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Εισαγωγή 
 
         Ο Άλµπρεχτ Άλτντόρφερ, (π.1482/1485-1538 Ρέγκενσµπουργκ) ζωγράφος, σχεδιαστής και 

χαράκτης, αναγνωρίζεται σήµερα ως ένας από τους πιο καινοτόµους καλλιτέχνες του καιρού του 

στην Γερµανία. Αυτός ο χαρακτηρισµός απορρέει από την καθοριστική συµβολή του στην 

καθιέρωση της τοπιογραφίας ως αυτόνοµου ζωγραφικού είδους της ευρωπαϊκής τέχνης, και ως 

εκ τούτου, κάθε µελέτη που τον αφορά βρίσκεται αναπόφευκτα αντιµέτωπη µε το πρόβληµα των 

απαρχών του νέου αυτού είδους. 

         Αν και τα καθαρά τοπία που µας άφησε δεν ξεπερνούν τα δεκατρία, από τα οποία µάλιστα 

τα εννέα είναι σε χαρακτικά, δύο σε σχέδια και µόνο δύο ζωγραφισµένα, στα θρησκευτικά, 

µυθολογικά και ιστορικά θέµατα, µε τα οποία κυρίως ασχολήθηκε, το τοπίο καταλαµβάνει 

ασυνήθιστα µεγάλη έκταση για τα δεδοµένα της εποχής, δουλεύεται µε ιδιαίτερη φροντίδα και 

ανάγεται σε κύριο µέσο της εκφραστικότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί ίσως και το 

µοναδικό θέµα του έργου. 

         Σύµφωνα µε την παλιά κυρίως ιστοριογραφία, ο Άλτντόρφερ φέρεται ως ο κύριος 

εκπρόσωπος της λεγόµενης Σχολής του ∆ούναβη (Donauschule), µιας οµάδας γερµανών και 

αυστριακών καλλιτεχνών που εικάζεται οτι κατοικούσε και εργαζόταν στην κοιλάδα του 

∆ούναβη. Η έµφαση στην απεικόνηση του φυσικού κόσµου και ο ιδιαίτερος τρόπος που αυτός 

αποδίδεται, θεωρείται από όλους όσους αποδέχονται την ύπαρξή της, ως το κύριο 

χαρακτηριστικό της.     

        Λιγότερο από µια γενιά νεώτερος από το Ντύρερ, τον Κράναχ, τον Γκρύνεβαλντ και τον 

Χολµπάιν, ο Άλτντόρφερ είναι συνοµήλικος µε το Λούθηρο. Τα χρόνια της ωρίµανσής του 

συµπίπτουν µε την βασιλεία του Μαξιµιλιανού Ι και το ξέσπασµα της Μεταρρύθµισης.  Από το 

1505, που εγκαθίσταται στο Ρέγκενσµπουργκ και αποκτά εκεί τα  πολιτικά του δικαιώµατα, µέχρι 

τον θάνατό του το 1538 δεν φαίνεται να εγκαταλείπει την πόλη. Εκτός από ένα ή δύο σύντοµα 

ταξίδια στη Βιέννη ζει, εργάζεται και συµµετέχει ενεργά στα πολιτική και καλλιτεχνική ζωή της 

παραδουνάβιας νοτιογερµανικής πόλης. 

        Παρά την αναγνώριση που απολάµβανε στην εποχή του τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως 

δηµόσιο πρόσωπο και παρά το οτι η φήµη του ξεπερνούσε τότε τα τείχη του Ρέγκενσµπουργκ, 

δεν δοξάστηκε από κανένα σύγχρονό του όπως ο Ντύρερ. Η ιστορία της υποδοχής του έργου του 

στους αιώνες που ακολούθησαν, σηµαδεύτηκε από ποικίλες και κάποτε αντικρουόµενες 

αντιδράσεις και κριτικές, χρησιµοποιήθηκε από ιδεολογίες, ενώ κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα 

το όνοµά του ξεχάστηκε σχεδόν εντελώς. Από αυτήν και µόνο την άποψη θα µπορούσε να 



δικαιολογηθεί το εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει  η µελέτη του έργου του.  

        Αντικείµενο της ανά χείρας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και αξιολόγηση δύο 

σύγχρονων ερµηνευτικών προσεγγίσεων για τα τοπία του καλλιτέχνη. Στο πρώτο µέρος 

παρουσιάζεται η ερµηνεία τριών νεώτερων µελετητών από τον αγγλοαµερικανικό χώρο. Τόσο 

µεθοδολογικά όσο και θεωρητικά οι  θέσεις τους παρουσιάζουν µια αξιοσηµείωτη κοινότητα και 

συνοχή. Καθένας τους παραπέµπει και βασίζεται στα συµπεράσµατα του προηγούµενου, τα 

διευρύνει και ταυτοχρόνως αποτελεί την κύρια πηγή για τον επόµενο. Από αυτήν την άποψη θα 

λέγαµε ότι λειτουργούν ως σχολή. Σύµφωνα µε την κεντρική τους θέση, καθοριστικό ρόλο στην 

δηµιουργία τοπίων από τον Άλτντόρφερ, έπαιξε  εκείνο το ρεύµα -που σύµφωνα πάντα µε τους 

ισχυρισµούς τους -στόχευσε στην αναζήτηση και σφυρηλάτηση δεσµών εθνικής συνείδησης και 

ταυτότητας, κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα στην Γερµανία.  

         Το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση κάνει ο Larry Silver µε το άρθρο Forest 

Primeval: Albrecht Altdorfer and the German wilderness Landscape, το οποίο δηµοσιεύεται το 

1983 και στο οποίο υποστηρίζεται ο τευτονικός-εθνικός χαρακτήρας των τοπίων του καλλιτέχνη. 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της σύνδεσής του µε την πατριωτικού προσανατολισµού 

σύγχρονή του ουµανιστική κίνηση, την οποία υποτίθεται ότι τροφοδοτεί η ανακάλυψη του 

χειρογράφου της Germania.  

        Μια δεκαετία µετά κυκλοφορεί το βιβλίο του Christopher Wood µε τίτλο Albrecht Altdorfer 

and the Origins of Landscape. Πρόκειται για µια εκτενή, εξειδικευµένη µελέτη, στην οποία 

εµπεριέχονται στοιχεία, πληροφορίες και θέσεις σχετικά µε τα τοπία του Άλτντόρφερ αλλά και 

το γενικότερο πρόβληµα των απαρχών της τοπιογραφίας. Το κυρίως πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού, έγκειται στις συνεχείς αντιφάσεις και 

αυτοαναιρέσεις του συγγραφέα, στην ακαταστασία και στη σύγχυση που επικρατεί. Μέσα στο 

γενικό συνονθύλευµα ετερόκλητων στοιχείων και απόψεων, κάθε συµπέρασµα είναι επισφαλές. 

Παρόλα αυτά η παρουσία των απόψεων του Silver - τουλάχιστον σε κάποια σηµεία - είναι 

εµφανέστατη, όπως εµφανέστατη είναι και η πρόθεση για την διεύρυνσή τους. ∆ιαχωρίζεται δε 

από άλλες ερµηνείες, καθώς χαρακτηρίζεται από τον Wood ως «ιστορική». Ως τέτοια λοιπόν µας 

αφορά άµεσα.   

         Τρία χρόνια µετά, το 1996, ο Simon Schama  στο Landscape and Memory αφιερώνει 

κάµποσες σελίδες στην εποχή του Άλτντόρφερ και στο έργο του. Πρόκειται για µια µελέτη που 

επιχειρεί να αποδείξει την διαχρονικότητα µε την οποία συνυφαίνεται το τοπίο µε το γερµανικό 

εθνικισµό: από τον Άλτντόρφερ στο Φρήντριχ και από εκεί στο  Γ΄ Ράιχ και τον 



εθνικοσοσιαλισµό. Η Germania έχει και εδώ την τιµητική της, αφού, όπως όπως αναφέρει ο 

Schama, έµελλε να «ρίξει την µεγαλύτερη και σκοτεινότερη σκιά στην µοίρα της γερµανικής 

εθνικότητας.»  

        Το πλέον πρόσφατο δείγµα αυτής της µεθόδου µας προσφέρει και πάλι ο Silver µε το άρθρο 

του Germanic patriotism in the age of Dürer. Το άρθρο αυτό βρίσκεται ενσωµατωµένο σε µια 

συλλογή υπό τον γενικό τίτλο Dürer and his culture, που κυκλοφορεί το 1998. Αυτή την φορά 

γίνεται σαφές οτι όχι µόνο τα τοπία του Άλτντόρφερ ήταν, την εποχή της δηµιουργίας τους, 

φορείς µιας γερµανικής αντίληψης, αλλά  και οτι το πατριωτικό αίσθηµα στην Γερµανία των 

αρχών του 16ου αιώνα ήταν αυτό που τα παρήγαγε. Όχι µόνο ο Άλτντόρφερ, αλλά και ο Ντύρερ 

ζωγραφίζουν τοπία προκειµένου να «δοξάσουν την πατρίδα».      

         Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ερµηνεία δύο µελετητών από τον 

γερµανόφωνο χώρο, η οποία προηγείται της αγγλοαµερικανικής περίπου µια εικοσαετία. Η 

προσέγγιση των έργων του Άλτντόρφερ από τους µελετητές αυτούς στηρίζεται στην πανθεϊστική 

σύλληψη του κόσµου, πράγµα που θα µας οδηγήσει σε θεολογικά και  φιλοσοφικά µονοπάτια. Οι 

απόψεις των Otto Benesch και Alfred Stange, παρόλο που  δεν χαρακτηρίζονται από την 

αλληλεξάρτηση που διακρίνει τους προηγούµενους, παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία. Τα 

στοιχεία αυτά εντοπίζονται τόσο στην ανάπτυξη των επιχειρηµάτων τους όσο και στην κεντρική 

ιδέα που τα διατρέχει. 

         Το  1961 ο Otto Benesch στο βιβλίο του The Art of Renaissance in Northern Europe 

αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον Άλτντόρφερ. Κεντρική θέση του συγγραφέα στο 

κεφάλαιο αυτό, το οποίο τιτλοφορείται The New Attitude towards Nature,  αποτελεί η σύνδεση 

του καλλιτέχνη µε τον Παράκελσο, φυσικό και γιατρό της εποχής. Τα τοπία του 

ρεγκενσµπουργκιανού ερµηνεύονται µέσω αποσπασµάτων από τον Παράκελσο και βέβαια 

«εκφράζουν» την αναλογία µικρόκοσµου- µακρόκοσµου, πάνω στην οποία εδράζεται η 

διδασκαλία του. Ταυτόχρονα, το έργο του Άλτντόρφερ  συσχετίζεται µε  λαϊκούς µύθους και  

παραµύθια.  

         Ενδεικτικότερη των δύο αυτών στοιχείων είναι η µελέτη του Alfred Stange µε τίτλο 

Malerei der Donauschule, που κυκλοφορεί το 1971. Ο Stange, σε  αυτήν την εξαιρετικά πλούσια 

σε υλικό µελέτη, κρατά την άµεση σύνδεση του Άλτντόρφερ µε τον Παράκελσο και θεµελιώνει 

την λαϊκότητα του ζωγράφου συσχετίζοντάς τον  µε ένα είδος λαϊκού µυστικισµού που 

εµφανίζεται τότε στον βορρά, την Devotio moderna. Σε αυτό το νέο τύπο λατρείας οφείλεται, 

κατά τον Stange, η επιλογή του Άλτντόρφερ να επικεντρωθεί σε ένα υποδεέστερο θέµα, όπως το 



τοπίο και η ολοκληρωτική διαφοροποίηση της τέχνης του από το γνήσιο τέκνο του ουµανισµού, 

την ιταλική τέχνη. 

         Όπως θα προσπαθήσουµε να δείξουµε, ο εµποτισµός της φύσης µε θρησκευτικό νόηµα 

είναι ο κυρίαρχος τρόπος µε τον οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή την εποχή που µας ενδιαφέρει. 

Παραµένοντας σκοτεινή και ανυπότακτη από την ανθρώπινη διάνοια και διατηρώντας στο 

ακέραιο τα µυστικά της, η φύση εξακολουθεί να  ασκεί φόβο και δέος ακόµα και στους πιο 

µορφωµένους. Ωστόσο, πιστεύουµε  ότι η ερµηνεία των  Benesch και Stange παρουσιάζει  

αρκετές υπερβολές και ανακρίβειες, γεγονός που αδικεί το καλλιτεχνικό έργο του Άλτντόρφερ. 

Με αυτά τα δεδοµένα και µε την βοήθεια των ίδιων των έργων και κάποιων άλλων κειµένων που 

έχουµε στην διάθεσή µας, θα προσπαθήσουµε να φωτίσουµε κάπως  την πανθεϊστική διάσταση 

των έργων του Άλτντόρφερ.  

         Όπως ελπίζουµε οτι θα φανεί στην συνέχεια, οι δύο αυτές ερµηνείες που θα µας 

απασχολήσουν εδώ, δεν είναι ούτε αντικρουόµενες ούτε αλληλοαποκλειόµενες. Θα λέγαµε 

αντίθετα, οτι πρόκειται µάλλον για συµπληρωµατικές ερµηνείες, εφόσον όχι µόνο συντείνουν 

προς την κατεύθυνση της αποµονοµένης εξέτασης του Αλντόρφερ από τις ευρύτερες 

καλλιτεχνικές και διανοητικές ζυµώσεις της εποχής του, αλλά και προσφέρουν επιχειρήµατα που 

θέτουν την τέχνη του στον αντίποδα της ιταλικής, αναγεννησιακής τέχνης.  

         Παρόλο που πρόκειται για δύο σύγχρονες ερµηνείες, αυτή ακριβώς η τάση -πότε µε τη 

µορφή της γερµανικότητας που υποκινεί και διέπει το έργο του Άλτντόρφερ, πότε µε τον 

συσχετισµό του έργου αυτού µε λαϊκά -θρησκευτικά ρεύµατα και πότε µε τον συνδυασµό των 

δύο - αποτελεί ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο στη σχετική βιβλιογραφία. Από αυτή την άποψη, 

δεν θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε στην αναλυτική εξέταση των συγκεκριµένων ερµηνειών 

χωρίς µια αναφορά στην δική τους ιστορία, στην ιστορία της υποδοχής του έργου του 

Άλτντόρφερ. 

         Εντελώς  ξεχασµένος κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ο Άλµπρεχτ Άλτντόρφερ ανακαλύπτεται 

από τους ροµαντικούς. Ο Φρήντριχ Σλέγκελ το 1803 θα αντικρίσει τη Μάχη στην Ισσό (εικόνα  85), 

σε κάποια αίθουσα συντήρησης του Λούβρου και  ενθουσιασµένος θα γράψει αµέσως ένα 

δοκίµιο για το έργο. Στο διθυραµβικό αυτό δοκίµιο για την ζωγραφική του Άλτντόρφερ, το 

«πνεύµα της ιπποσύνης» (ritterlicher Geist) τονίζεται ως το πραγµατικό νόηµα του έργου και ο 

Άλτντόρφερ προβάλλεται ως πρότυπο σε όσους καλλιτέχνες επιθυµούσαν να δηµιουργήσουν 

«πραγµατικά ροµαντική ζωγραφική».  

        Το δοκίµιο αυτό, όπως σηµειώνει η Janzen, έπαιξε µεγάλο ρόλο στην επανανακάλυψη της 



γερµανικής ζωγραφικής του 15ου και 16ου αιώνα. Ο Σλέγκελ αντιµετώπιζε το µεσαίωνα ως την 

παραδειγµατική εκείνη εποχή, που συνδύαζε την πολιτική και θρησκευτική εξουσία µε την 

ακεραιότητα του κάθε έθνους. Οι ροµαντικοί στράφηκαν στο Μεσαίωνα γιατί πίστευαν οτι 

στρέφονται σε µια έντονα ευλαβική εποχή, η οποία είχε δώσει έµφαση στην ανάπτυξη της 

γερµανικής εθνικής συνείδησης. Εξάλλου, το δοκίµιο του Σλέγκελ κλείνει µε µια απεύθυνση στη 

εθνική γερµανική τέχνη. 

        Αναφερόµαστε στο Σλέγκελ γιατί, αφενός, είναι αυτός που ανασύρει τον Άλτντόρφερ από 

τη λήθη και, αφετέρου, γιατί το ροµαντικό πρίσµα µέσα από το οποίο είδε τον Άλτντόρφερ, θα 

επηρέαζε πολλούς από τους κατοπινούς µελετητές του καλλιτέχνη. Μετά τον Σλέγκελ  το έργο 

του Άλτντόρφερ θα συγκριθεί επανειλληµένα µε το γερµανικό ροµαντικό ρεύµα, (κυρίως µε το 

λογοτεχνικό και σπανίως µε το ζωγραφικό) παρόλο που ο ίδιος ο Σλέγκελ πουθενά δεν 

χαρακτηρίζει ροµαντικό έργο τη Μάχη στην Ισσό. 

        Το 1907 ο Hermann Voss συγκρίνει τη γερµανική τέχνη του τέλους του 15ου και των αρχών 

του 16ου αιώνα µε το λογοτεχνικό ρεύµα του τέλους του 18ου αιώνα, τη Θύελλα και Ορµή 

(Sturm und Drang). Σύµφωνα µε το συγγραφέα, κοινά στοιχεία ανάµεσα στις δύο αυτές τέχνες 

αποτελούν, ανάµεσα στα άλλα, η ανάδειξη του υποκειµενικού στοιχείου στον άνθρωπο και τη 

φύση και η έµφαση στην καλλιτεχνική παράδοση της γενέθλιας γης. Ο κυρίαρχος ρόλος της 

φύσης στο έργο του Άλτντόρφερ και της Σχολής του ∆ούναβη, θυµίζει στο Voss την ρουσσωική 

θέση περί «επιστροφής στη φύση». Η αγάπη για την φύση από τους καλλιτέχνες αυτής της 

σχολής, αγγίζει  τα όρια της παθολογίας.  Παράλληλα, το έργο του Άλτντόρφερ συνδέεται µε τα 

λαϊκά γερµανικά τραγούδια της εποχής (Volkslieder). Οπως σηµειώνει η Janzen, ο Voss συνέδεε 

το ύφος της Σχολής του ∆ούναβη µε λαϊκά,  θρησκευτικο-κοινωνικά κινήµατα του καιρού της 

παραβλέποντας, βεβαίως, τις παραγγελίες που είχε δεχθεί ο Άλτντόρφερ τόσο από τον 

Μαξιµιλιανό, όσο και από τον ∆ούκα της Βαυαρίας. 

        Το 1941 ο Ludwig Baldass στην µονογραφία του για τον Άλτντόρφερ θεωρεί και αυτός 

σκόπιµο το δάνειο των όρων ροµαντισµός και Θύελλα και Ορµή, προκειµένου να περιγράψει την 

τέχνη του βαυαρού. 

        Την περίοδο της ανόδου των Ναζί στην εξουσία ο Άλτντόρφερ θα αναγορευθεί από 

πολλούς όχι µόνο σε ροµαντικό, αλλά και σε κατεξοχήν εθνικό καλλιτέχνη. Το 1936 

δηµοσιεύεται από την H.P. Closs µια µικρή µελέτη για την σηµασία της Naturgefühl στην τέχνη 

των Μπάλτουνγκ Γκριν, Γκρύνεβαλντ, Λούκας Κράναχ και Άλτντόρφερ. Η Naturgefühl, η  

ιδιαίτερη αυτή µορφή ευλάβειας απέναντι φύση, αποτελεί, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, « πάγιο 



γνώρισµα της γερµανικής ψυχής και ουσιαστικό πυρήνα της παλαιάς γερµανικής τέχνης». Ο 

Άλτντόρφερ παρουσιάζεται ως ο «εφευρέτης» της τοπιογραφίας, αφού κατανοούσε την φύση 

στην µυστηριώδη απειρότητά της. 

         Τρία χρόνια αργότερα, το 1939, κυκλοφορεί ένα βιογραφικό µυθιστόρηµα από τον Hans 

Watzlik µε τίτλο Der Meister von Regensburg, ein Albrecht Altdorfer Roman. Στην εκλαϊκευµένη 

αυτή βιογραφία, σηµειώνει η Janzen, κυριαρχεί η άποψη οτι η τέχνη του Άλτντόρφερ είναι 

πράγµατι γερµανική γιατί εκπορεύεται από τα δάση και την αγάπη για την φύση. Σε κάποιο 

σηµείο του βιβλίου ο συγγραφέας παρουσιάζει  τον Άλτντόρφερ να δηλώνει τα εξής : 
« Είµαι παιδί του δάσους και γι� αυτό ζωγραφίζω το δάσος. Εσείς οι νότιοι δεν αγαπάτε τα δάση. Τα 

καταστρέφετε. Οι δικοί µου πρόγονοι, όµως, περπάτησαν µέσα από την ιερή αγριότητα. Όπως ακριβώς τα 

µεγάλα ποτάµια µας, όπως ο ∆ούναβης (...) ξεπετάγονται από τα δάση, έτσι και ο γερµανός ξεπετάγεται 

από το δάσος (...)». 

         Το 1939 κυκλοφορεί ακόµα µια µελέτη για τον Άλτντόρφερ, υπογραµµένη αυτή τη φορά 

από τον Hans Wühr. Σ� ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα του ύφους του  βιβλίου και της 

αντίληψης που κυριαρχεί τότε στην γερµανική ιστορία της τέχνης, διαβάζουµε: 
� Die Bäume spielen in der Landschaft die erste Rolle, und besonders im Bayerischen Wald, den Altdorfer 

so sehr liebt, und bis hinüber in den Böhmer Wald, von dem Stifter uns so vieles und Wunderbares erzählt 

hat. Altdorfer und Stifter sind von gleicher urwüchsiger Art und vom gleichen Volksstamm, beide sind 

von gleicher seliger Hingegebenheit an die Heimat und die heimatliche Landschaft, in welcher die 

Menschen so verwurzelt sind wie uralte Bäume und ihr Schicksal im Wechsel der Jahreszeiten sich still 

und lebensfromm und einfältig erfüllt... In der deutschen Landschaft aber sind Baum und Wald ihr 

andächtigster Ausdruck und uns so inniglich verwand und vertraut wie unsere Muttersprache. Unsere 

Vorfahren haben unter Bäumen Gott verehrt und im Rauschen ihrer Kronen seine Stimme vernommen. � 

         Ακολουθεί το βιβλίο του Wilhelm Pinder µε τον εύγλωττο τίτλο Die Romantik in der 

deutschen Kunst um 1500,  που κυκλοφορεί το 1939/40. Ο συγγραφέας εδώ ισχυρίζεται οτι µόνο 

η Γερµανία µπόρεσε να παράγει πραγµατικό ροµαντισµό και αυτό συνέβει σε δύο ιστορικές 

περιόδους : σε ό,τι αφορά στις εικαστικές τέχνες άνθησε στα 1500 ενώ αναφορικά µε την 

λογοτεχνία, τη µουσική και τη φιλοσοφία έφτασε στο απόγειό του στα 1800.  

         Το 1938 διοργανώνεται στο Μόναχο, στη Νέα Πινακοθήκη, µια µεγάλη αναδροµική 

έκθεση για τον Άλτντόρφερ. Στην έκθεση αυτή, ο Άλτντόρφερ παρουσιάστηκε ως η µεγάλη 

µορφή  της Σχολής του ∆ούναβη. Ενώ φαινοµενικά η αφορµή της έκθεσης ήταν η επαίτιος για τα 

τετρακόσια χρόνια του θανάτου του καλλιτέχνη, ο ουσιαστικός λόγος της διοργάνωσης ήταν η 

δικαιολόγηση της προσάρτησης της Αυστρίας στο Γ΄ Ράιχ. Στην εισαγωγή του καταλόγου της 



έκθεσης, ο Ernst Buchner χαρακτηρίζει το ζωγράφο ως βαυαρό λαϊκό ήρωα, «ενσάρκωση του 

βαυαρικού λαϊκού πολιτισµού». Το καλλιτεχνικό του ύφος συγκρίνεται µε την βαυαρική λαϊκή 

µουσική, ενώ χαρακτηρισµοί όπως elementar, ursprünglich και urwüchsig έδιναν έµφαση στην 

µυστικιστική σχέση του καλλιτέχνη µε την φύση, όπως ακριβώς το µυθιστόρηµα του Watzlik και 

το βιβλίο της Closs. 

         Αυτή η αντίληψη περί γερµανικότητας του έργου του Άλτντόρφερ, επρόκειτο να εντυπωθεί 

βαθιά στην ιστορία της τέχνης, ξεπερνώντας τα όρια του γερµανόφωνου χώρου. Ο Kenneth  

Clark για παράδειγµα, στη γνωστή µελέτη του Landscape into Art  χαρακτηρίζει τον Άλτντόρφερ 

ως τον «περισσότερο γερµανό από όλους τους ζωγράφους», δίδοντας παράλληλα µια 

ακατάληπτη επεξήγηση. Η G.Grandell στο Nature Pictorialized (1993) επαναλαµβάνει το χωρίο 

του προηγούµενου ενώ ο M. Roskill στο The Languages of Landscape κάνει λόγο για ένα � 

Germanic cast of feeling, based on the cult of the forest and the wild, common to all of the 

Danube School.�  

 

         Συνοψίζοντας, στο σηµείο αυτό, τις ερµηνείες που προηγήθηκαν και χωρίς καµιά διάθεση 

εξοµοίωσης των αφετηριών και των προθέσεων όσων µελετητών µέχρι στιγµής αναφέρθηκαν, θα 

λέγαµε οτι τα στοιχεία που σε γενικές γραµµές επαναλαµβάνονται είναι δύο.  

         Το πρώτο στοιχείο αφορά στον παραλληλισµό της τέχνης του Άλτντόρφερ και ευρύτερα 

της γερµανικής τέχνης της εποχής του µε την τέχνη του γερµανικού ροµαντισµού. Πρέπει εδώ να 

σηµειώσουµε οτι αυτός ο παραλληλισµός δεν έχει µόνον την έννοια της επιστροφής και της  

έµπνευσης των γερµανών ροµαντικών από την τέχνη του 16ου αιώνα, το πώς, δηλαδή, οι 

ροµαντικοί υποδέχτηκαν αυτή την τέχνη αλλά και την έννοια της ευθύγραµµης εξέλιξης από τον 

16ο στον 19ο αιώνα. Ό,τι ο 16ος αιώνας προετοίµασε, το ολοκλήρωσε ο 19ος. 

         Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο συνδέεται και µε το πρώτο, είναι η ανακάλυψη της 

γερµανικότητας του έργου του Άλτντόρφερ. Φορείς αυτής της γερµανικότητας είναι τα τοπία του. 

Επιλέγοντας ο Άλντόρφερ να αναγάγει το δάσος σε βασικό µοτίβο αυτών των τοπίων, αποδίδει 

φόρο τιµής σε ό,τι  χαρακτήριζε περισσότερο τη γενέθλια γη και τους µύθους της.  

         Πιστεύουµε πως είναι σαφές οτι για την ολοκληρωµένη αξιολόγηση µιας τέτοιας επιλογής 

στην έρευνα για τον Άλτντόρφερ, θα χρειαζόταν µια συγκριτική µελέτη  αναφορικά µε τις 

λειτουργίες του τοπίου στο έργο του ίδιου και στο έργο των γερµανών ροµαντικών ζωγράφων. Ο 

Κάσπαρ-Ντάβιντ Φρήντριχ και ο Άντριαν Λούτβιχ Ρίχτερ θα αποτελούσαν τα προσφορότερα 

παραδείγµατα εδώ. Κάτι τέτοιο, όµως, αποδείχθηκε πέρα των δυνατοτήτων αυτής της εργασίας, 



η οποία θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση προβληµάτων που αφορούν αποκλειστικά στον 16ο 

αιώνα. Επιλέγοντας να εξετάσουµε δύο σύγχρονες ερµηνείες -οι οποίες επαναλαµβάνουν µε τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο προηγούµενες παραδοχές -και χωρίς βεβαίως να ισχυριζόµαστε οτι το 

θέµα κλείνει εδώ, ελπίζουµε οτι θα προσφέρουµε µια καλή αφετηρία για µια µελλοντική, 

συνθετότερη και βέβαια πιο φιλόδοξη µελέτη. 

 

        ∆εν θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούµε ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε  στην 

εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν πολλές και ουσιαστικές.  Πολλά στοιχεία σχετικά µε τον 

Άλτντόρφερ παραµένουν µέχρι σήµερα αδιευκρίνιστα ενώ δεν διαθέτουµε καµιά πληροφορία για 

τον προορισµό των έργων του αυτών στα οποία κυριαρχεί το τοπίο, πράγµα που θα βοηθούσε σε 

µεγάλο βαθµό την έρευνά µας.  Η αδυναµία πρόσβασης σε πρωτογενείς πηγές της εποχής, όπως 

τα ουµανιστικά συγγράµµατα, είχε ως αποτέλεσµα να στηριχτούµε σε δεύτερες ή τρίτες 

αναγνώσεις και µεταφράσεις, πράγµα που εγκυµονεί πολλούς  κινδύνους. 

         Από την άλλη πλευρά, στην πολυπλοκότητα που διακρίνει το ίδιο το θέµα έρχονται να 

προστεθούν η πενιχρότητα σύγχρονων αλλά και παλαιότερων θεωρητικών µελετών για την 

τοπιογραφία, καθώς και η απουσία κριτικής και αξιολόγησης των ερµηνειών µε τις οποίες θα 

ασχοληθούµε εδώ. 

         Σ΄ ό,τι αφορά ειδικά στην αγγλοαµερικανική προσέγγιση, δεν µας είναι γνωστή µέχρι 

σήµερα καµιά σχετική κριτική εργασία. Εκτός από την βιβλιοκρισία του Thomas Noll για την 

µελέτη του Wood, η οποία αρκείται στο να επισηµάνει πως η θέση του Wood οτι το γερµανικό 

τοπίο µετατρέπεται σε εθνικό έµβληµα από τον γερµανικό ουµανισµό δεν είναι καινούρια, το 

ζήτηµα παραµένει εξ� ολοκλήρου άθικτο. Χρειάστηκε, λοιπόν, να κινηθούµε χωρίς πυξίδα σ΄ ένα 

πεδίο άγνωστο από κάθε άποψη.  

         Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της ερµηνείας των Benesch και Stange, δεν επικρατεί -

ευτυχώς - η ίδια σιωπή. Οι παρατηρήσεις του Pierre Vaisse στάθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες στο 

βαθµό που µας βοήθησαν να αντιληφθούµε το ροµαντικό πρίσµα, µέσα απο το οποίο οι 

συγκεκριµένοι µελετητές βλέπουν τα έργα του Άλτντόρφερ και επιβεβαίωσαν την αρχική 

διαφωνία µας σχετικά µε την επιµονή στη σύνδεση του Άλτντόρφερ µε τον Παράκελσο. Η 

κριτική του Vaisse, όµως, αποτελεί  εξαίρεση. Πέραν αυτής, δεν εντοπίσαµε άλλη που να 

στέκεται µε παρόµοια διάθεση απέναντι στις µεθοδολογικές επιλογές και τα συµπεράσµατα των 

συγκεκριµένων  ιστορικών της τέχνης.  

 



 

 

Μέρος Ι : Τα τοπία του Άλτντόρφερ ως φορείς της γερµανικότητας. 

Κεφάλαιο  Α. Επιστροφή στη «Χρυσή Εποχή» της  γερµανικής αρχαιότητας. 

 

         Το 1507 ο Άλτντόρφερ ζωγραφίζει το µικρών διαστάσεων πίνακα µε τίτλο Η Οικογένεια 

του Σάτυρου  (εικόνα 1) που βρίσκεται σήµερα στο Βερολίνο. Στη βάση ενός θαµνώδους βράχου 

που φέρει τα αρχικά του καλλιτέχνη καθώς και την ηµεροµηνία 1507, αριστερά όπως βλέπουµε, 

και υπό την σκιά δύο πεύκων βρίσκεται καθισµένη η οικογένεια του Σάτυρου.  Ο Σάτυρος, µε τα 

χαρακτηριστικά τραγίσια πόδια, κέρατα και γενειάδα κρατά ένα ρόπαλο στο αριστερό του χέρι. 

