς είναι φτιαγµένος. Ο 

Λεονάρντο ερευνά το ανθρώπινο σώµα εξονυχιστικά : εξωτερικά (φυσιογνωµικές 

µελέτες), εσωτερικά (µελέτες ανατοµίας, είναι ο πρώτος που ανοίγει τη µήτρα και 

σχεδιάζει το έµβριο) και σε θέµατα κίνησης (µηχανικές µελέτες). Το 1503 φτιάχνει το 

πιο πιστό ανθρώπινο αντίγραφο, το διασηµότερο  πορταίτο όλων των εποχών τη 

Τζοκόντα. Ερευνώντας το σώµα στην παραµικρή του λεπτοµέρεια, κατάφερε την 

απόδοση της ψυχής.  

Ο άνθρωπος που δήλωνε ότι τον ενδιαφέρει το σώµα ενώ δεν µπορεί να 

κατανοήσει την ψυχή146, είναι ο πρώτος που, κατά γενική οµολογία των ιστορικών 

τέχνης, έδοσε ψυχή στο πορτραίτο. 

Στις αρχές του 16ου αιώνα και µε αφετηρία το χαµόγελο της Μόνα Λίζα, το 

ενδιαφέρον στρέφεται εξίσου και στον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου. Εκτός από την 

εξωτερική εµφάνιση αρχίζει να ενδιαφέρει τον ζωγράφο και η απεικόνιση της 

πνευµατικής του κατάστασης. Ο ζωγράφος δεν αρκείται στα ατοµικά χαρακτηριστικά 

                                                           
142 Ο τρόπος απόδοσης των πολυτελών υφασµάτων στα ενδύµατα των δροσερών φλωρεντινών 
γυναικών που εικονίζονται στα πορτραίτα του Πολαγιόλο,  έχει την ίδια ακρίβεια που χαρακτηρίζει 
την απόδοση των ενδυµάτων από τον Μπροντσίνο στα δικά του πορτραίτα, έναν αιώνα αργότερα. 
143 Στα πορτραίτα των δύο τελευταίων, που είναι και οι τελευταίοι χρονολογικά, αρχίζει να 
εκδηλώνεται κάποιο ενδιαφέρον και για τον εσωτερικό κόσµο του εικονιζόµενου. Π.χ. στο Πορτραίτο 
νέου, του Antonello da Messina που βρίσκεται στο Παρίσι ή στο Πορτραίτο του Francesco delle 
Opere, του Perugino. 
144 Στις  αναγεννησιακές πραγµατείες περί φυσιογνωµίας βασίστηκαν κατά µεγάλο µέρος τα 
συµπεράσµατα του Λάβατερ, το 18ο αιώνα. 
145 E. Garin, «The Universality of Leonardo», Science and civic life in the Italian Renaissance, 
Gloucester, Mass., Peter Smith, 1978 (α΄ έκδοση στα ιταλικά το 1965), σελ.67-69. 
146 « Ότι αποµένει για τον ορισµό της ψυχής θα το αφήσω στο µυαλό των µοναχών, των πατέρων των 
ανθρώπων, που από καθαρή έµπνευση γνωρίζουν όλα τα µυστικά...». Το απόσπασµα είναι από τα 
Τετράδια ανατοµίας του Λεονάρντο (βλ. Ε. Garin, ό.π., σελ.69). 
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του εικονιζόµενου αλλά µε τη βοήθεια των χειρονοµιών και του τονισµού της έκφρασης 

προσπαθεί να αποδόσει και το χαρακτήρα του. 

Το αποτέλεσµα είναι η πραγµατοποίηση 

των τέλειων πορτραίτων της Ώριµης 

Αναγέννησης που σύµφωνα µε την εικόνα της 

εποχής για τον άνθρωπο - κέντρο του κόσµου και 

µικρογραφία του δηµιουργού του, τοποθετηµένου 

µέσα στο τακτικό, οργανωµένο µε µαθηµατική 

ακρίβεια σύµπαν, ο εικονιζόµενος αποτελεί 

δείγµα µιας τέλειας ισορροπίας ψυχής και 

σώµατος, συχνά σε απόλυτη αρµονία και µε το 

περιβάλλον.   

Η Μόνα Λίζα ποζάρει ήρεµη και γεµάτη 

αυτοπεποίθηση στο κέντρο του πίνακα, σε 

απόλυτη αρµονία µε τον εαυτό της και το χώρο που την περιβάλλει στον οποίο φυσικά 

κυριαρχεί. 

 Ανάλογα παραδείγµατα αποτελούν το πορτραίτο του συγγραφέα του Il libro 

del Cortegiano, Baldassare Castiglione από τον Ραφαήλ, το Πορτραίτο του πάπα Ιουλίου 

ΙΙ από τον ίδιο ζωγράφο αλλά και τα πορτραίτα του Τιτσιάνο µε πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα ανάµεσά τους το Πορτραίτο του Ludovico Ariosto. 

Τα πορτραίτα των µεγάλων δηµιουργών της Αναγέννησης αναδεικνύουν 

δυναµικές αλλά και ισορροπηµένες προσωπικότητες µέσω αρµονικών και πολύ 

προσεκτικά σχεδιασµένων συνθέσεων στο κέντρο των οποίων αναδεικνύεται η µορφή 

του εικονιζόµενου, µεταφέροντας το σύνολο της ύπαρξής της, στην πιο ιδανική της 

εκδοχή,  στη δισδιάστατη επιφάνεια του πίνακα. Τα πορτραίτα αυτά χρονολογούνται 

στις δύο πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα. 

Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας η ισορροπηµένη αυτή εικόνα ανατρέπεται µε 

την εµφάνιση της πρώτης φάσης του µανιερισµού. Ο εικονιζόµενος αρχίζει να 

µετακινείται από το βάθρο της τελειότητας του και να παρουσιάζεται πιο ευάλωτος, 

καθώς ο άνθρωπος της εποχής της κρίσης και των ανακατατάξεων συνειδητοποιεί τα 

ρήγµατα που σχηµατίζονται  στην τέλεια εικόνα που είχε σχηµατίσει για τον εαυτό του. 

Το γεµάτο αυτοπεποίθηση και ήρεµο διαλογισµό βλέµµα αντικαθίσταται από ένα 

βλέµµα γεµάτο µελαγχολία και αγωνία. 
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Στη σύντοµη αυτή περίοδο της ανασφάλειας και της αµφισβήτησης που 

αντιστοιχεί στην περίοδο της πολιτικής αστάθειας αλλά και της ηθικής κρίσης που 

αναλύει ο Xάουζερ, τοποθετούνται τα πιο αντιπροσωπευτικά πορτραίτα του Ποντόρµο 

αλλά και του Ρόσσο Φιορεντίνο στη Φλωρεντία αλλά και τα πρώτα πορτραίτα του 

Παρµιτζιανίνο στην Πάρµα, όπως 

η Αυτοπροσωπογραφία σε 

καθρέπτη, του 1524. 

Στη Φλωρεντία η πρώτη 

αυτή και πιο γόνιµη στις 

επιδιώξεις της φάση του 

µανιεριστικού πορτραίτου λήγει τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

1530 ταυτόχρονα και καθόλου 

ανεξάρτητα µε την µετατροπή της 

σε δουκάτο καθώς το πολίτευµά 

της µετατρέπεται σε κληρονοµική µοναρχία. Είναι η περίοδος της κυριαρχίας του 

ταξικού πορτραίτου, που από το σύνολο των χαρακτηριστικών του εικονιζόµενου 

επιλέγει να προβάλλει την κοινωνική του θέση. Στη Φλωρεντία κυριότερος εκπρόσωπος 

του είδους είναι ο µαθητής του Ποντόρµο Μπροντσίνο που αναλαµβάνει να 

φιλοτεχνήσει τα πορτραίτα της οικογένειας του δούκα Κόζιµο Ι και παράλληλα την 

ευθύνη να µετατρέψει οριστικά τη δηµόσια εικόνα της οικογένειας σε αυτήν µιας 

πριγκηπικής δυναστείας.  

Η σειρά των πορτραίτων του δούκα και της συζύγου του Ελεονώρας του 

Τολέδο, όπως και των νεαρών διαδόχων ζωγραφισµένα µε την λεπτολόγο αυστηρότητα 

του Μπροντσίνο, αποτέλεσαν τα αντιπροσωπευτικότερα δείγµατα πορτραίτων αυλικού 

τύπου, επηρέασαν µε το στυλ τους το σύνολο των προσωπογραφιών της εποχής και για 

την πλειοψηφία των ιστορικών τέχνης θεωρούνται τα µοναδικά που εκπροσωπούν το 

στυλ του µανιερισµού στο είδος της προσωπογραφίας. 

Οι ηγεµόνες επιβάλλουν την εξουσία τους εικονογραφούµενοι µε την ψυχρή 

µεγαλοπρέπεια µιας σχεδιαστικής ακρίβειας που αγγίζει την υπερβολή, και µε 

ανέκφραστα πορσελάνινα πρόσωπα που αποστασιοποιώντας το θεατή από την 

προσωπικότητά τους εστιάζουν το ενδιαφέρον του στις λεπτοµέρειες της ενδυµασίας 

τους που πιστοποιούν το κοινωνικό τους κύρος147.   

                                                           
147 Εξαιρετικές περιγραφές των πορτραίτων του Μπροντσίνο έχουν κάνει ο Antal και ο Hauser 
(F.Antal., όπ., σελ.87-88 και A. Hauser, ό.π., σελ. 198-199) ενώ µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση του Hauser είναι που διαπιστώνει ότι την περίοδο εκείνη οι ηγεµόνες προσπαθούν να 
ενισχύσουν το κύρος τους µέσω της αποστασιοποίησής τους, ενώ αργότερα, την περίοδο του µπαρόκ, 
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Η σύντοµη αυτή και κάπως απλουστευτική ιστορία του πορτραίτου ίσως 

επέτρεψε να επισηµανθούν µερικές 

γενικές αρχές και να γίνουν κάποιες 

διαπιστώσεις που συνήθως 

παραµελούνται µέσα στο πολύπλοκο 

πλέγµα των τεχνοτροπικών επιρροών. 

                                                                                                                                                                      
όταν δηλαδή η εξουσία τους έχει επιβληθεί και η πραγµατική απόσταση µεταξύ διοικούντων και 
διοικουµένων έχει εδραιωθεί, στα πορτραίτα τους η αποστασιοποίηση αρχίζει να αντικαθίσταται 
σταδιακά από την έκφραση ζωηρών συναισθηµάτων. 
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                                   Κατάλογος των πορτραίτων του Ποντόρµο 

 

 

1) Γυναικείο πορτραίτο 

 

π. 1514148 

Λάδι σε ξύλο 

41 Χ 33 εκ. 

Μουσείο Pitti, Φλωρεντία. 

 

Είναι ίσως περίεργο ότι µία από 

τις πρώτες προσπάθειες του Ποντόρµο 

στην τέχνη του πορτραίτου αφορά µία 

γυναίκα,  καθώς στο σύνολο των δώδεκα 

έργων που θα εξεταστούν, τα γυναικεία 

πορτραίτα είναι µόνο τρία. Τα πιο 

αντιπροσωπευτικά πορτραίτα του είναι 

πορτραίτα νέων ανδρών, στα οποία και 

αναγνωρίζονται πιο εύκολα τα 

χαρακτηριστικά του στυλ του. ∆εν είναι 

τυχαίο που από τα τρία αυτά γυναικεία 

πορτραίτα, τα πρώτα δύο, που είναι 

ταυτόχρονα και τα πρώτα του, 

αποδίδονταν για χρόνια στον δάσκαλό του Αντρέα ντελ Σάρτο, και µέχρι σήµερα 

εκτίθενται µε την ίδια απόδοση, ενώ  το τελευταίο, της Μαρία Σαλβιάτι, έχει γίνει σε 

συνεργασία µε τον µαθητή του, Μπροντσίνο, και από κάποιους µελετητές αποδίδεται 

ολοκληρωτικά σε αυτόν. 

Το πορτραίτο από το οποίο ξεκινάµε, ανεπιφύλακτα το αρχαιότερο από αυτά 

που αποδίδονται στο ζωγράφο, προέρχεται από τα βασιλικά διαµερίσµατα του Παλάτσο 

Πίττι, και εκεί βρίσκεται µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε τον Costamagna149 αναφέρεται 

στην καταγραφή της Guardaroba του 1612, αλλά και στις καταγραφές της πινακοθήκης 

του Pitti του 1704-14 και 1815, ως έργο του Αντρέα ντελ Σάρτο, ενώ εντελώς 

αδικαιολόγητα, στην καταγραφή του 1829 αναφέρεται ως έργο άγνωστου βενετσιάνου. 

                                                           
148 H χρονολόγηση των πορτραίτων ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό τη χρονολόγηση του L. Berti στη 
µονογραφία του L’opera completa del Pontormo, Mιλάνο, σειρά Rizzoli, 1973. 
149 Ph. Costamagna, Pontormo, Mιλάνο, Electa, 1994, σελ.106. 
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Πρώτος το απέδωσε στον Ποντόρµο ο Μπέρενσον το 1932150, και στη 

συνέχεια  ο Gamba το 1956151, ο οποίος το χαρακτηρίζει «γαµήλιο» και το χρονολογεί 

στον πρώτο καιρό της µαθητείας του κοντά στον Αντρέα ντελ Σάρτο. Ο Berti το 

περιλαµβάνει στην έκθεση µε θέµα: «o Ποντόρµο και η πρώτη φάση του φλωρεντινού 

µανιερισµού» που έγινε στη Φλωρεντία το 1956152, αµφιβάλλει όµως για την απόδοση 

στη µονογραφία του 1973153, µε το επιχείρηµα ότι λείπει από το έργο η χαρακτηριστική 

φωτοσκίαση της φλωρεντινής τεχνοτροπίας και αναφέρει ως πιθανό ζωγράφο τον 

Puligo154. Το έργο δεν αναφέρεται από την Cox-Rearick και το Forster. 

Πρόκειται για το σκοτεινό πορτραίτο µιας γυναίκας, όχι πια στην πρώτη της 

νεότητα, η οποία καθηλώνει το θεατή µε τα αυστηρά, σχεδόν αρρενωπά, χαρακτηριστικά 

του προσώπου της, και την αγέλαστη έκφρασή της. Καµµία ωραιοποίηση. Η 

προσωπογραφούµενη είναι ελαφρά στραµµένη προς τ’αριστερά, αποκαλύπτοντας 

κυρίως το δεξί τµήµα του προσώπου της και  ένα αυτί που το µεγεθός του ξεφεύγει από 

κάθε κανόνα κοµψότητας.   

Η επιλογή του ζωγράφου να σταµατήσει στους ώµους και όχι στα τρία 

τέταρτα, όπως είναι η παράδοση των γυναικείων πορτραίτων της εποχής από την οποία 

προέρχεται, της προσδίδει επιπλέον την σοβαρότητα αγαλµάτινου ρωµαϊκού µπούστου, 

η οποία ενισχύεται από την απουσία οποιουδήποτε κοσµήµατος. Το µενταγιόν που 

κρύβεται στο στήθος της κρέµεται από µια απλή µαύρη κορδέλα. Καµµία αφέλεια δεν 

ξεφεύγει από τα µαλλιά της, που είναι µε σχολαστικό τρόπο τραβηγµένα µέσα στο 

απέριττο κάλυµµα της κεφαλής της, ενώ το µοναδικό στολίδι, ένα κορδελλάκι που 

κοσµεί το µανίκι του φορέµατός της κατά τη συνήθεια της εποχής, φαίνεται αταίριαστο, 

σα παράταιρη νότα µέσα σε µια τέτοια ανδροπρεπή εµφάνιση.  

Το πορτραίτο, όπως είναι φανερό, είναι πρωτόλειο. Οι µελετητές βλέπουν την 

προέλευσή του, απευθείας από το Πορτραίτο της Lucrezia del Fede, του δασκάλου του 

                                                           
150 B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance, 1932, σελ. 466. 
151 C. Gamba, Contributo alla conoscenza del Pontormo , Φλωρεντία, 1956, σελ. 8. 
152 L. Berti et L. Marcucci, Mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino (cat. d’exposition), 
Φλωρεντία, 1956, σελ.21, εικ.ΧΧΙV. 
153 L.Berti,  L’opera completa del Pontormo, Mιλάνο, Rizzoli Editore, 1973, σελ.89.  
154 Πρέπει να αναφερθεί ότι στο σηµείο αυτό, ο Berti εµφανίζεται κάπως ασυνεπής στη διατύπωση των 
απόψεών του, διότι µιλάει για έλλειψη της τεχνοτροπίας του sfumato που προέρχεται από την 
παράδοση των πορτραίτων του Ραφαήλ, (ενώ ξέρουµε ότι η τεχνική αυτή προέρχεται κυρίως από την 
παράδοση του Λεονάρντο) και για το λόγο αυτό πρέπει κατά τη γνώµη του, να συγκριθεί το πορτραίτο 
µε αυτό της Lucrezia del Fede, του Αντρέα ντελ Σάρτο, στα πορτραίτα όµως του οποίου φαίνεται πολύ 
πιο έντονο το sfumato από ότι στα έργα του Ραφαήλ µε τα οποία µπορεί να συσχετιστεί το 
συγκεκριµένο πορτραίτο. Η φωτοσκίαση αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό των πορτραίτων του 
Puligo, που υπήρξε µαθητής του Αντρέα ντελ Σάρτο. Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ο  
Μπέρτι, τα χαρακτηριστικά που τώρα παρατηρεί ότι απουσιάζουν από το έργο, τα είχε εντοπίσει στον 
κατάλογο του 1956, στον οποίο µιλάει για ποιότητα και εσωτερικότητα του έργου που επιτυγχάνεται 
µε τη σκίαση (βλ. υπ.45).  
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Ποντόρµο, Αντρέα ντελ Σάρτο, και  καθώς µάλιστα είναι γνωστό ότι οι νέοι ζωγράφοι, 

στο πρώτο διάστηµα της µαθητείας τους, 

εξασκούνται αντιγράφοντας έργα των  

δασκάλων τους, κυρίως πορτραίτα και Παναγίες, 

ο Costamagna155 υποστηρίζει, ότι από το ίδιο 

έργο του Σάρτο έχει επηρεαστεί και ο Ρόσσο 

Φιορεντίνο, όταν ζωγραφίζει το Πορτραίτο 

γυναίκας ντυµένης Μαρία Μαγδαληνή , που 

βρίσκεται στο Ουφίτσι και είναι το πρώτο έργο 

που του αποδίδεται µε σιγουριά.  

Το Πορτραίτο της Lucrezia del Fede 

του Πράδο, είναι το πρώτο από µια σειρά 

πορτραίτων της συζύγου του που ζωγραφίζει ο 

φλωρεντινός καλλιτέχνης µε  πιθανότερη 

χρονολόγηση γύρω στο 1513-14156, δηλαδή τρία τουλάχιστον χρόνια πριν το γάµο τους, 

και λίγο πριν την χρονολόγηση του πορτραίτου που εξετάζουµε. Η στάση της νεαρής 

γυναίκας, αλλά και η ενδυµασία της, είναι όµοια µε αυτή των πρώιµων γυναικείων 

πορτραίτων του Ραφαήλ, αυτών δηλαδή που εκτέλεσε ο ζωγράφος πριν από την εργασία 

του στα παπικά διαµερίσµατα, κατά την οποία διαµορφώθηκε το κλασσικό στυλ του µε 

αποτέλεσµα την επίτευξη πορτραίτων όπως αυτό 

της Κυρίας µε το βέλο , του παλάτσο Πίττι.  

Τα πρώιµα αυτά πορτραίτα που 

ταυτίζονται µε τις πρώτες του προσπάθειες, είναι 

αυτό της Maddalena Donni του 1505-6, όπως και 

αυτό της γυναικείας µορφής που έµεινε γνωστή 

µε την ονοµασία  La Gravida, του 1507. Στην ίδια 

παράδοση ανήκει και το γυναικείο πορτραίτο που 

αποδίδεται στον Ridolfo Ghirlandaio και είναι της 

ίδιας περιόδου, του 1508. Και τα τρία αυτά 

πορτραίτα 157 έχουν πίσω τους την Μόνα Λίζα του Λεονάρντο, την οποία όµως 

καταφέρνουν µόνο τυπικά να θυµίσουν, κυρίως µε τη µίµηση της στάσης158 της. 

                                                           
155 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.106. 
156 S.J. Freedberg, Andrea del Sarto, Cambridge, Massachusetts, The Belknap press of Harvard 
University press, 1963, σελ.28. Την ίδια χρονολόγηση, σύµφωνα µε τον οδηγό του Πράδο του 1996 
(Μuseo del Prado, Catälogo de las pinturas, Ministerio de educación y cultura, 1996, σελ. 357) 
προτείνουν και οι Natali  και Cecchi. 
157 Βρίσκονται και τα τρία στο Παλάτσο Πίττι. 
158 Ιδιαίτερα φανερή είναι αυτή η οµοιότητα στην περίπτωση του πορτραίτου της Maddalena Donni. 
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Βρίσκονται µακριά από το κλασσικό ιδεώδες στο οποίο έφτασε πριν από αυτούς ο Ντα 

Βίντσι. 

Το πορτραίτο του Ποντόρµο βρίσκεται πιο κοντά σ’αυτό της Gravida του 

Ραφαήλ λόγω της λιτότητας του, αλλά και της αυστηρότητας της έκφρασης της 

εικονιζόµενης, που έρχονται σε αντίθεση µε τη χάρη και την οικειότητα, έστω και 

συγκρατηµένη σύµφωνα µε το 

Freedberg159, που αποπνέει το πορτραίτο 

της Lucrezia. Για τον Freedberg, τα 

µετέπειτα πορτραίτα της από το Σάρτο 

είναι πιο διεισδυτικά, εξαιτίας της 

παράλληλης µε το στυλ του ωρίµανσης 

και της σχέσης τους.  

Η αυστηρότητα όµως της 

γυναικείας µορφής στην περίπτωση του 

Ραφαήλ συνοδεύεται από µια αίσθηση 

σταθερότητας, ισορροπίας, αυτάρκειας, 

αποτέλεσµα του σταθερού 

περιγράµµατος, του καθαρού χρώµατος, της τοποθέτησης της µορφής στο κέντρο, αλλά 

και της άνεσης ενός ζωγράφου που δεν βρίσκεται στο ξεκίνηµα της καρριέρας του. 

Στην περίπτωση του γυναικείου πορτραίτου του Ποντόρµο τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά. Αντί για το καθαρό βλέµµα της γυναίκας του Ραφαήλ, ο θεατής  έρχεται 

αντιµέτωπος µε το αινιγµατικό, µυστηριώδες και µελαγχολικό βλέµµα, που θα γίνει το 

καθοριστικό στοιχείο της αναγνώρισης των πορτραίτων του ζωγράφου. Η Gravida είναι 

µια έγκυος γυναίκα, σίγουρη για τη θέση της στον κόσµο, που ποζάρει µε ασφάλεια στο 

κέντρο του κάδρου, φωτεινή σε σχέση µε το σκούρο της φόντο . Η άγνωστη γυναίκα του 

Ποντόρµο προβάλλει µε δισταγµό από το σκούρο φόντο της, δεν βρίσκεται στο κέντρο 

της σύνθεσης , ίσως λόγω απειρίας του νεαρού ζωγράφου, και αντί για τη σιγουριά της 

µας επιβάλλει το στοχασµό και την αµφιβολία της. Η έκφραση του προσώπου της, 

θυµίζει την έκφραση του ενός από τους δύο φίλους στο µοναδικό διπλό πορτραίτο του 

Ποντόρµο. 

Επιπλέον πρέπει να αναγνωριστεί στο ζωγράφο η επιδεξιότητα στο πλάσιµο 

του προσώπου µε τη χρήση των φωτοσκιάσεων της µεθόδου του Λεονάρντο. Η 

επιδεξιότητα αυτή, το σχήµα των µατιών µε το γνωστό βλέµµα αλλά και η 

αρρενωπότητα της µορφής µου δηµιούργησαν την εντύπωση ότι ανήκει στα αυθεντικά 

                                                           
159 S.J.Freedberg, Andrea del Sarto, ό.π., σελ. 28. 
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έργα του ζωγράφου, όταν το είδα από κοντά σε µια σκοτεινή γωνιά των βασιλικών 

διαµερισµάτων του Παλάτσο Πίττι, ενώ στην αρχή το είχα απορρίψει. 

 

2)  Πορτραίτο γυναίκας που κρατάει καλάθι µε αδράχτια 

 

π. 1516-17 

Λάδι σε ξύλο 

76 Χ 54 εκ. 

Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία 

 

Το δεύτερο γυναικείο πορτραίτο 

του Ποντόρµο, χρονολογείται τρία περίπου 

χρόνια µετά, και αφορά µια ωραία 

φλωρεντινή κυρία που κρατάει στο χέρι 

της ένα καλάθι µε αδράχτια.   

Το έργο ανήκε µέχρι το 1773 στο 

παλάτσο Pitti, µε αρχική απόδοση στον 

Bachiacca160 ή στον Αντρέα ντελ  Σάρτο, 

απόδοση που υποστηρίζεται ξανά στις 

µέρες µας, µετά τη µονογραφία του A. 

Natali161, και µε την οποία εκτίθεται το 

έργο στο Ουφίτσι. Ο πρώτος που το 

αποδίδει στον Ποντόρµο είναι ο Gamba 

162, το 1921, o οποίος το τοποθετεί στη 

χρονική περίοδο 1514-17, γιατί του 

βρίσκει οµοιότητες µε την Madonna 

Farinola. Το δέχονται επίσης ως έργο του Ποντόρµο: ο Venturi το 1932163, η Becherucci 

το1944164, ο Berti ήδη από τον κατάλογο της έκθεσης του 1956165, αλλά και το 1966166, 

                                                           
160 Απόδοση των Crow και Cavalcaselle όπως µας πληροφορεί ο Α.Natali στη µονογραφία του για τον 
Andrea del Sarto (A. Natali, Andrea del Sarto, Μιλάνο,1998, σελ.67). 
161 Antonio Natali, ό.π. 
162 C. Gamba, Il Pontormo, Piccola Collezione d’Arte, Φλωρεντία, 1921, σελ. 8. 
163 A.Venturi, Storia dell’arte Italiana, La pittura del Cinquecento, IX, Parte V, Mιλάνο, Ulrico Hoepli 
editore, 1932, σελ. 186. (Το κείµενο που χρησιµοποίησα είναι η φωτοµηχανική αναπαραγωγή της 
παραπάνω έκδοσης, Liechtenstein, Kraus Reprint, 1967). 
164 L. Becherucci, Manieristi Toscani, Μπέργκαµο, Istituto italiano d’arti grafiche, 1944, σελ.13. 
165 L. Berti et  L. Marcucci, Mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino (κατάλογος 
έκθεσης), Φλωρεντία, 1956, σελ.21-22. 
166 L. Berti, «Precisazioni sul Pontormo», Bollettino d’Arte, 51, 1966, σελ.52-53. 
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και o Forster το 1966167. Η Cox Rearick το αποσιωπεί αρχικά το 1964, αλλά το δέχεται 

το 1970168. Ο µόνος που αντιδρά είναι ο Μπέρενσον, που το απέδωσε στον Puligo  το 

1963169. Στις µέρες µας εκτός από τον Natali που το αποδίδει πάλι στον Αντρέα ντελ 

Σάρτο, το παραλείπει και ο Costamagna στην µονογραφία του για τον Ποντόρµο.  

H επικρατέστερη χρονολόγηση είναι µετά την Επίσκεψη της Annunziata 

(1514-16) και λίγο πριν το Πορτραίτο ενός χρυσοχόου, δηλαδή γύρω στο 1516. 

Καταλαµβάνει σχεδόν όλο τον πίνακα η µορφή µιας νεαρής γυναίκας που 

επιβάλλει την παρουσία της µε τον όγκο του  φόρεµατός της, από ανοιχτό κόκκινο, 

δαµασκηνό ύφασµα, που αντιπαρατίθεται στο µαύρο φόντο του έργου. Η νεαρή 

Φλωρεντινή εικονίζεται από τη µέση και πάνω και ελαφρά στραµµένη προς τα αριστερά, 

ώστε να επιδεικνύει το πλούσιο δεξιό µανίκι του φορέµατός της και το πρόσωπό της, σε 

θέση τριών τετάρτων. Είναι µάλλον καθιστή, αν και δεν έχουµε καµµία ένδειξη του 

καθίσµατός της, κρατάει στο χέρι της ένα ψάθινο καλάθι µε αδράχτια, και χαµογελάει 

µ’ενα τρόπο που έχει κάτι από την εγγύτητα της Lucrezia del Fede του Αντρέα ντελ 

Σάρτο και το αίνιγµα της Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι170.  

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, όπως τα στρογγυλεµένα µάτια µε τις 

ελαφρά υπερυψωµένες κόρες, που εδώ έχουν ένα διάφανο γκριζοπράσινο χρώµα, και το 

καλοσχηµατισµένο, ελαφρά σαρκώδες στόµα, έχουν αναγνωριστεί ως καθοριστικά των 

προσώπων που ζωγραφίζει ο Ποντόρµο, ακόµη και από τον Natali που αποδίδει το έργο 

στον  Σάρτο171. 

Αυτά παρατηρεί ο θεατής µε την πρώτη µατιά. Με την πρώτη µατιά έχουµε 

ένα κλασσικό πορτραίτο, στο πρότυπο της Μόνα Λίζα, όπως συνηθίζεται στα γυναικεία 

πορτραίτα την εποχή αυτή, την οποία εκτός από το χαµόγελο και τη στάση του σώµατος, 

θυµίζει και ο πετυχηµένος χειρισµός των φωτοσκιάσεων για το πλάσιµο του προσώπου. 

Μάλιστα ακόµα πιο κοντά στο πορτραίτο που εξετάζουµε, βρίσκεται το Πορτραίτο της 

κυρίας µε το βέλο, του Ραφαήλ172, έργο του 1513, εξαιρετικό δείγµα της ώριµης εποχής 

του ζωγράφου, αλλά και της περιόδου που στην ιστορία της τέχνης είναι γνωστή ως 

Ώριµη Αναγέννηση, στο οποίο 

πιθανολογείται ότι ποζάρει η ερωµένη του 

Ραφαήλ, Φορναρίνα. 

Την εποχή που ζωγραφίζεται το 

πορτραίτο, ο Ποντόρµο βρίσκεται ακόµα 

                                                           
167 K.W.Forster, Pontormo - Monographie mit kritischem Katalog, Μόναχο, 1966, σελ.102. 
168 L. Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ.91. 
169 Ό.π. 
170 Κάπως έτσι το διατυπώνει και ο Αλαζάρ. 
171 A.Natali, ό.π., σελ. 55. 
172 L.Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ. 91. 
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στην κλασσική του φάση, αυτή που επαινεί ο Βαζάρι, τη φάση κατά την οποία 

συµµετέχει δίπλα στον Αντρέα ντελ Σάρτο στην τοιχογράφηση του αιθρίου της 

Santissima Annunziata µε το έργο του Η Επίσκεψη της Παναγίας173. Ωστόσο, µπορεί να 

δει κανείς, ότι το δεύτερο αυτό γυναικείο πορτραίτο του, είναι πιο κοντά στα πρότυπα 

του κλασσικού πορτραίτου όπως αυτά διαµορφώνονται αυτή την εποχή, απ’ότι το 

µοναδικό γυναικείο πορτραίτο που ζωγράφισε ο δάσκαλός του την ίδια περίοδο, δηλαδή 

αυτό της Lucrezia του Πράδο, που όπως διαπιστώθηκε προηγουµένως, είναι πιο κοντά 

σε πρωιµότερα έργα του Ραφαήλ, όπως η Donna Gravida. Αντίθετα, το πορτραίτο του 

Ποντόρµο είναι πιο κοντά στο στυλ των µεταγενέστερων πορτραίτων του δασκάλου του, 

όπως το Γυναικείο πορτραίτο του Βερολίνου, που εικονίζει πιθανά και πάλι τη Lucrezia, 

και το Πορτραίτο της γυναίκας µε το κείµενο του Πετράρχη, του Ουφίτσι174, τα οποία 

όµως είναι ζωγραφισµένα µετά από αυτό, µε πρωιµότερη χρονολόγηση το 1522 για το 

πορτραίτο του Βερολίνου175. Το συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή τη διαπίστωση 

είναι ότι εξίσου συµβατικοί και περιοριστικοί, εκτός από τους ορισµούς των διαφόρων 

στυλ, είναι και οι µονοδιάστατοι προσδιορισµοί των πολύπλοκων σχέσεων µεταξύ των 

καλλιτεχνών και των έργων τους. Η σχέση επιρροής δασκάλου - µαθητή, εκτός του ότι 

δεν είναι ποτέ µονόπλευρη, µπορεί να 

εξεταστεί µόνο µέσα στο γενικότερο πλέγµα 

που υφαίνουν οι ποικίλες, και συνεχώς 

εναλασσόµενες επιρροές του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα ωστόσο µε τα 

«κλασσικά στοιχεία», µπορούµε να κάνουµε 

και κάποιες άλλες παρατηρήσεις για το 

πορτραίτο. 

Με µια πιό προσεκτική εξέταση 

κάποιος µπορεί να  διαπιστώσει, ότι στον 

ζωγράφο της κυρίας µε τ’αδράχτια, η 

γεωµετρία ασκεί µια περίεργη γοητεία. Θα 

έλεγε κανείς ότι παίζει µε τις καµπύλες 

γραµµές και τα οβάλ ή κυκλικά σχήµατα που κυριαρχούν στο πορτραίτο. ∆ύο καµπύλες 

γραµµές κατεβαίνουν από το λαιµό και διαµορφώνουν το εξωτερικό περίγραµµα των 

ώµων και των µανικιών.Το οβάλ πρόσωπο πλαισιώνεται από κυκλικό καπέλλο, η 

                                                           
173 Αντίθετα ο Ραφαήλ παρουσιάζει, σύµφωνα µε το Hauser, τα πρώτα µανιεριστικά του στοιχεία στο 
έργο του Μεταµόρφωση.   
 
174 Dama col petrarchino, Ουφίτσι.Το πορτραίτο αυτό απεικονίζει πιθανά την κόρη της Lucrezia και 
θετή κόρη του Σάρτο, Μαρία. ( S. J. Freedberg, Andrea del Sarto, ό.π., σελ.91). 
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διακόσµηση του οποίου µε τρείς παράλληλες κυκλικές, χρυσαφιές πλεξίδες, φαίνεται 

ν’αντικατοπτρίζεται στο χρυσό περιδέραιο που στολίζει το λαιµό της νεαρής γυναίκας. 

Το καλάθι µε τ’αδράχτια είναι 

στρογγυλό, και γύρω του είναι τοποθετηµένα 

σε περιστροφική κίνηση τα χέρια. ∆ίνεται η 

εντύπωση ότι το ίδιο το καλάθι δεν έχει 

επιλεγεί για να λειτουργήσει σαν κάποιο 

σύµβολο από το οικιακό περιβάλλον της 

γυναίκας ή ακόµη και σύµβολο της ίδιας της 

πόλης, που µεγάλο µέρος της οικονοµίας της 

στηρίζεται στην κλωστοϋφαντουργία, αλλά 

απλά για το κυκλικό του σχήµα. Η διακόσµηση του καπέλλου, το περιδέραιο και το 

καλάθι δίνουν την εντύπωση ότι είναι φτιαγµένα από το ίδιο υλικό. 

Το πορτραίτο εκπέµπει την αίσθηση µιας εγγύτητας που δε συναντούµε στα 

µεταγενέστερα πορτραίτα του ζωγράφου, η οποία δεν προέρχεται όµως από την 

επικοινωνία µε την ίδια την εικονιζόµενη, αλλά από τα καµπύλα σχήµατα και τα γαιώδη 

χρώµατα της εικόνας της. Το µοντέλο αρχίζει ν’αποµονώνεται, επικοινωνεί κυρίως µέσω 

της µορφής του. Στο πρόσωπο της κυρίας µε τ’αδράχτια υπάρχει η ίδια έκφραση 

αυτοσυγκέντρωσης που συναντούµε στη γυναικεία µορφή που κάθεται στα σκαλοπάτια 

στο αριστερό τµήµα της τοιχογραφίας της Επίσκεψης της Παναγίας του αιθρίου της 

Santissima Annunziata, και στην οποία ο Χάουζερ εντοπίζει τα πρώτα σηµάδια του νέου 

είδους προσωπικότητας που θα αναδειχτεί µε τον µανιερισµό.  

Η κυρία µε το βέλο, του Ραφαήλ αποτελεί την ενσάρκωση µιας πραγµατικής 

γυναίκας, που γοητεύει µε τη γήινη λάµψη της 

επιδερµίδας της και την απτή πολυτέλεια του 

φορέµατός της. Η γυναίκα του Ποντόρµο είναι η 

εικόνα της γυναίκας, µε τον ίδιο τρόπο που ο 

νέος της Λούκα θα µπορούσε να είναι η εικόνα 

του εφήβου176, και ο αλαβαρδιέρος η ενσάρκωση 

του πατριωτισµού177. Οι υπερβολικές αυτές 

δηλώσεις των ιστορικών τέχνης µιας παλιότερης 

εποχής, δεν είναι τελείως αυθαίρετες. Υπάρχει σε 

όλα τα πορτραίτα του Ποντόρµο η εντύπωση, ότι 

                                                                                                                                                                      
175 Από τον A.Natali, ό.π., ενώ ο Freedberg, ό.π., το χρονολογεί ακόµα πιο αργά, το 1528, ενώ το 1529 
χρονολογεί το πορτραίτο της κόρης. 
176 J. Alazard, ό.π., σελ.169. 
177 F.J. Mather, «The halberdier by Pontormo», Art in America, 10, 1922, σελ.66. 
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πίσω από το άτοµο που εικονίζεται, ζει παράλληλα ένας χαρακτήρας που είναι κοινός σε 

όλα τα πορτραίτα και είναι αυτός που επιβάλλεται και καθορίζει το περιεχόµενό τους. 

Μία από τις συνέπειες αυτή της εντύπωσης, είναι ότι όλα τα πρόσωπα που εµφανίζονται 

στα πορτραίτα αλλά και στις θρησκευτικές σκηνές του ζωγράφου, µοιάζουν σε µεγάλο 

βαθµό µεταξύ τους, έχουν κοινά φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά. Έτσι δικαιολογείται 

ένας παρατηρητής όταν στην προσπάθειά του να ταυτίσει το πορτραίτο µε ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο, ωθείται σε  τέτοιου είδους γενικεύσεις. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα προσπαθήσουµε ν’ αναδείξουµε αυτόν τον 

κρυµµένο χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίζεται πιο 

εύκολα ήδη από το επόµενο πορτραίτο του 

Ποντόρµο που θα εξετάσουµε. 

Η γυναίκα στο έργο του Ποντόρµο παίζει 

σαφέστατα ένα δευτερεύοντα ρόλο. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι έχουµε τόσο λίγα γυναικεία πορτραίτα σε σχέση 

µε το µεγάλο αριθµό των ανδρικών. Παράλληλα 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν ζωγραφίζει 

την Παναγία φαίνεται να στρέφεται είτε στις 

ντελικάτες, αποστεοµένες φιγούρες που θυµίζουν τα 

πρότυπα της Πρώιµης αναγέννησης όπως τη Μαγδαληνή του Piero di Cosimo178, είτε σε 

έφηβους µε λεπτά χαρακτηριστικά που µετατρέπονται σε Μαρίες µε τη βοήθεια των 

πέπλων179. Οι χυµώδεις γυναικείες παρουσίες του Αντρέα 

ντελ Σάρτο ή του Ραφαήλ δεν συναντώνται στο έργο του 

Ποντόρµο. Μία εξαίρεση θα µπορούσε να θεωρηθεί η 

µεταγενέστερη Επίσκεψη του Καρµινιάνο αλλά  ακόµα κι 

εκεί το σώµα των δύο γυναικών, για να δηλώσει την 

κατάσταση γονιµότητας στην οποία βρίσκεται,  

παρουσιάζει µια σφαιρικότητα περισσότερο γεωµετρική, 

παρά θηλυκή. 

 

 

 

 

 

 

3) Πορτραίτο κοσµηµατοποιού ή κοσµηµατοπώλη 

                                                           
178 Την οµοιότητα µε τη Μαγδαληνή επισηµαίνει και ο Άνταλ. (Αntal, ό.π., σελ.43, εικ. 67, 68). 
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π. 1517-18 

Λάδι σε ξύλο 

69 Χ 50 εκ. 

Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι 

 

Το τρίτο έργο που θα εξεταστεί είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά του 

ζωγράφου και της εποχής του. Στο βλέµµα του νεαρού άντρα που απεικονίζεται, 

συνοψίζεται πολύ γλαφυρά ο λόγος που κάνει τα πορτραίτα της εποχής να ξεχωρίζουν 

από τα κλασσικά και επιτρέπουν την αποδοχή του όρου «µανιεριστικό πορτραίτο». 

To έργο βρισκόταν  ήδη από το 17ο αιώνα στη συλλογή του Γάλλου βασιλιά 

Λουδοβίκου ΧΙV, απ’όπου το αγόρασε το 1671 ο τραπεζίτης Jabach για τη δική του 

συλλογή και τοποθετήθηκε στο Λούβρο κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του 

Ναπολέοντα. 

Από την εποχή της καταγραφής του Le Brun, το 1683, το πορτραίτο αποδίδεται 

στον Ποντόρµο, µε σύµφωνους όλους τους µελετητές εκτός του Μπέρενσον που 

επιµένει να το αποδίδει στον Puligo, όπως και το προηγούµενο, από το 1932-1963180. Η 

χρονολόγηση του έργου αν συνοψίσουµε τις απόψεις όλων των ερευνητών τοποθετείται 

από το 1516 ως το 1519 181 . 

Εκεί που υπάρχουν οι περισσότερες διαφωνίες είναι στην ανακάλυψη της 

ταυτότητας του εικονιζόµενου. Η πιο παλιά  ταύτιση, αυτή του Clapp τoυ 1516, που 

ταυτίζει τον κοσµηµατοποιό µε τον Giovanni delle Corniole (1470-1516), γνωστό 

χαράκτη πολύτιµων λίθων, έχει αµφισβητηθεί, διότι ακόµη και η τοποθέτηση του έργου 

το 1516, δηλαδή η πρωιµότερη που έχει προταθεί, δεν ταιριάζει µε την ηλικία του 

νεαρού άντρα, που είναι 

σίγουρα µικρότερη των 46 

χρόνων. 

∆ύο άλλες προτάσεις 

γίνονται από τον Berti182,  και 

αφορούν δύο άλλους γνωστούς 

χαράκτες: τον Μichelino di 

                                                                                                   
179 Όπως η Παναγία στον Ευαγγελισµό στο παρακκλήσιο Capponi της Santa Felicita. 
180 Υπάρχει κάποια αµφιβολία σύµφωνα µε τον Costamagna (Ph.Costamagna, ό.π. σελ.138) και στους 
Konrad Oberhuber και Federico Zeri χωρίς όµως να προτείνουν κάποιο άλλο όνοµα.  
181 Χρονολογείται από το Μπέρτι το 1518 ( L.Berti, Mostra del Pontormo...ό.π., σελ.22), από τον 
Φόρστερ το 1516-17 (K.W. Forster, Pontormo Monographie...ό.π., σελ. ), από τον Σέρµαν το 1518-19 
και από τον Costamagna το 1518 (Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 137 ). 
 
182 L. Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ.91. 
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Paolo Poggini που γεννήθηκε µετά το 1487, και ο οποίος το 1518 δούλευε για τον 

Λορέντζο, δούκα του Ουρµπίνο, και τον Domenico di Polo γεννηµένο µετά το 1480, ο 

οποίος επίσης δούλευε για τους Μέδικους, αλλά η γνωστή του δραστηριότητα 

εντοπίζεται στα χρόνια που η Φλωρεντία είναι πια δουκάτο, δηλαδή µετά το 1531, και 

δεν είναι σίγουρο ότι ήταν στην υπηρεσία των Μεδίκων ήδη από το 1517 που 

χρονολογείται το πορτραίτο183.   

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός νέου άντρα, που ποζάρει κρατώντας στο δεξί 

του χέρι ένα εργαλείο µικρογλυπτικής, ενώ ένα δεύτερο εργαλείο µάλλον χρυσοχοίας 

που είναι ακουµπισµένο στον πάγκο µπροστά στον οποίο ποζάρει, του αποδίδει την 

ιδιότητα του χρυσοχόου ή κοσµηµατοπώλη. 

Ο νέος, που εικονίζεται από τη µέση και πάνω, είναι ντυµένος µε 

σκουρόχρωµα ρούχα στούς ίδιους τόνους µε το λαδί, ουδέτερο φόντο του πίνακα. Πάνω 

από το σκούρο µπλε doublet184 του, που έχει επένδυση γούνινου γιακά, φορά σκούρη 

καφετιά κάπα, που κλείνει στο στήθος µε 

διακριτικά, µαύρα σταυρωτά κορδόνια. 

Από ένα µικρό τριγωνικό άνοιγµα στο 

λαιµό διακρίνεται ο δαντελένιος γιακάς 

ενός λευκού πουκαµίσου, όπως ήταν η 

ενδυµατολογική συνήθεια της εποχής. Στο 

κεφάλι του φορά µαύρο τριγωνικό 

καπέλλο µε πεταχτές άκρες, όµοιο µε αυτό 

που συναντάµε και σ’ άλλους νέους της 

εποχής, όπως στο νέο άντρα του 

πορτραίτου του Franciabigio, που 

βρίσκεται στο Βερολίνο και στο πορτραίτο 

του Pietro Carnesechi του Puligo, που 

βρίσκεται στο Ουφίτσι185. Τα µαλλιά του καστανά και ίσια, µε τετράγωνη φράντζα, 

πλαισιώνουν το πρόσωπό του, που ωστεώδες, µε τονισµένα ζυγωµατικά, θυµίζει στο 

πλάσιµο, το πορτραίτο νεαρού άντρα, του Antonello da Messina186, ενός ζωγράφου που 

φέρει την επιρροή των Κάτω Χωρών στην τέχνη του. Η οµοιότητα αυτή ίσως δεν είναι 

                                                           
183 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.138. 
184 Τον όρο doublet δεν τον µεταφράζω διότι πρόκειται για συγκεκριµένο είδος ανδρικού ενδύµατος 
των αρχών του 16ου αιώνα  που φοριόταν πάνω από το πουκάµισο και κάτω από το παλτό ή το 
µανδύα (gown). Ήταν συνήθως εφαρµοστό αλλά καµµιά φορά και παραγεµισµένο για να τονίσει το 
στήθος ή τις πλάτες αυτού που το φορούσε. Οι πληροφορίες είναι από το History of Costume, from the 
Ancient Egyptians to the Twentieth century της Blanche Payne, University of Washington, Nέα Υόρκη, 
Harper and Row Publishers,1965, σελ. 261-168. 
185 Το πορτραίτο του Franciabigio χρονολογείται γύρω στο 1522  και του Puligo γύρω στο 1527. 
186 Βρίσκεται στο Λούβρο και χρονολογείται γύρω στο 1475. 
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τυχαία, καθώς η ίδια επιρροή , και πιο συγκεκριµένα η επιρροή από τον Ντύρερ, είναι 

ένα θέµα που απασχολεί τους µελετητές του Ποντόρµο και για το οποίο ο ζωγράφος έχει 

δεχτεί την έντονη αποδοκιµασία του Βαζάρι, ιδιαίτερα για τις τοιχογραφίες του στην 

Certosa del Galuzzo187. Τα µάτια του νεαρού κοσµηµατοποιού, σχηµατισµένα µε τον 

χαρακτηριστικό  τρόπο του Ποντόρµο, πιο στρογγυλά παρά ελλειψοειδή στο σχήµα188, 

εδώ τονίζονται ακόµη περισσότερο, χωµένα στις κόγχες τους και στραµµένα µε 

ιδιαίτερα ζωηρό τρόπο προς τα δεξιά. Το στόµα του, ελαφρά σαρκώδες, υπογραµµίζει 

την ανήσυχη έκφραση , το πηγούνι του µυτερό. 

Το έργο αυτό, επίσης αντανακλά το ενδιαφέρον του δηµιουργού του για τη 

γεωµετρία, αλλά σε αντίθεση µε το πορτραίτο της νεαρής γυναίκας µε τ’αδράχτια, που 

ορίζεται από κυκλικά σχήµατα και καµπύλες γραµµές, ορίζεται από διαγώνιες. ∆ιαγώνια 

όπως αναφέρθηκε, είναι η τοποθέτησή του σε σχέση µε την επιφάνεια του πίνακα. Μία 

δεύτερη διαγώνιος, είναι η νοητή γραµµή που ξεκινά από την επάνω δεξιά γωνία του 

πίνακα, περνά από τη γωνία του καπέλλου, την αριστερή πλευρά του προσώπου, το 

πηγούνι και το περίγραµµα του δεξιού ώµου, και είναι παράλληλη µε την διαγώνιο που 

σχηµατίζει η στάση του δεξιού του χεριού. Το κεφάλι του εγγράφεται σ’ένα σχεδόν 

ισοσκελές τρίγωνο που ορίζεται από τις δύο επάνω γωνίες του πίνακα και έχει για τρίτη 

κορυφή το πηγούνι του. 

Παρόµοια χρήση διαγωνίων κάνει ο ζωγράφος και στην περίπτωση του 

εικονοστασίου  Pucci, όπου τα πρόσωπα 

επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το θεατή 

µέσα από ένα πολύπλοκο σύστηµα διαγωνίων 

και παράλληλων γραµµών δηλαδή ένα 

σύστηµα γεωµετρικών σχηµάτων. Το ίδιο 

έργο θυµίζουν και οι σκούροι και γαιώδεις 

τόνοι των χρωµάτων, συµβάλλοντας στη 

χρονολόγηση του πορτραίτου, από τους 

περισσότερους µελετητές , γύρω στο 1518 189.  

Οι διαγώνιες γραµµές σ’ ένα έργο 

τέχνης υποδηλώνουν κίνηση, ένταση, 

ανησυχία, σε αντίθεση µε τις οριζόντιες που δηλώνουν ηρεµία και ισορροπία. Το νέο 

πνεύµα που διακατέχει την τέχνη της εποχής κάνει την εµφάνισή του και στο πορτραίτο. 

                                                           
187 Bαζάρι, ό.π., τοµ. 6, σελ. 267. 
188 Η ανατοµική αυτή λεπτοµέρεια δίνει, σύµφωνα µε τον Αλαζάρ, ζωτικότητα στο πρόσωπο και πιο 
προσωπικό χαρακτήρα. (J.Alazard, ό.π., σελ.158). Επίσης αποτελεί για τα πορτραίτα του Ποντόρµο 
µία µικρή ανατοµική λεπτοµέρεια του τύπου που χρησιµοποιεί ο Morelli, για την ανίχνευση του 
«γραφικού χαρακτήρα» του ζωγράφου, που βοηθά στη διαδικασία της σωστής απόδοσης του έργου.  
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Η ισορροπία της µορφής ανατρέπεται µαζί µε την ισορροπία του πνεύµατος. Το 

πορτραίτο κυριαρχείται από µια αίσθηση ανησυχίας. Εκτός από την κυριαρχία των 

διαγώνιων γραµµών, η ισορροπία ανατρέπεται µε την αλλαγή της πόζας. Το σώµα του 

νεαρού άντρα στρέφεται προς τ’αριστερά και τοποθετείται διαγώνια σε σχέση µε την 

οριζόντια επιφάνεια του πίνακα, ενώ το κεφάλι του, στραµµένο σε αντίθεση µε το σώµα 

του προς τα δεξιά, πάνω από το δεξί του ώµο, οδηγεί το βλέµµα του να κατευθυνθεί όχι 

προς το θεατή, αλλά σε κάτι που συµβαίνει µακριά, έξω από τον µικρόκοσµο του 

πίνακα, και του προξενεί αυτό το µείγµα ενδιαφέροντος, αµφιβολίας και θλίψης.  

Η καινοτόµος στάση του εικονιζόµενου, κίνησε το ενδιαφέρον πολλών 

µελετητών που έσπευσαν να αναζητήσουν την 

πηγή της. Οι περισσότεροι επισηµαίνουν την 

οµοιότητα µε το πορτραίτο του αρχιτέκτονα  του 

Αντρέα ντελ Σάρτο190, επικαλούµενοι για άλλη 

µια φορά τη σχέση µαθητή δασκάλου και 

παραβλέποντας το γεγονός ότι χρονολογούνται 

και τα δύο την ίδια περίπου εποχή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο Αλαζάρ που ενώ 

επιµένει στην επιρροή του Ποντόρµο από το 

συγκεκριµένο πορτραίτο, ο ίδιος χρονολογεί το 

πορτραίτο του Σάρτο το 1520, ενώ του Ποντόρµο 

στην πρώτη περίοδο του, το πολύ µέχρι το 

1518191. 

Κινδυνεύοντας να συµβάλλω στην επαλήθευση του ισχυρισµού του 

Costamagna,  ότι πίσω από κάθε πορτραίτο του Ποντόρµο κρύβεται ένα πορτραίτο του 

Ραφαήλ192, θεωρώ πολύ πιθανό να µελέτησαν και οι δύο ζωγράφοι  το Πορτραίτο του 

Bindo Altoviti,193 του 1513, που στάλθηκε στη Φλωρεντία από τη Ρώµη, το 1516, µαζί 

µε τη Madonna de l’impannata 194. 

                                                                                                                                                                      
189 Το συσχετισµό µε Pala Pucci : J. Alazard, ό.π., σελ.158, L.Berti, L’opera completa...,ό.π., σελ. 92, 
Ph.Costamagna, ό.π., σελ.138. 
190 Βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. 
191 J.Alazard, ό.π., σελ.157. 
192 Ph.Costamagna, «Pontormo», Art dossier, Giunti, 1996, σελ.22. O Costamagna βλέπει στο έργο και 
την επιρροή ενός άλλου πιο σηµαντικού πορτραίτου του Ραφαήλ, του Πορτραίτου του Λέοντα Χ µε δύο 
καρδιναλίους, εξαιτίας της προσθήκης του εργαλείου κοσµηµατοποιίας ως πρόσθετου 
ανεκδοτολογικού στοιχείου, µε τον ίδιο τρόπο που ο Ραφαήλ προσθέτει µε εξαιρετική ακρίβεια τη 
νεκρή φύση στο πορτραίτο του πάπα. 
193Washington, National Gallery of Art. 
 
194 Το έργο αυτό ήταν παραγγελία του τραπεζίτη Bindo Altoviti στον Ραφαήλ και ξέρουµε ότι 
βρισκόταν κάποια στιγµή στη Φλωρεντία και το µελέτησαν οι Ποντόρµο και Σάρτο. Ίσως τότε να 
ήρθαν σε επαφή και µε το πορτραίτο του (Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 138).  
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Η συστροφή του σώµατος195, ως ένδειξη έντασης ξεκινά από τη Madonna 

Donni του Μιχαήλ Αγγέλου του 1504, γίνεται στη συνέχεια ένα από τα πιο συνηθισµένα 

χαρακτηριστικά των µανιεριστικών έργων και κορυφώνεται µε την αγωνιώδη συστροφή 

των σωµάτων στη ∆ευτέρα Παρουσία της Capella Sixtina, αλλά και στα σχέδια του 

Ποντόρµο για τις τοιχογραφίες στο San Lorenzo, την εργασία που τον απασχόλησε από 

το 1534 ως το τέλος της ζωής του, το 1556. Ωστόσο εδώ δεν είναι η συστροφή µόνη της 

το καθοριστικό στοιχείο. 