Η σύντροφός του, µε την πλάτη προς τα εµάς, ξανθά µαλλιά και ένα λευκό ύφασµα ριγµένο 

στους γλουτούς της µε το ένα της χέρι αγκαλιάζει απαλά τον Σάτυρο ενώ µε το άλλο κρατά το 

µωρό της που ισορροπεί επάνω στο λυγισµένο της µηρό. Το ζευγάρι κοιτάζει ανήσυχο προς τα 

δεξιά όπου σε ένα δεύτερο επίπεδο  και σε έναν πιο ανοικτό χώρο, προβάλλει η µορφή ενός 

γυµνού άνδρα και µιας γυναίκας µε κόκκινο φόρεµα. Αυτός ο άνδρας κρατά ένα ραβδί και 

χειρονοµεί στην γυναίκα, η οποία κινείται απελπισµένα.  Στο βάθος µια καλοκαιρινή, αχνή και 

υγρή ατµόσφαιρα αφήνει µε δυσκολία να διαγραφούν βουνά, λόφοι, δάση και τα ερείπια ενός 

κάστρου.     

         Πρόκειται για µια µυθολογική σκηνή µε πρωταγωνιστή έναν Σάτυρο- κατώτερη θεότητα 

που ζει στα δάση και µε χαρακτηριστικά µισά ανθρώπινα και µισά τραγίσια, σύµφωνα µε την 

αρχαιοελληνική µυθολογία- θέµα αρκετά διαδεδοµένο κατά την Αναγέννηση στην Ιταλία. Στην 

Γερµανία συνηθίζεται επίσης αυτή την περίοδο αλλά κυρίως σε χαρακτικά και εξαιρετικά σπάνια 

σε πίνακες. Το συγκεκριµένο έργο του Άλτντόρφερ ίσως είναι ένας από τους πρώτους πίνακες  

του είδους αυτού βόρεια των Άλπεων και σίγουρα αποτελεί δείγµα της επαφής του καλλιτέχνη 

µε την ιταλική τέχνη. 

         Όπως έχει επισηµανθεί, το άµεσο πρότυπο του Άλτντόρφερ πρέπει να ήταν το  οµώνυµο 

χαρακτικό του Ντύρερ από το 1505(εικόνα 4). Εδώ ένας προσαρµοσµένος στον βορρά Σάτυρος, 

δεν κυνηγά νύµφες ούτε και παίζει τον συνήθη αυλό του Πανός αλλά απολαµβάνει οικογενειακές 

στιγµές διασκεδάζοντας τη σύντροφό του και το µωρό τους παίζοντας  ένα είδος γκάιντας. Τα 

σώµατα είναι δουλεµένα µε προσοχή και δοσµένα µε κλασσικές αναλογίες. Όπως παρατηρεί ο 

Ruhmer, ενώ οι ιταλοί και ο Ντύρερ έβρισκαν την ευκαιρία στα µυθολογικά θέµατα να 

εκφράσουν την χαρά τους για την οµορφιά του ανθρώπινου σώµατος, ο Άλτντόρφερ το αποδίδει 



περιληπτικά και το χρησιµοποιεί ως Staffage σε ένα τοπίο που κυριαρχεί. Είναι εµφανές ότι όχι 

µόνο το ανθρώπινο σώµα εδώ, όπως και γενικότερα στο έργο του δεν απολαµβάνει καµιάς 

ιδιαίτερης προσοχής (βλέπουµε το διογκωµένο αριστερό πόδι  της γυναίκας ή την αφύσικη 

σύνδεση του ώµου  µε το  κεφάλι της) αλλά  και χρωµατικά οι µορφές µε τόνους ανάµεσα σε 

πορτοκαλί και ροζ, δύσκολα διακρίνονται από τους κόκκινους κορµούς και τους ξανθούς 

βράχους. 

         Χαρακτηριστική είναι επίσης και η διαφορετική απόδοση κοντινών και µακρινών. Ενώ στο 

πρώτο επίπεδο τόσο η βλάστηση όσο και λεπτοµέρειες όπως οι φωτεινές αντανακλάσεις στις 

πτυχώσεις του υφάσµατος της γυναικείας µορφής και στο ρόπαλο του Σάτυρου δίδονται µε 

σαφήνεια και λεπτοµέρεια, στο βάθος η άχλη που σκεπάζει τα πάντα -κάτι που συναντούµε και 

σε άλλα, κυρίως πρώιµα έργα του καλλιτέχνη - αίρει την αποµόνωση των πραγµάτων και τα 

ενοποιεί µέσω του φωτός και του χρώµατος «ξυπνώντας συσχετισµούς ονειρικούς και 

αινιγµατικούς».  

         Η Οικογένεια του Σάτυρου είναι ίσως το αινιγµατικότερο έργο του Άλτντόρφερ. ∆εν 

καταλαβαίνουµε αν ο άνδρας στο βάθος αναγκάζει την γυναίκα να τον ακολουθήσει ή της 

απαγορεύει την είσοδο στο δάσος, όπως επίσης το λόγο της ενόχλησης του Σάτυρου. Παρόλο 

που δεν διαθέτουµε κανένα στοιχείο σχετικά µε την παραγγελία ή τον προορισµό του έργου, όλοι 

ανεξαιρέτως οι µελετητές του Άλτντόρφερ που έχουµε υπόψη συνιστούν, πως αυτός θα πρέπει 

να αναζητηθεί στον κύκλο των ουµανιστικής παιδείας συγχρόνων και συµπατριωτών του 

καλλιτέχνη, κυρίως λόγω των µικρών διαστάσεων και του παγανιστικού θέµατος, ή καλύτερα 

Staffage, του έργου. Η ερµηνεία των Silver, Wood και Schama που θα παρουσιαστεί εδώ συνάδει 

απόλυτα µε αυτή την πεποίθηση. 

         Ο  Silver ερµηνεύει το γεγονός της ενόχλησης και της ενδεχόµενης επίθεσης του Σάτυρου, 

ως ανάγκη προστασίας του υπαίθριου καταφυγίου από την ξαφνική παρείσφρηση του 

πολιτισµού, ενσάρκωση του οποίου αποτελεί η γυναικεία µορφή στο βάθος, όπως µαρτυρεί η 

ενδυµασία της και σε αντίθεση µε την γύµνια  όλων των άλλων µορφών που εµφανίζονται σαν 

πλάσµατα του δάσους. Το έργο ερµηνεύεται στη βάση του αντιθετικού ζεύγους πολιτισµός-φύση 

και συσχετίζεται µε το ρεύµα του πριµιτιβισµού, που σύµφωνα µε τον µελετητή είναι τρέχον 

εκείνη την εποχή στην Γερµανία. Η εν λόγω ερµηνεία οικοδοµείται µε την  παράλληλη εξέταση 

δύο ακόµα σχεδίων του καλλιτέχνη: τον Άγριο (εικόνα 2) από το1508, σήµερα στο Λονδίνο και 

τους Ανθρώπους του ∆άσους (εικόνα 3) από το 1510, σήµερα στη Βιέννη. Ας τα εξετάσουµε 

αναλυτικά. 



         Στο σχέδιο του Λονδίνου απεικονίζεται ένας νέος, γυµνός και εύσωµος άνδρας που 

µεταφέρει στην πλάτη του ένα ξεριζωµένο δέντρο. Ένα βήµα πίσω του υπάρχουν δύο δέντρα, το 

ύψος των οποίων αφήνεται στον θεατή να υπολογίσει καθώς ξεπερνούν τα όρια της εικόνας. Το 

ένα εµφανίζεται µε λυγισµένο κορµό και γυµνά κλαδιά που ξεπετάγονται απειλητικά, ενώ το 

άλλο, στητό και µε πλούσιο φύλλωµα προς τα κάτω είναι µια ιτιά, δέντρο που ο καλλιτέχνης δεν 

θα κουραστεί να σχεδιάζει µέχρι το τέλος. Στο ύψος των ποδιών του Άγριου και στο άνοιγµα 

ανάµεσα στα δύο δέντρα προς το βάθος, διακρίνονται δασώδεις λόφοι και ένα κάστρο, όλα 

σχηµατικά δοσµένα. 

          Το σχέδιο της Βιέννης φαίνεται να απεικονίζει µια άλλη σκηνή από την ζωή του Άγριου. 

Εκτός από την ονοµασία Άνθρωποι του δάσους συναντάται  και ως Η Ζήλια (Die Eifersucht).   

Βρισκόµαστε και πάλι σε ένα πυκνό δάσος αυτή τη φορά πολύ πιο νευρικά και αφαιρετικά 

σχεδιασµένο. Ο Άγριος που µόλις έχει εξουδετερώσει έναν άλλον άνδρα, ο οποίος κείτεται 

νεκρός στο έδαφος και µε το δόρυ καρφωµένο στο στήθος, πλησιάζει µια γυµνή γυναίκα που έχει 

στην αγκαλιά της το µωρό της (τους;) και η οποία δείχνει να είναι ή η σύντροφός του που 

απειλήθηκε από κάποιον αντίζηλο, ή το έπαθλο της νίκης του. 

         Τα δύο σχέδια δηλώνουν, σύµφωνα µε τον Silver, µια νοσταλγία για την ζωή στη φύση και 

µια θετική εκτίµηση του πριµιτιβισµού όπως τον ορίζει ο White. Πρόκειται για εκείνο το ρεύµα, 

που τείνει να εξιδανικεύει κάθε οµάδα που υποτίθεται ότι παραµένει αδιάφθορη από τα 

επιτεύγµατα του πολιτισµού. 

         O Bernheimer, ο οποίος µαζί µε τον White αποτελούν στο σηµείο αυτό τις κύριες πηγές του 

Silver, µελετώντας τον µυθολογικό τύπο του Άγριου όπως εµφανίζεται στην βορειοευρωπαϊκή 

τέχνη, λογοτεχνία και λαϊκή παράδοση διαπιστώνει, πως αυτός από τα µέσα περίπου του 15ου 

αιώνα απαλλάσσεται βαθµιαία από τα δαιµονικά χαρακτηριστικά που του αποδίδονταν, 

επανεκτιµάτε, για να ανελιχθεί στις αρχές του 16ο αιώνα σε έναν τύπο παρόµοιο µε εκείνον του 

Ευγενούς Άγριου. 

        Ο συνήθης εικονογραφικός τύπος κατά την διάρκεια του µεσαίωνα, θέλει τον Άγριο 

γιγαντιαίων διαστάσεων, καλυµµένο µε πυκνό τρίχωµα και σε κάποιες περιπτώσεις να περπατά 

στα τέσσερα (εικόνες 6,7). Αυτός ο τύπος που τον συναντάµε συνήθως σε ταπισερί, 

εικονογραφήσεις και ζωγραφισµένα ή εγχάρακτα κιβώτια που προσφέρονταν ως γαµήλια δώρα ( 

love caskets), παρουσιάζεται ως ο αντίποδας του πολιτισµικού µοντέλου του ιππότη. 

Επιφορτίζεται µε ό,τι µπορεί να εκληφθεί ως αποκλίνον,  προς τις παραδεδεγµένες αξίες της 

κυρίαρχης τότε αυλικής κοινωνίας, ήθος. Για παράδειγµα, η απροσχηµάτιστη σεξουαλικότητα 



και η αδιαφορία ή άγνοια των χριστιανικών κανόνων. 

         Κατά τον 15ο όµως αιώνα ο τύπος του Άγριου υφίσταται µια έντονη επανεκτίµηση. Η 

φυσικότητα δεν είναι πλέον συνώνυµη της βαρβαρότητας. Ο εκτός θεσµών αισθησιασµός  του  

και η ανικανότητά του προς οποιαδήποτε οικογενειακή φροντίδα αντικαθίστανται από τις χαρές 

της οικογενειακής ζωής, η άγνοια ή περιφρόνηση οποιασδήποτε επέµβασης στη φύση σε χαρά 

για εργασία ακόµα και καλλιέργεια της γης. Πρόκειται για µια διαδικασία επανεκτίµησης  του 

Άγριου, που τον 16ο αιώνα, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα τον προβιβάσει σε Ευγενή Άγριο, όπως 

αυτός του Spenser  στο Faerie Queen  και του νυρεµβεργιανού Hans Sachs στο ποίηµα Klag der 

wilde Holzleut über die ungetrewen Welt.  

         Το ποίηµα του Ζακς που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Silver, Wood και Schama στην 

προσπάθειά τους να εντάξουν τα έργα του Άλτντόρφερ στο ρεύµα του πριµιτιβισµού, κυκλοφορεί 

σε φυλλάδα µε σκοπό να φτάσει σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό και αντιπαραβάλλει στην 

��απιστία�� των πόλεων το ευγενές ήθος  του Άγριου που δεν γεννήθηκε ως τέτοιος  αλλά που 

επέλεξε να γίνει. Βρίσκοντας καταφύγιο στο δάσος  και µε ήθη που συναντάµε στο 

τροφοσυλλεκτικό στάδιο, χωρίς καλλιέργεια αλλά και χωρίς µόχθο, διάγει, σε απόλυτη αρµονία 

µε την φύση και µε τους συνανθρώπους του, ένα βίο εδεµικής αγνότητας και µακαριότητας. 

∆ιαµορφώνεται  µέσα από το ποίηµα ένας κόσµος που παραπέµπει τόσο στην Χρυσή Εποχή του 

Ησίοδου, όσο και στην πρωτοχριστιανική κοµµούνα. 

         Ποια είναι όµως τα πολιτισµικά πλαίσια από τα οποία αποδρά; Ποιος είναι ο κόσµος που 

δια στόµατος Αγρίου κατηγορείται για απιστία και πανουργία; 

         Σύµφωνα µε τους White και  Bernheimer, η επανεκτίµηση του ρόλου του Άγριου συνδέεται 

µε την κριτική στην επίσηµη τότε κουλτούρα (θρησκευτική και κοσµική), καθώς αυτή 

µονοπωλείται από µια ��υπέργηρη και ψυχωτική ιπποτική αριστοκρατία��. Κατά τους όψιµους 

µεσαιωνικούς χρόνους γίνεται αισθητή µια έντονη πολιτισµική κρίση, µας πληροφορεί ο 

Bernheimer, όπου η αριστοκρατία, περιχαρακώνεται ολοένα στις νόρµες της υιοθετώντας στο 

έπακρο ένα διπλό δεδοµένο: ��αυστηρότητα, γενναιοδωρία και ανδρεία σε ό,τι αναφέρεται στην 

λαµπερή επιφάνεια της ζωής, πολιτική σκοπιµότητα και κτηνώδη βία στους πολιτικούς 

µηχανισµούς της��. Ένας κόσµος φιλάργυρος, άκρως επιτηδευµένος, επιδεικτικά σπάταλος και εν 

τέλει κενός, που έχει ξεπεράσει κατά πολύ την ιστορικό του ρόλο µε την κατάπαυση των 

σταυροφοριών και την άνοδο της εµπορικής αστικής τάξης. 

         Το ποίηµα του Ζακς εικονογραφείται, πιστεύουµε θαυµάσια, από ένα µεγάλων  διαστάσεων 

χαρακτικό του Σόυφελαϊν, δηµιουργηµένου το 1530 (εικόνα 5). Το ζευγάρι των άγριων, που 



αποδίδεται µε την κλασσική πόζα των πρωτόπλαστων του Ντύρερ και µάλιστα περιβάλλεται από 

κλαδιά που δηµιουργούν αψίδες, σκεπάζει τη γύµνια του µε  φυλλώµατα και παρουσιάζεται 

στεφανωµένο µαζί µε τα µικρά παιδιά του και ένα σκύλο, πιθανόν σύµβολο της πίστης. Ο άνδρας  

κρατά το κλαδί ενός  δέντρου µε τρόπο ώστε να αναδεικνύεται ο ρόλος του ως  προστάτης της 

οικογένειας.   

         Συγκρίνοντας τους Άγριους του Σόυφελαϊν µε τους αντίστοιχους του  Άλτντόρφερ 

διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για δύο σαφώς διαφορετικές αντιλήψεις. Η εξιδανίκευση που 

παρατηρούµε στον Σόυφελαϊν όχι µόνο απουσιάζει από τους Άγριους του Άλτντόρφερ αλλά 

είναι εµφανές, ότι αυτοί οι τελευταίοι τελούν υπό τους όρους µιας απειθάρχητης, απρόβλεπτης 

και οπωσδήποτε σκληρής φυσικής κατάστασης της οποίας είναι αναπόσπαστο µέρος. Η κίνηση 

και η δράση τους καθορίζεται και οριοθετείται από το νόµο των ροπάλων. Η εκδοχή του Άγριου 

που µας προσφέρει ο Άλτντόρφερ απέχει τόσο από αυτήν του Σόυφελαϊν, όσο και από την 

δαιµονοποιηµένη µεσαιωνική αντίληψη. Βεβαίως, η παραγωγή τέτοιων εικόνων την εποχή 

εκείνη, ενέχει ίσως έναν προβληµατισµό πάνω στις παραδεδεγµένες αξίες της  φεουδαρχικής 

κοινωνίας, θα ήταν ωστόσο υπερβολικό να δει κανείς στα εν λόγω σχέδια µια ανεπιφύλακτη 

αποδοχή του πριµιτιβισµού πολύ δε περισσότερο, µια πρόσκληση επιστροφής στη φύση τύπου 

Ζακς. 

         Χωρίς να επιµείνουµε ιδιαίτερα στην διερεύνηση αυτού του προβλήµατος, κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις εµφανίζεται- εάν εµφανίζεται- το ρεύµα του πριµιτιβισµού τον 16ο αιώνα, θα 

έχουµε στην συνέχεια την ευκαιρία να διαπιστώσουµε ότι το θέµα της πρωτογενούς ανθρώπινης 

κατάστασης, προκαλεί την εποχή εκείνη ένα ευρύτερο ενδιαφέρον που βεβαίως δεν περιορίζεται 

στον γερµανόφωνο κόσµο. Εξάλλου και ο ίδιος ο Silver χρησιµοποιεί το ρεύµα του 

πριµιτιβισµού  σαν προθάλαµο για να περάσει στην σύνδεση του Άλτντόρφερ µε ένα άλλο είδος 

φυγής από τον πολιτισµό της εποχής του, τον αρχαϊσµό, µε την έννοια και πάλι που δίνει ο 

White. 

         Σύµφωνα µε τον τελευταίο, ενώ ο πριµιτιβισµός τείνει, όπως είδαµε, να εξιδανικεύει κάθε 

οµάδα που δεν έχει διαφθαρεί από τον πολιτισµό, ο αρχαϊσµός τείνει προς την εξιδανίκευση 

κάποιων πραγµατικών ή θρυλικών µακρινών προγόνων, άγριων ή πολιτισµένων. Ο αρχαϊσµός 

δηµιουργεί µυθικά πρότυπα εξιδανικευµένων  παρελθοντικών οµάδων, τα οποία είτε εµπνέουν 

σε χαλεπούς καιρούς τα αισθήµατα τιµής µια οµάδας  είτε χρησιµοποιούνται ώστε να 

διαφυλαχθεί ζωντανή η ιδέα της  κοινωνικής µεταβολής όχι ως καινοτοµία, αλλά ως αναβίωση ή 

απλή  µεταρρύθµιση.∆ιαφορετική είναι επίσης, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο συγγραφέα, η περί 



φύσης αντίληψη του αρχαϊσµού. Ενώ στον πριµιτιβισµό επικρατεί µια αρκαδική, σαν 

��περιφραγµένος κήπος�� φύση, για τον αρχαϊσµό αυτή υπάρχει µόνο ως ζούγκλα. Μια φύση � red 

in tooth and claw, of conflict and struggle, where only the strongest survive. It is the �dark wood� of 

Lucretius, of Machiavelli, of Hobbes, and of Vico, the horrible formless forest which serves Dante as the 

base line of his Christian pilgrim�s journey.� 

         H περίπτωση του Άλτντόρφερ, σύµφωνα µε τον Silver, είναι ενδεικτική αυτής της 

τελευταίας τάσης. Εδώ, το πρότυπο των προγόνων δεν συστήνεται τόσο από τις ταξιδιωτικές 

αναφορές που φτάνουν και κυκλοφορούν ευρέως στην Ευρώπη  την εποχή εκείνη από τις 

ανατολικές και δυτικές Ινδίες, κυρίως αυτές των Κολόµβου και  Βεσπουτσι σχετικά µε την ζωή 

των ιθαγενών, όσο από το εθνολογικό πορτραίτο των αρχαίων γερµανικών φύλων, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στην Germania του Τάκιτου. 

         Η υποδοχή της Γερµανίας από τον γερµανικό ουµανισµό αποτελεί τον κεντρικό άξονα 

πάνω στον οποίο οικοδοµούν την ερµηνεία τους για τα τοπία του Άλτντόρφερ οι τρεις µελετητές, 

µε τους οποίους ασχολούµαστε εδώ. Αυτό που επανειληµµένα και εµφατικά υποστηρίζεται είναι 

η χρησιµοποίηση του εθνολογικού και γεωγραφικού υλικού της Γερµανίας στη δηµιουργία µιας 

εξιδανικευµένης εικόνας της γερµανικής αρχαιότητας, απώτερος σκοπός της οποίας ήταν η 

ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονταν για εθνική αφύπνιση και συνείδηση, από τους 

τότε γερµανούς πνευµατικούς ηγέτες. 

         Τα αρχαία γερµανικά φύλα, όπως τα παρουσιάζει ο Τάκιτος, είναι ένας αυτόχθων και 

πολεµικός λαός, που «καµιά ούτε δηµόσια ούτε ιδιωτική υπόθεση δεν συζητά αν δεν είναι 

ένοπλος». Ζουν απλά και µε ό,τι τους προσφέρει η φύση και ο πόλεµος, καθώς « ούτε να 

καλλιεργήσουν τη γη ή να περιµένουν τη σοδειά του χρόνου τόσο εύκολα (θα τους) έπειθες ... 

Και µάλιστα θεωρείται οκνηρό (νωθρό) και µαλθακό (όχι δραστήριο) µε ιδρώτα να αποκτάς 

αυτό που µπορείς µε το αίµα (σου) να αποκτήσεις». Καθόσον  απεχθάνονται τη ζωή στην πόλη, 

«είναι αρκετά γνωστό ότι καθόλου δεν κατοικούνται οι πόλεις από τους λαούς των γερµανών, 

δεν ανέχονται επίσης κατοικίες που συνδέονται µεταξύ τους. Κατοικούν χωρισµένοι και 

διασκορπισµένοι, καθώς (µια) πηγή, καθώς (µια) πεδιάδα, καθώς (ένα άλσος) άρεσε (σε 

αυτούς)�Ούτε επίσης (γίνεται) απ� αυτούς χρήση από ακατέργαστες πέτρες ή από κεραµίδια: 

µεταχειρίζονται για όλα ακατέργαστη ξυλεία και χωρίς διακόσµηση ή χάρη.»Παγανιστές ως προς 

τη σχέση τους µε το θείο, δεν κτίζουν εκκλησίες διότι « πιστεύουν ότι δεν ταιριάζει ούτε να 

περιορίζει (κανείς) τους θεούς µέσα σε τοίχους, ούτε να τους παριστάνει µε κάποια µορφή 

ανθρωπίνου προσώπου εξαιτίας του µεγαλείου των ουρανίων θεών: Τα άλση και τα δάση (τους) 



αφιερώνουν και µε ονόµατα θεών αποκαλούν το απόκρυφο (µυστήριο) εκείνο το οποίο βλέπουν 

µόνο απ΄ την ευλάβειά τους.� Περνούν λοιπόν την ζωή τους µε περιφρουρηµένη αγνότητα, 

χωρίς να διαφθαρούν από κανένα θέλγητρο των θεαµάτων, από κανένα ερεθισµό των 

συµποσίων. Τα µυστικά των γραµµάτων (την κρυφή αλληλογραφία) άνδρες εξίσου και γυναίκες 

αγνοούν.» 

         Έτσι σκιαγραφείται σε γενικές γραµµές το ένδοξο γερµανικό παρελθόν που εµπνέει το 

γερµανικό ουµανισµό και τροφοδοτεί, σύµφωνα µε τους Silver, Wood και Schama, τα 

πατριωτικά του διαγγέλµατα. Ο ουµανιστής Conrad Celtis στην εναρκτήρια οµιλία του στο 

πανεπιστήµιο του Ίνγκολσταντ στις 31 Αυγούστου του 1492, αντιπαρέθετε την απλότητα  των 

αρχαίων γερµανικών φύλων στην ιταλική φιλαργυρία και αγάπη για τη χλιδή :  
  �So much has Italian luxury and savage cruelty in extorting pernicious silver corrupted us that it would 

clearly have been more godly and holy had we lived that rude and sylvan life of olden times, when we 

lived within the limits of moderation, rather than bringing in so many instruments of gluttony and luxury, 

and adopting foreign manners��  

           Το παραπάνω απόσπασµα, το οποίο χρησιµοποιείται από τους αγγλοαµερικανούς 

αποκοµµένο από το σύνολο του λόγου του Κέλτις, θα αποτελούσε ενδεχοµένως απόδειξη των 

ισχυρισµών τους, εάν µεταφραζόταν κάπως έτσι: ο Κέλτις καταφέρεται εναντίον της ιταλικής 

κουλτούρας προβάλλοντας ως αντίποδα την άγρια ζωή των µακρινών προγόνων, την οποία δεν 

αποτιµά απλώς θετικά αλλά αιτείται την επιστροφή του ακροατηρίου του σε αυτήν.  

         Ο Άλτντόρφερ από την άλλη, ζώντας σε µια πόλη µε ισχυρούς δεσµούς µε την ουµανιστική 

κίνηση εµπνέεται και αυτός από το γερµανικό µύθο. Η Οικογένεια του Σάτυρου και τα σχέδια 

των Άγριων, θα εικονογραφήσουν το ιδανικό της γερµανικής αρχαιότητας, όπως αυτό 

µορφοποιήθηκε κατά την πρόσληψη του Τάκιτου, από τον πατριωτικού προσανατολισµού 

ουµανιστικό λόγο: 
��The combination, then, of a wild man and a satyr into one picture, with the satyr having most of the 

traditional traits of a wild man, is Altdorfer�s way of pictorializing a new, heroic, German ideal and, at the 

same time, criticizing the conduct of contemporary society. By choosing a world far removed from corrupt 

civilization, he has answered the call of Celtis (and later, Sachs) for a purity of spirit. By arming his 

characters and showing their home as the dense, even hostile forest (rather than at the tranquil topos of 

Arcadia), he has �Teutonized� his images after the model of the mythic past. Altdorfer�s Satyr family and 

the wild men pictures presents a topical image of heroic, noble simplicity based upon the native forest 

wilderness of the German homeland and unthinkable without it��. 

 



            Είναι κοινά αποδεκτό ότι προς τα τέλη του 15ου αιώνα και µε την ανάπτυξη των 

ουµανιστικών σπουδών στο γερµανικό χώρο, διαµορφώνεται ένα ρεύµα αντι-ιταλισµού.  Σε ένα 

ανώνυµο βιβλίο του 1513 µε τίτλο  Die Welsch-Gattung ελεεινολογούνται η ιταλική πολυτέλεια 

και επίδειξη και εκφράζεται η ανησυχία για αυτές τις επιρροές στον βορρά: 
              Beware, German nation 

              Of the wind that comes from the south 

              The saying is, it is not healthy 

         Μεταξύ των διαφόρων, προερχοµένων από την Ιταλία, εµπορευµάτων που κατέκλυζαν τότε 

την Γερµανία,  γράφει ο Baxandall, εισήχθη  και ένας ολόκληρος κόσµος νέων αξιών και 

πολιτισµικών προτύπων. Υπήρχε, σύµφωνα µε τον ίδιο µελετητή, µια γενικότερη 

επιφυλακτικότητα και δυσαρέσκεια απέναντι σε κάθε τι προερχόµενο από το νότο. Το 1520 o 

Ulrich von Hutten,  µε έναν πολεµικής διάθεσης διάλογο µε τίτλο Praedones, επιτίθεται ανοικτά 

στους Φούγγερ και ό,τι αυτοί εκπροσωπουσαν: µονοπώλια, τοκογλυφία, εισαγωγές-εξαγωγές. Η 

��αντικαπιταλιστική�� πολεµική του Χούτεν, που δεν είναι σε καµιά περίπτωση αποσπασµατική 

και µεµονωµένη καθώς συναντιέται στο σηµείο αυτό µε τους Λούθηρο, Έρασµο και Sebastian 

Frank, εκφράζεται µε όρους, που ο αναγνώστης του 20ου αιώνα πιθανόν να χαρακτήριζε εθνικούς 

: οι κατηγορίες που εξαπολύει ο Χούτεν αφορούν την κατασπατάληση του εθνικού γερµανικού 

πλούτου και την «µόλυνση» του γερµανικού τρόπου ζωής µε την εισαγωγή αλλότριων  αγαθών, 

µόδας και ηθικής. Μιλώντας µε το στόµα του Sickingen, ο Χούτεν µέµφεται τον έµπορο: 
Sickingen    � you search everywhere, in all religions, oceans, lands, and every corner      

                    of the world, to  find what can be exchanged here for our money. It is as  

                    you had sworn to leave no gold or silver in Germany. 

 Merchant    But you cannot deny it is fine to have those exotic things here. 

Sickingen     I say it is unnatural to bring to Germany things which do not have their 

                     origin in Germany. 

 

         Είναι δυνατόν τέτοιου τύπου κείµενα και διακηρύξεις, που σαφώς δεν αποτελούν 

µεµονωµένες περιπτώσεις την εποχή εκείνη, να στοιχειοθετήσουν µια, εκ µέρους των τότε 

γερµανών πνευµατικών ηγετών, ολοκληρωτική καταδίκη του ιταλικού πολιτισµού και την 

επιστροφή στην αγριότητα την πολιτική και πολιτιστική τους πρόταση ;  

         Πιστεύουµε πως στο σηµείο αυτό οι αγγλοαµερικανοί οδηγούνται σε σειρά λαθών καθώς 

δεν διακρίνουν αρχικά την ειρωνεία στα γραπτά του Κέλτις. Το περίφηµο απόσπασµα του λόγου 

του στο Ίνγκολσταντ το οποίο επικαλούνται, φυσικά και δεν αποτελεί µια εσπευσµένη  



εξιδανίκευση της γερµανική αρχαιότητα εν γένει, αλλά ειρωνικό και ρητορικό σχήµα 

προκειµένου να αποδοθεί µε ευγλωττία η αντίθεση στην ηθική διαφθορά που προκαλεί η διάθεση 

για πλούτο και χλιδή και που σύµφωνα µε τον ουµανιστή, έχει τις ρίζες της στην Ιταλία. Ο 

Τάκιτος στην Γερµανία χρησιµοποιεί παρόµοιου τύπου ειρωνεία. Θέλοντας να ασκήσει- και αυτό 

κάνει- µια έµµεση κριτική στα έκπτωτα ήθη των συγκαιρινών του ρωµαίων- φιλαργυρία, 

φιληδονία, πολυτέλεια, µυστικότητα, ιδιοκτησία- συστήνει το γερµανικό πορτραίτο µέσω της 

άρνησης στο κατεξοχήν ρωµαϊκό:  ασχολείται δηλαδή κυρίως µε αυτό που οι ρωµαίοι δεν είναι 

παρά µε αυτό που οι γερµανοί είναι πραγµατικά. 

         Το δεύτερο προβληµατικό σηµείο της αγγλοαµερικανικής προσέγγισης, το οποίο συνδέεται 

άµεσα µε το πρώτο, έγκειται στο γεγονός ότι υποτιµάται η αντικληρικαλική και αντισχολαστική 

βάση του γερµανικού ουµανισµού. Όπως πολύ σωστά διαπιστώνει ο Krapf, πίσω από  την 

αντιπαράθεση του ηθικού παρελθόντος της γερµανικής φυλής στην παρακµή ενός πολιτισµένο 

παρόντος, στην οποία προχωρά ο Κέλτις και µαζί του και άλλοι συνάδελφοί του, βρίσκεται η 

οξεία αντίθεσή τους προς τη ρωµαϊκή εκκλησία. Αυτή η αντίθεση βεβαίως πυροδοτείται - ποιος 

αγνοεί ότι βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για την Mεταρρύθµιση; - από την απροκάλυπτη 

διαφθορά του κλήρου. Η «πριµιτιβιστική» ή «αρχαϊκή» στάση που αποδίδουν στον Κέλτις οι 

τρεις µελετητές βάσει του προαναφερθέντος αποσπάσµατος, αποτελεί απλώς την ειρωνική 

απόληξη της σφοδρότατης κριτικής του στα εκκλησιαστικά ήθη. Ακριβώς πιο πάνω και στην ίδια 

παράγραφο διαβάζουµε: 

�Εven among our high churchmen and, to use an ancient term, the �sacred flames,� to whom the care and 

protection of letters rightly belongs, they have been so contemptuous of the trifling value of letters and of 

those devoted to them that they prefer the wild animals of the forests, the long eared dogs, the snorting and 

spirited horses, and other pleasures and amusements�We know some bishops, come from obscure 

origins, who, when they receive from abroad at their courts, refuse to speak to them to show their 

knowledge, to such extent does the silence of Pythagoras please them, lest they seem to be dishonored in 

their barbarous majesty by the parsimony of Roman language. Meanwhile they pant with greed like 

rapacious hawks for money or for the approbations of king, which they dare exhibit before their doors like 

common eager whores.� 

        Το αντι-ιταλικό και πολύ περισσότερο το συνυφασµένο µε αυτό εθνικό στοιχείο στον 

Κέλτις, τόσο στον λόγο του στο Ίνγκολσταντ όσο και στο ποίηµα του Amores, αφορούν κυρίως 

την ηθική σφαίρα. Η περίφηµη simplicitas, η οποία προβάλλεται στο σύνολο των γραπτών του ως 

ατοµικό αλλά και πολιτικό - θρησκευτικό ιδανικό, αφορά τους κώδικες για µια ζωή σε αρµονία 

µε την φύση και τους νόµους της, όπως φυσικά αυτός τους αντιλαµβάνεται -αυστηρός 



µοραλισµός στα σεξουαλικά ήθη, ανταλλακτικό και όχι κερδοσκοπικό εµπόριο, ανεπιτήδευτη 

συµπεριφορά και κυρίως κάθαρση από την µανία του πλούτου, της επιδεικτικής σπατάλης και 

της χλιδής- που σε καµιά περίπτωση δεν σηµαίνει την αφελή επιστροφή στην αγριότητα.  