Αν συγκρίνουµε, τοποθετώντας σε µία σειρά, 

τα τρία πορτραίτα του Ραφαήλ, του Αντρέα ντελ Σάρτο 

και του Ποντόρµο, το πρώτο πράγµα που παρατηρούµε 

είναι η κλιµάκωση µιας έντασης. Ο νέος του Ραφαήλ 

στρέφεται προς το θεατή, µε µια νωχέλεια γεµάτη 

αυτοπεποίθηση και ωραιοπάθεια. Ο «αρχιτέκτονας» του 

Σάρτο εµφανίζεται πιο έντονα κινητικός, αλλά το 

βλέµµα του αντανακλώντας την ηρεµία ενός κλασσικού 

αναγεννησιακού πορτραίτου, εξισορροπεί την γενική 

εντύπωση και δίνει στην κινητικότητα ένα χαρακτήρα 

δηµιουργικό. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η εικόνα ενός 

ισορροπηµένου, δηµιουργικού χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση του νέου του Ποντόρµο, η ανησυχία της κίνησης κορυφώνεται 

στο βλέµµα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας έντασης, που διαφοροποιεί το πορτραίτο 

από την παράδοση των κλασσικών, όπου η ισορροπία της σύνθεσης αντανακλά την 

ενότητα πνεύµατος και σώµατος σύµφωνα µε την εικόνα που είχε ο άνθρωπος της 

αναγέννησης για τον εαυτό του, και δίνει σαφή προτεραιότητα στο πνεύµα, που στη 

συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται να φέρει πολύ εύγλωτα τα σηµάδια της προσωπικής 

κρίσης που επιφέρει, σύµφωνα µε το Χάουζερ, η καταστροφή αυτής της εικόνας. 

Η ένταση και η ανησυχία που εκπέµπει, καθιστούν το πορτραίτο ένα από τα 

πιο αντιπροσωπευτικά της εποχής στην οποία ανήκει. Στο πρόσωπο του εικονιζόµενου 

φαίνεται ν’αντανακλάται η ανασφάλεια του ατόµου, που εγκαταλείπει τη σιγουριά της 

στέρεης θέσης που κατείχε µέχρι τότε στον κόσµο, όπου η σχέση του µε το θεό και τους 

ανθρώπους λειτουργούσε σύµφωνα µε αυστηρά καθορισµένους κανόνες, και η εικόνα 

που είχε για τον εαυτό του ήταν αυτή της µικρογραφίας ενός καλορυθµισµένου 

σύµπαντος, και αντιµετωπίζει έναν νέο κόσµο, όπου όλα είναι ρευστά και 

µεταβαλλόµενα και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αποσπασµατικότητα196.  

                                                           
195 Figura Serpentinata.  
196 Η άποψη αυτή, που µε βρίσκει σύµφωνη, είναι του A.Hauser (Α.Hauser, Mannerism,The Crisis of 
the Renaissance and the Origin of  Modern Art, ό.π., σελ.23-36 κυρίως) ο οποίος πιστεύει ότι η 
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Η επισήµανση µιας πνευµατικής κρίσης που απεικονίζεται στην τέχνη του 

µανιερισµού είναι µια διαπίστωση που συµµερίζονται όλοι οι βασικοί µελετητές του 

στυλ, ανεξαρτήτως τοποθέτησης για την ερµηνεία του. Το σηµείο πάνω στο οποίο 

γίνεται πιο φανερή αυτή η ταύτιση απόψεων είναι όταν οι µελετητές διαπραγµατεύονται 

τη σχέση του Ποντόρµο µε το Ντύρερ. Όσον αφορά το Χάουζερ, είναι πολύ φυσικό, 

εφόσον έρχεται σε άµεση επαφή µε την ερµηνεία του, να διαπιστώσει την πνευµατική 

εγγύτητα που υπάρχει µεταξύ ενός ζωγράφου που προέρχεται από την περιοχή όπου η 

θρησκευτική κρίση εκδηλώνεται άµεσα µε το κίνηµα του προτεσταντισµού, και ενός 

φλωρεντινού του οποίου το έργο ερµηνεύει ως ένα από τα αποτελέσµατα µιας κρίσης 

που εµπεριέχει την αναταραχή που προκάλεσε ο προτεσταντισµός, ως βασική 

γενεσιουργό της αιτία. 

Την ίδια άποψη έχει στο θέµα αυτό και ο Άνταλ197, καθώς υποστηρίζει ότι η 

συνάφεια µεταξύ των δύο ζωγράφων, οφείλεται στις ίδιες συνθήκες που παρουσιάζονται 

την ίδια εποχή στο προτεσταντικό περιβάλλον του Ντύρερ, και σε αυτό του Ποντόρµο, 

καθώς επισηµαίνει την αναζωπύρωση του θρησκευτικού αισθήµατος στις τάξεις των 

µικροαστών, που µέσω της θρησκοληψίας εκφράζουν την απελπισία τους για την 

οικονοµική τους κατάπτωση198. Περιορίζει όµως για να είναι συνεπής µε την άποψή του, 

την συνάφεια αυτή στις θρησκευτικές σκηνές διότι αν την επέκτεινε και στα κοσµικά 

θέµατα θα έπρεπε να δεχτεί θα έπρεπε να αποδεχτεί τα νέα, αντικλασσικά στοιχεία ως 

χαρακτηριστικά ενός νέου στυλ, αντιπροσωπευτικού του συνόλου του κοινωνικού 

σώµατος. ∆ιότι στο συγκεκριµένο πορτραίτο δεν έχουµε γοτθικά στοιχεία ώστε να 

µιλήσουµε για αυλική τέχνη ούτε όµως και θρησκευτική σκηνή για να θεωρήσουµε την 

ένταση αποτέλεσµα έξαρσης του θρησκευτικού συναισθήµατος. 

Ακόµη και ο Friedlaender που δεν ασχολείται καθόλου µε τα κοινωνικά ή 

ιστορικά συµφραζόµενα, αλλά προσεγγίζει το µανιερισµό µε αποκλειστικά στυλιστικούς 

όρους, µεταξύ των δύο ζωγράφων διέγνωσε µία πνευµατική συνάφεια που προχωρεί πιο 

βαθειά από την απλή εξωτερική οµοιότητα199. 

                                                                                                                                                                      
γέννηση του µοντέρνου ανθρώπου και η αποµάκρυνση του από το µεσαιωνικό κόσµο, δεν 
συντελέστηκε την εποχή της αναγέννησης, όπως είναι γενικά αποδεκτό, αλλά ήταν αποτελέσµατα της 
κρίσης που τη διαδέχτηκε, όταν κλονίστηκαν κάποιες από τις θεµελιώδεις αρχές της, µε τη διάδοση 
του προτεσταντισµού, τη θεωρία του πολιτικού ρεαλισµού του Μακιαβέλι που είχε σαν αποτέλεσµα 
την ανεξαρτητοποίηση της πολιτικής από την ηθική, κλπ. που αναλύονται στο κεφάλαιο της εργασίας 
αυτής µε τις ερµηνείες του µανιερισµού. 
197 Η άποψη του Χάουζερ µπορεί κάλλιστα να προέρχεται από τη θεωρία του Άνταλ, την οποία ο 
Xάουζερ γενικεύει ώστε να καλύπτει όλες τις κοινωνικές τάξεις και να ταιριάζει έτσι µε τη δική του 
ερµηνευτική απόπειρα που προσπαθεί να είναι πιο συνολική.  
198 Έτσι ερµηνεύει  ο Άνταλ τις τοιχογραφίες του Ποντόρµο στην Certosa del Galuzzo που φέρουν την 
επιρροή των χαρακτικών του Ντύρερ, αλλά έχουν παράλληλα µια αµεσότητα και µια απλότητα στην 
έκφραση του θρησκευτικού πάθους, που δεν επιτρέπει την κατάταξή τους στην κατηγορία της αυλικής 
τέχνης (F.Antal, La pittura italiana tra classicismo e manierismo, ό.π., σελ. 24 και 44 - 45).  
199 W. Friedlaender, ό.π., σελ. 26. 
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Με το πορτραίτο του κοσµηµατοποιού, έχουµε την ενσάρκωση της 

πνευµατικής αναταραχής της εποχής σε ένα κοσµικό είδος τέχνης, που αποδεικνύει την 

εξάπλωση αυτής της έντασης και πέρα από το θρησκευτικό χώρο, καθιστώντας την έτσι 

βασικό συστατικό της µανιεριστικής τέχνης. ∆εν είναι τυχαίο που ο Άνταλ για να είναι 

συνεπής στην ερµηνεία του, παραλείπει και την παραµικρή αναφορά στο συγκεκριµένο 

πορτραίτο και όταν προχωρά στη σύγκριση των πορτραίτων του Ποντόρµο µε τα 

κλασσικά πορτραίτα της αναγέννησης, στο αντιπροσωπευτικό του κλασσικού στυλ 

Πορτραίτο ενός αρχιτέκτονα, του Αντρέα ντελ Σάρτο, δεν αντιπαραθέτει το Πορτραίτο 

του κοσµηµατοπώλη όπως θα ήταν φυσικό200 αλλά το επιδερµικό, όµως µε 

χαρακτηριστική του γοτθικού στυλ επιµήκυνση στην απόδοση της µορφής, Πορτραίτο 

ενός µουσικού201. 

 

 

 4) Πορτραίτο µουσικού 

 

π. 1518-19 

Λάδι σε ξύλο 

88 x 67 εκ. 

Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία 

 

Μετά το πορτραίτο του 

κοσµηµατοποιού, ακολουθεί το 

πορτραίτο ενός µουσικού. Ένας 

ακόµα νεαρός άντρας, στην ίδια 

ηλικία µε τον προηγούµενο, µε 

σκεπτικό πρόσωπο, ποζάρει 

καθισµένος στην καρέκλα του, 

κρατώντας στα χέρια του ένα τετράδιο 

µουσικής.    

Το έργο εντοπίζεται για 

πρώτη φορά σε µια καταγραφή των 

περιουσιακών στοιχείων του οίκου 

                                                           
200 Λόγω της οµοιότητας στην τοποθέτηση των εικονιζόµενων που οφείλεται στο κοινό τους πρότυπο, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά και της χρονικής τους εγγύτητας.  
201 Άνταλ, ό.π., εικ. 91, 92 και σελ.51. Πρόκειται για το Πορτραίτο ενός µουσικού της συλλογής 
Guicciardini που η απόδοση στον Ποντόρµο έχει ούτως ή άλλως αµφισβητηθεί. Στην παρούσα 
εργασία περιλαµβάνεται στον κατάλογο των πορτραίτων που δεν αποδίδονται στον Ποντόρµο µε το ν. 
4.  
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Galli των χρόνων 1640-50, στην οποία το σηµειώνει ο Cinelli ως πορτραίτο του Ajolle, 

γνωστού µουσικού γεννηµένου το 1492,  που µετά το 1530 βρίσκεται στη Γαλλία, και 

ως έργο του Αντρέα  ντελ Σάρτο. 

Στη συνέχεια το βρίσκουµε µε τα ίδια στοιχεία, το 1675, στην καταγραφή της 

διαθήκης του Λεοπόλδου των Μεδίκων (1613-1675), ο οποίος µε τη διαθήκη αυτή 

κληροδοτεί όλες τις συλλογές του στο µεγάλο δούκα Κόζιµο ΙΙΙ. 

Την παραδοσιακή απόδοση στον Αντρέα ντελ Σάρτο αµφισβητεί πρώτος ο 

Gamba το 1921202 και αποδίδει το πορτραίτο στον Ποντόρµο, απόδοση γενικά 

αποδεκτή203 µε την οποία εκτίθεται και σήµερα στο Ουφίτσι. Το βασικό επιχείρηµα υπέρ 

της απόδοσης στον Ποντόρµο είναι η ατµόσφαιρα στοχασµού και αυτοσυγκέντρωσης 

που εκπέµπει ο προσωπογραφούµενος204. Η απόδοση στηρίζεται δηλαδή κατά κύριο 

λόγο σε ένα στοιχείο από το χώρο της ψυχολογίας και όχι της στυλιστικής ανάλυσης, 

γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα της ιδιαίτερης ατµόσφαιρας των προσωπογραφιών 

του Ποντόρµο, αλλά και την ισχυρή επιρροή που µπορεί ν’ασκήσουν τέτοιου είδους 

παράγοντες στο χώρο της προσωπογραφίας.  

Στη χρονολόγησή του επίσης δεν υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις, είναι 

γενικά αποδεκτό ότι πρόκειται για πρώιµο έργο της περιόδου µεταξύ 1516-20205. 

Για την ταυτότητα του εικονιζόµενου υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ο 

Keutner206, αµφισβητεί την ταυτότητα  του Ajolle 207, ενώ ο Berti τάσσεται περισσότερο 

µε την εκδοχή να πρόκειται για τον Giovan Antonio Lappoli, γεννηµένο το 1492, 

µαθητή του Ποντόρµο, που την περίοδο εκείνη ασχολούνταν µε τη µουσική και το 

πορτραίτο του το αναφέρει ο Βαζάρι208, ως έργο του Ποντόρµο της ίδιας περιόδου. Το 

πορτραίτο αυτό όταν έγραφε ο Βαζάρι, βρισκόταν στο Αρέτσο, κοντά στην κληρονοµιά 

των Lappoli209.  

Ο Costamagna θεωρεί ότι ο εικονιζόµενος δεν είναι άλλος από το Rosso 

Fiorentino, διότι το πορτραίτο κατά τη γνώµη του, ταιριάζει φυσιογνωµικά µε το 

χαρακτικό του Cristoforo Coriolano από την έκδοση του Βαζάρι του 1568, και είναι 

                                                           
202 C. Gamba, Il Pontormo, Piccola Collezione d’Arte, Φλωρεντία, 1921, σελ.4. 
203 Εκτός βέβαια από τον Clapp τo 1916, πριν δηλαδή την απόδοση του Gamba.  
204 Berti, L’opera completa ... , ό.π., σελ. 94, όπου σχολιάζει ότι παρά την εγγύτητα µε τα πορτραίτα 
του Σάρτο παρατηρεί τη χαρακτηριστική αυτοσυγκέντωση των µορφών του Ποντόρµο. 
205 Χρονολογείται περίπου την ίδια εποχή µε την αγία Καικιλία, έργο που καταστράφηκε το 18ο αι. 
Αναλυτικότερα, ο Gamba το τοποθετεί στο 1518, ο Μπέρτι (1973) το 1517-18, ο Pope Henessy το 
τοποθετεί το 1520 και η Cox Rearick το 1521. 
 
206 Η.Keutner, «Zu einigen Βildnissen des fruhen florentiner Μanierismus», Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz, I-IV, 1959, σελ.141-142. 
207 Tου οποίου πορτραίτο υπάρχει αλλά είναι του Ρόσσο, και βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. 
208 Vasari, ό.π., τοµ. 6, σελ. 259-60. 
209 Στον Giovan Antonio Lappoli αφιερώνει ο Βαζάρι στους Βίους ολόκληρη βιογραφία. Βαζάρι, ό.π., 
σελ. 5-16. 
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απόρροια της φιλίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ των δύο καλλιτεχνών την συγκεκριµένη 

εποχή, ειδικότερα λόγω και του κοινού ανταγωνισµού τους µε τον Αντρέα ντελ Σάρτο. 

Ο Ρόσσο εξάλλου ήταν λάτρης της µουσικής, λόγω και της σχέσης του µε τον αδελφό 

Ιάκωβο της Santissima Annunziata, που πιθανότατα ήταν και πατέρας του210. 

Πρόκειται για το λιτό πορτραίτο ενός νέου άνδρα, που κρατάει στα χέρια του 

ένα τετράδιο µουσικής. Εικονίζεται από τη µέση και πάνω, καθισµένος σε ξύλινη 

καρέκλα µε δερµάτινη πλάτη, σε δεξιό προφίλ και ελαφρά στραµµένος προς τα δεξιά, 

κυρίως το πρόσωπό του, ώστε να φαίνεται σε στάση τριών τετάρτων.  

Φοράει µαύρο doublet µε µαύρα µανίκια φουσκωτά, από τον ώµο µέχρι τον 

αγκώνα, και εφαρµοστά,  σε σκούρο καφέ χρώµα από εκεί και κάτω, ενώ µικρό άνοιγµα 

σε σχήµα V µπροστά στο στήθος, αφήνει να φανεί το λευκό του πουκάµισο. Στο κεφάλι 

του, φορά µαύρο τριγωνικό µπερέ, κάτω από τον οποίο ξεπροβάλλουν λίγα καστανά 

µαλλιά, που φτάνουν µέχρι τη βάση του λαιµού, και µια καστανή φαβορίτα. Το ένδυµά 

του είναι ιδιαίτερα σεµνό και πιο κοντά στην ισπανική µόδα, απ’όσο επιτρέπει η πρώιµη 

χρονολόγησή του211. 

Το έργο που στο σύνολό του είναι σκοτεινό, καθώς ο µαυροντυµένος µουσικός 

ποζάρει µπροστά σε σκούρο καφέ φόντο, φωτίζεται σε δύο σηµεία : στο πρόσωπο του 

µουσικού και στο τετράδιο της µουσικής. Το φως πέφτει από τα δεξιά, φωτίζοντας την 

δεξιά πλευρά του προσώπου του, και σχηµατίζοντας µια ζωηρή αντίθεση µε το αριστερό 

τµήµα, που βρίσκεται στη σκιά. Τα χαρακτηριστικά του εκπέµπουν ηρεµία και 

στοχασµό. Αµυγδαλωτά µάτια, που σκιάζονται από τοξωτά φρύδια, ρυτίδα στο µέτωπο, 

ίσια µύτη και στόµα κλεισµένο σε ίσια γραµµή, του δίνουν µια σκεπτική έκφραση, 

αντάξια ενός µουσικού της εποχής, που δεν δικαιολογεί όµως την ένταση µε την οποία 

προβάλλεται το χαρακτηριστικό αυτό από τους µελετητές, τους οποίους, αν ακούσουµε, 

θα πρέπει να βρούµε, συγκεντρωµένη στο πρόσωπο του εικονιζόµενου, όλη τη 

µελαγχολία του 16ου αιώνα212. 

Τη µονοτονία του καφέ και του µαύρου που επικρατεί στο έργο, σπάει το 

ζωηρό κόκκινο του τετραδίου της µουσικής, που είναι το δεύτερο φωτεινό σηµείο του 

έργου, και το κόκκινο δέρµα της πλάτης της καρέκλας, η οποία αποδίδεται µε σχηµατικό 

τρόπο, όχι ιδιαίτερα ρεαλιστικά. Η ίδια παρατήρηση, όσον αφορά την απόδοση, µπορεί 

να γίνει  και για τα χέρια του µουσικού, τα οποία κρατούν το τετράδιο µε µάλλον 

αφύσικο τρόπο, και αποτελούν τη µοναδική περίπτωση χεριών σε πορτραίτο του 

                                                                                                                                                                      
 
210 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.24. 
211 ∆ιαφορετικού χρώµατος µανίκια συναντάµε στο Πορτραίτο µιας κυρίας, της Φρανκφούρτης που 
είναι µεταγενέστερο και στην παρούσα εργασία αποδίδεται στον Μπροντσίνο. 
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Ποντόρµο, που φαίνεται να δικαιολογεί τη δήλωση του Άνταλ, ότι ο Ποντόρµο δεν 

ήξερε να ζωγραφίζει χέρια µε την επιδεξιότητα ενός Τζιρόλαµο ντα Κάρπι213. 

Το φως που πέφτει πάνω στο ανοιχτό τετράδιο, µας επιτρέπει να διαβάσουµε 

τις νότες που ανήκουν σε κοσµική µονοφωνική σύνθεση των πρώτων δεκαετιών του 16ου 

αιώνα214. 

Το πορτραίτο αυτό διαφοροποιείται, κατά τη γνώµη µου, από τα υπόλοιπα 

έργα του ζωγράφου της ίδιας περιόδου. ∆εν παρουσιάζει ούτε τη δυναµικότητα της 

προσωπογραφίας του κοσµηµατοποιού, ούτε τα γεωµετρικά ευρήµατα της κυρίας µε τα 

αδράχτια, ή του εικονοστασίου Pucci. Είναι πιο κοντά στα κλασσικά πρότυπα, το 

µοντέλο ενός ευγενούς, που ποζάρει µ’ένα τετράδιο µουσικής στο χέρι για να επιδείξει 

την πνευµατική του καλλιέργειά, στο πρότυπο που διαµορφώνει ο Castiglione. Ωστόσο η 

λιτότητα των µέσων που χρησιµοποιεί ο ζωγράφος, αλλά και που εµπνέει η ίδια η 

προσωπικότητα του εικονιζόµενου, δεν αφήνει χώρο για τέτοιου είδους υποθέσεις.  

Παράλληλα το πορτραίτο δεν µπορεί να συγκριθεί µε κανένα άλλο. Φαίνεται 

ξεχωριστό στο είδος του γιατί δεν γνωρίζουµε άλλα παρόµοια215. ∆εν έχει ανακαλυφτεί 

το πρότυπό του. Το µόνο µε το οποίο µπορεί να συσχετιστεί, είναι ίσως το πορτραίτο 

ενός νεαρού άντρα, που αποδίδεται στο Ρόσσο Φιορεντίνο και βρίσκεται στο µουσείο της 

Ουάσινγκτον. Με τον ίδιο τρόπο που δεν µπορεί να εντοπιστεί το πρότυπό του, δεν 

µπορεί να αποδοθεί σε κανέναν άλλο ζωγράφο από τον Ποντόρµο. ∆ιότι από τη µια 

µπορεί να µην παρουσιάζει την ένταση των σύγχρονων µε αυτό πορτραίτων του 

ζωγράφου, αλλά από την άλλη ποιός άλλος θα µπορούσε να αποδόσει µε τέτοια 

επιτυχία, το στοχασµό και την αποστασιοποίηση στη µατιά του µουσικού, που 

παρουσιάζεται έγκλειστος στον δικό του κόσµο, στο δικό του εσωτερικό όραµα.  

Η αυτοσυγκέντρωση, η µελαγχολία, γίνεται το κεντρικό θέµα του πορτραίτου. 

Το κύριο σηµείο έκφρασής της είναι το πρόσωπο του µουσικού, το πρώτο φωτεινό 

σηµείο του πίνακα. Το δεύτερο φωτεινό σηµείο είναι η αιτιολόγησή της, η µουσική. Η 

µελαγχολία την εποχή της αναγέννησης θεωρούνταν µία από τις τέσσερις διαθέσεις, τις 

τέσσερις ψυχικές καταστάσεις του ανθρώπου και αποδίδονταν στον καλλιτέχνη, 

                                                                                                                                                                      
212 J. Alazard, ό.π., σελ. 160: «... le caractere pontormesque est reconnaissable  à la forme des yeux qui 
regardent avec une infinie tristesse... l’accent de melancolie y est plus emouvant que dans un Andrea 
del Sarto...». 
213 Φ.Άνταλ, Μελέτες της Ιστορίας της τέχνης, επιµέλεια Ν. Χατζηνικολάου, Ηράκλειο, 
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, 1999, σελ. 85. 
214 Η ακριβής αντιγραφή του τετραδίου µουσικής από το ζωγράφο, επιτρέπει την ανάγνωση του 
µουσικού κειµένου. Σύµφωνα µε τον Τ. Χαψούλα, λέκτορα του τοµέα Θεατρολογίας - Μουσικολογίας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι νότες ανήκουν στο είδος της «λευκής, µετρικής» σηµειογραφίας και 
χρονολογούνται από το 1510 ως το 1530. Η σύνθεση είναι κοσµική , πιθανά κανόνας.   
215 Θεωρώ πολύ αδύνατη τη σύγκριση του Costamagna (ο οποίος όπως είπαµε πίσω από κάθε 
πορτραίτο του Ποντόρµο διακρίνει ένα του Ραφαήλ) µε το Πορτραίτο του Agnolo Donni, του µουσείου 
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αποτελώντας το σύµβολο της δηµιουργικής διαδικασίας στην οποία εµπλέκεται για να 

πραγµατοποιήσει το έργο του. Η µελαγχολία γίνεται σύµβολο της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας όταν η έµφαση περνάει από το χειρωνακτικό σκέλος της, στην επίπονη 

πνευµατική εργασία που είναι απαραίτητη για την έµπνευση, τη σύλληψη του 

καλλιτεχνικού έργου. 

Στις αρχές του 16ου αιώνα η µελαγχολία ήταν πια τόσο άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε την ιδιοφυία, ώστε θεωρούνταν απαραίτητο χαρακτηριστικό για οποιονδήποτε 

σηµαντικό καλλιτέχνη. Ακόµη και ο Ραφαήλ, ο πιο κοινωνικός και δραστήριος από τους 

ζωγράφους, έχει χαρακτηριστεί µελαγχολικός, «όπως όλοι οι εξαίρετοι άνθρωποι». Η 

σύνδεση ήταν τόσο άµεση ώστε ίσχυε και αντίστροφα. Κάθε µελαγχολικός έκρυβε µέσα 

του µια ιδιοφυία, ήταν ένας σηµαντικός άνθρωπος216. 

 

5) Πορτραίτο του Κόζιµο των Μεδίκων του Πρεσβύτερου 

 

π. 1518-19 

Λάδι σε ξύλο 

86 Χ 65 εκ. 

Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία 

 

Πρόκειται για την πρώτη 

επίσηµη παραγγελία του Ποντόρµο, 

που σύµφωνα µε το Βαζάρι έγινε στο 

νεαρό ζωγράφο από τον Goro Gheri 

από την Pistoia, που τότε ήταν 

γραµµατέας των Μεδίκων217. Μετά 

την επιτυχηµένη εκτέλεση του 

πορτραίτου ο Ποντόρµο, ανέλαβε 

µέσω του Οταβιάνο των Μεδίκων, την 

τοιχογράφηση της βίλλας στο Poggio a 

Caiano. 

Tον καιρό που ο Βαζάρι 

συγγράφει την δεύτερη έκδοση των 

                                                                                                                 
Pitti, αν και καταλαβαίνω τη δυσκολία του να το εντάξει στα πορτραίτα της περιόδου, δυσκολία που 
τον ωθεί επίσης να το χρονολογήσει κάπως πιο πρώιµα (Costamagna, ό.π., σελ.119). 
216 E.Panofsky, The Life and Art of Albrecht Durer, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 
1955 (α΄ έκδ. 1943), σελ.165-166. 
217 Βαζάρι, ό.π., τοµ. 6, σελ. 264. 
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βίων, δηλαδή περίπου από το 1560 ως το 1568, το πορτραίτο βρίσκεται στο σπίτι του 

Οταβιάνο, στην ιδιοκτησία του γιού του Αλεσσάντρο218, και µέλλοντα πάπα Λέοντα XI 

(1605). Βρίσκεται εκεί από το 1533-34 που γνωρίζουµε ότι ο Οταβιάνο είχε ζητήσει από 

το Βαζάρι να του ζωγραφίσει, δίπλα στο πορτραίτο του Κόζιµο που εξετάζουµε, ένα 

ανάλογο πορτραίτο του άλλου διάσηµου προγόνου της οικογένειας, του Λορέντζο του 

Μεγαλοπρεπούς. Τα δύο αυτά πορτραίτα βρίσκονται σήµερα στον ιδιαίτερο εκθεσιακό 

χώρο της Tribuna, στο Ουφίτσι, µαζί µε αρκετά από τα πορτραίτα που ζωγράφισε ο 

µαθητής του Ποντόρµο, Μπροντσίνο, για τούς µελλοντικούς διαδόχους της 

οικογένειας219. Το πορτραίτο του Ποντόρµο βρίσκεται κατά το µεγαλύτερο διάστηµα 

ξεκινώντας από το 1603 στο Ουφίτσι, εκτός από µια περίοδο από το 1869 ως το 1912, 

που µεταφέρεται στο κελί του Κόζιµο του πρεσβύτερου, στο µοναστήρι του Σαν Μάρκο. 

Το πορτραίτο βρίσκει σύµφωνους, ως προς τη χρονολόγηση του, όλους τους 

µελετητές, οι οποίοι αποδέχονται την ακρίβεια της αναφοράς του Βαζάρι, και 

γνωρίζοντας ότι ο Gheri ήταν γραµµατέας του Λορέντζο ΙΙ, θέτουν ως χρονικό όριο το 

θάνατο του Λορέντζο στις 4 Μαϊου του 1519 , χρονολογώντας έτσι το πορτραίτο την 

περίοδο από το 1518 ως το 1519, χρονολογία που ταιριάζει και µε τα στυλιστικά του 

χαρακτηριστικά. Μοναδική εξαίρεση ο Sparrow220, που εξαιτίας της επιγραφής το 

χρονολογεί το 1537, αφήνοντας όµως ανοιχτό το ενδεχόµενο η επιγραφή να είναι 

µεταγενέστερη προσθήκη. 

Ο βασικός εδραιωτής του οίκου των Μεδίκων, και πρόγονος του πρώτου 

κλάδου της δυναστείας, Κόζιµο (1389-1464), εικονίζεται σε προχωρηµένη ηλικία, σε 

ένα εντυπωσιακό µετά θάνατον πορτραίτο, καθιστός στο θρόνο που φέρει τον τίτλο του, 

σκεπασµένος µε πορφυρή τήβεννο221, από τα δύο άκρα της οποίας ξεφεύγουν  δυό 

αδιάσειστα στοιχεία της προσωπικότητας του, το πρόσωπο και τα χέρια του. 

Η µορφή του Κόζιµο, εικονιζόµενη πάνω από τα γόνατα222, στο µέγεθος των 

τριών τετάρτων, που αργότερα θα εξελιχτεί στη χαρακτηριστική διάσταση του αυλικού 

πορτραίτου223, επιβάλλεται κυριαρχικά στο χώρο, καταλαµβάνοντας όλο το µέγεθος του 

πίνακα, και υπερκαλύπτοντας το θρόνο, αφήνοντας να φαίνεται από αυτόν µόνο το 

                                                           
218 Ό.π. 
219 Έτσι είναι δυνατή και η ευκολότερη σύγκριση µεταξύ του στυλ των δύο ζωγράφων που 
αποδεικνύεται σαφώς διαφορετικό, καθώς ο Μπροντσίνο έχει διαµορφώσει ένα καθορισµένο στυλ 
αυλικού πορτραίτου τα χαρακτηριστικά του οποίου, διαφέρουν ριζικά από τον εκφραστικό τρόπο του 
δασκάλου του. 
220 J. Sparrow, «Pontormo’s Cosimo il Vecchio, a new dating», Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, τοµ.30, 1967, σελ. 163 - 175. 
221 Σύµφωνα µε την Cox-Rearick, η κόκκινη τήβεννος είναι το σύµβολο του µαρτυρίου του αγίου 
Κοσµά, ο οποίος συναντάται συχνά στην εικονογραφική παράδοση του Κόζιµο λόγω της συνωνυµίας 
αλλά και του κοσµικού συµβολισµού του ονόµατός του:Κοσµάς- κόσµος- Κόζιµο (J.Cox-Rearick, 
Dynasty and Destiny in Medici Art, New Jersey, Princeton University Press, 1989, σελ.44). 
222 «...dalle ginocchie in su...», σύµφωνα µε το Βαζάρι. 
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αριστερό τµήµα του, που έχει τη µορφή ιωνικού πεσίσκου, και ένα τµήµα της πλάτης 

του, που ξεδιπλώνεται πίσω από τον Κόζιµο µε τη µορφή περγαµηνής, και αποκαλύπτει 

την ταυτότητά και τον τίτλο του, καθώς βλέπουµε σκαλισµένη επάνω της σε τρείς 

γραµµές και τριγωνικό σχήµα την λατινική επιγραφή: 

                                      COSM.’  MED 

                                         ICES . P. P 

                                           .   P..  

Ο µικρός έλικας που προβάλλει πίσω από το δεξί µανίκι του Κόζιµο, ως 

τεκµήριο του δεξιού τµήµατος του θρόνου, δε φαίνεται να συνεισφέρει και πολλά για 

µια πιο φυσιοκρατική απόδοση του τρόπου που κάθεται ο σεβάσµιος πρόγονος σ’αυτόν 

τον άκαµπτο θρόνο. 

Στα δεξιά του Κόζιµο, δηλαδή στο αριστερό άκρο του πίνακα εικονίζεται ένας 

λεπτός κορµός δάφνης µε δυό κλαδιά, από τα οποία το αριστερό είναι επιδεικτικά 

κοµµένο σχεδόν στη βάση του, ενώ το δεξιό ευηµερεί γεµάτο παρακλάδια και 

ολοπράσινα φύλλα που συνεχίζουν προς τα πάνω, ανθίζοντας και έξω από το έργο. Στον 

κορµό του ανθισµένου κλάδου βρίσκεται τυλιγµένη άτακτα, µια λευκή κορδέλλα που 

αποκαλύπτει αποσπασµατικά τη λατινική επιγραφή του στίχου του Βιργιλίου από την 

Αινειάδα «UNO AVVLSO NON DEFICIT ALTER», που σηµαίνει όταν κόβεται το ένα 

δεν καταστρέφεται και το άλλο.     

Το πορτραίτο έχει έναν ιερατικό και επίσηµο χαρακτήρα, όπως παρατηρεί ο 

Μπέρτι224, και όπως επιβάλλεται σε ένα προγονικό πορτραίτο που κατά παράδοση έχει 

πραγµατοποιηθεί για κάποιο προπαγανδιστικό σκοπό, αλλά παρόλη την επισηµότητά 

του, η διαπραγµάτευση του χαρακτήρα του Κόζιµο έχει γίνει µε τόσο ζωντανό τρόπο, 

ώστε και πάλι η ψυχολογική του κατάσταση φαίνεται να είναι αυτή που κατά κύριο λόγο 

απασχολεί τους µελετητές του, τουλάχιστον αυτούς της κάπως αρχαιότερης γενιάς225, 

καθώς όλοι οι νεότεροι ασχολούνται µε το πρόβληµα της παραγγελίας του.  Παρόλο που 

ο Ποντόρµο, για την απεικόνιση του προσώπου, πιθανότατα χρησιµοποίησε ως οδηγό 

ένα µετάλλιο του 15ου αιώνα, το αποτέλεσµα της επεξεργασίας του µε την προσθήκη 

των φωτοσκιάσεων, είναι τόσο εντυπωσιακό, ώστε όχι µόνο δε θυµίζει καθόλου τη 

                                                                                                                                                                      
223 Αλλά µε τις µορφές συνήθως σε όρθια στάση.  
224 L.Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ. 58.  
225 J.Alazard, ό.π., σελ.164. Εντοπίζει στο πορτραίτο µια µελαγχολία  που την αποδίδει  στην απώλεια 
του γιού του, στην προχωρηµένη ηλικία του, αλλά και στο ανήσυχο πνεύµα του, ξεχνώντας προφανώς 
ότι το πορτραίτο δεν είναι εκ του φυσικού. Toesca, ό.π., σελ.22  : «...o Ποντόρµο εισχωρεί βαθειά 
στην ψυχολογία του ατόµου αλλά δεν παρασύρεται µακριά από το χαρακτήρα του εικονιζόµενου...» 
(αυτός που υπονοείται εδώ ότι αντιθέτως παρασύρεται από τη φαντασία του είναι ο Θεοτοκόπουλος 
τον οποίο η συγγραφέας αναφέρει όταν σχολιάζει τα δραµατικά εφέ του έργου). 
Τη µελαγχολία στο πρόσωπο σχολιάζει και ο Άνταλ ο οποίος παρατηρεί την έµφαση στο πνεύµα σε 
αντίθεση µε την ισορροπία σώµατος και ψυχής των αναγεννησιακών πορτραίτων.   
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γοτθική παράδοση του πορτραίτου σε προφίλ, 

από την οποία προέρχεται226, αλλά αντιθέτως 

µπορεί να συγκριθεί µε πορτραίτα του Ντύρερ227. 

Ο Ντύρερ, σύµφωνα µε τον Πανόφσκι228, 

χρησιµοποιεί το τέχνασµα του προφίλ, για να 

περιορίσει την εντύπωση του µεγέθους όταν 

πρόκειται ν’απεικονίσει ογκώδη πρόσωπα, στα 

οποία µε τον τρόπο αυτό προσδίδει και µια πιο 

πνευµατώδη προσωπικότητα. Πολύ έντονη είναι 

η οµοιότητα στην απόδοση του προσώπου του 

Κόζιµο µε το πορτραίτο ενός άνδρα του Quentin 

Massys229, που µπορεί να χρησιµοποίησε ως 

πρότυπο ο Ντύρερ για το δικό του χαρακτικό του πορτραίτου του καρδιναλίου Albrecht 

του Brandenburg230. 

Ο Κόζιµο o Πρεσβύτερος, στην ιστορία της οικογένειας των Μεδίκων, είναι 

αυτός που αγωνίστηκε για την εξασφάλιση της επιρροής231 της οικογένειας στο δηµόσιο 

βίο, την οποία θεωρούσε απαραίτητη για τα οικονοµικά της συµφέροντα, δηλαδή την 

εξασφάλιση και αξιοποίηση του κεφαλαίου, για τη συγκέντρωση του οποίου είχε 

φροντίσει ο πατέρας του Τζιοβάννι ντι Μπίκκι (1360-1429). Ο Τζιοβάννι έχει ήδη 

ανοίξει διακριτικά το δρόµο, για την όλο και πιο ενεργή ανάµειξη της οικογένειας στην 

πολιτική ζωή της πόλης, ανάµειξη που θα σταθεροποιηθεί µετά την επιστροφή του 

Κόζιµο από την εξορία το 1434, καθώς η αυξανόµενη επιρροή του, θα δώσει  την 

ευκαιρία στην οικογένεια ν’αποκτήσει διοικητική εξουσία, η οποία διατηρείται µέχρι το 

1494 που οι Μέδικοι εξορίζονται. 

Ο Κόζιµο ο Πρεσβύτερος κληρονόµος του πλουσιότερου τραπεζικού οίκου της 

Ευρώπης, ήταν ο τύπος του δραστήριου επιχειρηµατία, που δρούσε παρασκηνιακά, και 

αυτή την πτυχή του χαρακτήρα του αντανακλά, κατά την άποψή µου, το βλέµµα του στο 

                                                           
226 Ανάλογη παρατήρηση κάνει ο Forster, παρόλο που επίσης θεωρεί ότι ο Ποντόρµο χρησιµοποιεί σαν 
πρότυπο το Πορτραίτο του Vittorino da Feltre του Gustus van Ghent που βρίσκεται στο Λούβρο και 
χρονολογείται το 1473-1475, για να τοποθετήσει τον Κόζιµο στην τάξη των διάσηµων ανδρών ( K.W. 
Forster , «Metaphors of rule.Political ideology and history in the portraits of Cosimo I de’ Medici», 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Ιnstitutes in Florenz, 1971, σελ.67. 
Αντίθετα ο Άνταλ βλέπει στο πορτραίτο µόνο τα στοιχεία της γοτθικής παράδοσης που τον 
ενδιαφέρουν, δηλαδή την επιµήκυνση της µορφής αλλά και του ίδιου του πίνακα, ενώ για το κλαδί της 
δάφνης υποστηρίζει ότι ενισχύει την εντύπωση της καθετότηταs.   
227 Nico-Fasola, Pontormo o del Cinquecento, 1947, σελ. 57. 
228 E. Panofsky, ό.π., σελ. 238. 
229 Ό.π. Βρίσκεται στο Μουσείο Jacquemart- Andre στο Παρίσι και χρονολογείται το 1513. 
230 Ό.π., εικ. 300. 
231 G.R. Hale, Florence and the Medici, The pattern of control , Λονδίνο, Thames and Hudson, 1977, 
σελ.76.           
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πορτραίτο του Ποντόρµο. Μία από τις παρασκηνιακές ενέργειες για την ενίσχυση του 

κύρους του, ήταν και η υποστήριξη των τεχνών, των οποίων τη σπουδαιότητα είχε 

κατανοήσει από νωρίς. Το πορτραίτο του πολιτισµένου ανθρώπου και λάτρη των τεχνών 

που προώθησε ο ίδιος για τον εαυτό του, ήταν αυτό που του προσέδοσε το µεγαλύτερο 

κύρος. Ο ίδιος ο Κόζιµο δεν ήταν διανοούµενος, η σχέση του µε τη φιλοσοφία, τις 

κλασσικές σπουδές και τις τέχνες ήταν αυτή του χορηγού. ∆εν ήταν ο ιδρυτής της 

πλατωνικής ακαδηµίας του Φιτσίνο αλλά ο χρηµατοδότης της232. 

Η επιτυχία του Κόζιµο σ’όλες αυτές τις επιδιώξεις, φαίνεται από τον τίτλο του 

«πατέρα της πόλης» που του απένειµαν οι φλωρεντινοί, µε δηµόσια απόφαση, και 

σκάλισαν πάνω στον τάφο του, στο Σαν Λορέντζο233. Tα αρχικά αυτού του τίτλου 

εµφανίζονται µε την ίδια µορφή στο πορτραίτο. Τη φήµη και το κύρος του επικαλούνται 

οι επόµενες γενιές των Μεδίκων, για να εδραιώσουν την κατά καιρούς απειλούµενη, 

επιρροή τους. 

Ωστόσο ένα τέτοιο πορτραίτο δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί, την εποχή 

που ο Κόζιµο ζούσε και η εξουσία του ήταν παρασκηνιακή, αναπτυσσόµενη πίσω από 

τον τίτλο του διακεκριµένου πολίτη. Οι απεικονίσεις του στα έργα τέχνης της εποχής 

του, γίνονται µε έµµεσο τρόπο234, όπως και άλλων επιφανών πολιτών, και αυτό 

συνεχίζεται και στην εποχή του Λορέντσο. Το πορτραίτο του Ποντόρµο είναι το πρώτο 

στο οποίο εικονίζεται ένα µέλος της οικογένειας των Μεδίκων, χωρίς τη συνδροµή 

καµµίας αλληγορίας, και µάλιστα µε επίσηµο τρόπο, αν εξαιρέσουµε βέβαια το 

πορτραίτο του πάπα Λέοντα Χ, του Ραφαήλ, και κατά συνέπεια η παραγγελία ενός 

τέτοιου πορτραίτου είναι ενδεικτική της αύξησης του γοήτρου της οικογένειας, µετά την 

αναγόρευση ενός µέλους της στη θέση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, και βέβαια 

της πανηγυρικής επιστροφής τους στη Φλωρεντία, µετά  την αποποµπή του 

δηµοκρατικού καθεστώτος του Σοντερίνι. 

Η παραγγελία του πορτραίτου τοποθετείται χρονολογικά, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, την περίοδο κατά την οποία την αυξανόµενη επιρροή της οικογένειας στη 

διακυβέρνηση της πόλης, είχε συγκεντρώσει ο Λορέντζο ΙΙ των Μεδίκων, δούκας του 

Ουρµπίνο, ενώ παράλληλα η πολιτική της Φλωρεντίας συνδεόταν πια άµεσα από τη 

Ρώµη και την παπική έδρα την οποία κατείχε ο Τζιοβάννι των Μεδίκων, ο γνωστός από 

το πορτραίτο του Ραφαήλ235 δυναµικός πάπας Λέων X. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγεί η 

                                                                                                                                                                      
 
232 Είχε ήδη πριν την ίδρυση της Ακαδηµίας χρηµατοδοτήσει τις σπουδές του ίδιου του Μαρσίλιο 
Φιτσίνο. 
233 Ο τίτλος αυτός είναι ο πρώτος που αποµάκρυναν από τον τάφο του οι υπερασπιστές της 
δηµοκρατίας το 1527 και επανέφεραν φυσικά οι Μέδικοι µε την επανάκτηση της εξουσίας τους, το 
1531. 
234 Όπως η παρουσία του στην Προσκύνηση των Μάγων, του Μποτιτσέλλι.  
235 O πάπας Λέων X µε δύο καρδιναλίους.  
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ανάθεση της παραγγελίας στον Ποντόρµο από τον Ghoro Gheri, τον ιδιαίτερο 

γραµµατέα του Λορέντζο ΙΙ, ενώ ο συµβολισµός του κοµµένου δάφνινου κλαδιού που 

εµφανίζεται στο πορτραίτο, συνδέεται µε το θάνατο του Τζουλιάνο, δούκα του Νεµούρ 

το Μάρτιο του 1516, θείο του Λορέντζο, και ανταγωνιστή του στο εορταστικό 

καρναβάλι του 1513 για την είσοδο του νεοεκλεγµένου πάπα στην Φλωρεντία, το οποίο 

αποτέλεσε και την πρώτη ευκαιρία εµφάνισης του Ποντόρµο στην καλλιτεχνική ζωή της 

πόλης καθώς πρωτοστάτησε στη ζωγραφική των αρµάτων, και στους οποίους ο 

Λορέντζο συµµετείχε µε προσωπικό σύµβολο της θέσης του στην οικογένεια, το κλαδί 

της δάφνης, έµβληµα που συνδέεται µε το όνοµά του και είχε ήδη υιοθετηθεί από τον 

ένδοξο παππού του, το Λορέντζο το Μεγαλοπρεπή. 

Την απλή λογική αυτής της νοηµατοδότησης του πορτραίτου, την οποία 

συµµερίζοµαι, είχαν υιοθετήσει οι ιστορικοί της τέχνης µέχρι την εµφάνιση του άρθρου 

του Sparrow, το 1967 και τον ισχυρισµό από µέρους του συγγραφέα του, ότι ο 

συµβολισµός του πορτραίτου συνδέεται µε την άνοδο στην εξουσία του Κόζιµο Ι, 

απόγονο του δεύτερου «κλάδου» της οικογένειας, και αποτελεί µέρος του συστήµατος 

των συµβολισµών που χρησιµοποιεί για να νοµιµοποιήσει την επικράτησή του στην 

εξουσία, κυρίως µετά το θρίαµβό του έναντι των συνασπισµένων αντιπάλων του, στη 

µάχη του Montemurlo, το 1537. Το βασικό επιχείρηµα του Sparrow είναι ότι το 

επίγραµµα  UNO AVVLSO NON  DEFICIT  ALTER µε τη συγκεκριµένη διατύπωση µε 

την οποία συναντάται στο πορτραίτο, και σε συνδυασµό µε το συµβολισµό της δάφνης, 

εµφανίζεται για πρώτη φορά, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο Dialogo dell’imprese militari et 

amorose, του Paolo Giovio236, σαν έµβληµα του νεαρού δούκα Κόζιµο Ι , µόνο από το 

1537 και µετά, και υπονοεί την καταγωγή του Κόζιµο Ι από το δεύτερο γιο του Gionanni 

di Bicci, τον Λορέντζο, αδελφό του Κόζιµο του Πρεσβύτερου. 

Όποιος µελετήσει την ιστορία των αποδόσεων των πορτραίτων του Ποντόρµο, 

µένει µε την εντύπωση ότι µετά την προσπάθεια του Keutner το 1959237 να ταυτίσει το 

πορτραίτο του αλαβαρδιέρου µε το πορτραίτο του Κόζιµο I του 1537, υπάρχει µία τάση 

µετακίνησης του έργου του Ποντόρµο χρονολογικά προς το τέλος της δεκαετίας του 

1530, και σύνδεσής του µε την εικονογραφία που συνοδεύει τον Κόζιµο Ι µετά τη 

µετατροπή της Φλωρεντίας σε δουκάτο.  

Στο ίδιο κλίµα η Cox-Rearick, που δεν µπορεί ν’αµφισβητήσει τόσο εύκολα, 

την στυλιστικά τεκµηριωµένη χρονολόγηση του πορτραίτου το αργότερο το 1519238, 

                                                           
236 J.Sparrow, ό.π., σελ.169. 
237 Η.Keutner, ό.π. 
238 Η ίδια εξάλλου υποστήριξε τη συγκεκριµένη χρονολόγηση το 1964 ( J.Cox-Rearick, The drawings 
of Pontormo, Harvard University Press, 1964, σελ.150), όπου επισηµαίνει την οµοιότητα της στάσης 
του Κόζιµο στο πορτραίτο µε αυτήν του Αγίου Φραγκίσκου στο εικονοστάσι Pucci του San Michele 
Visdomini. 
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προτείνει το 1989239 µιαν ακόµη πιο πολύπλοκη εκδοχή: την παραγγελία του πορτραίτου 

εκ µέρους του ίδιου του πάπα Λέοντα Χ, προς τιµήν της γέννησης του Κόζιµο Ι , στις 12 

Ιουνίου του 1519. Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή µετά το θάνατο και του τελευταίου 

απογόνου, του Λορέντζο ΙΙ, ο πάπας απελπισµένος στρέφεται προς το µόνο νόµιµο γόνο 

της οικογένειας, τον µελλοντικό Κόζιµο Ι, τον οποίο είχε βαφτίσει ο ίδιος µε αυτό το 

όνοµα 240. 

Ένα από τα βασικά επιχειρήµατα και των δύο απόψεων είναι η «δραµατική241», 

κατά τη γνώµη των δύο ερευνητών, αντίθεση µεταξύ του κοµµένου και του ανθηρού 

κλάδου της δάφνης, που δεν µπορεί να συµβολίζει την απώλεια ενός µόνο µέλους της 

οικογένειας242, αλλά την απώλεια ολόκληρου του κλάδου. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, 

κατά τη γνώµη µου, θα ήταν πιο δικαιολογηµένο, αν όντως το πορτραίτο ήθελε να 

προπαγανδίσει υπέρ του νέου κλάδου, το σύµβολο να συνοδεύει το πορτραίτο ενός 

εκπροσώπου του κλάδου που πρόκειται «ν’ανθοφορήσει»243 και όχι τον πρόγονο του 

κλάδου που σβήνει, και µάλιστα µε ένα τρόπο τόσο εξυµνητικό. Επιπλέον η 

αντιπαράθεση των δύο κλαδιών δεν µου φαίνεται τόσο δραµατική σ’ένα έργο, στα τρία 

τέταρτα του οποίου δεσπόζει κυριαρχικά η µορφή του προσωπογραφούµενου.  

Στην περίπτωση της εκδοχής Sparrow, το βασικότερο αντεπιχείρηµα είναι η 

ύπαρξη του πορτραίτου του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς, του Βαζάρι, που 

χρονολογείται το 1533-34, και έχει σαν πρότυπο το πορτραίτο του Ποντόρµο, όπως 

γνωρίζουµε εξάλλου ότι ήταν και η επιθυµία του Οταβιάνο, στο σπίτι του οποίου 

βρίσκονται εκείνη την εποχή και τα δύο πορτραίτα244. Ακόµη και αν δεν υπήρχε η 

τεκµηρίωση της χρονολογίας, η διαφορά του στυλ µεταξύ των δύο πορτραίτων είναι 

ενδεικτική της χρονικής τους τοποθέτησης. Το περιγραφικό στυλ του Βαζάρι, µε την 

προσθήκη σωρού επιγραφών και συµβολικών αντικειµένων245, έρχεται σε τέτοια 

αντίθεση µε την εκφραστική λιτότητα του Ποντόρµο, που όχι µόνο ακυρώνει την εκδοχή 

της πρωιµότερης χρονολόγησής του, αλλά προσφέρει ένα πολύ καλό παράδειγµα για τη 

σύγκριση των εκφραστικών µέσων των δύο ξεχωριστών περιόδων του µανιερισµού, της 

σαφέστατα πιο γόνιµης στις αναζητήσεις της πρώτης, και της µιµητικής, καθορισµένης 

από τα αυλικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται, δεύτερης, καθώς τα δύο πορτραίτα 

ανήκουν στο ίδιο είδος, αυτό του δυναστικού πορτραίτου. 

                                                           
239 Cox-Rearick, ό.π., σελ. 44-59. Αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου της σε αυτήν την 
τεκµηρίωση.  
240 Ό.π., σελ.50. 
241 Ό.π., σελ.45. 
242 ∆ηλαδή το χαµό του Λορέντζο το 1519. 
243 Π.χ. το πορτραίτο του Λορέντζο, αδελφού του Κόζιµο του Πρεσβύτερου και δεύτερου γιού του 
Τζιοβάννι ντι Μπίκκι. 
244 Βαζάρι, ό.π., τοµ.6, σελ. 264. 
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 Εκτός από τα επιχειρήµατα που αντιστρατεύονται την σύνδεση του 

πορτραίτου µε τον Κόζιµο Ι µε βάση στυλιστικά δεδοµένα, υπάρχουν και επιχειρήµατα 

από το χώρο της ιστορίας 246 : Η παραγγελία του πορτραίτου γίνεται πραγµατικά σε µια 

εποχή που επικρατεί ανησυχία στην οικογένεια για το θέµα της διακυβέρνησης της 

Φλωρεντίας. Είναι «η εποχή των ανάξιων διαδόχων», όπως χαρακτηρίζεται πολλές 

φορές από τους ιστορικούς247. Το Μάρτιο του 1516, µε το θάνατο του Τζουλιάνο, 

αυξάνεται η εξουσία του Λορέντζο, γιού του Πιέρο248, ο οποίος όµως ως δούκας του 

Ουρµπίνο, απουσιάζει συχνά από τη Φλωρεντία, και αφήνει στη θέση του, ως κυβερνήτη 

της πόλης, τον Goro Gheri, στον οποίο έχει αναθέσει το ρόλο του έµπιστου 

αντικαταστάτη του, από το Σεπτέµβριο του 1516249. Η θέση του Gheri κατά συνέπεια 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την σχέση του µε το Λορέντσο προσωπικά, και όχι µε το 

σύνολο της οικογένειας των Μεδίκων, γεγονός που αποδεικνύεται πρόσθετα, αφενός  

από την αντιπάθεια που έτρεφε γι’αυτόν ο Τζούλιο των Μεδίκων, που ανέλαβε να 

διευθετήσει την κατάσταση µετά το θάνατο του Λορέντζο, και αφετέρου από το γεγονός 

ότι ο Gheri, προσπαθούσε να καθυστερήσει την άφιξη του Τζούλιο στη Φλωρεντία, 

ώστε να διατηρήσει την εξουσία του όσο περισσότερο µπορούσε250. Έτσι 

αποδυναµώνεται η υπόθεση της Cox-Rearick, διότι αν ο Τζούλιο ήθελε να κάνει 

οποιαδήποτε παραγγελία τέτοιου είδους θα την έκανε µέσω του δικού του έµπιστου, του 

καρδινάλιου Silvio Passerini, τον οποίο είχε ήδη αφήσει υπεύθυνο για τις υποθέσεις του 

στη Φλωρεντία, την εποχή αυτή. Ο ίδιος  ο Ghoro Gheri, λίγο µετά το θάνατο του 

Λορέντζο προτείνει για διάδοχο τον Ιππόλιτο, νόθο γιο του Τζουλιάνο, που είχε πεθάνει 

το 1516. 

 Επιπλέον η εποχή είναι πολύ πρώιµη για να παίζει ρόλο η κληρονοµική 

διαδοχή και µάλιστα µε κριτήριο τη νοµιµότητα της γέννησης ή την συγγένεια εξ 

αίµατος, καθώς όχι µόνο δεν είχε καθιερωθεί ο θεσµός της κληρονοµικής διαδοχής που 

                                                                                                                                                                      
245 K.W. Forster, ό.π., σελ.68. Για το θέµα αυτό κάνει ανάλογη παρατήρηση ο Forster, o οποίος 
βρίσκει επίσης αβάσιµη και κακώς τεκµηριωµένη την άποψη του Sparrow (Forster, ό.π., υπ.4).  
246 Οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο του J.N. Stephens, The fall of the Florentine republic 1512-
1530, Clarendon Press, Οξφόρδη, 1983. 
247 Πιστεύω ότι η συγκεκριµένη αντιµετώπιση των ιστορικών που βασίζεται στην σύλληψη της 
ιστορίας ως ιστορίας των προσωπικοτήτων, ανάλογη µε αυτή των ιστορικών τέχνης που 
αντιµετωπίζουν την ιστορία της τέχνης ως ιστορία των καλλιτεχνών, είναι η ίδια που παρέσυρε και την 
Cox-Rearick, όπως εξάλλου και τον Costamagna, στη συγκεκριµένη εκδοχή για την παραγγελία του 
πορτραίτου.  
248 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Λορέντζο είναι ο γιος του Πιέρο που εξορίστηκε το 1494 λόγω του 
επιπόλαιου χειρισµού του στις διαπραγµατεύσεις µε τον Κάρολο VIII, την εποχή της Γαλλικής 
εισβολής στη Φλωρεντία  και εγγονός του Λορέντσο του Μεγαλοπρεπούς. 
249 Γεγονός που αποτέλεσε και ένα από τα πολιτικά λάθη του Λορέντσο, επιβεβαιώνοντας µία από τις 
αρχές της πολιτικής του ηγεµόνα του Μακκιαβέλλι : ο ηγεµόνας πρέπει να είναι πάντοτε παρών. 
Επιπλέον ο Gheri δεν ενέπνεε καµµία εµπιστοσύνη στους Φλωρεντινούς, καθώς δεν ήταν καν 
συµπολίτης τους, ενώ η εξουσία του Λορέντσο, καθώς δεν ήταν θεσµοθετηµένη αλλά βασιζόταν σε 
µια εύθραυστη συνθήκη προσωπικού κύρους, δεν επέτρεπε τον ορισµό αντικαταστάτη. 
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εγκαθιδρύθηκε µετά την επιβολή του Αλεσσάντρο στη θέση του δούκα της Φλωρεντίας 

το 1534, αλλά και η ίδια η εξουσία των Μεδίκων, καθώς δεν ήταν αυτή των 

θεσµοθετηµένων ηγεµόνων, εξαρτώνταν από έναν ευαίσθητο συνδιασµό προσωπικού 

κύρους και διπλωµατίας. 