        Το αντι-ιταλικό στοιχείο υποχωρεί εµφανώς, όπως υποστηρίζει και ο Krapf, όταν ο λόγος 

γίνεται για εκπαίδευση. Τόσο η Simplicitas όσο και η Humanistische Bildung συνιστούν το 

εκπαιδευτικό και πολιτισµικό δίπτυχο που οραµατίζεται και προπαγανδίζει ο Κέλτις. Αξίζει να 

σηµειωθεί, ότι στο πλαίσιο αυτό δεν εµπεριέχεται καµιά αντίφαση, αλλά αντίθετα κάθε ένα από 

αυτά τα στοιχεία λειτουργεί ως συµπλήρωµα και βελτιωτικό του άλλου : η απλότητα (αρετή) 

µέσα στην αµβλύνοια και την έλλειψη κλασσικής παιδείας θα κατέληγε σε σκέτη βαρβαρότητα, 

ενώ η ουµανιστική µόρφωση οφείλει να διέπεται από την απλότητα, έτσι ώστε ο πολιτισµός να 

προφυλαχθεί από την διαφθορά. Ολόκληρος ο λόγος του Κέλτις στο Ίνγκολσταντ αποτελεί 

κραυγή αγωνίας για την κακή κατάσταση των γερµανικών γραµµάτων και έκκληση για να 

αποτιναχθεί επιτέλους η κατηγορία της βαρβαρότητας, που βαραίνει τις πλάτες των 

συµπατριωτών του. Η µόνη διέξοδος που προτείνεται δεν θα µπορούσε να είναι άλλη, από την 

εξοικείωση µε την πνευµατική κληρονοµιά της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας: 
�� I say with great bitterness- why our princes despise learning and always remain unlearned, why they 

are regarded with derision by others and are ridiculed as �barbarous�, because, even in these otherwise 

prosperous times, they neglect the liberal arts and their proponents� so disgusted am I with my Germany 

when I consider the things in the store of books taken from the Greeks and the Latins and preserved by the 

power of our Emperors, books which we have till now abandoned like the detested spoils of the enemies, 

as if locked in prison, covered with dust, untouched, and not well protected from the rain� 

Keep before your eyes true nobility of mind, and consider that you are bringing not refinement but 

dishonor to our empire if you merely feed horses and dogs and pursue ecclesiastical prebends rather than 

the study of letters�So you, too, having taking over the rule of the Italians and having cast off your vile 

barbarity, must strive after the Roman arts. Take away that infamy of the Germans among the Greek, 

Latin and Hebrew writers, who ascribe to us drunkenness, barbarism, cruelty, and whatever is bestial and 

foolish.�  

 

         Ας επιστρέψουµε όµως στο σηµείο αυτό στην ερµηνεία του Silver για τα έργα του 

Αλντόρφερ και στην άποψη οτι η επιλογή του καλλιτέχνη να παρουσιάσει την Οικογένεια του 

Σάτυρου και του Άγριους σε έναν τόπο αποµακρυσµένο από τον πολιτισµό, ανταποκρίνεται στις 

εκκλήσεις του Κέλτις για µια επιστροφή στον αµόλυντο γερµανικό τρόπο ζωής. Μια τέτοια 

τοποθέτηση διαπιστώνουµε οτι είναι ιδιαίτερα προβληµατική τουλάχιστον σε δύο σηµεία.  



         Πρώτον, διότι από όσα µέχρι στιγµής αναφέρθηκαν, και το εθνικό στοιχείο και πολύ 

περισσότερο το θέµα της επιστροφής στο γερµανικό παρελθόν στη ρητορική του Κέλτις, µόνο 

περιορισµένα και σε πολύ συγκεκριµένα πλαίσια µπορούν να κατανοηθούν και να συζητηθούν. 

Το στοιχείο συνεπως που χρησιµεύει στον  Silver ως αφετηρία για την κατάδειξη του 

τευτονικού-εθνικού χαρακτήρα των έργων του Άλντόρφερ - η επίδραση δηλαδή των κυρηγµάτων 

του Κέλτις περί επιστροφής στην αδιάφθορη γερµανική αρχαιότητα- είναι, εκ των προτέρων, 

αµφισβητίσιµο. ∆εύτερον γιατί η συγκεκριµένη καλλιτεχνική επιλογή, η απόφαση του 

Αλντόρφερ να παρουσιάσει αυτά τα θέµατα σε ένα φυσικό σκηνικό, µπορεί να δικαιολογηθεί 

θαυµάσια από την φύση του θέµατος. Το αξιοπερίεργο θα ήταν, να παρουσιάσει ο Αλντόρφερ 

την Οικογένεια του Σάτυρου και τους Άγριους σε ένα αστικό τοπίο.   

         ∆εν είναι όµως µόνο ο Silver που δίνει  την έµφαση στον τευτονικό-εθνικό χαρακτήρα των 

έργων του Άλντόρφερ. Ο Wood θα συµφωνήσει µαζί του και θα ερµηνεύσει µε τη σειρά του τον 

Άγιο Γεώργιο, ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αντίστασης στην ιταλική αναγέννηση, θέση την 

οποία θα υιοθετήσει πλήρως και ο Schama. Ας δούµε όµως το έργο από κοντά. 

         Η Μάχη του Αγ. Γεωργίου µε τον ∆ράκο (εικόνα 8) που ζωγραφίζει ο Άλτντόρφερ την 

ίδια χρονιά µε τους Ανθρώπους του ∆άσους είναι ένα πολύ µικρό έργο, 82.2 Χ 22.5 εκατοστών 

µόλις, σε περγαµηνή, που εκ των υστέρων στερεώνεται σε ξύλο. Στη µέση σχεδόν του πίνακα και 

στο χαµηλότερο άκρο του, πνιγµένος κυριολεκτικά µέσα στην  οργιαστική βλάστηση ενός 

παρθένου δάσους, εικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος. Αποδίδεται έφιππος, όπως άλλωστε 

συνηθίζεται, µε ιπποτική πανοπλία και κράνος στολισµένο µε φτερά, σύµφωνα µε την µόδα της 

Αυλής του Μαξιµιλιανού Ι. Κάτω και προς τα δεξιά του Αγίου εικονίζεται ο δράκος, φτερωτός 

και µικρός σε διαστάσεις, θυµίζοντας περισσότερο φρύνο παρά δράκο. Παρατηρούµε τον Άγιο 

την στιγµή που έχει κατεβάσει το σπαθί του όµως σε καµιά περίπτωση δεν υπάρχουν ενδείξεις 

µάχης. Αντίθετα, φαίνεται να περιεργάζεται  µε έκπληξη και περιέργεια ένα πλάσµα που 

συνάντησε τυχαία στο δρόµο του. Ο δράκος αντίστοιχα, του ανταποδίδει την έκπληξη. Καµιά 

κίνηση, καµιά δραµατική µάχη δεν συµβαίνουν. Μόνο το άλογο ανασηκώνεται ανήσυχο από την 

απροσδόκητη συνάντηση. Οι φωτεινές αντανακλάσεις πάνω στα φυλλώµατα µαρτυρούν µια 

ηλιόλουστη  ηµέρα και ένας απαλός άνεµος πνέει και κινεί τα φύλλα. Η κίνηση αυτή των 

φυλλωµάτων είναι η µοναδική κίνηση µαζί µε το ανασήκωµα του αλόγου. Το δάσος που 

καταλαµβάνει συντριπτικά  το µεγαλύτερο µέρος της εικόνας -σε αντίθεση µε την µορφή του 

Αγίου που καλύπτει το 1/4 περίπου -δηµιουργεί ένα αδιαπέραστο για την όραση χρυσοπράσινο 

τείχος από κλαδιά, φυλλώµατα και κορµούς  δέντρων, όλα αδιαχώριστα µεταξύ τους. Στα δεξιά 



µόνο ένα µικρό άνοιγµα  στο βάθος αποκαλύπτει ένα µικρό κοµµάτι ουρανού µε ένα ξέφωτο, µια 

λίµνη και χαµηλά σκούρα -µπλε  βουνά.    

Η µάχη του Άγιου Γεωργίου µε το δράκο είναι ένα εξαιρετικά δηµοφιλές θέµα στην 

ζωγραφική της εποχής του Άλτντόρφερ, εντεύθεν και εκείθεν των Άλπεων. Πρόκειται για την 

σκηνή, όπου σύµφωνα µε την χριστιανική παράδοση ο Άγιος καταφέρνει να σκοτώσει το τέρας, 

σώζοντας την πόλη αλλά και την πριγκίπισσα, την οποία αυτό  κρατά όµηρο. Πόλη και 

πριγκίπισσα είναι συνήθη στοιχεία  της εικονογραφίας του συγκεκριµένου θέµατος, όπως 

διαπιστώνουµε  και από τα αντίστοιχα έργα των Κράναχ και Μπουργκµαϊρ, για να 

περιοριστούµε στο γερµανικό χώρο (εικόνες 9, 10).  

 Η λογική που κυριαρχεί και στα δύο έργα είναι η ίδια : έµφαση στο ιπποτικό status του 

Αγίου µε την επιµονή στην απόδοση της πανοπλίας, του σπαθιού και του αλόγου του, 

ηρωοποίηση  µε την κυριαρχία του στον χώρο και τον θρίαµβό του επί ενός ισχυρού και 

επικίνδυνου αντιπάλου. Η πριγκίπισσα, είτε ευχαριστεί τον Άγιο για την σωτηρία της 

υποκλινόµενη στην µεγαλοπρέπειά του,  είτε σε ένα δεύτερο επίπεδο προσεύχεται για την 

έκβαση της µάχης. Η πόλη-σύµβολο του πολιτισµού- διακρίνεται στο βάθος, ή η µάχη 

διαδραµατίζεται στις πύλες της. 

Επιστρέφοντας στον Άγιο Γεώργιο του Άλτντόρφερ, οι διαφορές µε τους προηγούµενους 

είναι εντυπωσιακές. Εδώ ο Άγιος απεκδύεται τον ρόλο του ήρωα και σωτήρα και ο δράκος 

αντίστοιχα τον δικό του ως ενσάρκωση του κακού. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας  δύσκολα 

καθιστούν διακριτή την παρουσία τους στο χώρο. Αντίθετα συγχωνεύονται µε την θηριώδη 

βλάστηση, η οποία αιχµαλωτίζει την όραση στην επιφάνεια της εικόνας. Το άνοιγµα στα 

αριστερά, που θεωρείται ύστερη επέµβαση, δεν αναιρεί αυτή την εντύπωςη. Η υποβάθµιση της 

σηµασίας του θέµατος είναι βεβαίως άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αντίληψη περί χώρου. ∆εν 

πρόκειται εδώ για τον προοπτικό-σκηνικό χώρο, την πεµπτουσία της ιταλικής αναγέννησης. Οι 

χωρικές σχέσεις µένουν απροσδιόριστες. ∆εν φαίνεται που ξεκινά το έδαφος, που πατούν τα 

πόδια του αλόγου ούτε που ριζώνουν οι κορµοί. Αυτό που γίνεται ορατό ��δεν είναι τα ίδια τα 

πράγµατα αλλά ένα πλήθος φωτεινών αντανακλάσεων όπου τα µεµονωµένα φύλλα γίνονται 

ταυτόσηµα µε τις λάµψεις, µεταµορφώνοντας  το δάσος σε ένα σώµα φωτός, σε ένα 

Lichtkörper��. Ο φωτισµός εντούτοις κάθε άλλο παρά φυσιοκρατικός είναι. Αυτό που θα 

περίµενε κανείς δεδοµένης της τόσο πυκνής βλάστησης θα ήταν,  αφενός ένας πολύ πιο 

σκοτεινός πίνακας και αφετέρου η φωτεινή πηγή, που δεν θα µπορούσε να ήταν άλλη από τον 

ήλιο, να βρίσκεται προς τα επάνω. Παρατηρούµε όµως πως το δάσος φωτίζεται από πολλές 



πλευρές και από µέσα.   

 Εάν ο Ντύρερ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την δοµή και την επιστηµονική ακρίβεια του 

µεµονωµένου, όπως γνωρίζουµε από τις σπουδές βοτανικής δοµής που µας άφησε, ο Άλτντόρφερ 

αντιµετωπίζει το φυσικό περιβάλλον συνολικά. Συγκρίνοντας τα δέντρα του µε τις Τρεις 

Φιλύρες του Ντύρερ (εικόνα 12), διαπιστώνουµε πόσο κοντά βρίσκονται από πλευράς 

συγκέντρωσης και ταξινόµησης των φυλλωµάτων. Παρόλο όµως το αδιαµφισβήτητο χρέος του 

στο Ντύρερ, ο Άλτντόρφερ υπερβαίνει την απλή νατουραλιστική απόδοση. Όπως παρατηρεί ο 

Wood, ο Άλτντόρφερ υιοθετεί την τεχνική της µικρογραφίας γεµίζοντας την ζωγραφική 

επιφάνεια µε επαναλαµβανόµενα στοιχειώδη µοτίβα, σε όλες τους τις δυνατές παραλλαγές και  

σαν να µεταγράφει την κίνηση ενός και µοναδικού κλώνου σε όλες τις διαδοχικές του φάσεις. Τα 

µεµονωµένα φύλλα αποκτούν νόηµα, µόνο ιδωµένα στο σύνολό τους και όχι σαν αυτόνοµες 

αξίες, δηλαδή ως διάκοσµος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τόσο τον περιορισµό της φυσικής 

µορφής σε στοιχειώδεις οργανικές ή ανόργανες αφαιρέσεις που την αποσπουν από των χώρο 

δεσµεύοντας την στην επιφάνεια της εικόνας, όσο και την υποβάθµιση του ίδιου του  θέµατος. 

Το µοναδικό  θέµα στην προκειµένη περίπτωση είναι το δάσος, του οποίου η αόριστη επέκταση 

στο πλάτος και στο ύψος υπονοείται:��Der Rahmen schneidet ein Stück Waldwand aus. Das Bild 

hört auf, hat aber nirgends ein Ende�� γράφει ο  Friedländer. 

Πώς όµως ερµηνεύεται αυτή η οµολογουµένως εντυπωσιακή αντιστροφή, ανάµεσα σε 

θέµα και φόντο σε βάρος του πρώτου από τον Άλτντόρφερ, σε µια εποχή που το τοπίο παίζει 

έναν ασφαλώς υποδεέστερο  και συµπληρωµατικό προς το θέµα ρόλο στην συντριπτική 

πλειονότητα των παραγόµενων εικόνων; Πού οφείλεται  η υποβάθµιση της ηρωικής πράξης του 

Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ενσάρκωνε τότε  την επιτοµή του miles Christianus, του χριστιανού 

ιππότη που γενναία και αποτελεσµατικά αντιµετωπίζει  τις δυνάµεις του σκότους ; 

         Στο σηµείο αυτό οι Wood και  Schama διατυπώνουν την άποψη, ότι πρόκειται για µια 

καλλιτεχνική επιλογή σκόπιµης και εµπρόθετης αντίστασης στα ιταλικά επιτεύγµατα: άρνηση της 

προοπτικής απόδοσης του χώρου και του σκηνικού δράσης, συρρίκνωση της ανθρώπινης µορφής 

προς όφελος της επέκτασης του τοπίου.  

Η επιλογή του µοτίβου του δάσους ως κυρίαρχο σε ένα εξίσου κυρίαρχο τοπίο, 

ερµηνεύεται εφεξής στα πλαίσια της ιδιαίτερης σηµασίας που, σύµφωνα πάντα µε τον ισχυρισµό 

τους, αποκτά η γερµανική εξοχή και το γερµανικό δάσος στη συνείδηση των  ουµανιστών, 

δεδοµένης και πάλι της αντιπαράθεσής τους προς τον αστικό πολιτισµό των ιταλών. Η  

αντιπαλότητα πολιτισµού- αγριότητας, βάσει της οποίας κινήθηκε προηγουµένως ο Silver,  



παίρνει εδώ την διάσταση ενός νέου και πιο συγκεκριµένου αντιθετικού ζεύγους, σύµφωνα µε 

την παλιά διάκριση του Τάκιτου: οι ρωµαίοι οικοδοµούν πόλεις ενώ οι γερµανοί προτιµούν τα 

δάση. 

Το δάσος, µε τα λόγια του Wood, µεταµορφώνεται από τους ουµανιστές σε « συλλογικό 

έµβληµα και ιδιότητα του γερµανικού έθνους». Επαγωγικά ο Άλτντόρφερ µε τον Άγιο Γεώργιο 

καταφέρνει ένα διπλό στόχο: πρώτον να πάρει τις αποστάσεις του από ό,τι χαρακτήριζε τότε την 

ιταλική τέχνη και δεύτερον, να καταστήσει το δάσος «το φυσικό πρωταγωνιστή της γερµανικής 

διαφοράς». 

         Είναι αλήθεια ότι ανατρέχοντας στην Γερµανία του Τάκιτου συναντάµε αρκετά σχόλια 

σχετικά µε την γεωµορφολογία της περιοχής, κάποια από αυτά διόλου κολακευτικά. Στις πρώτες 

γραµµές  επισηµαίνονται τα φυσικά της σύνορα µε τον λατινικό νότο: ποτάµια, βουνά και 

��αµοιβαίος φόβος��. Στο δεύτερο κεφάλαιο και στο σηµείο που ο συγγραφέας αναγνωρίζει  την 

έλλειψη επιµειξίας των γερµανών µε άλλους λαούς,  διαβάζουµε το εξής σχόλιο: 

 «Ποιος �θα κατευθυνόταν στην Γερµανία, την άσχηµη (άµορφη) ως προς τα εδάφη, την τραχεία 

ως προς τον ουρανό (ως προς το κλίµα), τη θλιβερή ως προς τα ήθη (ως προς την καλλιέργεια) και ως 

προς την όψη (της), εκτός αν ήταν πατρίδα του;» 

Μιλώντας ο ίδιος στη συνέχεια για τον τρόπο που οι αρχαίοι γερµανοί προσπορίζονται τα 

αναγκαία, περιγράφει και πάλι την Γερµανία µε τα πιο µελανά χρώµατα, αυτή τη χώρα που 
«�είναι φοβερή εξαιτίας των δασών ή δύσµορφη (απαίσια) εξαιτίας των ελών (της)...»  

         Είναι επίσης αληθές ότι οι γεωκλιµατικές  και συνεκδοχικά εθνογραφικές διαφορές 

ανάµεσα στον λατινικό νότο και τον «βαρβαρικό» βορρά, ήδη από την αρχαιότητα 

καταγραµµένες,  προς το τέλος του 15ου αιώνα και κατά τον 16ο, ενορχηστρώνουν κατά κάποιο 

τρόπο τις εκατέρωθεν προκαταλήψεις και αντιπαραθέσεις.  

         Ο πρώτος ιταλός σχολιαστής της Γερµανίας, ο Enea Silvio de� Piccolomini, ουµανιστής 

κληρικός και µεταγενέστερα Πάπας Πίος ο ΙΙ, γράφει το 1458 µια επιστολή προς τον 

Καγκελάριο του Μάιντς Martin Mayr, στην οποία προσπαθεί να δείξει, ότι οι γερµανοί αδίκως 

διαµαρτύρονται σχετικά µε την εκµετάλλευση της Ρωµαϊκής Κουρίας. Για τον σκοπό αυτό 

συγκρίνει την παλαιά Γερµανία, όπως την γνωρίζει από τον Τάκιτο, µε τη νέα, για να καταλήξει 

στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί από τις βάρβαρες απαρχές της -φυσικά υπό την επήρεια των 

Ρωµαίων. Τονίζει όµως πως αποµένει πολύς δρόµος ακόµα στους γερµανούς για να 

εκπολιτιστούν.  

         Ο Giovanni Antonio Campagni, που ως απεσταλµένος της Ρώµης  παρακολουθεί την 



Αυτοκρατορική ∆ίαιτα στο Ρέγκενσµπουρκ  το 1471, γράφει στους ιταλούς φίλους του: � O, 

what a chasm separates the Danube from the Tiber!� και παραπονιέται για το ακάθαρτο φαγητό, 

το φρικτό κλίµα και την δυσωδία των αποσυντεθηµένων πτωµάτων, αποκαλύπτοντας τα 

πραγµατικά του αισθήµατα για τους «βάρβαρους» οικοδεσπότες του.  

         Ο  βενετός θεωρητικός της ζωγραφικής Paolo Pino στο έργο του Dialogo di Pittura το 

1548, θα προσπαθήσει να ερµηνεύσει την εξειδίκευση και τις ανώτερες, έναντι των ιταλών, 

επιδόσεις των  oltramontani, στο ζωγραφικό είδος της τοπιογραφίας : 
       ��The Northerners show a special gift for painting landscapes because they portray the scenery of 

their own homeland which offers most suitable motifs, by virtue of its wildness, while we Italians live in 

the garden of the world, which is more delightful to behold in reality than in a painting.�  

         Όπως συµβαίνει µε όλους τους αρχαίους συγγραφείς που ανακαλύπτονται την εποχή αυτή 

στην Γερµανία, έτσι και ο Τάκιτος διαµεσολαβείται στους γερµανούς ουσιαστικά από την 

ιταλική αναγέννηση. Οι ιταλοί προφανώς προβάλλουν εκείνα τα στοιχεία που τους εξυπηρετούν 

και στο σηµείο αυτό οι γερµανοί απαντούν. Ο Joachimsen λοιπόν σωστά παρατηρεί ότι η 

��ανακάλυψη�� της Γερµανίας από τους γερµανούς ουµανιστές συντελείται σε ένα έδαφος ήδη 

καλά  προετοιµασµένο από την ιταλική πλευρά.  

        Νιώθοντας οι ίδιοι αισθήµατα κατωτερότητας σε σχέση µε την κληρονοµιά αλλά και την 

τρέχουσα άνθηση των ουµανιστικών σπουδών νότια των Άλπεων, όπως και για πολλούς άλλους 

λόγους που θα εκτεθούν στη συνέχεια, βρίσκονται µονίµως σε θέση άµυνας και οδηγούνται 

συχνά σε υπερβολές και ενίοτε σε αντιφάσεις. Στα πλαίσια  αυτά πιστεύουµε ότι θα πρέπει να δει 

κανείς τον τρόπο µε τον οποίο υποδέχονται τον Τάκιτο: χρησιµοποιούν τις αναφορές του, όχι 

βέβαια όπως οι ιταλοί για να καταδείξουν το χάσµα ανάµεσα στην αρχαία και την σύγχρονή τους 

Γερµανία, αλλά για να καταστήσουν την γερµανική γη και αρχαιότητα αντικείµενο θαυµασµού, 

αµβλύνοντας µε τον τρόπο αυτό τα ελαττώµατα που το παρελθόν τους κληροδότησε. 

        Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε η οπτική µε την οποία προσεγγίζουν οι Wood και Schama τις 

ουµανιστικές διακηρύξεις προβάλλει επίπεδη, ακραία και στην ουσία ατεκµηρίωτη. Τα χωρία 

που χρησιµοποιούνται από τους εν λόγω µελετητές προκειµένου να στηριχθεί η άποψη περί 

εξιδανίκευσης και εµβληµατοποίησης του δάσους και της ζωής σε αυτό δεν πείθουν τον 

αναγνώστη. ∆εν υπάρχει αµφιβολία για το ότι σε πολλά από αυτά εξυµνούνται οι χάρες και η 

φρεσκάδα των δασών αλλά ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι η ενθουσιώδης ανακάλυψη και 

εξύµνηση του φυσικού κόσµου δεν ήταν επίτευγµα της ιταλικής αναγέννησης;  

        Τα θεωρητικά συγγράµµατα του Λεονάρντο, οι επίπονες έρευνες και τα σχέδια- µελέτες του 



φυσικού κόσµου που µας άφησε όπως και οι πραγµατείες του Αλµπέρτι, είναι αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα της αφοσίωσης και του θαυµασµού της φύσης που εκφράστηκαν καταρχήν στην 

Φλωρεντία του 15ου αιώνα για να εξαπλωθούν στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

         Η συνυφασµένη µε την έρευνα της φύσης στροφή προς την κλασσική σκέψη περιελάµβανε 

όµως και το ενδιαφέρον για την καταγωγή και προϊστορία του ανθρώπινου είδους. Οι δύο κύκλοι 

έργων του Πιέρο ντι Κόζιµο µε θέµα την Ανθρώπινη Προϊστορία (εικόνα 14), η Μάχη δέκα 

γυµνών Ανδρών του Αντόνιο ντελ Πολλαγιουόλο (εικόνα 15) και η Εποχή του Σιδήρου (εικόνα 

16) του Λούκας Κράναχ,  µαρτυρούν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον των καλλιτεχνών της 

αναγέννησης για τις συνθήκες της πρωτογενούς ανθρώπινης κατάστασης. Ανεξάρτητα από το 

ποια εκδοχή υιοθετούσε κανείς τα χρόνια εκείνα σχετικά µε τις απαρχές και την εξέλιξη του 

ανθρώπινου είδους, φαίνεται ότι από όλους αναγνωρίζεται η ηθική ανωτερότητα των 

πρωτόγονων ανθρώπων και η ευεργετική επίδραση του φυσικού κόσµου. Ας µην ξεχνάµε εδώ, 

ότι η πρώτη ίσως πνευµατική φυσιογνωµία, ο πρώτος επώνυµος του όψιµου µεσαίωνα που 

πρόσκαιρα αποδρά από τον πολιτισµό για να απολαύσει τις χάρες του φυσικού κόσµου και να 

καθαρθεί ηθικά και πνευµατικά ήταν ο Πετράρχης, που για µια περίοδο έζησε στα βάθη της 

γαλλικής εξοχής. Τίθεται εύλογα λοιπόν το ερώτηµα, για ποιον ιδιαίτερο λόγο οι πριµιτιβιστικές 

σκηνές του Άλτντόρφερ θα πρέπει να διακριθούν, θεµατογραφικά τουλάχιστον, για τον 

τευτονικό-εθνικό τους χαρακτήρα.   

         Για τους γερµανούς ουµανιστές βέβαια η κατάσταση περιπλέκεται -εξαιτίας ακριβώς των 

αρχαίων περιγραφών και των κληρονοµηµένων προκαταλήψεων - έτσι ώστε η στάση τους 

απέναντι στο φυσικό τους περιβάλλον, που αναµφίβολα είναι το δάσος να παρουσιάζεται όλο και 

πιο αµφίθυµη.  Εάν ο Κέλτις, όπως αναφέρει ο Schama,  εξυµνεί στην Norimberga, την 

µονογραφία του για την πόλη της Νυρεµβέργης τις αρετές των γερµανικών δασών και δηλώνει 

πως γεννήθηκε στην µέση του Ερκύνιου, ενός τόπου �haunted by Druid groves of murmuring 

leaves and dark valleys where sonorous torrents plunged through rocks�, στον λόγο του στο 

Ίνγκολσταντ  αναφέρει ότι γεννήθηκε εν τω µέσω της βαρβαρότητας και της µέθης και 

καταγγέλλει τόσο την αταξία που κυριαρχεί στην γερµανική εξοχή, όσο και την έλλειψη  

ανθρώπινης παρέµβασης  : 
«Ακόµη δεν έχουµε υποχρεώσει τους αρχηγούς εκείνης της συµµορίας των ληστών να παραδοθούν, σε 

ένα πιο ευχάριστο κλίµα, εάν θα είχαµε περιορίσει τα έλη, κόβαµε τα απέραντα δάση και οικίζαµε τη 

χώρα µας µε φηµισµένες πόλεις.»  

         Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να τονίσουµε ότι η ουµανιστική κίνηση στην Γερµανία - δεν 



έχουµε υπόψη  κάποιο λόγο που θα την έκανε να διαφέρει εδώ από την αντίστοιχή της ιταλική- 

ήταν πάνω από όλα µια πνευµατική  και εκσυγχρονιστική κίνηση. Το βασικό ζητούµενο για τον 

Κέλτις και τους συναδέλφους του ήταν η πνευµατική αφύπνιση. Συνεπώς, το αρχαϊκό σενάριο 

που παρουσίαζε τους προγόνους αγράµµατους, επιρρεπείς στο αλκοόλ και βάρβαρους 

χρειαζόταν βαθιά αναµόρφωση. Την ίδια αναµόρφωση και εξηµέρωση απαιτούσε και το δάσος 

το οποίο  εφόσον δεν περιερχόταν στην δικαιοδοσία του νόµου, αποτελούσε το παραδοσιακό  

άντρο παρανόµων, τρελών και κλεφτών. Στο ποίηµα του Amores (1502) ο Κέλτις αφηγείται ένα 

σχετικό περιστατικό που συνέβη στον δρόµο µεταξύ Νυρεµβέργης και Ρέγκενσµπουργκ: 
Είναι ένα µέρος που οι λόφοι ανυψώνονται από την κοιλάδα, 

Και ένα πυκνό δάσος  πεύκων καλύπτει όλες τις πλευρές, 

Στο κέντρο, ένας καλοφτιαγµένος δρόµος σε  στενό πέρασµα,  

Βρέχεται από µια λίµνη και οδηγεί σε άθλιους αγρούς. 

Κοίτα, δύο κλέφτες ξεφυτρώνουν από το δάσος αριστερά και δεξιά 

Κρατώντας σιδερένια ξίφη και δόρατα! 

Το σχέδιο του Άλτντόρφερ Ληστεία στο ∆άσος από το 1508, (εικόνα 13) θα µπορούσε να 

αποτελεί την εικονογράφηση των παραπάνω στίχων. Μέσα σε ένα δάσος, µια συµµορία τριών 

παρανόµων κλέβει έναν ταξιδιώτη, αφού τον έχει δέσει στον κορµό ενός δέντρου.  

         Η επιχειρούµενη πολιτιστική «αναδάσωση» όφειλε να αποσείσει τις κατηγορίες περί 

βαρβαρότητας και να εξηµερώσει το δάσος.  Ήδη την εποχή του Άλτντόρφερ µεγάλο µέρος του 

Ερκύνιου δρυµού είχε εκχερσωθεί λόγω της πώλησης ξυλείας και της διάνοιξης δρόµων. Σε έναν 

χάρτη από το 1516, εικονίζονται τα αποµεινάρια του  παλαιού δάσους που αγκάλιαζε την 

Νυρεµβέργη (εικόνα 17). Όπως ο ίδιος ο Schama µας πληροφορεί, την ίδια στιγµή άρχιζαν να 

προβάλλονται δάση πιο συµβατικά και κατοικήσιµα, όπως ο Μέλανας ∆ρυµός, τµήµα του 

Ερκύνιου, ο οποίος εξαίρεται από τον Sebastian Münster στο έργο του Cosmographey  το 

1564(εικόνα 18).  

         Κινηθήκαµε µέχρι στιγµής, στην παρουσίαση και κριτική των θέσεων των Silver, Wood 

και Schama  για τις απόψεις του Κέλτις και τις αναλογίες τους στα έργα του Άλτντόρφερ, 

παίρνοντας ως δεδοµένη την πνευµατική εγγύτητα ανάµεσα στον ζωγράφο και τον ουµανιστή, 

όπως οι εν λόγω µελετητές, συµφωνώντας µε την  πλειοψηφία των ερευνητών του ζωγράφου, 

υποστηρίζουν. Αν και δεν έχουµε καµιά καταγραµµένη πληροφορία που να πιστοποιεί την άµεση 

σχέση τους πιστεύουµε, πως αν συνδυασθούν όσα στοιχεία µας είναι γνωστά για τον καλλιτέχνη, 

η υπόθεση τουλάχιστον της εξοικείωσης του µε το ουµανιστικό περιβάλλον προβάλλει ως η 



πιθανότερη.  