 Το καθοριστικό όµως επιχείρηµα ενάντια στην τοποθέτηση του 

πορτραίτου την εποχή του δούκα Κόζιµο Ι, είναι η γνώση µας ότι η βασική επιδίωξη της 

πολιτικής  του δούκα στο θέµα της διαδοχής ήταν να προβάλλεται ως το ενοποιητικό 

στοιχείο των δύο κλάδων και όχι ως ο εκπρόσωπος του ευηµερούντος δεύτερου που 

υπερίσχυσε µετά την καταστροφή του πρώτου και είχε ένα βασικό επιχείρηµα για την 

υποστήριξή της καθώς η γέννησή του προήλθε από την ένωσή τους. Ο πατέρας του 

καταγόταν από το δεύτερο κλάδο της οικογένειας καθώς ήταν δισσέγγονος του 

Λορέντζο, µικρότερου αδελφού του Κόζιµο του Πρεσβύτερου, αλλά η µητέρα του, η 

Μαρία Σαλβιάτι, ήταν εγγονή του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς, του πιο διάσηµου από 

τους προγόνους του πρώτου κλάδου. 

Άραγε ο Ποντόρµο γνώριζε ότι ένα από τα γνωστά αποφθέγµατα του Κόζιµο 

του Πρεσβύτερου που κυκλοφορούσαν ως παροιµίες στη Φλωρεντία ήταν το «µπορείς 

να φτιάξεις έναν ευγενή µε δυό γιάρδες κόκκινο ύφασµα»251? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
250 J.N. Stephens, ό.π., σελ. 105 και 109. 
251 Ό.π., σελ. 26. 
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6) Πορτραίτο ανδρός σε προφίλ (Francesco da Castiglione?) 

  

 

χρονολογία άγνωστη 

Λάδι σε ξύλο  

50 Χ 39 εκ. 

Galleria Palatina, Παλάτσο Πίττι,    Φλωρεντία 

 

Το πορτραίτο βρίσκεται στο 

παλάτσο Πίττι από το 19ο αι. Αναφέρεται 

για πρώτη φορά στην καταγραφή του 

1815, όπου αποδίδεται από τον 

συντηρητή San Pieri252 στον Μπροντσίνο, 

ενώ στην καταγραφή του 1829, βρίσκεται 

ως αποδιδόµενο στον Ποντόρµο253. 

Σήµερα, βρίσκεται στην πρώτη αίθουσα 

του παλάτσο Πίττι, µε απόδοση στο 

Ρόσσο Φιορεντίνο.   

Ο Schaeffer το 1910254, ταυτίζει 

τον εικονιζόµενο µε τον Francesco da 

Castiglione, φλωρεντινό κληρικό και 

διάκονο του Λέοντα Χ, µέσω της 

τοιχογραφίας του Βαζάρι, H είσοδος του 

Λέοντα Χ στη Φλωρεντία, στο Παλάτσο Vecchio, καθώς ανάµεσα στα πρόσωπα που 

αποτελούν την ακολουθία του πάπα, βρίσκεται ένα που µοιάζει ιδιαίτερα µε το µοντέλο 

του Ποντόρµο, και ανήκει στον παραπάνω κληρικό255. 

Το έργο εµφανίζεται ποιοτικά κατώτερο, αν συγκριθεί µε την υπόλοιπη 

παραγωγή του ζωγράφου. Η διαπραγµάτευση του θέµατος είναι κάπως ξηρή, στερείται 

την επιδεξιότητα στην πλαστική απόδοση του προσώπου, αλλά και την εκφραστική 

                                                           
252 Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 279, o οποίος όµως δε το δέχεται ως πορτραίτο του Ποντόρµο και 
θεωρεί ότι πρόκειται για έργο κάποιου συνεργάτη του Βαζάρι που ζωγραφίστηκε µετά τις 
τοιχογραφίες του παλάτσο Vecchio.  
253  Βρίσκεται σύµφωνα µε τον Costamagna ( ό.π.) µε ετικέτα που γράφει : attribuito a Pontormo. 
254 E.Schaeffer, «Ein Bildnis Pontormos im Palazzo Pitti», Monatshefte fur Kunstwissenschaft, 
Μάρτιος, 1910, σελ.115. 
255 Βαζάρι, τοµ. 7, σελ.142. 
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ένταση που χαρακτηρίζει, όπως διαπιστώθηκε, τις προσωπογραφίες του Ποντόρµο. Οι 

αδυναµίες αυτές, που µπορούν ευκολότερα να διαπιστωθούν αν συγκριθεί το πορτραίτο 

µε αυτό του Κόζιµο του Πρεσβύτερου, που είναι επίσης σε προφίλ, οδήγησαν κάποιους 

µελετητές όπως τους Costamagna, Cox-Rearick και Forster στην απόρριψή του, ενώ 

κάποιους άλλους όπως τους Schaeffer, Gamba, Alazard, Berti, στην πρώιµη 

χρονολόγησή του256.  Αντίθετα ο Clapp  το χρονολογεί πολύ αργά, γύρω στο 1534-35. 

Πρόκειται για το µπούστο ενός ηλικιωµένου άντρα, µε µαύρα ρούχα, σε 

ανοιχτό γκριζοπράσινο φόντο. Το πρόσωπό του, εικονίζεται σε αυστηρό αριστερό 

προφίλ, φτιαγµένο όµως µε αρκετή πλαστικότητα, ώστε να ξεχωρίζει από τα επίπεδα 

προφίλ του κουατροτσέντο257.  

Ο άντρας έχει αυστηρό βλέµµα που τονίζεται από τα λεπτά και σφιγµένα χείλη 

του, και την µακριά και ελαφρά γαµψή µύτη του. Οι γεροντικοί κύκλοι κάτω από το 

µάτι, και τα µακριά, άτακτα φρύδια του, τονίζουν τη βλοσυρότητα της έκφρασής του. 

Από τις λίγες και αραιές τρίχες των µαλλιών που προβάλλουν κάτω από το καπέλλο, 

στον αριστερό  κρόταφο, και πίσω στο λαιµό του, δηµιουργείται η εντύπωση, ότι ο 

άντρας αυτός είναι φαλακρός, και ζήτησε από περηφάνεια και ίσως και λίγη 

φιλαρέσκεια, να απεικονιστεί µε το καπέλλο. 

Το σώµα του, σκεπάζεται από λιτό µαύρο παλτό, που αφήνει να διαγράφεται η 

ελαφριά κύρτωση της πλάτης, και ένα µάλλον αφύσικο εξόγκωµα στην περιοχή του 

στήθους καθώς καλύπτει τα χέρια του εικονιζόµενου, που δεν περιλαµβάνονται στο 

πορτραίτο, ενισχύοντας έτσι την εντύπωση ρωµαικού γλυπτού που υποβάλλει το έργο. H 

µόνη φωτεινή νότα, είναι ο λευκός γιακάς του πουκαµίσου του, που ξεπροβάλλει από το 

µαύρο παλτό. 

Πρόκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, για ένα µέτριο έργο, που δεν δικαιολογεί 

καθόλου τις ενθουσιώδεις δηλώσεις των Clapp και Αλαζάρ οι οποίοι δεν διστάζουν να 

µιλήσουν για : «το πιο δυνατό και αριστοτεχνικό ανδρικό πορτραίτο» του ζωγράφου258,  

                                                           
256 Οι Schaeffer,Gamba, Alazard, Berti το χρονολογούν 1515-20. Ο Berti ειδικότερα στον κατάλογο 
του  1956, σελ.51, το τοποθετεί στην τέταρτη δεκαετία του αιώνα, δηλ.1530-1540 ενώ στη 
µονογραφία του 1973 και στο Pontormo e il suo tempo του 1993 υποστηρίζει ότι είναι σύγχρονο µε 
την τοιχογραφία του Poggio a Caiano του 1518-20, διότι του βρίσκει oµοιότητες µε το σχέδιο 6668 
του Ουφίτσι.  
 
257 Τη σύγκριση µε το κουατροτσέντο κάνει ο Alazard, λόγω της απόδοσης σε προφίλ, και την 
αποδίδει στην γοητεία που πιθανώς άσκησε στον Ποντόρµο, η ιδέα να χρησιµοποιεί µετάλλια ως 
πρότυπα για τα πορτραίτα του, ιδέα που ξεκινά από το Πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου. Για 
τον Αλαζάρ όµως η σύγκριση µε το παραπάνω πορτραίτο δεν είναι µειωτική για το πορτραίτο που 
εξετάζουµε, αλλά αντίθετα εγκωµιαστική µέχρι σηµείου υπερβολής, όταν µιλάει για τη δύναµη της 
προσωπικότητας του µοντέλου και για αρσενική ενέργεια. 
 
   
258 F.M. Clapp, ό.π., σελ. 134. 
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ή για : «ένα έργο που έχει για θέµα του την αρσενική ενέργεια» 259. Η δεύτερη δήλωση 

ανήκει στον Αλαζάρ, ο οποίος, αρκετά επηρεασµένος από την τόσο θετική κρίση  του 

Clapp, παρουσιάζει το έργο σαν απόπειρα του ζωγράφου να εκφράσει µε δύναµη την 

προσωπικότητά του, και αυτή του µοντέλου του. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από το 

πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου, κανένα άλλο πορτραίτο του Ποντόρµο, δεν 

έχει τόσο αυστηρά καθορισµένα προσωπικά χαρακτηριστικά, όσο αυτό. Ακόµη και στο 

µεταγενέστερο πορτραίτο του Αλεσσάντρο των Μεδίκων, τα έντονα χαρακτηριστικά του 

δούκα, καθώς γίνεται µια προσπάθεια να ωραιοποιηθούν, τείνουν να πάρουν τη µορφή 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προσώπων του Ποντόρµο, δηλαδή στρογγυλό 

πρόσωπο, µελαγχολικά µάτια, σαρκώδες στόµα.  

Αντίθετα στο συγκεκριµένο πορτραίτο ο εικονιζόµενος φαίνεται να διατηρεί τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά ανέπαφα από οποιαδήποτε επέµβαση του ζωγράφου. Η 

αποφασιστική του έκφραση, έρχεται σε αντίθεση µε την αγωνιώδη ή µελαγχολική, των 

υπόλοιπων προσωπογραφούµενων, ενώ τα σκληρά, γωνιώδη χαρακτηριστικά του, 

δικαιολογούν τον µελετητή που τα απέδωσε στο Ρόσσο260, και αποκλείουν τον 

συσχετισµό του Μπέρτι µε το σχέδιο 6668 του Ουφίτσι261 όπου το πρόσωπο του 

εικονιζόµενου έχει αποτυπωµένη επάνω του µια έκφραση απορίας πολύ εύγλωτα 

αποτυπωµένη, παρόλο που εικονίζεται σε προφίλ262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7) Πορτραίτο δύο  ανδρών 

 

π. 1522 

Λάδι σε ξύλο 

                                                           
259 J. Αlazar, ό.π., σελ. 167. 
260 Τα  χαρακτηριστικά του θυµίζουν αµυδρά  τους αποστεωµένους αγίους του Ρόσσο, όπως τον άγιο 
Ιερώνυµο του εικονοστασίου των Ognissanti του Ουφίτσι.  
261 Βλ. υπ. 150. 
262 Εκτός του ότι ο άντρας του σχεδίου 6668 είναι σαφώς νεότερος σε ηλικία και γενειοφόρος, 
στοιχεία που καθιστούν τελείως αβάσιµο τον συσχετισµό του Μπέρτι.  
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95 x75 εκ.263 

Συλλογή Cini, Βενετία 

 

Το πορτραίτο βρισκόταν 

αρχικά  στη συλλογή του µαρκησίου 

Giovan Luca Orazio Pucci στη 

Φλωρεντία, ως διπλή 

προσωπογραφία που εικονίζει τους 

Λούθηρο και Καλβίνο, µε απόδοση 

στον Ποντόρµο, µαθητή του Αντρέα 

ντελ Σάρτο, όπως αναφέρεται στην 

απογραφή της συλλογής264. Η 

απογραφή συντάχτηκε µετά το 

θάνατό του µαρκήσιου, το 1796, 

όταν αυτή πέρασε κληρονοµικά στο 

γιο του, Giuseppe Orazio, στα χέρια 

του οποίου έµεινε µέχρι το θάνατό 

του, το 1838. Στη συνέχεια πέρασε265 

στη συλλογή του Paolo Guicciardini, όπου έµεινε µέχρι το 1960 όταν αγοράστηκε από 

τον συλλέκτη Giovanni Salocchi για να καταλήξει αργότερα στη συλλογή του κόµη 

Vittorio Cini, στη Βενετία.  

Η πρώτη δηµοσίευση του πορτραίτου έγινε από τον Gamba το 1921, ο οποίος 

εύλογα το συνδέει µε το εξής απόσπασµα του Βαζάρι από τον βίο του Ποντόρµο, στο 

οποίο αναφέρεται: «...µε τον ίδιο τρόπο266 ο Ποντόρµο ζωγράφισε σε ένα και µόνο 

πίνακα, δύο πορτραίτα που ανήκουν σε δύο από τους καλύτερους φίλους του. Ο ένας 

ήταν ο γαµπρός του Becuccio Bicchieraio, αλλά δεν γνωρίζω ούτε το δικό του όνοµα 

ούτε του άλλου · είναι αρκετό το γεγονός ότι τα πορτραίτα είναι από το χέρι του 

Ποντόρµο». 

Ο Βαζάρι στο κείµενό του τοποθετεί χρονολογικά το έργο αµέσως µετά από το 

εικονοστάσι µε  τους Αγίους που ζωγράφισε ο Ποντόρµο για  την εκκλησία του χωριού 

που γεννήθηκε, και τον St. Quentin ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 1519 σύµφωνα µε 

                                                           
263 Στον Costamagna (ό.π., σελ.166) οι διαστάσεις είναι: 88,2 x 68 εκ. 
264 Την καταγραφή δηµοσιεύει ο Gino Corti στο Burlington Magazine το 1982 ( βλ. G. Corti, «Two 
picture collections in 18th century Florence», Burlington Magazine, CXXIV, 1982, σελ. 502 – 505). 
265 Ο Giuseppe Orazio Pucci πέθανε χωρίς ν’αφήσει κληρονόµους. Έτσι η συλλογή κληροδοτήθηκε 
στις αδελφές του, από τις οποίες η µία ήταν σύζυγος του Francesco Guicciardini (Ph.Costamagna, ό.π., 
σελ. 166). 
266 Λίγο παραπάνω αναφέρει το πορτραίτο του Giovanni Antonio Lappoli το οποίο όπως αναφέρθηκε 
κάποιοι µελετητές ταυτίζουν µε το Πορτραίτο του µουσικού, του Ουφίτσι. 
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τους περισσότερους µελετητές267, που τοποθετούν κατά συνέπεια το διπλό πορτραίτο 

κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο µοναστήρι της Certosa del Galluzzo, δηλαδή 

µεταξύ του 1523 και 1525268 ή λίγο πριν, δηλαδή γύρω στο 1522269 (µεταξύ των 

τοιχογραφιών του Poggio a Caiano και της Certosa). 

Το πορτραίτο των δύο νέων ή δύο φίλων, όπως αλλιώς αποκαλείται, είναι το 

µοναδικό διπλό πορτραίτο του Ποντόρµο που γνωρίζουµε, αν εξαιρέσουµε το Πορτραίτο 

της Μαρία Σαλβιάτι µε ένα κοριτσάκι, που ανήκει στην κατηγορία του οικογενειακού 

πορτραίτου και έχει γίνει σε συνεργασία µε τον Μπροντσίνο. Πρόκειται για την 

προσωπογραφία δύο ανδρών, φίλων µεταξύ τους, που  επιδεικνύουν τη σχέση τους αυτή, 

τείνοντας προς τον θεατή ένα απόσπασµα από τον διάλογο του Κικέρωνα Περί φιλίας. 

 Αν δεν υπήρχε η σχετική αναφορά του Βαζάρι, θα µπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι επιδεικνύουν το απόσπασµα αποκλειστικά για να δείξουν τη φιλοµάθεια ή 

τη µόρφωσή τους, καθώς τίποτα δεν προσδιορίζει τη µεταξύ τους σχέση εκτός από το 

εικονιζόµενο περί φιλίας κείµενο, το οποίο, σε συνδυασµό µε το βλέµµα των 

εικονιζόµενων προς το θεατή- ζωγράφο, µας οδηγεί στη σκέψη ότι πρόκειται για ένα 

παιχνίδι µεταξύ τριών φίλων. 

Οι δύο φίλοι εικονίζονται όρθιοι, σε 

µέγεθος τριών τετάρτων, φορούν µαύρα 

ενδύµατα και στέκονται µπροστά σε σκούρο 

φόντο µε αποτέλεσµα όλο το ενδιαφέρον του 

θεατή να εστιάζεται στα µοναδικά σηµεία που 

φωτίζονται, δηλαδή στα δύο πρόσωπα, στο 

κείµενο και στα χέρια που το κρατούν270. 

Ο άντρας που εικονίζεται στ’αριστερά να κρατά το κείµενο, φαίνεται 

µεγαλύτερος σε ηλικία, στρέφει το σώµα του προς το φίλο του, ενώ το πρόσωπό του 

εικονίζεται σε τρία τέταρτα, στραµµένο προς το θεατή. Το πρόσωπο αυτό µε τη 

στοχαστική έκφραση και τη βαθειά ρυτίδα ανάµεσα στα φρύδια, είναι πολύ κοντά στα 

πρόσωπα που δηµιουργεί ο Ποντόρµο, σε αντίθεση µε το πρόσωπο του φίλου του που 

µας κοιτάει σχεδόν καταπρόσωπο, είναι νεότερος, και φέρνει στο νου βενετσιάνικα 

πορτραίτα.  

                                                           
267 Αλλά όχι µετά το 1517 για τον Gamba, ο οποίος έτσι προτείνει για το πορτραίτο τη σχετικά πρώιµη 
χρονολόγηση 1515-20. 
268  Όπως οι Giglioli, Becherucci. 
269 Όπως οι Marcucci (1954), Cox-Rearick, Forster, Zeri, Natali. O Berti το τοποθετεί µεταξύ 1520-25 
το 1956, µεταξύ 1522-25 το 1964 ,1522 το 1973, και 1524 το 1986. Ο Costamagna το χρονολογεί 
µεταξύ 1523-24. 
270 Η ίδια συνθηµατική χρήση του φωτός που έχει επισηµανθεί και στο Πορτραίτο του µουσικού (ν.4). 
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Ο µεγαλύτερος σε ηλικία άντρας, και πιθανότατα ο γαµπρός του Beccuccio 

Bicchieraio, κρατάει στο αριστερό χέρι τη σελίδα του γράµµατος271, ενώ µε τον δεξιό 

του δείκτη καθοδηγεί το θεατή στο περιεχόµενό του. 

Παραδείγµατα διπλών πορτραίτων που διαπραγµατεύονται µια φιλική σχέση 

συναντάµε στη ρωµαική αλλά και στη βενετσιάνικη τέχνη. Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα, το Πορτραίτο δύο φίλων του Ραφαήλ272, όπου εικονίζονται ο ίδιος ο 

ζωγράφος και ένας φίλος του, σε µια όµως πιο άµεση σχέση µεταξύ τους από ότι οι 

εικονιζόµενοι στο πορτραίτο του Ποντόρµο, καθώς ο ζωγράφος εικονίζεται ν’ακουµπά 

το χέρι στον ώµο του φίλου του ενώ ταυτόχρονα αυτός στρέφει τη µατιά του προς το 

µέρος του. Ο  θεατής παίζει κι εδώ κάποιο ρόλο, καθώς το πρόσωπο του Ραφαήλ αλλά 

και η δεικτική κίνηση του χεριού του φίλου του απευθύνονται προς αυτόν, σίγουρα όµως 

ο ρόλος είναι µικρότερης σηµασίας. Το µόνο κοινό σηµείο µεταξύ των δύο πορτραίτων 

είναι η οµοιότητα στο θέµα273.  

 
 

 

 Ένα δεύτερο διπλό πορτραίτο του Ραφαήλ που αποδίδεται συχνά και στον 

Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο274, είναι το Πορτραίτο των Andrea Navagero και Agostino 

Beazzano, δύο βενετών καλλιτεχνών, των οποίων η στάση απεικόνισης βρίσκεται πιο  

 

                                                           
271 Σώζεται και το προπαρασκευαστικό σχέδιο (καταλ. Uffizi 449 F verso) για το αριστερό χέρι του 
άντρα µε το γράµµα το οποίο στην άλλη πλευρά του (κατάλ. Uffizi 449 F recto) έχει το σχέδιο ενός 
νεαρού µε τουρµπάνι, το πρόσωπο του οποίου µοιάζει αρκετά µε το πρόσωπο του νεώτερου άντρα του 
πορτραίτου, και έχει την ίδια στάση µε αυτό. 
272 Βρίσκεται στο Λούβρο. 
273 Εξάλλου το πορτραίτο χρονολογείται γύρω στο 1518-19, δηλαδή λίγο νωρίτερα απ’αυτό του 
Ποντόρµο, γεγονός που µειώνει τις πιθανότητες να ήταν γνωστό στο ζωγράφο, ακόµη και αν αληθεύει 
η εκδοχή του ταξιδιού του στη Ρώµη, που όπως υποστηρίζουν κάποιοι µελετητές πραγµατοποιήθηκε 
την περίοδο που ζωγράφιζε στο Poggio a Caiano. Ωστόσο ο Costamagna εξακολουθεί να θεωρεί το 
πορτραίτο του Ραφαήλ άµεσο πρότυπο του Ποντόρµο (Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 61). 
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κοντά σε αυτήν των εικονιζόµενων του Ποντόρµο, είναι όµως αµφίβολο αν το  

πορτραίτο ήταν γνωστό στο ζωγράφο. 

Ένα διπλό πορτραίτο που θα µπορούσε να είχε δει ο Ποντόρµο, αν δεχτούµε 

την δήλωση του Βαζάρι ότι το συγκεκριµένο έργο βρισκόταν στη Φλωρεντία, και το 

οποίο θα µπορούσε να εξηγήσει την οµοιότητα µε βενετσιάνο του δεξιού εικονιζόµενου, 

είναι το πορτραίτο που αποδίδεται στον Giorgione και έχει για θέµα τον Giovanni 

Borgherini και τον καθηγητή του275.   

Τα παραπάνω αποτελούν παραδείγµατα από την ιταλική παράδοση. Μία άλλη 

παράδοση στην οποία πρέπει ν’απευθυνθούµε για την καλύτερη κατανόηση του 

πορτραίτου είναι η αντίστοιχη των πορτραίτων φιλίας του Βορρά.  

Το παιχνίδι αυτό της ανταλλαγής πορτραίτων µεταξύ φίλων, συνδεδεµένο µε 

τη διάσταση του πορτραίτου ως υποκατάστατο του πραγµατικού υποκειµένου, φαίνεται 

ότι συνηθιζόταν στις χώρες του Βορρά, µε τη διαφορά ότι στη δική τους παράδοση το 

εικαστικό πορτραίτο συνοδευόταν πάντα από ένα κείµενο, διότι µια ιδιόχειρη επιστολή 

είχε για τους βόρειους ουµανιστές περισσότερη βαρύτητα ως προσωπικό τεκµήριο, 

ακόµη και από το ίδιο το πορτραίτο. Τα γράµµατα ήταν το µόνο λογοτεχνικό είδος που 

κατά τη γνώµη τους µπορούσε να µεταφέρει αυτούσια τα λόγια κάποιου απόντα. 

Λειτουργούσαν σαν µια µορφή αυτοπροσωπογραφίας που ξεπερνούσε την εικαστική σε 

αντιπροσωπευτικότητα 276. Από την άλλη πλευρά τα πορτραίτα ανταλλάσσονταν επίσης 

ως συµπληρωµατικά στοιχεία των επιστολών. 

Ένα παράδειγµα αυτού του παιχνιδιού είναι τα δύο πορτραίτα (pendants) του 

Έρασµου και του φίλου του Peter Gillis 277, ζωγραφισµένα το 1517 από τον Quentin 

                                                                                                                                                                      
274 Το πορτραίτο βρίσκεται στην Πινακοθήκη Doria Pamphili, στη Ρώµη, µε απόδοση στον 
Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο και χρονολόγηση γύρω στο 1515. Οι δύο εικονιζόµενοι κατά καιρούς έχουν 
ταυτιστεί µε τους Λούθηρο και Καλβίνο ή Χριστόφορο Κολόµβο και Αντρέα Ντόρια. 
275 Εθνική Πινακοθήκη, Ουάσινγκτον. 
276 O. Batschmann and P. Griener, Hans Holbein, Λονδίνο, Reaktion Books,1997, σελ.30. 
277 Ό.π., σελ.155. Οι συγγραφείς του παραπάνω βιβλίου ταυτίζουν τον εικονιζόµενο φίλο του 
Έρασµου µε τον Peter Gillis ενώ ο Pope Henessy στο βιβλίο του για το αναγεννησιακό πορτραίτο τον 
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Massys για να δωρηθούν στον τρίτο φίλο της παρέας, τον Thomas More. Ο Έρασµος 

στο γράµµα που συνοδεύει το πορτραίτο, γράφει στο Μορ το 1517: « σου στέλνω τα δύο 

πορτραίτα ώστε να µείνουµε µαζί σου, ακόµα κι αν κάποιο µοιραίο γεγονός µας χωρίσει 

τον ένα από τον άλλο». Τα δύο αυτά πορτραίτα, παρόλο που µπορούν να σταθούν και 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, σηµασιοδοτούνται µόνο αν εξεταστούν σε συνδυασµό. 

Αν τοποθετήσουµε τα δύο πορτραίτα παρατακτικά, οι δύο άνδρες εικονίζονται ο ένας 

απέναντι από τον άλλο. Ο Gillis φαίνεται να παρακολουθεί τον Έρασµο που είναι 

απορροφηµένος στη δουλειά του, ενώ στο χέρι του κρατά ένα γράµµα του Μορ ώστε να 

υπονοείται η απουσία του τρίτου ανάµεσά τους, όπως  υπαινίσσεται αν και µε 

διαφορετικό τρόπο, η απουσία του Ποντόρµο στο πορτραίτο µε τους δύο φίλους, πολύ 

περισσότερο που στην περίπτωσή τους ο τρίτος φίλος είναι ο ίδιος ο ζωγράφος.  

 

 

 

 

 Όσον αφορά το κείµενο που εµφανίζεται στο φλωρεντινό πορτραίτο, είναι 

εµφανές ότι είναι γραµµένο σε 

επιστολόχαρτο, από την ιδιαίτερη 

τσάκιση του χαρτιού, δοσµένη µε 

ιδιαίτερη δεξιοτεχνία από τον 

                                                                                                              
ταυτίζει µε τον Aegidius. Τα δύο αυτά πορτραίτα βρίσκονται σε ιδιωτική συλλογή αλλά ανώνυµο 
αντίγραφό τους υπάρχει στη Galleria Nazionale d’Arte Antica, στη Ρώµη.  
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ζωγράφο278,  δεν γνωρίζουµε όµως αν το κείµενο του Κικέρωνα αποτελεί τµήµα 

ιδιόχειρης επιστολής του Ποντόρµο, γεγονός που δεν ακυρώνει το δανεισµό του 

στοιχείου από το Βορρά καθώς τα  ιταλικά πορτραίτα φίλων δεν συνοδεύονται από 

γραπτά στοιχεία. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η σύγκριση του πορτραίτου µε µια χαλκογραφία του 

Ντύρερ, του µουσείου του Βερολίνου, µε θέµα το διπλό πορτραίτο των Paul Topler και 

Martin Pfinzing, του 1520, καθώς τα πρόσωπα των εικονιζόµενων είναι τοποθετηµένα 

σε στάση όµοια µε του πορτραίτου του Ποντόρµο: του αριστερά εικονιζόµενου είναι 

στραµµένο προς τα αριστερά, σε τρία τέταρτα, τείνοντάς µας κυρίως το δεξιό του τµήµα, 

ενώ τoυ δεξιού εικονιζόµενου είναι σχεδόν «en face». 

 

   
Αποπνέει λοιπόν το έργο έναν αέρα βόρειο, εντύπωση που συνίσταται κυρίως 

στην ίδια την επιλογή και τον τρόπο διατύπωσης του θέµατος καθώς και στον τρόπο 

διευθέτησης των µορφών στο χώρο. Παρόµοιες είναι και οι οµοιότητες µε τα χαρακτικά 

του Ντύρερ που εντοπίζουν οι µελετητές στις τοιχογραφίες της Certosa del Galuzzo, που 

εκτελούνται από το ζωγράφο την ίδια περίοδο µε το πορτραίτο, κατά την παραµονή του 

στο µοναστήρι µε το Μπροντσίνο και πιθανά και τους δύο φίλους του, στο διάστηµα που 

είχε ξεσπάσει στην πόλη η επιδηµία της πανούκλας. Στις παραπάνω οµοιότητες που 

κατακρίθηκαν έντονα από τον Βαζάρι, ως προσβλητικές για το κύρος της ιταλικής 

τέχνης, κρύβεται σύµφωνα µε τους περισσότερους µελετητές, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί279, ένας βαθύς πνευµατικός κοινός παράγοντας280 που προκύπτει από κοινές 

ανησυχίες και αναζητήσεις.  

                                                           
278 Την ιδιαίτερη ικανότητα του Ποντόρµο στην απόδοση νεκρών φύσεων επισηµαίνει και η Α.Forlani- 
Tempesti στο βιβλίο της για τον Ποντόρµο, όπου ανάµεσα στα παραδείγµατα δεξιοτεχνίας που 
αναφέρει, συµπεριλαµβάνει και την επιστολή του διπλού πορτραίτου της συλλογής Cini (A.Forlani-
Tempesti, Pontormo, Φλωρεντία, 1994, σελ.14).  
279 Η επισήµανση της πνευµατικής συνάφειας του έργου του Ποντόρµο µε το έργο του Ντύρερ τη 
συγκεκριµένη περίοδο έχει τονιστεί από τους περισσότερους µελετητές κι έχει αναλυθεί στην παρούσα 
εργασία κατά την παρουσίαση του Πορτραίτου του κοσµηµατοποιού (ν.3). 
280 A.Hauser, ό.π., σελ.187. 
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Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις προεκτάσεις που µπορούν να 

δοθούν στον απλό εντοπισµό κάποιας συνεισφοράς της βόρειας παράδοσης στη 

διαπραγµάτευση του θέµατος ενός φλωρεντινού πορτραίτου. Στην πραγµατικότητα το 

πορτραίτο δεν προσφέρει περιθώριο για περισσότερα συµπεράσµατα και την ανάλυσή 

του δεν διευκολύνουν καθόλου οι αόριστες περιγραφές για βόρειους µεταρρυθµιστικούς 

ανέµους, που ακολουθούν τον τρόπο µε τον οποίο συνήθως αντιµετωπίζεται η σχέση του 

έργου του Ποντόρµο µε τον προτεσταντισµό, θέµα που προστίθεται στην έρευνα κυρίως 

όταν εξετάζεται η επιρροή του Ντύρερ στις τοιχογραφίες της Certoza.  

Στις πολυσυζητηµένες αυτές τοιχογραφίες η λιτότητα της έκφρασης µπορεί να 

θεωρηθεί ένδειξη µιας ανάγκης για αγνότερη θρησκευτική τέχνη, πιο κοντά στο δόγµα 

του Σαβοναρόλα που καταδίκαζε τη χλιδή των εκκλησιών στους τοίχους των οποίων 

παρήλαυναν τα πορτραίτα των συγχρόνων του, όπως και η ανησυχητική ένταση στο 

βλέµµα του κοσµηµατοποιού µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική µιας εποχής 

µεταρρυθµίσεων που ανατρέπει την εικόνα του ανθρώπου για τον κόσµο και τον εαυτό 

του. Οι εκδοχές αυτές δεν παύουν να είναι υποθέσεις αλλά ξεκινούν από τα ίδια τα έργα 

τέχνης. Στην περίπτωση του πορτραίτου µε τους δύο φίλους το ιστορικό πλαίσιο είναι το 

πιο πρόσφορο για µια σύνδεση µε το θρησκευτικό πρόβληµα που σφραγίζει όλο το 

πρώτο µισό του 16ου αιώνα, αλλά το ίδιο το πορτραίτο δεν φαίνεται ν’ασχολείται 

καθόλου µε αυτό.  

Ποιό είναι ωστόσο το ιστορικό πλαίσιο: η ανάγκη για µεταρρυθµίσεις στον 

τοµέα της θρησκείας δεν αφήνει αδιάφορους τους ιταλούς. Η Σύνοδος της Φλωρεντίας 

το 1517 ασχολείται κατά κύριο λόγο µε το θέµα της διαφθοράς της εκκλησίας αλλά και 

την επανεξέταση του δόγµατος Σαβοναρόλα, η απήχηση του οποίου είναι ακόµη νωπή 

παρόλο που έχουν περάσει είκοσι τουλάχιστον χρόνια από την καταδίκη και το 

µαρτυρικό θάνατο του ίδιου στην πυρρά, το 1498. Το 1522, ακριβώς την περίοδο που 

χρονολογείται το πορτραίτο, οι ελπίδες της παράταξης των Πιανόνι, των εκφρασµένων 

οπαδών του Σαβοναρόλα που αποτελούν τη βασική απειλή για την παράταξη των 

Μεδίκων, αλλά και όλων των ιταλών που συνειδητοποιούν την ανάγκη για 

µεταρρύθµιση, στρέφονται προς τον νέο πάπα, Αδριανό VI, που κατάγεται από την 

Ουτρέχτη και αντικαθιστά το Λέοντα Χ, τον Ιανουάριο του 1521. Το πλαίσιο αυτό 

διανθίζεται από τον Costamagna µε την αναφορά του ονόµατος του Buonafe281, του 

                                                           
281 Ο Buonafe ήταν σηµαντικό πρόσωπο της εκκλησίας.Το 1528 έγινε επίσκοπος της Vieste και το 
1529 της Cortona. Αυτός ήταν σύµφωνα µε τον Costamagna λόγω του θαυµασµού του για τον Έρασµο 
ο υπεύθυνος για το βόρειο αέρα των τοιχογραφιών της Certosa (Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 62). 



 94

ιερέα που ήταν υπεύθυνος για τις τοιχογραφίες στην Certosa τον οποίο κατατάσσει, 

όπως και τον κύκλο του ζωγράφου γενικότερα, στους θαυµαστές του Εράσµου282. 

Ακόµη και στην περίπτωση που αληθεύει η υπόθεση της εξοικίωσης του 

κύκλου του Ποντόρµο µε τα έργα του Έρασµου, αυτή δε σηµαίνει τίποτα για την 

τοποθέτηση του ίδιου του ζωγράφου στο θέµα των θρησκευτικών µεταρρυθµίσεων, 

καθώς δεν αποτελούσε κάτι ασυνήθιστο για την εποχή, κυρίως ανάµεσα στις ανώτερες 

τάξεις που είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον όπως αποδεικνύει πολύ εύστοχα ο 

Μ. Firpo, οι απόψεις των Έρασµου, Λούθηρου και Σαβοναρόλα δεν είναι δυνατόν να 

εξετάζονται σαν οµοιογενές σύνολο εφόσον οι διαφορές µεταξύ τους είναι τέτοιες που 

πολλές φορές προκαλούν έντονες συγκρούσεις ακόµη και µεταξύ των οπαδών τους283.  

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε σχέση µε ένα ιδιαίτερο µεταρρυθµιστικό δόγµα 

οφείλει να είναι ξεκάθαρη και να προκύπτει από το ίδιο το έργο. Ακόµη και στην 

περίπτωση που ο καλλιτέχνης είναι αποδεδειγµένα οπαδός ενός συγκεκριµένου 

δόγµατος, η οποιαδήποτε σύνδεση ενός έργου του µε το δόγµα αυτό, πρέπει να 

υποδεικνύεται από το ίδιο το έργο. Μία τέτοια σχέση προκύπτει, όσον αφορά το έργο 

του Ποντόρµο, µόνο στην περίπτωση του San Lorenzo, το τοιχογραφικό σύνολο του 

οποίου οι Μ.Firpo, και R.Corti ερµηνεύουν µε πολύ διεξοδικό τρόπο, ως εικονογράφηση 

του Trattato utilissimo del Beneficio di Christo crocifisso vero i cristiani, ενός άλλου 

µεταρρυθµιστή, του Juan de Valdes284. 

Ένα άλλο διπλό πορτραίτο, δέκα χρόνια µετά του Ποντόρµο είναι το διάσηµο 

Πορτραίτο των δύο πρεσβευτών του Holbein το οποίο θεωρείται πρωτοποριακό για ένα 

βόρειο ζωγράφο και συγκρίνεται στη µονογραφία των Batschman και Griener για τον 

Holbein µε το ανάλογο του Ποντόρµο285. Με αφορµή την σύγκριση αυτή που δεν 

αναλύεται από τους παραπάνω µελετητές, θα παραθέσω κάποιες σκέψεις για τη σχέση 

των ιταλικών προσωπογραφιών µε τις βόρειες.  

 Οι προσωπογραφίες των βόρειων ζωγράφων δεν φαίνεται να έχουν την 

εσωτερικότητα των ιταλικών. Τον βασικό ρόλο σε αυτές έχει η κοινωνική θέση των 

προσωπογραφούµενων ενώ ο τρόπος µέσω του οποίου αυτή εικονογραφείται είναι 

παρατακτικός. Η κοινωνική  θέση ως αντικειµενικό στοιχείο αλλά και οι διάφορες 

συναισθηµατικές καταστάσεις δίνονται µε τη βοήθεια συµβολικών αντικειµένων, 

                                                           
282 Αν ο Έρασµος, ισχυρίζεται ο Costamagna, είχε ήδη δηµοσιεύσει το έργο του, Dialogus 
Ciceronianus, το οποίο δηµοσιεύτηκε το Μάιο του 1528, ο Ποντόρµο δεν θα περιελάµβανε στο 
πορτραίτο του το απόσπασµα του Κικέρωνα, καθώς ο Έρασµος στο εν λόγω έργο εξαπολύει επίθεση 
εναντίον του, θεωρώντας τον σύµβολο του ρωµαϊκού ουµανισµού. 
283 Μassimo Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo,Tορίνο, Einaudi editore, 1997, σελ.78-87. 
Ο συγγραφέας ασκεί κριτική στους Berti, Costamagna και Stoichita για τον τρόπο που 
διαπραγµατεύονται τη σχέση του έργου του Ποντόρµο µε τη θρησκευτική µεταρρύθµιση. 
284 M.Firpo, ό.π., σελ.78. 
285 Ο. Βatschman, P. Griener, ό.π., σελ.184. 



 95

εµβληµάτων. Συνηθίζεται η παράθεση πολλών διαφορετικών στοιχείων, και η 

αποκάλυψη του νοήµατος του έργου προκύπτει από την αποκωδικοποίησή τους, ενώ 

αντίθετα στα ιταλικά έργα το νόηµα αποκαλύπτεται µέσω της στάσης και της έκφρασης 

των προσωπογραφούµενων σε συνδυασµό µε τον τρόπο της ζωγραφικής τους 

διαπραγµάτευσης. Έτσι τα ιταλικά έργα είναι πιο λιτά, χωρίς βέβαια να λείπουν από 

αυτά τα εµβλήµατα.  

Παράδειγµα, η σχέση των δύο πρεσβευτών και ότι άλλο θέλει να δηλώσει το 

πορτραίτο όπως πχ. τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις, κοινοποιείται µέσω συµβόλων. 

Το σχίσµα που ταράζει την καθολική εκκλησία δηλώνεται µε ένα ανοικτό βιβλίο ύµνων 

του Λούθηρου ενώ το µωσαϊκό του δαπέδου, αντιγράφοντας αυτό του κεντρικού βωµού 

του ναού του Westminster, θέλει να θυµίσει τη στέψη της Άννας Μπολέιν την 1η 

Ιουνίου του 1533, γεγονός που οδήγησε στο σχίσµα µε τη Ρώµη286. Το έργο είναι γεµάτο 

σύµβολα ενώ τα πρόσωπα των δύο πρεσβευτών είναι ανέκφραστα µε  την αγαλµάτινη 

ακινησία που θα τους εξασφαλίσει µια θέση στην αιωνιότητα, προφυλάσσοντάς τους 

από τη φθορά του χρόνου που εκπροσωπείται από το κρανίο µπροστά τους287. Αντίθετα 

στο πορτραίτο του Ποντόρµο όλα αυτά πρέπει να τα αναζητήσουµε µέσα από την 

έκφραση των δύο προσώπων, η οποία στην περίπτωση αυτή, όπως και στην πλειοψηφία 

των πορτραίτων του, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Στοχασµός και οικειότητα  

καθιστούν τις δύο αυτές µορφές πολύ εύθραυστες στο χρόνο, πολύ ανθρώπινες. 

Το πορτραίτο φιλίας αναβιώνει τρείς αιώνες αργότερα από το γερµανικό 

ροµαντισµό και πολύ συχνά χρησιµοποιεί για την έκφρασή του πρότυπα από την 

παράδοση της ιταλικής Αναγέννησης. Στην περίπτωση του διπλού πορτραίτου των 

βασικών εκπροσώπων του κινήµατος των Ναζαρηνών, F. Overbeck και P. Cornelius, οι 

δύο φίλοι ζωγράφοι αυτοπροσωπογραφούνται σε ένα έργο «συµφιλίωσης» της 

γερµανικής και ιταλικής αναγέννησης καθώς ο πρώτος ποζάρει ως Durer ενώ ο δεύτερος 

είναι ντυµένος σε στυλ ιταλικής αναγέννησης. Επιπλέον στο γνωστό έργο του Ιταλία και 

Γερµανία, του 1828, ο Overbeck είχε δώσει στην αρχή τον τίτλο Φιλία288.  

 

8) Πορτραίτο νεαρού άνδρα 

                                                           
286 Η ερµηνεία είναι των Ο. Βatschman, P. Griener, ό.π., σελ. 188. 
287 Το θέµα του χρόνου παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στις προσωπογραφίες των πέραν των Άλπεων 
χωρών, ενώ η λειτουργία τους ως µνηµεία στο χρόνο µπορεί να ερµηνεύσει και στην έµφαση που 
δίνουν στην ακριβή απόδοση των ατοµικών χαρακτηριστικών. 
288 Η. Sieveking, «German Draftmanship in the Ages of Dürer and Goethe: Parallels and Resonance», 
Master Drawings, τοµ.39, Ν. 2, 2001, σελ.138-139. 
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π. 1525-26 

Λάδι σε ξύλο 

85 Χ 61 εκ. 

∆ηµοτική Πινακοθήκη,    

              Λούκα. 

 

Το Πορτραίτο ενός νέου, 

της Λούκα, τοποθετείται στην 

έναρξη της πιο αντιπροσωπευτικής 

για το στυλ του ζωγράφου, 

περιόδου. Την εποχή που φιλοτεχνεί 

το πορτραίτο289, ασχολείται µε την 

τοιχογράφηση του παρεκκλησίου 

Capponi, της Santa Felicita, που 

αποτελεί το πιο διάσηµο έργο του, 

και παράλληλα ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα του νέου στυλ. Λίγο 

αργότερα ζωγραφίζει τον Άγιο Ιερώνυµο, την Επίσκεψη της Παναγίας του Carmignano, 

To µαρτύριο των δέκα χιλιάδων αλλά και το Πορτραίτο ενός αλαβαρδιέρου. Κατά 

συνέπεια τα δύο πορτραίτα, του αλαβαρδιέρου και του νέου της Λούκα, εκτός από την 

καλλιτεχνική τους αξία, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια 

αναζήτησης στις προσωπογραφίες του ζωγράφου κάποιων χαρακτηριστικών που να 

διαµορφώνουν στο είδος της προσωπογραφίας ένα στυλ που θα µπορούσε να ονοµαστεί 

µανιεριστικό, όπως συµβαίνει στα θρησκευτικά έργα. 

Το πορταίτο, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα του ζωγράφου290, 

βρισκόταν στην Tribuna του Ουφίτσι µέχρι το 1678 που µεταφέρθηκε στο παλάτσο 

                                                           
289 Συµµερίζοµαι για τη χρονολόγηση την άποψη του Μπέρτι ( L.Berti, L’opera completa...,ό.π., σελ. 
101). Αντιθέτως ο Clapp το χρονολογεί το 1529-30 και ο Costamagna το 1530-33 χρησιµοποιώντας 
κυρίως ενδυµατολογικές λεπτοµέρειες, όπως το µπερέ που φορά ο νέος και συνηθίζεται στα πορτραίτα 
του Μπροντσίνο µετά το 1525, και το γιακά του πουκαµίσου που είναι όµοιος µε αυτόν της κυρίας στο  
Πορτραίτο της κυρίας µε το σκύλο που ο  Costamagna τοποθετεί γύρω στο 1533. Πιστεύω ότι οι 
ενδυµατολογικές λεπτοµέρειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς στη χρονολόγηση αλλά είναι 
ασφαλέστερες όταν αφορούν µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα από αυτά των τριών ή πέντε χρόνων 
εκτός αν τεκµηριώνονται σε µεγαλύτερη κλίµακα, δηλαδή βάσει περισσότερων έργων. 
290 Έχει πάρει µέρος και στις περισσότερες εκθέσεις όπως: στην έκθεση για την ιταλική τέχνη στο 
Παρίσι, το 1935 (Exposition de l’Art Italien de Cimabue à Tiepolo, Petit Palais, Παρίσι, 1935, N. 383), 
σ’αυτήν του τοσκανικού 16ου αι. στη Φλωρεντία, το 1940 (Mostra del Cinquecento toscano, 
Φλωρεντία, 1940), στην έκθεση της Νάπολης, Fontenaibleau e la Maniera Italiana, το 1952, N. 9 στη 
γενική έκθεση για το µανιερισµό ως ευρωπαϊκό στυλ στο Άµστερνταµ, το 1955 ( Le triomphe du 
manierisme Europeen, Άµστερνταµ, 1955), και φυσικά στην έκθεση για τον Ποντόρµο και το 
Φλωρεντινό µανιερισµό, το 1956, στη Φλωρεντία ( Mostra del Pontormo e del primo manierismo 
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Πίττι, όπου διαπιστώνεται η παραµονή του µέχρι το 1761. Στη συνέχεια µεταφέρθηκε 

στη βίλα του Poggio Imperiale, και από εκεί στη Λούκα πιθανότατα γύρω στο 1836291. 

Στην πρώτη καταγραφή που εντοπίζεται, δηλαδή της Tribuna του 1635, 

καταγράφεται ως πορτραίτο του Giuliano των Μεδίκων, ζωγραφισµένο από τον 

Ποντόρµο. Από τότε η απόδοση στον Ποντόρµο δεν αµφισβητήθηκε ποτέ292, απολύτως 

δικαιολογηµένα, καθώς το πορτραίτο του κοκκινοµάλλη νέου φαίνεται ότι συγκεντρώνει 

όλα τα χαρακτηριστικά της τέχνης του ζωγράφου, από τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά 

του προσώπου, αντιπροσωπευτικά των προσωπογραφιών του, ως την πόζα και το γεµάτο 

αγωνία βλέµµα. 

Αυτό που µέχρι και σήµερα δεν έχει αποκαλυφτεί παρά τα επιχειρήµατα και τις 

υποθέσεις διαφόρων ερευνητών είναι η ταυτότητα του εικονιζόµενου. Το όνοµα του 

Τζουλιάνο των Μεδίκων που αναφέρεται στην καταγραφή του 1635, έκανε τις πρώτες 

προσπάθειες των ιστορικών να στραφούν προς τα διάφορα µέλη της οικογένειας των 

Μεδίκων που φέρουν το όνοµα Τζουλιάνο. 

Αρχικά αποδίδονταν στον Τζουλιάνο, δούκα του Nemours (1479-1516), γιο 

του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς, γνωστό από το ταφικό µνηµείο του Μιχαήλ 

Αγγέλου. Το 1909, ο Τrapesnikoff293 προτείνει έναν αρχαιότερο Τζουλιάνο (1453-1478), 

τον εγγονό του Κόζιµο του Πρεσβύτερου και θύµα της συνοµωσίας των Πάτσι του 1478, 

από την οποία γλύτωσε ο αδελφός του, ο Λορέντζο ο Μεγαλοπρεπής. Αργότερα 

θεωρήθηκε πορτραίτο του Τζουλιάνο (1520-1588), γιού του Pier Francesco του 

νεώτερου και µικρού αδελφού του Λορεντσίνο. Στην περίπτωση των δύο πρώτων 

Τζουλιάνο θα επρόκειτο για µετά θάνατον πορτραίτο ενώ η τρίτη και πιο πιθανή, κατά 

τη γνώµη µου, περίπτωση, του δίνει µια χρονολόγηση γύρω στα 1535-36. Κανένας 

ωστόσο από τους προτεινόµενους Τζουλιάνο, δεν φηµίζονταν για  τα κόκκινα µαλλιά 

του. 

Το επόµενο µέλος της οικογένειας των Μεδίκων στο οποίο στράφηκαν οι 

µελετητές, είναι ο Αλεσσάντρο, πρώτος δούκας της Φλωρεντίας (1511-1537), τον οποίο 

πρώτος ταυτίζει µε τον εικονιζόµενο ο Gamba το 1921294, και ακολουθούν η  Becherucci 

το 1944295, η Cox-Rearick το 1964296, και ο  Forster 

το 1966297, ενώ ο Μπέρτι δεν προβάλλει σθεναρές 

                                                                                                                                         
fiorentino, Φλωρεντία, 1956, N. 62). Το 1980 συµµετείχε επίσης στην έκθεση για το µανιερισµό στο 
Παλάτσο Strozzi της Φλωρεντίας. 
291 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 213. 
292 Εκτός από την επόµενη καταγραφή της Tribuna, του 1687, που για κάποιο λόγο το αποδίδει στον 
Αντρέα ντελ Σάρτο. 
293 L. Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ. 101. 
294 C. Gamba, ό.π., σελ.11. 
295 L. Becherucci, ό.π., σελ. 18. 
296 J.Cox-Rearick, ό.π., σελ. 132-133. 
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αντιρρήσεις298. Ο λόγος αυτής της εντελώς αβάσιµης κατά τη γνώµη µου, υπόθεσης, 

είναι η αναφορά που υπάρχει στο Βαζάρι για τα δύο πορτραίτα του Αλεσσάντρο και του 

Ιππόλιτου των Mεδίκων, σε πολύ νεαρή ηλικία, που ζωγράφισε ο Ποντόρµο λίγο πριν τη 

δίωξη των Μεδίκων από τη Φλωρεντία και την αρχή της τελευταίας περιόδου της 

δηµοκρατίας της299, και λίγο µετά τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου Capponi, κατά 

συνέπεια γύρω στο 1525-26, χρονολογία που ταιριάζει µε την ηλικία του Αλεσσάντρο 

εκείνη την εποχή αλλά και στυλιστικά µε το έργο.  

Ωστόσο ο Βαζάρι στην αναφορά του, τονίζει µεταξύ άλλων και τα εξής: «...ο 

Ποντόρµο, εξυπηρετώντας τον300 µε πολύ σωστό τρόπο, έκανε τα πορτραίτα να 

µοιάζουν πολύ µε τα µοντέλα τους, παρόλο που δεν αποµακρύνθηκε πολύ από το στυλ 

που είχε µάθει από τους Γερµανούς». Το πορτραίτο όµως της Λούκα δεν ταιριάζει 

καθόλου φυσιογνωµικά µε τα χαρακτηριστικά του Αλεσσάντρο, ακόµα και όπως τα 

γνωρίζουµε από τα µεταγενέστερα πορτραίτα του Ποντόρµο και του Βαζάρι301, που 

παρουσιάζουν αρκετά εξευγενισµένα τη µεγάλη µύτη, τα προτεταµµένα χείλη και τα 

σγουρά µαύρα µαλλιά του δούκα, που τεκµηριώνουν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη 

απόδειξη την φήµη που τον θέλει νόθο γιο του πάπα Kλήµη Ζ’302 και µιας µαυριτανής 

σκλάβας. Έτσι ακυρώνεται και το επιχείρηµα της ιδιορρυθµίας του ζωγράφου, που 

επικαλείται ο Μπέρτι για να δικαιολογήσει τα κόκκινα µαλλιά του εικονιζόµενου303, που 

παρουσιάζονται σγουρά και µαύρα ακόµα και στο εξιδανικευµένο και πολύ όµορφο 

πορτραίτο της συλλογής Thyssen-Bornemisza, που ταυτίζεται από την πλειοψηφία των 

ερευνητών µε το πορτραίτο του Αλεσσάντρο από το Τζούλιο Ροµάνο304.  

Παράλληλα πρόκειται για ένα έργο γνήσια ιταλικό, όσον αφορά  την επιλογή 

του λιτού τρόπου απεικόνισης του θέµατος αλλά και την ίδια τη ζωγραφική του 

διαπραγµάτευση, έτσι ώστε να µην δικαιολογεί µε τίποτα  τη δήλωση του Βαζάρι για το 

γερµανικό στυλ του πορτραίτου. 

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια αναγνώρισης του νεαρού εικονιζόµενου είναι του 

Costamagna305 που τον ταυτίζει µε τον Amerigo Antinori, έναν νέο, σύµφωνα µε το 

                                                                                                                                                                      
297 K.W. Forster, Pontormo, Monographie..., ό.π., σελ. 140. 
298 L. Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ. 101. 
299 Βαζάρι, ό.π., τοµ. 6, σελ. 273. 
300 Εννοεί τον Οταβιάνο που έκανε την παραγγελία.  
301 Το πιο ρεαλιστικό όσον αφορά την εµφάνιση του πρώτου δούκα είναι αυτό του Μπροντσίνο που 
παραθέτει η Langedijk. (K. Langedijk, The portraits of the Medici 15th-18th centuries, τοµ. 2, Spes, 
1981-87, σελ. 142 ). 
302 Βλ. το πορτραίτο του πάπα από τον Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο.Tην φήµη αυτή αναφέρει και ο 
Τσελλίνι στην αυτοβιογραφία του. 
303 L.Berti, L’opera completa... ό.π., σελ. 99.  
304 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.304. 
305 Ό.π., σελ. 213-215. 
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Βαζάρι306, πολύ διάσηµο την εποχή αυτή στη Φλωρεντία. Το πορτραίτο του Αντινόρι 

που φιλοτεχνεί ο Ποντόρµο, γίνεται λόγω της επιτυχίας του η αφορµή να παραγγείλει ο 

δούκας Αλεσσάντρο το δικό του πορτραίτο307, το µοναδικό που χρονολογείται µε 

ακρίβεια, το 1534. Για τον Amerigo Antinori γνωρίζουµε ότι ήταν εχθρός των Μεδίκων 

που εξορίστηκε από τη Φλωρεντία το 1531 και ο ίδιος ο δούκας Αλεσσάντρο δήµευσε 

την περιουσία του. Ο Costamagna αναφέρει ως ηµεροµηνία του θανάτου του το 1590, 

δηλαδή 60 χρόνια µετά την υποτιθέµενη εκτέλεση του πορτραίτου του, που σύµφωνα µε 

τα παραπάνω δεδοµένα µπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 1531. Οι χρονολογίες αυτές 

παρόλο που καθιστούν τον Αντινόρι έναν από τους µακροβιότερους φλωρεντινούς του 

16ου αιώνα, δεν αποκλείουν την ταύτιση που προτείνει ο Costamagna. Το ισχυρότερο 

επιχείρηµα ενάντια στην προσπάθεια Costamagna είναι η ίδια η προσωπικότητα του 

νέου άντρα του πορτραίτου της Λούκα που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην εικόνα 

ενός συνειδητοποιηµένου ή έστω φανατικού αντιπάλου του καθεστώτος, όπως αυτή µας 

µεταδίδεται από τις αφηγήσεις των χρονικογράφων της εποχής308. Εξάλλου δεν υπάρχει 

κανένας λόγος αµφισβήτησης της προτεινόµενης από την πλειοψηφία των µελετητών 

χρονολόγησης του πορτραίτου το 1525-26. 

O νεαρός  έφηβος του πορτραίτου εικονίζεται σχεδόν µετωπικά, όρθιος, σε 

µέγεθος τριών τετάρτων309,  µε το αριστερό χέρι στη µέση και το δεξί ακουµπισµένο σε 

ένα στήριγµα. Το φόντο πίσω του είναι κι εδώ ουδέτερο. 

Το πρόσωπό του, µε τα γνώριµα χαρακτηριστικά των µορφών του Ποντόρµο, 

είναι ελαφρά στραµµένο προς τ’αριστερά, µε µια κίνηση που επιβεβαιώνει την κάπως 

αγέρωχη στάση του, τα µάτια του όµως αντικρύζουν το θεατή µε µια έκφραση, 

αντιπροσωπευτική της ηλικίας του, στην οποία µε τον πιο φυσικό τρόπο αναµειγνύονται 

η αλλαζονία και η αυταρέσκεια µε την αβεβαιότητα και την αµφιβολία ενώ ταυτόχρονα 

το σύνολο φωτίζεται από µια υποψία χαµόγελου. 

Η εφηβική αυτή έκφραση ταιριάζει µε το κόκκινο χρώµα των σγουρών 

µαλλιών και τον ανάλαφρο τρόπο µε τον οποίο στέκεται ένα µαύρο µπερέ επάνω τους, 

αλλά έρχεται σε αντίθεση µε την προσεγµένη ενδυµασία του, της οποίας το πιο 

εντυπωσιακό τµήµα είναι ο επιβλητικός ροζ µανδύας, που καλύπτει το σώµα του πάνω 

από το εσωτερικό σκούρο doublet µε τα στενά βελούδινα µανίκια που προβάλλουν κάτω 

                                                           
306 Βαζάρι, ό.π., τοµ. 6, σελ. 278. 
307 Πάντα σύµφωνα µε το Βαζάρι. 
308 ∆εν είναι δυνατό να εντοπιστεί σε αυτό το γεµάτο δισταγµό πρόσωπο η αποφασιστικότητα ή το 
θράσος των giovani, των νεαρών υπερασπιστών της δηµοκρατίας της πόλης, ή έστω η εµπειρία από 
την µεγάλη  δοκιµασία της πολιορκίας που κατέληξε σε ήττα. Την εικόνα ενός νεαρού πολιτοφύλακα 
θα διατυπώσει πολύ πειστικά ο Ποντόρµο στο επόµενο χρονολογικά, Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου. 
309 «Σε µέγεθος τριών τετάρτων»  είναι ο παραδοσιακός όρος που χρησιµοποιείται για τα πορτραίτα 
στα οποία ο εικονιζόµενος εµφανίζεται µέχρι τα γόνατα.   
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από αυτόν, και το  άνοιγµα στο λαιµό, που εδώ είναι ορθογώνιο και επιτρέπει να 

φαίνεται το απλό, στην περίπτωση αυτή, λευκό πουκάµισο. 

Η έµφαση αυτή στο ένδυµα, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο είναι 

ζωγραφισµένο, (αναφέροµαι στο µανδύα ο οποίος καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη 

επιφάνεια του έργου) αποτελεί από την πλευρά του στυλ µία υπερβολική εκδοχή του 

τρόπου απόδοσης των ενδυµάτων από τον Αντρέα ντελ Σάρτο310, στα έργα του οποίου 

τα ενδύµατα δίνουν την εντύπωση ότι έχουν µια δική τους ζωή, ανεξάρτητη του 

σώµατος που καλύπτουν το οποίο χάνεται µέσα στις στιλπνές µεταλλικές τους 

πτυχώσεις.  

Παράλληλα, αν ακολουθήσουµε µια 

διαφορετική προσέγγιση, η έµφαση αυτή στο 

ένδυµα µπορεί να εντάξει το πορτραίτο στην 

νεοσχηµατιζόµενη παράδοση του δυναστικού 

πορτραίτου που ξεκινά από το Πορτραίτο του 

Λορέντζο των Μεδίκων, του Ραφαήλ,  που 

χρονολογείται το 1518311, και έχει κύρια  

χαρακτηριστικά την όρθια, σε τρία τέταρτα, 

στάση του εικονιζόµενου που ποζάρει 

συνήθως µε το χέρι στη µέση, και την 

έµφαση στον όγκο και τη διακόσµηση του 

ενδύµατος, που ως σύµβολο της κοινωνικής 

θέσης αρχίζει σιγά σιγά να υποσκελίζει το ρόλο της ίδιας της προσωπικότητας του 

ατόµου. Ο τύπος αυτός απεικόνισης που θα γίνει ο πιο αγαπητός στους ηγεµόνες  όλης 

της Ευρώπης, στο δεύτερο τέταρτο του 16ου αιώνα, εµφανίζεται στη Ρώµη µε το 

παραπάνω πορτραίτο του Ραφαήλ και ακµάζει µε τα πορτραίτα του Μπροντσίνο στο 

Πέζαρο και στη Φλωρεντία και φυσικά του Τιτσιάνο λίγο αργότερα, όταν εργάζονται για 

ηγεµόνες, στρατηγούς ή άλλα πρόσωπα µε εξέχουσα κοινωνική θέση. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν το Πορτραίτο του Guidobaldo della Rovere, από τα πρώτα 

αυτού του είδους που ζωγράφισε ο Μπροντσίνο το 1532 όταν βρισκόταν στην αυλή των 

della Rovere στο Πέζαρο, και από τον Τιτσιάνο το Πορτραίτο του Ιππόλιτου των 

Μεδίκων του 1533 ή το πορτραίτο του Francesco Maria della Rovere του 1536. 

                                                           
310 Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ένδυµα του γονατιστού µπροστά στο βωµό άντρα στην Ανάληψη 
της Παναγίας του εικονοστασίου Panciatichi που χρονολογείται το 1524, δηλαδή την ίδια περίπου 
περίοδο µε το πορτραίτο της Λούκα. 
311 K. Oberhuber, « Raphael and the State portrait-II:The portrait of Lorenzo de Medici», The 
Burlington Magazine, Τοµ. CXIII, Αύγουστος 1971, σελ. 436 - 443. 
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Για τον συγκεκριµένο τύπο προσωπογραφίας επικρατεί η άποψη ότι 

προέρχεται από τη Γαλλία και τον Fouquet312 και διαδόθηκε στην Ιταλία µέσω της 

Λοµβαρδίας, όπου η γαλλική επιρροή είναι ισχυρότερη. Η εµµονή των ιστορικών τέχνης 

στην παρθενογέννεση των καλλιτεχνικών φαινοµένων, αποδίδει την δηµιουργία ενός 

τύπου προσωπογραφίας, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο παρουσιάζεται αποκλειστικά 

ως αντιπρόσωπος µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, στην πρωτοπόρα σκέψη ενός 

καλλιτέχνη, του Fouquet, που προοικονοµεί την µετέπειτα εξέλιξη του είδους από τους 

Clouet, Holbein, Pontormo, Bronzino και Parmigianino, και την εξάπλωσή του την 

αποδίδει στη διάδοση ενός καλλιτεχνικού στυλ, του µανιερισµού313. ∆ηλαδή όχι µόνο 

δεν επισηµαίνεται η σχέση µεταξύ της απολυταρχίας και της δηµιουργίας κατά συνέπεια 

της ανάγκης για προβολή του ηγεµόνα, µε την εµφάνιση του συγκεκριµένου τύπου 

απεικόνισης, αλλά αντιθέτως, η εµφάνιση του συγκεκριµένου είδους δυναστικής 

προσωπογραφίας ερµηνεύεται µέσω της εξάπλωσης ενός καλλιτεχνικού στυλ και όχι 

µέσω της εξάπλωσης του συγκεκριµένου τύπου πολιτεύµατος, δηλαδή της απόλυτης 

µοναρχίας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της Φλωρεντίας όπου το 

δυναστικό πορτραίτο αυτού του είδους διαδίδεται µε τον Μπροντσίνο µετά την 

µετατροπή της σε δουκάτο το 1531, και κυρίως µετά την αποκλειστική συνεργασία του 

ζωγράφου µε το δούκα της Φλωρεντίας, Κόζιµο Ι.  Το γεγονός αυτό δε σχολιάζεται από 

τους µελετητές, παρόλο που η πορεία της εξάπλωσης του είδους αυτού της 

προσωπογραφίας διαγράφεται από όλους µε σαφήνεια. 

Το πορτραίτο του νέου της Λούκα και αυτό του αλαβαρδιέρου που ακολουθεί, 

καθώς παρεµβάλλονται χρονολογικά, µπορούν να τοποθετηθούν στην ενδιάµεση φάση 

της εξέλιξης του συγκεκριµένου τύπου και να ερµηνευτούν µέσω αυτής. Οι Shearman 

και Oberhuber πιστεύουν µάλιστα ότι το πορτραίτο της Λούκα προέρχεται απευθείας 

από το Πορτραίτο του Λορέντζο των Μεδίκων του Ραφαήλ314 ενώ η Cropper315 

                                                           
312 Ο. Pacht, «Jean Fouquet: A study of his style», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
Vol. 4, 1941, σελ.99. Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο Κ.Oberhuber, ό.π., σελ. 443. Σύµφωνα µε 
µια άλλη άποψη προέρχεται από τη γερµανική παράδοση των ολόσωµων πορτραίτων των ηγεµόνων 
που υιοθέτησε πρώτος ο Cranach, το 1514, στο Πορτραίτο του Heinrich der Fromme της ∆ρέσδης και 
αργότερα ο Seisenegger στο Πορτραίτο του Κάρολου Ε΄,  το οποίο χρησιµοποίησε ο Τιτσιάνο ως 
πρότυπο για το δικό του πορτραίτο του αυτοκράτορα, του 1533 ( Pope- Hennessy, The Portrait in the 
Renaissance, The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, Princeton, Bollingen Series, XXXV, 12, 
1966, σελ. 171-172. αλλά και K.W. Forster, «Metaphors of Rule», Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz, XV, 1971, σελ. 75. 
313 O. Pacht, ό.π. 
314 Κ. Oberhuber, ό.π., σελ.443, υπ.24  και J.Shearman, «La pala d’altare del Pontormo in S.Felicita», 
Funzione e illusione, Milano, 1983, σελ.157 (Το άρθρο προέρχεται από διάλεξη του Shearman στο 
Πανεπιστήµιο του Newcastle upon Tyne- Charlton Lectures on Art - και έχει εκδοθεί επίσης το 1971, 
από το ίδιο το πανεπιστήµιο στα αγγλικά). Να σηµειωθεί ότι ο Shearman αποδίδει το πορτραίτο στον 
Giovanni Francesco Penni και όχι στον Ραφαήλ. 
315 E.Cropper, Portrait of a halberdier, Los Angeles, Getty Museum, Studies on Art, 1997, σελ.90. 
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υποστηρίζει ότι το Πορτραίτο του Guidobaldo della Rovere του Μπροντσίνο βρίσκεται 

πιο κοντά στον αλαβαρδιέρο του δασκάλου του, παρά  στον Francesco della Rovere ή 

τον Κάρολο V µε το λαγωνικό, πορτραίτα του Τιτσιάνο µε τα οποία συνδέουν το έργο του 

οι περισσότεροι µελετητές316. Eπιπλέον την ίδια εποχή µε το πορτραίτο που εξετάζουµε, 

το 1527, ζωγραφίζει ο Hans Holbein το Πορτραίτο του Sir Henry Guilford που βρίσκεται 

στη Βασιλική συλλογή του Windsor Castle και µπορεί άνετα να θεωρηθεί η γερµανική 

εκδοχή στο πρότυπο του Πορτραίτου του Λορέντζο317. 

Πρόκειται όµως πράγµατι για δυναστικό πορτραίτο; Κατά τη γνώµη µου όχι. 

Αναµφισβήτητα προβάλλεται το ένδυµα, ενώ η στάση είναι όµοια µε των πορτραίτων 

που αναφέρθηκαν προηγουµένως ως αντιπροσωπευτικά του είδους, στοιχεία που 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο εικονιζόµενος νέος είναι γόνος επιφανούς οικογένειας 

της Φλωρεντίας, συµπέρασµα ούτως ή άλλως αυτονόητο εφόσον φιλοτεχνείται το 

πορτραίτο του, και µάλιστα από έναν από τους αναγνωρισµένους και άρα 

ακριβοπληρωµένους ζωγράφους της εποχής. Η άποψη ενισχύεται από την απουσία 

κάποιου συνοδευτικού εµβλήµατος που θα πιστοποιούσε την αναγνώριση της αξίας του 

προσωπογραφούµενου σε κάποιο τοµέα, όπως γίνεται µε το πορτραίτο του 

κοσµηµατοποιού ή του µουσικού. Ο εικονιζόµενος προσωπογραφείται πιθανότατα 

αποκλειστικά εξαιτίας της καταγωγής του. 

Παρολ’ αυτά το πορτραίτο στο σύνολό του δεν αναδεικνύει έναν ηγεµόνα 

αλλά έναν έφηβο. Η ζωντανή έκφραση του προσώπου εξισορροπεί την έµφαση στο 

ένδυµα. Το πρόσωπο του νέου της Λούκα δεν έχει τίποτα κοινό µε τα ανέκφραστα, 

παγωµένα πρόσωπα των πορτραίτων της οικογένειας των Μεδίκων που φιλοτεχνεί λίγο 

αργότερα ο Μπροντσίνο, τονίζοντας την εξουσία τους µέσω της αποστασιοποίησής 

τους. Είναι το γεµάτο δισταγµό πρόσωπο ενός εφήβου. Σαν  αποτέλεσµα, η συνολική 

εντύπωση που προξενείται στο θεατή, προκύπτει από την αντίθεση µεταξύ της εφηβικής  

έκφρασης του προσώπου, και της σοβαροφάνειας που εκπέµπεται από το µεγαλοπρεπές 

ένδυµα. Υπερβάλλοντας λίγο στη συγκεκριµένη περιγραφή, θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι το µεγαλοπρεπές ρούχο φαίνεται να σκεπάζει την γεµάτη δυσπιστία έκφραση του 

εφήβου, µετατρέποντάς την σε παιδική έπαρση. Το στοιχείο αυτό ενισχύει ακόµη πιο 

εύγλωττα την εικόνα της εφηβίας. Ακολουθώντας το παράδειγµα των υπόλοιπων 

πορτραίτων ο νεαρός της Λούκα, εκτός από τον εαυτό του, εικονογραφεί την εφηβεία ή 

                                                           
316 Π.χ. K.W. Forster, «Metaphors of Rule», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 
XV, 1971, σελ.75. Εξάλλου το πορτραίτο του Μπροντσίνο χρονολογείται το 1532, δηλαδή τέσσερα το 
λιγότερο χρόνια νωρίτερα από το πορτραίτο του Τιτσιάνο που χρονολογείται µεταξύ 1536 και 1538 
(A. Sunderland Wethey and Harold E. Wethey, «Titian: Two Portraits of Noblemen in Armor and 
Their Heraldry», Art Bulletin, 1980, σελ. 76-77).  
317 Ο.Βatschmann and P. Griener, ό.π., σελ.170, εικ. 229. 
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σύµφωνα µε τον Αλαζάρ : εκπροσωπεί µε πολύ δυναµικό τρόπο τη νεότητα στο σύνολό 

της318. 

Παρόλα αυτά, αν ακολουθώντας την παραπάνω επιχειρηµατολογία σχετικά µε 

την πορεία της εξέλιξης του δυναστικού πορτραίτου, επιχειρούσαµε να συνδέσουµε την 

ύπαρξη αυτής της αντίθεσης, που δηµιουργείται καθώς η προσωπικότητα του νέου 

αγωνίζεται να δηλώσει την παρουσία της προβάλλοντας µέσα από τον  συµπαγή όγκο 

του υφάσµατος, θα τολµούσαµε την υπόθεση ότι το πορτραίτο ενσαρκώνει, παράλληλα 

µε την εφηβεία, τη διαδικασία της µετάβασης του κέντρου βάρους από το άτοµο στην 

κοινωνική του προέλευση, αποδεικνύοντας έτσι την κεντρική του θέση στη 

συγκεκριµένη εξέλιξη.  

Στην περίπτωση της Φλωρεντίας µια τέτοια υπόθεση, όσο ριψοκίνδυνη κι αν 

φαίνεται, µπορεί άνετα να τεκµηριωθεί καθώς ο εσωτερικός κόσµος του εικονιζόµενου 

που αναδεικνύεται στα πορτραίτα της Ώριµης Αναγέννησης ταυτόχρονα µε τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, προβάλλεται έντονα στα φλωρεντινά πορτραίτα της ίδιας εποχής, όπως 

αυτά του Αντρέα ντελ Σάρτο και του Franciabigio ή αυτά της πρώτης περιόδου του 

Ποντόρµο, ενώ στη συνέχεια η παρουσία του εξασθενεί καθώς η κοινωνική ταυτότητα 

διεκδικεί πλέον την πρωταρχική θέση και την καταλαµβάνει στα πορτραίτα του 

Μπροντσίνο, καθιστώντας τον βασικό εκπρόσωπο του αυλικού στυλ. 

Η σηµαντική αυτή θέση του πορτραίτου της Λούκα στην εξέλιξη της  

κοινωνικής σηµασιοδότησης της προσωπογραφίας δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση 

του στην πορεία του µανιερισµού. Στη συγκεκριµένη περίοδο που είναι η γονιµότερη 

του φλωρεντινού µανιερισµού, δηλαδή στη δεκαετία 1520-1530, τα έργα του 

συγκεκριµένου καλλιτεχνικού στυλ, καθορίζονται από αυτήν τη θεµελιώδη για την 

κατανόησή του αντίφαση: εξωτερική επιτήδευση και εσωτερική ένταση. Πρόκειται για 

τη διαλεκτική φύση του στυλ καθώς αυτό καθορίζεται από δύο αντίρροπες τάσεις: µιας 

εσωστρεφούς πνευµατικότητας από τη µία πλευρά και µιας εξωστρεφούς καλλιτεχνικής 

και διακοσµητικής από την άλλη319. Η βαρύτητα που αποδίδουν οι καλλιτέχνες στο 

αισθητικό αποτέλεσµα δεν στερεί από τη µορφή το πνευµατικό της περιεχόµενο, αλλά 

αντιθέτως το εντείνει. Για τον A.Hauser πνευµατικότητα και φορµαλισµός είναι δύο 

αλληλένδετα χαρακτηριστικά του µανιερισµού320. 

                                                           
318 J.Alazard, ό.π., σελ. 170.  Εκτός από τον Αlazard, ανάλογες δηλώσεις κάνει και η Toesca για 
πετυχηµένο ψυχολογικό πορτραίτο, για την έκφραση της ανήσυχης ψυχής του νέου κλπ. ( Ε.Τoesca, Il 
Pontormo, Ρώµη, 1943, σελ.23. 
319 Α. Hauser, ό.π., σελ.201. 
320 A. Hauser, ό.π., σελ. 202. Ειδικά στην περίπτωση του πορτραίτου που εξετάζουµε, το αισθητικό 
αποτέλεσµα φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζωγράφο στην περίπτωση του µανδύα, διότι παρόλο 
που η συµβολή του στην κοινωνική διάσταση του πορτραίτου δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί, ως θεατές 
δεν µπορούµε ν’αρνηθούµε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό που αποσπά την προσοχή µας είναι το 
χρώµα του και ο τρόπος επεξεργασίας του. Το αδρό, άκαµπτο, απροσδιόριστου τύπου ύφασµα του 
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Ανάλογα πορτραίτα της πρώτης 

αυτής «επαναστατικής» ή γόνιµης φάσης, 

είναι το Πορτραίτο νέου, της Νάπολης, του 

Ρόσσο Φιορεντίνο, που χρονολογείται την 

ίδια εποχή γύρω στο 1527, το Πορτραίτο του 

Anton Francesco degli Albizzi του Sebastiano 

del Piombo (Houston, Museum of Fine Arts) 

που ζωγραφίστηκε στη Ρώµη και στάλθηκε 

στη Φλωρεντία το 1525321, αλλά και το 

Πορτραίτο της Ανταία, του Parmigianino που 

χρονολογείται µία δεκαετία περίπου 

αργότερα, το 1530-35.  

Στη Φλωρεντία, την όρθια στάση 

µε το ένα χέρι στη µέση ή ακουµπισµένο σε 

ένα στήριγµα, χρησιµοποιεί ο Μπροντσίνο σε µια σειρά πορτραίτων του της δεκαετίας 

του 1530, όπως το Πορτραίτο ενός νέου, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας 

Υόρκης ή το Πορτραίτο νέου , που βρίσκεται στο Castello Sforzesco και θα εξεταστεί 

στη συνέχεια αυτής της εργασίας στον κατάλογο µε τα πορτραίτα που έχουν απορριφτεί 

από έργα του Ποντόρµο στην εργασία αυτή322. Ωστόσο ήδη στα πορτραίτα αυτά η 

δεύτερη τάση φαίνεται να κυριαρχεί. Η δεύτερη γενιά των µανιεριστών µε κυριότερους 

εκπροσώπους τους Μπροντσίνο και Παρµιτζιανίνο δίνει το προβάδισµα στην κοµψή, 

διακοσµητική τάση του µανιερισµού.  

Η διαφορά που οµαδοποιεί το σύνολο των παραπάνω πορτραίτων και τα 

εντάσσει στην τεχνοτροπία του µανιερισµού φαίνεται καλύτερα αν συγκριθούν µε   

µερικά από τα πιο γνωστά πορτραίτα που ζωγραφίζει ο Τιτσιάνο στη Βενετία, τη δεκαετία 

1535-1545, όπως το Πορτραίτο νεαρής γυναίκας (La Bella) του 1536, το Πορτραίτο ανδρός 

(ο γνωστός ως Άγγλος) του 1545, ή το επιβλητικό Πορτραίτο του Pietro Aretino του 1545. 

Πρόκειται για πορτραίτα που απεικονίζουν 

διακεκριµένους πολίτες, ακολουθούν τον ίδιο τύπο 

προσωπογραφίας - στάση όρθια, µέγεθος τριών 

τετάρτων και ένδυµα που αποδίδεται µε ιδιαίτερη 

προσοχή σε όλες του τις λεπτοµέρειες - αλλά 

                                                                                                                                  
µανδύα, φαίνεται προκλητικά φτιαγµένο από χρώµα, χωρίς να παραπέµπει σε κανέναν από τους 
γνωστούς τύπους υφάσµατος που χρησιµοποιούσαν την εποχή αυτή για τους µανδύες, όπως βελούδο, 
µετάξι ή κάποιο χρυσοποίκιλτο ύφασµα. 
321 Από το πορτραίτο αυτό, σύµφωνα µε τον Costamagna, δανείζεται ο Ποντόρµο την αγέρωχη στάση 
και την ιδέα του χεριού που ακουµπά στο στήριγµα (Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 215). 
322 Είναι το πορτραίτο ν.7 του παρακάτω καταλόγου. 
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φαίνεται καθαρά ότι ο ζωγράφος εστιάζει το ενδιαφέρον του στην όσο το δυνατόν 

πιστότερη απεικόνιση της πραγµατικότητας και παράλληλα στη δηµιουργία µιας 

ισορροπηµένης σύνθεσης όπου το πολυτελές ένδυµα επενδύει µια δυναµική και σίγουρη 

για το κύρος της ή το λιγότερο τη θέση της στον κόσµο προσωπικότητα323. Τον Τιτσιάνο 

ελάχιστα απασχόλησαν οι προβληµατισµοί και τα αινίγµατα του µανιερισµού. Ζώντας σε 

µια πόλη µε σταθερό καθεστώς και πολύ λιγότερες ανακατατάξεις από της Φλωρεντίας 

έµεινε σ’αυτήν ο σηµαντικότερος φορέας του πνεύµατος της Ώριµης Αναγέννησης. 

 

                                    

 

 

 

            9)    Αλαβαρδιέρος 

 

π. 1529-30  

Λάδι σε καµβά 

92 X 72 εκ. 

The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες. 

Το πορτραίτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για µια σειρά από διαφορετικούς 

λόγους. Πρώτον αποτελεί το ωριµότερο δείγµα 

της ικανότητας αλλά και του ιδιαίτερου στυλ του 

Ποντόρµο στην προσωπογραφία. Ζωγραφισµένο, 

όπως θα γίνει προσπάθεια να τεκµηριωθεί 

παρακάτω, γύρω στο 1529-30, συµπίπτει µε την 

καλλιτεχνική ακµή του ζωγράφου, ο οποίος έχει 

λίγο νωρίτερα ολοκληρώσει την τοιχογράφηση 

του παρεκκλησίου Capponi, της Santa Felicita, 

τον Άγιο Ιερώνυµο , Το µαρτύριο των δέκα 

χιλιάδων, αλλά και την Επίσκεψη της Παναγίας, 

του Καρµινιάνο. Η ίδια εποχή σηµαίνει 

ταυτόχρονα την ακµή της πρώτης, της 

επαναστατικής φάσης του µανιερισµού, λίγο πριν 

                                                           
323 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό όσον αφορά τη συγκεκριµένη παρατήρηση το πορτραίτο του γνωστού 
λογοτέχνη που ποζάρει µε έναν επιβλητικό µανδύα, ανάλογο του ενδύµατος του νέου της Λούκα 
έχοντας ωστόσο ένα εξίσου δυναµικό παρουσιαστικό και όσον αφορά τα φυσιογνωµικά 
χαρακτηριστικά του προσώπου του. Και τα τρία πορτραίτα βρίσκονται στη Galleria Palatina του 
Palazzo Pitti.  
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µετασχηµατιστεί στην εκλεπτυσµένη «µανιέρα» που του προσέδοσε τον χαρακτηρισµό 

αυλική τέχνη. Είναι η εποχή που εκτελούνται οι τάφοι των Μεδίκων από το  Μιχαήλ 

Άγγελο (1521-1534) ενώ η Νίκη χρονολογείται λίγο νωρίτερα, το 1527. Την ίδια εποχή 

κάνει τα σηµαντικότερα πορτραίτα του και ο Παρµιτζιανίνο στη Μπολώνια324, ενώ τo 

1528 έχει ήδη ζωγραφίσει την Παναγία µε το ρόδο, της ∆ρέσδης. Γύρω στο 1530 

χρονολογείται η Ανταία του Παρµιτζιανίνο325 και O νέος , του Ρόσσο Φιορεντίνο326, 

πορτραίτα που οι οµοιότητές τους µε τον αλαβαρδιέρο είναι τόσο προφανείς που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόσθετο επιχείρηµα για τη χρονολόγηση του έργου 

την ίδια εποχή µε αυτά και σίγουρα όχι δέκα χρόνια µετά, όπως υποστηρίζουν οι 

µελετητές που επιµένουν να ταυτίζουν τον νέο 

µε τον Κόζιµο Ι. Τα τρία πορτραίτα έχουν την 

ίδια όρθια στάση σε τρία τέταρτα, την ίδια 

κοµψότητά στην επεξεργασία και παρόµοια 

αινιγµατική έκφραση στο πρόσωπο των 

εικονιζόµενων.  

Τρίτον, το πορτραίτο είναι σηµαντικό 

ως τεκµήριο της ιστορικής στιγµής κατά την 

οποία πραγµατοποιείται, τη στιγµή της 

πολιορκίας της τελευταίας φλωρεντινής 

δηµοκρατίας από τα στρατεύµατα του Καρόλου 

V που θα επέφεραν την οριστική αλλαγή στο 

παραδοσιακό πολίτευµα της πόλης. 

Το πορτραίτο έχει µια µακριά ιστορία που ξεκινά 

από τη Φλωρεντία, περνάει από το Παρίσι και καταλήγει στην Αµερική. Η αρχαιότερη 

αναφορά σε αυτό ανακαλύπτεται το 1959 από τον Keutner και είναι αυτή στον κατάλογο 

της συλλογής Riccardo Romolo Riccardi του 1612, όπου αναφέρεται ως πορτραίτο του 

Κόζιµο Ι σε νεανική ηλικία, µε απόδοση στον Ποντόρµο. Στη συνέχεια βρίσκεται το 

1807 στο Παρίσι, στη συλλογή Le Brun, µε απόδοση στον Gian Francesco Penni, 

ζωγράφο του εργαστηρίου του Ραφαήλ. Το 1810 περνάει στη συλλογή του καρδινάλιου 

Fesch στη Ρώµη, ως έργο του Μπροντσίνο και µένει εκεί µέχρι το 1844 που αγοράζεται 

από τη συλλογή Leroy d’Etiolles µε αποτέλεσµα να ξαναγυρίσει στο Παρίσι.  

                                                           
324 Αν εξαιρέσουµε την αυτοπροσωπογραφία σε καθρέπτη που χρονολογείται στην πρώτη περίοδο, 
αυτή της Πάρµας. 
325 Το πρόσωπο της Ανταία µοιάζει πολύ µε το πρόσωπο του αγγέλλου που βρίσκεται ακριβώς δεξιά 
από την Παναγία στην Παναγία µε το µακρύ λαιµό , που χρονογείται από την παραγγελία του το 1535 
έτσι ο Freedberg στα πρακτικά του συµποσίου Emilian painting in 16th and 17th century, εκδ.1987, 
διαφωνεί µε την πρωιµότερη χρονολόγηση του Oberhuber και το χρονολογεί το 1530-35. 
326 Και τα δύο αυτά πορτραίτα βρίσκονται στο µουσείο του Capodimonte, στη Νάπολη. 
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Το φεβρουάριο του 1861, αγοράζεται από τη Matilde Bonaparte, στη συλλογή 

της οποίας πέρασε απ’ότι  φαίνεται τη µεγαλύτερη ταλαιπωρία καθώς υπέστει τη 

µεταφορά του από ξύλο σε καµβά, χάνοντας έτσι λίγο από τη γοητεία του αριστερού του 

µάγουλου, του κολλάρου του, και του φτερού στο καπέλλο, αν πιστέψουµε το παράπονο 

του ευαίσθητου σε οτιδήποτε αφορά τη ζωγραφική του αγαπηµένου του Ποντόρµο, 

F.M.Clapp327. Στη συλλογή της πριγκήπισσας βρίσκεται ως έργο του Αλεσσάντρο 

Αλλόρι.  

Το 1914 µεταναστεύει οριστικά στην Αµερική, ακολουθώντας το ίδιο δρόµο 

µε πολλά άλλα έργα της ιταλικής αναγέννησης, στα χέρια του James Stillman, και µένει 

στη συλλογή του στη Νέα Υόρκη ως το 1921. Τη χρονιά αυτή περνά στην ιδιοκτησία 

του γιού του, Charles Stillman, που το εκθέτει στη γκαλερί 29 του Μητροπολιτικού 

Μουσείου µε αφιέρωση στη µνήµη του πατέρα του328. Εδώ κατοχυρώνεται πλέον, µετά 

τη δηµοσίευση του Voss του 1920329, στον Ποντόρµο, ενώ το 1922, µετά τη δηµοσίευση 

του άρθρου του Mather330 αποκτά και τον τίτλο του «halberdier»331 .Το 1927 βρίσκεται 

στη συλλογή του Chauncey Stillman332 που το εκθέτει στο Fogg Art Museum του 

Cambridge από το 1937 ως το 1956, και στη συλλογή Frick της Νέας Υόρκης από το 

1970 ως το 1989.  

To 1989 παρουσιάζεται στον πλειστηριασµό των Christies, απ’όπου το Μάιο 

του 1989, το αγοράζει το Μουσείο Getty, µέσω των George Goldner και John Walsh, 

στο µυθικό ποσό των 32.700.000 δολλαρίων. Ο Τ.Hoving, από την κουτσοµπολίστικη 

στήλη του ‘’My Eye’’, που έχει ως εκδότης στο περιοδικό Connoisseur, τους συγχαίρει 

κοροϊδευτικά για την αγορά, και χαρακτηρίζει τον εικονιζόµενο «piggy-eyed bravo who 

stares us down with renaissance imperiousness».333 

Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από στυλιστική και ιστορική άποψη 

και ταυτόχρονα µπορεί να προσφερθεί ως παράδειγµα κάποιων χαρακτηριστικών 

προβληµάτων που τίθενται στην έρευνα. 

Στυλιστικά το πορτραίτο παρουσιάζει το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

ορίζουν ένα πορτραίτο ως «µανιεριστικό» και παράλληλα τα χαρακτηριστικά των 

                                                           
327 F.M.Clapp, « A letter to Pontormo», Art Studies-Medieval, Renaissance and Modern, edited by 
members of the departments of the fine arts at Harvard and Princeton Universities, Princeton 
University Press, 1923. 
328 H.B.V., «A notable loan of paintings», Metropolitan Museum Bulletin, Σεπτ. 1921, σελ. 184. 
329 Η.Voss, Die Malerei der Spatrenaissance in Rom und Florenz, Βερολίνο,1920, τόµος Ι, σελ.174-
175.  
330 F.J. Mather, «The halberdier by Pontormo», Art in America, 10,1922, σελ. 66-69. 
331 H «alabarda» στα ιταλικά είναι ένα όπλο µεταξύ της λόγχης και του δόρατος, ένα κοντάρι µε 
µεταλλική αιχµή στην απόληξή του. Στα ελληνικά η καλύτερη απόδοση είναι αλαβαρδιέρος. 
332 Ο Chauncey Stillman παρουσιάζεται σαν να αγοράζει το έργο από την American art gallery  ή τη 
Walpole gallery αντί να το κληρονοµεί (Ph.Costamagna, ό.π., σελ.233). 
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προσωπογραφιών του Ποντόρµο στην πιο εξελιγµένη µορφή τους. Η τοποθέτησή του 

χρονολογικά  κατά την περίοδο της πολιορκίας της Φλωρεντίας από τα ισπανικά 

στρατεύµατα, δηλαδή από το 1529 ως το 1530, η λήξη της οποίας σηµαίνει και το τέλος 

της φλωρεντινής δηµοκρατίας, καθιστά το πορτραίτο ένα από τα βασικά επιχειρήµατα 

της άποψης αυτής της εργασίας για την πορεία του φλωρεντινού µανιερισµού και τη 

σηµασιοδότηση των προσωπογραφιών του Ποντόρµο µέσα στα πλαίσιά του. 

Όλο τον πίνακα καταλαµβάνει κυριαρχικά η τοποθετηµένη σε πρώτο πλάνο 

µορφή ενός νεαρού άντρα που ποζάρει όρθιος, µπροστά στη γωνία ενός τείχους που 

αποδίδεται αφαιρετικά µε την µορφή ενός τεράστιου πράσινου κύβου. Ο νεαρός άντρας 

εικονίζεται στο γνωστό µας από το νέο της Λούκα, µέγεθος των τριών τετάρτων, 

στραµµένος ελαφρά προς τ’αριστερά, µε το σώµα τοποθετηµένο διαγώνια σε σχέση µε 

την επιφάνεια του πίνακα, αλλά το πρόσωπο ανφάς, κοιτά το θεατή µε το ναρκισσιστικό 

βλέµµα ενός καθρεπτίσµατος. Ναρκισσιστικό όχι µε την έννοια της υπεροψίας αλλά µε 

την έννοια της εσωστρέφειας. Κοιτά προς το θεατή σα να βλέπει µέσα στον εαυτό του334.  

Το εσωστρεφές αυτό βλέµµα έρχεται σε ζωηρή αντίθεση µε την 

επιδεικτικότητα που αντανακλά η στάση και η ενδυµασία του. Στέκεται ευθυτενής, µε το 

στήθος ελαφρά προτεταµένο, το αριστερό χέρι στο γοφό και το δεξί να κρατά περήφανα 

τη λόγχη που του χαρίζει τον τίτλο του αλαβαρδιέρου. Το doublet του, χρώµατος κρεµ, 

κλείνει µε µια σειρά από δέκα µικρά κουµπιά στο ίδιο χρώµα, που ακολουθούν την 

ελαφριά καµπύλη του θώρακα, και σφίγγει στη µέση µε µια δερµάτινη ζώνη, που στη 

συνέχεια σταυρώνει στο γοφό για να υποδεχτεί το σπαθί, από το οποίο διακρίνεται µόνο 

η µεταλλική λαβή. Mέσα από το doublet  προβάλλει το συνηθισµένο λευκό πουκάµισο, 

που έχει ανασηκωµένο το γιακά στο άνοιγµα του λαιµού, και κοσµεί τους καρπούς µε τις 

κυµατιστές άκρες των µανικιών του, που ξεφεύγουν από τα κουµπωµένα µανίκια τού 

doublet. Το ζωηρό κόκκινο χρώµα του παντελονιού του συµπληρώνει το κόκκινο µπερέ 

µε το µικρό λευκό λοφίο, λοξά τοποθετηµένο στα κοντοκουρεµένα µαλλιά του. Το 

αριστερό τµήµα του µπερέ κοσµεί ένα χρυσό µετάλλιο µε ανάγλυφη παράσταση της 

πάλης Ηρακλή και Ανταίου, καρφιτσωµένο επάνω του µε τη βοήθεια µιας µακριάς 

βελόνας.  Μπροστά στο στήθος του κρέµεται µια µακριά χρυσή αλυσίδα. 

Η ενδυµασία του νεαρού εικονιζόµενου ξέρουµε ότι είναι η ενδυµασία των 

νεαρών φλωρεντινών πολιτοφυλάκων που είχαν επιστρατευτεί στην περίοδο της 

πολιορκίας335. Το πράσινο τείχος στο φόντο του έργου επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για 

                                                                                                                                                                      
333 T.Hoving , «My Eye: succesful bid on Pontormo’s Cosimo I de Medici», Connoisseur, 219, σελ.27, 
1989. 
334 Η πόζα σε καθρέπτη επισηµαίνεται από την Cropper αλλά για να δηλώσει κάτι διαφορετικό. 
335 Η ιστορία της πολιορκίας έχει καταγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια από ιστορικούς όπως οι Filippo 
Nerli, Jacopo Nardi, το φίλο του Ποντόρµο, Benedetto Varchi και άλλους, ενώ πληροφορίες έχουµε 
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την απεικόνιση ενός νεαρού πολιτοφύλακα, υπερασπιστή της τελευταίας φλωρεντινής 

δηµοκρατίας, µπροστά στα τείχη της πόλης του, και πιθανώς ακόµη πιο συγκεκριµένα, 

µπροστά στο ενισχυµένο από τα οχυρωµατικά έργα του Μιχαήλ Αγγέλου, τµήµα του 

φλωρεντινού τείχους στο San Miniato336. 

Στο κεφάλαιο που αφιερώνει ο Βαζάρι στο βίο του Ποντόρµο, υπάρχει η 

ακόλουθη αναφορά  : «...την εποχή που πολιορκούνταν η Φλωρεντία, ζωγράφισε το 

πορτραίτο του Francesco Guardi µε τη στολή στρατιώτη, και ήταν µια πολύ όµορφη 

δουλειά. Αργότερα, στο κάλυµµα αυτού του πίνακα, ο Μπροντσίνο ζωγράφισε τον 

Πυγµαλίωνα να προσεύχεται στην Αφροδίτη 

ώστε να δώσει ζωή στο άγαλµά του και 

ν’αποκτήσει σάρκα και αίµα»337. 

Έτσι πολύ λογικά ο Voss, που πρώτος 

επαναφέρει την απόδοση στον Ποντόρµο, 

ταυτίζει το πορτραίτο µε αυτό του Francesco 

Guardi, και το χρονολογεί το 1529-30 

ακολουθούµενος από µια σειρά ερευνητών µε 

την ίδια άποψη338. Το αδύναµο σηµείο αυτής της 

άποψης είναι οι µικρότερες διαστάσεις  (81 Χ 64 

εκ) του καλύµµατος που ταυτίζεται µε το έργο 

του Μπροντσίνο Πυγµαλίων και Γαλάτεια που 

βρίσκεται σήµερα στο Ουφίτσι. Το δεύτερο αδύναµο σηµείο, που αφορούσε την ηλικία 

του εικονιζόµενου, καθώς ο µοναδικός γνωστός από την ιστορία Francesco Guardi ήταν 

γεννηµένος το 1466, έχει σήµερα ξεπεραστεί µε την ανακάλυψη από τον Alessandro 

Cecchi339, ενός δεύτερου Francesco Guardi, γεννηµένου το 1514, και άρα περίπου 16 

χρονών την εποχή της πολιορκίας.  

Ωστόσο ακόµη και από τους ερευνητές που αµφισβητήθηκε η ταύτιση µε το 

συγκεκριµένο πρόσωπο340, δεν αµφισβητήθηκε ποτέ η χρονολόγηση του πορτραίτου341 

                                                                                                                                                                      
και από τη βιογραφία του Τσελλίνι. Bλ. E. Cropper, Pontormo. Portrait of a halberdier, Getty 
Museum, Studies on art, Λος Άντζελες, 1997, σελ.31. 
336 E.Cropper, ό.π., σελ.77. Αποδίδει την επιλογή του πράσινου χρώµατος από το ζωγράφο στη 
συσσώρευση του χόρτου που είχε συγκεντρωθεί µαζί µε τα µεγάλα τµήµατα πηλού, και λάσπης που 
χρησιµοποιήθηκαν για την οχύρωση (υπερβολικό αλλά όχι απορριπτέο). 
337 Βαζάρι, ό.π., σελ. 275. 
338 Gamba 1921, Becherucci 1944, Sanminiatelli 1956, Berti 1966, 1973 κά. Την ίδια άποψη 
εκφράζουν και οι Berenson και Clapp 1923 δηµοσιεύοντας το προσχέδιο  6701 F. του Ουφίτσι που 
εικονίζει έναν νέο µε λόγχη ως προσχέδιο για το πορταίτο του F. Guardi. 
339 Την ανακάλυψη του A.Cecchi δηµοσιεύει ο L.Berti ( L. Berti, “L’alabardiere del Pontormo”, 
Critica d’Arte, έτος LV, τχ.1, 1990, σελ. 49). 
340 Εννοώ τον Francesco Guardi.  
341 Παράδειγµα ο Berti, στον κατάλογο της έκθεσης του 1956, σηµειώνει ότι και αν ακόµη 
αµφισβητήσουµε ότι πρόκειται για τον Guardi, η χρονολόγηση πρέπει να τοποθετείται γύρω στο 1530 
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και η ταύτιση του εικονιζόµενου µε κάποιον νεαρό και γενναίο πολιτοφύλακα, αντίπαλο 

των Μεδίκων, από αυτούς που θαυµάζει και ο Benedetto Varchi  στην Φλωρεντινή 

Ιστορία του342. Ο Mather για παράδειγµα θεωρεί πλεονέκτηµα το γεγονός ότι δεν 

µπορούµε να ταυτίσουµε τον αλαβαρδιέρο µ’ένα συγκεκριµένο πρόσωπο διότι «ο 

ζωγράφος τόσο καθαρά έχει δει σ’αυτόν τον Φλωρεντινό, τον παγκόσµιο στρατιώτη, 

ώστε θα χάναµε κάτι αν γνωρίζαµε το όνοµά του, ή άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά 

του»343. Για τον Mather, που έχει και πρόσφατη τη σφαγή του Α΄ παγκοσµίου πολέµου, 

ο αλαβαρδιέρος αποτελεί την ενσάρκωση της πλατωνικής ιδέας του στρατιώτη στο 

καθήκον, αντιπροσωπεύει όλους τους νέους που θυσιάζονται στον πόλεµο. 

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, έρχεται ο ισχυρισµός του Keutner τo 1959, o 

οποίος ταυτίζει τον αλαβαρδιέρο µε το πορτραίτο του Κόζιµο Ι των Μεδίκων µετά τη 

νικητήρια µάχη στο Montemurlo τo 1537, που τον βοήθησε να εδραιώσει τη θέση τού 

δούκα της Φλωρεντίας σ’ένα καθεστώς που έχει πλέον, από το 1532 που καταργήθηκε 

και η Σινιορία, µετατραπεί σε απολυταρχικό, µετά την επέµβαση των ισπανογερµανικών 

στρατευµάτων που έδιωξαν το δηµοκρατικό πολίτευµα και επανέφεραν τους Μέδικους, 

ως κληρονοµικούς πλέον µονάρχες. Το συγκεκριµένο πορτραίτο σύµφωνα µε το Βαζάρι, 

ζωγραφίστηκε την ίδια εποχή µε το πορτραίτο της µητέρας του δούκα, Μαρία Σαλβιάτι, 

το οποίο ταυτίζεται από την πλειοψηφία των ερευνητών µε το Πορτραίτο της Μαρία 

Σαλβιάτι µ’ένα κοριτσάκι, που βρίσκεται στη γκαλερί Walters, στη Βαλτιµόρη και το 

οποίο θα εξετάσουµε αργότερα, καθώς ανήκει στα τελευταία πορτραίτα του Ποντόρµο 

τα οποία εκτέλεσε µε τη βοήθεια του Μπροντσίνο και κατατάσσονται πλέον στο 

νεοαναπτυσσόµενο αυλικό στυλ. 

To βασικότερο επιχείρηµα του Keutner στηρίζεται στην αναγνώριση του 

πορτραίτου σ’ένα από αυτά που 

περιγράφονται στον κατάλογο της 

συλλογής Riccardi του 1612, το 

οποίο είναι περασµένο στον 

κατάλογο ως πορτραίτο του « 

εξοχοτάτου δούκα Κόζιµο, όταν 

ήταν νέος άντρας...344». 

                                                                                                                                                                      
και κοντά στην Eπίσκεψη του Carmignano, όπου επαναλαµβάνεται και το κυβιστικό µοτίβο του 
φόντου. 
342 Β. Varchi, Storia Fiorentina, Τοµ. 1, Trieste, Biblioteca Classica Italiana, σελ.528. Η πληροφορία 
είναι από L.Berti, Pontormo e il suo tempo,Firenze, Banca Toscana, 1993. Επιπλέον από το ίδιο βιβλίο 
έρχεται και η πληροφορία από το ηµερολόγιο του Α. Lappini (Diario Fiorentino dal 252 al 1596) ότι 
την εποχή της πολιορκίας συνηθίζονταν τα κοντά µαλλιά και όχι τα µακριά.  
343 F.J. Mather, «The halberdier by Pontormo», Art in America,10, 1922, σελ.66. 
344 «...µε κόκκινο παντελόνι, κόκκινο µπερέ και ένα κοντάρι στο χέρι, µ’ένα ξίφος στο πλάι κι ένα 
λευκό doublet, και µια αλυσίδα γύρω στο λαιµό, µε µια πολύ όµορφα διακοσµηµένη κορνίζα» 
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Η περιγραφή δεν φαίνεται ν’αφήνει καµµία αµφιβολία. Η σηµασιοδότηση του 

έργου σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, αντιστρέφεται τελείως. Στη θέση του υπερασπιστή 

της τελευταίας φλωρεντινής δηµοκρατίας βλέπουµε το νεαρό µονάρχη που επιβλήθηκε 

µε την κατάλυσή της. Το µετάλλιο από σύµβολο της φλωρεντινής αντίστασης 

µεταβάλλεται σε έµβληµα των δουκών της345. Η ενδυµασία της φλωρεντινής 

πολιτοφυλακής, σε συµβολική αναφορά στον πατέρα του Κόζιµο, Giovanni delle Bande 

Nere, που ήταν διάσηµος κοντοτιέρος. Η χρυσή αλυσίδα που κρέµεται στο στήθος του 

από απλό κόσµηµα σε ένδειξη της εύνοιας του πάπα346, ενώ το πρόσωπο του νεαρού 

εικονιζόµενου, στο οποίο κανείς δεν αναγνώριζε τον Κόζιµο Ι πριν από την ανακάλυψη 

της απογραφής Riccardi, αποκτά αξιοσηµείωτη φυσιογνωµική οµοιότητα µε αυτόν347. 

Πόσο πειστική είναι όµως η νέα αυτή εκδοχή. Αρκεί η ανακάλυψη ενός 

καινούριου στοιχείου, όσο καθοριστικό κι αν φαίνεται, για ν’αναποδογυριστεί όλο το 

προηγούµενο οικοδόµηµα; 

Τα βασικά επιχειρήµατα υπέρ της ταύτισης του αλαβαρδιέρου µε τον Κόζιµο Ι 

εκθέτονται από την Cox-Rearick στον κατάλογο των Christies που ετοίµασε για την 

πώληση του έργου το 1989348. Ωστόσο το µουσείο Getty µετά την αγορά του πίνακα 

αλλάζει την ταύτιση στο δικό του κατάλογο και δέχεται την παραδοσιακή ταύτιση του 

εικονιζόµενου µε τον Francesco Guardi, ενώ τα επιχειρήµατα της Cox-Rearick 

ανατρέπονται µε πολύ διεξοδικό τρόπο από την E. Cropper στη µονογραφία της για το 

πορτραίτο, που δηµοσιεύει το ίδιο το µουσείο Getty, το 1997349. 

Πιστεύω, ότι η ταύτιση του νεαρού πολιτοφύλακα350 µε τον δούκα Κόζιµο Ι 

δεν είναι δυνατή, διότι η απαραίτητη για την ταύτιση µετατόπιση του πορτραίτου 

                                                           
345 Ο Ηρακλής από σύµβολο της πόλης της Φλωρεντίας,µεταβάλεται στα τέλη της δεκαετίας του 1530 
σε σύµβολο των Μεδίκων, κυρίως των Αλεσσάντρο και Κόζιµο Ι. Ο πιο εύστοχος συµβολισµός του 
ωστόσο προτείνεται από την Cropper και είναι ο συσχετισµός του µε το κείµενο του Μακκιαβέλλι στα 
Discourses on the First Decade of Livy, όπου το παράδειγµα του Ανταίου συνδέεται µε το ηθικό 
δίδαγµα ότι περισσότερες δυνάµεις έχει κάποιος όταν υπερασπίζεται το σπίτι του, όταν πατάει δηλαδή 
το έδαφός του, από το οποίο, όπως είναι γνωστό από τη µυθολογία, αντλούσε τις δυνάµεις του ο 
γίγαντας Ανταίος. Βλ. Ε. Cropper, ό.π., σελ.74.   
346 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 235. 
347 K.W. Forster, «Metaphors of Rule.Political Ideology and History in the portraits of Cosimo I de 
Medici», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XV, 1971, σελ. 73. 
348 Πριν από τον κατάλογο αυτό η Cox-Rearick δε δεχόταν την ταύτιση µε τον Guardi αλλά 
χρονολογούσε το πορτραίτο το 1527-28 και πρότεινε εξαιτίας του µεταλλίου την ταύτιση µε κάποιο 
κόµη Ηρακλή (Ercole) Rangone που αναφέρεται στα χρονικά της πολιορκίας της Φλωρεντίας.  
349 E. Cropper,ό.π., σελ.2. Κατά κανόνα η αναγνώριση ενός ηγεµόνα σε ένα πορτραίτο προσθέτει σε 
αυτό µεγαλύτερο κύρος και κατά συνέπεια και εµπορική αξία. Γνωρίζοντάς το αυτό η συγγραφέας 
τονίζει από την αρχή του βιβλίου της την ελπίδα της ν’αυξηθεί (αντί να µειωθεί) η αξία του 
πορτραίτου µε την επαναφορά της ταύτισης του halberdier µε το νεαρό  Guardi, παραθέτοντας και το 
σχόλιο του Berti (L.Berti, Pontormo e il suo tempo, ό.π., σελ.47) ότι µπορεί το Getty να µην απέκτησε 
ένα πορτραίτο του Κόζιµο Ι, αλλά σίγουρα απέκτησε ένα αυθεντικό αριστούργηµα.  
350 Η Cropper θεωρεί ότι ο Ποντόρµο παίζει και µε τη σηµειολογία του ονόµατος Guardi, που φαίνεται 
να προέρχεται από το ρήµα guardare που σηµαίνει υπερασπίζω, προστατεύω, φρουρώ. Guardia είναι 
στα ιταλικά η φρουρά (Ε.Cropper, ό.π., σελ. 80). 
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χρονολογικά, αντιτίθεται στη στυλιστική εξέλιξη του έργου του Ποντόρµο αλλά και 

στην ιστορική ακολουθία καθοριστικών για την πόλη γεγονότων. Προηγείται όµως της 

ανάδειξης αυτής της αντίθεσης, η εξέταση της αξιοπιστίας της ίδιας της απογραφής 

Riccardi. 

Οι κατάλογοι των απογραφών δεν αποτελούν πάντοτε αδιάσειστο τεκµήριο για 

την ταύτιση ενός έργου. Απόδειξη οι συνεχείς ανατροπές των αποδόσεών τους µετά από 

µια εµπεριστατωµένη έρευνα351. Λόγω της συνεχούς αλλαγής των αποδόσεων, η ταύτιση 

µπορεί να θεωρηθεί έγκυρη µόνο όταν επαληθεύεται από το ιστορικό της προέλευσης 

του έργου, γεγονός που δε συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς πριν από το 

1612 απόλυτη σιωπή καλύπτει την ιστορία του. 

Η οικογένεια Riccardi µε καταγωγή από την Πίζα, αποκτώντας κύρος 

σταδιακά, κυρίως µέσω των υπηρεσιών που προσέφερε στους Μέδικους, ανέβηκε στην 

τάξη της αριστοκρατίας το 1606, ενώ το 1659 είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο ευµάρειας 

ώστε ν’αγοράσει το ίδιο το παλάτσο Medici από τ’αφεντικά της352. Το 1598 οι Riccardi 

απέκτησαν την ιδιοκτησία της Valfonda, του µεγαλύτερου τµήµατος ιδιωτικής γης µέσα 

στα τείχη της Φλωρεντίας, ένα είδος αγροκτήµατος µέσα στην πόλη, το οποίο ήδη οι 

προηγούµενοι ιδιοκτήτες του, όλοι στενά συνδεδεµένοι µε τους Μέδικους, είχαν 

φροντίσει να διακοσµήσουν µε σηµαντικά έργα τέχνης. To 1598 αποτελούσε ήδη 

καλλιτεχνικό κέντρο, ένα είδος  προέκτασης της Accademia del Disegno, όπου οι 

καλλιτέχνες µπορούσαν επίσης να φιλοξενηθούν για να µελετήσουν τα συγκεντρωµένα 

έργα, ενώ το 1600 τελείται εκεί ο γάµος της Μαρίας των Μεδίκων µε το βασιλιά της 

Γαλλίας. Η απογραφή Riccardi δεν είναι παρά η καταγραφή των περιουσιακών 

στοιχείων που στεγάζει η ιδιοκτησία της Valfonda όταν κληροδοτείται µε το θάνατο του  

Riccardo Riccardi το 1612 στους δύο νεαρούς ανηψιούς του.  

Την είσοδο του σπιτιού, σύµφωνα µε την απογραφή, κοσµούσαν εικοσιδύο 

πορτραίτα των Μεδίκων, πιθανώς αντίγραφα της επίσηµης συλλογής του Κόζιµο Ι, και 

µια µικρή σε µέγεθος σειρά πορτραίτων διασήµων αντρών. Το πορτραίτο που µας 

ενδιαφέρει κοσµούσε µαζί µε µια οµάδα δεκαπέντε αυθεντικών έργων, το ισόγειο. Στα 

δεκαπέντε αυτά έργα περιλαµβάνονται επίσης το Πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι µε ένα 

παιδί, που σύµφωνα µε τον Κeutner ήταν το pendant πορτραίτο του αλαβαρδιέρου, το 

Πορτραίτο της κυρίας µε το σκύλο353, και το Πορτραίτο ενός νέου ντυµένου Ισπανός, που 

                                                           
351 Λάθη έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την ταύτιση των εικονιζόµενων ακόµα και στους καταλόγους 
της ίδιας της συλλογής των Μεδίκων. Π.χ. το Πορτραίτο του νέου της Λούκα, του Ποντόρµο έχει 
καταγραφεί το 1635  ως πορτραίτο του Τζουλιάνο των Μεδίκων αλλά η ταύτιση αυτή σήµερα δεν 
είναι γενικώς αποδεκτή. 
352 Ε.Cropper, ό.π., σελ.15. 
353 Πρόκειται για το γνωστό έργο της Φρανκφούρτης που αποδίδεται τώρα από τους περισσότερους 
µελετητές στον Μπροντσίνο ενώ στην απογραφή βρίσκεται µε την απόδοση στον Ποντόρµο. 
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µετά την νέα ταύτιση του αλαβαρδιέρου θεωρείται επίσης ότι απεικονίζει τον        

Κόζιµο I 354. 