        Ο Άλτντόρφερ, µολονότι δεν ανήκε στον κύκλο των πρώτων ονοµάτων της γερµανικής 

Αναγέννησης, απείχε από το να είναι ένας ναϊφ, επαρχιακός καλλιτέχνης. Γνωρίζουµε την 

υπόληψη που απολάµβανε στο Ρέγκενσµπουργκ αλλά και πέραν των τειχών αυτού, καθώς από 

νωρίς στην καριέρα του αναλαµβάνει παραγγελίες εκτός της πόλης του. Το 1509 δέχεται την 

παραγγελία για το ρετάµπλ του Αγίου Σεβαστιανού στην Αυστρία, από τον ουµανιστικής 

κατεύθυνσης εκκλησιαστικό αξιωµατούχο Peter Maurer ενώ από το 1512 συµµετέχει στα 

εικονογραφικά προγράµµατα του Αυτοκράτορα Μαξιµιλιανού Ι. πλάι στα µεγαλύτερα ονόµατα 

της γερµανικής αναγέννησης, συχνότερα δε δίπλα στον Ντύρερ.  Αναµφίβολα ταξιδεύει στην 

Βιέννη και εργάζεται εκεί για ένα διάστηµα µε τους Κράναχ και Ντύρερ. Για το αν ταξίδεψε ή 

όχι στην Ιταλία παραµένει άγνωστο. Το σηµαντικό όµως είναι ότι ακόµα και αν δεν πήγε ποτέ 

(ελάχιστοι καλλιτέχνες στις αρχές του 16ου αιώνα είχαν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες ενός τέτοιου ταξιδιού) η επαφή του µε την ιταλική τέχνη είναι  βέβαιη, όχι µόνο λόγω 

της στενής του επαφής µε τον Ντύρερ αλλά και µέσω χαρακτικών, σχεδίων  και πινάκων που 

έφταναν τότε µε εµπορικά πλοία στην Γερµανία. 

         Γνωρίζουµε ότι το Ρέγκενσµπουργκ όφειλε σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική του ευµάρεια 

στο ότι ο ∆ούναβης, πάνω στον οποίο είναι κτισµένο, ήταν τότε ένας εξαιρετικής σηµασίας 

εµπορικός δρόµος ανάµεσα  στις  ιταλικές παραθαλάσσιες πόλεις και την ανατολή. Οι στενές 

εµπορικές, διανοητικές, αισθητικές και καλλιτεχνικές σχέσεις ανάµεσα στην Βενετία και τις 

νοτιογερµανικές πόλεις κατά τον 16ο αιώνα - επαρκώς κατεγραµµένες και αποδεδειγµένες - σε 

συνδυασµό µε το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο του Άλτντόρφερ, αναδεικνύουν ένα ακόµα 

προβληµατικό  σηµείο της αγγλοαµερικανικής ερµηνείας. 

         Η επιµονή στον τευτονικό-εθνικό χαρακτήρα των τοπίων του Άλντόρφερ, όπως εύστοχα 

παρατηρούν οι Bernard Aikema και Andrew John Martin, δεν αφήνει περιθώρια στην αναζήτηση 

και µελέτη παράλληλων δρόµων και σχέσεων ανάµεσα στη λεγόµενη Σχολή του ∆ούναβη και την 

βενετσιάνικη τέχνη. Εξηγεί επίσης την, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, απουσία της ιταλικής τέχνης 

από την σχετική βιβλιογραφία ή την τόσο πενιχρή και αποσπασµατική εµφάνισή της, ώστε να 

αγνοείται παντελώς από τις τελικές διατυπώσεις.  

        Το δοκίµιο των  Aikema και Martin σχετικά µε τις αµφίδροµες επιδράσεις ανάµεσα στην 

βενετσιάνικη τέχνη και την τέχνη των νοτιογερµανικών πόλεων, ανοίγει, πράγµατι, ένα δρόµο 

στην µελέτη της τέχνης που εµφανίζεται στις αρχές του 16ου αιώνα, σε πόλεις όπως η 

Νυρεµβέργη, το Άουξµπουργκ και άλλα κέντρα της νότιας Γερµανίας. Πρόκειται για µια τέχνη 



που ενσωµατώνει κλασικά ή κλασικίζοντα στοιχεία όχι της τοσκανικής αλλά της βενετσιάνικης 

αναγέννησης στο τοπικό, γοτθικό ιδίωµα. Σε αντίθεση µε τον κλασικισµό που εµφανίζεται στην 

Τοσκάνη και που προσανατολίζεται σε λογικές αρχές, γράφουν οι Aikema και Martin, στην 

περιοχή του Βένετο και της Λοµβαρδίας κυριαρχεί ένας κλασικισµός που διακρίνεται για την 

διακοσµητικότητα και την χάρη του.  Ένας µεγάλος αριθµός γερµανών καλλιτεχνών 

αποδεικνύεται τότε εξαιρετικά δεκτικός στην  νέα αυτή τάση, την welsch µανιέρα όπως 

αποκαλείται ενώ το πρώτο παράδειγµα εφαρµογής της στον γερµανικό χώρο αποτελεί  το 

παρεκκλήσι των Φούγγερ που σχεδιάζεται το 1506. 

       Το εντυπωσιακό παλάτι που κυριαρχεί στον πίνακα του Άλτντόρφερ Η Σουζάνα στο Λουτρό 

(εικόνα 19), έχει επισηµανθεί ότι αντλεί τα πρότυπά του από την αρχιτεκτονική παλατιών που 

συναντάται την εποχή εκείνη στις περιοχές της Λοµβαρδίας και του Βένετο και ίσως µας δίνει 

ένα  παράδειγµα της welsch αρχιτεκτονικής συνδυασµένης µε φανταστικά στοιχεία. Ένα 

παράδειγµα συνδυασµού γοτθικών και αναγεννησιακών στοιχείων βρίσκει κανείς στην κρήνη 

της σκηνής  Παναγία καθισµένη σε Σιντριβάνι, (εικόνα 20) ενώ η εξοικείωση και ο 

πειραµατισµός του καλλιτέχνη µε τα προοπτικά προβλήµατα είναι ιδιαίτερα εµφανείς, στο 

εσωτερικό του εκκλησιαστικού οικοδοµήµατος και στο προοπτικό δακτυλίδι που σχηµατίζουν οι 

άγγελοι, στη Γέννηση της Παναγίας της Παλαιάς Πινακοθήκης του Μονάχου (εικόνα 21). 

       Επιστρέφοντας στους Aikema και Martin και σε ό,τι αφορά την ανάδυση µιας νέας 

αντίληψης σχετικά µε την απεικόνιση του φυσικού κόσµου, διατυπώνεται η  άποψη, ότι 

πρόκειται για µια οπτική  που εµφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα σε νότια Γερµανία και Βενετία. 

Συγκρίνοντας την Οικογένεια του Σάτυρου (εικόνα 1) µε έργα του βενετσιάνικου εργαστηρίου 

όπως η Αλληγορία του Λότο (εικόνα 22) και κυρίως η Θύελλα του Τζορτζόνε (εικόνα 23), οι 

αναλογίες είναι πράγµατι εντυπωςιακές. Πρόκειται για έργα µικρών διαστάσεων, στα οποία το 

τοπίο όχι µόνο κυριαρχεί αλλά και αποτελεί τον κύριο φορέα της εκφραστικότητας. Οι µορφές, 

µικρών διαστάσεων σε σχέση µε το σύνολο της σύνθεσης, συγχωνεύονται αρµονικά µε το τοπίο 

και εµπλέκονται σε αινιγµατικές, εικονογραφικά πολύπλοκές ιστορίες, που προκαλούν, όπως και 

στην περίπτωση της Οικογένειας του Σάτυρου, πλήθος ερµηνείες. Τα οικοδοµήµατα- κάστρα ή 

πόλεις- απωθούνται στο βάθος και ζευγάρια εραστών τοποθετούνται σε ένα φυσικό σκηνικό. Σε 

αρκετά σχέδια του Άλτντόρφερ, όπως για παράδειγµα σε ένα σχέδιο του 1508 (εικόνα 24), 

συναντάµε τοπία κατοικηµένα από ζευγάρια και στρατιώτες, όπως στην περίπτωση της Θύελλας.  

         Η απόδοση του ουρανού, εξάλλου, τόσο στην Θύελλα όσο και στην Αλληγορία 

αποκαλύπτει ακόµα µια κοινή παράµετρο ανάµεσα στην τέχνη των δύο περιοχών αφού, όπως θα 



δούµε αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο, ο Άλτντόρφερ µας άφησε αρκετά έργα που 

διακρίνονται για την αποτύπωση εικαστικά εντυπωςιακών  ατµοσφαιρικών φαινοµένων.   

         Σε ό,τι αφορά,  τέλος, στην παρουσία του «πυκνού και αρχέγονου» δάσους που αποτελεί 

και την αιχµή του δόρατος στην κατάδειξη του τευτονικού χαρακτήρα του Αγ. Γεωργίου και της 

Οικογένειας του Σάτυρου από τους Silver, Wood και Schama, δεν µπορούµε να µη 

µνηµονεύσουµε το Μαρτύριο του Αγ. Πέτρου του Τζοβάνι Μπελίνι (εικόνα 25). ∆εν γνωρίζουµε 

ποιο ακριβώς δάσος είχε κατά νου ο Μπελίνι όταν ζωγράφιζε το έργο αυτό, δύο µόλις χρόνια 

πριν ο Άλτντόρφερ φιλοτεχνήσει τον Άγιο Γεώργιο. Είναι όµως σίγουρο ότι «ιταλικό» αυτό 

δάσος, όπως θα το αποκαλούσαν οι αγγλοαµερικανοί, δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από το 

αντίστοιχο «γερµανικό». Όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς αποδίδεται πυκνό, απεριόριστο και µε 

φύλλωµα παρόµοιας τεχνικής, λεπτοµέρειας και ευαισθησίας. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι 

παραγνωρίζουµε την ουσιαστική διαφορά των δύο έργων και η οποία αφορά στη διαφορετική 

περί χώρου αντίληψη.  Η  «έλλειψη» χώρου στον  Άγιο Γεώργιο όµως παραµένει ένα ανοικτό 

θέµα, το οποίο δεν µπορεί να αποδοθεί στην ιδεολογία, τουλάχιστον όχι µε τον τρόπο που το 

κάνουν  οι Silver, Wood και Schama. Ορθότερο θα ήταν να αναζητήσουµε τις εξηγήσεις στην 

ίδια την καλλιτεχνική παράδοση και τεχνική που ήταν διαθέσιµες την εποχή εκείνη στον 

καλλιτέχνη, πράγµα που θα επιχειρηθεί στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο Β.  Germania Illustrata: η χαρτογράφηση του πάτριου τοπίου. 

 
      � During the brief heyday of German patriotic sentiment in the halcyon days of the early sixteenth 

century, a number of energetic visual images emerged to celebrate the region�Topics of German 

topography� would be adopted by a variety of artists to glorify the fatherland� The patriotic impulse in 

the Germanic Empire profoundly shaped two kinds of images not usually associated together or with such 

patriotism: landscapes and military scenes. It was Altdorfer, too, who extended the implications of 

Durer�s watercolour celebration of German landscape� Altdorfer became the painter par excellence of 

Germanic forest� At the end of the second decade of his career, Altdorfer went on to compose 

landscapes devoid of figures yet emulating a clearly Germanic setting�� 

 

         Κρίναµε σκόπιµη την ανθολόγηση των παραπάνω απόψεων του Silver, όπως αυτές 

διατυπώνονται στο τελευταίο σχετικό άρθρο του, καθώς τουλάχιστον δύο νέες παραδοχές 

προστίθενται στην έως τώρα επιχειρηµατολογία του σχετικά µε την γερµανικότητα των τοπίων 

του Άλντόρφερ.  

         Πρώτον, οτι το γερµανικό πατριωτικό αίσθηµα των πρώτων δεκαετιών του 16ου αιώνα 

στην Αυτοκρατορία είναι αυτό που διαµορφώνει την τάση για την καλλιτεχνική αναπαράσταση 

του φυσικού κόσµου. Ο Ντύρερ και ο Άλτντόρφερ δηµιουργούν τοπία προκειµένου να 

εξυµνήσουν την γερµανική πατρίδα.  

         ∆εύτερον, οτι ο Άλντόρφερ προσανατολισµένος σ� αυτή την κατεύθυνση, µιµείται το 

�αµιγώς γερµανικό σκηνικό� δηλαδή το γερµανικό φυσικό περιβάλλον και συνθέτει καθαρά 

τοπία, άδεια δηλαδή από µορφές και αφηγηµατικά επεισόδια. Έτσι, γίνεται ο ζωγράφος του 

�γερµανικού δάσους� .   

         Ας ξεκινήσουµε την εξέτασή µας από τη δεύτερη παραδοχή.  Μια τέτοια διατύπωση 

στηρίζεται ασφαλώς στην προϋπόθεση ότι τόσο η ίδια η καλλιτεχνική ενασχόληση µε το τοπίο 



όσο και ο τρόπος που αυτό αναπαρίσταται θεµελιώνονται στο οικείο φυσικό περιβάλλον  σε µια 

προηγηθείσα δηλαδή παραδοχή, σχετική µε την ύπαρξη ενός ισχυρού δεσµού ανάµεσα στο 

ζωγραφικό τοπίο και το φυσικό τοπίο.  

         Ο Pino, ακριβώς υπό το πρίσµα αυτό, απέδιδε - πέντε αιώνες πριν την σύγχρονη 

αγγλοαµερικανική ερµηνεία - τις επιδόσεις των βορείων καλλιτεχνών στην τοπιογραφία, στην 

αγριότητα  τους φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονταν και το οποίο τους προµήθευε 

µοτίβα κατάλληλα για απεικόνιση. Με την ίδια λογική, η παρουσία των αλλόκοτων βράχων στα 

έργα του Πατινίρ, εξηγείται εάν υποτεθεί ότι ο ζωγράφος δεν απεικόνιζε άλλο από την περιοχή 

στην οποία ζούσε. Το κλειδί για την ερµηνεία της ενασχόλησης του Άλτντόρφερ και µιας σειράς 

καλλιτεχνών που κατοικούν στην κοιλάδα του ∆ούναβη-οι οποίοι µάλιστα συστεγάζονται υπό τη 

σκέπη µιας σχολής βαφτισµένης µε το όνοµα ενός ποταµού- µε το τοπίο και το συγκεκριµένο 

καλλιτεχνικό ύφος βρίσκεται στην επίδραση του οικείου, φυσικού περιβάλλοντος των Άλπεων.         

           Ο Gombrich ήδη από τα µέσα του 20ου αιώνα προειδοποιούσε, ότι µια τέτοια επιλογή για 

την ερµηνεία της τοπιογραφίας, η ιδέα δηλαδή ότι η φυσική οµορφιά αποτελεί την πηγή της 

έµπνευσης στη δηµιουργία ενός τοπίου, συνιστά µια επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Στο ίδιο 

άρθρο ο συγγραφέας υποδείκνυε, ότι στην πραγµατικότητα ισxύει µάλλον η αντίστροφη 

διαδικασία, ότι το ιδιαίτερο συναίσθηµα ή ενδιαφέρον για να απεικονισθεί καλλιτεχνικά η φύση, 

δεν θα µπορούσε να προηγείται αλλά να έπεται µιας ήδη υπάρχουσας εικαστικής παράδοσης µε 

ενσωµατωµένα τοπιογραφικά στοιχεία, αποφεύγοντας -και ορθώς-µια ακραία ως προς αυτό 

τοποθέτηση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του πως και κατά πόσο η ανάµνηση ενός 

ζωγραφισµένου τοπίου επιβάλλεται στην πρόσληψη ενός πραγµατικού, βρίσκει κανείς στην 

ανακάλυψη της οµορφιάς του ηλιοβασιλέµατος της Βενετίας από τον  Αρετίνο αφού 

προηγουµένως είχε δει έργα του Τισιανού, ή στην εντυπωςιακή διατύπωςη  του Karel van 

Μander  για τον Coninxloo:  
«Τα δέντρα σε αυτή την περιοχή,  συνήθως καχεκτικά, αρχίζουν τώρα να αναπτύσσονται όπως τα δικά 

του δέντρα και όσο καλύτερα µπορούν».  

         Είναι πιστεύουµε αυτονόητο µιλώντας για τον 16ο αιώνα ότι στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος και εν γένει της οπτικής πραγµατικότητας ενσωµατώνονται έως ένα βαθµό στις 

καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις. ∆εν µπορούµε όµως µε κανένα τρόπο να ισχυριστούµε ότι τα 

τοπία αυτής της  περιόδου ήταν αποκλειστικά προϊόντα άµεσης παρατήρησης της φύσης αλλά, 

όπως σηµειώνει ο Gombrich, κράµα επιλεκτικής παρατήρησης και φαντασίας. Ελάχιστοι 

εξάλλου καλλιτέχνες του 16ου αιώνα ζωγράφιζαν  απ� ευθείας από την φύση.  



         Παρά το γεγονός, ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση της φυσιοκρατικής απόδοσης της 

πραγµατικότητας είναι αξιοσηµείωτη σε σχέση µε την πρακτική του µεσαιωνικού εργαστηρίου, 

θα ήταν παραπλανητικό να ισχυριστεί κανείς ότι ο βαθµός πιστότητας ανάµεσα στην 

αναπαράσταση και την οπτική πραγµατικότητα του φυσικού κόσµου τον 16ο αιώνα είναι τέτοιος, 

που να δικαιολογεί τοποθετήσεις σαν και αυτήν του Pino. 

         Εάν υπάρχει ένα σηµείο στο άρθρο του Gombrich που επιβεβαιώνεται σήµερα 

περισσότερο, αυτό αφορά την οξυδερκή επισήµανση ότι αντιλήψεις της κατεύθυνσης του Pino 

εξακολουθούν να διατυπώνονται µέχρι τις µέρες µας, αν και σίγουρα σε πιο εκλεπτυσµένες 

µορφές. O Otto Benesch, για παράδειγµα, το 1965 ανέφερε τα εξής σχετικά µε την γενέτειρα και 

τις αφετηρίες της τοπιογραφίας: 
 ��[�] the birthplace of the new landscape art was one of the loveliest countries on earth, Austria. 

Whoever has experienced the spell of its charming scenery of high mountains, hills, lakes, and rivers, will 

understand that it was bound to prompt this new art as soon as the eyes of the artists were ready to 

perceive scenic beauties.� 

Ο Watzlik, εξάλλου, εξήντα χρόνια πριν την σύγχρονη αγγλοαµερικανική ερµηνεία είχε θέσει το 

ζήτηµα µε σαφήνεια : o Άλντόρφερ ζωγραφίζει το δάσος γιατί είναι παιδί του δάσους.(!) 

         Φτάσαµε όµως ήδη σε  εκείνο το κρίσιµο σηµείο όπου από την αποδοχή µιας   

αιτιοκρατικής σχέσης ανάµεσα στο φυσικό τοπίο και το καλλιτεχνικό περάσαµε σε µια ανάλογη 

σύνδεση του τελευταίου µε την ιδέα της γερµανικότητας. Οι oltramontani, για τους οποίους 

µιλούσε ο Pino το 1545, µετονοµάστηκαν σε γερµανούς και το φυσικό περιβάλλον τους πήρε τον 

τίτλο του  γερµανικού δάσους.   

         Ας στραφούµε όµως στο σηµείο αυτό στα ίδια τα έργα, στη σειρά των εννέα χαρακτικών 

µε τα καθαρά τοπία που δηµιούργησε ο Άλτντόρφερ γύρω στο 1519-20 (εικόνες 26-34) και για 

τα οποία ο Silver εκφράζει την άποψη οτι µιµούνται το «αµιγές γερµανικό σκηνικό». 

        Η σηµαντικότητα αυτών των έργων έγκειται κυρίως στο γεγονός οτι είναι αν όχι τα πρώτα, 

τουλάχιστον µέσα στα πρώτα του είδους αυτού που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Πρόκειται για 

αυτόνοµες, υπογεγραµµένες συνθέσεις όπου στο πρώτο πλάνο κυριαρχούν γιγάντια πεύκα ή 

απόκρηµνα βουνά ενώ στο βάθος και από απόσταση διαγράφονται πόλεις και κάστρα ως φόντο 

για τα τοπία.  Είναι  σαφές ότι εµπνέονται ως ένα βαθµό από την εγχώρια τοπογραφία θα 

µπορούσαν όµως να χαρακτηριστούν πιστές τοπογραφικές απόψεις της γερµανικής εξοχής, 

κατάλληλες για την εικονογράφηση ενός προγράµµατος όπως η Germania Ilustrata ;  

         Οι Landau και Parshall είναι κατηγορηµατικά αντίθετοι ως προς µια τέτοια         υπόθεση 



επισηµαίνοντας οτι διαφέρουν εµφανώς από ανάλογου θέµατος εικονογραφήσεις βιβλίων της 

εποχής εκείνης . Αντίθετος εµφανίζεται και ο Wood ο οποίος  διαφοροποιείται, εδώ, για πρώτη 

και τελευταία φορά από τον Silver. Αποδεσµεύοντας τα χαρακτικά πλήρως από κάθε 

γεωγραφικό ουµανιστικό πρόγραµµα τονίζει οτι τα τοπία αυτά δεν αναπαριστούν και δεν 

περιγράφουν ένα συγκεκριµένο µέρος. Ο Άλτντόρφερ, µας λέει ο Wood, χαρακτηρίζει το οικείο 

φυσικό τοπίο µέσα από τα πιο ιδιωµατικά του χαρακτηριστικά  Εξαιτίας ακριβώς αυτής της 

υπερβολής και της µεγέθυνσης του ακανόνιστου, τα τοπία του Άλτντόρφερ προφανώς θα 

απογοήτευαν τον επίδοξο γεωγράφο της  Germania Ilustrata. 

         Πιστεύουµε πως µια τέτοια τοποθέτηση δικαιώνει πολύ περισσότερο τα ίδια τα έργα. Αν 

και αυτή η υπερβολή του ακανόνιστου για την οποία µιλά ο Wood  έχει στα συγκεκριµένα έργα- 

αν τα συγκρίνουµε µε δύο πρώιµα σχέδια (εικόνες 36,37) -υποχωρήσει κάπως δεν έχει εντούτοις 

χαθεί: ακανόνιστα γυµνά γωνιώδη κλαδιά, βρύα που στάζουν, πανύψηλα και απροσπέλαστα, 

παλλόµενα βράχια. Τα λιλιπούτεια κτίσµατα του βάθους µοιάζουν να πολιορκούνται από µια 

πανίσχυρη, άτακτη και σφύζουσα φύση.  

        Προχωρώντας στο σηµείο αυτό στην δεύτερη παραδοχή του Silver προκύπτουν τα εξής 

ερωτήµατα: κατά πόσο η τάση για την συγκρότηση της γεµανικής εθνικής ταυτότητας και 

συνείδησης-µια τάση που όντως εµφανίζεται κατά τις τρείς πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα 

στην Αυτοκρατορία- ευθύνεται για την ανάδυση του είδους της τοπιογραφίας στην γερµανική 

τέχνη της εποχής; Ο Ντύρερ και ο Άλντόρφερ ζωγραφίζουν όντως τοπία θέλοντας να 

αποθεώσουν τις οµορφιές της γερµανικής πατρίδας;      

        Είναι γεγονός οτι την εποχή εκείνη παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον, από την πλευρά 

των γερµανών ουµανιστών, για την καταγραφή της ιστορίας και της γεωγραφίας της πατρίδας. 

Είναι επίσης σαφές οτι, όπως είδαµε σε προηγούµενο σηµείο, επικρατεί µια έντονα αντι-ιταλική 

ρητορική στην οποία τα κίνητρα είναι κατά βάση θρησκευτικά. Από την άλλη πλευρά οι µέρες 

της αυγής του 16ου αιώνα που µόνο αλκυονίδες δεν µπορούν να χαρακτηριστούν βρίσκουν την 

Αυτοκρατορία σε δεινή θέση. Ο Κέλτις, σε κάποιο σηµείο του λόγου του στο Ίνγκολσταντ, 

θρηνολογεί την απώλεια κάποιων εδαφών.  
� O men of Germany, assume those ancient passions by which you were so often a dread and terror to the 

Romans, and turn your eyes to the wants of Germany and consider her lacerated and divided borders. 

What a shame to have o yoke of servitude imposed on our nation and to pay tributes and taxes to foreign 

and barbaric kings. O free and strong people, O noble and brave nation, clearly worthy of the Roman 

Empire, your renowned seaport (Danzig) is held by the Poleand your ocean gateway is occupied by the 



Dane! In the east the most vigorous tribes are held as slaves; the Marcomanni [Bohemians], Quadi 

[Moravians], and Bastarnae [Slovaks] live, as it were, separate from the body of our Germany. I do not 

even speak of the Transylvania Saxons, who also use our national culture and native language�� 

         Ο Κέλτις σε αυτήν την τελευταία πρόταση προβάλλει ως παράγοντες εθνικού 

αυτοπροσδιορισµού την εθνική κουλτούρα και τη γλώσσα. Σύµφωνα εξάλλου µε τον Schröcker τα 

στοιχεία που φαίνεται ότι επιτελούσαν τότε τη λειτουργία της συνοχής του γερµανικού έθνους 

µέσα στην Αυτοκρατορία, ήταν πρωτίστως η γλώσσα και δευτερευόντως η κοινή καταγωγή. 

Στην Weltchronik του Hartmannn Schedel όπως και αργότερα στη Germaniae Descriptio του 

Johannes Cochlaeus το 1512, η Γερµανία περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο τις γερµανόφωνες 

περιοχές.  Μικτές γλωσσικά ζώνες όπως η Πολωνία και η Βοηµία αποκλείονται από το σχήµα 

αυτό. Για τον Κέλτις ισχύει ακριβώς το ίδιο: τα σύνορα της Γερµανίας είναι εξολοκλήρου τα 

γλωσσικά της σύνορα. 

        Συνοψίζοντας στο σηµείο αυτό τα παραπάνω, δεν φαίνεται πουθενά οτι το γερµανικό 

φυσικό περιβάλλον και οι ιδιοµορφίες του αναγάγονται τότε σε στοιχεία εθνικής συνείδησης και 

αυτοπροσδιορισµού, όπως υποστηρίζει ο Silver. Η µνεία εξάλλου που κάνει ο ίδιος στις 

ακουαρέλες του Ντύρερ οτι δηλαδή ο καλλιτέχνης µε τα έργα αυτά εξυµνεί το γερµανικό τοπίο 

είναι µάλλον ατυχής εφόσον σε αυτήν τη σειρά των υδατογραφιών που δηµιούργησε ο 

νυρεµβεργιανός κατά το πρώτο ταξίδι του για την Βενετία περιλαµβάνονται, εκτός από 

τοπογραφικές απόψεις γερµανικών πόλεων, όπως η Νυρεµβέργη και το Ίνσµπουργκ, αντίστοιχες 

απόψεις ιταλικών βουνών και του Τρέντο (εικόνα 38).  

         Οι Landau και Parshall προκειµένου για την σειρά των χαρακτικών µε τα αµιγή τοπία του 

Άλντόρφερ εφιστούν την προσοχή µας στην σηµασία τους ως πρωτοποριακές, αυτόνοµες 

συνθέσεις. Όσο µεγάλος και αν ήταν ο ρόλος του Ντύρερ στην ανάδυση του νέου είδους -οι 

περίφηµες ακουαρέλες του αντιµετωπίζονταν από τον ίδιο µόνο σαν σπουδές, που ποτέ δεν θα 

διέθετε στην αγορά- ο Άλτντόρφερ είναι αυτός που καθιερώνει την τοπιογραφία (συνθέσεις 

εντελώς άδειες από ανθρώπινες µορφές και µε µοναδικό θέµα το τοπίο) ως αυτόνοµο, προς 

πώληση είδος. Ο Άλτντόρφερ, παρατηρούν οι Landau και Parshall,  πρέπει να είχε  επίγνωση της 

εφεύρεσης του και της µεγάλης σηµασίας της ώστε να την «ανακοινώσει» σε ένα κύκλο 

χαρακτικών, αποτελούµενο από εννέα υπογεγραµµένες, ξεχωριστές συνθέσεις.  

         Όταν ο Gombrich συνέδεε την ανάπτυξη της τοπιογραφίας µε το αγοραστικό ενδιαφέρον 

που καλλιεργήθηκε στην Ιταλία και υπηρετήθηκε σε µεγάλο βαθµό από γερµανούς και 

φλαµανδούς καλλιτέχνες, αναφερόταν σωστά στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε τότε η αγορά 



και η συλλογή τέχνης στην ανάδυση του νέου αυτού είδους.  Αν και είναι γνωστός ο 

ενθουσιασµός των ιταλών για τα τοπία των βόρειων θα ήταν, πιστεύουµε, άδικο να περιοριστεί 

το ενδιαφέρον αυτό αποκλειστικά στον ιταλικό χώρο ώστε να αναζητηθούν µόνον εκεί οι 

αγοραστές των έργων του Άλτντόρφερ. 

         Παρόλο που οι πληροφορίες µας σχετικά µε τον προορισµό αυτών των έργων είναι 

ανύπαρκτες θα µπορούσαµε να υποθέσουµε την ύπαρξη ενός κοινού συλλεκτών του κοντινού 

περιβάλλοντος του Άλτντόρφερ, εξοικειωµένου και µε αγοραστικό ενδιαφέρον για την 

συγκεκριµένη  καλλιτεχνική παραγωγή. Το έδαφος άλλωστε για την κυκλοφορία των 

χαρακτικών µε τα αµιγή τοπία µέτραγε τουλάχιστον µια δεκαετία προετοιµασίας : σχέδια 

παρόµοιου θέµατος µε πενάκι, όπως το Τοπίο µε Ιτιές από το 1510 περίπου (εικόνα 37)  καθώς 

και σχέδια σε χρωµατιστή βάση στα οποία οι ιστορίες -θρησκευτικές ή µυθολογικές -φαντάζουν 

περισσότερο σαν πρόσχηµα για την αναδίπλωση του τοπίου όπως Ο Χριστός στο όρος των 

Ελεών από το 1509 (εικόνα 39), ήταν έτοιµα, µετά από µια δεκαετία να µεταφερθούν σε 

οξυγραφίες, οι οποίες µάλιστα έδιναν την δυνατότητα της γρήγορης αναπαραγωγής και φορητές 

εικόνες σε ξύλο,για ιδιωτική κυρίως χρήση (panels) .  

         ∆εν είναι µόνο η σειρά των τοπίων µε την οποία καινοτοµεί ο Άλτντόρφερ στις απαρχές 

της δεκαετίας του �20. Το 1519, τη χρονιά δηλαδή που ξεκινά να δουλεύει τα τοπία, υπό το 

βάρος µιας πολύ ειδικής περίστασης για το Ρέγκενσµπουργκ, επιλέγει το ίδιο µέσο για να 

καταγράψει το εσωτερικό της Συναγωγής, ενός σηµαντικού αρχιτεκτονικού µνηµείου της 

πρώιµης γοτθικής περιόδου στην Γερµανία. Οι δύο αυτές οξυγραφίες (εικόνες 40,41) 

θεωρούνται οι πρώτες βόρειας προέλευσης του είδους τους, µε θέµα την αρχιτεκτονική δοµή 

ενός πραγµατικού οικοδοµήµατος. Οι συνθήκες παραγωγής τους, µας είναι ευτυχώς γνωστές.  

        Τον Φεβρουάριο του 1519 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Ρέγκενσµπουργκ, αποφασίζει την 

εκδίωξη της εβραϊκής κοινότητας από την πόλη και την κατεδάφιση της Συναγωγής. Ευθύς 

αµέσως, ανεγείρεται στην θέσης της ένα ξύλινο παρεκκλήσι αφιερωµένο στην Schöne Maria και 

σχεδιάζεται το οµώνυµο προσκύνηµα, που έµελλε να γίνει από τα πολυπληθέστερα  και πιο 

φηµισµένα του όψιµου ευρωπαϊκού µεσαίωνα. Ο Άλτντόρφερ, κατά πάσα πιθανότητα, 

αποτύπωςε στα δύο χαρακτικά το εσωτερικό της Συναγωγής, κατά το σύντοµο διάστηµα 

ανάµεσα στην απόφαση των αρχών για την κατεδάφισή της και την υλοποίησή της. Αν και από 

ορισµένους η κίνηση αυτή εκφράζει την συµπάθεια του καλλιτέχνη προς τους διωκόµενους, 

πειστικότερη προβάλλει η υπόθεση του Ulrich Merkl, σύµφωνα µε την οποία, τα χαρακτικά 

δηµιουργήθηκαν κυρίως για εµπορικούς λόγους (πωλήθηκαν στους Εβραίους ως αναµνηστικά).   