Πώς όµως ένα τόσο σηµαντικό για την ιστορία της οικογένειας των Μεδίκων 

πορτραίτο καταλήγει στη συλλογή Riccardi; Παρόλο που πορτραίτα αγνώστων 

συλλέγονταν επίσης από τις επιφανείς οικογένειες µαζί µε τα πορτραίτα των προγόνων 

τους στις αρχές του 16ου αιώνα, καθώς η εκτέλεσή τους από το χέρι ενός σηµαντικού 

ζωγράφου είχε πλέον περισσότερη βαρύτητα από το εικονιζόµενο πρόσωπο, οι 

περισσότερες οικογένειες διατήρησαν τις συλλογές τους ολόκληρες µέχρι το 17ο αιώνα, 

ενώ στην περίπτωση που οι συλλογές διαλύονταν, οι Μέδικοι ήταν αυτοί που φρόντιζαν 

να περισυλλέξουν τα πορτραίτα, κυρίως όταν επρόκειτο για πορτραίτα συγγενών ή 

φίλων τους355.   

Αν πρόκειται πράγµατι για πορτραίτο του Κόζιµο Ι, το πιο πιθανό θα ήταν να 

βρίσκεται στη συλλογή του Οταβιάνο των Μεδίκων356, που συγκέντρωνε τα πορτραίτα 

των µελών της οικογένειας, στο πρότυπο της πινακοθήκης του Paolo Giovio. ∆εν 

υπάρχει όµως καµµιά απόδειξη ότι ο αλαβαρδιέρος βρισκόταν εκεί, παρόλη την επιµονή 

τού Βαζάρι να αναφέρεται στα σπουδαία έργα που φιλοξενούσε η συλλογή του φίλου 

του357, όπως συµβαίνει στην περίπτωση ενός άλλου διάσηµου έργου του Ποντόρµο, του 

Πορτραίτου του Κόζιµο του Πρεσβύτερου358. Η επιµονή που δείχνει ο ίδιος ο Κόζιµο Ι 

στην αναζήτηση του Πορτραίτου του δούκα Αλεσσάντρο του Ποντόρµο, καθιστά 

παράλληλα αξιοσηµείωτη την αδιαφορία του για µια δική του, και τόσο σηµαντική 

προσωπογραφία. 

Αν δεχτούµε ότι βρισκόταν από την αρχή 

ανάµεσα στα έργα των συλλογών της Valfonda, γιατί 

δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο από τους γνωστούς 

καταλόγους απογραφής359 εκτός από αυτόν του 1612, 

παρόλο που είναι γνωστό ότι και οι προηγούµενοι 

ιδιοκτήτες της βίλλας, καθώς φρόντιζαν την ανάδειξη 

του σπιτιού και των κήπων, άφηναν κάθε φορά 

κάποια έργα πίσω τους;  

                                                           
354 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 242. 
355 Ε.Cropper, ό.π., σελ.15. 
356 To γεγονός αυτό θεωρεί ως δεδοµένο ο Costamagna, χωρίς όµως αποδείξεις (Ph. Costamagna, ό.π., 
σελ. 244 και 296-97). 
357 Τη στενή σχέση του Βαζάρι µε τον Οταβιάνο των Μεδίκων επιβεβαιώνει και ο Τσελλίνι µε την 
περιγραφή ενός επεισοδίου της αυτοβιογραφίας του, όπου οι δυο τους συµµαχούν για να τον 
διαβάλλουν στον δούκα Αλεσσάντρο (Μ.Τσελλίνι, ό.π., σελ. 231-234). Ο διάσηµος γλύπτης τους 
περιγράφει και τους δύο µε τα µελανότερα χρώµατα.  
358 Στη δεύτερη έκδοση των Βίων, το 1568, αναφέρει ότι το συγκεκριµένο πορτραίτο, βρίσκεται στο 
σπίτι του Οταβιάνο, στην ιδιοκτησία του γιού του Αλεσσάντρο.  
359 E.Cropper, ό.π., σελ.17.  
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Επιπλέον, αν παρόλο που δεν αναφέρεται, το πορτραίτο είναι γνωστό ως 

πορτραίτο του Κόζιµο, γιατί ο Βαζάρι ενώ χρησιµοποιεί το πορτραίτο της Μαρία 

Σαλβιάτι, που σύµφωνα µε την εκδοχή Keutner είναι το pendant του αλαβαρδιέρου, ως 

πρότυπο για την απεικόνισή της στη σειρά των τοιχογραφιών του παλάτσο Vecchio, δεν 

κάνει το ίδιο µε το πορτραίτο του αλαβαρδιέρου  αλλά αντίθετα χρησιµοποιεί το 

Πορτραίτο του Κόζιµο Ι σε προφίλ;  

Μία πιθανή απάντηση είναι να άλλαξαν οι Riccardi την ταυτότητα του 

εικονιζόµενου για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στη 

συλλογή τους, που θα ήταν περίεργο να περιλαµβάνει το πορτραίτο ενός δηµοκρατικού, 

όταν η βασική αιτία της οικονοµικής ευµάρειας της οικογένειας ήταν η συνεργασία τους 

µε την οικογένεια των Μεδίκων360. Η δεύτερη πιθανή εκδοχή είναι να ήταν άγνωστη και 

στους ίδιους τους Riccardi η ταυτότητα του εικονιζόµενου, καθώς λανθασµένες 

ταυτίσεις έχουν παρατηρηθεί και στην ίδια τη συλλογή των Μεδίκων361, και η εκδοχή να 

πρόκειται για τον Κόζιµο να υιοθετήθηκε µε αφορµή την παράσταση του µεταλλίου362 

αλλά και την ύπαρξη του πορτραίτου της Μαρία Σαλβιάτι στη συλλογή363, η οποία θα 

µπορούσε να δικαιολογήσει και την ύπαρξη του pendant κατά το Βαζάρι πορτραίτου του 

Κόζιµο Ι. 

Ο ισχυρισµός µιας απογραφής δεν µπορεί κατά συνέπεια ν’αποτελέσει από 

µόνος του επαρκή απόδειξη για την αναγνώριση του εικονιζοµένου ή για την πατρότητα 

του έργου. Πολύ περισσότερο ν’ανατρέψει 

µια ήδη καλά τεκµηριωµένη, µε βάση το 

στυλ και τα ιστορικά στοιχεία, εκδοχή.  

To πιο σηµαντικό ωστόσο 

επιχείρηµα υπέρ της παραδοσιακής 

απόδοσης προέρχεται κατά τη γνώµη µου 

από το παραδοσιακό οπλοστάσιο της 

ιστορίας της τέχνης, που φαίνεται στην 

περίπτωση αυτή να παραµελείται τελείως 

από τους µελετητές, τη στυλιστική 

ανάλυση. Το 1527-30 την περίοδο που συµπίπτει µε την τελευταία φλωρεντινή 

δηµοκρατία και την πολιορκία της πόλης, ο Ποντόρµο εκτελεί τα σηµαντικότερα έργα 

του και τα πιο αντιπροσωπευτικά, µαζί µε αυτά του Ρόσσο Φιορεντίνο, του φλωρεντινού 

µανιερισµού που αντιτίθενται στις θεµελιώδεις αρχές της τέχνης της Ώριµης 

                                                           
360 L. Berti, «L’Alabardiere del Pontormo», Critica d’Arte, LV, 1,1990, σελ. 45. 
361 Όπως η ταύτιση του νέου του πορτραίτου της Λούκα που έχει ήδη αναφερθεί κ.ά. 
362 H πάλη Ηρακλή και Ανταίου υιοθετήθηκε από το νεαρό δούκα ως προσωπικό έµβληµα από το 
1535 περίπου και µετά. 
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Αναγέννησης που έχει κύρια έδρα της τη Ρώµη. Κανένας µελετητής δεν έχει 

αµφισβητήσει την καλλιτεχνική αξία της Αποκαθήλωσης της Santa Felicita364, της 

Eπίσκεψης του Carmignano, του Μαρτυρίου των δέκα χιλιάδων του παλάτσο Πίττι, όλα 

έργα αυτής της περιόδου. O ζωγράφος µετασχηµατίζει το σύνολο των επιρροών που έχει 

δεχτεί σ’ένα εντελώς προσωπικό ιδίωµα, βρίσκεται αναµφίβολα σ’αυτό που 

παραδοσιακά ονοµάζεται η ώριµη περίοδος ενός καλλιτέχνη365. Οι µορφές του 

δονούνται από εσωτερική ένταση χωρίς να χάνουν τη φυσική τους κοµψότητα, τα έργα 

δεν είναι ορθολογικά οργανωµένες συνθέσεις αλλά υπακούουν σ’ένα δικό τους 

εσωτερικό ρυθµό, τα χρώµατα έντονα και παράδοξα σχηµατίζουν δικές τους, νέες και 

παράδοξες αρµονίες. Το περιεχόµενο του κάθε έργου δηλώνεται µε µορφές και χρώµατα 

που κινούνται σ’έναν υπαινικτικά υπάρχοντα χώρο που ορίζεται συνήθως µε εξαιρετικά 

απλουστευµένα γεωµετρικά σχήµατα366.  

Τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά µπορεί να εντοπίσει οποιοσδήποτε 

παρατηρητής στο πορτραίτο του αλαβαρδιέρου. 

Υπάρχουν κάποια ανεκδοτολογικά στοιχεία αλλά 

είναι δευτερεύοντα. Το πορτραίτο νοηµατοδοτεί η 

στάση, το χρωµατικό παιχνίδι και η έκφραση του 

προσώπου. Υπάρχει ένα µετάλλιο, υπάρχει µια 

χρυσή αλυσίδα αλλά παρατίθενται µε τόσο 

διακριτικό τρόπο που ακόµη και αν έλειπαν το 

πορτραίτο θα παρέµενε ακριβώς το ίδιο. Οι ζωηροί 

τόνοι του κόκκινου και πράσινου που κυριαρχούν 

στο έργο είναι κοντά στις χρωµατικές αντιθέσεις 

της Επίσκεψης του Καρµινιάνο αλλά και του 

Μαρτυρίου των δέκα χιλιάδων του παλάτσο Πίττι. 

 

 

                                                                                                                                                                      
363 Η απόκτηση αυτού του πορτραίτου από τους Riccardi αποτελεί επίσης ένα πρόβληµα. 
364 Ο Shearman στο άρθρο του «La pala d’altare del Pontormo in S.Felicita», ό.π., σελ  149-169,  µε 
σκοπό ν’αναδείξει ακόµη περισσότερο την αξία του έργου προσπαθεί να το απαλλάξει από τον 
χαρακτηρισµό µανιεριστικό και να το εντάξει στο στυλ του πρώιµου µπαρόκ. 
365 Πολύ χαρακτηριστικά ο Αλαζάρ, που ασχολείται αποκλειστικά µε τη στυλιστική προσέγγιση των 
έργων αναγνωρίζοντας αυτή την ωριµότητα, περιγράφει την περίοδο ως την πιο ήρεµη στην εξέλιξη 
του Ποντόρµο, χαρακτηρισµός µάλλον απίθανος αν αναλογιστούµε τα ιστορικά γεγονότα και την 
κατάσταση στην πόλη την ίδια περίοδο. 
366 Στην Αποκαθήλωση δεν υπάρχει παρά µια υποτυπώδης δήλωση ύπαρξης εδάφους στην αριστερή 
κάτω γωνία του πίνακα και ένα σύνεφο επάνω αριστερά. Άνετα θα µπορούσε να ισχυριστεί ο θεατής 
ότι η σκηνή διαδραµατίζεται σ’έναν ονειρικό χώρο, στα σύννεφα. ∆εν υπάρχει ούτε καν το σύµβολο 
του µαρτυρίου, ο σταυρός. Ο Άγιος Ιερώνυµος της ίδιας περιόδου φαίνεται επίσης να στροβιλίζεται 
σ’ένα ακαθόριστο τοπίο ενώ στην Επίσκεψη οι µορφές φαίνεται να ποζάρουν µπροστά σ’ένα χάρτινο 
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Το πρόσωπο του νέου που ποζάρει είναι τόσο 

κοντά φυσιογνωµικά στα πρόσωπα των νέων της 

Αποκαθήλωσης και στην αγωνία που συσπά τα 

χαρακτηριστικά τους, που κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε 

οµοιότητα µε τον Κόζιµο Ι να φαντάζει εντελώς 

απίθανη367. Το άλλο πορτραίτο που συµπίπτει 

χρονολογικά µε αυτή την περίοδο368 είναι το Πορτραίτο 

του νέου της Λούκα, επίσης ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά του ζωγράφου, όπως ήδη 

διαπιστώθηκε.  

Τι ακολουθεί όµως τη γόνιµη αυτή περίοδο; Μετά 

το 1531 και την επιβολή των Μεδίκων ως δουκών µε 

δικαίωµα κληρονοµικής διαδοχής, ο Ποντόρµο αναλαµβάνει 

από αυτούς µια σειρά φιλόδοξων έργων τα οποία είτε 

αδυνατεί να ολοκληρώσει είτε καταστρέφονται. Πρόκειται 

για τα τοιχογραφικά σύνολα αρχικά της βίλλας του πρώτου 

δούκα, του Αλεσσάντρο, στο Careggi, το 1535-36, αργότερα 

της βίλλας του Κόζιµο Ι στο Castello το 1538-43 και τελικά του ιερού στο San Lorenzo 

που αποτέλεσε τη βασική του, ίσως και µοναδική του ασχολία κατά την τελευταία 

δεκαετία της ζωής του. Τα σχέδια που σώζονται από αυτές τις προσπάθειες είναι γεµάτα 

από σώµατα που στροβιλίζονται κάτω από την κυρίαρχη επιρροή του Μιχαήλ Αγγέλου 

και µιας ολοένα αυξανόµενης εκφραστικής έντασης. Τα µόνα έργα του Ποντόρµο που 

ολοκληρώνονται µετά την επιστροφή των Μεδίκων είναι Η Αφροδίτη και ο έρωτας και 

το Noli me tangere που βασίζονται σε σχέδια που εµπιστεύτηκε ο Μιχαήλ Άγγελος στο 

ζωγράφο για να τα ολοκληρώσει. 

Έτσι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1530, εντοπίζεται µία στροφή στην 

τέχνη των πρώτων µανιεριστών. Ο Ρόσσο φεύγει για το Fontainebleau όπου η τέχνη του 

                                                                                                                                                                      
θεατρικό σκηνικό, ανάλογου της εξέδρας µε τα σκαλοπάτια που συναντούµε στο Μαρτύριο των δέκα 
χιλιάδων αλλά και στον τρόπο που υποδηλώνεται το τείχος πίσω από τον αλαβαρδιέρο. 
367 Ακόµη και η Cox-Rearick στον κατάλογο της πώλησης ισχυρίζεται πως χρειάζεται αρκετή 
φαντασία για να συνδέσει κανείς το πρόσωπο του αλαβαρδιέρου µε αυτό του δούκα στα 
µεταγενέστερα πορτραίτα του Μπροντσίνο (E.Cropper, ό.π., σελ.10). 
368 Λίγο νωρίτερα, γύρω στο 1525-26. 
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συντηρητικοποιείται καθώς τα ανορθολογικά στοιχεία του στυλ του προσαρµόζονται 

στις διακοσµητικές ανάγκες του ανακτόρου του Φραγκίσκου Α΄, µε αποτέλεσµα την 

µετατροπή του µανιερισµού σ’ένα πιο ήρεµο, διακοσµητικό στυλ, το οποίο λόγω της 

κοµψότητάς του προσφέρεται για αυλική διακόσµηση και διαδίδεται γρήγορα σ’όλες τις 

αυλές της Ευρώπης. Αντίθετα το στυλ του Ποντόρµο ριζοσπαστικοποιείται µ’έναν 

τρόπο όµως τόσο έντονο που δεν µπορεί να γίνει κατανοητό και κατά συνέπεια 

αποδεκτό από την εποχή του. Στη δεκαετία του ΄30 κυριαρχούν οι  Μπροντσίνο και  

Παρµιτζιανίνο που ανήκουν στη δεύτερη γενιά µανιεριστών και οδηγούν το στυλ στην 

πιο διακοσµητική εκδοχή του. 

Τι γίνεται όµως µε τα πορτραίτα του Ποντόρµο; Το 1534 ακολουθεί το 

επόµενο από τον αλαβαρδιέρο, Πορτραίτο του δούκα Αλεσσάντρο, ένα πορτραίτο πιο 

σηµαντικό για την ιστορική παρά για την καλλιτεχνική του αξία και το τελευταίο, κατά 

τη γνώµη µου, που εκτελεί ο ζωγράφος χωρίς την συνεργασία του Μπροντσίνο. Από το 

1534, κάτω από την επιρροή των απαιτήσεων ενός ολοένα πιο αυστηρά καθορισµένου 

αυλικού στυλ στην προσωπογραφία, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου 

διαµορφώνονται στη συνέχεια κατά κύριο λόγο από τον Μπροντσίνο, παρατηρείται στα 

πορτραίτα του, η µείωση του ενδιαφέροντος για την προσωπικότητα του εικονιζόµενου 

και η µετατόπισή του προς το κοινωνικό του κύρος. Τα πορτραίτα που θ’αναλυθούν στη 

συνέχεια είναι ενδεικτικά αυτής της µεταστροφής και φέρουν πολύ έντονα τα σηµάδια 

της συνεργασίας του Μπροντσίνο369.  

Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να τοποθετείται ο αλαβαρδιέρος µε τέτοια άνεση 

από τους ιστορικούς της τέχνης το 1537, όταν όλες οι στυλιστικές ενδείξεις που 

αναφέραµε αντιτίθενται σε µια τέτοια χρονολόγηση; 

Στο δεύτερο σηµαντικό επιχείρηµα µας οδηγούν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα 

της εποχής και η συνειδητοποίηση της καθοριστικής σηµασίας τους για τους 

φλωρεντινούς πολίτες που πήραν µέρος σ’αυτά ή υπέστησαν τις συνέπειές τους.  

Η πολιορκία της Φλωρεντίας από τα ισπανικά και γερµανικά στρατεύµατα του 

Καρόλου Ε΄ κράτησε από τον Οκτώβριο του 1529 ώς τον Αύγουστο του 1530. Πίσω από 

τα αυτοκρατορικά στρατεύµατα δεν κρυβόταν µόνο ένας ξένος κατακτητής αλλά ο ίδιος 

ο πάπας Κλήµης VII, αποφασισµένος να φέρει την Φλωρεντία, την οποία θεωρούσε 

προσωπικό του φέουδο, πίσω στη σφαίρα επιρροής του µε την επαναφορά του 

καθεστώτος των Μεδίκων. Για το λόγο αυτό συµµάχησε µε τον αυτοκράτορα και του 

                                                           
369 Στην αρχή της µελέτης µου είχα αποφασίσει να εξαιρέσω τα πορτραίτα αυτά, δηλαδή το Πορτραίτο 
της Μαρία Σαλβιάτι και του Giovanni della Casa διότι τα θεωρούσα αποκλειστικά έργα του 
Μπροντσίνο. Στην συνέχεια όµως, επηρεασµένη και από την απόδοση τους στον Ποντόρµο από 
διάφορους µελετητές διαπίστωσα ότι φέρουν παράλληλα µε τα στοιχεία από το στυλ του Μπροντσίνο 
τη σφραγίδα του Ποντόρµο κυρίως όσον αφορά τη λιτότητα στο σύνολο της σύνθεσης, και έτσι τα 
συµπεριέλαβα στην εργασία µου ως αποτελέσµατα της συνεργασίας τους.    
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υποσχέθηκε σηµαντικό κεφάλαιο από τα πλούτη της πόλης, που έτσι κι αλλιώς 

αποτελούσαν το βασικό στόχο του, µε τον όρο να τον βοηθήσει στην κατάκτηση και την 

επαναφορά της στον έλεγχο των Μεδίκων, δηλαδή της οικογένειάς του. 

Η Φλωρεντία είχε επιστρέψει στο δηµοκρατικό καθεστώς στις 16 Μαίου του 

1527, έξι µέρες αφού κυκλοφόρησαν στην πόλη τα τροµακτικά νέα για την λεηλασία της 

Ρώµης και κάτω από την πίεση του αυτοκρατορικού στρατού που πλησίαζε. Το νέο 

καθεστώς, ακόµη και στην πρώτη πιο µετριοπαθή φάση του µε γκονφαλονιέρ τον 

Niccolo Capponi, ήταν ιδιαίτερα εχθρικό απέναντι στους Μέδικους. Η περιουσία τους 

κατασχέθηκε και πουλήθηκε, οι υποστηρικτές τους φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν. Στο 

τελευταίο ξέσπασµα πριν την οριστική πτώση της, η δηµοκρατία πήρε την πιο 

ριζοσπαστική της µορφή. Το µίσος εναντίον των Μεδίκων, ενωµένο µε µια έκρηξη 

θρησκευτικού φανατισµού, ανέτρεξε πίσω στα κηρύγµατα του Σαβοναρόλα και οδήγησε 

το 1528 στη διακήρυξη του Μεγάλου Συµβουλίου ότι «ο Ιησούς Χριστός είναι ο 

µοναδικός και αληθινός βασιλιάς της δηµοκρατίας»370. 

Τον Ιανουάριο του 1529 προτάθηκε η αποµάκρυνση της λατινικής επιγραφής 

«Pater Patriae» από τον τάφο του Κόζιµο του πρεσβύτερου, καθώς σύµφωνα µε τους 

αιτούντες ο Κόζιµο δεν ήταν ο πατέρας αλλά ο τύρανος της πατρίδας του371. Εικόνες του 

Κλήµη και άλλων µελών της οικογένειας που βρίσκονταν στη Santissima Annunziata 

καταστράφηκαν, ενώ τα σύµβολα των Μεδίκων αποµακρύνθηκαν ολοκληρωτικά από 

την κοινή θέα. Το όνοµα του πάπα κυκλοφορούσε στα χείλη των Φλωρεντινών 

παραποιηµένο ως  «papa chi mente» ( o πάπας που ψεύδεται) αντί για papa Clemente. 

Τον Απρίλιο του 1529 ο Niccolo Capponi αντικαταστάθηκε από τον ριζοσπαστικό 

Francesco Carducci372 και η ένταση κλιµακώθηκε.   

Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’όλη τη διάρκεια της τελευταίας φλωρεντινής 

δηµοκρατίας και της πολιορκίας της πόλης έπαιξαν οι νέοι φλωρεντινοί, οι 

αποκαλούµενοι giovani. Μία οµάδα από αυτούς οργάνωσε στις 26 Απριλίου του 1527, 

λίγες µέρες πριν την επαναφορά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, το πρώτο κίνηµα που 

στόχευε στην αποποµπή των Μεδίκων και έµεινε στην ιστορία ως «στάση της 

                                                           
370 J.N. Stephens, ό.π., σελ. 215. Η διακήρυξη αυτή συνοδεύτηκε βέβαια και από µια έκρηξη ηθικής 
αυστηρότητας που οδήγησε σε ψηφίσµατα νόµων ενάντια στην πορνεία, τη σοδοµία και τη 
βλασφηµία. 
371 Ό.π., σελ. 234. 
372 Ο µεγαλύτερος αδελφός του Francesco, o Baldassare ήταν αρχηγός των Arrabbiati (βλ. ιστορικό 
πλαίσιο, σελ. 41. Ο ίδιος ο Baldassare είχε φυλακιστεί για ένα διάστηµα στη Βενετία επειδή είχε 
αποκαλέσει µπάσταρδο τον Κλήµη VII ( E.Cropper, ό.π., σελ.31). 
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Παρασκευής»373, ενώ από τον Οκτώβριο του 1528 οι νέοι από δεκαπέντε ετών 

µπορούσαν να καταταγούν στην πολιτοφυλακή.  

Η πόλη έπεσε τελικά στα χέρια του αυτοκράτορα µετά από την προδοτική 

άρνηση του αρχηγού των φλωρεντινών στρατευµάτων Μαλατέστα Μπαλιόνε να διεξάγει 

την τελευταία µάχη. Ο Mαλατέστα Μπαλιόνε οδηγήθηκε στην άρνηση αυτή µετά από 

µυστική συννενόηση µε τον πάπα, µε αποτέλεσµα το δηµοκρατικό πολίτευµα να νικηθεί 

για δεύτερη φορά µε τον ίδιο τρόπο374. Τον Ιούλιο του 1531 ο Αλεσσάντρο των Μεδίκων 

κάνει την θριαµβευτική του είσοδο στην πόλη µε την προστασία του Καρόλου του Ε΄ 

και γίνεται ο πρώτος δούκας της Φλωρεντίας µε δικαίωµα κληρονοµικής διαδοχής, ενώ 

το 1532 καταργείται και η Σινιορία.  

Η Φλωρεντία την εποχή πριν την πολιορκία αριθµούσε περίπου 110.000 

κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας πέθαναν 36.000 άτοµα και µετά το τέλος 

της οι κάτοικοι της πόλης έχουν µειωθεί στις 55.000 δηλαδή ακριβώς στο µισό του 

προηγούµενου πληθυσµού. 

Πως είναι κατά συνέπεια δυνατό µετά από έξι µόλις χρόνια ο απόγονος της 

µισητής κατά την περίοδο της πολιορκίας οικογένειας των Μεδίκων και µονάρχης µε την 

υποστήριξη του εισβολέα αυτοκράτορα, να ποζάρει τόσο προκλητικά µε τη στολή του 

πολιτοφύλακα υπερασπιστή της δηµοκρατίας; H εκδοχή έρχεται σε αντίθεση µε τα ίδια 

τα γεγονότα αλλά και µε το εικονογραφικό πρόγραµµα που φαίνεται ότι υιοθετεί ο 

Κόζιµο Ι , αν κρίνουµε από το πορτραίτο που του ζωγραφίζει ο Μπροντσίνο λίγα χρόνια 

αργότερα και καθιερώνεται ως η επίσηµη εικόνα του αλλά και από το πορτραίτο του ως 

Ορφέας από τον ίδιο ζωγράφο που χρονολογείται το 1539, δύο δηλαδή µόλις χρόνια 

µετά την προτεινόµενη από τον Keutner χρονολόγηση του αλαβαρδιέρου και εµφανίζει 

µια εικόνα του δούκα εκ διαµέτρου αντίθετη. Η απλή σύγκριση των δύο πορτραίτων 

δηλαδή του Κόζιµο-Ορφέα και του νεαρού αλαβαρδιέρου καθιστά από µόνη της άτοπο 

τον ισχυρισµό του Keutner, ενώ παράλληλα διασαφηνίζει τη στυλιστική διαφορά που 

συντελείται στην τέχνη της προσωπογραφίας µέσα σε µια δεκαετία, µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

Η καθοριστική σηµασία όλων αυτών των γεγονότων για την ιστορία της πόλης 

παραµελείται εντελώς από τους ιστορικούς της τέχνης που ασχολούνται µε την τέχνη της 

περιόδου375, µε µοναδική εξαίρεση τη µονογραφία της Ε.Cropper που έχει ήδη 

                                                           
373 Πρόκειται για το Τumulto del Venerdi, από το οποίο µάλιστα η Cropper εσφαλµένα θεωρεί ότι 
ξεκίνησε η δηµοκρατική περίοδος, ενώ ο Stephens ( J.N. Stephens, ό.π., σελ.199) µας πληροφορεί ότι 
µετά από τη συγκεκριµένη στάση οι Μέδικοι επέστρεψαν στη θέση τους δυνατότεροι παρά ποτέ. 
374 Το καθεστώς Σοντερίνι κατέρευσε το 1512  µετά από τη δωροδόκηση της Ιερής συµµαχίας από 
τους Μέδικους (100.000 σκούδα) µε αντάλλαγµα την αποκατάσταση της θέσης τους στη Φλωρεντία. 
375 Παραµελείται ακόµη και ο συσχετισµός τους µε το µόνιµο φόβο του θανάτου και την υποχονδρία 
που βασάνιζε τον Ποντόρµο, όπως φαίνεται από το ηµερολόγιό του, εµµονές τις οποίες αποδίδουν 
στον πρόωρο χαµό της οικογένειάς του ή στην ευαισθησία της καλλιτεχνικής του φύσης. 
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αναφερθεί. Κορυφαία παραδείγµατα: ο Αλαζάρ που κατατάσσει το πορτραίτο του 

αλαβαρδιέρου στην «ήρεµη περίοδο» του Ποντόρµο376 ( « Ο κόσµος του είναι πιο απλός 

και µε λιγότερο άγχος»), αλλά και ο αθεράπευτα ροµαντικός Clapp που δηµοσιεύει στο 

Art Studies377 , στην έκδοση του οποίου συµµετέχει και ο  Mather , κάποια σχόλια για το 

πορτραίτο, σε µορφή προσωπικού γράµµατος προς τον ζωγράφο378. Εκεί, αφού του 

γράφει τις εντυπώσεις του από την Κίνα την οποία είχε µόλις επισκεφτεί («σε σκέφτηκα 

συχνά όσο ήµουν στην ανατολή, υπάρχει εκεί στην τέχνη µία τάση να φτάσουν στον 

εσωτερικό κόσµο των µοντέλων τους...»), προβληµατίζεται για την παράσταση της 

πάλης Ηρακλή και Ανταίου στο µετάλλιο ( «συµβολίζει ίσως το νέο πνεύµα που σε µια 

έξαρση µελαγχολίας αντιµετωπίζει τον µανιακό γίγαντα των υλικών πραγµάτων 

σηκώνοντάς τον ψηλά µε τέτοια δύναµη ώστε τα πόδια του δεν ακουµπούν πια το 

έδαφος...»). Ο Clapp τοποθετεί επίσης το πορτραίτο στην περίοδο της πολιορκίας : «Ναι, 

όσο περισσότερο το σκέφτοµαι τόσο βεβαιώνοµαι ότι πρέπει να πλησίαζε ο χρόνος στο 

µοιραίο 1530, όταν ο νεαρός φίλος σου έκατσε να ποζάρει για σένα»379. 

 

 

  10)   Πορτραίτο του Αλεσσάντρο των Μεδίκων 

 

 

π. 1534 -35 

Λάδι σε ξύλο 

97 Χ 79 εκ.380  

Συλλογή John G. Johnson, Φιλαδέλφεια 

 

 

 

« ... ο δούκας Αλεσσάντρο τον πληροφόρησε ότι ήθελε να του φτιάξει το 

πορτραίτο του σε µεγάλο µέγεθος. Ο Τζάκοπο για δική του διευκόλυνση, αρχικά έκανε 

ένα µικρό πίνακα µε το πορτραίτο, στο µέγεθος µισής σελίδας, µε τέτοια επιδεξιότητα 

και επιµέλεια ώστε η δουλειά ενός µινιατουρίστα να µην µπορεί να συγκριθεί µαζί του. 

Και συνέβαινε αυτό γιατί εκτός από την οµοιότητα µε το µοντέλο, υπάρχoυν στο κεφάλι 

αυτό, όλα όσα θα µπορούσε να απαιτήσει κανείς από µια σπάνια σε τέχνη ζωγραφιά. Και 

                                                           
376 J. Alazard, ό.π., σελ.168-169. 
377 F.M. Clapp, «A letter to Pontormo», ό.π., 
378 Το οποίο του το στέλνει στο αίθριο της Santissima Annunziata (δεν θα ήξερε τη διεύθυνση του 
σπιτιού του). 
379 F.M. Clapp, ό.π. 
380 Ο Costamagna ( ό.π., σελ. 222) για το ίδιο πορτραίτο αναφέρει τις διαστάσεις 100,4 Χ 81,3 εκ. 
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έπειτα από αυτή τη µικρή ζωγραφιά, που βρίσκεται τώρα στην κατοχή του δούκα 

Κόζιµο, ο Τζάκοπο έφτιαξε ένα µεγάλο πορτραίτο του δούκα, µε ένα µολύβι στο χέρι, να 

σχεδιάζει ένα γυναικείο κεφάλι. Αυτόν το µεγάλο πίνακα ο δούκας Αλεσσάντρο τον 

έδοσε µετά στην κυρία Ταντέα Μαλεσπίνα, αδελφή της Μαρκησίας της Μάσα.»381. 

Αυτές είναι οι αρχαιότερες πληροφορίες που έχουµε για το πορτραίτο του 

πρώτου δούκα της Φλωρεντίας, Αλεσσάντρο των Μεδίκων, οι πιο λεπτοµερείς που 

παραθέτει ο Βαζάρι σε σχέση µε ένα πορτραίτο του Ποντόρµο. Οι πληροφορίες αυτές 

µας γνωστοποιούν τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε τη χρήση ενός προσχέδιου382 και 

παράλληλα υπαινίσσονται διακριτικά µια αισθηµατική ιστορία την οποία ο φλωρεντινός 

ζωγράφος λόγω της θέσης του δε ριψοκινδυνεύει βέβαια να διηγηθεί, αλλά την ύπαρξή 

της επιβεβαιώνει το ίδιο το πορτραίτο και οι συνθήκες δηµιουργίας του.  

Πρόκειται για την  περίπτωση ενός πορτραίτου που η ιστορική του αξία είναι 

µεγαλύτερη από την καλλιτεχνική καθώς εξάλλου και οι πιο ενθουσιώδεις οπαδοί των 

πορτραίτων του Ποντόρµο το θεωρούν κατώτερης ζωγραφικής ποιότητας383, ενώ ο 

Γκρέκο το χρησιµοποιεί ως το κύριο παράδειγµα για να αποδείξη την ανικανότητα του 

ζωγράφου. «Όποιος πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ζωγράφος είναι ικανός για 

όλα», είναι το σχόλιό του για το συγκεκριµένο έργο, καθώς διαβάζει τον Βαζάρι384. 

Η ιστορία της ανακάλυψής του από τους ερευνητές του εικοστού αιώνα έχει 

εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον µε την ιστορία της δηµιουργίας του. Τεκµήριο της ιστορίας 

του πορτραίτου ανακαλύφτηκε πριν από το ίδιο το πορτραίτο. Το 1909, ο Carlo 

Carnesecchi385 δηµοσιεύει ένα γράµµα κάποιου Constantino Ansoldi da Casalmaggiore 

προς τον δούκα Φραντσέσκο των Μεδίκων που χρονολογείται στις 23 Νοεµβρίου του 

1571 και σκοπό έχει να πληροφορήσει το δούκα πού βρίσκεται το πορτραίτο και για να 

επικυρώσει τα γραφόµενά του, παρέχει πρόσθετες πληροφορίες γι’αυτό, όπως ότι έχει 

ζωγραφιστεί στο εσωτερικό του παλάτσο Πάτσι, κατά την περίοδο του πένθους για τον 

πάπα Κλήµη Ζ΄ και φυσικά ότι είναι από το χέρι του «φηµισµένου» Ποντόρµο. Ο 

Ansoldi, που συστήνεται στην επιστολή ως πρόσωπο της εµπιστοσύνης του 

δολοφονηµένου δούκα και πρώτος παιδαγωγός του γιού του, Τζούλιο, επιβεβαιώνει την 

ιστορία του Βαζάρι, βάζοντας τον εαυτό του µεσολαβητή στην προσφορά του 

πορτραίτου στην Ταντέα και διηγείται την περιπέτειά του µε τον αχάριστο Gulio, ο 

                                                           
381 Vasari, ό.π.,τοµ. 6, σελ. 278. 
382 Το πρώτο, πρόχειρο σχέδιο έµεινε στην ιδιοκτησία του Kόζιµο I, το αντέγραψε ο Battista Franco 
όταν έφτιαξε το 1537 για τον Κόζιµο ένα πορτραίτο του Κλήµη VII µε τους Αλεσσάντρο και Ιππόλιτο 
που παρουσιάστηκε στο γάµο του το 1539, και ύστερα χάθηκε. 
383 E.Toesca, Il Pontormo, Ρώµη, 1943, σελ. 23. 
384 Φερνάντο Μαρίας, Ο Γκρέκο και η τέχνη της εποχής του. Τα σχόλια στους βίους του Βαζάρι, 
εισ.Ν.Χατζηνικολάου, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης , 2001, σελ.174. 
385 C. Carnesecchi, «Sul ritratto d’Alessandro de Medici dipinto dal Pontormo», Rivista d’Arte, έτος 
VI, 1909, τχ. I. 
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οποίος όταν πληροφορήθηκε ότι ο πρώην νηπιαγωγός του αναζητά το πορτραίτο, στη 

θέση του αυθεντικού έργου του προµήθευσε ένα αντίγραφο386. Ο λόγος που ο Αnsoldi 

επιχειρεί το απελπισµένο αυτό διάβηµα στον Φραντσέσκο είναι η ελπίδα για κάποια 

χρηµατική αποζηµίωση που θα τον βοηθούσε να προικίσει τις πέντε ανύπαντρες και 

ορφανές κόρες του ενώ οι προσπάθειές του για την επανεύρεση του πορτραίτου 

ξεκίνησαν µε την προκήρυξη αµοιβής από τον δούκα Κόζιµο Ι387 στον άνθρωπο που θα 

του πρόσφερε το συγκεκριµένο πορτραίτο, την ύπαρξη του οποίου πληροφορήθηκε ο 

ίδιος πιθανά από την δεύτερη έκδοση του έργου του Βαζάρι, το 1568388, χρονολογία που 

προκηρύσσει και την αµοιβή. 

Στη συνέχεια το ίδιο το πορτραίτο εντοπίστηκε στη συλλογή Bohler του 

Μονάχου από τον Μπέρενσον ο οποίος έκανε πρώτος την απόδοση στον Ποντόρµο και 

συµβούλευσε τον Johnson να το αγοράσει για τη συλλογή του το 1911389, ενώ την 

ταύτιση του εικονιζόµενου µε τον Αλεσσάντρο έκανε ο Clapp το 1913390. 

Η ταύτιση έγινε αποδεκτή από το σύνολο των µελετητών και έτσι το πορτραίτο 

αυτό είναι το καλύτερα τεκµηριωµένο από όλα τα πορτραίτα του Ποντόρµο διότι εκτός 

από την ασφαλή απόδοση αλλά και την ταύτιση του εικονιζόµενου, έχουµε και τη 

χρονολόγηση, καθώς έχει ζωγραφιστεί κατά την περίοδο πένθους για τον θάνατο του 

πάπα Κλήµη VII  που πέθανε στις 25 Σεπτεµβρίου του 1534.   

Πρόκειται για τον Αλεσσάντρο των Μεδίκων (1511-1537), επισήµως νόθο γιο 

του Λορέντζο δούκα του Ουρµπίνο και στην πραγµατικότητα νόθο γιο του ίδιου του 

πάπα Κλήµη VII, του οποίου είχε πάντα τη φανερή υποστήριξη. Ο Αλεσσάντρο 

επιβλήθηκε από τα στρατεύµατα κατοχής του Καρόλου Ε΄, µετά την άλωση της πόλης, 

ηγεµόνας της Φλωρεντίας όχι πια µε τον τίτλο του επιφανέστερου των πολιτών ή του 

γκονφαλονιέρε αλλά του δούκα µε δικαίωµα κληρονοµικής διαδοχής. Με το πρόσωπό 

του έρχεται και τυπικά πλέον το τέλος της φλωρεντινής δηµοκρατίας ενώ για την 

ενίσχυση της θέσης του τελείται ο αρραβώνας του µε τη νόθα κόρη του ίδιου του 

αυτοκράτορα.  

                                                           
386 Ένα θλιβερό, σύµφωνα µε τον Ansoldi, αντίγραφο φτιαγµένο από δύο διαφορετικούς άσηµους 
ζωγράφους. Ξεκίνησε από έναν Vicenzo και ολοκληρώθηκε από κάποιον Salvio. 
387 Το 1552  ο δούκας Κόζιµο Ι αποφασίζει να κάνει και ο ίδιος, στο πρότυπο του Paolo Giovio, 
συλλογή µε πορτραίτα διασήµων ανδρών και µελών της οικογένειας αποκτώντας πρωτότυπα έργα ή 
κάνοντας αντίγραφά τους. Τα περισσότερα αντίγραφα που κοσµούν σήµερα τους διαδρόµους του 
Ουφίτσι έχουν γίνει από τον ζωγράφο Cristoforo dell’Altissimo.  
388 L. Steinberg, «Pontormo’s Alessandro de Medici or I only have eyes for you», Art in America, τοµ 
.63, 1975, σελ. 62-65. Γνωρίζω την πληροφορία από το άρθρο του Strehlke, διότι το συγκεκριµένο 
τεύχος του Art in America στάθηκε αδύνατο να το εντοπίσω. 
389 Στο άρθρο του C.B. Strehlke, «Pontormo, Alessandro de Medici and the Palazzo Pazzi», Bulletin off 
the Philadelphia Museum of Art, 81, σελ. 3-15, 1985, αναφέρεται επιστολή του Μπέρενσον προς τον 
Τζόνσον στις 12  Aπριλίου του 1911. 
390 F.M. Clapp , «Un ritratto di Alessandro de Medici nella raccolta Johnson a Filadelphia», Rassegna 
d’Arte XII, 1913, σελ. 63 - 66. 
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Ο Αλεσσάντρο ως προσωπικότητα είναι µία από τις πιο αµφιλεγόµενες στη 

ιστορία των Μεδίκων, αν εξαιρέσουµε ίσως τον ξάδελφό του Λορεντσίνο που τον 

δολοφόνησε το 1537. Μισητός ως τύρρανος από τους εξόριστους δηµοκρατικούς αλλά 

και από µεγάλη µερίδα των πολιτών εξαιτίας των αυταρχικών µέτρων που έλαβε για τη 

διατήρηση της εξουσίας του, και κατηγορούµενος για µία σειρά από σεξουαλικά 

σκάνδαλα, ήταν ωστόσο µε το δικό του εκκεντρικό τρόπο ένας ικανός πολιτικός που είχε 

µε το µέρος του τη συµπάθεια των κατώτερων τάξεων391. O δούκας, αναφέρει 

σοκαρισµένος ο Guicciardini, τριγυρνούσε στην πόλη µε ένα φλάουτο στα χέρια και 

έµπαινε κι έπιανε κουβέντα σε οποιοδήποτε µαγαζί σαν απλός Φλωρεντινός392. Οι 

χαµηλότερες τάξεις των εργατών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς ήταν σε τέτοια θέση που δεν 

θα κέρδιζαν τίποτα είτε επρόκειτο για δηµοκρατική κυβέρνηση είτε όχι, καθώς ακόµα 

και η δηµοκρατικότερη αυτών τους είχε αρνηθεί το δικαίωµα του πολίτη, έτρεφαν καλά 

συναισθήµατα για τον Αλεσσάντρο που είχε ρίξει την τιµή του ψωµιού, και είχαν 

φτιάξει γύρω από αυτόν µε κάποιες φήµες το µύθο του Ρόµπιν Χουντ. Τα άρθρα που 

έχουν γραφτεί γύρω από το πορτραίτο του έχουν κάτι από αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Το 

ίδιο το πορτραίτο οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι φαίνεται να ενθαρρύνει τις 

Σερλοκχολµικές διαθέσεις των µελετητών. 

Ο δούκας ντυµένος στα µαύρα ποζάρει στο εσωτερικό ενός σκοτεινού 

δωµατίου µπροστά σε µια µισάνοιχτη πόρτα. Ένα φως που φαίνεται να έρχεται από τα 

δεξιά, φωτίζει περισσότερο το δεξί µέρος του προσώπου του στο οποίο µπορούµε 

ν’αναγνωρίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά των ανδρικών µορφών του Ποντόρµο µε 

κάποιες διαφοροποιήσεις.  

Τα µάτια αµυγδαλωτά, µε τοξωτά φρύδια, είναι κάπως µικρότερα από το 

συνηθισµένο και µε το γνωστό τέχνασµα είναι ελαφρά  στραµµένα προς τ’αριστερά, 

όπως και το κεφάλι του, για να κοιτάξουν το θεατή κατάµατα, παρά την ελαφριά κλίση 

του σώµατος προς τα δεξιά. Η µύτη είναι ίσια, ίσως λίγο πιο µεγάλη από το κανονικό, το 

στόµα καλοσχηµατισµένο, ελαφρά σαρκώδες, συµπληρώνει την αινιγµατική έκφραση 

των µατιών. Αν συγκρίνουµε το πρόσωπο του δούκα όπως το συναντάµε στο πορτραίτο 

του Ποντόρµο, µε τον τρόπο που απεικονίζεται σε άλλα πορτραίτα, όπως σε αυτό του 

Μπροντσίνο393 ή στο ασηµένιο νόµισµα µε την κεφαλή του σε προφίλ που φιλοτεχνεί ο 

                                                                                                                                                                      
 
391 J.R. Hale, Florence and the Medici, ό.π., σελ.122. 
392 E. Cohrane, Florence in the forgotten centuries 1527 – 1800, Σικάγο και Λονδίνο, The University 
of Chicago Press, 1973, σελ. 28. 
393 Αναφέροµαι στο πορτραίτο του δούκα που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου και ο 
Costamagna το αποδίδει στον Ποντόρµο (P.Costamagna, ό.π., σελ. 221). 
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Μπενβενούτο Τσελλίνι394, θα διαπιστώσουµε ότι υπάρχει ολοκάθαρα µια τάση 

ωραιοποίησης στο πορτραίτο που εξετάζουµε, καθώς δεν διακρίνονται η µεγάλη µύτη 

και τα ιδιαίτερα σαρκώδη χείλη του δούκα, που σε συνδυασµό µε τα σγουρά µαλλιά και 

το µελαχρινό χρώµα της επιδερµίδας του θα επιβεβαίωναν τη φήµη ότι η µητέρα του 

ήταν µαυριτανή395. Το δε µέγεθος και σχήµα της µύτης του νοµίζω ότι επαληθεύει τις 

φήµες για την πατρότητα του πάπα, αν εξετάσουµε το προφίλ του Κλήµη Ζ΄ όπως 

παρουσιάζεται στο πορτραίτο του από τον Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tα µαύρα ρούχα του δούκα είναι ένδειξη του πένθους του για τον πάπα 

που πέθανε στις 25 Σεπτεµβρίου του 1534 αφήνοντας τον στην δύσκολη θέση που 

περιγράφει γλαφυρά ο Strehlke396. Φορά ριχτή µαύρη τήβεννο, που αφήνει να φαίνεται 

ελάχιστο τµήµα από το γιακά και τα µανίκια του λευκού πουκαµίσου του, και στο κεφάλι 

µαύρο µπερέ, από τον οποίο κρέµονται δυό µαύρες κορδέλες. 

Το πορτραίτο, όπως σωστά παρατηρεί ο Strehlke, είναι ανεπίσηµο, καθώς ο 

δούκας εικονίζεται χωρίς κανένα από τα εµβλήµατά του, στην προσπάθειά του να 

ζωγραφίσει ένα γυναικείο πορτραίτο. Με το αριστερό του χέρι κρατά, µε µια µάλλον 

αφύσικη χειρονοµία (δε διακρίνεται πχ. ο αντίχειρας), ένα  λευκό χαρτί ενώ µε το δεξί 

                                                           
394 Nόµισµα σαράντα σολδίων του Αλεσσάντρο των Μεδίκων µε την κεφαλή του σε προφίλ  στη 
µπροστινή όψη και τους Αγίους Κοσµά και ∆αµιανό στην πίσω όψη. ∆ιάµετρος 29 χιλιοστά. 
Βρίσκεται στο Εθνικό µουσείο της Φλωρεντίας. 
395 Η µητέρα του ήταν υπηρέτρια των Μεδίκων στη Ρώµη και ονοµαζόταν Simonetta (J.R. Hale, ό.π., 
σελ. 122.  
396  C.B. Strehlke, «Pontormo, Alessandro de Medici and the Palazzo Pazzi», Bulletin off the 
Philadelphia Museum of Art, 81, 1985, σελ. 3 - 15. 
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σέρνει πάνω στο χαρτί ένα µολύβι που συµπληρώνει το σχέδιο ενός γυναικείου προφίλ 

µε σγουρά µαλλιά. Η εντύπωση που αποκοµίζει κανείς από τη στάση του δούκα είναι ότι 

ποζάρει προσποιούµενος ότι σχεδιάζει, είτε γιατί έτσι επιθυµούσε είτε διότι του το 

πρότεινε ο ζωγράφος397.  

Η εκλέπτυνση των χαρακτηριστικών του αλλά και η ατµόσφαιρα που 

δηµιουργείται από τον µυστηριώδη χώρο και τα µαύρα ρούχα του δούκα προσφέρουν 

µια λιτότητα που σε συνδιασµό µε την πράξη της ζωγραφικής προσδίδουν κάποιο 

πνεύµα στην προσωπικότητα του398.  

Υπάρχει λοιπόν στα µέσα της δεκαετίας του 1530, σε µια περίοδο που αρχίζει 

να ανθεί  το δυναστικό πορτραίτο399 και οι ηγεµόνες εικονίζονται όρθιοι, κυρίως στο 

µέγεθος των τριών τετάρτων, στοιβαροί, φορείς εξουσίας, το πορτραίτο ενός ηγεµόνα 

που εικονίζεται καθιστός στο εσωτερικό ενός σπιτιού να ζωγραφίζει. Κανένας 

συµβολισµός, κανένα διακριτικό εξουσίας. Αν δεν γνωρίζαµε το απόσπασµα του Βαζάρι 

και τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του Αλεσσάντρο, κανείς δε θα σκεφτόταν ότι 

πρόκειται για ηγεµόνα και µάλιστα τον πρώτο δούκα της Φλωρεντίας που επιβλήθηκε µε 

την υποστήριξη του πάπα και του αυτοκράτορα, των πλέον δηλαδή ισχυρών ανθρώπων 

της εποχής, γνωρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη ενός άλλου πορτραίτου του δούκα, 

ζωγραφισµένου από το Βαζάρι την ίδια ακριβώς εποχή, στο οποίο υπάρχουν όλα τα 

διακριτικά της θέσης του συνοδευόµενα από ένα πλήθος συµβολισµούς της εξουσίας400. 

                                                           
397 ∆ιαφωνώ σ’αυτό το σηµείο µε το Strehlke ο οποίος εκφράζει στο άρθρο του την άποψη ότι ο 
δούκας δίνει την εντύπωση ότι έχει «συλληφθεί» να σχεδιάζει και µάλιστα την ώρα που σηκώνει το 
κεφάλι να παρατηρήσει το µοντέλο του.Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή η φυσικότητα στο έργο.  
398 Την παρατήρηση αυτή κάνει και ο Μπέρτι αναφέροντας  ότι «στο πρόσωπο του αισθησιακού και 
βίαιου Αλέξανδρου ο Ποντόρµο προσθέτει κάποια πνευµατικότητα», L.Berti, L’opera completa... 
,ό.π., σελ. 105. 
 
  
399 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα δυναστικού πορτραίτου, εκτός από αυτά που έχουν αναφερθεί 
κατά την ανάλυση του πορτραίτου της Λούκα, είναι και  το Πορτραίτο του Καρόλου V µε τη Φήµη που 
ζωγραφίζει ο Παρµιτζιανίνο το 1530. Ο Αλεσσάντρο του Ποντόρµο σε σχέση µε τα πορτραίτα αυτά, 
παρουσιάζεται πολύ πιο προσιτός και ανθρώπινος.  
400 Σε ένα γράµµα του ίδιου του Βαζάρι στον Οταβιάνο των Μεδίκων αναφέρεται για το συγκεκριµένο 
πορτραίτο ότι οι ανθρώπινες φιγούρες που κοσµούν τα πόδια του θρόνου στον οποίο κάθεται ο 
Αλεσσάντρο είναι οι φλωρεντινοί οι οποίοι είναι φτιαγµένοι να υπακούουν και όχι να δρούν σύµφωνα 
µε τη δική τους θέληση.(R.J. Hale, «Fortezza da Basso», Florentine Studies, Politics and Society in 
Renaissance Florence, edited by N. Rubinstein, Λονδίνο, Faber and Faber, 1968, σελ. 124.   ). 
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Η σύγκριση µεταξύ των δύο αυτών, 

σύγχρονων µεταξύ τους πορτραίτων, βοηθά 

ν’ανακαλύψουµε την ιδιαιτερότητα του 

πορτραίτου του Ποντόρµο. Το πορτραίτο του 

Βαζάρι είναι επίσηµη παραγγελία που 

εικονογραφεί τον ηγεµόνα και µάλιστα µε 

την τόλµη που επιτρέπει η ανοικτή πλέον 

συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπό 

του, που δε χρειάζεται να εκφραστεί µέσα 

από συγκαλυµµένες αλληγορίες και 

πολύπλοκους συµβολισµούς, όπως αυτοί που 

χρησιµοποιεί ο Ποντόρµο στο Πορτραίτο του 

Κόζιµο του Πρεσβύτερου που εξετάσαµε προηγουµένως. Το 1534 είχε γίνει πια αισθητό 

ότι η φλωρεντινή δηµοκρατία δεν υπήρχε πια. Το 1533 ο Αλεσσάντρο σκάλισε τα δικά 

του σύµβολα στο νέο τµήµα του τείχους πάνω από την Porta alla Giustizia, ενώ η 

ανύψωση τoυ µεγάλου κάστρου, της Fortezza da Basso, συντελούσε ώστε εκτός από τη 

θεσµική να µεταβληθεί και η φυσική εικόνα της πόλης έτσι ώστε να θυµίζει αυτή των 

υπόλοιπων ηγεµονιών, όπως το Μιλάνο, η Νάπολη, ή η Φερράρα όπου το κάστρο του 

ηγεµόνα µπορούσε να οπλιστεί ενάντια στους ίδιους του τους υπηκόους τόσο καλά όσο 

και ενάντια στον εχθρό401. Ο Αλεσσάντρο εικονογραφείται στο έργο του Βαζάρι, ως 

σύγχρονος στρατιωτικός ηγέτης σε στάση που µιµείται αυτή του προγόνου του 

Τζουλιάνο, στο διάσηµο γλυπτό του Μιχαήλ Αγγέλου στο παρεκλήσσι των Μεδίκων 

ενώ τα σύµβολα της οικογένειας, όπως το κλαδί της δάφνης είναι διάσπαρτα γύρω του 

και η πόλη που εξουσιάζει εµφανίζεται και αυτή µε τον διάσηµο τρούλο του καθεδρικού 

της ώστε να µη µένει η παραµικρή αµφιβολία στο θεατή. 

Η επιλογή του Βαζάρι που εκπροσωπεί την ονοµαζόµενη ακαδηµαϊκή φάση 

του φλωρεντινού µανιερισµού, για το επίσηµο, αυλικού τύπου, πορτραίτο και του 

Ποντόρµο για ένα δεύτερο, ιδιωτικής αυτή τη φορά φύσης, φτιαγµένο όπως θα δούµε 

στη συνέχεια για ένα πολύ προσωπικό λόγο, είναι ενδεικτική για την τεχνοτροπική 

διαφορά µεταξύ των δύο ζωγράφων αλλά και της συνύπαρξης την εποχή αυτή των δύο 

διαφορετικών τάσεων του µανιερισµού402. Ο δούκας, σύµφωνα µε το Βαζάρι, διάλεξε 

τον Ποντόρµο, εντυπωσιασµένος όπως και πολλοί άλλοι από το Πορτραίτο του Amerigo 

Antinori. Επιπλέον, την ίδια εποχή που ζωγραφίζει το πορτραίτο, φροντίζει να του 

                                                           
401 J.R. Hale, ό.π., σελ. 125. Η Fortezza da Basso αποτελούσε για τους δηµοκρατικούς το σύµβολο της 
τυρρανίας των Μεδίκων και ήταν συνδεδεµένη παράλληλα µε την κυριαρχία του Καρόλου Ε΄  στην 
πόλη, καθώς ο ίδιος ενθάρρυνε και τις διαδικασίες ανέγερσής της, θέτοντας την ολοκλήρωσή τους ως 
προυπόθεση για το γάµο του δούκα µε την κόρη του Μαργαρίτα (Strehlke, ό.π.). 
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αποσπάσει µε σχεδόν βίαιο τρόπο, τον πίνακα Αφροδίτη και Έρωτας που φιλοτέχνησε ο 

ζωγράφος µε βάση ένα σχέδιο του 

Μιχαήλ Αγγέλου και προοριζόταν 

κανονικά για τη συλλογή του 

Bartolomeo Bettini403. Ο Bettini 

ήθελε το έργο για να συµπληρώσει 

τη διακόσµηση µιας αίθουσας στην 

οποία είχε ξεκινήσει να ζωγραφίζει 

ο Μπροντσίνο τα πορτραίτα όλων 

των ιταλών ποιητών που ύµνησαν 

στην τοσκανική διάλεκτο τα πάθη του έρωτα, όπως του ∆άντη, του Πετράρχη, του 

Βοκκάκιου. Ο Αλεσσάντρο θέλησε το έργο γιατί τον γοήτευσε η µορφή της Αφροδίτης. 

Το πάθος του δούκα για το γυναικείο φίλο ήταν γνωστό σε όλη τη Φλωρεντία. Αυτό 

στάθηκε η αφορµή για τη δηµιουργία του πορτραίτου που εξετάζουµε, και αυτό επίσης 

έγινε η παγίδα που τον οδήγησε στο θάνατο404. 

Ο δούκας την εποχή που φιλοτεχνείται το πορτραίτο περνούσε τον 

περισσότερο καιρό του στο Παλάτσο Πάτσι405, ιδιοκτησία από το 1498 της οικογένειας 

Cibo, κυρίως µε την παρέα των δύο γυναικών της οικογένειας, της Taddea και της 

Ricciarda Malaspina, και του ποιητή Francesco Berni. Τη συνήθειά του αυτή 

επιβεβαιώνει και ο Benvenutto Cellini που µε την τόλµη που χαρακτηρίζει το σύνολο 

της βιογραφίας του δε διστάζει να παραθέσει το γεγονός καθώς και τα ακριβή ονόµατα 

των ατόµων της ανεπίσηµης αυτής αυλής του Αλεσσάντρο, παρόλο που για τους 

φλωρεντινούς της εποχής η συµπεριφορά αυτή του νεαρού δούκα που περνούσε στο 

Παλάτσο των Cibo και τις περισσότερες από τις νύχτες του, ήταν εξαιρετικά 

σκανδαλιστική 406. 

                                                                                                                                                                      
402 Αµέσως µετά το γνωστό ως ακαδηµαϊκό  ή αυλικό στυλ επικράτησε. 
403 Βαζάρι, ό.π., σελ. 279.  Εξαιτίας µάλιστα του επεισοδίου αυτού, ο Μιχαήλ  Άγγελος διέκοψε τις 
σχέσεις του µε τον Ποντόρµο, ενώ ο Βαζάρι επιρρίπτει όπως είναι φυσικό όλο το σφάλµα στον ίδιο 
τον Bettini.  
404 Ο Λορεντσίνο τον ξεγέλασε ν’αφοπλιστεί και να περιµένει µόνος, χωρίς φρουρούς, τάζοντάς του 
την επίσκεψη της όµορφης Caterina, συζύγου του Leonardo Ginori. 
405 Κατοικία της γνωστής οικογένειας των Pazzi, στο κέντρο της Φλωρεντίας, χτίστηκε µεταξύ 1458 
και 1469 πιθανώς σε σχέδιο του Guliano da Maiano. Mετά την αποτυχία της συνωµοσίας των Pazzi το 
1478 και τον φριχτό θάνατο του Jacopo Pazzi, πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειας D’Estonville 
και αργότερα, το 1498 σ’αυτήν του Francesco Cibo, γιού του πάπα Ιννοκέντιου VII και συζύγου της 
Maddalena των Μεδίκων, κόρης του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς. 
406Μ.Τσελλίνι, Η ζωή του Μπενβενούτο Τσελλίνι, Φλωρεντινού, ιστορηµένη από τον ίδιο, µτφ. 
Γ.Λεωτσάκος, Αθήνα, εκδ. Άγρα, 1994, σελ. 205. Ο Τσελλίνι συναντά ο ίδιος τον δούκα στο Παλάτσο 
Πάτσι. Στη συνέχεια δε διστάζει να αναφέρει ότι σε µιαν άλλη του επίσκεψη τον βρήκε κρεβατωµένο 
από τις καταχρήσεις (Τσελλίνι, ό.π., σελ. 216), ενώ σκιαγραφεί επίσης την ιδιόρρυθµη προσωπικότητα 
του ξαδέλφου του Λορεντσίνο.  
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Τα γεγονότα που διαδραµατίζονται στο Παλάτσο την εποχή που χρονολογείται 

το πορτραίτο δικαιολογούν από κάθε άποψη τους µελετητές που επισηµαίνουν σ’αυτό 

µιαν ακαθόριστη ατµόσφαιρα µυστηρίου. Στην περίπτωση του πορτραίτου τού 

Αλεσσάντρο είναι γνωστός ο εικονιζόµενος, ο τόπος και ο χρόνος. Ο Αλεσσάντρο, στο 

Παλάτσο Πάτσι, το 1535. Τέσσερις απόπειρες δολοφονίας, οι δύο από αυτές 

επιτυχηµένες, που είτε καταστρώθηκαν είτε εκτελέστηκαν στο εσωτερικό του χώρου που 

περιβάλλει τον δούκα, στο διάστηµα του ίδιου χρόνου, είναι φυσικό να επιδράσουν στην 

κρίση των ιστορικών τέχνης, δικαιολογηµένα ή όχι. Η περιγραφή της κατάστασης 

φωτίζει εκτός από την ιστορία της δηµιουργίας του πορτραίτου, την παρακµιακή 

κατάσταση του οίκου των Μεδίκων την εποχή των δύο νόθων διαδόχων, του 

Αλεσσάντρο και του αντίζηλού του Ιππόλιτου αλλά και την ιδιωτική ζωή ενός τµήµατος 

της άρχουσας τάξης της Φλωρεντίας407.  

Την εποχή των επισκέψεων του Αλεσσάντρο στο αρχοντικό των Cibo 

κατοικούσαν εκεί τρία από τα φυσικά παιδιά του πρώτου ιδιοκτήτη, Francesco Cibo : o 

καρδινάλιος Iννοκέντιος (Innocenzo Cibo), o επίσκοπος Giovanni Battista και η 

µαρκησία Caterina και τρεις συγγενείς τους εξ αγχιστείας: η Ricciarda Malaspina Cibo, 

σύζυγος του αδελφού τους Λορέντζο, η µητέρα της Lucrezia Estense Malaspina και η 

αδελφή της Taddea.  

O καρδινάλιος Ιννοκέντιος ήταν αυτός µε τη µεγαλύτερη επιρροή ανάµεσα στα 

µέλη της ιδιόρρυθµης αυτής οικογένειας. Έµενε µόνιµα στο παλάτσο από το Νοέµβριο 

το 1532 και αναλάµβανε και τον έλεγχο της διακυβέρνησης, όταν ο δούκας απουσίαζε 

από την πόλη. Μετά το θάνατο του Κλήµη απουσίαζε στη Ρώµη διότι συµµετείχε στη 

σύνοδο για την εκλογή του νέου πάπα και επέστρεψε στη Φλωρεντία τον Απρίλιο του 

1535 την ίδια εποχή µε την αδελφή του Κατερίνα. Η Κατερίνα, σύζυγος του Giovanni 

Maria da Varano, είχε µόλις αφοριστεί από το νέο πάπα Παύλο IV Φαρνέζε διότι είχε 

παράνοµα υπεξαιρέσει από τους συγγενείς τού συζύγου της ένα τµήµα της περιουσίας 

τους και το είχε παραδόσει στο γαµπρό της Guidobaldo della Rovere408.  

Λίγο νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1535, είχε εγκατασταθεί στο παλάτσο ο 

επίσκοπος Giοvanni Battista, έµπιστος φίλος του καρδινάλιου Ιππόλιτου. Σύµφωνα µε 

επιστολή που υπογράφει ο ίδιος ο Giovanni Battista, τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, ο 

Ιππόλιτος του ζήτησε να δολοφονήσει τον Αλεσσάντρο κατά τη διάρκεια µιας από τις 

                                                           
407 Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από το άρθρο του Strehlke ( C.B. Strehlke, ό.π.) αλλά 
έχουν διασταυρωθεί και µε άλλες πηγές όπως το βιβλίο του Hale ( J.R.Hale, Florence and the Medici, 
Λονδίνο, Thames and Hudson, 1977, σελ.119-127) , το κεφάλαιο του ίδιου στο Politics and Society in 
Renaissance Florence, ό.π., το άρθρο της G.Langdon, « Pontormo and Medici Lineages: Maria 
Salviati, Alessandro, Giulia and Gulio de Medici», RACAR (Revue d’Art Canadienne), τχ. 1-2, 1992, 
σελ. 20-40, στην αυτοβιογραφία του Τσελλίνι κ.ά. 
408 Oι πληροφορίες αυτές του Strehlke που αφορούν την Κατερίνα προέρχονται από τον Petrucci, 
Dizionario biografico degli Italiani, Ρώµη, 1981. 
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νυχτερινές του επισκέψεις. Το σχέδιο ήταν να τοποθετήσει µπαρουτόσκονη στο 

εσωτερικό ενός κιβωτίου πάνω στο οποίο συνήθιζε να κάθεται ο δούκας, καθώς 

βρισκόταν δίπλα στο κρεββάτι της ερωµένης του, της Taddea. Η απόπειρα απέτυχε και ο 

Giovanni Battista οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου όµως δεν παρέµεινε για πολύ λόγω της 

επιρροής του αδελφού του Ιννοκέντιου. ∆ύο µήνες µετά την ανακάλυψη της συνωµοσίας 

ο Ιππόλιτος βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της ερωµένης του Gulia Gonzaga και ο 

ξαφνικός του θάνατος αποδόθηκε σε δολοφονική ενέργεια του δούκα409. 

Η Ricciarda Malaspina, δούκισσα της Massa και της Carrara, τίτλων που είχε 

κληρονοµήσει από τον πατέρα της, ήταν ήδη χήρα από τον Scipione Fiesci το 1519 που 

παντρεύτηκε τον Lorenzo Cibo. Μετά τον χωρισµό της µε τον Lorenzo, τον Απρίλιο του 

1533, µετακόµισε στο Παλάτσο Πάτσι κι έγινε ερωµένη του αδελφού του συζύγου της, 

καρδινάλιου Ιννοκέντιου, που ήταν πιθανότατα και ο πατέρας του γιού της Alberico410. 

Ο Alberico, γεννηµένος το 1534, ήταν αυτός που κληρονόµησε το πορτραίτο του 

Ποντόρµο µετά το θάνατο της θείας του Taddea. 

Η Ricciarda είχε ακόµη έναν φανατικό θαυµαστή ανάµεσα σε αυτούς που 

σύχναζαν στο παλάτσο Pazzi, τον ποιητή Francesco Berni. Ο Berni ανήκε επίσης στον 

κύκλο του Ιππόλιτου στη Ρώµη και αντάλασσε σονέτα για την τέχνη µε τον Μιχαήλ 

Άγγελο µέσω του Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο. Ανάµεσα στα έργα του συγκαταλέγεται το 

Rifacimento dell Orlando Innamorato, δύο κεφάλαια από το οποίο αφιέρωσε στην 

Caterina Cibo. O Berni δεν πρέπει να εκτιµούσε ιδιαιτέρως τον κύκλο του Παλάτσι 

Πάτσι, εξαιρουµένης βέβαια της Ricciarda. Ανάµεσα στα ποιήµατά του βρίσκεται και 

ένα σατιρικό, αφιερωµένο στο θάνατο ενός σκυλιού του δούκα. Ο Ιννοκέντιος δεν 

άντεξε περισσότερο από ένα µήνα την παρουσία ενός αντιζήλου του στο χώρο του 

Παλάτσο Πάτσι. Ο ποιητής ξεψύχησε το Μάιο του 1535 στο εσωτερικό του, µπροστά 

στα µάτια του ίδιου του δούκα ο οποίος έκανε κάποιες µάταιες προσπάθειες να τον 

επαναφέρει στη ζωή. Μία πρόσθετη αιτία της δολοφονίας του φηµολογούνταν ότι ήταν 

η άρνησή του να δολοφονήσει στη Ρώµη τον αντι-Μέδικο καρδινάλιο Giovanni Salviati. 

Με τη βοήθεια υπέρυθρης ρεφλεκτογραφίας έχει αποκαλυφτεί ότι ο Ποντόρµο 

είχε αρχικά σχεδιάσει και µάλιστα είχε αρχίσει και να χρωµατίζει ένα πρόσωπο σε 

προφίλ στο επάνω µέρος της πόρτας αλλά µετά αποφάσισε να το σβήσει σκεπάζοντάς το 

µε γκρίζο χρώµα. Σύµφωνα µε το Strehlke, η εµφάνιση αυτού του προσώπου, που κατά 

τη γνώµη του είναι το πρόσωπο µιας ανδρικής µορφής ίσως προοριζόταν ν’αποτελέσει 

σχόλιο για την κατάσταση στο Παλάτσο Πάτσι. 

                                                           
409 Η φήµη όµως ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. 
410 Να σηµειωθεί ότι η Ricciarda είχε ακόµη έναν νόθο γιο, από τον Ferdinand Massique d’Aghilar, 
πρεσβευτή του αυτοκράτορα στην παπική αυλή. 
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Η πιο διακριτική παρουσία στο Παλάτσο φαίνεται ότι ήταν αυτή της 

πρωταγωνίστριας της ιστορίας του πορτραίτου, Taddea. H Taddea ήταν η νέα χήρα του 

κόµη Giambattista Boiardo di Scandiano, για την οποία προοριζόταν το πορτραίτο και η 

οποία, σύµφωνα µε τον Steinberg411 είναι το µοντέλο του σχεδίου του δούκα. Σύµφωνα 

µε την κάπως υπερβολική εκδοχή της Langdon412, ο λόγος της προσφοράς αυτής του 

δούκα στην ερωµένη του είναι η εγκυµοσύνη της τη συγκεκριµένη περίοδο στην κόρη 

του Giulia, η οποία σύµφωνα µε την ίδια συγγραφέα είναι το κοριτσάκι που ποζάρει 

αργότερα µε τη Μαρία Σαλβιάτι στο πορτραίτο της Βαλτιµόρης, ως προστατευόµενο 

ορφανό του δολοφονηµένου δούκα. 

Συνοψίζοντας, το συµπέρασµα είναι το ακόλουθο: o ιδιόρρυθµος πρώτος 

δούκας της Φλωρεντίας, σε µια ιδιαίτερα δύσκολη γι’αυτόν περίοδο,  καθώς απειλείται η 

θέση του αλλά και η ζωή του, παράλληλα µε το επίσηµο πορτραίτο του, παραγγέλνει ένα 

δεύτερο στο οποίο ποζάρει ως ζωγράφος, µε σκοπό να το χαρίσει στην αγαπηµένη του. 

Στο πρώτο πορτραίτο ο δούκας εικονίζεται ως ηγεµόνας που σύµφωνα µε το 

πρότυπο του Μακκιαβέλι είναι ταυτόχρονα και στρατιωτικός ηγέτης. Στο δεύτερο 

παρουσιάζεται να ενσαρκώνει µια άλλη πτυχή του ιδανικού άντρα της αναγέννησης, 

αυτή του πνευµατικού ανθρώπου, του καλλιτέχνη. Ο συνδυασµός των δύο αποτελεί το 

πρότυπο της εποχής όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο διάσηµο βιβλίο του Baltassare 

Castiglione: O αυλικός . Η ζωγραφική, σύµφωνα µε τον Castiglione413 είναι µια 

πολύτιµη εξάσκηση γι’ αυτόν που θέλει να θεωρείται ευγενής διότι τον βοηθά να 

εκτιµήσει καλύτερα το ωραίο, καθώς το αποκωδικοποιεί για να το ζωγραφίσει. Ο δούκας 

αποφασίζει να χαρίσει στην ερωµένη του ένα πορτραίτο στο οποίο εικονογραφείται η 

πιο εσωστρεφής από τις δύο πτυχές του ιδανικού άντρα, το πνευµατικό του επίπεδο, και 

για το λόγο αυτό επιλέγει τον Ποντόρµο. Ο Ποντόρµο, ο πιο γνήσιος εκφραστής της 

πρώτης φάσης του µανιερισµού, που εστιάζει το ενδιαφέρον της στον εσωτερικό κόσµο 

και την αγωνία του πνεύµατος παράγοντας πορτραίτα µε πρόσωπα αινιγµατικά, γεµάτα 

µελαγχολία, που ατενίζουν το θεατή σα να βλέπουν στην πραγµατικότητα µέσα στον 

εαυτό τους, µεταµορφώνει τη βίαιη προσωπικότητα του δούκα σε αυτήν ενός ανθρώπου 

του πνεύµατος, ζωγραφίζοντας το τελευταίο πορτραίτο που φέρει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της τέχνης του414. 

                                                           
411 Bλ. υπ. 288. 
412 G. Langdon, ό.π., σελ. 36-37. 
413 B. Castiglione, The book of the courtier, µτφ. Sir Thomas Hoby, J.M. Dent & Sons Ltd, Λονδίνο, 
1975 (α΄ ιταλ. εκδ. 1528 στη Βενετία), σελ. 81, 82. 
414 Ακούραστος οπαδός της µελαγχολικότητας των πορτραίτων του Ποντόρµο, ο Αλαζάρ εντοπίζει 
ωστόσο την προσπάθεια αυτή του ζωγράφου και την ερµηνεύει µε το δικό του τρόπο, υποστηρίζοντας  
ότι στην αινιγµατική αυτή φιγούρα της φλωρεντινής «παρακµής»  ο Ποντόρµο χαρίζει έναν αέρα 
µελαγχολίας ( J. Alazard, ό.π., σελ.173). 
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Η Taddea δεν παντρεύτηκε ποτέ, πέθανε το 1555 στη Μάσα και το πορτραίτο 

κληρονόµησε ο ανηψιός της Alberico, µαρκήσιος της Μάσα, σύµφωνα µε τον τίτλο και 

την περιουσία που είχε κληρονοµήσει από τη µητέρα του. Εκεί έστειλε ο Ansoldi τον 

Giulio, το γιο του Αλεσσάντρο να το αναζητήσει, όπως και έγινε. Ο Τζούλιο βρήκε το 

πορτραίτο αλλά αντί να στείλει στον πρώην παιδαγωγό του το αυθεντικό έργο, έστειλε 

στη θέση του ένα κακό αντίγραφο, είτε διότι τον ενδιέφερε το πορτραίτο είτε διότι ήθελε 

την αµοιβή για τον εαυτό του, γεγονός που αποτέλεσε την αφορµή για το γράµµα του 

Ansoldi στον δούκα Francesco, γιο και διάδοχο του Κόζιµο Ι, αλλά και για την 

ανακάλυψη του πορτραίτου από τους σύγχρονους ερευνητές. 

 

 

11) Πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι µε ένα κοριτσάκι 

 

π . 1537 - 41 

Λάδι σε ξύλο 

87 x 71 εκ. 

Walters Art Gallery, Βαλτιµόρη. 

 

Η πρώτη αναφορά στο πορτραίτο βρίσκεται στον κατάλογο του 1612  της 

συλλογής Riccardo Romolo Riccardi όπου καταγράφεται ως πορτραίτο διαστάσεων ενός 

βραχίονα και µισού, που παριστάνει τη Μαρία των Μεδίκων µε ένα κοριτσάκι, και είναι 

από το χέρι του Τζάκοπο ντα Ποντόρµο. Επανεµφανίζεται το 1814 σε απογραφή της 

ίδιας συλλογής, χωρίς όµως την αναφορά στο όνοµα της εικονιζόµενης ή του ζωγράφου. 

Από το 1881 το πορτραίτο αναφέρεται στον κατάλογο της συλλογής Massarenti στη 

Ρώµη, ως έργο του Σεµπαστιάνο 

ντελ Πιόµπο και µε την 

εικονιζόµενη, µόνη της  χωρίς το 

παιδί, ως Vittoria Colonna415.  

Το έργο φτάνει στην 

γκαλερί  Walters της Βαλτιµόρης 

µαζί µε όλη τη συλλογή Massarenti 

το 1902 και από το 1922 

αποκαθίσταται η απόδοση στον 

Ποντόρµο, απόδοση γενικά 

αποδεκτή από το σύνολο των 

                                                           
415 Οι πληροφορίες είναι από τον L. Berti, L’opera completa... , ό.π., σελ.107. 
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µελετητών εκτός του Forster που το αποδίδει στον Μπροντσίνο, δικαιολογηµένα κατά τη 

γνώµη µου, καθώς όπως θα γίνει προσπάθεια να αποδιχτεί στη συνέχεια, πρόκειται για 

αποτέλεσµα συνεργασίας ανάµεσα στους δύο ζωγράφους, φαινόµενο που έχει ήδη 

αποδειχτεί από τους µελετητές για έργα της περιόδου µετά το 1537 και την άνοδο του 

Κόζιµο Ι στην εξουσία. 

Το 1940 κατά τη διάρκεια ενός καθαρισµού αποκαλύφτηκε πάλι η µορφή του 

παιδιού και οδήγησε τον King416  στην ταύτιση της γυναικείας µορφής µε τη Mαρία 

Σαλβιάτι και κατά συνέπεια του παιδιού µε τον Κόζιµο σε ηλικία επτά χρόνων, κάτι που 

τοποθετεί το έργο γύρω στα 1526, ηµεροµηνία πολύ πρώιµη για το ζωγραφικό στυλ του 

πορτραίτου, που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι πολύ κοντά στο στυλ του Μπροντσίνο.  

Για το λόγο αυτό οι µελετητές στρέφονται στην εκδοχή να πρόκειται για 

αναδροµικό πορτραίτο417, που φιλοτεχνείται το 1537, προς τιµήν της µητέρας του 

νεαρού δούκα που ανεβαίνει την ίδια χρονιά στην εξουσία, και την εικονίζει νεότερη, 

την εποχή που τον µεγάλωνε, όντας ήδη χήρα του στρατηγού Giovanni delle Bande 

Nere.  Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται το πορτραίτο ως αυτό της Μαρία Σαλβιάτι που 

αναφέρει ο Βαζάρι στο βίο του Ποντόρµο την ίδια χρονιά (1537), και πριν ο ζωγράφος 

αρχίσει την εργασία του στην έπαυλη του Καστέλλο την οποία : « ...θα ήταν σε θέση 

τώρα να  κάνει  άνετα, εφόσον  έπαιρνε γι’αυτήν οκτώ κορώνες κάθε µήνα από την 

εξοχότητά του (τον δούκα Κόζιµο) τον οποίο ζωγράφισε νέο όπως ήταν, καθώς και τη 

µητέρα του Signora Donna Maria, στην αρχή της εργασίας του..»418. 

Σύµφωνα µε τον Keutner419, όπως έχει επανειληµµένα αναφερθεί, το πορτραίτο 

της Μαρία Σαλβιάτι ταυτίζεται µε το πορτραίτο της Βαλτιµόρης ενώ το πορτραίτο του 

νεαρού τότε δούκα µε αυτό του αλαβαρδιέρου του µουσείου Getty420. 

Το πρόβληµα που παρουσιάζει η ερµηνεία του πορτραίτου ως αναδροµικού, 

είναι ότι στην πραγµατικότητα το παιδί που 

εικονίζεται µοιάζει περισσότερο µε κορίτσι421 

                                                           
416 E. S. King, «An addition to Medici Iconography», Walters Journal, III, 1940, σελ.74-84. 
417 Φανατική υποστηρίκτρια αυτής της άποψης είναι βέβαια η Cox-Rearick που το εντάσσει λόγω της 
επισηµότητάς του, της ύπαρξης του µεταλλίου και της σύνδεσης των χεριών, στον κύκλο των 
πορτραίτων που αποτελούν µέρος της επίσηµης προπαγάνδας του Κόζιµο µετά το 1537 (Cox-Rearick, 
The drawings of Pontormo,2 τόµοι, Cambridge, 1964). 
418 Βαζάρι, ό.π., σελ. 282. 
 
419 H. Keutner, «Zu einigen Bildnissen des fruhen Florentiner Manierismus», Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz, I-IV, 1957-59, σελ. 151, όπου δηµοσιεύεται η καταγραφή µε 
τον πίνακα να περιγράφεται ως «D. Maria Medici con una puttina per mano». 
420 Η στυλιστική διαφορά µεταξύ των δύο πορτραίτων επιβεβαιώνει τη χρονική απόσταση µεταξύ τους 
και την αδυναµία της άποψης που τα θέλει pendants. 
421 Την παρατήρηση αυτή κάνει πρώτος ο Μπέρενσον το 1941 σε κάρτα που στέλνει στον Melvin 
Ross,στις 30 Mαρτίου του 1941 και βρίσκεται στο αρχείο της Walters Art Gallery ( E.Cropper, ό.π., 
σελ. 4 και υπ.6). 
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παρά µε αγόρι. Κοριτσάκι εξάλλου αναφέρεται όπως επισηµαίνει ο Keutner και στην 

απογραφή της συλλογής Riccardi422 

Έτσι οι απόψεις διχάζονται µεταξύ αυτών που επιµένουν στην εκδοχή αγόρι-

Κόζιµο µε βασικό επιχείρηµα ότι εφόσον το πορτραίτο είναι αναδροµικό στο ζωγράφο 

δεν έµενε παρά να δώσει µια υποθετική και άρα όχι αναγκαστικά πειστική µορφή στον 

επτάχρονο δούκα, και αυτών που αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για κορίτσι προτείνοντας 

τη Μπία, την πρώτη κόρη του Κόζιµο423, ή τη Τζούλια, νόθα κόρη του Αλεσσάντρο424. 

Συµφιλιωτική των δύο απόψεων είναι η ερµηνεία της Langton που τοποθετεί 

το πορτραίτο χρονολογικά στα τέλη της δεκαετίας του 1530 (ακριβέστερα µεταξύ 1539 

και 1541), αλλά υποστηρίζει ότι το εικονιζόµενο παιδάκι είναι η Τζούλια, κόρη του 

δολοφονηµένου δούκα Αλεσσάντρο που βρίσκεται την περίοδο αυτή στην προστασία 

της Μαρία Σαλβιάτι. Σύµφωνα µε τη Langdon, το 1539 είχε ξεσπάσει διπλωµατική 

κρίση σε σχέση µε την κηδεµονία των παιδιών του Αλεσσάντρο425, την οποία ο Κόζιµο 

έπρεπε ν’αντιµετωπίσει καθώς κυκλοφορούσε η φήµη ότι επρόκειτο να τα δηλητηριάσει 

. Έτσι το πορτραίτο αποκτά πολιτικό ρόλο προβάλλοντας τον Κόζιµο και τη µητέρα του 

ως προστάτες αλλά και κυρίαρχους και των δύο κλάδων της οικογένειας426.  

Στο µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας του πίνακα δεσπόζει κυριαρχικά η 

µορφή της Μαρία Σαλβιάτι, που ποζάρει όρθια και εικονίζεται στο µέγεθος των τριών 

τετάρτων. 

Η Μαρία Σαλβιάτι (1499-1543), είναι η εγγονή του Λορέντζο του 

Μεγαλοπρεπούς από την κόρη του Lucrezia, και σύζυγος του στρατηγού Gionanni delle 

Bande Nere427, απογόνου του άλλου κλάδου της οικογένειας των Μεδίκων428, µετά το 

                                                           
422 H.Keutner, ό.π., σελ.151. 
423 Όπως ο Berti σε άρθρο του στο Bolletino d’Arte, το 1966. Η Μπία είναι φυσική κόρη του Κόζιµο, 
γνωστή και από το πορτραίτο του Μπροντσίνο που βρίσκεται στο Ουφίτσι. Στο διάστηµα της 
σύντοµης ζωής της (1536,37- 1542)  φιλοξενούνταν συχνά από τη γιαγιά της στο Castello. 
 
424 G.Langdon, ό.π., σελ. 20 - 40. 
 
 
425 Οι πηγές που παραθέτει η συγγραφέας για να τεκµηριώσει τον ισχυρισµό της είναι: Alberi, 
Ambasciatori,I, σελ.99-101 και Tenhove, Memories of the house of the Medici, σελ. 386-387. 
426 Βέβαια η Langdon το παρακάνει λίγο όσον αφορά το σενάριο καθώς επιπλέον υποστηρίζει ότι 
µητέρα της ορφανής Τζούλια (που είναι βαφτισµένη µε το όνοµα του παππού της Gulio των Μεδίκων- 
πάπα Κλήµη VII) είναι η Taddea Malaspina και το πορτραίτο του από τον Ποντόρµο που της χαρίζει ο 
Αλεσσάντρο είναι το δώρο για την εγκυµοσύνη της και την αναγνώριση από µέρους του της 
πατρότητας του µωρού. 
427 H Mαρία Σαλβιάτι είναι κόρη της Lucrezia, θυγατέρας  του Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς και του 
Τζάκοπο Σαλβιάτι. Το 1516 παντρεύεται τον Giovani delle Bande Nere, και το 1519 γεννάει τον 
Κόζιµο Ι.  
428 Mε την καταγωγή του Giovanni delle Bande Nere έχουµε ασχοληθεί κατά την ανάλυση του 
πορτραίτου του αλαβαρδιέρου. Στο Ουφίτσι υπάρχει και ένα πορτραίτο που χρονολογείται το 1585 και 
αποδίδεται στον Battista Naldini, µαθητή του Ποντόρµο όπου εικονίζονται η Μαρία Σαλβιάτι 
σε µεγάλη όµως ηλικία και ο Giovanni delle Bande Nere µε πανοπλία στρατιωτικού.   
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θάνατο του οποίου το 1526 στη µάχη για την αναχαίτηση των στρατευµάτων που 

κατευθύνονταν για τη λεηλασία της Ρώµης, αφιερώνεται στη µελέτη και την ανατροφή 

του επτάχρονου τότε γιού τους, Κόζιµο. Έχει ένα παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης : ως 

διανοούµενη µοναχή και χήρα του Gionanni delle Bande Nere, εικονίζεται πάντα µε ένα 

σεµνό µαύρο φόρεµα, µε το γκρίζο βέλο της χηρείας στο κεφάλι, και ένα βιβλίο στο 

χέρι, όπως είναι γνωστό από το πορτραίτο του Ουφίτσι429 αλλά και από τα δύο σωζόµενα 

σχέδια του Ποντόρµο430. 

         
Με τον ίδιο τρόπο εικονίζεται και εδώ. Η λιτότητα της ενδυµασίας της που 

µοιάζει να επεκτείνεται και στα χαρακτηριστικά του προσώπου της όπως προβάλλει 

απέριττο µέσα από τη µεταλλική στιλπνότητα του βέλλου, χαρίζει στο πορτραίτο µια 

ιδιάζουσα µεγαλοπρέπεια.  Στο αριστερό της χέρι431 κρατά ένα µετάλλιο ενώ από το δεξί 

της κρατιέται ένα παιδάκι µε τα δάχτυλά του σφιγµένα µε δύναµη στα δικά της. Οι 

µακριές λευκές παλάµες της φέρουν αναµφισβήτητα την υπογραφή του Μπροντσίνο ενώ 

τα δάχτυλα του µικρού παιδιού φαίνονται κάπως µεγάλα για την ηλικία του. 

Το παιδάκι, τοποθετηµένο όρθιο µπροστά της, εικονίζεται από τους ώµους και 

πάνω, µ’ένα απλό ένδυµα ρόδινου χρώµατος, ανοιχτό στο λαιµό και ένα σκούφο στο 

κεφάλι από τον οποίο ξεφεύγουν λίγες 

µπούκλες χτενισµένες µε τρόπο που 

επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κορίτσι, 

διότι αν παρατηρήσουµε στο σύνολό τους 

τα παιδικά πορτραίτα της εποχής, θα 

διαπιστώσουµε ότι κανένα αγόρι δεν έχει 

                                                           
429 Στην παρούσα εργασία είναι το πορτραίτο ν. Χ11 στον κατάλογο µε τα έργα που η απόδοση τους 
στον Ποντόρµο απορρίφτηκε. 
430 Πρόκειται για τα σχέδια Uffizi 6503 F recto και Uffizi 6680 F. Περισσότερες πληροφορίες γι’αυτά 
στο πορτραίτο 11 του δεύτερου καταλόγου.  
431 Λυγισµένο µε τον ίδιο τρόπο που στο πορτραίτο του Ουφίτσι κρατά ένα βιβλίο. 
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χωρίστρα στη µέση, όπως έχουν αντιθέτως τα περισσότερα από τα κορίτσια. Το 

πρόσωπο του παιδιού βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε το πρόσωπο της γυναίκας, 

χαρίζοντας στο έργο έναν κάθετο άξονα, ενώ εντείνει παράλληλα την αίσθηση της 

προστατευτικότητας που αντανακλά προς το παιδί η µεγαλόσωµη γυναικεία φιγούρα. 

Το φόντο του έργου είναι ουδέτερο και σκούρο. Τα φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά των δύο εικονιζόµενων, η λιτότητα στην περιγραφή, και η αµεσότητα 

στην επικοινωνία µε το θεατή είναι χαρακτηριστικά των έργων του Ποντόρµο, µόνο που 

στην περίπτωση του συγκεκριµένου πορτραίτου παρουσιάζονται ελαφρώς αλλαγµένα. Ο 

τρόπος έκφρασης παραµένει λιτός,  αλλά φαίνεται ότι έχει αποδυναµωθεί το 

περιεχόµενο. Τα ανέκφραστα µάτια, η αγαλµάτινη ακινησία του µακρόστενου λαιµού 

και η λευκότητα της επιδερµίδας είναι στοιχεία ενδεικτικά µιας διαφοροποίησης. 

Θυµίζουν τις αναφορές που κάνει ο Χάουζερ432 στο πρόσωπο - µάσκα όταν σχολιάζει τα 

πορτραίτα του Μπροντσίνο.Το πρόσωπο δε συσπάται από καµµία έκφραση. Η 

υπαρξιακή αγωνία έχει δόσει τη θέση της σε µια ανησυχητική ηρεµία. Ο εσωτερικός 

κόσµος υποχωρεί για να δόσει τη θέση του σε αντικειµενικά διαπιστευτήρια κοινωνικού 

κύρους. 

Η Μαρία Σαλβιάτι δεν προδίδει τίποτε για τον εαυτό της παρόλο που µας 

κοιτάει κατάµατα. Το µήνυµα του πορτραίτου εστιάζεται στο παιχνίδι των χεριών και 

στο µετάλλιο.  Εγκαινιάζει ένα νέο είδος δυναστικού πορτραίτου, που µε αφετηρία την 

φλωρεντινή, όπου τελειοποιείται από τον Μπροντσίνο, θα πρωτοστατήσει στη συνέχεια 

σ’όλες τις ευρωπαικές αυλές.  

Ενδεικτικό αυτής της συνέχειας είναι το Πορτραίτο της Ελεονώρας του Τολέδο 

και του γιού της Τζιοβάνι των Μεδίκων που βρίσκεται στο Ουφίτσι και χρονολογείται το 

1546. Ο Μπροντσίνο στο πορτραίτο αυτό προσθέτει το παιδί στον γνωστό από το 

Πορτραίτο της Lucrezia Panciatichi και το 

Πορτραίτο της Μπίας των Μεδίκων τύπο 

γυναικείου πορτραίτου που έχει υιοθετήσει, 

ενσαρκώνοντας οπτικά την ιδέα της  δυναστικής 

διαδοχής433. Σύµφωνα µε το Hauser, «το ιδανικό 

της ψυχρής και απόµακρης µεγαλοπρέπειας, που 

η δούκισσα έφερε µαζί της από την πατρίδα της 

την Ισπανία, καθρεπτίζεται στην τέχνη του 

                                                           
432 A. Hauser, ό.π., σελ. 199-200. «Σε σχέση µε την εκφραστικότητα, την πλούσια φαντασία και τη 
ζεστασιά του ζωγραφικού στυλ των Ποντόρµο και Ρόσσο, ο Μπροντσίνο µοιάζει ψυχρός, αλύγιστος 
...µε µια τάση να υπακούει στο στερεότυπο» είναι µία από τις διαπιστώσεις του Hauser. 
433 J.Cox-Rearick, «Bronzino’s Young Woman with Her Little Boy», Studies in the History of 
Art,Vol.12, National Gallery of Art, Washington, 1982, σελ.73. 
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Μπροντσίνο που µε την ακρίβεια της µορφής του και την τέλεια τεχνική του ήταν ο 

κατάλληλος αυλικός ζωγράφος»434.  

Το ίδιο πρότυπο ακολουθεί και το Πορτραίτο της κυρίας µε το αγοράκι, που 

βρίσκεται στην Εθνική πινακοθήκη της Ουάσινγκτον και αποδίδεται επίσης στο 

Μπροντσίνο435 αλλά και µια σειρά από µεταγενέστερα πορτραίτα λιγότερο γνωστών 

καλλιτεχνών, όπως το Πορτραίτo κυρίας µ’ένα κοριτσάκι, του µουσείου της Picardie 

στην Αµιένς που φαίνεται βασισµένο στο πορτραίτο της Βαλτιµόρης436. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 12) Πορτραίτο του Giovanni della Casa 

 

π. 1540 - 43 

Λάδι σε ξύλο 

102 x 79 εκ437. 

Εθνική Πινακοθήκη,  

Ουάσιγκτον. 

 

Προέρχεται από τη συλλογή του µαρκησίου Bargagli στη Φλωρεντία, πέρασε 

στην ιδιοκτησία της  galerie Trotti στο Παρίσι το 1909, ξαναγύρισε στη Φλωρεντία στη 

συλλογή Contini Bonacossi και κατέληξε στη συλλογή Samuel Kress τo 1952. Από το 

1956 βρίσκεται «in deposito», στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον. 

                                                           
434 A. Hauser, ό.π., σελ.199. 
435 Ό.π., σελ. 67-79. 
436 Την οµοιότητά του µε το πορτραίτο της Βαλτιµόρης υποστηρίζει η Cannon-Brooks στο άρθρο της 
«The portraits of Maso da San Friano», The Burlington Magazine, CVIII, 1966, σελ. 567, υπ. 25, ενώ 
ο Berenson το είχε αποδώσει στον Ποντόρµο το 1932( Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 270). 
437 Στον κατάλογο της έκθεσης του 1956 οι διαστάσεις του είναι 100x 78 εκ. Βρισκόταν στη συλλογή 
του ιδρύµατος Samuel Kress. 
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Η πρώτη δηµοσίευση του 

έργου έγινε από τον Lafenestre438, το 

1909, µε την ευκαιρία της έκθεσης 

των ιταλικών πινάκων στην γκαλερί 

Trotti στο Παρίσι, όπου βρισκόταν 

τότε το έργο. Στο άρθρο του, στο 

περιοδικό La Revue de L’Art Ancien 

et Moderne, ο συγγραφέας 

περιγράφει ανάµεσα στα άλλα έργα 

της έκθεσης, και το πορτραίτο του 

φλωρεντινού ποιητή, και θαυµαστή 

της Vittoria Colonna, Giovanni della 

Casa (1505-1556), τον οποίο 

περιγράφει ως ιδιαίτερα 

καλλιεργηµένο και ελευθεριάζοντα 

ως προς τα ήθη κληρικό, φίλο του 

Sebastiano del Piombo στον οποίο ο 

συγγραφέας αποδίδει το πορτραίτο439. 

Το 1946, ο Suida, µ’ένα άρθρο του στη Gazette des Beaux- Arts που αφορά το 

πρόβληµα µε τ’αντίγραφα των πορτραίτων του Τιτσιάνο440, δηµοσιεύει ένα από αυτά, 

που φέρει την ονοµασία του εικονιζόµενου µε κεφαλαία λατινικά γράµµατα στο επάνω 

µέρος του, και αυτή δεν είναι άλλη από: IOANNES  CASA . Το πορτραίτο αντιγράφει, 

κατά τη γνώµη του συγγραφέα του άρθρου, µόνο το επάνω τµήµα του αυθεντικού έργου 

του ζωγράφου, ως ενδεχόµενο παράδειγµα της µορφής του οποίου, παραθέτει το 

πορτραίτο που εξετάζουµε, συνεχίζοντας µε αρκετό δισταγµό την απόδοση στον 

Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο. Η εµφάνιση του επονοµαζόµενου Giovanni Casa στον 

πίνακα που δηµοσιεύει ο Suida, αποτελεί κατά τη γνώµη µου την πιο τρανταχτή 

απόδειξη για την ταυτότητα του εικονιζόµενου στο πορτραίτο της Ουάσινγκτον, µε τον 

                                                           
438 G. Lafenestre , «Une exposition de tableaux italiens»,  La Revue de L’Art Ancien et Moderne, XXV, 
1909, σελ. 12 και εικ. σελ. 11. 
 
439 Στην περιγραφή του πορτραίτου ο Lafenestre κάνει ένα ανεξήγητο λάθος: τοποθετεί το δεξί χέρι 
του εικονιζόµενου ποιητή στο µπράτσο ενός καθίσµατος, διακρίνοντας µάλιστα στη στάση του χεριού 
και κάποια  ανυποµονησία,  ενώ ακόµη και στην φωτογραφική αναπαραγωγή που ο ίδιος προσθέτει 
στο άρθρο, διακρίνεται το δεξί χέρι του ποιητή να κρατάει, οµολογουµένως µε κάπως αφύσικο τρόπο, 
το... καπέλλο του. ∆εν βρήκα καµµιά αναφορά σε κάποια συντήρηση του έργου που θα δικαιολογούσε 
µία τέτοια περιγραφή, ενώ είναι µάλλον απίθανο να δηµοσιεύει άρθρο για τα έργα µιας έκθεσης την 
οποία δεν έχει επισκεφτεί.  
440 W. Suida , «Titian’s Portraits. Originals and Reconstructions», Gazette des Beaux Arts, XXIX, 
1946, σελ.143-144 και σελ.148-149 (εικ.). 
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οποίο µοιράζεται το ίδιο µακρόστενο πρόσωπο, τα σκούρα εκφραστικά µάτια,τη δυνατή 

µύτη και τη µακριά γενειάδα. 

Το 1956, ο Suida, στον κατάλογο µε τα έργα της συλλογής Kress της Εθνικής 

Πινακοθήκης της Ουάσινγκτον441 προτείνει την απόδοση στον Ποντόρµο, χωρίς όµως να 

αποκλείει το ενδεχόµενο της συνεργασίας µε τον Μπροντσίνο, ενώ πριν την έκδοση του 

καταλόγου έχει µεταφέρει γραπτά την γνωµάτευσή του στους συγγραφείς του 

καταλόγου της έκθεσης για το Φλωρεντινό µανιερισµό που πραγµατοποιήθηκε την ίδια 

χρονιά στη Φλωρεντία442, οι οποίοι τη δέχονται όπως και την ταύτιση του 

προσωπογραφούµενου µε τον Giovanni della Casa και την προτεινόµενη από τον Suida 

χρονολόγηση µεταξύ των ετών 1541- 44.  

Η πατρότητα του Ποντόρµο (µε τη συµµετοχή ή όχι του Μπροντσίνο) δεν 

αµφισβητήθηκε έκτοτε από την έρευνα, υπάρχει όµως ακόµα και σήµερα ένας διχασµός 

στους µελετητές όσον αφορά την ταυτότητα του εικονιζόµενου, διότι εκτός από τον 

Giovanni della Casa προτείνεται ως εικονιζόµενος και ο Niccolo Ardinghelli, ώστε να 

επαληθευτεί και η αναφορά του Βαζάρι για «ένα πορτραίτο του επισκόπου Ardinghelli 

που αργότερα έγινε καρδινάλιος»443, ακριβώς µετά την περιγραφή των χαµένων σήµερα 

πορτραίτων, του Αλεσσάντρο και του Ιππόλυτου των Μεδίκων, της περιόδου γύρω στο 

1527.  

 Ο Ν.Ardinghelli (1503-1547) κληρικός και επίσκοπος του καθεδρικού της 

Φλωρεντίας στον οποίο παραπέµπει το βάθος του πίνακα, σύµφωνα µε τους 

υποστηρικτές της άποψης που υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο εικονιζόµενος444,  βρίσκεται 

το 1527 στη Φλωρεντία,  αλλά από το 1536 µένει µόνιµα στη Ρώµη µέχρι το θάνατό του, 

καθώς ανακατεύεται πια µε τα διαδραµατιζόµενα  στην  παπική αυλή445. Η περίοδος 

γύρω στο 1527 είναι πολύ πρώιµη για το ζωγραφικό στυλ του πορτραίτου που 

εξετάζουµε που φαίνεται ν’ανήκει στην ύστερη περίοδο του Ποντόρµο, κατά την οποία  

συνεργάζεται µε τον Μπροντσίνο µε αποτέλεσµα πολλά από τα έργα του να 

παρουσιάζουν στοιχεία από το νέο, πιο κοντά στις απαιτήσεις της αυλής, κοµψό στυλ 

των προσωπογραφιών του µαθητή του, χωρίς όµως την κάπως εξεζητηµένη επιµονή του 

στην περιγραφή. 

                                                                                                                                                                      
  
441 W.E. Suida και F.R. Sapley, Paintings and Sculpture from the Kress Collection, National Gallery of 
Art Washington,1956, σελ.142. 
442 L.Berti, Pontormo e il primo...,1956, σελ.55. 
443 Vasari, ό.π., τοµ. 6, σελ.73. 
444 Forster, Hirst, Berti (1973), Cox-Rearick. Ωστόσο η τελευταία το 1964 δέχονταν την παραδοσιακή 
απόδοση στον Giovanni della Casa, µε ιδιαίτερα πειστικά επιχειρήµατα. 
445 Στον τάφο του µάλιστα στη Santa Maria sopra Minerva, υπάρχει σύµφωνα µε τον Costamagna  
( ό.π., σελ. 246 ) ένα πορτραίτο του, πιθανώς από το χέρι του Girolamo Siciolante da Sermonetta, στο 
οποίο τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του καρδιναλίου που διακρίνονται δεν έχουν καµµία σχέση µε 
αυτά του πορτραίτου της Ουάσινγκτον.   
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Επιπλέον αποδείξεις για την 

ταυτότητα του εικονιζόµενου κληρικού, 

δηµοσιεύει η Cox- Rearick το 1964, την 

περίοδο που υποστήριζε την άποψη ότι 

πρόκειται για τον Giovanni della Casa, 

µε την παρουσίαση ενός ακόµα 

πορτραίτου, από τη Βιέννη αυτή τη 

φορά, που αποδίδεται στο εργαστήριο 

του Francesco Salviati, χρονολογείται 

γύρω στο 1537-38, και απεικονίζει τη 

χαρακτηριστική µορφή του ποιητή σε 

κάπως νεαρότερη ηλικία.   

Όλα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στο 

πορτραίτο αυτό της τελευταίας περιόδου 

του Ποντόρµο, ίσως και το ίδιο το τελευταίο, εικονίζεται ο κληρικός και λυρικός ποιητής 

της εποχής Giovanni della Casa, το 1540 - 1544, στην ηλικία των σαράντα περίπου 

χρόνων. 

Εικονίζεται στο εσωτερικό ενός σκοτεινού χώρου ο οποίος αποδίδεται µε 

εξαιρετική λιτότητα µε τη βοήθεια ενός αψιδωτού παραθύρου στο δεξιό τµήµα του 

πίνακα, και µια αψίδα γοτθικού σταυροθολίου που φαίνεται να υποδηλώνει το ξεκίνηµα 

µιας στοάς, στο αριστερό. Η αρχιτεκτονική αυτή µπορεί να παραπέµπει στο εσωτερικό 

του καθεδρικού της Φλωρεντίας που χαρακτηρίζεται για τη γοτθική του λιτότητα, αλλά 

και στο εσωτερικό αρκετών άλλων εκκλησιών της πόλης. 

H εντύπωση που προκαλεί η αυστηρή, πατριαρχική µορφή του εικονιζόµενου 

έτσι όπως δεσπόζει στο χώρο, θα µπορούσε να θυµίσει ακόµη και τις τυπικές 

αναπαραστάσεις της βυζαντινής εικονογραφίας, αν δεν διαταρασόταν από το 

ανησυχητικά έντονο και διαπεραστικό βλέµµα του εικονιζόµενου που ενώ επιβάλλεται 

στο θεατή, ταυτόχρονα επικοινωνεί µαζί του µ’έναν εντελώς άµεσο και γήινο τρόπο. Η 

διχασµένη αυτή εντύπωση µεταξύ επιβολής και επικοινωνίας εκφράζεται και µε άλλο 

τρόπο. Ο καρδινάλιος είναι άτοµο της εκκλησίας, µε ισχυρή επιρροή όπως γνωρίζουµε 

για την περίπτωση του Della Casa. Εκτός από αρχιεπίσκοπος του Μπενεβέντο διετέλεσε 

διπλωµατικός εκπρόσωπος (νούντσιος) στη Βενετία και συµµετείχε µε ζήλο στην 

καταστολή της αίρεσης του Βερτζέριο. Είναι λοιπόν ντυµένος µε την εκκλησιαστική 

στολή του καρδιναλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι ξέσκεπος, µε τον εκκλησιαστικό σκούφο 

στο δεξί του χέρι, ενώ µε το αριστερό κρατά κοντά στο στήθος του και µε τα δάχτυλα 
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περασµένα στις σελίδες του, µε τον τρόπο των νεαρών διανοουµένων του Μπροντσίνο, 

ένα βιβλίο, που πιθανότατα δεν είναι το ευαγγέλιο αλλά κάποια ποιητική συλλογή. 

Επιβολή και επικοινωνία είναι τα δύο σκέλη της προσωπικότητας του Della 

Casa. Ένας άνθρωπος µε θέση κύρους στην εκκλησιασική ιεραρχία, αδίστακτος στις 

διεκδικήσεις του, που συναναστρέφεται ωστόσο ανθρώπους µε πάθη και καλλιτεχνικές 

ανησυχίες όπως ο Μιχαήλ Άγγελλος, ο Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο, η Vittoria Colonna 

και διεκδικεί  στα εγκόσµια τον τίτλο του λυρικού ποιητή, µε ποιήµατα που εµµένουν σε 

µελαγχολικά θέµατα και τραγικούς τόνους.Τα ποιήµατα του Della Casa δεν ανανεώνουν 

τη λυρική ποίηση, που όπως και η τέχνη την περίοδο αυτή περνάει µια ρητορική φάση 

εκλέπτυνσης στη µορφή και παραµέλησης του περιεχοµένου, ασχολούνται όµως παρόλα 

αυτά µε θεµελιώδη υπαρξιακά ζητήµατα όπως ο θάνατος, ο χρόνος, ο ύπνος. 

Το 1558, δεκαπέντε χρόνια περίπου µετά την προτεινόµενη χρονολόγηση του 

πορτραίτου, δηµοσιεύεται το έργο του Giovanni della Casa, Galateo, ένα εγχειρίδιο 

καλής συµπεριφοράς που µεταφέρει σε πιο συγκεκριµένους κανόνες το περιεχόµενο του 

Cortegiano, του Baldassare Castiglione. 

 

 

                                  



 141

 

Κατάλογος  των  «απορριφθέντων»  πορτραίτων 

 

 

X 1) Γυναικείο πορτραίτο 

 

1515-16 ; 

Λάδι σε ξύλο 

65,6 Χ 48 εκ. 

Μοντεκάρλο 

 

Προέρχεται από τη συλλογή του J. B. 

Pierre Lebrun, στο Παρίσι, όπου βρίσκεται µε 

απόδοση στον Αντρέα ντελ Σάρτο. Το Μάρτιο 

του 1810 αγοράζεται από  ιδιοκτήτη ιδιωτικής 

συλλογής του Calais και από τις 19 Iουνίου του 

1990 βρίσκεται στο Μοντεκάρλο, µέσω των 

Christies446. 

Πρόκειται για το πορτραίτο µιας 

νεαρής κοπέλλας που εικονίζεται από τη µέση 

και πάνω, χωρίς τα χέρια, µε το σώµα της σε δεξιό προφίλ ενώ το κεφάλι της, στραµµένο 

πάνω από το δεξί της ώµο, µας αποκαλύπτεται στα τρία τέταρτα. Το πρόσωπό της είναι 

κάπως ανέκφραστο, οι κόρες των µατιών της στρέφονται προς τα δεξιά και η 

διαπραγµάτευση του θέµατος δηλώνει µάλλον ελάσσονα ζωγράφο. Το µόνο που µπορεί 

να θυµίσει Ποντόρµο, και αυτό µόνο όσον αφορά την απόχρωση, και όχι τον τρόπο 

επεξεργασίας του, είναι το ζωηρό κόκκινο χρώµα του φορέµατός της. Το πορτραίτο 

ανακαλύπτει ο Longhi το 1968447 και το ταυτίζει µε ένα από τα 179 χαρακτικά της 

έκδοσης του Didot Jeune του 1809 στο Παρίσι, µε έργα που συγκέντρωσε ο Lebrun κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Γαλλία, Ισπανία, και Ιταλία, το 1807-8. 

Ο Λόνγκι το θεωρεί νεανικό έργο του Ποντόρµο, υποστηρίζοντας ότι η νεαρή 

γυναικεία µορφή έρχεται απευθείας από τον τύπο των γυναικών της τοιχογραφίας της 

Επίσκεψης της Παναγίας στη Santissima Annunziata. Στη συνέχεια, φαίνεται ότι ο 

συσχετισµός αυτός φάνηκε κάπως αστήρικτος ακόµη και στον ίδιο, καθώς η 

                                                           
446 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 307. Το πορτραίτο αυτό αναφέρεται µόνο στη µονογραφία του 
Costamagna και στο άρθρο του R. Longhi, «Pontormo: un ritratto giovanile», antologia di artisti, 
Paragone, nuova serie 37, 1968, σελ. 58-60. 
447  R. Longhi, ό.π. 
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επιφανειακή και επίπεδη διαπραγµάτευση του γυναικείου πορτραίτου που εξετάζουµε, 

δεν έχει τίποτα κοινό µε τις γεµάτες γήινη πλαστικότητα και χάρη, γυναικείες υπάρξεις 

του Ποντόρµο και του Σάρτο που συνθέτουν τις τοιχογραφίες του αιθρίου της 

Annunziata, και χαρακτήρισε τη γυναικεία µορφή πιο αφηρηµένη, πιο κοντά στο 

Ραφαήλ, του οποίου ο Ποντόρµο γνώριζε τα Φλωρεντινά πορτραίτα448. Ωστόσο ο 

χαρακτηρισµός αφηρηµένα (καθώς και ιδεαλιστικά που χρησιµοποιεί παραπάνω), 

πιστεύω ότι είναι εντελώς ακατάλληλος για να αποδοθεί, τόσο στα πορτραίτα της ώριµης 

περιόδου του Ραφαήλ µε την γεµάτη σφρίγος θηλυκότητα των γυναικών που 

απεικονίζουν, όπως της κυρίας µε το βέλο, στο οµώνυµο πορτραίτο, όσο και στα 

πορτραίτα της πρώιµης, που κυριαρχεί η σοβαρότητα και η καλοζυγιασµένη µορφή µιας  

Donna Gravida. 

Η απόδοση στον Ποντόρµο  δεν έγινε δεκτή από κανέναν άλλο µελετητή. Ο 

ίδιος ο Longhi αναγνωρίζει αρκετές από τις αδυναµίες του πορτραίτου, όπως ότι δεν 

αναδεικνύει το µοντέλλο του, ότι η µορφή καµπουριάζει, ο λαιµός είναι χαµηλός, τα 

βλέφαρα άτονα, τις αποδίδει όµως στην απειρία του νεαρού ζωγράφου και προτείνει 

πολύ πρώιµη χρονολόγηση για το έργο. 