         Γνωρίζουµε ότι ο Άλτντόρφερ µετείχε τότε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έφερε την 

ευθύνη της εκδίωξης και ότι στην συνέχεια προσέφερε τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες στην 

διαφήµιση του προσκυνήµατος που ακολούθησε. Το προσκύνηµα αυτό αποδείχθηκε σωτήριο για 

την καταρρέουσα οικονοµία της πόλης ( αυτός άλλωστε ήταν και ο κυριότερος λόγος πίσω από 

τον διωγµό των Εβραίων) αλλά και εξαιρετικά προσοδοφόρο για όσους καλλιτέχνες το 

υπηρέτησαν. Ο Άλτντόρφερ, που από την αρχή συγκαταλέχθηκε ανάµεσά σε αυτούς, παρήγαγε 

τουλάχιστον τρεις ξυλογραφίες (εικόνα 42) και δύο χαλκογραφίες µε παραστάσεις της Schöne 

Maria, από την πώλησή των οποίων πρέπει να επωφελήθηκε τα µέγιστα, συν βεβαίως το µερίδιο 

από τα έσοδα του προσκυνήµατος, που ως µέλος του Συµβουλίου απολάµβανε. 

         Η συγκυρία του 1519 για το Ρέγκενσµπουργκ και ο ρόλος του Άλτντόρφερ σε αυτήν- µια 

παράµετρος που αγνοείται από τους µελετητές των τοπίων του- είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο 

βαθµό που, όπως επισηµαίνουν οι Landau και Parshall,  καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εξωκαλλιτεχνικές συνθήκες γίνονται πολλές φορές η αιτία για την γέννηση της καλλιτεχνικής 

καινοτοµίας. Μαρτυρά, επιπλέον, τόσο τις άριστες σχέσεις του Άλτντόρφερ µε την αγορά και τις 

διαδικασίες της όσο και την σηµασία του οικονοµικού και εµπορικού παράγοντα στην 

διαµόρφωση της καλλιτεχνικής παραγωγής του. Με αυτά τα δεδοµένα και λαµβάνοντας υπόψη  

τη χρονική σύµπτωση ανάµεσα στις περιστάσεις που αναφέραµε  και στην απόφασή του να 

παράγει καθαρά τοπία -χρησιµοποιώντας µάλιστα µια µέθοδο που δίνει την δυνατότητα της 

γρήγορης και µαζικής αναπαραγωγής- είναι πιστεύουµε πασιφανές, ότι κάθε ερµηνεία που δεν 

λαµβάνει υπόψη της τις υλικές συνθήκες παραγωγής των έργων είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, 

για να µην πουµε παραπλανητική. 

         Κατά την διάρκεια της ίδιας δεκαετίας µε την σειρά των χαρακτικών, ο Άλτντόρφερ 

δηµιουργεί ακόµα πέντε τοπία τα οποία φέρουν το µονόγραµµά του. Τα τρία από αυτά είναι 

ζωγραφισµένα µε υδατόχρωµα  και γκουάς σε χαρτί : το Τοπίο µε Εκκλησία που αγνοείται από 

το 1945 (εικόνα 43), το Τοπίο µε Ηλιοβασίλεµα στο Ερλάγκεν  (εικόνα 44) και το Τοπίο µε 

Ξυλοκόπο (εικόνα 45) στο Βερολίνο. Τα υπόλοιπα δύο τοπία σχεδιάζονται σε περγαµηνή 

στερεωµένη σε ξύλο ώστε να λειτουργούν ως φορητές εικόνες: το Τοπίο µε Γέφυρα στο Λονδίνο 

(εικόνα 46) και το Τοπίο µε Κάστρο στο Μόναχο (εικόνα 47). 

         Η παραγωγή τοπίων από τον Άλτντόρφερ την δεκαετία του `20 δεν είναι βεβαίως τεράστια 

αλλά τέτοια που να µας επιτρέπει να υποθέσουµε την ύπαρξη ενός ενδιαφερόµενου αγοραστικού 

κοινού. Έργα όπως η Μάχη του Αγίου Γεωργίου µε τον ∆ράκο και τα τοπία του Λονδίνου και 

του Μονάχου, συνδυάζουν την τεχνική της µικρογραφίας µε την φυσική ανεξαρτησία της 



φορητής εικόνας. 

         Αυτή άλλωστε η µικρογραφική τεχνική την οποία υιοθετεί ο Άλτντόρφερ στο σύνολο 

σχεδόν του έργου του, υποδεικνύει την συγγένεια της τέχνης του µε την τέχνη των 

εικονογραφηµένων χειρογράφων. Γνωρίζουµε ότι µε την ανακάλυψη της τυπογραφίας στα µέσα 

του15ου αιώνα και τις τεράστιες  αλλαγές στην παραγωγή του βιβλίου που συντελέστηκαν, ο 

ρόλος των µικρογράφων, που έως τότε δούλευαν στις εικονογραφήσεις, σταδιακά περιοριζόταν. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από τα τέλη του αιώνα να ζωγραφίζονται µινιατούρες ανεξάρτητες από 

τα χειρόγραφα οι οποίες αντί όπως παλαιότερα να ενσωµατώνονται σε αυτά, στερεώνονταν σε 

ξύλο και κυκλοφορούσαν ως αυτόνοµα πια έργα. Η τεχνική όµως και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνταν παρέµειναν ίδια: επρόκειτο για συνθέσεις πολύ µικρών διαστάσεων 

ζωγραφισµένες µε γκουάς ή τέµπερα σε περγαµηνή ή χαρτόνι. Η έµφαση δινόταν στην 

λεπτοµέρεια, την διακοσµητικότητα και την χάρη, το προοπτικό βάθος αγνοούνταν ή δινόταν 

υποτυπωδώς ενώ παράλληλα  γινόταν ευρεία χρήση χρυσών αντιλαµψισµάτων (highlights).  

         Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί πως αν και η συµβολή  των εικονογράφων στην 

ανάπτυξη του τοπίου δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα, πρέπει να υπήρξε σηµαντική. 

Το πρώτο τοπίο που γνωρίζουµε µετά την ύστερη αρχαιότητα, σύµφωνα τουλάχιστον µε τον 

Janson, εµφανίζεται σε ένα εικονογραφηµένο χειρόγραφο της Carmina Burana των αρχών του 

13ου αιώνα (εικόνα 48) και αφιερώνεται στην απεικόνιση της χαράς, της ζωτικότητας και της 

αφθονίας της ζωής στη φύση την εποχή του καλοκαιριού. Οι Πολύ Πλούσιες Ώρες του ∆ούκα 

του Μπερύ, εξάλλου, στις οποίες εργάστηκαν οι αδελφοί Λίµπουρκ από το 1413 έως το 1416, 

ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την εξέλιξη της τοπιογραφίας. Τα ηµερολόγια που 

περιέχονται στο φηµισµένο αυτό χειρόγραφο απεικονίζουν τις αγροτικές εργασίες κάθε 

ηµερολογιακού µήνα καθώς και σκηνές κυνηγιού, δίδοντάς µας την ευκαιρία να απολαύσουµε 

τις εναλλαγές του φυσικού τοπίου µε το πέρασµα των εποχών, όπως και όψεις της αγροτικής 

ζωής (εικόνες 49,50). 

         Ενώ, όπως είναι γνωστό, η µικρογραφική τεχνική άνθησε στις αυλές της Γαλλίας και της 

Βουργουνδίας οι καλλιτέχνες που την υπηρέτησαν προέρχονταν από τις Κάτω Χώρες. Η µεγάλη 

παράδοση των φλαµανδικών εργαστηρίων στην µικρογραφία καθιστά στο σηµείο αυτό την 

υπόθεση της επίδρασης της τέχνης των Κάτω Χωρών στην τέχνη που αναπτύσσεται στην 

περιοχή του ∆ούναβη, στο έργο του πρώιµου Κράναχ και του Άλτντόρφερ, όλο και πιο βάσιµη. 

Έργα όπως Ο Ιωάννης Βαπτιστής στην Έρηµο (εικόνα 51) του Γκέρτσεν τοτ Σιντ Γιαντς για 

παράδειγµα, δηµιουργηµένου στα τέλη του 15ου αιώνα πρέπει να χρησίµευσαν ως πρότυπα, όπως 



επισηµαίνουν οι Aikema και Martin και όπως είναι εµφανές από τις αναλογίες που 

παρουσιάζονται στην τεχνική του φυλλώµατος, την λεπτοµερή απόδοση της βλάστησης, τα 

ατµοσφαιρικά εφέ και το διευρυµένο χώρο που το τοπίο καταλαµβάνει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος  ΙΙ:  Τα τοπία του Άλτντόρφερ και η  πανθεϊστική  σύλληψη  του κόσµου.   

 

         Στο Ιστορικό Μουσείο του Ρέγκενσµπουργκ βρίσκεται σήµερα ένας θρησκευτικός πίνακας 

του Άλτντόρφερ που φέρει τον  τίτλο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Ιωάννης ο Βαπτιστής 

(εικόνα 52). Το πρώτο πλάνο της σκηνής ανοίγει µε τις δύο αυτές ηρωικές µορφές της 

χριστιανικής µυθολογίας καθισµένες αντικριστά. Στις ρίζες δύο δέντρων, δεξιά όπως βλέπουµε, 

κάθεται ο  Βαπτιστής µε κόκκινο ένδυµα το οποίο αφήνει ακάλυπτα τα πόδια, τα χέρια και ένα 

µέρος του στήθους του. Εικονίζεται σε ώριµη ηλικία, µε γενειάδα και µακριά αχτένιστα µαλλιά 

να κρατά ένα µαύρο βιβλίο. Κοιτάζει έντονα προς το µέρος του Ευαγγελιστή  και τον ευλογεί. 

Στα πόδια του ακουµπά τρυφερά το σύµβολό του, το λευκό αρνί το οποίο κρατά την σηµαία µε 

τον σταυρό. 

         Στα αριστερά εικονίζεται ο Ευαγγελιστής, φωτισµένος κατά πρόσωπο και καθισµένος 

µπροστά από έναν βράχο, άσχηµα διατηρηµένο σήµερα. Αποδίδεται αρκετά νεώτερος από τον 

προηγούµενο, µε πράσινο ένδυµα, τη στιγµή που γράφει  την Αποκάλυψη πάνω στην ευρύχωρη 

βάση ενός κοµµένου δέντρου. Κοιτάζει εκστατικά προς τα επάνω όπου µέσα σε µια δόξα από 

σύννεφα και χρυσοκίτρινο φως και  περιστοιχισµένη από χερουβείµ, εµφανίζεται η µορφή της 

Παναγίας µε το Θείο Βρέφος. Ένα πλατύ άνοιγµα στο βάθος αποκαλύπτει ένα θαυµάσιο 



θαλασσινό τοπίο µε χιονισµένες βουνοκορφές, βραχώδεις ακτές και κόλπους, πλοία που 

κινούνται παρασυρµένα από τον αέρα προς διάφορες  κατευθύνσεις.   

         Βρισκόµαστε για ακόµα µια φορά αντιµέτωποι µε ουσιώδη χαρακτηριστικά της τέχνης του 

Άλτντόρφερ, ιδιαίτερα της πρώιµης περιόδου. Το τοπίο απολαµβάνει την ιδιαίτερη φροντίδα του 

ζωγράφου αν και σε αντίθεση µε ό,τι είδαµε µέχρι στιγµής ο χώρος που εκτείνεται στο βάθος 

καταλαµβάνει µεγαλύτερη έκταση και δουλεύεται συνθετότερα. Ο ορίζοντας χαµηλώνει 

δίνοντας την δυνατότητα του χειρισµού ατµοσφαιρικών και τοπογραφικών φαινοµένων. 

         Όπως και στην Οικογένεια του Σάτυρου παρατηρούµε τις αντιθέσεις µεταξύ πρώτου 

επιπέδου και βάθους. Ενώ στο πρώτο επίπεδο τα διαφόρων ειδών βότανα, φυτά και φύλλα 

αποδίδονται µε καθαρότητα, επιστηµονική σχεδόν ακρίβεια και κυρίως οριοθετούνται, στο βάθος 

οι ατµοί της θάλασσας που συγκεντρώνονται πάνω στα βουνά, οι χιονισµένες κορφές και τα 

σύννεφα δηµιουργούν µια ενότητα στην οποία οι µορφές συγχωνεύονται η µια µέσα στην άλλη. 

Η πινελιά προβάλλει λεπτή και αιχµηρή για την χλωρίδα του πρώτου πλάνου, φαρδιά και απαλή 

για τις ατµοσφαιρικές ποιότητες του φόντου. Χαρακτηριστική είναι και η χρωµατική 

αντιπαράθεση των επιπέδων. Στο πρώτο κυριαρχούν οι θερµοί κόκκινοι, καφέ και κίτρινοι τόνοι 

που δηµιουργούν θαυµάσιες αντιθέσεις µε τα ψυχρά σµαραγδί -γκρίζα του βάθους. 

        Ο Άλτντόρφερ σε αυτή την απεικόνιση δεν ασχολείται µε κάποιο ασυνήθιστο θέµα όπως 

έχει κατά καιρούς γραφτεί. Το θέµα της ταυτόχρονης παρουσίας των δύο Ιωάννηδων στις 

καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις εµφανίζεται από τον 4ο αιώνα. Όπως σηµειώνει ο  M. Lechner, 

τρείς είναι οι βαθύτερες αιτίες πέρα από το κοινό όνοµα που οδήγησαν στην εµφάνιση του 

συγκεκριµένου θέµατος στη χριστιανική τέχνη. Πρώτον, η τυπολογική αντιπαράθεση των Αγίων 

καθώς ο Βαπτιστής αντιπροσωπεύει την Παλαιά ∆ιαθήκη ενώ ο Ευαγγελιστής την Καινή. Με 

τον πρώτο αναγγέλεται για πρώτη φορά ο ερχοµός του Χριστού στην γη, ενώ µε τον δεύτερο 

ανακοινώνεται το τέλος του κόσµου. ∆εύτερον, η εορτολογική αντιπαράθεση. Η ηµέρα του 

θανάτου του Βαπτιστή συµπίπτει µε ηµέρα γέννησης του Ευαγγελιστή. Τρίτον, η καλλιτεχνική -

ψυχολογική αντιπαράθεση. Πρόκειται για την αντιπαράθεση δύο ανθρώπινων τύπων όπου στην 

ασκητική σκληρότητα και στο προχωρηµένο της ηλικίας του Βαπτιστή αντιπαρατίθεται η 

χαριτωµένη, νεανική φιγούρα του Ευαγγελιστή. 

        Ο Γκρύνεβαλντ στη σκηνή της Σταύρωσης από το Isenheim (εικόνα 77)  απεικονίζει και τους 

δύο Ιωάννηδες κάτω από τον Σταυρό. Βλέπουµε στη δεξιά πλευρά το Βαπτιστή  µε τα σύµβολά 

του το λευκό αρνί και το βιβλίο να δείχνει προς την κατεύθυνση του Λυτρωτή και στην αριστερή 

πλευρά τον Ευαγγελιστή -κατά πολύ νεώτερο από τον πρώτο - να συντρέχει τη Μαρία και να 



µορφάζει από την οδύνη. 

        Ένα δεύτερο παράδειγµα αυτής της συνύπαρξης έχουµε στο αλτάρι του Αγ. Ιωάννη του Χανς 

Μέµλινγκ. Οι µορφές των δύο Ιωάννηδων εδώ δεν  τοποθετούνται στην ίδια εικόνα αλλά στο 

δεξί και αριστερό πτερύγιο του τρίπτυχου αντίστοιχα (εικόνα 53). Στο δεξί πτερύγιο 

απεικονίζονται επεισόδια από την ζωή του Βαπτιστή µε κορυφαία τη σκηνή του Αποκεφαλισµού 

του στο πρώτο επίπεδο. Στο αριστερό πτερύγιο παρουσιάζεται ο  Ευαγγελιστής τη στιγµή του 

Αποκαλυπτικού Οράµατος. 

         Αυτή η δεύτερη απεικόνιση παρατηρούµε οτι παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τον 

πίνακα του Άλτντόρφερ. Αν και ο Άλτντόρφερ τοποθετεί τον  Βαπτιστή στην θέση που ο 

Μέµλινγκ απεικονίζει τον Ευαγγελιστή, η θέση του Αγίου και το τοπίο που ξεδιπλώνεται στο 

βάθος παρουσιάζουν οµοιότητες που δεν µπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Ο Μέµλινγκ 

τοποθετεί επίσης το σηµείο θέασης  αρκετά ψηλά µε αποτέλεσµα ο ορίζοντας να χαµηλώνει και 

να δίδεται η δυνατότητα της διευρυµένης και σύνθετης απόδοσης του τοπίου. Ο χώρος στο βάθος 

αποδίδεται µε τις στροφές του ποταµού και την ατµοσφαιρική προοπτική όπως ακριβώς κάνει 

και ο Άλτντόρφερ. Στον ουρανό του έργου του Μέµλινγκ εµφανίζεται - πάνω από όλα τα δεινά 

και τις καταστροφές- η µορφή της Παναγίας µε το Βρέφος µέσα σε φωτεινή αύρα, όπως ακριβώς 

και στον ουρανό του έργου του Άλντόρφερ. 

         Καθώς το αλτάρι που φιλοτεχνεί ο Μέµλινγκ τελειώνει το αργότερο το 1479 και ο 

Άλτντόρφερ ζωγραφίζει το τοπίο µε τους δύο Ιωάννηδες το 1511 θα µπορούσαµε ενδεχοµένως 

να µιλήσουµε για επίδραση του πρώτου στο δεύτερο. Παρά τις επιµέρους οµοιότητες που 

διαπιστώσαµε όµως, τα δύο έργα ως σύνολα  παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές. Ο 

Άλτντόρφερ εντάσσει τους δύο Ιωάννηδες σε µια εικόνα και µάλιστα τους τοποθετεί 

καθισµένους αντικριστά. Αυτή η επιλογή σε συνδυασµό µε την επικέντρωση του ενδιαφέροντος 

στην απόδοση του τοπίου και την αρµονική συγχώνευση των µορφών µέσα σε αυτό και όχι στην 

λεπτοµερή απόδοση εικόνων βασισµένων στα βιβλικά κείµενα -κάτι για το οποίο φροντίζει 

ιδιαιτέρως ο Μέµλινγκ-δηµιουργούν την αξιοσηµείωτη ενότητα και µοναδικότητα αυτού του 

έργου. 

         Ο Benesch θα χαρακτηρίσει το τοπίο του εν λόγω έργου κοσµογονικό, απόπειρα του 

καλλιτέχνη να ερευνήσει και να αποτυπωςει τις δυνάµεις της δηµιουργίας του κόσµου. Σε αυτή 

την έρευνα ο Άλτντόρφερ, σύµφωνα µε τον Βenesch, δεν είναι µόνος. Η µυστικιστική 

διδασκαλία του Παράκελσου αποτελεί το θεωρητικό επιστέγασµα όσων ο καλλιτέχνης µε το 

πινέλο του αποτυπώνει: την αποκάλυψη δηλαδή των  «µυστικών» δυνάµεων της φύσης. 



         Η διδασκαλία του γιατρού, φυσικού και φιλοσόφου Theophrastus Bombast von 

Hohenheim(1493-1541) ευρύτερα γνωστού ως Παράκελσου, αποτελεί ένα κράµα φυσικής, 

αλχηµείας, φιλοσοφίας, αστρολογίας και θεολογίας. Σύµφωνα µε αυτήν, ο κόσµος εµψυχώνεται 

από µια ενυπάρχουσα ζωτική αρχή, µια µορφοποιό δύναµη, το archeus το οποίο διαιρεί τα 

στοιχεία και σχηµατίζει οργανικά µέρη. Το archeus επιδρά και µορφοποιεί το mysterium 

magnum που είναι η έσχατη ουσία, η πρωταρχική ύλη όλων των πραγµάτων. Κατά την πράξη 

της θεόπνευστης δηµιουργίας  κάθε ουσία µεταστοιχειώνεται. 

         Η κεντρική ιδέα αυτής της µεταστοιχείωσης της ύλης, η οποία συνδέεται σε µεγάλο βαθµό 

µε την αλχηµεία εικονογραφείται, σύµφωνα πάντα µε τον Βenesch, στο θρησκευτικό πίνακα του 

Ρέγκενσµπουργκ. Η µετατροπή του ατµού σε χιόνι και του χιονιού σε νέφη που συµβαίνει στο 

βάθος του έργου αποτελεί σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή, την εικονογράφηση της αλχηµείας του 

Παράκελσου. Η σχέση βεβαίως του Παράκελσου µε τον Άλτντόρφερ κατά τον Βenesch δεν 

σταµατά εκεί. Η ενότητα µορφών και περιβάλλοντος χώρου στα έργα του Άλντόρφερ εξηγείται 

βάση της µεταφυσικής κοσµολογίας του Παράκελσου και συγκεκριµένα βάση της αναλογίας  

µακρόκοσµου-µικρόκοσµου. 

         Ο θεός - δηµιουργός των πάντων εδρεύει τόσο στο απεριόριστο σύµπαν όσο και στο 

ταπεινότερο στοιχείο του. Ο κόσµος είναι χωρισµένος σε τρεις σφαίρες: την σφαίρα των 

στοιχείων-δηλαδή της ύλης, την αστρική και την πνευµατική - θεία σφαίρα. Ο άνθρωπος µετέχει 

και στις τρεις αυτές σφαίρες διαµέσου του ορατού του σώµατος, του αστρικού του σώµατος και 

της αθάνατης ψυχής του αντίστοιχα. Αποτελεί µε αυτόν τον τρόπο έναν µικρόκοσµο, ένα σηµείο 

συνάντησης των τριών σφαιρών που συνθέτουν τον µακρόκοσµο. Η σχέση ανάµεσα στους δύο 

αυτούς κόσµους είναι σχέση αναλογίας καθώς υπάρχουν οµοιότητες στην δοµή και την σύνθεσή 

τους. Όπως ο άνθρωπος αποτελεί τον µικρόκοσµο σε σχέση µε το σύµπαν που είναι ο 

µακρόκοσµος, µε τον ίδιο τρόπο οι κατώτερες µορφές ύλης (δέντρα, φυτά) αποτελούν τον 

µικρόκοσµο  σε σχέση µε τον άνθρωπο αφού η δοµή και οι λειτουργία τους είναι ανάλογες µε 

αυτές του ανθρώπινου σώµατος αλλά ατελέστερες αυτού. 

         Με ποια µέσα ο Άλτντόρφερ κατορθώνει να απεικονίσει αυτήν την ενότητα; Ο Benesch, 

στο σηµείο αυτό, προσπαθεί µέσα από κάποιες µορφολογικές παρατηρήσεις να στηρίξει την 

θέση του. Αρχικά, ισχυρίζεται πως ο καλλιτέχνης συνδέει τα δύο πλάνα µε µέσα «οργανικής 

δοµής και ατµόσφαιρας». Η υιοθέτηση της γρήγορης κυκλικής πινελιάς τόσο στο φόντο όσο και 

στις µορφές ενισχύει την ενότητά τους, µε τρόπο ώστε µορφές και τοπίο να πραγµατεύονται µε 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς εκείνη την διαφοροποίηση που µια πιστή στην υλική 



πραγµατικότητα απεικόνιση θα επέβαλλε. Επιπρόσθετα, η ανθρώπινη µορφή στερείται κάθε 

πλαστικότητας και συντίθεται από «χρωµατικές συµπυκνώσεις της ατµόσφαιρας». 

         Ο Stange, ακριβώς στην ίδια ακριβώς γραµµή πλεύσης µε τον Benesch, θα παρατηρήσει ότι 

οι µορφές του Bαπτιστή και του Eυαγγελιστή αντιµετωπίζονται από τον καλλιτέχνη ακριβώς 

όπως η βλάστηση: 
 � ...die Menschen begegnen als Gewächse[sic!]. Die beiden Johannes der Stadtamhofer Tafel sind in ihrer 

materiellen Erscheinung von den Pflanzen und Bäumen um sie kaum unterschieden... �. 

         Και οι δύο µελετητές θέλοντας να υποστηρίξουν την κοινή κοσµοαντίληψη φιλοσόφου και 

ζωγράφου επικαλούνται ένα απόσπασµα από τον Παράκελσο στο οποίο διατυπώνονται οι 

αναλογίες µεταξύ φυτών και ανθρώπινου σώµατος : 
« Αυτή η ανάπτυξη... είναι παρόµοια µε την ανθρώπινη  έχει το φλοιό του, όπως (ο άνθρωπος) το δέρµα 

του, τη ρίζα όπως (ο άνθρωπος ) το κεφάλι του  έχει το σώµα και τις αισθήσεις του  την ευαισθησία του 

στην σκληρή µεταχείρηση, έτσι ώστε πεθαίνει εάν το πληγώσεις  κοσµείται µε λουλούδια και φρούτα, 

όπως ο άνθρωπος µε τις ικανότητες της ακοής, της όρασης και του λόγου.» 

         Το ελάχιστο ενδιαφέρον του Άλτντόρφερ για την ανατοµία και την πλαστικότητα στην 

απόδοση του ανθρώπινου σώµατος, αποτελεί µια αναντίρρητη όσο και παλαιά διαπίστωση. Είναι 

επίσης γεγονός, ότι ακόµα και στα πρόσωπα αποφεύγει να αποδώσει συγκεκριµένα 

φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά. Τα ανθρώπινα πρόσωπα που απαντιούνται στο σύνολο σχεδόν 

των σχεδίων του φέρουν, για παράδειγµα, αντί µατιών  απλώς δυο κύκλους.  Και ας µην ξεχνάµε 

τέλος οτι µας άφησε τα λιγότερα πορτραίτα -δύο ή τρία - από όλους τους εκπροσώπους της 

γερµανικής αναγέννησης. 

         Η άποψη των δύο µελετητών, ωστόσο, περί «φυτοµορφισµού» των ανθρώπινων µορφών 

είναι µια άστοχη και αβάσιµη παρατήρηση. Στον πίνακα του Ρέγκενσµπουργκ ιδιαίτερα, οι 

µορφές των δύο αγίων δουλεύονται µε αρκετή, για τα δεδοµένα του καλλιτέχνη, πλαστικότητα 

αν κρίνουµε για παράδειγµα από το µπράτσο του Βαπτιστή. Επιπρόσθετα, στο συγκεκριµένο 

έργο τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά των αγίων δίδονται µε σαφήνεια και διαφοροποίηση, 

υπάρχει δε η υπόθεση ότι πρόκειται για προσωπογραφίες του ίδιου του καλλιτέχνη και του 

µικρότερου αδελφού του Έρχαρντ, πράγµα που και ο ίδιος ο Benesch αναφέρει. 

         Σε ό,τι αφορά στην απόδοση µορφών και περιβάλλοντος χώρου παρατηρούµε οτι όχι 

απλώς δεν παρατηρείται οµοιοµορφία ανάµεσά τους αλλά τα συνθετικά µέρη του ίδιου του 

περιβάλλοντος αποδίδονται µε πολύ διαφορετικό τρόπο. Ας συγκρίνουµε, για παράδειγµα, την 

ελαφριά φαρδιά πινελιά προκειµένου για το αρνί και τα σύννεφα µε την αιχµηρή και λεπτή των 



γυµνών µαύρων κλώνων. Οι φωτεινές αντανακλάσεις ενεργοποιούν την χλωρίδα που περιβάλλει 

τις δύο µορφές ενώ αυτές οι τελευταίες φωτίζονται µε την ανάλογη προς τον όγκο τους 

οµοιοµορφία.   

         Από την άλλη πλευρά, το να ερµηνεύσουµε το συγκεκριµένο απόσπασµα του Παράκελσου 

ως σχέση εξοµοίωσης ανάµεσα στα φυτά και τον άνθρωπο θα ήταν, πιστεύουµε, αφέλεια µιας 

και η σχέση που περιγράφεται είναι σχέση αναλογίας. Ακόµα όµως και σε αυτή την απίθανη 

περίπτωση και διαβάζοντας προσεκτικότερα το κείµενο, θα µιλούσαµε περισσότερο για 

ανθρωποµορφισµό των φυτών παρά για το αντίστροφο.  

         Ας σηµειωθεί επίσης ότι η τόσο άµεση και αυτονόητη, όπως την παρουσιάζουν οι εν λόγω 

µελετητές, επίδραση του Παράκελσου στον Άλτντόρφερ είναι εξαιρετικά απίθανη δεδοµένου ότι  

τη χρονολογία δηµιουργίας του  έργου µε τους δύο Αγίους, ο Παράκελσος θα ήταν περίπου 

δεκαεπτά ετών.  

         Στην προσπάθεια του ο Stange να ανιχνεύσει τις κατευθύνσεις που ακολούθησε η 

γερµανική τέχνη την αυγή του 16ου αιώνα και ιδιαίτερα την σηµασία που αποκτά το τοπίο στο 

έργο του Άλτντόρφερ και της υποτιθέµενης σχολής του, γίνεται λόγος για την διάδοση ενός νέου  

µυστικισµού που ξεκινά στην Φλάνδρα τον 14ο αιώνα  µε τους Johannes Ruysbroeck και Gerhard 

Groot και σύντοµα  εξαπλώνεται και στην Γερµανία. Αυτή η νέα µορφή θρησκευτικότητας την 

οποία ο Stange ονοµάζει devotio moderna δίδασκε, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο, τη σωτηρία 

µέσα από την απλή, ευλαβική και ταπεινή, εγκόσµια ζωή. Τα κείµενα των γερµανών οπαδών της,  

Imitatio Christi του  Thomas von Kempen και Mystischen Theologie του Johannes Gerson 

γραµµένα στις αρχές του 15ου αιώνα, δεν σκόπευαν  

« ...να µεταδώσουν θεµελιώδεις υποθέσεις, αλλά να διδάξουν µια απλή εσωτερικότητα και ιερή χαρά. Θα 

όφειλε κάποιος να µην έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να επαίρεται εξαιτίας της τέχνης ή της 

επιστήµης του, αλλά µάλλον να ανησυχεί για τις γνώσεις που του έχουν δοθεί και να αναγνωρίζει την 

άγνοιά του.- ∆εν πρέπει κάποιος να υπερηφανεύεται για τις καλές πράξεις, προς τις οποίες πρέπει πάντα 

να σπεύδει, την ηρεµία  του θα βρει µόνον στην ταπεινή υπακοή.- Όποιος µε αγάπη ενεργεί  πολλά 

καταφέρνει. Η σωστή αγάπη ενώνει µε το Θεό- ∆εν µπορεί κανείς να ζει πάντα στα υψηλώτερα επίπεδα 

εξέτασης, πρέπει επίσης κατώτερα πράγµατα και το βάρος της εύθραυστης ζωής να υποµένει. Τη φύση, 

τις Γραφές και όλα τα πλάσµατα οφείλει ο άνθρωπος να µελετάει και να αξιοποιεί, αλλά όχι υπερβολικά, 

δηλαδή οφείλει να παραµείνει σε πνευµατική µετριοπάθεια.».    

 

            Μέσα σε ένα τέτοιο πνευµατικό κλίµα, σύµφωνα µε τον Stange, η τέχνη του Βορρά 

αποκτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της : απλότητα, θρησκευτικότητα, λαϊκότητα, αγάπη για την 



απόδοση του ταπεινού σε αντίθεση προς την «διανοητική», «λόγια» ιταλική τέχνη. Η 

ενασχόληση του Άλτντόρφερ  και της υποτιθέµενης σχολής του µε το τοπίο, εκλαµβάνεται ως 

συνέπεια αυτού του ιδιάζοντος λαϊκού µυστικισµού ο οποίος ��die Blumen liebte... wenn sie als 

Huldigung vor Gott erscheinen��. 

         ∆ύο θα µπορούσαν να είναι τα επόµενα βήµατα µιας τέτοιας συλλογιστικής στα οποία και 

προχωρά, υπαινικτικά κυρίως, ο Stange. Το πρώτο, αφορά στις θεµατικές εξειδικεύσεις µεταξύ 

των εθνών που έγιναν αισθητές κατά την Αναγέννηση. Οι βόρειοι (φλαµανδοί και γερµανοί) 

ζωγραφίζουν τοπία, νεκρές φύσεις και ηθογραφικές σκηνές διότι περιφρονούν την θεωρητική 

σκέψη και τις φιλολογικές πηγές, στέκονται ευλαβικά απέναντι στη φύση αποτυπώνοντας και το 

τελευταίο χορταράκι και τρέφουν µια άδολη αγάπη για τον «λαϊκό πολιτισµό» απεικονίζοντας 

την καθηµερινότητά του.  Το δεύτερο, όπως σηµειώνει και ο Vaisse, εδραιώνει την Donauschule 

και τον Άλτντόρφερ στο µεσαίωνα και ενάντια στην αναγέννηση, καθώς ο πρώτος  υποτίθεται 

πως είναι η εποχή της έκφρασης της λαϊκής ψυχής σε αντίθεση µε την λογιοσύνη της δεύτερης. 