Το περίεργο είναι ότι πρόσθετα µειονεκτήµατα για 

τον Longhi αποτελούν το ουδέτερο βάθος και η έλλειψη 

κάποιου διακριτικού γνωρίσµατος της τάξης ή της ταυτότητας 

της νεαρής κοπέλας, ενώ στην πραγµατικότητα η συγκεκριµένη 

παράλειψη µπορεί να εντοπιστεί στα περισσότερα πορτραίτα 

του ζωγράφου. Ένα επιχείρηµα που συνηγορεί στην απόδοση 

Longhi, αλλά που ο Longhi παραλείπει να χρησιµοποιήσει, 

είναι µία οµοιότητα στη στάση και στα φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά της νέας µε τη µορφή της αγίας Λουκίας της 

Ιερής Συνοµιλίας449, που χρονολογείται επίσης πολύ πρώιµα450. 

Η καθοριστική µεταξύ των δύο µορφών διαφορά είναι η 

έλλειψη θηλυκότητας που χαρακτηρίζει την αγία Λουκία451, 

όπως και τις περισσότερες γυναικείες µορφές του Ποντόρµο, εν 

αντιθέσει µε τη µορφή που είναι σαφέστατα θηλυκή. 

                                                                                                                                                                      
 
448 Ό.π., σελ.59.  
449 Βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά στη Santissima Annunziata και είναι γνωστή και ως 
Madonna di San Ruffillo . 
450 O Costamagna τη χρονολογεί γύρω στο 1514 (Ph.Costamagna, ό.π., σελ.114) και θεωρεί πως είναι 
µία από τις πρώτες σηµαντικές παραγγελίες που εκτέλεσε ο ζωγράφος.   
451 Η Αγία Λουκία, αν δε συνοδευόταν από το καθοριστικό για την αναγνώρισή της στοιχείο του 
µαρτυρίου της, δηλαδή το δίσκο µε τα µάτια  που εµφανίζεται να κρατάει στο αριστερό της χέρι, θα 
µπορούσε άνετα να ταυτιστεί µε τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. 
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Χ 2) Πορτραίτο νεαρού άνδρα (µε µεγάλο µαύρο καπέλλο)  

 

                   π. 1519-22 

Λάδι σε ξύλο 

64 Χ 43 εκ. 

Αγνοείται 

Το πορτραίτο αυτό επισηµάνθηκε για 

πρώτη φορά στη συλλογή του µαρκησίου 

Baldovinetti Tolomei, στη Φλωρεντία, απ’όπου 

κληρονοµήθηκε πρώτα στη συλλογή Mainoni 

Baldovinetti, στο Marti της Πίζας και αργότερα 

στη συλλογή Mainoni Baldovinetti, στη Ρώµη452. 

Σήµερα τα ίχνη του αγνοούνται453 . 

 Η πρώτη απόδοση στον Ποντόρµο 

οφείλεται στον Gamba, που πρωτοδηµοσιεύει το 

έργο το 1921454, και καυχιέται για την απόδοσή 

του ξανά το 1956455. Το δέχονται οι Voss, 

Venturi, Becherucci, Berenson και το 

απορρίπτουν οι Smyth, Forster, Cox-Rearick, Costamagna ενώ ο Berti ως συνήθως 

αµφιταλαντεύεται456.  

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα  λιτό, σε σκούρα χρώµατα, πορτραίτο νεαρού 

άνδρα που εικονίζεται από τη µέση και πάνω, µε το σώµα του σε αριστερό προφίλ και το 

πρόσωπό του να µας αποκαλύπτεται στα τρία τέταρτα, καθώς στρέφει το κεφάλι του 

νωχελικά προς τ’αριστερά, πάνω από τον ώµο του, στη στάση που θυµίζει το πορτραίτο 

του Bindo Altoviti του Ραφαήλ. Είναι  ντυµένος στα µαύρα και στο κεφάλι του φορά 

µεγάλο µαύρο στρογγυλό καπέλλο, σύµφωνα µε τη µόδα των πρώτων δεκαετιών του 

αιώνα. 

Το πρόσωπό του, σχήµατος οβάλ, ξεπροβάλλει χλωµό κάτω από το τεράστιο 

µαύρο καπέλλο, µε µια κοµψότητα του στυλ του Μπροντσίνο, ενώ τα λιτά, χωρίς καµµία 

υπερβολή χαρακτηριστικά του αντανακλούν µιαν ήρεµη στοχαστικότητα. Αµυγδαλωτά 

µάτια που στέφονται από τοξωτά φρύδια, ίσια µύτη και καλοσχηµατισµένο αλλά 

                                                           
452 Ph. Costamagna, ό.π. , σελ. 320. 
453 Στον κατάλογο της έκθεσης του 1956 (L. Berti, Mostra del pontormo e del primo manierismo 
fiorentino, ό.π., σελ. 54) αναφέρεται ως έργο της συλλογής Mainoni Baldovinetti της Ρώµης. 
454 C.Gamba, Il Pontormo, Φλωρεντία, 1921, σελ.11. 
455 C.Gamba, Contributo alla conoscenza del Pontormo, Φλωρεντία, 1956, σελ.11. 
456 To 1964  π.χ. προτείνει το όνοµα του Βugiardini (L.Berti, Il Pontormo, 1964, σελ. CLXIV). 
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ερµητικά κλειστό στόµα, είναι χαρακτηριστικά που µαζί µε την ατµόσφαιρα ενός 

στοχαστικού ναρκισσισµού που αποπνέει το έργο, µπορούν να παρασύρουν σε µια 

απόδοση στον Ποντόρµο, ειδικότερα µέσα από τη γοητεία µιας ασπρόµαυρης 

φωτογραφίας. 

Το φόντο σκούρο και ουδέτερο τονίζει κι αυτό τη λευκότητα του προσώπου. 

Το πορτραίτο αυτό πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα της σειράς 

των ανδρικών κυρίως πορτραίτων, που διαδέχονται τις δηµιουργίες των Ποντόρµο, 

Ρόσσο, αλλά και Μπροντσίνο. Οι ζωγράφοι των πορτραίτων αυτών συνεχίζουν την 

παράδοση του λιτού πορτραίτου που εστιάζει στον εσωτερικό κόσµο του εικονιζόµενου, 

απεικονίζοντας µορφές µε στοχαστικά πρόσωπα, στραµµένες στον εαυτό τους, 

αινιγµατικές  αλλά και γεµάτες αµφιβολία. Το αποτέλεσµα όµως στο οποίο καταλήγουν, 

είτε λόγω έλλειψης ικανοτήτων από τη µεριά τους, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν 

είναι προϊόν πρωτότυπης ιδέας, αλλά επανάληψης, δεν έχει την εκφραστική δύναµη των 

πορτραίτων των προκατόχων τους.  

Τα πορτραίτα είναι κάπως επίπεδα, άτονα και ως προς τον τρόπο 

διαπραγµάτευσης και ως προς το ίδιο το θέµα, µε µια στυγνότητα στην έκφραση που τα 

ξεχωρίζει από τα αυθεντικά πορτραίτα που εξετάσαµε457. 

 Στην ίδια κατηγορία πορτραίτων ανήκουν και τα παρακάτω:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
457 Ο Costamagna (Ph.Costamagna, ό.π., σελ.321), το αποδίδει στον Gionanni Antonio Lappoli διότι 
κατά τη γνώµη του, στη δουλειά του συγκεκριµένου ζωγράφου είναι δικαιολογηµένη η ύπαρξη µιας 
τέτοιας σύνθεσης  επιρροών, όπως αυτών που εντοπίζει στο πορτραίτο, δηλαδή του Ποντόρµο, του 
Ρόσσο αλλά και του Παρµιτζιανίνο. Ωστόσο εξαιρεί απ’αυτό το παιχνίδι των επιρροών τον 
Μπροντσίνο, παρόλο που είναι εµφανές ότι  το έργο διατηρεί µια απόχρωση από την κοµψότητα των 
δικών του προσωπογραφιών. Για το λόγο αυτό πιστεύω  ότι και η χρονολόγηση του έργου πρέπει να 
τοποθετηθεί αργότερα από τo 1525-26, που προτείνει ο  Costamagna (σ’αυτό έχω σύµµαχο µόνο την 
αρχική χρονολόγηση του Μπέρτι στην τέταρτη δεκαετία, δηλ. 1530-40 (κατάλογος έκθεσης 1956, 
σελ.54). Επίσης θεωρώ παρακινδυνευµένη την απόδοση ενός έργου, και µάλιστα σε έναν όχι και τόσο 
γνωστό ζωγράφο,χωρίς την άµεση επαφή µε αυτό, και ο Costamagna είναι αδύνατο να έχει δει το ίδιο 
το έργο, καθώς δεν είναι γνωστό που βρίσκεται σήµερα. 
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                Χ 3) Πορτραίτο νέου  

 

 π. 1534 -35 

φρέσκο (tegola, στο λεξικό κεραµίδι) 

66 Χ 51 εκ. 

Αγνοείται  

Προέρχεται από τη συλλογή Contini 

Bonacossi στη Φλωρεντία µέχρι σήµερα. 

Έχει πάρει µέρος στην έκθεση του 1940 και 

στην έκθεση του 1956, ως ώριµο έργο του 

Ποντόρµο, απόδοση που δέχονται οι 

Toesca458, Cox-Rearick459, Chiarini460, ενώ 

την απορρίπτουν οι Forster461, Berti462, 

Costamagna463. 

Πρόκειται για το λιτό πορτραίτο 

ενός εφήβου µε αγέλαστο πρόσωπο, που 

εικονίζεται από τη µέση και πάνω , σχεδόν 

µετωπικά, µε το βλέµµα στραµµένο προς 

τ’αριστερά του. Ο έφηβος είναι ντυµένος 

απλά, µε σκούρο ένδυµα και στο δεξί του χέρι, το µοναδικό που φαίνεται στον πίνακα, 

κρατάει την άκρη ενός αντικειµένου, πιθανώς βιβλίου464 . 

Όπως σχολιάστηκε και για το προηγούµενο πορτραίτο, υπάρχουν κάποια 

χαρακτηριστικά ανάλογα αυτών που παρατηρούνται στα πορτραίτα του Ποντόρµο, όπως 

η σοβαρότητα και το ανήσυχο βλέµµα, τα οποία όµως διατυπώνονται µε µια πεζότητα 

                                                           
458 E.Toesca, Il Pontormo, Roma,1943, εικ.49 (η Toesca το αποδέχεται δηµοσιεύοντας απλώς τη 
φωτογραφία του έργου, δεν το περιλαµβάνει όµως στο κείµενό της).   
459 J.Cox-Rearick, The Drawings of Pontormo, ό.π., σελ.293-294, όπου το συσχετίζει µε το σχέδιο 443 
F.verso. 
460 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 290. 
461 ∆εν το αναφέρει καθόλου. 
462 L.Berti, Mostra del Pontormo... ό.π., σελ.57, όπου έµµεσα, συγκρίνοντάς το µε το Πορτραίτο 
κυρίας του Άµστερνταµ, το αποδίδει στον Foschi. 
463 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 290. Το αποδίδει στον Jacone da Muzzi, µαθητή του Αντρέα ντελ Σάρτο 
µέχρι το 1530 και συνεργάτη του Ποντόρµο στη βίλα Careggi, και προτείνει τη χρονολόγησή  του 
γύρω στο 1530. Απορρίπτει πολύ δικαιολογηµένα την ταύτιση του εικονιζόµενου µε τον Κόζιµο Ι, που 
είχε προτείνει ο Chiarini. 
464 Στο σχέδιο 443F verso, µε το οποίο η Cox Rearick συσχετίζει το πορτραίτο, ο νεαρός κρατά στο 
χέρι ένα µουσικό όργανο. 
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που δεν έχει καµµία σχέση µε την ένταση της διατύπωσης του φλωρεντινού 

µανιεριστή465.  

 

Χ 4) Πορτραίτο νεαρού µε λαούτο 

 

π. 1530 

Λάδι σε ξύλο 

73 Χ 57 εκ. 

Αγνοείται 

 

Βρισκόταν µέχρι το 1838  στη συλλογή 

της οικογένειας του µαρκησίου Pucci κι από εκεί 

πέρασε κληρονοµικά στη συλλογή του κόµη 

Francesco Guicciardini. Τα ίχνη του έργου έχουν 

προς το παρόν χαθεί. 

Το δηµοσιεύει ως έργο του Ποντόρµο 

πρώτος ο Gamba το 1921466, και το δέχονται 

αρκετοί µελετητές, όπως οι Venturi467, Toesca468, 

Becherucci469, λόγω της οµοιότητας του νεαρού 

εικονιζόµενου, στη στάση και στο ένδυµα µε τον 

αλαβαρδιέρο. ∆εν το δέχεται ο Forster. 

O Berti, στον κατάλογο της έκθεσης 

του 1956470, εκφράζει τις αµφιβολίες του για την 

απόδοση, προτείνοντας στη θέση του Ποντόρµο 

τον µαθητή του, Μπροντσίνο, πρόταση που συµµερίζoνται ο Shearman και η Cox-

Rearick471, αλλά το 1964472 επανεκτιµά αναπάντεχα το έργο, εξαίρει την τεχνική του 

αρτιότητα, και το επανααποδίδει στον Ποντόρµο. 

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός ευθυτενή νεαρού άνδρα, που εικονίζεται 

όρθιος, την ώρα που κουρδίζει το λαούτο του. Η κάπως άκαµπτη στάση του φαίνεται να 

ταιριάζει περισσότερο σε πολεµιστή παρά σε µουσικό, διαπίστωση που επαληθεύει την 

                                                           
465 Ωστόσο στο συγκεκριµένο πορτραίτο µπορεί να παρατηρήσει κανείς περισσότερη ζωντάνια στη 
διατύπωση, που προέρχεται είτε από µεγαλύτερη σχεδιαστική ακρίβεια, είτε από την υφή του υλικού 
πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισµένο το πορτραίτο. 
466 C.Gamba, Il Pontormo, σελ.11. 
467 A.Venturi, Storia dell’Arte italiana,11 vol., Μιλάνο,1932, σελ. 162-163. 
468 E.Toesca, ό.π., σελ.23. 
469 L. Becherucci, Manieristi Toscani, Bergamo, 1944, σελ.19. 
470 L.Berti, ό.π. , σελ. 38-39. 
471 Η πληροφορία προέρχεται από Ph.Costamagna, ό.π. , σελ. 293. 
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άποψη ότι είναι δάνειο από τον αλαβαρδιέρο, όπως και η ενδυµασία του, στην οποία 

φαίνεται σαν να πρόσθεσε ο ζωγράφος επίτηδες ένα γιλέκο για ν’αµβλύνει την 

εντύπωση της οµοιότητας, που επεκτείνεται και στον τρόπο διαπραγµάτευσης του 

υφάσµατος στην περιοχή των µανικιών. 

Η ποιοτική διαφορά των δύο έργων φαίνεται καθαρά στο πρόσωπο, το οποίο 

εκτός από την προχειρότητα στον τρόπο απόδοσης, διακρίνεται και από µία ρηχότητα 

στην έκφραση, αδιανόητη για ένα έργο του Ποντόρµο. 

Την πιο ολοκληρωµένη εικόνα για το πορτραίτο συµπυκνώνει, κατά τη γνώµη 

µου, η πρόταση µε την οποία απορρίπτει την απόδοση, ο Costamagna: «ο πίνακας αυτός 

µοιάζει µε µια καρικατούρα των πορτραίτων του Ποντόρµο, των οποίων δεν έχει ούτε το 

πνεύµα ούτε τη γοητεία»473. 

 

Χ 5) Πορτραίτο ανδρός 

 

                  Λάδι σε ξύλο 

52 Χ 37 εκ.  

 Χρονολογία άγνωστη 

Αγνοείται 

 

Το έργο βρισκόταν στη συλλογή 

Contini-Bonacossi την εποχή που πήρε µέρος 

στις δύο εκθέσεις του Palazzo Strozzi, 

δηλαδή το 1940 και το 1956, αλλά δεν 

υπάρχουν στοιχεία για το που βρίσκεται 

σήµερα. 

Στην έκθεση του 1940 πήρε µέρος 

ως αυτοπροσωπογραφία του Ποντόρµο, 

εκδοχή που απορρίφτηκε ήδη στην έκθεση 

του 1956, όπου εκτίθεται ως ανδρικό 

πορτραίτο474. 

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός 

                                                                                                                                                                      
472 Ό.π. 
473 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.293. Ο ίδιος µελετητής το αποδίδει στον κύκλο του Ποντόρµο εξαιτίας 
της οµοιότητας µε το Πορτραίτο ενός αλαβαρδιέρου, και απορρίπτοντας έναν έναν τους µαθητές, όπως 
τους Bronzino, Lappoli, Naldini, προτείνει ως πιθανότερο τον Jacone και το χρονολογεί το 1536, 
εποχή της συνεργασίας των δύο ζωγράφων στο Careggi. 
474 Στον κατάλογο της έκθεσης τοποθετείται τελευταίο στη σειρά των έργων του Ποντόρµο µε το 
λακωνικό σχόλιο: «Esposto alla Mostra del Cinquecento Toscano (εννοεί αυτήν του 1940) come 
supposto autoritratto del Pontormo». 
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γενειοφόρου µεσήλικα, µε σκούρα απλά ρούχα και µπερέ στο κεφάλι, του οποίου 

απεικονίζεται το µπούστο σε δεξιό προφίλ, ενώ το κεφάλι του στραµµένο προς τα δεξιά 

και ανεπαίσθητα ανασηκωµένο, εικονίζεται στα τρία τέταρτα. Το βλέµµα του, 

στραµµένο προς τα δεξιά, απευθύνεται στο θεατή. Η ζωγραφική απόδοση του θέµατος 

απέχει πολύ από τη συνήθη του Ποντόρµο, ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου και 

της γενειάδας, όπου γίνονται εµφανείς  οι άτακτες πινελιές µιας µεθόδου σχεδόν 

ιµπρεσσιονιστικής, που στην περίπτωση ενός πορτραίτου του 16ου αιώνα, δεν µπορεί να 

σηµαίνει τίποτα άλλο παρά ίσως ότι το πορτραίτο είναι ατέλειωτο, και έτσι η απόδοση 

στον Ποντόρµο αµφισβητήθηκε σχετικά γρήγορα 475. 

Τα φυσιογνωµικά όµως χαρακτηριστικά του εικονιζόµενου, και κυρίως η 

στάση µε την οποία ποζάρει, θεωρήθηκε από τους 

µελετητές, ότι πιστοποιούν τη σχέση του µε τις 

υπόλοιπες προτεινόµενες αυτοπροσωπογραφίες του 

ζωγράφου που είναι: η µορφή του γενειοφόρου άνδρα 

στο αριστερό άκρο της ποµπής της Προσκύνησης των 

Μάγων476, το µόνο πρόσωπο απ’ το σύνολο του έργου 

που φαίνεται ν’απευθύνεται προς το θεατή και η µορφή 

του Νικόδηµου στο δεξιό άκρο της Αποκαθήλωσης της 

Santa Felicita, για την οποία υπάρχει και το σχετικό 

προπαρασκευαστικό σχέδιο στο Ουφίτσι477, ενώ µία 

τρίτη προτεινόµενη αυτοπροσωπογραφία του είναι η 

µορφή του Αγίου Φραγκίσκου στη Madonna delle arpie του Αντρέα ντελ Σάρτο478. 

Πιθανότερη φαίνεται η εκδοχή του Μπέρτι ότι πρόκειται για πορτραίτο του 

Ποντόρµο από κάποιο ζωγράφο του δεύτερου µισού του 16ου αιώνα, όπως ο Naldini. 

 

 

 

                                                           
475 Ο Μπέρτι ήδη στα Quaderni Pontormeschi του 1956-57, ενώ δέχεται την πιθανότητα να πρόκειται 
για προσωπογραφία του Ποντόρµο, απορρίπτει την εκδοχή της απόδοσής της στον ίδιο το ζωγράφο 
και προτείνει έναν φλωρεντινό του δεύτερου µισού του 16ου αι., όπως ο µαθητής του, Naldini. 
476  Βρίσκεται στη Galeria Palatina του µουσείου Pitti και χρονολογείται γύρω στο 1519-20 (L.Berti, 
L’opera completa, σελ.95). Ο πρώτος που προτείνει την εκδοχή της αυτοπροσωπογραφίας, είναι ο 
Schäffer, στο Das Florentiner Bildnis, Μόναχο, 1904, σελ.147 όπως µας πληροφορεί ο H.Tietze 
(Η.Tietze, «A self portrait by Pontormo»,Gazette des Beαux-Arts, XLI, 1953, σελ.365-366), ο οποίος 
θεωρεί επίσης αυτοπροσωπογραφία του Ποντόρµο, ένα πορτραίτο από µια ιδιωτική συλλογή στο 
Michigan, τόσο µακριά από το στυλ αλλά ίσως και από τον αιώνα του ζωγράφου, που δεν το 
συµπεριέλαβα στα πορτραίτα.  
  
477 Το σχέδιο 6587F στο Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. 



 149

 

 

Χ 6)   Πορτραίτο κυρίας µε σκύλο 

 

π. 1532-33 

Λάδι σε ξύλο 

89 Χ 70 εκ. 

Ινστιτούτο Τέχνης Stadel, Φρανκφούρτη 

 

Το πορτραίτο είναι ένα από αυτά 

που αναφέρονται στον κατάλογο Riccardi 

του 1612, µε απόδοση στον Ποντόρµο, και 

προέρχεται από τη συλλογή του Οτταβιάνο 

των Μεδίκων. Το 1802-8 479 το απέκτησε η 

συλλογή Lebrun, το 1810 η συλλογή του 

καρδιναλίου Fesch, το 1845 η συλλογή 

Mailand, και από το 1882 βρίσκεται στην 

ιδιοκτησία του µουσείου της 

Φρανκφούρτης, ως έργο του Μπροντσίνο. 

Το έργο, που έχει χαρακτηριστεί 

από το Berenson ως ένα από τα 

σηµαντικότερα ιταλικά γυναικεία  

πορτραίτα480, από τη στιγµή της ανακάλυψής του διχάζει τους ερευνητές σε 

υποστηρικτές της απόδοσης στον Ποντόρµο και σε υποστηρικτές της απόδοσης στον 

Μπροντσίνο, ενώ κατά καιρούς έχει αποδοθεί και σε άλλους ζωγράφους όπως στον 

Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο και στον Αντρέα ντελ Σάρτο. 

Πρώτη φορά στον Ποντόρµο  το απέδωσε ο Μπέρενσον το 1896, και 

ακολούθησε ο Waetzoldt και οι υπόλοιποι συγγραφείς των καταλόγων του µουσείου. 

Yποστηρικτές της απόδοσης στον Ποντόρµο είναι επίσης οι Gamba, Becherucci, 

Forlani-Tempesti και Μπέρτι481, ενώ στον Μπροντσίνο το αποδίδουν οι Cox-Rearick, 

                                                                                                                                                                      
478 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.291. Ίσως ο συγγραφέας να παροτρύνθηκε σε αυτή την απόδοση από τη 
δήλωση του Βαζάρι ότι ο Ευαγγελιστή Ιωάννης στο ίδιο έργο είναι ο γλύπτης Jacopo Sansovino (S.J. 
Freedberg, Andrea del Sarto,Cambridge,1963, σελ. 43). 
479 Η χρονολογία είναι από τον κατάλογο της έκθεσης του 1956. Ο Ph. Costamagna , ό.π., σελ.296 έχει 
την χρονολογία 1807-9. 
480 B. Berenson , The Drawings of the Florentine painters, Σικάγο και Λονδίνο, The University of 
Chicago Press, 1970 (α΄ έκδ. 1938), τοµ. 2,  σελ. 316. 
481 L.Berti, L’opera completa..., ό.π., σελ.105. 
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Shearman, Costamagna. O Forster το εξαιρεί. Η προτεινόµενη χρονολόγηση και από τις 

δύο παρατάξεις ποικίλει από το 1530 ως το 1535. 

Πρόκειται για το πορτραίτο µιας φλωρεντινής κυρίας που ποζάρει καθισµένη 

στην πολυθρόνα της, µε ένα σκυλάκι στην αγκαλιά της. Η επισηµότητα της ενδυµασίας 

της, η πολυτελής πολυθρόνα, η κόγχη µπροστά στην οποία ποζάρει, αλλά και τα βιβλία 

πίσω της, προσδίδουν µια µεγαλοπρέπεια στη σύνθεση. Είναι φανερό ότι ο ζωγράφος 

θέλει να τονίσει µε  σχεδόν επιδεικτικό τρόπο, την υψηλή κοινωνική θέση της 

εικονιζόµενης, µε την προσθήκη πλήθους ανεκδοτολογικών στοιχείων, δοσµένα µε την 

περιγραφική ακρίβεια που χαρακτηρίζει τα πορτραίτα του Μπροντσίνο. Το κόκκινο 

χρώµα του φορέµατος της εικονιζόµενης, που δεσπόζει στο έργο482 και αποτελεί ένα από 

τα βασικά επιχειρήµατα της παράταξης των µελετητών που αποδίδουν το έργο στον 

Ποντόρµο, θα µπορούσε να συνδράµει στην υπόθεση κάποιας συµµετοχής του στο έργο, 

η οποία όµως αποκλείεται λόγω της ιδιαίτερης εµµονής που παρουσιάζει ο ζωγράφος 

του πορτραίτου στη λεπτοµέρεια, τέτοια που δε συναντάται σε κανένα πορτραίτο του 

Ποντόρµο. Ακόµη και στα τελευταία σωζόµενα πορτραίτα του, της περιόδου µετά το 

1534, στα οποία επισηµαίνεται η συνεργασία του Μπροντσίνο483, υπάρχει µία 

χαρακτηριστική λιτότητα στο σύνολο. Η λεπτοµερής περιγραφή των κοσµηµάτων, της 

χρυσοποίκιλτης πολυθρόνας, ο τονισµός της υλικής υπόστασης όλων των αντικειµένων 

σε βαθµό που να θυµίζει προσωπογραφίες καλλιτεχνών του βορρά, η καθαρότητα στην 

περιγραφή των φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών της εικονιζόµενης, είναι στοιχεία που 

δικαιολογούν την απόδοση στον Μπροντσίνο.  

Ο Costamagna καθώς έχει ταυτίσει όλα τα πορτραίτα της συλλογής Riccardi µε 

µέλη της οικογένειας των Μεδίκων, υποστηρίζει ότι το ίδιο συµβαίνει και σ’αυτήν την 

περίπτωση, και προτείνει την ταύτιση της εικονιζόµενης µε την Francesca Salviati, 

σύζυγο του Οτταβιάνο των Μεδίκων και αδελφή της Μαρία Σαλβιάτι που γνωρίζουµε 

από το πορτραίτο της Βαλτιµόρης. Η Francesca Salviati ήταν επίσης η µητέρα του πάπα 

Λέοντα XI. Το πορτραίτο σύµφωνα µε τον Costamagna εκτελέστηκε µε την ευκαιρία 

του γάµου της µε τον Ottaviano το 1533, δεύτερος γάµος γι’αυτήν, αφού πρώτος της 

άντρας ήταν ο Piero Gualterotti484. Τα ρούχα της έχουν το ίδιο χρώµα µε τα εµβλήµατα 

της οικογένειας Σαλβιάτι, δηλαδή άσπρο και κόκκινο, σύµφωνα µε συνήθεια της εποχής 

που έχει ήδη εντοπιστεί ως πρακτική στο Πορτραίτο του Ludovico Capponi485, του 

                                                           
482 Iδιαίτερα περίεργο µου φαίνεται το γεγονός ότι το έντονο κόκκινο του φορέµατος µε την 
ολοκληρωτική απουσία της χρήσης σκιοφωτισµού για τη δηµιουργία του, ο Μπέρτι (L.Berti, ό.π., 
σελ.105), το θεωρεί χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του Ποντόρµο αντί του Μπροντσίνο, ενώ 
προσωπικά θεωρώ ότι το επίπεδο χρώµα είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της τεχνικής του 
Μπροντσίνο.  
483 Όπως το πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι µε το κοριτσάκι ή του Giovanni della Casa. 
484 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 297. 
485 Frick Collection, Νέα Υόρκη. 
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Μπροντσίνο. Μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι πρόκειται για το πορτραίτο της 

δούκισσας του Ουρµπίνο486.  

 

 

Χ 7)  Πορτραίτο νέου 

 

π. 1535 

Λάδι σε ξύλο 

98 Χ 73 εκ. 

                 Castello Sforzesco, Mιλάνο  

Βρισκόταν στην πινακοθήκη 

Rinuccini στη Φλωρεντία ως έργο του 

Μπροντσίνο, απ’ όπου πέρασε στη συλλογή 

του πρίγκηπα Trivulzio, στο Μιλάνο. Το 1935 

αγοράστηκε µαζί µε το σύνολο της συλλογής 

Trivulzio, από το µουσείο που βρίσκεται µέχρι 

σήµερα.  

Αποδόθηκε για πρώτη φορά στον 

Ποντόρµο από το Μπέρενσον το 1909 και από 

τότε η έρευνα για την απόδοσή του διχάζεται 

µεταξύ των δύο ζωγράφων487. Οι λόγοι γι’αυτό 

το διχασµό είναι εύλογοι καθώς το πορτραίτο 

καθορίζεται από στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

το έργο και των δύο ζωγράφων. Προβληµατική προκύπτει από τους ερευνητές και η 

χρονολόγησή του που κυµαίνεται από το 1521-22 που προτείνει ο Clapp488 µέχρι το 

1540, εκδοχή του Sanminiatelli. 

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός πολύ νεαρού ατόµου, ενός εφήβου, που 

ποζάρει όρθιος, σε µέγεθος τριών τετάρτων, ελαφρά στραµµένος προς τ’αριστερά, 

κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο, ενώ µε το άλλο στηρίζεται σε κάποιο ξύλινο 

στήριγµα, ανάλογο µε αυτό που παρατηρείται στο Πορτραίτο νέου, της Λούκα. 

Ο νέος είναι ντυµένος µε µαύρο, κοµψό και κάπως ιδιόρρυθµο ένδυµα, από το 

ίδιο ύφασµα που είναι φτιαγµένο και το ένδυµα του άντρα στο πορτραίτο ν. 15 του ίδιου 

καταλόγου. Το ένδυµα αυτό έχει µανίκια φουσκωτά στο πάνω µέρος, και εφαρµοστά 

                                                           
486 L.Berti, ό.π., σελ.105. 
487 Στον Μπροντσίνο το αποδίδουν οι Longhi, Becherucci, Cox-Rearick, στον Ποντόρµο οι Clapp ( ο 
οποίος παραδέχεται όµως ότι δεν το έχει δει από κοντά ),Toesca, και αρχικά και ο Μπέρτι. 
488 F.M.Clapp, ό.π ., σελ. 160. 



 152

από τους αγκώνες και κάτω, ενώ ένα πρόσθετο τριγωνικό κοµµάτι από το ίδιο ύφασµα 

καλύπτει την περιοχή του στήθους, στερεωµένο µε λεπτά κορδόνια στα οποία 

ξεχωρίζουν οι µεταλλικές απολήξεις. Ο νεαρός έχει κοντά µαλλιά και φορά µαύρο 

βελούδινο σκούφο. Το πρόσωπό του απευθύνεται προς το θεατή, αλλά οι 

ολοστρόγγυλες, και κάπως διεσταλµένες κόρες των µατιών του, είναι στραµµένες προς 

τα δεξιά, µε µια τόσο δύσπιστη έκφραση που µοιάζει ν’αγγίζει τα όρια του πανικού. 

Η λιτότητα του πορτραίτου, το ουδέτερο χωρίς διακοσµητικά στοιχεία ή 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, βάθος του, και η ψυχολογική κατάσταση που εκπέµπεται από 

το βλέµµα του νέου489, συνιστούν την απόδοση στον Ποντόρµο, αλλά η κάπως επίπεδη, 

χωρίς σκιοφωτισµούς επεξεργασία της µορφής ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου, η 

στάση του νεαρού, αλλά και τα ίδια τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του προσώπου 

του και κυρίως τα µάτια, σκιαγραφούν κατά τη γνώµη µου τα καθοριστικά επιχειρήµατα 

της τελικής απόδοσης στον Μπροντσίνο. 

Ο τρόπος που ο νεαρός κρατά το 

βιβλίο είναι αυτός που λίγο αργότερα θα 

εξελιχτεί στον τρόπο µε τον οποίο κάνει 

την ανάλογη κίνηση ο Ουγκολίνο 

Μαρτέλλι, στο γνωστό πορτραίτο του 

Μπροντσίνο. 

 Ενδεικτική είναι η διατύπωση 

του Μπέρτι όταν τεκµηριώνει την πρώτη 

απόδοση, την οποία στη συνέχεια 

αποσύρει490, στον Ποντόρµο το 1956491: « 

...ο Ποντόρµο έχει αφήσει την ορµή της 

φαντασίας που χαρακτήριζε τα πορτραίτα 

του των προηγούµενων χρόνων, όπως το Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου του 1530, και 

παρουσιάζει µια καινούρια γι’αυτόν αντικειµενικότητα, επηρεασµένος πιθανά από τον 

Μπροντσίνο, ο οποίος έχει επιστρέψει από το Pesaro του 1530-32 όπου ήρθε σε επαφή 

µε µια παράδοση που είναι σαφώς επηρεασµένη από το Ραφαήλ...». 

Η παρατήρηση αυτή του Μπέρτι, παρόλο που διαφωνεί µε την απόδοση στον 

Μπροντσίνο, είναι σηµαντική διότι δέχεται ότι υπάρχει διαφορά στα πορτραίτα που 

ζωγραφίζει ο Ποντόρµο από τη δεκαετία του ’30 και µετά, και ότι η διαφορά αυτή 

σηµαίνει µια στροφή προς κάποια πιο αντικειµενική και λιγότερο φανταστική 

απεικόνιση. Πρόκειται για την στροφή που έχω παρατηρήσει στα πορτραίτα του 

                                                           
489 Παρατήρηση που κάνει και ο Μπέρτι. ( L. Berti, Mostra del Pontormo..., ό.π., σελ. 50). 
490 L.Berti, L’opera completa, ό.π., σελ. 106. Το αποδίδει στον Foschi. 
491 L.Berti, Mostra del Pontormo..., ό.π., σελ. 49. 
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Ποντόρµο µετά την αλλαγή του καθεστώτος στη Φλωρεντία, η οποία οφείλεται εν µέρει 

και στη συνεργασία του Μπροντσίνο που είναι ορατή µετά το 1534, όταν αυτός ήδη 

τείνει προς  τη δηµιουργία του  στυλ  που θα γίνει ευρύτερα αποδεκτό στην αυλή των 

Μεδίκων και το επικρατέστερο στην αυλική τέχνη στο σύνολό της. Η προτεινόµενη για 

το έργο χρονολόγηση γύρω στο 1535492 πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ καλά µε την άποψη 

αυτή. 

Tην απόδοση στον Μπροντσίνο επιβεβαιώνει ο A. Cecchi493 αναγνωρίζοντας 

το σονέτο που συνοδεύει το πορτραίτο ως έργο του Benedetto Varchi αφιερωµένο στο 

Lorenzo Lenzi. Το σονέτο που πρώτος προσπάθησε να διαβάσει ο Clapp494 είναι το 

ακόλουθο:  
Famosi Fronti de’ Cra... santi 

Per non so qual del Ciel fero Pia... 

Rado hoggi s’orna Cesare o Poeta 

Merce del guasto Mondo i pier derrori 

chi sara mai...segnamente honesi 

Il od...che in Voi si dolcemente aqueta 

I vianj le tempeste ‘ e’n...lieta 

Ogni anima gentil del Volgo fuori? 

Et chi sia poi...degnamente ancora 

Adorar possa & quanto si conuiene 

Lalta vertu ch’e nel bel nostro inuolta 

Io da che prima nasce l’Aurore 

Fin che di naduo al’oriente uiene, 

V’adoro e’inchino humil solo Vna uolta 

 

Ed... 

Ama gentil dal faute cag... 

O sol gris a honestate in... 

Torre in alto...fo og... 

O fiamma...mai 

Ti ama neve...io mi 

Opiacer onde l’ali al bel uer ergo 

Che luce soura quanti il sol ne... 

Del vostro nome se mie rime 

Fassin si si l...ge haurei pien Io 

La sana...tiade...poc... 

Per che portar nel posto... 

Parti del mondo... 

Ch...pennin...e’l...cerco 

 

                                                           
492 Την οποία υποστηρίζουν επίσης οι Gamba, Emiliani, Berti ( Mostra del Pontormo..., ό.π., σελ. 49)  
και  Berti (L’opera completa…, ό.π.). 
493 Α.Cecchi, «“ Famosi Frondi di cui santi honori…”, un sonetto del Varchi e il ritratto di Lorenzo 
Lenzi dipinto dal Bronzino », Artista, 2, 1990, σελ. 8 – 19 (Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 306). 
494 F.M. Clapp, ό.π., σελ. 161. 



 154

O Cecchi ταυτίζει κατά συνέπεια τον εικονιζόµενο µε τον Lorenzo Lenzi και 

τοποθετεί το πορτραίτο χρονολογικά την εποχή που οι Bronzino, Varchi και Lenzi είχαν 

καταφύγει στο Bivigliano για να γλυτώσουν από µία ξαφνική επιδηµία πανούκλας. Το 

γεγονός όµως αυτό χρονολογείται το 1527-1528, χρονολογία πολύ πρώιµη για το στυλ 

του πορτραίτου. 
 

 

 

         Χ 8)  Πορτραίτο του Κόζιµο Ι  (προφίλ) 

 

1537 

Λάδι σε ξύλο 

47 Χ 31 εκ.  ( 48  Χ 32,5 στον Costamagna) 

Ουφίτσι, Φλωρεντία. 

 

Το πορτραίτο προέρχεται από τη 

συλλογή του Leonardo Mainozzi στη Φλωρεντία, 

βρισκόταν στο παλάτσο Πίττι το 1761 και στο 

Ουφίτσι λίγο µετά το 1910. Από το 1939 ως το 

1974 βρισκόταν στο µουσείο των Μεδίκων.    

Ο Gamba το 1910495, αναγνωρίζει στο 

συγκεκριµένο έργο το πορτραίτο του Κόζιµο Ι 

που, σύµφωνα µε την αναφορά του Βαζάρι496, 

ζωγράφισε ο Ποντόρµο στο Castello µετά την 

µάχη του Montemurlo τo 1537 και το συνδέει µε 

το σχέδιο που αναπαριστά το ανάλογο προφίλ497. 

Τον ακολουθούν αρκετοί µελετητές, καθώς 

ακόµη δεν είχε γίνει και η πρόταση του 

Keutner498, που ταυτίζει τον αλαβαρδιέρο του µουσείου Getty µε το πορτραίτο του 

Κόζιµο Ι που περιγράφεται στην απογραφή της συλλογής Riccardi του 1612, και κατά 

συνέπεια και µε το πορτραίτο του Κόζιµο που αναφέρει ο Βαζάρι. 

                                                           
495 C.Gamba, «Un Ritratto di Cosimo I del Pontormo», Rivista d’Arte, έτος VII, 1910, σελ. 125-127. 
 
496 G.Vasari, ό.π., τοµ. 6, σελ. 282. 
497 6528 F.verso και βρίσκεται στο Ουφίτσι. 
498 H. Keutner, ό.π., σελ. 147-148. 
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Η απόδοση του σχεδίου στον Ποντόρµο, 

καθώς και η ταύτιση του εικονιζόµενου µε τον δούκα 

Κόζιµο Ι, δεν αµφισβητήθηκε ποτέ, λόγω της 

ποιότητας του σχεδίου, και της αναγνώρισης σε αυτό 

των φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών του δούκα, της 

εποχής πριν αφήσει γενειάδα, δηλαδή πριν από το 

τέλος του 1537. Αυτό που αµφισβητήθηκε, και πολύ 

σωστά , είναι η πατρότητα του πορτραίτου, ο 

ζωγράφος του οποίου σίγουρα έχει βασιστεί στο 

σχέδιο, αλλά έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ο 

ίδιος ο Ποντόρµο καθώς το έργο είναι ιδιαίτερα 

απλοϊκό, και αρκετά χαµηλής ποιότητας. 

Ο Keutner για να ενισχύσει και την τολµηρή εκδοχή της ταύτισης του 

αλαβαρδιέρου µε τον Κόζιµο, αναγνωρίζει πρώτος τη χαµηλή ποιότητα του έργου, και το 

αποδίδει στο εργαστήριο του Βαζάρι, έτσι ώστε να χηρέψει και η θέση του πορτραίτου 

του Κόζιµο από τον Ποντόρµο µετά τη µάχη του Montemurlo499. Την άποψή του 

συµµερίζεται και η Cox-Rearick500, που ισχυρίζεται επιπλέον ότι ο ζωγράφος έχει 

χρησιµοποιήσει το σχέδιο ως βάση του. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Langedijk501 και 

Simon502, ενώ την τελική απάντηση δίνει πιστεύω ο Costamagna503 που συνδέει το 

πορτραίτο µε ένα απόσπασµα από τις Ενθυµίσεις του Βαζάρι όπου αναφέρεται η 

εκτέλεση από τον ίδιο, το 1559, ενός πορτραίτου του Κόζιµο Ι, όπως ήταν νέος, την 

εποχή που έγινε δούκας, για χάρη του Messer Lionardo Mainozzi και για 15 σκούδα. 

Πιθανότατα λοιπόν ο Βαζάρι χρησιµοποίησε το σχέδιο του Ποντόρµο. Το ίδιο το 

πορτραίτο στη συνέχεια του χρησίµευσε ως πρότυπο για την απόδοση της µορφής του 

Κόζιµο Ι όταν διακοσµούσε την αίθουσα του δούκα, στο παλάτσο Vecchio, όπως και το 

Πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι επίσης του Ποντόρµο, αποτέλεσε οµοίως το πρότυπο για 

                                                           
499 G.Vasari, ό.π., τοµ. 6, σελ. 282. 
500 J.Cox- Rearick, The drawings of Pontormo, Harvard University Press Cambridge, 1964, σελ. 299-
300. Ωστόσο στο Dynasty and Destiny in Medici Art, του 1984 στην σελ. 260, υποσ.36 αναφέρεται σε 
ένα πορτραίτο του Κόζιµο σε προφίλ, ζωγραφισµένο από τον Ποντόρµο το 1537, στο οποίο 
στηρίχτηκαν οι αφηγηµατικές τοιχογραφίες, της αίθουσας στο Παλάτσο Vecchio που είναι 
αφιερωµένη στο δούκα, και αφορούν τα γεγονότα του 1537, αλλά και τις αλληγορικές παραστάσεις 
του Κόζιµο σε σχέση µε τις πόλεις της Τοσκάνης. 
Η πιο αµφιταλαντευόµενη είναι η άποψη του Berti o οποίος στον κατάλογο του 1956 δέχεται ότι η 
πρόκειται για το πορτραίτο του δούκα που ζωγράφισε ο Ποντόρµο στο Castello µετά τη µάχη στο 
Montemurlo (σελ.52), το 1973 (σελ.106) προτείνει το όνοµα του Foschi και το 1990 (σελ. 44-45), 
επιστρέφει στην πρώτη εκδοχή. 
 
501 K.Langedijk, The portraits of the Medici, 15th-18th centuries, τοµ.1, Φλωρεντία, 1981, σελ.82. 
502 R.B. Simon, Bronzino’s Portraits of Cosimo I de Medici, Ph.D., Columbia University, Νέα Υόρκη, 
1982, Ann Arbor 1984. (Η πληροφορία είναι από Ph.Costamagna, σελ. 286). 
503 Ph.Costamagna, ό.π., σελ.287. 
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το πορτραίτο της µητέρας του δούκα στην αίθουσα του Giovanni delle Bande Nere αλλά 

και για την απεικόνισή της στην τοιχογραφία που απεικονίζει τους γάµους της 

Αικατερίνης των Μεδίκων και βρίσκεται στην αίθουσα του Κλήµη VII504. 

 

Χ 9) Πορτραίτο του Κόζιµο ντυµένου  Ισπανoύ 

 

π. 1538-39 

Λάδι και τέµπερα σε ξύλο 

101 X 76,2  εκ. 

Συλλογή της Barbara Piasecka Johnson, Princeton. 

 

Προέρχεται από τη συλλογή 

των Μεδίκων και υπάρχει  στην 

καταγραφή της συλλογής Riccardi του 

1612. Αργότερα βρίσκεται στη συλλογή 

του Charles Crew στο Λονδίνο, και από 

εκεί µέσω των Christies, το 1915 

αγοράζεται από τον Smith. Το 1946 

βρίσκεται στη συλλογή του λόρδου 

Burton στο Λονδίνο και το 1952  στη 

Νέα Υόρκη στη συλλογή Wildenstein, 

από όπου τελικά αγοράζεται από την 

Barbara Piasecka Johnson505. Πρόκειται 

δηλαδή για ένα πολυταξιδευµένο 

πορτραίτο που έχει µάλιστα υποστεί 

πολλές ταλαιπωρίες506 κατά τη διάρκεια 

της ιστορίας του, σε τέτοιο βαθµό µάλιστα, ώστε η Cropper να δηλώνει ότι στην 

κατάσταση που βρίσκεται, κυρίως το πρόσωπο, δεν είναι δυνατόν να το εµπιστευτεί πια 

κανείς, για οποιουδήποτε είδους απόδοση507. 

Το πορτραίτο αυτό, ή αγνοείται από 

τους περισσότερους ερευνητές ή αποδίδεται 

κατά παράδοση στον Μπροντσίνο. Αποδίδεται 

                                                           
504 Την οµοιότητα αυτή επισηµαίνουν οι περισσότεροι µελετητές. 
505 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 242. 
506 Όπως το να µεταφερθεί από ξύλο σε καµβά και στη συνέχεια από καµβά σε ξύλο. 
507 E. Cropper, ό.π., σελ.103. 
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ουσιαστικά για πρώτη φορά508 στον Ποντόρµο από τον Μπέρενσον, µε την ευκαιρία της 

έκθεσης της Βαλτιµόρης, το 1961509, και την ίδια περίπου εποχή έρχεται στο προσκήνιο, 

παράλληλα µε το πορτραίτο του αλαβαρδιέρου, όταν ο Keutner δηµοσιεύει την 

καταγραφή Riccardi του 1612, καθώς λίγο αργότερα ο Simon, βασιζόµενος στην 

οµοιότητα των δύο πορτραίτων ταυτίζει και εδώ τον νεαρό εικονιζόµενο µε τον Κόζιµο 

Ι, χωρίς όµως να δεχτεί και την απόδοση στον Ποντόρµο510. 

Όταν το πορτραίτο του αλαβαρδιέρου επανέρχεται στο προσκήνιο το 1989, µε 

την αγορά του από το µουσείο Getty, οι  δηµοσιεύσεις που το συνοδεύουν στρέφονται 

και προς το πορτραίτο που εξετάζουµε. Σηµαντικότερη η παρουσία του στην 

µονογραφία του Costamagna, o οποίος το εντάσσει στον κατάλογο µε τα αυθεντικά 

πορτραίτα του Ποντόρµο και του αφιερώνει δύο ολόκληρες σελίδες. 

Το πορτραίτο απεικονίζει έναν κοµψευόµενο νεαρό άντρα, που ποζάρει 

ντυµένος σύµφωνα µε την ισπανική µόδα στο εσωτερικό ενός φλωρεντινού σπιτιού, 

όρθιος, µε το αριστερό χέρι στη µέση και στο δεξί ένα βιβλίο. Οι µελετητές που 

αναγνωρίζουν στον νεαρό αλαβαρδιέρο, τον Κόζιµο Ι το 1537, σπεύδουν ν’ 

αναγνωρίσουν και εδώ το νεαρό δούκα, διότι η ύπαρξη ενός δεύτερου, επιβεβαιωµένου 

από την καταγραφή του 1612, πορτραίτου του δούκα, στα ίχνη του πρώτου, ενισχύει τον 

ισχυρισµό τους. Το δεύτερο επιχείρηµά τους µπορεί να αποτελέσει η απόδοση και αυτού 

του πορτραίτου στον Ποντόρµο. Κατά συνέπεια οι Cox-Rearick και Costamagna 

επιχειρηµατολογούν υπέρ της απόδοσης του πορτραίτου της συλλογής Piasecka Johnson 

στον Ποντόρµο, τονίζοντας τις οµοιότητές του µε αυτό του µουσείου Getty. Πράγµατι η 

στάση του νεαρού άντρα είναι όµοια  µε του αλαβαρδιέρου, γνωρίζουµε όµως πολλά 

ανδρικά πορτραίτα της εποχής που µιµήθηκαν ακριβώς την ίδια στάση, µέχρι του 

σηµείου να µιλάµε για την πιθανότητα της χρήσης, του ίδιου του χαρτονιού µε τις 

µετρήσεις του Ποντόρµο και από άλλους511. 

 Επιπλέον υπάρχει το 

Πορτραίτο ενός νέου άντρα µε βιβλίο 

του Μπροντσίνο,  βασισµένο επίσης στο 

                                                           
508 Ακόµη και στην καταγραφή Riccardi του 1612  δεν αναφέρεται ως έργο του Ποντόρµο αλλά ως 
έργο που θεωρείται ότι είναι του Ποντόρµο (... si crede di mano di Jac.o dα Puntormo...), 
Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 242 . 
509 Και πιθανότατα και επ’ευκαιρία της µέλλοντικής πώλησης του πίνακα, από τον Wildenstein, µε τον 
οποίο συνεργάζονταν ο Μπέρενσον, στη συλλογή Piasecka Johnson .Εδώ υπάρχει και ένα πρόβληµα 
διότι η Cropper χρονολογεί την απόδοση του Μπέρενσον στον Ποντόρµο ήδη το 1948 
(Ε.Cropper,ό.π., σελ.100) παρόλο µάλιστα που δεν την υποστηρίζει, ενώ ο Costamagna το 1961 
(Ph.Costamagna,ό.π., σελ.242). 
510 Ph. Costamagna, ό.π. 
511 Ε. Cropper, ό.π., σελ.104. 
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Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου512, που παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες µε το 

πορτραίτο που εξετάζουµε: α) οι προσωπογραφούµενοι εντάσσονται σε εσωτερικό χώρο 

µε παρόµοια αρχιτεκτονικά στοιχεία β) το δεξί χέρι των δύο νέων κρατάει το βιβλίο µε 

τα δάχτυλα περασµένα στις σελίδες του ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο γ) το αριστερό χέρι 

ακουµπά στην πραγµατικότητα στη µέση, στην περίπτωση των δύο νεαρών, ενώ το χέρι 

του αλαβαρδιέρου βρίσκεται χαµηλότερα, πάνω στο γοφό του δ) το σύνολο του 

πορτραίτου και στις δύο περιπτώσεις  χαρακτηρίζεται από µια εξεζητηµένη κοµψότητα 

και χάρη που χαρακτηρίζει τα πορτραίτα του Μπροντσίνο της περιόδου 1535-40513 .  

Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο πορτραίτων είναι η παρουσία του ξίφους το 

οποίο υπάρχει στο Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου. Το ξίφος όµως, όπως είναι γνωστό, 

συνοδεύει πολύ συχνά τα πορτραίτα των ευγενών της εποχής, συµβάλλοντας στην 

εικονογράφηση του ιδανικού τους που, σύµφωνα µε τον Castiglione, είναι ο συνδυασµός 

δράσης και διανόησης.  

Το πορτραίτο κατά συνέπεια πρέπει να ενταχθεί πάλι στην παράδοση των 

έργων του Μπροντσίνο ή του περιβάλλοντός του, ενώ ταυτόχρονα, η ταύτιση του 

εικονιζόµενου µε τον Κόζιµο Ι είναι µάλλον απίθανη, διότι αναιρείται αν αφαιρεθεί το 

βασικό της επιχείρηµα, που είναι η οµοιότητα µε τον αλαβαρδιέρο. Εξάλλου, πριν από 

την απόπειρα της ταύτισης του αλαβαρδιέρου µε τον νεαρό δούκα, κανείς δεν είχε 

σκεφτεί να ταυτίσει το πορτραίτο της συλλογής Piasecka Johnson µε τον Κόζιµο Ι, 

εφόσον τα ήδη αµφισβητούµενα εξαιτίας της κακής κατάστασης του πίνακα, 

φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του εικονιζόµενου, δεν θυµίζουν αυτά του Κόζιµο . 

 

 

      Χ 10)  Πορτραίτο ευγενούς µε βιβλίο 

 

π. 1540 

Λάδι σε ξύλο 

                  90 Χ 60 εκ. 

Ιδιωτική συλλογή, Φλωρεντία 

 

Το πορτραίτο είχε εντοπιστεί 

παλιότερα στο παλαιοπωλείο του Sestieri στη 

                                                           
512 Παρουσιάζει και τις ίδιες διαστάσεις και µάλιστα όχι µόνο του πίνακα αλλά και των ίδιων των 
µορφών (E.Cropper, ό.π., σελ.100). 
513  Π.χ. ένα τρίτο πορτραίτο αυτή της περιόδου είναι τo Πορτραίτο του Ugolino Martelli, που 
βρίσκεται στο Βερολίνο.  
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Ρώµη και στην συλλογή Momigliano, στο Μιλάνο514.  

Πρώτος το δηµοσιεύει ο Longhi στο Paragone το 1952515, ως πορτραίτο του 

Ποντόρµο που απεικονίζει τον Amerigo Antinori, τον νεαρό άντρα που σύµφωνα µε το 

Βαζάρι ήταν πολύ αγαπητός εκείνη την εποχή στη Φλωρεντία και ο Ποντόρµο είχε 

ζωγραφίσει το πορτραίτο του, λίγο πριν από το πορτραίτο του δούκα Αλεσσάντρο που 

χρονολογείται το 1534. 

Είναι περίεργο ότι ο Longhi στο άρθρο του δεν αναφέρει καθόλου το 

Πορτραίτο του Giovanni della Casa, της Ουάσινγκτον, από το οποίο φαίνεται καθαρά ότι 

προκύπτει το πορτραίτο που εξετάζουµε516. Η στάση των εικονιζόµενων στα δύο 

πορτραίτα είναι πανοµοιότυπη. Ο εικονιζόµενος άντρας που βρίσκεται σε αρκετά ώριµη 

ηλικία, ώστε να δικαιολογεί το χαρακτηρισµό «νεαρός», που αποδίδεται στον Antinori, 

κρατά ανοιχτό ένα βιβλίο στο αριστερό του χέρι (προβάλλοντας την πολύ ωραία 

απόδοση του µανικιού του που θυµίζει κάπως το µανίκι του αλαβαρδιέρου) και ένα γάντι 

στο δεξί, µε τον ίδιο τρόπο που ο Della Casa κρατά τον εκκλησιαστικό του σκούφο. 

Φορά πάνω από το ένδυµά του, ένα σκούρο γιλέκο και ένα µπερέ στο κεφάλι. Το 

πρόσωπό του αποδίδεται µε αρκετή µαεστρία, τόσο ώστε ο Costamagna, παρόλο που δεν 

δέχεται την συνολική απόδοση στον Ποντόρµο να του αποδίδει την φιλοτέχνηση του 

προσώπου517 . Το βάθος πίσω του είναι ουδέτερο. 

Το έργο παρά τα µανιεριστικά  χαρακτηριστικά που επισηµαίνει ο Λόνγκι, 

όπως η επιµήκυνση σε στυλ Παρµιτζιανίνο της µορφής του εικονιζόµενου518, και η 

ζωγραφική διατύπωση που το κατατάσσει στους µανιεριστές της πρώτης περιόδου και 

όχι στους µιµητές της δεύτερης, δεν φαίνεται ν’ανήκει στον Ποντόρµο, ενώ παραµένει 

άλυτο το πρόβληµα της αναγνώρισης του εικονιζόµενου, καθώς δεν ευσταθεί ούτε η 

ταύτιση του Λόνγκι µε τον Antinori , ούτε του Μπέρτι µε τον Giovanni Guidiccioni519. 

Το πορτραίτο απορρίπτει και ο Forster. 

 

                  Χ 11)  Πορτραίτο της Mαρία Σαλβιάτι 

 

π  1543-45                                                                         

                                                           
514 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 294. 
515 R. Longhi, «Un ritratto del Pontormo», Paragone, II, 1952, σελ. 40-41. 
516 Άποψη που συµµερίζονται οι Berti, L’opera completa, ό.π., σελ.106 - 107 και J.Cox-Rearick, The 
drawings of Pontormo, ό.π., σελ. 72. 
517 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 295. 
518 Με κάπως υπερβολικό τρόπο ο Λόνγκι µιλά για την ανθρώπινη µορφή που στην τέχνη του 
µανιερισµού µετατρέπει τον άνθρωπο σε αντικείµενο µιλώντας στη συγκεκριµένη περίπτωση για 
άνθρωπο λαούτο σε αντιστοιχία µε τον άνθρωπο- αµφορέα του Παρµιτζιανίνο. 
519 O Berti διατυπώνει  µε δισταγµό αυτή την υπόθεση( L.Berti, L’opera completa, ό.π., σελ.107) η 
οποία διαψεύδεται από τον Costamagna (Ph.Costamagna, ό.π., σελ.295). 
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Λάδι σε ξύλο 

87 Χ 71 εκ. 

Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία 

 

Το έργο το αγόρασε το Ουφίτσι στη Σιέννα, στο τέλος του 19ου αιώνα, από 

την οικογένεια των Ciaccheri Bellanti, ως έργο της σχολής της Σιέννα. 

Το 1932 , πρώτος για άλλη µια φορά, ο Μπέρενσον520 το απέδωσε στον 

Ποντόρµο, και το 1933 ο Lanyi521,  το ταύτισε µε το πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι που 

αναφέρει ο Βαζάρι522 και το τοποθέτησε µεταξύ του 1537 που έγινε δούκας ο Κόζιµο και 

του 1543, χρονολογία του θανάτου της εικονιζόµενης. 

Εκτός από την αναφορά του Βαζάρι, ο λόγος που παρότρυνε τους ερευνητές σε 

µια τέτοια ταύτιση523, είναι η ύπαρξη δύο σχεδίων του Ποντόρµο524 που αφορούν το 

κεφάλι και το µπούστο µιας γυναικείας µορφής µε το χαρακτηριστικό κάλυµµα, 

ενδεικτικό της χηρείας της, στο κεφάλι και χαρακτηριστικά που θυµίζουν τη Μαρία 

Σαλβιάτι του πορτραίτου της Βαλτιµόρης, που αναλύσαµε παραπάνω. 

Ωστόσο στο πρώτο σχέδιο, το πρόσωπο της 

εικονιζόµενης παρουσιάζεται γερασµένο, εν αντιθέσει 

µε το πρόσωπο του πορτραίτου, επιχείρηµα παρόλα 

αυτά µηδαµηνό για την απόρριψη της απόδοσης στον 

Ποντόρµο525, σε σχέση µε το επιχείρηµα που 

προτάσσει η στυλιστική διαφορά που παρουσιάζει το 

πορτραίτο σε σχέση µε τα υπόλοιπα του ζωγράφου. 

Τη διαφορά αυτή τονίζει πρώτος ο King, 

ήδη το 1940526, και υποστηρίζει ότι το έργο πρέπει να 

είναι αντίγραφο του αυθεντικού, άποψη που 

εµπλουτίζει, πολύ σωστά κατά τη γνώµη µου, ο 

                                                           
 520 B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance. A List of the Principal Artists and their Works 
with an Index of Places, Oxford, 1932. 
521 Jenö Lányi, «Pontormos Bildnis der Maria Salviati de Medici», Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz, IV, 1933, σελ. 88-102. 
522 G.Vasari, ό.π.,τοµ. 6, σελ. 282. 
523 Την άποψη του Lanyi δέχτηκαν οι Becherucci, Nicco-Fasola, Valeschi και DeChiaro. 
524 Τα σχέδια 6503 F. recto και 6680 F. του Ουφίτσι των οποίων η αυθεντικότητα δεν αµφισβητείται 
και χρονολογούνται: το πρώτο γύρω στο 1545 (Clapp) και το δεύτερο γύρω στο 1537 (Cox-Rearick). 
525 O Berti για παράδειγµα (L.Berti, Mostra del Pontormo, ό.π., σελ.53) αντικρούει το επιχείρηµα 
προτείνοντας την υπόθεση ότι πρόκειται για αναµνηστικό και για το λόγο αυτό ωραιοποιηµένο 
πορτραίτο, ενώ και ο ίδιος αµφιβάλλει για την πατρότητα του έργου και τάσσεται περισσότερο µε την 
άποψη ότι πρόκειται για αντίγραφο, λόγω της χαµηλής ποιότητάς του.    
526 E.S.King, « An Addition to Medici Iconography»,  The Journal of the Walters Art Gallery, III, 
1940, σελ. 81-82. 
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Gamba, προτείνοντας ότι το αντίγραφο έχει γίνει από Σιενέζο ζωγράφο527, επηρεασµένος 

ταυτόχρονα και από τον τόπο της προέλευσής του528. 

Την απόδοση στον Ποντόρµο δεν δέχονται επίσης οι Forster529, Keutner530, 

Zeri531 και Costamagna532. 

H γυναικεία µορφή, που µπορεί να είναι ή όχι, η Μαρία Σαλβιάτι533, 

απεικονίζεται όρθια, σε µέγεθος τριών τετάρτων, µε το πρόσωπο «ανφάς» και τα µάτια 

ελαφρά χαµηλωµένα. Το κεφάλι της καλύπτει ένα πέπλο, που συνεχίζει απαλά πάνω 

στους ώµους της και µπροστά στο στήθος, ενώ στο αριστερό της χέρι που στηρίζει  

µπροστά στο στήθος της, κρατά ένα µικρό βιβλίο ίσως προσευχητάρι. Το βάθος είναι 

ουδέτερο και σκούρο.  

Το έργο είναι σχεδόν χαριτωµένο, ο τρόπος διαπραγµάτευσής του είναι 

ανάλαφρος, η µορφή κάπως επίπεδη, µε µια τάση στο χρωµατισµό που θα µπορούσε να 

θυµίζει, αν όχι Beccafumi, κάποιον ζωγράφο της σχολής της Σιέννας.534 Η απλότητα που 

το χαρακτηρίζει είναι αδύνατον να εντοπιστεί στο έργο του Ποντόρµο ή ακόµα και του 

Μπροντσίνο, µπορεί να ταιριάζει  όµως µε  τον χαρακτηρισµό του Hauser, που αποκαλεί 

επαρχιώτικο το στυλ του Beccafumi και της Σιέννας535. 

 

       Χ 12)  Πορτραίτο κυρίας 

 

    Λάδι σε ξύλο, σχήµατος οβάλ 

    114 Χ 78 εκ. 

    Rijksmuseum, Άµστερνταµ.  

 

Η ιστορία του πορτραίτου ξεκινά από 

τη συλλογή του µαρκησίου Blaisel. Όταν το 

1870 έγινε η εκποίηση της συλλογής, το αγόρασε 

                                                           
527 O οποίος µπορεί επίσης να εµπνεύστηκε από το σχέδιο. 
528 C.Gamba, Contributo alla conoscenza del Pontormo, Φλωρεντία, 1956, σελ.15. 
529 K.W. Forster, Pontormo:Monographie mit kritischen Katalog, Munchen,1966, σελ.33. 
530 H.Keutner, «Zu einigen Bildnissen des fruhen Florentiner Manierismus», Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz,VIII, 1959, σελ. 144 -145. 
531 F.Zeri, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, τοµ. 2, Bαλτιµόρη, 1976, σελ.326 (η 
πληροφορία είναι από Ph.Costamagna, ό.π., σελ.285). 
532 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 285. 
533 Η εικόνα συµπίπτει µε τον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισής της, ως χήρας του Giovanni delle 
Bande Nere, και η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το πορτραίτο της από το 
Βαζάρι, στην τοιχογραφία της αίθουσας του Giovanni delle Bande Nere, στο Παλάτσο Vecchio (J. 
Lányi, 1933, σελ. 97),  αλλά από την άλλη θα µπορούσε να συµπίπτει µε τον τρόπο απεικόνισης και 
οποιασδήποτε άλλης γυναίκας που πενθεί ή µονάζει. 
534 Το όνοµα του Beccafumi αναφέρεται και από τον Ph.Costamagna, ό.π., σελ.285. 
535 Α.Hauser, ό.π., σελ. 197. 
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ο δούκας του Oldenburg και από εκεί βρέθηκε στο Augusteum του Oldenburg, µέχρι το 

1923 που δωρήθηκε στο Rijksmuseum536. 

Από την εποχή της εκποίησης της συλλογής Blaisel αποδίδεται στον 

Ποντόρµο, απόδοση που έγινε ανεξήγητα αποδεκτή από τους Berenson, Clapp, Alazar, 

Borenius,Venturi, Voss537. Μέχρι σήµερα εκτίθεται ως πορτραίτο στο στυλ του 

Ποντόρµο. 

Πρόκειται για την προσωπογραφία µιας γυναίκας που εικονίζεται καθιστή, στο 

στυλ της Κυρίας µε το σκύλο της Φρανκφούρτης, ή της Lucrezia Panciatichi του 

Μπροντσίνο, µπροστά από ένα αρκετά θεατρικό βάθος, ενώ στο δεξί της χέρι που είναι 

ακουµπισµένο σ’ένα πολυτελές τραπεζάκι, κρατάει ένα µικρό βιβλίο. Ο τρόπος που 

γέρνει προς τα εµπρός δίνει στο θεατή την εντύπωση ότι κάθεται άβολα ή ετοιµάζεται να 

σηκωθεί. Ίσως πρόκειται για µια ύστατη προσπάθεια του ζωγράφου να προσδώσει 

ζωντάνια στο µοντέλο του, που έχει όµως ένα µάλλον άχαρο αποτέλεσµα. 

Το έργο, ξηρά αφηγηµατικό, επίπεδο 

και περιγραφικό δεν έχει κανένα απολύτως 

χαρακτηριστικό που θα µπορούσε να 

δικαιολογήσει την απόδοση στον Ποντόρµο, 

ενώ εξίσου απίθανη φαίνεται και η απόδοση 

στον Μπροντσίνο, καθώς δεν έχει τίποτα από 

την κοµψότητα στο σχέδιο ή την παγερή 

γοητεία των µορφών εκείνου, µολονότι είναι 

φανερό ότι ο ζωγράφος της κυρίας του 

Άµστερνταµ τον χρησιµοποιεί ως πρότυπο.  

Αξιοπερίεργο είναι και το γεγονός 

της χρονολόγησης του πορτραίτου από ορισµένους µελετητές538 πριν το 1545, 

δεδοµένου ότι η Lucrezia Panciatichi χρονολογείται στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

1540539, και είναι αδύνατο το συγκεκριµένο πορτραίτο να προϋπήρχε αυτής. 

H απόδοση στον Ποντόρµο ή στον Μπροντσίνο αµφισβητείται ήδη από τους 

επιµελητές της έκθεσης του 1956, και προτείνεται το όνοµα του Pier Francesco 

Foschi540, λόγω της εγγύτητας του πορτραίτου µε αυτό του Bartolomeo Compagni541 του 

                                                           
536 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 270. 
537 Ό.π., σελ. 270. 
538 O Clapp το χρονολογεί µεταξύ 1535- 45. O Voss και ο Berenson το χρονολογούν γύρω στο 1535. 
(L. Berti, Μostra del Pontormo…, ό.π., σελ. 56). 
 
539 E. Baccheschi, L’opera completa del Bronzino, Μιλάνο, Rizzoli Editore, 1973, σελ. 90. 
540 E.Cecchi, Pontormo e il manierismo fiorentino, 1956, σελ. 56-57. Στον κατάλογο της έκθεσης ο 
ζωγράφος αναφέρεται ως Toschi αντί Foschi. 
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1549, ενώ ο Cannon Brookes, το 1966, το συµπεριλαµβάνει στα πορτραίτα του Maso da 

San Friano542. O Costamagna φαίνεται να συµφωνεί µε την απόδοση στον Carlo Portelli, 

δεύτερο δάσκαλο του Maso da San Friano543. 

Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα 

εργασίας της σειράς των ζωγράφων µετά το 1560, που 

ξεκινούν έχοντας  για πρότυπο τη δεύτερη γενιά των 

µανιεριστών και  καταλήγουν στη στείρα αποµίµησή τους µε 

αποτέλεσµα ξηρές επαναλήψεις µοτίβων, αδύναµες και ως 

προς τη σύλληψη και ως προς την εκτέλεση. Ανάλογο 

παράδειγµα αποτελεί και το παρακάτω Πορτραίτο κυρίας 

που αποδίδονταν παλιότερα στον Μπροντσίνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
541 Το πορτραίτο αυτό που την εποχή της συγγραφής του καταλόγου της έκθεσης του 1956 βρισκόταν 
στη συλλογή του Charles Stirling ενώ σήµερα βρίσκεται στην Cummer Gallery of Art, στη Φλόριντα, 
αποδίδονταν επίσης αρχικά  στον Ποντόρµο, µε πρώτη απόδοση από το Berenson, το 1900. Σύµφωνα 
µε τον κατάλογο του ‘56, η απόρριψη της απόδοσης στον Ποντόρµο και η πρόταση του ονόµατος του 
Foschi, έγινε από το Loghi το 1953, ενώ σύµφωνα µε τον Costamagna πρώτος το απέδωσε στον 
Foschi o Antal το 1948. Πραγµατικά ο Άνταλ στο άρθρο του για το Girolamo da Carpi που 
πρωτοδηµοσιεύτηκε στο The Art Bulletin, ΧΧΧ ,του 1948 (Φ.Άνταλ, Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης, 
ό.π., σελ.111, υπ.65), προσπαθώντας να τονίσει τη διαφορά του σχηµατικού και ανούσιου στυλ του 
Foschi από αυτό του Girolamo, αναφέρεται στο Πορτραίτο του Bartolomeo Compagni που 
αδικαιολόγητα αποδίδεται στον Ποντόρµο. 
542 P.Cannon Brookes, «The portraits of Maso da San Friano», The Burlington Magazine, τοµ. CVIII, 
1966, σελ. 564 και 567- 68. O συγγραφέας επισηµαίνει τη µεγάλη επιρροή του Μπροντσίνο τη 
συγκεκριµένη εποχή (γύρω στο 1560-65 που το χρονολογεί), στα πορτραίτα του Maso, και µάλιστα 
της δίνει και µια αρνητική χροιά, παρατηρώντας ότι λόγω της συγκεκριµένης επιρροής, τα πορτραίτα 
του γίνονται απαθή και απρόσωπα, χωρίς την ψυχολογική διείσδυση των προηγούµενων αλλά και των 
επόµενων, όταν ο Maso επηρεάζεται από το κλίµα της Αντιµεταρρύθµισης.  
543 Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 270. 
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            Χ 13)  Πορτραίτο καρδιναλίου 

 

Λάδι σε ξύλο 

103 Χ 86 

Galleria Borghese, Ρώµη 

 

 
 

Εµφανίζεται στη συλλογή Borghese από την απογραφή του 1693 στην οποία 

αναφέρεται ως έργο του Ραφαήλ 544. Η απόδοση στον Ποντόρµο οφείλεται στον Morelli 

το 1890, γίνεται αποδεκτή το 1956, κυρίως από τους Berti, Toesca, Gamba αλλά 

                                                           
544 Η ιδιαίτερα πολύπλοκη ιστορία των αποδόσεων του συγκεκριµένου πορτραίτου παρατίθεται στη 
µονογραφία του Costamagna (ό.π., σελ. 320). Αυτό που αξίζει ν’αναφερθεί είναι ότι µε το πορτραίτο 
αυτό φαίνεται ότι ασχολούνται αρκετοί µελετητές ήδη από τον 19ο αιώνα, η πλειοψηφία των οποίων 
το αποδίδει στον Αντρέα ντελ Σάρτο. 
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αµφισβητείται από τότε από το σύνολο της έρευνας, µε επικρατέστερη προτεινόµενη 

απόδοση τον Jacopino del Conte.  

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός γενειοφόρου, µέσης ηλικίας, καρδινάλιου, 

όπως φαίνεται από την τυπική για το αξίωµά του ενδυµασία, που ποζάρει καθιστός 

µπροστά στο γραφείο του, µε τα χέρια πάνω στο ανοικτό βιβλίο που διαβάζει, ακριβώς 

όπως ο πάπας Λέων Χ, στο γνωστό πορτραίτο του Ραφαήλ του 1518545. Ο εικονιζόµενος 

ταυτίζεται από την πλειοψηφία των µελετητών µε τον καρδινάλιο Marcello Cervini degli 

Spannocchi, γεννηµένο το 1501, καρδινάλιο στο τέλος του 1539 και µέλλοντα πάπα 

Μarcello II546 .  

Η επιρροή από τον Ραφαήλ, ταυτόχρονα µε τη διαπίστωση της οµοιότητας, 

κυρίως στην χρήση του χρώµατος αλλά και στη γενική ατµόσφαιρα του έργου, µε τα 

πορτραίτα του Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο547, συνηγορεί στην απόρριψη της απόδοσης 

στον Ποντόρµο, διότι την εποχή που χρονολογείται το πορτραίτο, γύρω στο 1540, ο 

ζωγράφος έχει στραφεί πια προς το κοµψευόµενο, αυλικό στυλ του µαθητή του 

Μπροντσίνο, µε τον οποίο πιθανότατα και συνεργάζεται στην ολοκλήρωσή των 

προσωπογραφιών του. 

Αντιθέτως, οι επιρροές από Ραφαήλ και Σεµπαστιάνο ντελ Πιόµπο548 

ενθαρρύνουν την απόδοση στον Jacopino del Conte ή κάποιον άλλο ζωγράφο του 

περιβάλλοντος της Ρώµης του β΄µισού του 16ου αιώνα.  

 

                Χ 14)  Πορτραίτο νέου 

 

Λάδι σε ξύλο 

86 Χ 63 εκ.549 

Palazzo Bianco, Γένοβα 

 

Προέρχεται από τη συλλογή της δούκισσας di Galliera στο Παρίσι και 

µεταφέρθηκε στο παλάτσο Bianco µαζί µε τα υπόλοιπα κοµµάτια της συλλογής στο 

τέλος του19ου αιώνα550.  

                                                           
545 Ο πάπας Λέων Χ, µε δύο καρδιναλίους, Ουφίτσι, Φλωρεντία. 
546 Κατάλογος έκθεσης 1956, σελ.55 όπου η ταύτιση δικαιολογείται µε τις µορφές που εµφανίζονται 
στη γύψινη διακόσµηση του εσωτερικού. Συµφωνεί µε αυτήν και ο Costamagna (ό.π., σελ. 297). 
547 Όπως το πορτραίτο του Πάπα Κλήµη VII, του µουσείου Getty στο Λος Άντζελες και το πορτραίτο 
του καρδιναλίου Reginald Pole (J. Alazard, ό.π., σελ.179). 
548 Το συνδυασµό αυτών των επιρροών στο πορτραίτο επισηµαίνει και ο Άνταλ, σύµφωνα µε το 
χειρόγραφο σχόλιο που έχω εντοπίσει στο πίσω µέρος της  ασπρόµαυρης  φωτογραφίας του 
συγκεκριµένου έργου που βρίσκεται στο αρχείο του.    
549 Οι διαστάσεις αυτές είναι από τον κατάλογο της έκθεσης του 1956, ενώ στη µονογραφία του 
Costamagna οι διαστάσεις είναι 88 Χ 64 εκ.   
550 Ph. Costamagna, ό.π., σελ. 297. 
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Την ιστορία της απόδοσης της πατρότητας στον Ποντόρµο ξεκινά και πάλι ο 

Μπέρενσον και ακολουθείται από µια σειρά εξίσου ατυχών, κατά την άποψή µου, 

επιβεβαιώσεων από τους Schaeffer, Clapp, Venturi, Sutton, Toesca. 

Πρόκειται για το πορτραίτο ενός νέου άντρα που ποζάρει όρθιος σε ουδέτερο 

φόντο, γυρισµένος τρία τέταρτα προς τ’ άριστερά, µε το αριστερό χέρι στη µέση του και 

στο δεξί ένα ζευγάρι γάντια. Η στάση του 

είναι δανεισµένη από τον αλαβαρδιέρο551, 

γεγονός που ακυρώνει την πρώιµη 

χρονολόγηση που προτείνουν όλοι οι 

µελετητές που το αποδίδουν στον Ποντόρµο 

για να δικαιολογήσουν την εµφανή ξηρότητα 

και ακαµψία του552. 

Εξίσου ανυπόστατος µου φαίνεται ο 

ισχυρισµός του Clapp ότι υπάρχει οµοιότητα 

στον τρόπο που αποδίδεται το ένδυµα του 

νέου µε αυτόν που χρησιµοποιεί ο Αντρέα 

ντελ Σάρτο στον γονατιστό άντρα της 

Ανάληψης του Μουσείου Πίττι553 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη µορφή554, καθώς η εντυπωσιακή επεξεργασία του χρώµατος για την 

απόδοση των πτυχώσεων από τον Σάρτο, την οποία µπορεί να µιµηθεί µόνο ο 

Ποντόρµο555, δεν έχει καµµία σχέση µε το αποτέλεσµα της προσπάθειας του ζωγράφου 

του πορτραίτου που εξετάζουµε, ο οποίος θα µπορούσε να είναι ο Βαζάρι, σύµφωνα µε 

την πρόταση του Voss, ή ο Carlo Portelli σύµφωνα µε τους Barocchi, Costamagna556, ή 

ένας οποιοσδήποτε ζωγράφος της περιόδου µετά το 1540, όχι όµως του επιπέδου του 

Ποντόρµο ή του Μπροντσίνο. 

 

          Χ 15)  Πορτραίτο ανδρός 

 

π. 1548 

                                                           
551 Το γεγονός ότι ο ζωγράφος γνωρίζει το πορτραίτο του αλαβαρδιέρου επιβεβαιώνεται από τον τρόπο 
της διάταξης των δακτύλων του αριστερού χεριού, που ακουµπά στη µέση του, διότι το χέρι στη µέση 
µπορεί ν’αποτελεί σύµπτωση, όχι όµως και ο κοινός τρόπος διάταξης των δακτύλων του. 
552 Όπως ο Clapp που το χρονολογεί µεταξύ 1516 και 1521, και η Toesca γύρω στο 1518. 
553 Παραγγελία του Bartolomeo Panciatichi. 
554 F.M. Clapp, ό.π.,  σελ. 154 –155. 
555 Όπως διαπιστώθηκε για το ένδυµα του νέου στο πορτραίτο της Λούκα.  
556 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 297. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του συγγραφέα ότι ο εικονιζόµενος 
είναι κάποια προσωπικότητα του 15ου αιώνα, πραγµατική ή φανταστική, την οποία υποστηρίζει 
µάλλον επηρεασµένος από την ενδυµασία του νέου που βρίσκεται πιο κοντά στη µόδα του 
προηγούµενου αιώνα. 
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Λάδι σε ξύλο 

65Χ50 εκ. 

Πινακοθήκη Ουφίτσι, Φλωρεντία 

 

Προέρχεται από τη συλλογή του 

πρίγκηπα Φερδινάνδου, βρισκόταν για ένα 

διάστηµα στο Poggio a Caiano, αργότερα στο 

Pitti και από το 1773 βρίσκεται στο Ουφίτσι. 

Πρόκειται για µία ακόµη 

αδικαιολόγητη απόδοση του Berenson που το 

αποδίδει στον Ποντόρµο από το 1896, ίσως 

εξαιτίας της επιγραφής που υπάρχει στο πίσω 

µέρος του, υπόλειµµα της απογραφής του στο 

Ουφίτσι και γράφει: «Jacopo da Pontormo dal 

Poggio a Caiano Dicembre 1773». O Clapp το 

δέχεται, αν και σχολιάζει ότι ο χειρισµός του 

ζωγράφου, «αν και πιστός είναι κάπως 

ξηρός»557, και το χρονολογεί το 1530-32, ο Gamba  το δέχεται το 1921 µε χρονολόγηση 

το 1540, αλλά δεν το ξανααναφέρει το 1956, µετά δηλαδή από τη δηµοσίευση του 

Longhi του 1953 που το αποδίδει στον Pier Francesco di Jacopo Foschi558, απόδοση µε 

την οποία εκτίθεται σήµερα στο Ουφίτσι και µε την οποία φαίνεται να συµφωνεί και ο 

Berti ήδη στον κατάλογο της έκθεσης του 1956559. 

Ο Costamagna560 ισχυρίζεται ότι όµοια µπορεί να είναι και έργο του Maso da 

San Friano, µαθητή του Foschi, όταν αυτός βρισκόταν ακόµα κάτω από την επιρροή του 

δασκάλου του, γύρω δηλαδή στο 1548, χρονολογία που ταιριάζει και µε την λιτή, 

ισπανικής επιρροής ενδυµασία του εικονιζόµενου άντρα.  

Πρόκειται για το µπούστο ενός άντρα γύρω στα τριάντα, που ποζάρει σε στάση 

τριών τετάρτων και είναι ελαφρά στραµµένος προς τ’αριστερά. Φορά µαύρο, σεµνό 

ένδυµα, µε µόνο στόλισµα το λευκό τριγωνικό γιακά που κοσµεί το λαιµό του561, και στο 

κεφάλι µαύρο βελούδινο σκούφο. 

Η φυσιογνωµία του, µε το καλοσχηµατισµένο πρόσωπο, τα αµυγδαλωτά µάτια 

και την ίσια µύτη, παρουσιάζει κάποια οµοιότητα µε αυτήν του νέου στο πορτραίτο του 

                                                           
557 F.M. Clapp, ό.π., σελ.  141.  

558 R.Longhi, «Avvio a Pier Francesco Toschi», Paragone, 43, 1953, σελ. 54.  
559 L. Berti, Mostra del Pontormo...,ό.π., σελ.51. 
560 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 281. 
561 Ο Costamagna, ό.π.,  αναφέρει ότι το είδος του γιακά ονοµάζεται «Pientagliato» και εµφανίζεται 
στη µόδα γύρω στο 1548. 
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µουσικού, οι οµοιότητες όµως ανάµεσα στα δύο πορτραίτα σταµατούν εκεί, διότι στην 

περίπτωση του πορταίτου που εξετάζουµε έχουµε µια επιφανειακή και κάπως στεγνή, 

όπως σηµειώνει και ο Clapp, διαπραγµάτευση του θέµατος, που δεν µπορεί να συγκριθεί 

µε τον εύγλωτο τρόπο που υπαινίσσεται τον εσωτερικό κόσµο του 

προσωπογραφούµενου το πορτραίτο του µουσικού562. 

Το βάθος είναι και εδώ ουδέτερο και σε ανοιχτή καφετιά απόχρωση. 

 
To έργο παρουσιάζει οµοιότητες και µε ένα άλλο πορτραίτο νέου, που επίσης 

αποδίδονταν στον Ποντόρµο µέχρι να αποδοθεί στον Foschi, και βρίσκεται στην 

Ακαδηµία της Καρράρα στο Μπέργκαµο563. 

Θα µπορούσε επίσης να είναι έργο κάποιου µιµητή του Francesco Salviati, 

καθώς παρουσιάζει παράλληλα οµοιότητες και µε το Πορτραίτο ανδρός που βρίσκεται 

στο Μουσείο του Capodimonte στη Νάπολη, χωρίς όµως να έχει τη δική του 

ζωντάνια564. Το έργο  χρονολογείται γύρω στο 1545-48565, χρονολογία που σε σχέση και 

µε τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ακυρώνει και την πρωιµότερη 

χρονολόγησή του που προτείνεται από τους ερευνητές οι οποίοι αποδίδουν την 

πατρότητα του έργου στον Ποντόρµο. 

 

 

                                                           
562 Αρχικά, λόγω της οµοιότητας που ανέφερα αλλά και του στοχαστικού βλέµµατος του 
εικονιζόµενου, συµπεριέλαβα το πορτραίτο στα έργα του Ποντόρµο. Στο λάθος µου αυτό συνέβαλαν 
και οι ασπρόµαυρες φωτογραφίες, οι οποίες προσδίδουν µια άλλη βαρύτητα στην εικόνα, εντελώς 
διαφορετική από την πραγµατικότητα του έργου, όπως µου αποκαλύφτηκε στο Ουφίτσι. 
563 Ph.Costamagna, ό.π., σελ. 271. 
564 Η ενδυµασία είναι επίσης ίδια µε κυριότερο χαρακτηριστικό το γιακά ο οποίος είναι πανοµοιότυπος 
και µε το γιακά του νέου στο πορτραίτο του Foschi στο Bergamo. Οι ενδυµατολογικές αυτές 
λεπτοµέρειες είναι πολύ χρήσιµες κυρίως για τη χρονολόγηση του έργου. Ωστόσο το πορτραίτο του 
Bergamo χρονολογείται εξαιτίας του γιακά γύρω στο 1550-55 ενώ το πορτραίτο του Σαλβιάτι το 1545-
48. Όσον αφορά το πορτραίτο που εξετάζουµε, το σίγουρο είναι ότι η πρωιµότερη χρονολόγησή που 
µπορεί να προταθεί γι’αυτό είναι το 1548.  
565 Guide Artistiche: The National Museum of Capodimonte, edited by Nicola Spinosa, Νάπολη, 
Electa, 1996, σελ.57. 
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Συµπεράσµατα 

 

Οι προσωπογραφίες του Ποντόρµο που έχουν γίνει αποδεκτές ως αυθεντικά 

έργα του καλλιτέχνη έχουν ζωγραφιστεί τη χρονική περίοδο από το 1514 ως το 1543 

περίπου, δηλαδή σε µια περίοδο 30 χρόνων που καλύπτει ένα µεγάλο µέρος του πρώτου 

µισού του 16ου αιώνα. Είναι όλες  ζωγραφισµένες µε λάδι πάνω σε ξύλο, εκτός από το 

Πορτραίτο του αλαβαρδιέρου που µεταφέρθηκε σε καµβά κατά τη διάρκεια της 

παραµονής του στη συλλογή της Matilde Bonaparte, δηλαδή στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Τα περισσότερα πορτραίτα είναι ζωγραφισµένα εκ του φυσικού ή µε τη 

βοήθεια προσχέδιου, όπως φαίνεται από τα σχέδια που σώζονται, τα οποία είναι τέτοιας 

ποιότητας που συνήθως ξεπερνάνε τα ίδια τα έργα, σύµφωνα µε την άποψη κάποιων 

µελετητών αλλά και τα ενθουσιώδη σχόλια του Βαζάρι για το πρόχειρο, µικρού 

µεγέθους, πορτραίτο του Αλεσσάντρο που προηγήθηκε του κανονικού. Όσον αφορά τις 

διαστάσεις τους είναι όλα ορθογώνια µε το ύψος τους γύρω στα είκοσι εκατοστά 

µεγαλύτερο από το πλάτος, και επικρατούσα διάσταση κατά προσέγγιση το 0,90 x 0,70 

εκ. Τα µόνα πορτραίτα που ξεφεύγουν από αυτόν το γενικό κανόνα τείνοντας προς το 

τετράγωνο και όντας µικρότερα σε µέγεθος, είναι το πρωτόλειο γυναικείο πορτραίτο του 

Παλάτσο Πίττι (ν.1) και το Πορτραίτο του Francesco da Castiglione (ν.6) που οι δύο 

διαστάσεις τους διαφέρουν µεταξύ τους µόνο 14 και 10 εκ. αντίστοιχα και είναι αρκετά 

µικρότερες του συνηθισµένου, δηλαδή 41 x 33 εκ. στην πρώτη περίπτωση και 50 x 40 

εκ. στη δεύτερη. ∆εν είναι βέβαια δυνατό να καταλήξουµε σε οποιοδήποτε συµπέρασµα 
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βάσει µιας πιθανότατα τυχαίας διαφοράς στην επιλογή διαστάσεων, αλλά δεν µπορεί να 

µη σχολιαστεί το γεγονός ότι τα µοναδικά έργα που ξεφεύγουν από τον γενικό κανόνα, 

είναι το πρώτο ένα πρωτόλειο και το δεύτερο το πιο αµφισβητούµενο για την πατρότητά 

του έργο, που περιλαµβάνεται στον κατάλογο µε τα αυθεντικά ως η εξαίρεση που 

επιβεβαιώνει τον κανόνα, ως έργο κατώτερης ποιότητας. 

Από το σύνολο των δώδεκα πορτραίτων τα επτά έχουν παραµείνει στην Ιταλία 

και πέντε από αυτά στην ίδια τη Φλωρεντία, όπου δηµιουργήθηκαν αρχικά, και µαζί µε 

το µοναδικό που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στη Γαλλία, τα οκτώ αυτά είναι τα 

πρώτα χρονολογικά. Τα τέσσερα πορτραίτα που ακολουθούν, βρίσκονται στην Αµερική, 

όλα σε διάσηµες συλλογές, µε πιο πολυταξιδεµένο ανάµεσά τους, το πιο χαρακτηριστικό 

του ζωγράφου αλλά και πιο διάσηµο της οµάδας, το Πορτραίτο ενός αλαβαρδιέρου. Τα 

πορτραίτα όπως είναι γνωστό έχουν επιλεγεί ως ενότητα µε κοινό στοιχείο το δηµιουργό 

τους. Η ιστορία των αποδόσεών τους στον Ποντόρµο, υπήρξε αρκετά προβληµατική 

όπως διαπιστώθηκε µε την παράθεση του καταλόγου των «απορριφθέντων». 

Βασικοί διεκδικητές της πατρότητας των περισσότερων πορτραίτων υπήρξαν  

ο δάσκαλος του Ποντόρµο, Αντρέα ντελ Σάρτο (1486-1530) και ο µαθητής του Agnolo 

Bronzino (1503-1572). O πρώτος διότι ως εκπρόσωπος του στυλ της Ώριµης 

Αναγέννησης στη Φλωρεντία ήταν σαφώς πιο αναγνωρισµένος αλλά και γνωστός στους 

ιστορικούς της τέχνης των αρχών του αιώνα από τον ανατρεπτικό µαθητή του, και ο 

δεύτερος διότι τα πορτραίτα της οικογένειας των Μεδίκων που φιλοτέχνησε, εκτός από 

την ευρεία απήχηση που είχαν στις αυλές των ηγεµόνων όλης της Ευρώπης ως πρότυπα 

αυλικού πορτραίτου, κατέστησαν παράλληλα τον δηµιουργό τους τον διασηµότερο 

προσωπογράφο, καθώς ως πορτραίτα διασήµων προσώπων ήταν πιο άρτια 

τεκµηριωµένα, αλλά και πιο γνωστά λόγω της µεγάλης κυκλοφορίας των ίδιων ή 

αντιγράφων τους για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι την 

εποχή εκείνη τα πορτραίτα ασκούσαν και λειτουργίες που αργότερα ανέλαβε 

εξολοκλήρου η φωτογραφία566. 

Σπανιότερα προτεινόµενα ονόµατα ήταν αυτό του Domenico Puligo και του 

Ρόσσο Φιορεντίνο, επίσης µαθητών του Αντρέα ντελ Σάρτο. Τα πορτραίτα του Puligo 

βρίσκονται κατά τη γνώµη µου πιο κοντά στο στυλ του δασκάλου του από τα πορτραίτα 

του Ποντόρµο που διαφοροποιούνται πολύ γρήγορα, αλλά εξαιτίας αυτής της 

οµοιότητας τα πορτραίτα του Ποντόρµο που αποδίδονται στον Puligo είναι τα πρώιµα 

                                                           
566 Η άποψη αυτή µπορεί να αποδειχτεί και από το έργο του ίδιου του Ποντόρµο καθώς τα µόνα άρτια 
τεκµηριωµένα πορτραίτα του είναι αυτά που απεικονίζουν µέλη της οικογένειας των Μεδίκων, δηλαδή 
το Πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου και το Πορταίτο του δούκα Αλεσσάντρο.  
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έργα του567, ενώ αντίθετα τα πορτραίτα του 

που αποδίδονται στο Ρόσσο είναι τα πιο 

ύστερα έργα, καθώς ο Ρόσσο όσον αφορά τα 

πορτραίτα βρίσκεται πιο κοντά στο αυλικό 

στυλ. 

Εκτός από τα πορτραίτα  που η 

απόδοση στον Ποντόρµο δεν αµφισβητήθηκε 

ποτέ ή υπάρχει από τον 17ο αιώνα, όπως το 

πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου και 

αυτό του κοσµηµατοποιού, αρκετά από τα 

άλλα επανααποδόθηκαν στο ζωγράφο τους 

στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, όταν µετά 

τη δηµοσίευση της µονογραφίας του Frederick 

Mortimer Clapp για τον Ποντόρµο το 1916568, άρχισε ν’ αναπτύσσεται το ενδιαφέρον 

των ιστορικών τέχνης για το ζωγράφο. ∆ύο από τις πρώτες αποδόσεις οφείλονται στον 

διάσηµο «αρχειοθέτη» της αναγεννησιακής τέχνης, Bernard Berenson και τρεις στον 

Carlo Gamba που υπήρξε από τους πρώτους µελετητές του Ποντόρµο και τις 

δηµοσίευσε στο µικρό έργο του µε τίτλο Ποντόρµο, το 1921, για τη σειρά  Piccola 

Collezione d’Arte. 

Η αναγνώριση της ταυτότητας των εικονιζόµενων αποδεικνύεται ακόµη πιο 

πολύπλοκο ζήτηµα, καθώς παρά τις προσπάθειες των µελετητών, οι µόνες ταυτίσεις που 

ξεφεύγουν από το στάδιο των υποθέσεων µέχρι σήµερα, εξακολουθούν να είναι οι 

ταυτίσεις των τριών πορτραίτων που ανήκουν σε µέλη της οικογένειας των Μεδίκων. 

Πρόκειται για το αναµνηστικό Πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου, το Πορτραίτο του 

Αλεσσάντρο των Μεδίκων και το Πορτραίτο της Μαρία Σαλβιάτι.  

Παρόλα αυτά, εξετάζοντας το σύνολο των δώδεκα σίγουρων έργων, µπορούµε 

να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για την πελατεία του ζωγράφου όπως: α) οι 

φλωρεντινοί που παραγγέλνουν τα πορτραίτα τους είναι όλοι εύποροι πολίτες της 

µεγαλοαστικής τάξης. Η κοινωνική αυτή διάκριση είναι πολύ γενική για να έχει κάποια 

ιδιαίτερη σηµασία καθώς το ίδιο µπορεί να ισχυριστεί κανείς για τους παραγγελιοδότες 

του συνόλου της φλωρεντινής τέχνης, εφόσον είναι γνωστό ότι οι µικροαστοί δεν έχουν 

την οικονοµική δυνατότητα να αντέξουν  περισσότερο από το κόστος µιας συµµετοχής 

σε οµαδική παραγγελία για την εκπροσώπηση της συντεχνίας τους.  

                                                           
567 Όπως το Πορτραίτο της κυρίας µε τ’αδράχτια αλλά και το Πορτραίτο ενός κοσµηµατοποιού, τα 
οποία αποδίδει στον Puligo o Berenson. 
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Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι στα πορτραίτα εµφανίζονται 

εκπρόσωποι από το σύνολο της τάξης αυτής, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή τους στην 

έντονη διαµάχη της περιόδου, όπου διακυβεύονται οι παραδοσιακοί θεσµοί αλλά και τα 

συµφέροντά της. Παρόλες τις προσπάθειες των διαφόρων µελετητών να αναγνωρίσουν 

όλο και περισσότερους Μέδικους ανάµεσα στους εικονιζόµενους, φαίνεται ότι τα 

πολιτικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στην πόλη δεν ασκούν καµµία επιρροή στις 

επιλογές ή στη σταδιοδροµία του ζωγράφου, παρόλο που αγγίζουν το έργο του. Στη 

σύντοµη διάρκεια της τελευταίας φλωρεντινής δηµοκρατίας ζωγραφίζει έναν νεαρό 

πολιτοφύλακα, αλλά αυτό δεν τον εµποδίζει να συνεχίσει να ζωγραφίζει µέλη της 

οικογένειας των Μεδίκων µετά την επιστροφή τους και την µετατροπή του καθεστώτος. 

β) υπάρχει µία σαφής προτίµηση για το ανδρικό φύλο καθώς ανάµεσα στους δεκατρείς 

εικονιζόµενους ποζάρουν µόνο τρεις γυναίκες. 

Το πρόβληµα της αναγνώρισης των εικονιζόµενων είναι ενδεικτικό του ίδιου 

του στυλ που παρουσιάζουν τα πορτραίτα ως σύνολο. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον ακριβή καθορισµό της 

ταυτότητας αυτού που ποζάρει. Ο ζωγράφος προτείνει µια γενική εικόνα του µοντέλου 

του χωρίς την παράθεση εµβληµάτων ή άλλων στοιχείων που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν στην αναγνώρισή του. Τα εµβλήµατα που υπάρχουν στα έργα σχετίζονται µε 

κάποια ασχολία των προσωπογραφούµενων που συµπληρώνει την εικόνα τους χωρίς 

όµως να  προσθέτει τίποτα ουσιαστικό σε αυτήν569. 

Τα ίδια τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά αυτών που ποζάρουν δεν 

προσδιορίζονται µε ακρίβεια. Με εξαίρεση το Πορτραίτο του Φραντσέσκο ντα 

Καστιλιόνε, όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα παρουσιάζουν φυσιογνωµικές οµοιότητες που 

οδηγούν στη σκιαγράφηση ενός τύπου προσώπου µε κάποια χαρακτηριστικά κοινά σε 

όλα τα πρόσωπα570. Πρόσωπο οβάλ, µε αµυγδαλωτά µάτια και κόρες κάπως πιο 

στρογγυλές από το κανονικό,  αισθησιακά και ελαφρά σαρκώδη χείλη, σκιαγραφούν το 

πρόσωπο που κυριαρχεί στα πορτραίτα, αλλά πρωταγωνιστεί επίσης και στις 

περισσότερες θρησκευτικές σκηνές που φιλοτεχνεί ο ζωγράφος. Αντίθετα από την 

                                                                                                                                                                      
568 Ωστόσο ο ίδιος ο Clapp όσον αφορά τα πορτραίτα δεν ήταν πολύ χρήσιµος στην αρχειοθέτησή 
τους, διότι απέδωσε στον Ποντόρµο και µια σειρά πορτραίτων µεταγενέστερων ή χαµηλότερου 
επιπέδου ζωγράφων. Το παρατηρεί αυτό και ο Φόρστερ. 
569 Το καλάθι µε τα αδράχτια δε φαίνεται παρά σαν ένα γεωµετρικό παιχνίδι ενώ το εργαλείο του 
κοσµηµατοποιού µπορεί να δίνει το όνοµα στο πορτραίτο γνωστοποιώντας στο θεατή την ασχολία του 
αλλά η έλλειψή του δε θα ζηµίωνε στο ελάχιστο τη γενική εικόνα του νεαρού άντρα.  
570 Η φυσιογνωµική αυτή οµοιότητα στα πρόσωπα, παράλληλα µε την έλλειψη παράθεσης άλλων 
διακριτικών γνωρισµάτων, δηµιουργεί στο θεατή την εντύπωση ότι πίσω από κάθε πορτραίτο κρύβεται 
η ίδια προσωπικότητα, µεταµφιεσµένη ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ρόλου που αναλαµβάνει κάθε 
φορά. Στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης αυτής της προσωπικότητας, οι µελετητές που 
ερµηνεύουν τα έργα βασιζόµενοι στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, εύλογα παρασύρονται και 
θεωρούν ότι πίσω από κάθε εικονιζόµενο κρύβεται το πορτραίτο του ίδιου του Ποντόρµο. 
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παράδοση του 15ου, φαίνεται ότι συµµερίζονται το σχόλιο του Μιχαήλ Αγγέλου όταν 

του έκαναν την παρατήρηση ότι τα γλυπτά που αναπαραστούν τους Λορέντζο και 

Τζουλιάνο των Μεδίκων στο ταφικό παρεκκλήσι τους δεν έχουν καµµία οµοιότητα στα 

πρόσωπα µε τα µοντέλα τους: µε το πέρασµα του χρόνου κανείς δε θα θυµάται πως ήταν 

τα πρόσωπά τους. Θα µείνουν µόνο ως έργα τέχνης. 

Με την πρώτη µατιά τα πορτραίτα στο σύνολό τους είναι λιτά, καλοφτιαγµένα, 

µε ιδιαίτερη έµφαση στην ίδια τη µορφή του εικονιζόµενου που καταλαµβάνει τον 

περισσότερο χώρο του έργου, ποζάροντας σε ουδέτερο ή ιδιαίτερα λιτά προσδιορισµένο, 

βάθος. Οι µορφές έχουν την πλαστικότητα που έχει κατακτήσει η αναγέννηση αλλά οι 

αναλογίες τους έχουν χάσει την ακριβή συµµετρία τους και η σχέση τους µε το χώρο 

παρουσιάζεται προβληµατική. Στα περισσότερα πορτραίτα οι µορφές φαίνεται να 

ασφυκτιούν στο χώρο, σα να θέλουν να τον ξεπεράσουν και να επεκταθούν έξω από τα 

όρια που τους επιβάλλει. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η λιτότητα στα εκφραστικά µέσα. 

Τα πορτραίτα δεν είναι περιγραφικά και δεν περιέχουν καθόλου ανεκδοτολογικά 

στοιχεία. Το σύνολο του περιεχοµένου τους εκφράζεται µέσα από την ίδια τη µορφή και 

το παιχνίδι των συνδυασµών γεωµετρικών σχηµάτων και χρωµατικών αποχρώσεων. Ο 

ζωγράφος δείχνει να πειραµατίζεται  αισθητικά µε τη γεωµετρία και το αποτέλεσµα που 

προκαλούν οι χρωµατικοί συνδυασµοί που κάθε φορά επιλέγει. Γήινα χρώµατα και 

απαλοί κύκλοι για το γυναικείο πορτραίτο της κυρίας µε τα αδράχτια, πορφυρό κόκκινο 

για το δυναστικό πορτραίτο ενός τιµώµενου προγόνου, έντονα πράσινα και κόκκινα για 

τον νεαρό πολιτοφύλακα και µεταλλικές αποχρώσεις για την ασκητική µορφή της 

µητέρας του δούκα. 

Με αυτόν τον τρόπο η έµφαση στον εσωτερικό κόσµο δεν επιτυγχάνεται µόνο 

µε την ιδιαίτερα εύγλωτη έκφραση του προσώπου, αλλά και µε τη συνδροµή της 

συνολικής διαπραγµάτευσης του θέµατος.  

Η στυλιστική εξέλιξη των προσωπογραφιών συµπορεύεται µε αυτή των 

υπόλοιπων έργων του ζωγράφου, µε εξαίρεση τα δύο τελευταία χρονολογικά πορτραίτα 

που τοποθετούνται από το 1537 ως το 1543 και παρουσιάζουν µία στροφή προς το στυλ 

του Μπροντσίνο, την εποχή που αυτός διαµορφώνει τον τύπο που θα καθιερωθεί ως 

πρότυπο της αυλικής προσωπογραφίας και βρίσκονται κατά συνέπεια σε αντίθεση µε το 

υπόλοιπο έργο του ζωγράφου, που την ίδια εποχή παρουσιάζεται τόσο ριζοσπαστικό571 

ώστε να γίνεται στόχος της έντονης κριτικής του Βαζάρι. 

Η διαφοροποίηση του στυλ του Ποντόρµο από αυτό των πορτραίτων της 

Ώριµης Αναγέννησης γίνεται ορατή, κατά τη γνώµη µου, από τα πρώτα του έργα, 

                                                           
571 Πρόκειται για τις τοιχογραφίες του ιερού του Σαν Λορέντζο που καταδικάζονται από το Βαζάρι.  
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παρόλο που µε την πρώτη µατιά τα έργα ως το 1518 φαίνονται πιο κοντά στο κλασσικό 

στυλ του δασκάλου του, Αντρέα ντελ Σάρτο. Κατά συνέπεια η περίοδος που 

περιλαµβάνει τα κυριότερα πορτραίτα του εκτείνεται από το 1516-17, δηλαδή από το 

Πορτραίτο της κυρίας µε τα αδράχτια, ως το 1534 που φιλοτεχνεί το Πορτραίτο του 

Αλεσσάντρο των Μεδίκων, µε αντιπροσωπευτικότερα ανάµεσά τους το Πορτραίτο των 

δύο φίλων, το Πορτραίτο ενός νέου, της Λούκα και το Πορτραίτο ενός αλαβαρδιέρου, τα 

οποία ζωγραφίζει παράλληλα µε τα σηµαντικότερα από τα σωζόµενα θρησκευτικά έργα 

του, την περίοδο από το 1522 ως το 1530572.  

Σε πολλά σηµεία της εργασίας αυτής έχει ήδη αναφερθεί πόσο το αποτέλεσµα 

της έρευνας εξαρτάται κάθε φορά από τη µεθοδολογία που θα επιλέξει ο εκάστοτε 

ερευνητής573 και πόσο ο βαθµός δυσκολίας αυξάνει όσο πιο ολοκληρωµένη προσπαθεί 

να είναι µια µεθοδολογία, δηλαδή όταν προσπαθεί να συµπεριλάβει ως συνισταµένες της 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας όσο γίνεται περισσότερους τοµείς574. Το πρόβληµα µιας 

συνολικής ερµηνείας των προσωπογραφιών του Ποντόρµο µέσα από τις διάφορες 

προτάσεις των ιστορικών τέχνης παραµένει άλυτο. Μπορούν όµως να γίνουν οι 

ακόλουθες γενικεύσεις: 

 1) Ο Ποντόρµο ως προσωπογράφος έχει έντονα προσωπικό στυλ. Οι 

προσωπικότητες των εικονιζόµενων φαίνεται να υποκύπτουν σε µια έντονη επεξεργασία  

από το ζωγράφο που αφαιρώντας από αυτές τα αυστηρά προσωπικά τους χαρακτηριστικά 

πλάθει έναν νέο χαρακτήρα, κοινό σε όλα σχεδόν τα πορτραίτα. Το φαινόµενο αυτό 

πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι δεν είναι ιδιαιτερότητα του ζωγράφου αλλά παρατηρείται σε 

πολλούς προσωπογράφους της εποχής ενώ οι χαρακτήρες που προκύπτουν τείνουν να 

έχουν κοινά µεταξύ τους στοιχεία. 

  Τα πορτραίτα του Puligo εικονογραφούν όλα µορφές µε νωχελικό 

χαρακτήρα, ρευστά περιγράµµατα και γήινα και κάπως αρρωστηµένα χρώµατα. Στα 

πρώιµα πορτραίτα του Rosso  η µελαγχολία είναι επίσης διάχυτη αλλά χωρίς την ένταση 

και το άγχος µε τα οποία εµφανίζεται στα έργα του Ποντόρµο. Η µελαγχολία του νέου στο 

                                                           
572 Η πορεία της εξέλιξης του προσωπικού στυλ του ζωγράφου στην προσωπογραφία, διαγράφεται µε 
ιδιαίτερη σαφήνεια στον τρόπο που αποδίδονται τα χέρια των εικονιζόµενων. Στα πρωιµότερα έργα 
όπως στο Πορτραίτο του Κόζιµο του Πρεσβύτερου τα χέρια παρουσιάζονται ιδιαίτερα εκφραστικά και 
αποδίδονται µε σχεδιαστική ευελιξία ανάλογη του Ντύρερ. Στην πορεία το σχέδιο γίνεται 
σταθερότερο, τα χέρια πιο κοµψά αλλά λιγότερο εκφραστικά, όπως τα χέρια του halberdier, και στη 
συνέχεια αποδίδονται µε τη σχεδιαστική αφαίρεση και την πορσελάνινη υφή που χαρακτηρίζει τα 
χέρια στις µορφές του Μπροντσίνο.  
573 Π.χ. όταν ο µελετητής επιλέγει να ερµηνεύσει τα έργα µέσω της προσωπικότητας του καλλιτέχνη 
θα διακρίνει σε αυτά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που θα διακρίνει ο µελετητής που θα 
προσπαθήσει να τα ερµηνεύσει µέσω της κοινωνικής τάξης που τα παράγει.  
574 Π.χ. η µεθοδολογία του Friedlaender είναι βέβαια περιορισµένης εµβέλειας διότι περιορίζεται στη 
στυλιστική ανάλυση, για τον ίδιο όµως λόγο παρουσιάζεται και η πιο συνεπής ως προς την 
επιχειρηµατολογία της. 
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Πορτραίτο νέου, του Βερολίνου έχει έναν χαρακτήρα νοσταλγικό που διαχέεται στη φύση 

αποφεύγοντας τον κλειστοφοβικό χαρακτήρα που παίρνει στον Ποντόρµο. 

Οι νέοι του Franciabigio έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά. Παρόλο που είναι κάπως 

πρωιµότεροι είναι σαφέστατα πιο κοντά στους νέους του Ποντόρµο απ’ ότι είναι οι πιο    

συµπαγείς χαρακτήρες του Αντρέα ντελ Σάρτο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) ∆ιαµορφώνεται κατά 

συνέπεια ένας τύπος «µανιεριστικού» πορτραίτου καθώς οι προσωπογραφίες εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά µιας τεχνοτροπίας που έχει πολλές οµοιότητες µε την τεχνοτροπία της 

πρώτης φάσης του µανιερισµού. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφοροποιούν τα πορτραίτα 

από αυτά του κλασσικού στυλ της Ώριµης Αναγέννησης, χωρίς όµως αυτή η 

διαφοροποίηση να µπορεί να θεωρηθεί ως στυλιστική αποκλειστικά εξέλιξη, καθώς τα 

περισσότερα δεν διαδέχονται το ένα το άλλο αλλά συνυπάρχουν, ούτε όµως κοινωνική 

ιδιαιτερότητα, καθώς φαίνεται ότι αποτελούν παράγωγα της ίδιας κοινωνικής τάξης που 

δεν είναι άλλη από τη µεγαλοαστική τάξη της Φλωρεντίας. 

 Η τεχνοτροπία αυτή απέχει το ίδιο και από το αυλικό πορτραίτο που θα 

καλλιεργήσει ο µανιερισµός της δεύτερης φάσης, µε τα χαρακτηριστικά που έχουµε ήδη 

πολλές  φορές αναφέρει και έχουν παγιωθεί µέσα από το στυλ του Μπροντσίνο. 

 3) Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι που κάνει την εκδοχή 

του Χάουζερ για το µανιερισµό να φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς η περιγραφή της 

προσωπικότητας του ατόµου που προκύπτει από την κρίση των αρχών της αναγέννησης575 

                                                           
575 Η αναγέννηση για το Χάουζερ δεν ξεχωρίζει από το µεσαιωνικό κόσµο. 
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φαίνεται να εικονογραφείται από τις προσωπογραφίες της εποχής µε τον ζωντανότερο 

τρόπο.  

 Στα πιο αντιπροσωπευτικά πορτραίτα της Ώριµης Αναγέννησης η 

παρατήρηση έχει στραφεί παράλληλα µε τον εξωτερικό και στον εσωτερικό κόσµο του 

ανθρώπου, τον οποίο προσπαθεί να αποτυπώσει µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Τα 

πορτραίτα του Ποντόρµο αποπνέουν την εντύπωση ότι ο ζωγράφος τους στην προσπάθειά 

του να ανταποκριθεί στο αίτηµα για απεικόνιση του εσωτερικού κόσµου, κατάφερε να 

συλλάβει την «στιγµιαία» ανασφάλεια που ζει ο µεγαλοαστός της Φλωρεντίας τα πρώτα 

τριανταπέντε περίπου χρόνια του 16ου, όταν οι βασικές του αρχές κλονίζονται και η σχέση 

του µε τον θεό και τον  κόσµο αλλάζει. Όταν όλες οι περίοδοι της ιστορίας µπορούν να 

χαρακτηριστούν µεταβατικές, η ύπαρξη των συγκεκριµένων πορτραίτων που αντανακλούν 

την αίσθηση µιας ανησυχίας κινεί  ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον του ερευνητή για τις 

ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου, που ωθούν ένα ζωγράφο από όλες τις στιγµιαίες 

εκφράσεις που παρελαύνουν στα πρόσωπα των µοντέλων του να καραδοκεί για να 

επιλέξει και να αποτυπώσει, όχι τις στιγµές της αυτοπεποίθησης όπως κάνει ο Τιτσιάνο, 

αλλά τις στιγµές της αδυναµίας.  
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