Είναι σαφές ότι έχουµε να κάνουµε µε  µια λαϊκίζουσα άποψη για το µεσαιωνικό πολιτισµό. 

         Η τελική εντύπωση που αποκοµίζει κανείς από τη µελέτη του Stange για την Donauschule, 

είναι η ύπαρξη µιας κάθετης διαφοροποίησης και ανυπέρβλητων τειχών που υψώνονται ανάµεσα 

στην πνευµατική ζωή και την τέχνη της Ιταλίας και τις αντίστοιχες του Βορρά. Από την µια 

πλευρά η ιταλική τέχνη, θεωρούµενη ως ενιαίο σύνολο, χωρίς καµιά χωρο-χρονική 

διαφοροποίηση και γνήσιο τέκνο του ουµανισµού ο οποίος εκλαµβάνεται το ίδιο αόριστα και 

γενικευτικά ως η κλασική και λόγια εκείνη παράδοση που αγγίζει, µε τον τρόπο που 

προβάλλεται, τα όρια του Ορθού Λόγου. Από την άλλη, η τέχνη του βορρά προσδιορίζεται 

ακόµα από το θεοκρατικό γοτθικό παρελθόν και εντελώς πρόσφατα από τον λαϊκό µυστικισµό 

της devotio moderna.  

         Η ανακάλυψη της φύσης, που βεβαίως συνιστά ένα από τα ερωτήµατα που θέτει η εποχή 

της αναγέννησης εντεύθεν και εκείθεν των Άλπεων,  ακολουθεί στην Ιταλία τον δρόµο της 

επιστηµονικής µελέτης σε αντίθεση µε τη σηµασία του εσωτερικού βιώµατος, τον 

ανορθολογισµό, τον µυστικισµό και την πανθεϊστική σύλληψη του κόσµου στο γοτθικό ακόµα 

βορρά. 

         ∆εν έχουµε τον απαραίτητο χρόνο να επεκταθούµε εδώ σε ευρύτερα και θεµελιώδη θέµατα 

της ιστορίας της τέχνης που τίθενται µε αφορµή την συγκεκριµένη µελέτη. Θα περιοριστούµε 

αναγκαστικά, σε ό,τι συνδέεται στενά µε το θέµα µας, δηλαδή την ερµηνεία των τοπίων του 

βαυαρού, ξεκινώντας µε µια ενδεικτική παρουσίαση της πνευµατικής κίνησης και των 



τρεχουσών αντιλήψεων για την φύση, τόσο βόρεια όσο και νότια των Άλπεων. Σκοπός µας εδώ 

είναι, να αξιολογηθεί η θέση περί  πνευµατικού χάσµατος ανάµεσα στην Ιταλία και την Γερµανία 

και για αυτό η έµφαση θα δοθεί στις συγγένειες µεταξύ  « βόρειας» και «νότιας» διανόησης.      

         Ο Frederic Copleston στο πολύτοµο έργο του για την ιστορία της φιλοσοφίας αναφέρει, ότι 

το θέµα της αντιστοιχίας µικρόκοσµου- µακρόκοσµου ήταν εκείνη την περίοδο κυρίαρχο, τόσο 

στους ιταλούς φυσικούς φιλοσόφους όσο και στους γερµανούς. Για τον αναγεννησιακό στοχαστή 

ο όρος φύση σήµαινε πολλά περισσότερα από ένα σύστηµα εµπειρικών δεδοµένων, µολονότι 

αυτό το τελευταίο ήταν ένα διαρκές και επίµονο ζητούµενο. Θα αποτελούσε κατάφωρη 

παραβίαση της πραγµατικότητας του 16ου αιώνα να υποτεθεί, πως σε αυτά τα πρώιµα και 

ενθουσιώδη βήµατα της εµπειρικής έρευνας του φυσικού κόσµου, µπορεί κανείς να διακρίνει το 

τέλος της µεταφυσικής και την εγκαθίδρυση µιας θετικιστικής ή υλιστικής προσέγγισης της 

φύσης.  

         Η αποδοχή του εµπειρισµού ως θεµελίου για κάθε αληθινή γνώση, η οποία υπήρξε µια 

διαδεδοµένη τάση από τον  14ο αιώνα, συγχωνεύεται µε την χρόνια θεολογική παράδοση, 

οδηγώντας πολλούς στοχαστές και φυσικούς φιλοσόφους στο να αντιληφθούν  την φύση ως  

αποκάλυψη του θεού στον αισθητό κόσµο, θέση που δεν είναι και τόσο ξένη στον Μεσαίωνα. 

Ακόµα και αν για πρώτη φορά διαφαίνονται κάποιες τάσεις να αποχωριστεί η φιλοσοφία από τη 

θεολογία,  τα όρια ανάµεσα στην φυσική και την µαγεία, την χηµεία και την αλχηµεία, την 

ιατρική και την αλχηµεία, την αστρονοµία και την αστρολογία είναι ιδιαιτέρως ρευστά.  

         Για τον Παράκελσο, όπως και για τους περισσότερους φυσικούς φιλοσόφους πριν και µετά 

από αυτόν  έως  τον 17ο αιώνα, η φυσική µαγεία (magia naturalis )υπήρξε µια προέκταση της 

ίδιας της επιστήµης τους. Καθώς οι φυσικές δυνάµεις παρέµεναν κατά το πλείστον µυστικές και 

απόκρυφες για το νου, η φυσική µαγεία, η οποία διαχωρίζονταν από τους υποστηριχτές της από 

την δαιµονική, εισήλθε στην υπηρεσία της επιστήµης. Οι φυσικοί φιλόσοφοι και στοχαστές 

χρησιµοποίησαν την φυσική µαγεία για να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον φυσικό κόσµο 

αλλά και για να τον χειραγωγήσουν. Ένας φυσικός για παράδειγµα, µπορούσε να γνωρίζει τις 

φυσικές και θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων  και να τις χρησιµοποιεί δεόντως, αυτό όµως 

δεν σήµαινε πως ήταν και σε θέση να κατανοεί επιστηµονικά την διαδικασία που ο ίδιος 

ακολουθούσε. Η ενότητα φιλοσοφικού στοχασµού, έντονου ενδιαφέροντος για τα  επιστηµονικά 

προβλήµατα, αλχηµείας, φυσικής µαγείας και αστρολογίας, ήταν µια συχνή και χαρακτηριστική 

συνθήκη της αναγεννησιακής σκέψης και επιστήµης. 

         Από αυτή την άποψη η κριτική που κάνει ο Vaisse στους Benesch και Stange, ότι η  



αναγωγή του έργου του Άλτντόρφερ  στον Παράκελσο προσδιορίζεται λιγότερο από την βαθιά 

επίδραση της διδασκαλίας του φυσικού στην πνευµατική ζωή της εποχής του, επίδραση 

αµφιλεγόµενη κατά τον Vaisse, αλλά κυρίως από την θερµή υποδοχή που της επιφύλαξαν 

συγκεκριµένα ρεύµατα της γερµανικής σκέψης του 20ου  αιώνα, τα οποία δόξασαν τον 

Παράκελσο σαν ήρωα του ιρασιοναλισµού, είναι απόλυτα σωστή στο βαθµό που αποσυνδέει τον 

Άλτντόρφερ από το συγκεκριµένο πρόσωπο- αυτό του Παράκελσου- και δεν αφορά στοιχεία της 

διδασκαλίας του, που ούτως ή άλλως ήταν διαδεδοµένα, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, την 

περίοδο αυτή.  

         Η µυστικιστική φυσική φιλοσοφία και κοσµολογία του Παράκελσου δεν αποτέλεσε φωνή 

βοώντος εν τη ερήµω αλλά επεξεργασία ή και διεύρυνση παλαιοτέρων και ευρέως διαδεδοµένων 

αντιλήψεων, ιδιαίτερα αυτών του γερµανού στοχαστή Heinrich Cornelius Agrippa von 

Nettesheim (1486-1535), ο οποίος µε την σειρά του είχε επηρεαστεί από τον φλωρεντινό νέο-

πλατωνισµό. Ο Agrippa von Nettesheim που ήταν και η αµεσότερη πηγή για τον Παράκελσο, 

υιοθετούσε το σχήµα για την τρισυπόστατη φύση του κόσµου και του ανθρώπου όπως επίσης και 

την άποψη ότι η αρµονία του µακρόκοσµου (σύµπαντος) αντανακλάται στο µικρόκοσµο 

(άνθρωπος). 

         Σε ό,τι αφορά  τους ιταλούς φυσικούς φιλοσόφους, µια πρόχειρη επισκόπηση  θα µας 

έδειχνε, ότι παρά τις εµπειρικές τους µεθόδους και την έµφαση στον κόσµο των φαινοµένων, η 

ιδέα της εµψύχωσης της φύσης από κάποια µυστική δύναµη, µιας φύσης θεωρούµενης ως 

εκδήλωση και αντανάκλαση του θείου, κάθε άλλο παρά ξένη τους ήταν. Οι υλοζωιστικές θεωρίες 

των Girolamo Cardano (1501-76) και Bernardino Telesio (1509-88) για την δηµιουργία του 

κόσµου αναµιγνύονται µε την αντίληψη για επενέργεια της κοσµικής ψυχής πάνω στην ύλη και 

το έντονο ενδιαφέρον για την αστρολογία και την φυσική µαγεία στην πρώτη περίπτωση, µε την 

διαρκή πάλη του ανθρώπου για την ένωσή του µε τον θεό και την πίστη στην αθανασία της 

ανθρώπινης ψυχής στην δεύτερη. Ο Francesco Patrizzi (1529-97) καθηγητής της πλατωνικής 

φιλοσοφίας στη Ρώµη διδάσκει την µεταφυσική του φωτός, σύµφωνα µε την οποία το φως 

µεσολαβεί ανάµεσα στον υλικό και τον πνευµατικό κόσµο, εκπορεύεται από τον θεό και 

εµψυχώνει όλη τη ∆ηµιουργία. Ο Tommaso Campanella (1568-1639) βλέπει την φύση ως 

καθρέφτη του θεού και πιστεύει ότι η µελέτη της ανοίγει έναν δρόµο προς την  γνώση του 

Υπέρτατου Όντος. Η βασική γραµµή της σκέψης του Giordano Bruno (1548-1600), 

προσανατολιζόταν προς την ιδέα ενός θείου στοιχείου που ενυπάρχει στον κόσµο και συνεπως 

προς τον πανθεϊσµό. Ας µην ξεχνάµε τέλος, ότι η κεντρική θέση της κοσµολογίας των γερµανών 



µυστικιστών Παράκελσου και Agrippa von Nettesheim, οφείλεται στην διάδοση των απόψεων 

του φλωρεντινού νεοπλατωνικού φιλοσόφου Marcilio Ficino(1433-99) και του κύκλου του, οι 

οποίοι µε την σειρά τους υιοθετούσαν την πανάρχαια πίστη στην δοµική αναλογία 

Μακρόκοσµου- Μικρόκοσµου. 

         Θέτοντας στο σηµείο αυτό και µε αφορµή την οπτική των Benesch και Stange, τις 

προϋπόθεσης µιας συζήτησης σε σχέση µε την πανθεϊστική σύλληψη του κόσµου στα τοπία του 

Άλτντόρφερ, αποκλείουµε, αφενός το ενδεχόµενο της αφελούς εικαστικής µεταφοράς ενός 

εξίσου αφελούς, λαϊκού θρησκευτικού συναισθήµατος απέναντι στη φύση, το οποίο αντιτίθεται 

σε κάποια δήθεν ορθολογική φυσική επιστήµη και φιλοσοφία, αφετέρου τον εξοβελισµό µιας 

µυστικιστικής-πανθεϊστικής θεώρησης του κόσµου τόσο από την σκέψη όσο και από την τέχνη 

της Ιταλίας, χωρίς βεβαίως να υποτιµήσουµε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την ένταση και  µορφή 

που έλαβε µια τέτοια θεώρηση βόρεια των Άλπεων.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο του Rasmo, που θα µπορούσε να ειδωθεί ως απάντηση στην βόρεια 

και λαϊκή καταγωγή της devotio moderna του Stange, η θεµελιακή αλλαγή στην δυτική σκέψη, 

από την οποία δροµολογήθηκε η Αναγέννηση, αφορούσε την µεταστροφή, από το είδος εκείνου 

του ανατολικής προέλευσης µυστικισµού που προσανατολισµένος στο επέκεινα ετίθετο αρνητικά 

προς την φύση και την παράλληλη ανάδυση µιας νέας µορφής θρησκευτικότητας, που 

αντιλαµβανόταν  την δηµιουργία ως θεϊκό δώρο, το οποίο ο άνθρωπος έπρεπε να δεχθεί και να 

διαφυλάξει. Αυτή η νέα θεώρηση που ξεκίνησε, σύµφωνα πάντα µε τον Rasmo, από την Ιταλία, 

ανήγγειλε ένα νέο είδος µυστικιστικού συναισθήµατος για τον κόσµο, που δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίζεται από την θεωρητική θεµελίωση του όρου Αναγέννηση στον τοσκανικό 

ουµανισµό των αρχών του Κουατροτσέντο.  

         Στην Γερµανία, ο µυστικισµός αυτός συναντάται µε τις εντάσεις της επερχόµενης 

θρησκευτικής διάσπασης και την τάση για δραµατικότητα που παραδοσιακά χαρακτήριζε την 

γερµανική τέχνη. Ιδιαίτερα γνωρίσµατα της τέχνης του Άλτντόρφερ όµως, όπως η αποφυγή των 

τοπικών χρωµάτων και η προτίµηση για τις τονικές διαβαθµίσεις του χρώµατος, η αρµονία 

ανάµεσα στην φύση και τον άνθρωπο σε ό,τι αφορά την ψυχική διάθεση, αποτελούν, σύµφωνα 

πάντα µε τον Rasmo, βενετσιάνικες επιδράσεις και συγκεκριµένα οφειλές στον Τζοβάνι Μπελίνι. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, όταν θα ασχοληθούµε µε την συµβολική χρήση του φωτός 

στον Άλτντόρφερ, θα έχουµε την ευκαιρία να  δούµε παραδείγµατα που δικαιολογούν έναν 

τέτοιο συσχετισµό, καθώς και τον τρόπο που νεώτεροι µελετητές ερµηνεύουν µε πειστικότερο 

από τους Benesch και Stange τρόπο τα έργα του Άλτντόρφερ, στο φως  της αναλογίας 



µακρόκοσµου-µικρόκοσµου.   

         Επιχειρώντας να καταλήξουµε κάπου σε συνάρτηση µε όσα προηγήθηκαν και µιλώντας 

γενικότερα, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε, ότι η κριτική και εγκατάλειψη των αφηρηµένων 

σχηµάτων του σχολαστικισµού µε την ταυτόχρονη στροφή του ενδιαφέροντος στον αισθητό 

κόσµο που σηµατοδοτεί η Αναγέννηση και που σε µια πορεία θα αποκρυσταλλωθεί στον 

ρασιοναλισµό του 17ου αιώνα,  επιφέρουν µια ποιοτική διαφορά στον τύπο του θρησκευτικού 

συναισθήµατος. Η διαφορά αυτή έγκειται στην µετατόπιση του συναισθήµατος αυτού από τα 

αφηρηµένα θεολογικά σχήµατα των σχολαστικών  στην αναζήτηση περισσότερο άµεσων, απτών 

και  γι� αυτό ανιχνεύσιµων, πηγών και εκδηλώσεων του θείου. Με δυο λόγια την µεταστροφή 

του ενδιαφέροντος από τον δηµιουργό στο δηµιούργηµα, είτε αυτό λέγεται ανθρώπινη µορφή, 

είτε φυσικό περιβάλλον.  

         Επιστρέφοντας στον θρησκευτικό πίνακα του Ρέγκενσµπουργκ θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε το τοπίο του κοσµολογικό, µε την έννοια ότι αποτελεί µια ενθουσιώδη 

εικαστική αναζήτηση των δυνάµεων που κινητοποιούν την φύση και που, σύµφωνα µε τα 

πνευµατικά δεδοµένα της εποχής, παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεξιχνίαστες. Ή όπως µε 

ποιητική διάθεση περιγράφει ο Winzinger ��Alles ist eins in diesem Bilde, in dessen Stille der 

Donner der ersten Schöpfungsstunde nachzuhallen scheint.� 

         Στο σηµείο αυτό, πιστεύουµε, οτι µε τον πίνακα του Άλτντόρφερ έρχεται στο φως µια νέα, 

σηµαντική διάσταση του θέµατος της ταυτόχρονης απεικόνησης των δύο συνονόµατων Αγίων.  

Ακόµα ένα ενοποιητικό στοιχείο ανάµεσά τους αποτελεί το γεγονός, οτι  αµφότεροι αναζήτησαν 

την πνευµατική καθαρότητα και την επικοινωνία µε το θείο στην αποµόνωση που τους παρείχε η 

φύση: η έρηµος στο Βαπτιστή, το νησί της Πάτµου στον Ευαγγελιστή. Αυτήν ακριβώς την πτυχή 

είναι που αναδεικνύει  θαυµάσια  το έργο του ρεγκενσµπουργκιανού. 

         Η φύση ως ηθικός- πνευµατικός τόπος, σύµµαχος του ανθρώπου στον αγώνα του προς την 

κάθαρση και συνάµα αντανάκλαση του επέκεινα στον αισθητό κόσµο, αποτελεί το ιδανικότερο 

περιβάλλον για την απεικόνιση του οράµατος της Θείας Αποκάλυψης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των θρησκευτικών σκηνών που µας άφησε ο Άλτντόρφερ εκτυλίσσεται σε έναν 

τέτοιο, εµπνευσµένο από το οικείο φυσικό περιβάλλον, χώρο. 

          Ένα από τα πρώτα του έργα, ένα δίπτυχο από το 1507 που βρίσκεται σήµερα στο 

Βερολίνο, είναι αφιερωµένο στον Άγιο Φραγκίσκο και τον Άγιο Ιερώνυµο (εικόνα 54). Στο 

αριστερό τµήµα του δίπτυχου εικονίζεται ο Άγιος Φραγκίσκος την στιγµή ακριβώς που δέχεται 

τα στίγµατα. Από το σεραφείµ που ίπταται επάνω δεξιά, εκπορεύονται κόκκινες ακτίνες τις 



οποίες ο Φραγκίσκος λαµβάνει γονατιστός και µε τα χέρια ανοικτά. Η µορφή του Αγίου 

τοποθετείται στις όχθες ενός ποταµού και ανάµεσα σε δύο πεύκα που κυριαρχούν στο πρώτο 

πλάνο. Στο βάθος ξεδιπλώνεται ένα γνωστό πλέον σε µας αλπικό τοπίο µε κοιλάδες, απόκρηµνα 

βράχια και λόφους. Η ανθρώπινη µορφή είναι ακόµα σχετικά µεγάλη σε σχέση µε το φυσικό 

περιβάλλον και η σύνθεση  αρκετά συµβατική. 

         Ο Άλτντόρφερ πρέπει να είχε υπόψη του τον Άγιο Φραγκίσκο του Ντύρερ, µια ξυλογραφία 

από το 1504 περίπου (εικόνα 55), αν κρίνουµε από τις οµοιότητες στη ενδυµασία, την µορφή και 

την στάση  των Αγίων καθώς και στην απόδοση του σεραφείµ. Εκεί που διαφοροποιείται ο 

Φραγκίσκος του Άλτντόρφερ είναι σε κάποιες  λεπτοµέρειες του τοπίου, σηµαντικές ωστόσο για 

την συνολική εντύπωςη του πίνακα. Τα κτίσµατα συρρικνώνονται και στριµώχνονται πίσω από 

τον Άγιο, ο σύντροφος του Φραγκίσκου απωθείται στο βάθος και αποδίδεται σε πολύ µικρές 

διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό το τοπίο κερδίζει σε χώρο και λειτουργία. Η έµφαση  στην 

αποµόνωση του Φραγκίσκου, στο αποκαλυπτικό όραµα και στην θεία παρέµβαση 

µεγιστοποιείται. Όπως παρατηρεί ο Friedländer, η εκφραστική δύναµη της σκηνής έγκειται 

περισσότερο στην απόδοση του τοπίου και του φωτός και λιγότερο στις αδύναµες κινήσεις και 

εκφράσεις της µορφής του Φραγκίσκου.  

         Στη δεξιά πλευρά του δίπτυχου έχουµε µια σκηνή από την ζωή του Άγιου Ιερώνυµου στην 

αυτοεξορία του. Τοποθετηµένος σε ένα δάσος και όχι στην έρηµο της Βίβλου, ο Ιερώνυµος 

αυτοτιµωρείται για τις σαρκικές του επιθυµίες. Την στιγµή της αυτοτιµωρίας στρέφεται προς 

έναν εσταυρωµένο, ο οποίος κρέµεται καρφωµένος στον κορµό ενός δέντρου στα αριστερά, ενώ 

στα δεξιά βρίσκεται το λιοντάρι, ο πιστός του, σύµφωνα µε τον θρύλο, σύντροφος. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο δεξιά βλέπουµε ένα ρωµανικό παρεκκλήσι που πιθανότατα αποτελεί 

εικονογραφικό στοιχείο της άρνησης και εγκατάλειψης του επίσηµου εκκλησιαστικού  

µοναχισµού από τον Ιερώνυµο. Πρόκειται για µια επίσης συµβατική, όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση, απεικόνιση του θέµατος.  

         Αµεσότερα το έργο αυτό ανακαλεί τον οµώνυµο πίνακα  του Λούκας Κράναχ του 

Πρεσβύτερου από το 1502 (εικόνα 56). Τα δύο έργα είναι αρκετά κοντά από άποψη σύνθεσης 

και χρώµατος. Παρατηρούµε οµοιότητες  στην απόδοση του τοπίου, στις πτυχώσεις του 

ενδύµατος του Αγίου και ιδιαίτερα στον κόµπο που φέρει γύρω από την µέση. Ο Ιερώνυµος του 

Κράναχ όµως, αποδίδεται περισσότερο µυώδης, κινητικός και µε πλεονάζουσα εκφραστική 

δύναµη. 

         Το θέµα της εκούσιας εξορίας και αυτοτιµωρίας του Αγίου Ιερώνυµου ήταν ένα εξαιρετικά 



αγαπηµένο ζωγραφικό θέµα κοντά στα χρόνια της Μεταρρύθµισης, εντεύθεν και εκείθεν των 

Άλπεων. Ο Ιερώνυµος, σαν πιο µορφωµένος από του Αγίους σύµφωνα µε την παράδοση, 

θεωρούνταν προστάτης των γραµµάτων και των ουµανιστών, µε αποτέλεσµα η Αναγέννηση να 

µας αφήσει πλήθος έργων µε το  θέµα του Ιερώνυµου στο σπουδαστήριό του. Εκτός όµως από 

την διάσταση αυτή, ο Ιερώνυµος αποδοκίµασε και εγκατέλειψε τον επίσηµο µοναχικό βίο για να 

αποµονωθεί σαν άλλος άγριος στην έρηµο, ώστε να καθαρθεί και να ενωθεί µε τον Θεό. Η 

αποκήρυξη του µοναχισµού εκ µέρους του, όπως και η επιλογή της αδιαµεσολάβητης  

επικοινωνίας µε το θείο, εξηγούν την δηµοτικότητά του στα χρόνια της Μεταρρύθµισης. 

         Ο Άλτντόρφερ, µας άφησε τρία ακόµα έργα του ίδιου θέµατος, ανάµεσά τους και ένα 

υπέροχο χαρακτικό µε θέµα αυτήν ακριβώς την απόφαση του Ιερώνυµου να εγκαταλείψει τον 

θεσµοθετηµένο εκκλησιαστικό ασκητισµό (εικόνα 57). Αφήνοντας πίσω του το µοναστήρι, ο 

Ιερώνυµος παίρνει τον δρόµο της εξορίας µε µοναδικό εξοπλισµό το Σταυρό και τη Βίβλο. 

        Το θέµα της εκούσιας εξορίας του Ιερώνυµου όµως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και από µιαν 

άλλη σκοπιά. Το τοπίο σε αυτή την περίπτωση αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο του θέµατος 

και συνεπως προσέφερε µεγάλες δυνατότητες σε όσους ζωγράφους επιθυµούσαν να ασχοληθούν 

εκτεταµένα µε αυτό. Ο Τζοβάνι Μπελίνι θα ασχοληθεί επανειλληµένα µε τον Ιερώνυµο στην 

αυτοεξορία του (εικόνα 60) και θα συµβάλλει ουσιαστικά στην ευρεία διάδοση του θέµατος 

αυτού στη Βενετία. Ένα παράδειγµα αυτής της επίδρασης του Μπελίνι µας δίδει, όπως συχνά 

γράφεται, ο    Λορέντζο Λότο, µε το δικό του Άγιο Ιερώνυµο στην Ερηµιά (εικόνα 58) ενώ ο 

Γιόακιµ Πατινίρ, από την άλλη πλευρά των Άλπεων, ασχολείται επίσης µε το θέµα αυτό (εικόνα 

59).  

        Το ερώτηµα εάν το τοπίο σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιείται για να προσδώσει ένα 

εκλεπτυσµένο συµβολικό θρησκευτικό περιεχόµενο στην θρησκευτική σκηνή, ή αν απλώς αυτή 

χρησιµεύει σαν πρόσχηµα στην αναδίπλωση του τοπίου παραµένει ανοιχτό. 

         Στη Γερµανία, ο εµποτισµός της φύσης µε θρησκευτικό νόηµα φαίνεται να ενισχύεται 

βέβαια για έναν ακόµα λόγο. Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο πως οι γερµανοί ουµανιστές 

χρησιµοποιούν τις αναφορές του Τάκιτου στις επιθέσεις τους στην Ρωµαϊκή εκκλησία.. Ας 

θυµηθούµε στο σηµείο αυτό, ότι για τους αρχαίους γερµανούς, σύµφωνα µε το ρωµαίο ιστορικό, 

το δάσος λειτουργούσε ως θρησκευτικό τέµενος. Στο κεφάλαιο 39 της Γερµανίας ο Τάκιτος 

αναφερόµενος στη φυλή των Σεµνόνων γράφει σχετικά: 
�� Σε καθορισµένο χρόνο σ΄ ένα δάσος ιερό απ΄ τις οιωνοσκοπίες των προγόνων και από αρχαίο φόβο 

όλοι οι λαοί του ίδιου αίµατος συνέρχονται µε πρεσβείες και αφού θυσιάσουν δηµόσια έναν άνθρωπο 



επιτελούν φρικτά µυστήρια του βάρβαρου θεσµού τους. Υπάρχει και άλλος τρόπος (άλλη εκδήλωση 

σεβασµού) στο δάσος: κανείς δεν εισέρχεται (εκεί) αν δεν είναι δεµένος µε δεσµά (µε αλυσίδες), ως 

κατώτερος (της θεότητας) και φέρνοντας µπροστά του (δείχνοντας) τη δύναµη της θεότητας. Αν κατά 

τύχη πέσει (κανείς), δεν επιτρέπεται να σηκωθεί και να σταθεί όρθιος: κατά γης κυλιούνται. Και σ΄ αυτό 

όλη (αυτή) η δεισιδαιµονία αποβλέπει, ωσάν από κει (να ήταν) οι αρχές του έθνους ( η απαρχή της φυλής 

τους), εκεί (να είναι) ο θεός ο κυρίαρχος των πάντων (ο παντοκράτορας θεός), τα υπόλοιπα (να είναι) 

υποταγµένα και υπάκουα.��  

         Ο Κέλτις και ο κύκλος των λογίων γύρω από αυτόν στο πανεπιστήµιο της Βιέννης, για 

λόγους που βεβαίως σχετίζονται µε τις προσπάθειες για την θρησκευτική απεξάρτηση της 

Γερµανίας από την Ρώµη, θα αποκηρύξουν την θεσµοθετηµένη θρησκευτική λατρεία, προς χάριν 

µιας πρωτόγονης λατρείας στη φύση, µε σαφή πανθεϊστικά χαρακτηριστικά και σε συµφωνία 

προς τους µακρινούς προγόνους : 

    Θα απορείς που ποτέ δεν κινώ τα χείλη µου στις εκκλησίες 

     Μουρµουρίζοντας προσευχές µέσα από τα δόντια µου 

     Ο λόγος είναι, οτι η µεγάλη θεία Βούληση των Ουρανών 

     Αφουγκράζεται και την παραµικρή εσωτερική φωνή. 

     Θα απορείς που τόσο σπάνια µε βλέπεις 

     Να σέρνω τα πόδια µου µέσα στους ναούς των θεών. 

     Ο Θεός βρίσκεται εντός µας. ∆εν χρειάζεται την διαµεσολάβηση 

     Σε ζωγραφισµένες εκκλησίες. 

     Θα απορείς που αναζητώ τα τρεχούµενα νερά  

     Και το ζεστό ήλιο 

     Τα δάση είναι ευχάριστα στις µούσες. 

     Μια πόλη είναι µισητή στους ποιητές 

     Και  εξίσου µισητό είναι το κακό του πλήθους, που γυρνά σα σβούρα...  

 

         Η υποστήριξη της ατοµικής, δίχως διαµεσολαβήσεις λατρείας και η άποψη ότι η φύση 

προσφέρει το προσφορότερο περιβάλλον για αυτήν, συνοδεύονται από µια αντίληψη περί φύσης, 

η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη του θείου σε κάθε της µορφή. Ο Κέλτις γνωρίζει και 

επηρεάζεται από τις ακµάζουσες εκείνη την περίοδο σχετικές νέο-πλατωνικές θεωρίες και 

ιδιαίτερα από αυτές του Φιτσίνο : 

« Θα παρατηρούσα την φλεγόµενη φωτιά του ουρανού, της θάλασσας και της γης, και θα µάθαινα τις 

αιτίες του ανέµου, της οµίχλης και του χιονιού! Θα έβρισκα Εσένα, Πατέρα των πάντων, που µέσω εσού 

δηµιουργήθηκε ο άπειρος κόσµος και που µε ένα σου νεύµα θα ξαναγυρίσει στο χάος! Πανταχού παρόν 



το Πνεύµα, διασχίζει σα σίφουνας την πλάση, ζωντανεύει κάθε µέρος της και µπορεί να γίνει ορατό και 

αντιληπτό, µόνο από τα αγνά πνεύµατα.»  

        Η τελευταία πρόταση αυτού του παραθέµατος µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα καθώς εκεί 

διατυπώνεται µια θέση του Κέλτις η οποία υπονοµεύει τον ισχυρισµό του Stange περί λαϊκού 

ερείσµατος της devotio moderna. Τα µυστικά της φύσης που µόνο τα καλλιεργηµένα πνεύµατα 

µπορούν να αντιληφθούν θα πρέπει να διαφυλάσσονται από τους αδαείς.  Αυτός θεωρεί ότι είναι 

και ο σκοπός των ποιητών: 
« Οι ποιητές, που µε την φαντασία τους και µε έξυπνους µύθους έχουν αποδώσει µεταφορικά τα της 

φύσης, έτσι ώστε τα ιερά πράγµατα να κρύβονται από το κοινό πλήθος, επειδή γνωρίζουν, οτι η ανοικτή 

και γυµνή έκθεση είναι επιβλαβής για την Φύση και οτι για αυτό η φύση πρέπει να αποκαλύπτεται κάτω 

από ευπρεπή καλύµµατα και ένα ιερό πέπλο. Επειδή το κοινό πλήθος, θα καταλάβαινε τα µυστήρια όπως 

οι φιλόσοφοι, µπορεί να του ήταν δύσκολο να ελέγχει τις παρορµήσεις του.» 

         Σε προηγούµενο σηµείο αυτού του κεφαλαίου µιλήσαµε για τον ενθουσιασµό των φυσικών 

φιλοσόφων και στοχαστών για την magia naturalis η οποία αποτελούσε το σηµείο συνάντησης 

θρησκείας και επιστήµης. Προς το τέλος του 15ου αιώνα και µε την ανάπτυξη του ουµανιστικού 

ρεύµατος, όπως µας πληροφορεί ο Kieckefer, πολλοί στοχαστές στρέφονται στην ερµητική 

φιλοσοφία, στην µελέτη δηλαδή της Hermetica. Πρόκειται για εκείνα τα κείµενα, που υποτίθεται 

ότι δόθηκαν από τον Θεό στον αιγύπτιο «Ερµή Τρισµέγιστο», µε σκοπό την µετάδοσή τους 

στους απανταχού σοφούς. 

         Η Hermetica υιοθετεί την πλατωνική όσο και χριστιανική ιδέα ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να 

αγωνιστεί ώστε να υπερβεί την ύλη και να υψωθεί στην ουράνια καθαρότητα, ταυτόχρονα όµως 

περιλαµβάνει ένα σύνολο µη-χριστιανικών κοσµολογικών αντιλήψεων, σύµφωνα µε τις οποίες ο 

κόσµος δεν προήλθε από το µηδέν αλλά από το προϋπάρχον χάος και  προικίστηκε µε την αέναη 

δυνατότητα για ανανέωση. Σε αντίθεση προς τον Χριστιανισµό που βλέπει το χάος κυρίως σαν 

διαβολική δύναµη, ο Ερµητισµός το συλλαµβάνει σαν κινητήρια και ζωογόνο ενέργεια, πλούσια 

όσο και ακαθόριστη. Η ∆ηµιουργία, που περιλαµβάνει το στοιχείο του παραλόγου και του 

γκροτέσκο ήταν συνέπεια όχι της αυθαίρετης απόφασης ενός άφυλου θεού, αλλά αποτέλεσµα 

κατακλυσµού ή σεξουαλικής επαφής τουλάχιστον δύο ανώτερων δυνάµεων. 

         Η ερµητική φιλοσοφία είναι βεβαίως στενότατα δεµένη µε την αντίληψη περί αναλογίας 

µακρόκοσµου-µικρόκοσµου, σύµπαντος και ανθρώπου. Υπερβαίνει όµως και διαφοροποιείται 

από την παραδοσιακή πλατωνική και χριστιανική εκδοχή αυτής της αναλογίας, εγκαθιδρύοντας 

έναν πολύ ισχυρότερο και ουσιαστικότερο δεσµό ανάµεσα στο θείο και το ανθρώπινο, στον 

άνθρωπο και το σύµπαν. Στον Πλατωνισµό και τον Χριστιανισµό η αναλογία αυτή λειτουργεί 



περισσότερο ως µεταφορά προκειµένου να εκφραστεί η πίστη σε µια άλλη σφαίρα, που εν τέλει 

ενέχει τον διαχωρισµό ανάµεσα στον άνθρωπο και την φύση. Αντιθέτως, η ερµητική φιλοσοφία, 

η εµβέλεια της οποίας θα επεκταθεί όχι µόνο σε φορείς της αναγεννησιακής σκέψης όπως ο 

Αλµπέρτι, ο Μπρούνο και ο Σπένσερ αλλά και σε πολύ µεταγενέστερους όπως ο Γουόντσγουρθ, 

ο Νίτσε και ο Μπλέηκ, θεµελιώνεται στην ιδέα  ότι ο θεός, η ύλη και ο άνθρωπος συνδέονται 

µέσω της κατανόησης των αρχών που διέπουν την ζωή. Η στενή αυτή σχέση βρίσκει την 

έκφρασή της στο ότι όχι µόνο ο άνθρωπος υψώνεται προς τον θεό αλλά και το ότι ο θεός 

κατεβαίνει προς τον άνθρωπο. Σε ένα σύµπαν όπου κυριαρχούν το χάος και ο έρωτας δεν 

υπάρχουν περιθώρια ηθικολογίας. Η φύση δεν αντιπροσωπεύει ούτε το καλό ούτε το κακό, αλλά 

τελεί σε µια αµφίβολη κατάσταση µεταξύ των δύο, µια κατάσταση γονιµότητας και αφθονίας.  

          ∆εν γνωρίζουµε τίποτε που να αποδεικνύει την υιοθέτηση µιας τέτοιας κοσµοθεώρησης 

από τον Άλτντόρφερ, όπως άλλωστε σκοτεινά παραµένουν πολλά σηµεία γύρω από το πρόσωπό 

του. Κάποιες σκέψεις σχετικά µε τον σύνδεσµό του µε θιασώτες τέτοιων ή παρόµοιων 

αντιλήψεων έχουν αναγκαστικά χαρακτήρα εικοτολογικό. Ο φυσικός κόσµος όµως όπως 

µεταδίδεται από τα τοπία του, η αταξία και αφθονία των δασών του, οι οµίχλες και οι πύρινες 

δίνες στους ουρανούς του καθώς και η επίµονη άρνησή του να χρησιµοποιήσει τη φύση, το 

τοπίο, ηθικολογικά- µια ευρέως διαδεδοµένη συνήθεια της εποχής σε όλους όσους αυτό παίζει 

σηµαντικό ρόλο, από τον Πατινίρ έως το Λότο-, µπορούν να βρουν τις αναφορές τους στις από-

ηθικοποιηµένες, ερµητικές, περί φύσης παραστάσεις.  

         Η θρησκευτική µορφή µε την οποία ασχολήθηκε περισσότερο ο Άλτντόρφερ είναι αυτή του 

Αγίου Χριστόφορου, στην οποία αφιέρωσε τρία σχέδια και τέσσερα χαρακτικά. Το τοπίο εδώ, 

όπως στις περιπτώσεις του Αγίου Φραγκίσκου που δέχεται τα στίγµατα και του µετανοούντος 

Ιερώνυµου, είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο του θέµατος.  

         Ο Άλτντόρφερ στα έργα του µε τον Χριστόφορο απεικονίζει την στιγµή της σωµατικής του 

καταπόνησης που συνοδεύεται από την Θεία Αποκάλυψη. Στην ξυλογραφία του 1513 (εικόνα 

62) ο τόπος της ερηµιάς δίδεται µε ένα και µοναδικό δέντρο ψηλότερο ακόµα και από τον 

γίγαντα, ενώ το βάρος του Χριστού τον έχει γονατίσει. Σε ένα επόµενο χαρακτικό το γεγονός της 

Αποκάλυψης σηµατοδοτείται από την απαστράπτουσα ανατολή του ήλιου στο βάθος (εικόνα 

63). Οι ακτίνες του ήλιου που διαχέονται σε καµπύλες γραµµές, φωτίζουν τον ουρανό, τα 

βράχια, τα δέντρα και τα κτίσµατα, καθρεφτίζονται στα νερά και δηµιουργούν το φωτοστέφανο 

του µικρού Ιησού.  

         Η συµβολική χρήση του φωτός βεβαίως έχει µια µακρά παράδοση στην χριστιανική τέχνη. 



Στην συγκεκριµένη όµως περίπτωση, η φωτεινή πηγή είναι «φυσική» (ηλιακό φως) και 

βρίσκεται µέσα στην εικόνα Υπάρχει εδώ, σύµφωνα µε τον Koepplin, το επιπλέον στοιχείο της 

συµµετοχής της φύσης στην Θεία Αποκάλυψη, της ανταπόκρισης των φυσικών δυνάµεων στο 

θαυµαστό γεγονός και την υποδήλωση, µε αυτόν τον τρόπο, της θείας παρουσίας που ενυπάρχει 

και εµψυχώνει τον φυσικό κόσµο.  

        Σύµφωνα µε την µελέτη του Koepplin, η οποία πρέπει να είναι και η πρώτη σχετική µε το 

µοτίβο του ήλιου και τις συµβολικές συνεκδοχές του στο έργο του Άλτντόρφερ, η ανατολή στον 

Άγιο Χριστόφορο σηµατοδοτεί την αποκάλυψη του Χριστού σε έναν ήδη προετοιµασµένο 

άνθρωπο. Η συµβολική σηµασία της φαίνεται και σε ένα άλλο γερµανικό χαρακτικό µε το ίδιο 

θέµα από τα µέσα του 16ου αιώνα (εικόνα 64). Εδώ ο επίγειος φυσικός κόσµος που περιβάλλει 

τον Χριστόφορο εκπροσωπεί το κακό, την απειλή και τον φόβο. Ο ερηµίτης που βλέπουµε στο 

βάθος να κρατά ένα φανάρι, υποδεικνύει µε µια χειρονοµία στον Ιερώνυµο τον Λυτρωτή, ενώ 

ακριβώς πίσω του ο ήλιος ρίχνει τις πρώτες του ακτίνες στην γη, συµβολίζοντας την πνευµατική 

αλήθεια που εκείνη τη στιγµή αποκαλύπτεται. 

         Το µοτίβο του ανατέλλοντος ηλίου είναι ένα επαναλαµβανόµενο στοιχείο  στις 

θρησκευτικές σκηνές του Άλτντόρφερ, ιδιαίτερα σε αυτές που απεικονίζουν τις σηµαντικότερες 

στιγµές της χριστιανικής πίστης, όπως η Ανάσταση. Σε µια ξυλογραφία από το 1512 (εικόνα 65) 

µε αυτό το θέµα, ο Άλτντόρφερ παρουσιάζει τον Χριστό σε µια φωτεινή αύρα πάνω από τον 

ανοικτό τάφο, να ξεκινά το ταξίδι του στους ουρανούς. Άγγελοι διαφόρων µεγεθών και σε 

ποικίλες θέσεις διασκορπίζονται, ενώ ένας στρατιώτης στο πρώτο πλάνο καλύπτει τα µάτια του 

από το εκτυφλωτικό φως. Ίσως να αποτελεί ένα ειρωνικό σχόλιο του ζωγράφου η προσπάθεια 

ενός δεύτερου φύλακα να φωτίσει τον Χριστό µε το φανάρι του. Ο άγγελος που ακουµπά στον 

κενό τάφο, υποδεικνύει στον φύλακα µε µια χειρονοµία την πραγµατική πηγή του φωτός. Η 

ανατολή στα αριστερά ήδη ξεκινά να φωτίζει τον µακρινό ορίζοντα.  

         Ακόµα µια ανατολή, αυτή τη φορά χωρίς την παρουσία του ηλιακού δίσκου, µας δίνει ο 

Άλτντόρφερ στον πίνακα µε την Ανάσταση από το 1518 που βρίσκεται στην πρεντέλλα  του 

ρετάµπλ του Αγίου Florian (εικόνα 68). Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα θρησκευτικό δράµα όπου 

το τοπίο, το φως και το χρώµα παίζουν τον αποφασιστικό ρόλο. Ο ήρωας της χριστιανικής 

πίστης που θριαµβευτικά πατά πάνω στον τάφο περιβάλλεται από ένα εκθαµβωτικό χρυσό 

φωτοστέφανο το οποίο  πιθανά να αντικαθιστά τον ηλιακό δίσκο. Στη σκηνή αυτή συνδυάζονται 

τρία είδη φωτεινής πηγής: µια «ιερή» που συνιστά το φωτοστέφανο και η αντανάκλασή του στον 

βαρύ συννεφιασµένο ουρανό ακριβώς επάνω από τον Χριστό, µια «τεχνητή», δηλαδή η φωτιά 



που καίει στο βάθος και υποδηλώνει ότι είναι ακόµα νύχτα και µια «φυσική», δηλαδή η ανατολή 

που ροδίζει πίσω από τα βουνά, απηχώντας το χρυσό του φωτοστέφανου. Πρόκειται για ένα 

παραδειγµατικό έργο συνεργασίας, σύµφωνα µε τον Schöne, ανάµεσα στο «φυσικό» και το 

«ιερό» φως όπου το δεύτερο υποβοηθά και διευρύνει το πρώτο.   

         Σε µια άλλη παράσταση από το ίδιο σύνολο, στο Χριστό στο Όρος των Ελεών (εικόνα 69) ο 

Άλτντόρφερ χρησιµοποιεί έντονες χρωµατικές αντιθέσεις για να ρίξει το βάρος, όχι τόσο στην 

προσευχή του Χριστού όσο στο δράµα της σύλληψής του που επακολουθεί. Βλέπουµε τον Ιούδα 

σε απόσταση αναπνοής να προπορεύεται µιας  οµάδας  ενώ ο ουρανός, χρωµατισµένος µε τα 

χρυσά και κόκκινα της ανατολής που τοποθετούνται δίπλα στα µαύρα των σύννεφων, 

συνεισφέρει τα µέγιστα στην κορύφωση της αγωνίας. Αξίζει να προσέξουµε εδώ ότι σε αντίθεση 

µε το ακριβώς προηγούµενο παράδειγµα ο Χριστός δεν φέρει φωτοστέφανο αλλά τοποθετείται 

σε τέτοια θέση, ώστε το χρυσό φως της ανατολής να ακτινοβολεί ακριβώς πάνω από το κεφάλι 

του. Θα µπορούσαµε λοιπόν να εικάσουµε ότι στο σηµείο αυτό η « ιερή» φωτεινή πηγή 

αντικαθίσταται από τη «φυσική», ή ότι αυτές οι δύο συµπίπτουν. 

         Ο Τζοβάνι Μπελίνι, σαράντα τουλάχιστο χρόνια πριν, είχε δώσει την δική του εκδοχή. Η 

Αγωνία στον Κήπο της Γεσθηµανής (εικόνα 71), που ανακαλεί το οµώνυµο έργο του Μαντένια 

από το 1460 (εικόνα 70), αποτελεί επίσης δείγµα µιας φυσιοκρατικής απόδοσης χρωµατισµένης 

µε συµβολικό νόηµα. Η σκηνή της προσευχής του Χριστού διαδραµατίζεται ενώ έχει ήδη 

ξηµερώσει και όχι νωρίτερα, όπως περιγράφουν τα χριστιανικά κείµενα. Το φως του ήλιου που 

ανατέλλει χρωµατίζει τον ουρανό µε αποχρώσεις του ροζ και του πορτοκαλί δηµιουργώντας µια 

γλυκιά και αισιόδοξη-συγκρινόµενη πάντα µε την αντίστοιχη του Άλτντόρφερ αλλά και του 

Μαντένια- ατµόσφαιρα, που ενοποιεί τις µορφές µε τον χώρο. Η εκφραστικότητα της σκηνής, η 

υπόσχεση της µέρας που ανατέλλει και της σωτηρίας µε την µέλλουσα θυσία του Χριστού, 

µεταδίδονται κυρίως από το υπέροχο αυτό φως και το τοπίο και λιγότερο από τις κινήσεις, 

στάσεις και εκφράσεις των µορφών.  

         Ο Μπελίνι και ο Άλτντόρφερ, εξηγεί ο Rasmo χρησιµοποιούν το ίδιο µέσο, η αντίληψή 

τους για αυτό όµως είναι εντελώς διαφορετική: « Ότι είναι στον έναν συνειδητά συγκρατηµένος 

θρήνος, µεταστρέφεται ραγδαία στον άλλον σε τραγική αναστάτωση». 

         Με την ενσωµάτωση αστεριών και ουράνιων φαινοµένων στα έργα του, εκτός από την 

ανατολή και την δύση του ήλιου, ασχολήθηκε ο Άλτντόρφερ από νωρίς στη σταδιοδροµία του. 

Ας πάµε για παράδειγµα στην Γέννηση (εικόνα 72) από το 1511 περίπου, σήµερα στο Βερολίνο, 

εκεί όπου η Αγία Οικογένεια βρίσκει κατάλυµα στα ερειπωµένα κτίσµατα. Παρατηρούµε ότι 



εκτός από το φως που εκπέµπει το νεογέννητο βρέφος, το κερί του Ιωσήφ, το οποίο µάλλον 

εξουδετερώνεται από την ισχύ του πρώτου, και αυτό των χερουβείµ που ψάλουν την Γέννηση 

ακριβώς επάνω από την Αγία Οικογένεια, δύο ακόµα φωτεινές πηγές υπάρχουν στην εικόνα. 

Επάνω αριστερά, παρουσιάζεται η κόκκινη ιπταµένη µορφή ενός αγγέλου µέσα σε ένα λαµπερό 

λευκόχρυσο σύννεφο και ακόµα πιο πάνω, το άστρο της ανατολής που θα καθοδηγήσει του 

µάγους στην Βηθλεέµ. ∆εν πρόκειται για το συµβατικό άστρο που συνήθως συνοδεύει τέτοιες 

σκηνές. Οµόκεντροι κύκλοι χρώµατος που ξεκινούν µε χρυσό στο κέντρο για να γίνουν µπλε και 

πράσινοι στο τέλος, τοποθετούνται στον σκοτεινό ουρανό, συνθέτοντας ένα σώµα, το οποίο 

µοιάζει µε αυτό που σήµερα οι αστρονόµοι θα ονόµαζαν  αστρική έκρηξη, νεφέλωµα ή ηλιακό 

στέµµα. 

         Ο Άλτντόρφερ σε αυτή την εντυπωςιακή απεικόνιση, πρέπει να είχε υπόψη του την 

Γέννηση του Ντύρερ από το 1498 (εικόνα 73), απ� όπου και αντέγραψε το µοτίβο του µοναχικού 

αγγέλου και του αστεριού. Αν και ο Ντύρερ δεν φαίνεται να ασχολήθηκε ξανά µε τους τύπους 

αυτούς ο Άλτντόρφερ σε ό,τι αφορά το ουράνιο νεφέλωµα θα επιδείξει έναν ιδιαίτερο 

ενθουσιασµό. Σε µια επόµενη Γέννηση, έπειτα σχεδόν από µια δεκαετία, θα εξελίξει το αστρικό 

φαινόµενο µε εντυπωςιακό τρόπο. (εικόνα 74) Εδώ το χαρµόσυνο γεγονός της γέννησης του 

Χριστού κυριαρχείται από ένα τεράστιο ουράνιο σχηµατισµό οµόκεντρων κύκλων χρώµατος, 

στις εξωτερικές στοιβάδες του οποίου αναπτύσσονται µικροσκοπικοί άγγελοι. Ακόµα µια 

ανατολή στο βάθος, που φυσικά δεν δικαιολογείται από την ώρα της γέννησης και την παρουσία 

του αστεριού, φωτίζει το βάθος του πίνακα. Εκτός από τους αγγέλους του αστεριού, άλλοι 

άγγελοι διασκορπίζονται στα σύννεφα, πάνω στα κτήρια, στο έδαφος, γύρω από το Βρέφος.  

         Από την δεκαετία του ΄20 έχουµε ακόµη µια θρησκευτική σκηνή, την Παναγία µε Θείο 

Βρέφος εν δόξη (εικόνα 75), της οποίας το φωτοστέφανο, σε ό,τι αφορά το σχήµα και το χρώµα, 

ανακαλεί το ουράνιο νεφέλωµα της προηγούµενης Γέννησης (εικόνα 74). Η σκηνή χωρίζεται σε 

µια επίγεια και µια ουράνια ζώνη. Σε αυτή την  τελευταία, η οποία καταλαµβάνει τουλάχιστον τα 

τρία τέταρτα της εικόνας, απεικονίζεται η µορφή της Παναγίας να κρατά  το Βρέφος και να 

υψώνεται στον ουρανό. Αναρίθµητοι άγγελοι την περιστοιχίζουν και την δοξολογούν. Το χρυσό 

του φωτοστέφανου καθώς διαστέλλεται κυκλικά, σκουραίνει και αποκτά ροζ και πορτοκαλί 

τόνους που αναµιγνύονται τελικά µε τα µπλε και τα µαύρα των σύννεφων. Με µια 

προσεκτικότερη παρατήρηση αντιλαµβάνεται κανείς, ότι το φωτοστέφανο συντίθεται από 

άπειρες, δυσδιάκριτες µορφές αγγέλων, που ανάγονται σε φωτεινές κηλίδες, στοιχείο που ήδη 

εντοπίσαµε στην Γέννηση του 1520/25.  



         Ο Γκρύνεβαλντ στην  Παναγία µε Βρέφος από το κεντρικό τµήµα  του Isenheim, ( εικόνα 

76) την οποία δούλευε από το 1512 µέχρι το 1516, είχε απεικονίσει πάνω από αυτήν την τρυφερή 

µητρική σκηνή, µια ουράνια δόξα µε κορυφή τον Παντοκράτορα και αµέτρητους 

µικροσκοπικούς αγγέλους από φως και χρώµα, ίδιους µε τους αντίστοιχους του Άλτντόρφερ. 

Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να έχουµε εδώ µια επίδραση του Γκρύνεβαλντ στον Άλτντόρφερ. 

         Γνωρίζουµε ότι ο ήλιος σε πολλές παραδόσεις συµβόλιζε την αποκάλυψη του θείου. Οι 

ιδιότητες της επαναλαµβανόµενης εµφάνισης του κάθε  πρωί και  δύσης  το βράδυ, της 

λειτουργίας του ως πηγής φωτός, θερµότητας και ζωής, καθώς και το ότι καθιστά ορατά τα 

πράγµατα, οδήγησαν άλλοτε στην ταύτισή του µε το θεό και άλλοτε τον έθεσαν στην απόλυτη 

καθοδήγησή του από αυτόν. Στην τέχνη της εποχής που µελετάµε, το κρύψιµο του ήλιου την ώρα 

της Σταύρωσης ήταν ένα συνηθισµένο µοτίβο, τουλάχιστον στην γερµανική τέχνη. Ο σκοτεινός, 

πένθιµος ουρανός της Σταύρωσης του Isenheim (εικόνα 77) θα αποτελούσε ίσως το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα.  

         Ο Άλτντόρφερ στην δική του Σταύρωση (εικόνα 78) από το 1526, υιοθετεί από την 

παράδοση τα γνωστά µαύρα σύννεφα πάνω από τους τρεις σταυρούς, µε µια ενδιαφέρουσα 

διαφοροποίηση όµως. Το µαύρο των σύννεφων διακόπτεται σε τέσσερα σηµεία. Ακριβώς πάνω 

από το κεφάλι του Χριστού εµφανίζεται µια κυκλική ακτινοβολία, ανάµεσα σε αυτόν και τον 

ληστή στα δεξιά  ένα ίχνος νεφελώµατος στα χρώµατα του ουράνιου τόξου που, σύµφωνα µε τον 

Silverπρόκειται για την ουρά ενός δυναµικού, γρήγορου κοµήτη που αποµακρύνεται από την γη 

και ακριβώς από κάτω  ευκρινέστερος,  ένας δεύτερος κοµήτης σκίζει σαν τόξο τον ουρανό.  

         Οι τολµηρές αυτές απεικονίσεις ουράνιων άστρων και φαινοµένων δεν φαίνεται να 

αποτελούν καινοτοµία, όπως ήδη αναφέραµε, του Άλτντόρφερ. Ο Ντύρερ στο πίσω µέρος ενός 

πίνακά του από το 1494 µε τίτλο Άγιος Ιερώνυµος Μετανοών, ασχολήθηκε µε ένα ασυνήθιστο 

γεγονός. Ζωγράφισε έναν µετεωρίτη που πέφτει στην γη (εικόνα 79) και που εικάζεται ότι 

πρόκειται για τον µετεωρίτη Enisheim, που το 1492 είχε πέσει στην περιοχή της  Αλσατίας. Η 

σφοδρότητα της έκρηξης που δηµιουργεί η σύγκρουση του µετεωρίτη µε την ατµόσφαιρα της 

γης δίδεται µε εντυπωσιακό τρόπο από τον Ντύρερ. Από το λευκό κέντρο του µετεωρίτη 

ξεπετάγονται κόκκινες, γκρι-βιολετί, καφετιές, πράσινες και µαύρες ακτίνες καπνού και σκόνης 

που διαχέονται σε ολόκληρη την εικόνα.  

         Το ότι η πτώσεις κοµητών και µετεωριτών την εποχή του Άλτντόρφερ και του Ντύρερ 

εκλαµβάνονταν ως αποκαλυπτικά σηµάδια, κυρίως ως κακοί οιωνοί, αποτελεί έναν κοινό τόπο 

στην σχετική βιβλιογραφία. Την εποχή της αλλαγής του αιώνα δεν ήταν λίγοι αυτοί που 



περίµεναν την συντέλεια του κόσµου και σίγουρα η εσχατολογία και ο χιλιασµός, που όπως 

είδαµε προηγουµένως σχετίζονταν άµεσα µε την επικείµενη διάλυση της Αυτοκρατορίας, δεν 

περιοριζόταν στις τάξεις των πληβείων.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έτη µεταξύ 1519 και 

1524, τυπώθηκαν, µόνο στη Γερµανία, 130 κείµενα σχετικά µε την αναµενόµενο τέλος. Σε ένα 

κλίµα διάχυτου φόβου, δέους και θρησκευτικών προλήψεων, οποιοδήποτε ανεξήγητο φυσικό 

φαινόµενο εκλαµβάνονταν ως σηµάδι της δυσαρέσκειας του θεού και οιωνός της επερχόµενης 

τιµωρίας. 

         Αυτό είναι σύµφωνα και µε τον Benesch, το πνευµατικό υπόβαθρο του περίφηµου 

εικονογραφικού κύκλου της Αποκάλυψης του Ντύρερ στα τέλη του 15ου αιώνα. Στην 

ξυλογραφία µε τίτλο Επτά Άγγελοι µε Σάλπιγγες (εικόνα 81) o Ντύρερ µας προσφέρει εικόνες 

βασισµένες στα βιβλικά κείµενα. Βροχή φωτιάς και αίµατος πέφτει στην γη στην πρώτη 

σάλπιγγα, ένα βουνό φλέγεται και ρίχνεται στην θάλασσα  στους ήχους µιας δεύτερης. Ένας 

κοµήτης µε την µορφή  αστεριού µε ουρά πέφτει σε µια κρήνη, ενώ το φεγγάρι και ο ήλιος έχουν 

απωθηθεί στα άκρα της εικόνας παλεύοντας µε το σκοτάδι. Είναι πράγµατι εντυπωςιακός ο 

τρόπος µε τον οποίο η παρατήρηση των φυσικών φαινοµένων χρησιµοποιείται στην απόδοση του 

αποκαλυπτικού οράµατος και στην ένταση της καταστροφολογίας. Από αυτή την άποψη και από 

την πλεονεκτική θέση του 21ου αιώνα, θα λέγαµε, ότι ο Ντύρερ δεν απέχει και πολύ από τις 

αφελείς προκαταλήψεις του µεσαιωνικού ανθρώπου. 

         Στον άµεσο κύκλο του κυκλοφορούσαν από το 1499 προφητείες για έναν επερχόµενο 

καταστροφικό κατακλυσµό. Ο ίδιος το 1525, θα αποτυπώσει σε σχέδιο το δικό του 

κατακλυσµικό όνειρο (εικόνα 82). Σε ένα λογικά οργανωµένο χώρο και από την θέση ενός 

ιδανικού παρατηρητή, βλέπει κανείς τον ουρανό να εξαπολύει τεράστιες ποσότητες νερού στην 

γη. Αυτό που εντυπωσιάζει µπροστά σε ένα τέτοιο έργο είναι το πόσο νατουραλιστικά 

αποδίδεται η εσχατολογία. Ο κοµήτης τέλος που φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό της Μελαγχολίας 

Ι (εικόνα 80) µάλλον συνεισφέρει στην δυσοίωνη ατµόσφαιρα και ο Άλτντόρφερ πρέπει να είχε 

υπόψη του το έργο αυτό όταν χάραζε τον ήλιο στον Άγιο Χριστόφορο. 

         Φυσικά φαινόµενα όπως οι κοµήτες, τα νεφελώµατα και το ουράνιο τόξο, ήταν tera 

ignoranta για την αστρονοµία και την οπτική της αυγής του 16ου αιώνα. Είδαµε σε προηγούµενο 

σηµείο αυτού του κεφαλαίου πόσο η επιστήµη της εποχής ενσωµατώνει την µεταφυσική. Καθώς  

η ιδέα της αρµονίας µεταξύ µακρόκοσµου- µικρόκοσµου, ουρανού και γης ήταν ευρέως 

διαδεδοµένη, ο τοµέας που µελετούσε τις επιδράσεις των ουράνιων σωµάτων στον υποσελήνιο 

κόσµο, η αστρολογία, ήταν επόµενο να γνωρίσει εξαιρετική άνθηση. Ο Koepplin και πολύ 



περισσότερο αργότερα ο Silver δικαίως θα υποστηρίξουν, ότι τα αστέρια, οι κοµήτες και τα 

ηλιακά στέµµατα  στους πίνακες του Άλτντόρφερ εκτός από την ορθόδοξη θρησκευτική σηµασία 

µε την οποία εµφορούνται, συνδέονται άµεσα µε αστρολογικές προβλέψεις και προφητείες. 

         Ο Silver θα συνδέσει τα έργα του ζωγράφου, µε το χειρόγραφο της Occulta philosophia του 

Agrippa von Nettesheim. Αναφέραµε προηγουµένως την επίδραση του Φιτσίνο στον γερµανό 

µυστικιστή. Η Occulta philosophia, αν και δεν θα δηµοσιευθεί πριν από το 1533, κυκλοφορεί σε 

χειρόγραφο στους κύκλους των ουµανιστών ήδη από το 1510.  

        Αν η άµεση επαφή του Άλτντόρφερ µε το µυστικιστή δεν στηρίζεται από κανένα 

αποδεικτικό στοιχείο, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τον σύνδεσµο του µε τον αστρολόγο και 

ιστορικό της αυλής του Μαξιµιλιανού, Joseph Grünpeck. Ο Grünpeck θα γράψει το 1508 την 

Historia friderici et maximiliani, µια βιογραφία του Μαξιµιλιανού και του πατέρα του 

Φρειδερίκου του ΙΙΙ, την οποία ο Άλτντόρφερ θα εικονογραφήσει µε δέκα σχέδια.  Το 1502 ο 

Grünpeck, είχε αφιερώσει στον γραµµατέα του Αυτοκράτορα Blasius Hölzl ένα χειρόγραφο, µε 

τον τίτλο Prodigiarum interpretacio και αστρολογικών προβλέψεων περιεχόµενο. Το εν λόγω 

χειρόγραφο διακοσµείται µε ένα σχέδιο όπου οι δύο άνδρες συζητούν υπό την σκέπη διαφόρων 

«αποκαλυπτικών σηµείων»: ένας µετεωρίτης πέφτει από τον ουρανό, όπως και σταυροί 

διαφόρων σχηµάτων και µεγεθών (εικόνα 83). Σε ένα σχέδιο της Historia friderici et maximiliani 

από τον Άλτντόρφερ (εικόνα 84), η γη βοµβαρδίζεται από παρόµοιους οιωνούς που 

προαναγγέλλουν το θάνατο του Φρειδερίκου: ο ουρανός βρέχει νεκρά πουλιά, έναν κοµήτη και 

έναν µετεωρίτη. 

         Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε, ότι  ενώ η ιδέα της επίδρασης των πλανητών στην επίγεια ζωή 

ήταν µια παλιά υπόθεση-την συναντάµε ήδη στους βαβυλώνιους, τους ινδούς και τους 

αιγυπτίους- η πίστη ότι τα άστρα διαµεσολαβούν ανάµεσα στο επέκεινα και το γήινο κόσµο ως 

αγγελιοφόροι της θείας βούλησης, καθιερώνεται µόνο µε τον ερµητισµό. Το στοιχείο αυτό θα 

µπορούσε να συνηγορήσει στην υπόθεση που θέλει τον Άλτντόρφερ συνδεδεµένο µε αυτή την 

παράδοση. 

         Από την άλλη πλευρά γνωρίζουµε την χρήση της αστρολογίας από την πολιτική.  Ο 

συνήθης εργασιακός χώρος του αστρολόγου την περίοδο που µας ενδιαφέρει ήταν η 

Αυτοκρατορική Αυλή. Το περιστατικό της πτώσης του µετεωρίτη Enisheim που καταγράφηκε 

αµέσως, ερµηνεύθηκε ως οιωνός σχετικός µε την σύγχρονη τότε πολιτική ζωή και συγκεκριµένα 

αναφορικά µε τις εδαφικές διαφορές µεταξύ του Μαξιµιλιανού Ι και του γάλλου βασιλιά 

Καρόλου του VIII, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες στην περιοχή της Αλσατίας, όπου και έπεσε 



ο µετεωρίτης. Ο ίδιος ο Μαξιµιλιανός, τοποθέτησε την πέτρα από τον µετεωρίτη στην εκκλησία 

της περιοχής και διακήρυξε, ότι το περιστατικό συνιστούσε τόσο µια προειδοποίηση στην 

χριστιανοσύνη να µετανοήσει για τις αµαρτίες της, όσο και µια πρόσκληση σε πόλεµο κατά των 

γάλλων.  

         Συνήθως η πτώση µετεωριτών ερµηνευόταν ως κακός οιωνός που προµήνυε τον θάνατο ή 

την γέννηση µεγάλων ανδρών. Ο Jakob Mennel, λόγιος από το Φράιµπουργκ και κύριος 

συγγραφέας της γενεαλογίας των Αψβούργων, εκδίδει το 1503 ένα έργο µε τίτλο De signis, 

portentis atque prodigies, όπου επιχειρεί να εξηγήσει την σηµασία των ουράνιων φαινοµένων 

αποδίδοντας τους θρησκευτική όσο και ιστορική- πολιτική σηµασία. Για παράδειγµα αναφέρει, 

ότι ο θάνατος του Ιουλίου Καίσαρα συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη εµφάνιση τριών ήλιων, 

δηλώνοντας τις συγκρούσεις για την διαδοχή του θρόνου, ότι την ώρα της γέννησης του Μωάµεθ  

έπεσε φωτιά από τον ουρανό και ένα ουράνιο τόξο  εµφανίστηκε, όπως επίσης  και την µάχη του 

ήλιου µε το φεγγάρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.   

         Εάν στις θρησκευτικές σκηνές του ο Άλτντόρφερ εναρµονίζει το φυσικό γεγονός µε το 

ιερό, στον δηµοφιλέστερο πίνακά του, την περίφηµη Μάχη στην Ισσό (εικόνα 85), όπου 

απεικονίζεται µια ιστορική σκηνή, η φύση συµµετέχει, κατά γενική οµολογία των µελετητών, 

στην εκτύλιξη της ανθρώπινης ιστορίας ή και την αντανακλά. Πρόκειται για το έργο που 

οµόφωνα γίνεται αντιληπτό µε τους όρους της αναλογίας µακρόκοσµου-µικρόκοσµου, 

προσαρµοσµένης αυτή τη φορά στην ιστορική συγκυρία του 1529. 

         H Μάχη στην Ισσό που ολοκληρώθηκε το 1529, αποτέλεσε µέρος ενός εικονογραφικού  

κύκλου ιστορικών θεµάτων που παραγγέλθηκε από τον πρίγκιπα της Βαυαρίας Γουλιέλµο τον 

IV. Θέµα του έργου αυτού είναι η µάχη που έγινε το 333πχ στην Ισσό ( παράλια πόλη της 

Κιλικίας) µεταξύ των µακεδονικών στρατευµάτων, µε επικεφαλή τον Μέγα Αλέξανδρο και των 

Περσών, των οποίων ηγούνταν ο ∆αρείος. Σε αυτή την αποφασιστικής σηµασίας για την 

επέκταση των Ελλήνων στην Ανατολή, µάχη, τα περσικά στρατεύµατα υποχώρησαν µε 

βαρύτατες απώλειες σε νεκρούς, ο πλούτος του περσικού στρατοπέδου περιήλθε στους Έλληνες, 

η οικογένεια του ∆αρείου, που κατά την περσική συνήθεια είχε ακολουθήσει τον βασιλιά στην 

εκστρατεία αιχµαλωτίσθηκε, ενώ ο ίδιος ο ∆αρείος τράπηκε σε φυγή. 

         Κάποιοι µελετητές υποστηρίζουν, ότι ο Αβεντίνος ήταν αυτός που προµήθευσε στον 

Άλτντόρφερ τις σχετικές εξιστορήσεις των Κούρτιου Ρούφου (Historiae Alexandri Magni III, 21-

31) και  Αρριανού(Anabasis, 11, 8-11) και τον βοήθησε να κατανοήσει την  ιστορική σηµασία 

αυτής της µάχης. Ύστερα από ακτινογραφία στην λατινική επιγραφή που κρέµεται  στον ουρανό 



στο επάνω τµήµα του έργου, διαπιστώθηκε ότι το αρχικό κείµενο ήταν γραµµένο στα γερµανικά 

και ότι η λεκτική του διατύπωςη συνέπιπτε µε τις αντίστοιχες διατυπωςεις, από το πρώτο βιβλίο 

του χρονικού του Αβεντίνου. 

         Στον πίνακά του ο Άλτντόρφερ απεικονίζει την στιγµή που η µάχη έχει πλέον κριθεί υπέρ 

των Μακεδόνων. Βλέπουµε τον ∆αρείο πάνω στο άρµα του, που σέρνεται από τρία άλογα και 

φέρει µια στρογγυλή επιγραφή µε το όνοµά του, να καταδιώκεται από τον Αλέξανδρο, ο οποίος 

πλησιάζει ορµητικά και µε το δόρυ του σε οριζόντια θέση. Ο οδηγός του άρµατος του Πέρση 

βασιλιά έχει κτυπηθεί θανάσιµα από ένα δόρυ, ενώ άλλοι στρατιώτες του κείτονται νεκροί 

ανάµεσα σε αυτόν και τον αντίπαλό του. Είναι σαφές ότι ο βασιλιάς των Περσών βρίσκεται σε 

δύσκολη θέση: καθώς ο Αλέξανδρος βρίσκεται  σε απόσταση αναπνοής, ο ∆αρείος γυρνά το 

κεφάλι προς τα πίσω, προς τον εχθρό του και τον κοιτάζει µε φοβισµένο και παρακλητικό 

βλέµµα, ένα βλέµµα που στο µέλλον θα συγκινούσε ιδιαίτερα έναν ζωγράφο του 20ου αιώνα, τον 

Oskar Kokoschka.   

         Ο Άλτντόρφερ εδώ ακολουθεί την γνωστή σε αυτόν τεχνική της µικρογραφίας για να 

αποδώσει την σύγκρουση των στρατευµάτων. Παρόλη την αρχική δυσκολία να διακρίνει κανείς 

τι ακριβώς συµβαίνει στο πεδίο της µάχης, παρατηρούµε δεκάδες λεπτοµέρειες δοσµένες µε κάθε 

ακρίβεια: την φυσιογνωµία του ∆αρείου, τον φτερωτό δράκο που κοσµεί το κράνος του 

Αλέξανδρου, την οικογένεια του ∆αρείου που τρέπεται σε φυγή, τους σκοτωµένους και τα άλογα 

στο έδαφος, τις πανοπλίες και τα κράνη, τα φανταστικά πολύχρωµα λάβαρα και εµβλήµατα. Τα 

αντίπαλα στρατεύµατα ξεχωρίζουν χάρη στην  χρωµατική τους διαφοροποίηση: θερµά καφέ και 

κόκκινα χρησιµοποιούνται για τους πέρσες, ψυχρά γκρι- µπλε για τους µακεδόνες. Το σηµείο 

εκκίνησης της µάχης εντοπίζει κανείς στους πρόποδες του βουνού, ανάµεσα στο  

µισογκρεµισµένο κάστρο και το στρατόπεδο το µακεδόνων έξω από την πόλη, από όπου και 

εφορµούν τα αντίπαλα στρατεύµατα διαγράφοντας µια σπειροειδή κίνηση, που φτάνει µέχρι το 

πρώτο πλάνο µε τα πεσµένα άλογα και τους νεκρούς, για να καταλήξει στην άτακτη υποχώρηση 

των περσών στα αριστερά και πάλι προς το βάθος.    

         Το σηµείο θέασης της εικόνας τοποθετείται τόσο ψηλά, ώστε να βλέπουµε µε προοπτική 

πουλιού όχι µόνο όσα συµβαίνουν στη γη, τα βουνά, τα ποτάµια και την θάλασσα στο βάθος, 

αλλά και έναν εκπληκτικά δοσµένο ουρανό. 

         Στο κέντρο του ουρανού αιωρείται η λατινική ξύλινη επιγραφή που ανακοινώνει την νίκη 

του Αλεξάνδρου επί του ∆αρείου. Η επιγραφή  τοποθετείται σε διαγώνια θέση ωστε ο χώρος να 

κερδίζει σε βάθος και ακολουθεί µια περιστροφική κίνηση από τα αριστερά προς τα δεξιά.. Στην 



αριστερή και δεξιά άκρη της είναι δεµένα κόκκινα υφάσµατα που οδηγούν τη µατιά µας προς τα 

δύο αστέρια του πίνακα και την δραµατική τους αντίθεση. Ο ήλιος στα δεξιά, δοσµένος σαν το 

κέντρο µιας δίνης κόκκινων, χρυσών και σκούρων γκρι σύννεφων, φωτίζει τους µαχόµενους, τα 

βουνά, τα ερείπια, την θάλασσα.   Αριστερά ανατέλλει το φεγγάρι στέλνοντας ένα αδύναµο µπλε 

φως που δηµιουργεί στεφάνι γύρω του.  

       Κοινός τόπος στην βιβλιογραφία για το συγκεκριµένο έργο αποτελεί η αναγνώριση της 

αναλογίας ανάµεσα στο ιστορικό και το φυσικό γεγονός, ως το κύριο χαρακτηριστικό του έργου. 

Η µάχη που διαδραµατίζεται στη γη, στη σφαίρα του µικρόκοσµου, αποκτά κοσµικές διαστάσεις 

καθώς αντανακλάται στο µακρόκοσµο, στην πάλη του ήλιου µε τα σύννεφα που συνθέτει ένα 

ανάλογο δράµα.  

        Πράγµατι ο Άλτντόρφερ, εφαρµόζοντας µια σειρά από µορφολογικές αναλογίες αλλα και 

αντιθέσεις, κατορθώνει να απεικονίσει έξοχα αυτήν την ενότητα. Στον πόλεµο των 

στρατευµάτων στη γη απαντά η δραµατικότητα στον ουρανό. Στη σπειροειδή κίνηση των 

στρατευµάτων στη γη, αντιστοιχούν οι τοξοειδείς φόρµες των συννέφων πάνω από τον ήλιο 

καθώς και η όλη περιστροφική κίνηση του ουρανού. 

      Κάτω από την επιγραφή µε την αναγγελία της νίκης του Αλεξάνδρου, κρέµεται ένα κορδόνι 

στην άκρη του οποίου είναι δεµένο ένα δακτυλίδι. Παρατηρούµε οτι το δακτυλίδι τοποθετείται 

στο σηµείο εκείνο του ορίζοντα που ο ουρανός συναντά την γη και όπου βρίσκεται το σηµείο 

φυγής. Ο κάθετος άξονας του κορδονιού που περνά από το µέσο σχεδόν -κλίνει ελαφρώς προς τα 

αριστερά- της σύνθεσης, σταθεροποιεί την εικόνα και ιδιαίτερα τον ουρανό που µοιάζει να 

περιστρέφεται.  

        Προεκτείνοντας νοερά τον κάθετο άξονα που περνά από το δακτυλίδι, παρατηρούµε ότι 

αυτό βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε την µορφή του Αλεξάνδρου. Με τον τρόπο αυτό και η µατιά 

µας κατευθύνεται στον πρωταγωνιστή της µάχης, που καθίσταται ευκολότερα διακριτός µέσα 

στον συνωστισµό και υποδεικνύεται για ακόµα µια φορά η νίκη του επί του ∆αρείου. Μια 

συνήθης συµβολική χρήση του δακτυλιδιού στην χριστιανική τέχνη ήταν, όπως γνωρίζουµε, η 

υποδήλωση εξουσίας.   

         Η προβολή βεβαίως του ήρωα επιτυγχάνεται και µε άλλα µέσα: τον κενό χώρο ανάµεσα 

στους πρωταγωνιστές-αν µπορούµε να µιλήσουµε για κάτι τέτοιο στην συγκεκριµένη περίπτωση-

της µάχης και τον σκιασµένο, σε σχήµα τριγώνου κοµµάτι µε τους νεκρούς  στα δεξιά τους. Ο 

Μέγας Αλέξανδρος στέκεται ακριβώς στο κεντρικό σηµείο της κίνησης. Ενώ όλοι οι πολεµιστές, 

εκτός του ∆αρείου βλέπονται από επάνω, ο Αλέξανδρος βλέπεται από το πλάι. 



         Η µικρογραφική τεχνική που ακολουθείται στην απεικόνιση της µάχης, καταργεί κάθε 

αίσθηση ηρωισµού ή φρίκης που συνήθως συνοδεύουν τις πολεµικές σκηνές. Αυτή η 

αντιπαράθεση ανάµεσα στην µικρότητα και την ανωνυµία των ανθρώπων- πολεµιστών και την 

απεραντοσύνη και τη µεγαλοπρέπεια του τοπίου, ίσως αποτελεί σχόλιο του καλλιτέχνη σχετικά 

µε την ασηµαντότητα του ανθρώπου µπροστά στις κοσµικές δυνάµεις και την υποταγή του σε 

αυτές. 

         Την ίδια στιγµή βέβαια, η µάχη ανάµεσα στους Μακεδόνες και τους Πέρσες αποδίδεται 

σαν ένα, σύγχρονο προς τον καλλιτέχνη, γεγονός. Ο πολεµικός εξοπλισµός µε τον οποίο ενδύει 

τους στρατιώτες του Άλτντόρφερ είναι αυτός του 16ου αιώνα. Τα φτερωτά κράνη των µακεδόνων 

µάλιστα, αντιστοιχούν σε εκείνα του στρατού του Μαξιµιλιανού, όπως τα γνωρίζουµε από τις 

άφθονες εµφανίσεις των Landsknechte στην γερµανική τέχνη της εποχής. Η ίδια σύγχρονη 

εκδοχή, παρατηρείται και στα γοτθικά και αναγεννησιακά αρχιτεκτονήµατα, από τα οποία 

συντίθεται η πόλη στο βάθος. 

         Πολλοί επίσης µελετητές ακολουθώντας τον Cord Meckseper υποστηρίζουν, οτι ο 

Άλτντόρφερ στον πίνακά του προσπάθησε να αποδόσει την µάχη στο σηµείο που πραγµατικά 

έγινε, έχοντας ως πρότυπο το σύγχρονό του χαρτογραφικό υλικό. Με προσανατολισµό από 

βορρά προς νότο, όπως κοιτάµε το έργο, ανοίγονται στη θέα µας  οι ακτές τις ανατολικής 

µεσογείου. Το νησάκι στο κέντρο της θάλασσας είναι η Κύπρος, ενώ πίσω από αυτήν και τον 

ισθµό, βρίσκεται η Ερυθρά θάλασσα και δεξιά η Αίγυπτος µε το ∆έλτα του Νείλου. 

         Στο σηµείο αυτό ο Silver ακολουθώντας τον Winzinger θα υποδείξει, ότι η απόδοση µε 

σύγχρονους όρους της µάχης στην Ισσό, σχετίζεται άµεσα µε την συγκεκριµένη ιστορική στιγµή 

στην οποία βρισκόταν τότε η Ευρώπη και δη η Αγία  Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία σε ό,τι αφορά τις 

διαφορές της µε τον ισλαµικό κόσµο.   

        Γνωρίζουµε τις συνεχείς συνοριακές συγκρούσεις, ιδιαίτερα αισθητές στην περιοχή της 

Ουγγαρίας,  µεταξύ των Αψβούργων, οι οποίοι από τον 13ο αιώνα κυριαρχούν στην πολιτική 

ζωή της Αυτοκρατορίας και των Οθωµανών. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία που από το 1481 έως 

το 1556 θα βρεθεί  στον κολοφώνα της ισχύος της, θα αποτελέσει µόνιµη απειλή για ολόκληρη 

την χριστιανική Ευρώπη, εκµεταλλευόµενη την πολιτική και θρησκευτική διάσπαση της. Το 

1521 ο Σουλεϊµάν ο Α΄ θα καταλάβει το Βελιγράδι, ανοίγοντας το δρόµο για µια ευρείας 

έκτασης προέλαση βόρεια του ∆ούναβη, ενώ το 1529, την χρονιά δηλαδή δηµιουργίας της 

Μάχης στην Ισσό, θα φτάσει µέχρι τις πύλες της Βιέννης που παρότι δεν θα παραδοθεί, η 

πολιορκία της και µόνο θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στους Οθωµανούς. Είδαµε σε 



προηγούµενο κεφάλαιο τις εκκλήσεις που απευθύνει ο Μαξιµιλιανός  για  ενότητα του 

χριστιανικού κόσµου καθώς και για µια σταυροφορία κατά των Τούρκων. 

         Σε µια τέτοια προοπτική, οι Winzinger και Silver υποδεικνύουν την ιστορική σηµασία που 

η µάχη στην Ισσό θα αποκτούσε στη συνείδηση της τότε χριστιανικής Ευρώπης,  ως το ευτυχές 

για αυτήν τέλος µιας σύγκρουσης εννοούµενης µε όρους ανατολής (Πέρσες)- δύσης 

(Μακεδόνες). Την λήξη µε άλλα λόγια της στρατιωτικής κατοχής της Ευρώπης από τις 

αλλόδοξες δυνάµεις, σε µια εποχή που απειλούταν εκ νέου.  

        Τα αστέρια στον ουρανό της Μάχης στην Ισσό, εκτός των άλλων, θα µπορούσαν να 

αποτελούν, σύµφωνα µε την ίδια ερµηνεία και πολιτικά σύµβολα : ο ήλιος, σύµβολο του θείου 

στις θρησκευτικές σκηνές, φέρεται τώρα ως το έµβληµα του Αλεξάνδρου, του νικητή και της 

χριστιανικής ∆ύσης. Το µισοφέγγαρο σε έναν περισσότερο συννεφιασµένο και βαρύ ουρανό, 

φέγγει αδύναµα και τοποθετείται στην πλευρά του ηττηµένου, αντιστοιχώντας στο πολιτικό 

σύµβολο του Ισλάµ, την ηµισέληνο.  

         Γνωρίζουµε βέβαια οτι τα µοτίβα του ηλίου και του φεγγαριού, ήταν ήδη τον 16ο αιώνα 

ένας καθιερωµένος τύπος στην εικονογραφική παράδοση των πολεµικών σκηνών. Σε µια 

ξυλογραφία του Κόµπεργκερ για παράδειγµα (εικόνα 86), ο ήλιος και το φεγγάρι πάνω από τους 

µαχόµενους, υποδεικνύουν προφανώς τα χρονικά, υπαγορευµένα από την φύση, όρια της µάχης. 

Είναι εξάλλου γνωστό, ότι οι εχθροπραξίες ξεκινούσαν πάντα µε την ανατολή του ηλίου και 

τέλειωναν µε την δύση του.  

         Σε µια ξυλογραφία  του Μπουργκµαϊρ (εικόνα 87) όπου απεικονίζεται η νίκη του 

Μαξιµιλιανού επί του βοηµικού στρατού, ο ήλιος στον ουρανό υποδεικνύει, ότι οι πολεµιστές 

οδηγούνται στην µάχη µε την ανατολή.  

         Εκτός της χρήσης αυτής όµως, όπως υποστηρίζει ο Koepplin, στην παράδοση αυτή η 

παρουσία του ηλίου και του φεγγαριού υποδείκνυε τον καθορισµό της µάχης από µια ανώτερη 

δύναµη, αυτή της µοίρας. Ίσως η λειτουργία τους αυτή να προέρχεται από την χρήση τους στις 

µεσαιωνικές Σταυρώσεις, όπου ήλιος και φεγγάρι στερεώνονταν δεξιά και αριστερά του 

εσταυρωµένου, προκειµένου να δηλώσουν την υποταγή τους στην βούληση του θεού.  

         Ο Άλτντόρφερ, που στη Σταύρωση της Κάσελ (εικόνα 89) κρύβει τον ήλιο και το φεγγάρι 

πίσω από τα σύννεφα -στα δεξιά του Χριστού- ακολουθεί σαφώς αυτήν τη παράδοση ενώ µε την 

Μάχη στην Ισσό την εµπλουτίζει, αποδίδοντας στα σύµβολα ιστορικό και πολιτικό περιεχόµενο. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

         Αντικείµενο αυτής της εργασίας ήταν η παρουσιάση και αξιολόγηση δύο σύγχρονων  

ερµηνευτικών προσεγγίσεων για τα τοπία του Άλµπρεχτ Άλντόρφερ.  Αυτή η επιλογή οφείλεται 

στη διαπίστωση οτι αµφότερες αποτελούν ενδεικτικά παραδείγµατα εκείνων των τάσεων της 

έρευνας, που ρητά ή άρρητα θέτουν την τέχνη του ρεγκενσµπουργκιανού στον αντίποδα της 

ιταλικής-αναγεννησιακής τέχνης. Παρά τις διαφορές στις αφετηρίες και την οικοδόµηση των 

επιχειρηµάτων τους, οι προσεγγίσεις αυτές ερµηνεύουν τόσο την  απόφαση του Άλντόρφερ να 

αναγάγει το τοπίο σε µείζον θέµα της καλλιτεχνικής του δηµιουργίας όσο και το ιδιαίτερο ύφος 

µε το οποίο το αποδίδει ως σύµπτωµα της αντιπαράθεσής του- συνειδητής, στην πρώτη 

περίπτωση, ασυνείδητης µάλλον, στη δεύτερη- µε την ιταλική τέχνη της εποχής του. Απ΄ αυτή τη 

σκοπιά λοιπόν, µπορούµε να πουµε οτι εξετάσαµε δύο διαφορετικούς δρόµους που οδηγούν  στο 

ίδιο σηµείο. 

        Η αγγλοαµερικανική ερµηνεία θεµελιώνει αυτή την άποψη υποστηρίζοντας οτι τα τοπία του 

Άλτντόρφερ ήταν, την εποχή της δηµιουργίας τους, φορείς µιας γερµανικής πατριωτικής 

αντίληψης. Σύµφωνα µ� αυτή την άποψη, ο Άλτντόρφερ  εικονογραφεί µε τα τοπία του τις 

προσπάθειες που καταβάλλει η σύγχρονή του γερµανική, ουµανιστική κίνηση για τη συγκρότηση 

της γερµανικής εθνικής ταυτότητας και συνείδησης.  Υπό το πρίσµα αυτό, οι πριµιτιβιστικές 

σκηνές του Άλντόρφερ ερµηνεύονται ως ανταπόκριση σε µια υποτιθέµενη έκκληση για 

επιστροφή στο γερµανικό παρελθόν,  η επαναλαµβανόµενη χρήση του µοτίβου του δάσους, ως 

ανάδειξη του συµβόλου της γερµανικότητας και ως δείγµα αντίστασης του καλλιτέχνη στον 

προοπτικό-σκηνικό χώρο της ιταλικής αναγέννησης, η έµπνευση από την εγχώρια τοπογραφία 



και η δηµιουργία καθαρών τοπίων ως αποθέωση των γεωκλιµατικών ιδιαιτεροτήτων του 

γερµανικού χώρου. Όπως προσπαθήσαµε να δείξουµε, µια τέτοια συλλογιστική ενδεχοµένως να 

οδηγούσε  στα εξής ερωτήµατα: 

         Εάν υποθέσουµε οτι οι πριµιτιβιστικές σκηνές του Αλντόρφερ εκφράζουν µια νοσταλγία 

ή/και µια τάση εξιδανίκευσης του γερµανικού παρελθόντος, τότε θα µπορούσαµε επίσης να 

ισχυριστούµε οτι και οι ανάλογου θέµατος σκηνές του Πιέρο ντι Κόζιµο, ή του Πολλαγιουόλο 

εκφράζουν κάτι αντίστοιχο από την ιταλική πλευρά. Εάν το κύριο χαρακτηριστικό έργων, όπως η 

Μάχη του Αγ. Γεωργίου µε το ∆ράκο, είναι -εξαιτίας της έντονης παρουσίας του «πυκνού και 

αρχέγονου δάσους»- ο  τευτονικός/εθνικός χαρακτήρας, µήπως θα έπρεπε να αποδώσουµε 

ανάλογα χαρακτηριστικά και στο Μαρτύριο του Αγ. Πέτρου του Τζοβάνι Μπελίνι, έργο το οποίο 

προηγείται χρονολογικά; Εάν παραδεχτούµε οτι ο Ντύρερ δοξολογεί µε τις ακουαρέλες του τη 

«γερµανική πατρίδα», δεν θα πρέπει να δεχτούµε οτι κάνει το ίδιο και για την «ιταλική»; 

        Η δεύτερη ερµηνεία µε την οποία ασχοληθήκαµε, θεµελιώνει τον αντι-ιταλικό χαρακτήρα 

των τοπίων του Άλντόρφερ στη σχέση του καλλιτέχνη µε τη Devotio moderna, έναν λαϊκής 

προέλευσης µυστικισµό, που -σύµφωνα τουλάχιστον µε τον Stange- ήταν τότε διαδεδοµένος στο 

Βορρά. Σύµφωνα µ� αυτή την εκδοχή, ο Άλτντόρφερ αποφασίζει να αφιερωθεί στην 

υποδεέστερη, για τα καλλιτεχνικά δεδοµένα της εποχής θεµατική κατηγορία της τοπιογραφίας, 

διότι δεν εµπνέεται από την λόγια ουµανιστική κίνηση και την έµφασή της στη φιλολογική 

παράδοση, όπως οι ιταλοί συνάδελφοί του. Πηγή έµπνευσής του είναι ένα είδος πανθεϊστικής 

θεώρησης του κόσµου, που στρέφεται στα ταπεινά, καθηµερινά πράγµατα και αντιµετωπίζει τη 

φύση ως αποκάλυψη του θεού στον αισθητό κόσµο. 

        Βεβαίως, µπορεί να υποστηριχθεί εδώ µε ασφάλεια οτι  τα τοπία του Άλντόρφερ 

χαρακτηρίζονται  από µια αναλογία µακρόκοσµου-µικρόκοσµου, φύσης και ψυχικής διάθεσης 

του ανθρώπου, γεγονός  που εκφράζει µια θρησκευτικότητα πανθεϊστικού τύπου. Μια τέτοια, 

όµως, θεώρηση  δεν µπορεί ούτε να συσχετιστεί µε κάποιο είδος λαϊκού µυστικισµού ούτε 

βέβαια  να περιοριστεί στο βορρά. Αντιθέτως, θα πρέπει να κατανοηθεί στα πλαίσια των 

αντικληρικαλικών και αντισχολαστικιστικών αιτηµάτων του ουµανισµού εντεύθεν και εκείθεν 

των Άλπεων. Το γεγονός οτι για τους γερµανούς ουµανιστές ο εναλλακτικός αυτός τρόπος 

λατρείας βρισκόταν σε συµφωνία  µε τα θρησκευτικά ήθη των αρχαίων γερµανικών φύλων, όπως 

αυτά περιγράφτηκαν από τον Τάκιτο, είναι ένα στοιχείο που δεν θα πρέπει να αποκλειστεί από 

την ερµηνεία των τοπίων του Άλτντόρφερ. 

          Εφόσον η άποψη περί γερµανικότητας και εκείνη περί βόρειου και λαϊκού µυστικισµού 



αδυνατούν να ερµηνεύσουν ικανοποιητικά τόσο την απόφαση του Άλτντόρφερ να ασχοληθεί 

εκτεταµένα µε το τοπίο όσο και συγκεκριµένα στοιχεία του ύφους του, που οµολογουµένως 

παρουσιάζουν µεγάλες διαφοροποιήσεις από την ιταλική-αναγεννησιακή τέχνη της εποχής του, 

σε ποιές κατευθύνσεις θα πρέπει να στραφεί η έρευνα; Καταρχάς, πιστεύουµε οτι δεν µπορούµε 

να απαντήσουµε ικανοποιητικά σε αυτά τα ερωτήµατα, εάν δεν εντάξουµε το συγκεκριµένο 

καλλιτεχνικό έργο στο χώρο και στο χρόνο του. Ο Αλντόρφερ δεν είναι αποκοµµένος από τις 

ευρύτερες καλλιτεχνικές, διανοητικές και κοινωνικές ζυµώσεις της εποχής του.  

         Η γενική τάση προς τη φυσιοκρατία και τη µίµηση της φύσης, που φέρνει η αναγέννηση, 

«ανοίγει το παράθυρο» στο φυσικό κόσµο και αντικαθιστά σταδιακά το χρυσό φόντο στις 

θρησκευτικές σκηνές των αλταριών από όψεις που µιµούνται το φυσικό περιβάλλον. Αυτή η 

προσπάθεια, που ξεκινά στη Φλωρεντία του 15ου αιώνα µε έργα όπως η Βάπτιση του Χριστού, του 

Πιέρο ντέλλα Φραντσέσκα (εικόνα 90) ή το Μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, των αδελφών 

Πολλαγιουόλο (εικόνα 91), θα κορυφωθεί µε το Λεονάρντο, µε τον οποίο η σπουδή της φύσης 

θα µεθοδευτεί επιστηµονικά  (εικόνες 92, 93). 

        Είναι βεβαίως αποδεκτό οτι το τοπίο στη φλωρεντινή τέχνη της πρώιµης αλλά και της 

ώριµης αναγέννησης, δεν έχει πίσω του καµιά ιδιαίτερη εικονογραφική παράδοση ούτε και τη 

δηµιουργεί. Παρά την τεράστια συµβολή της φλωρεντινής τέχνης στη φυσιοκρατική απόδοση 

του χώρου µέσω της γραµµικής προοπτικής, το τοπίο παραµένει µια νότα ανάπαυσης απωθηµένη 

στο βάθος του δράµατος. Το ενδιαφέρον των φλωρεντινών επικεντρώνεται κατά κανόνα στην 

αναπαράσταση της ανθρώπινης µορφής, στον προσδιορισµό λογικών χωρικών σχέσεων και στην 

αφήγηση. 

         Σχεδόν ταυτόχρονα µε τον πυρετό της προοπτικής στη Φλωρεντία, στις Κάτω Χώρες 

εµφανίζεται το λεγόµενο υστερογοτθικό ύφος. Το ύφος αυτό, απόγονος του διεθνούς γοτθικού 

ρυθµού, θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τοπιογραφίας τον αιώνα που θα 

ακολουθήσει. Αυτό θα επιτευχθεί µε δύο τρόπους.        Πρώτον, αξιοποιώντας το γοτθικό 

ρεαλισµό, θα εκφράσει την αγάπη του για την ακριβή και λεπτοµερή απόδοση του µεµονωµένου. 

∆εύτερον, σύµφωνα µε µια νέα αντίληψη για το φως, που πρώτοι οι αδελφοί  Βαν Άικ 

διαµορφώνουν, ο χώρος θα αποδοθεί µέσω κυρίως της ατµοσφαιρικής προοπτικής, µέσω δηλαδή 

λεπτών µεταβάσεων φωτός και χρώµατος. Το πρώτο ίσως παράδειγµα αυτού του νέου ρόλου, 

που αποκτά το φως στην οικοδόµηση του χώρου και την ενοποίηση των στοιχείων της σύνθεσης, 

εντοπίζουµε στη Σταύρωση του 1420-25 (εικόνα 94), ενώ ένα εξαιρετικό παράδειγµα συνδυασµού 

των δύο στοιχείων που αναφέρθηκαν µας δίδει η Λατρεία του Αµνού (εικόνα 95) από το αλτάρι της 



Γάνδης, όπου λουλούδια και φυλλώµατα αποδίδονται µε λεπτοµέρεια και ζήλο. Στο φως των 

ανταλλαγών και του καλλιτεχνικού διαλόγου που διαµορφώνεται ανάµεσα στα δύο αυτά 

ρεύµατα της εποχής- την αναγεννησιακή τέχνη της Ιταλίας και την υστερογοτθική παράδοση του 

βορρά- θα πρέπει, πιστεύουµε, να ειδωθεί συνολικά το έργο του Άλτντόρφερ και κυρίως τα τοπία 

του.  

        Ειδικότερα, το έργο αυτό θα πρέπει να µελετηθεί σε συνδυασµό µε την βενετσιάνικη τέχνη 

της εποχής και µε καλλιτέχνες όπως ο Τζοβάνι Μπελίνι, ο Τζορτζόνε και ο Λορέντζο Λότο 

καθώς, όπως είδαµε, οι αναλογίες που παρουσιάζονται ανάµεσα στα έργα τους και στα έργα του 

Άλτντόρφερ είναι αξιοσηµείωτες. Σε ό,τι αφορά στην παράδοση των Κάτω Χωρών θα πρέπει να 

διερευνηθεί η επίδραση των εικονογραφηµένων χειρογράφων και η συνεισφορά τους στην 

ανάπτυξη του τοπίου τον 16ο αιώνα, που, όπως είδαµε, παρουσιάζονται πολλές συγγένειες από 

πλευράς τεχνικής. Σε σχέση µε την ίδια τη γερµανική παράδοση, θα  πρέπει να εξετασθούν οι 

αναλογίες ανάµεσα στα τοπία του Άλντόρφερ και στα διακοσµητικά χαρακτικά καλλιτεχνών του 

15ου αιώνα, όπως του Ίσραελ φαν Μέκενεµ και του Μάρτιν Σονγκάουερ (εικόνες 96, 97). 

Πιθανότατα η «έλλειψη χώρου» σε έργα του Άλτντόρφερ, όπως στον Άγιο Γεώργιο, να εξηγείται 

και λόγω της άντλησης προτύπων βλάστησης από αυτά τα χαρακτικά. Τέλος, για την ερµηνεία 

της απόφασης του Άλντόρφερ να παράγει καθαρά τοπία, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ο ρόλος της 

αγοράς, αφού εκείνη την εποχή παρατηρείται µια αυξηµένη ζήτηση σε σχέση µε το νέο αυτό 

είδος. 
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