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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ ηδέα ηεο έξεπλαο ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη (Giorgio 

Vasari) ήξζε κάιινλ σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο πνξείαο καο κέζα ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχκε, θαζψο ήδε είρακε αζρνιεζεί κε ηελ πνιπδηάζηαηε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αξξεηηλνχ ζε θάπνηεο ζεκηλαξηαθέο εξγαζίεο. Σψξα φκσο γηα 

πξψηε θνξά ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο καο δελ ζα βξεζνχλ νη παζίγλσζηνη Βίνη 

ηνπ αιιά ε ηεξάζηηα θαιιηηερληθή ηνπ παξαγσγή θαη πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 

άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ηίηιν, ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα γηα ην Παιάηζν 

Βέθθην (Palazzo Vecchio). 

Ζ ηδέα απηή εληζρχζεθε ζηελ πνξεία, κεηά θαη απφ κηα ζρεηηθή έξεπλα, απφ 

ην γεγνλφο φηη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο βξίζθνληαη πνιιά απφ ηα 

βαζηθά βηβιία θαη εγρεηξίδηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαζψο θαη 

αξθεηά πεξηνδηθά πνπ πεξηείραλ άξζξα πνπ καο ελδηέθεξαλ. Ωζηφζν ε επίζθεςή καο 

ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνπσιεία ηνπ εμσηεξηθνχ ήηαλ αλαπφθεπθηε 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηελ εηδηθφηεξε βηβιηνγξαθία θαη θπζηθά λα δνχκε απφ 

θνληά φζα έξγα ηέρλεο καο ελδηέθεξαλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ θάζε είδνπο βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ πξψηα θαη πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο γνλείο θαη ηελ αδειθή κνπ, πνπ 

ήηαλ πάληνηε δίπια κνπ θαη ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε 

παξακνλή κνπ ζην παλεπηζηήκην νχηε γηα κία κέξα. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη φινπο ηνπο λένπο θίινπο πνπ 

απέθηεζα εξρφκελνο ζην Ρέζπκλν, νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν ηνπο κε ελζάξξπλαλ θάζε 

θνξά λα ζπλερίδσ θαη θπξίσο ηνπο Λεπηέξε πχξνπ, Κπξηάθε Αξγπξψ θαη Μαίξε 

Παπαγεσξγίνπ πνπ αλέρηεθαλ ηελ επηκνλή κνπ, πνιιέο θνξέο εκκνλή, λα ζπδεηψ ην 

ζέκα θαη ηηο απνξίεο κνπ μαλά θαη μαλά. Θα ήζεια αθφκα λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο 

ηνπο Γηάλλε Υαηδεληθνιάνπ, πνπ επαλεηιεκκέλσο κε δέρηεθε ζηηο επηζθέςεηο κνπ 

ζην Βεξνιίλν, Κψζηα Μνπζηάθα, πνπ κε βνήζεζε ζε πνιιά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο 

κνπ, Παλαγηψηε Ησάλλνπ, πνπ κνπ παξαρψξεζε ηελ κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Antonio Pinelli, La Bella Maniera, πξηλ αθφκα εθδνζεί, φπσο θαη φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ πνπ θαη απηνί, ρσξίο λα ην 

γλσξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε ζηήξηδαλ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα. Σέινο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ Νίθν Υαηδεληθνιάνπ θαη Δπγέλην 

Μαηζηφπνπιν γηαηί, φπσο πηζηεχσ, κνπ δίδαμαλ λα ζθέθηνκαη „ηζηνξηθά‟. 
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Χξεηάδεηαη κήπσο κεγάιε λνεκνζχλε γηα λα θαηαιάβεη θαλείο 

φηη καδί κε ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, κε ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, κε ηελ θνηλσληθή ηνπο χπαξμε, 

αιιάδνπλ θαη νη παξαζηάζεηο ηνπο, νη απφςεηο ηνπο θαη 

νη ηδέεο ηνπο, κε κηα ιέμε ε ζπλείδεζή ηνπο; 

Μάξμ Κ. – Έλγθειο Φ. 

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο καο κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο κε πνηφλ 

ηξφπν θηινδνμνχκε λα εμεηάζνπκε ηα έξγα ηέρλεο πνπ θηινηερλήζεθαλ απφ ηνλ 

δηάζεκν, φρη φκσο γηα ηα θαιιηηερληθά ηνπ επηηεχγκαηα παξά γηα ηηο ζπγγξαθηθέο θαη 

ηζηνξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, Σδφξηδην Βαδάξη. Μπνξεί βέβαηα ηα εηθαζηηθά έξγα πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ εδψ λα παξήρζεζαλ απφ έλα άηνκν ή απφ ην εξγαζηήξην ελφο 

θαιιηηέρλε, φκσο απηφ έγηλε κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κέζα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ζην νπνίν έδξαζε ν θαιιηηέρλεο. Σηο ζπλζήθεο απηέο ζα ζπλεμεηάζνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα έξγα ηέρλεο ή 

ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο. Γελ ζα παξαιείςνπκε φκσο ηα πξνζσπηθά 

εθείλα ζηνηρεία ηνπ πνπ θαηά ηε γλψκε καο επεξέαζαλ ηηο δηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη 

απνηεινχλ θαη απηά κέξνο ηεο εξκελείαο ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ. 

Όζνη βέβαηα αζρνιήζεθαλ κε ην πξφζσπν θαη ηε δσή ηνπ Αξξεηηλνχ 

επηθεληξψζεθαλ θπξίσο, θαη φρη αδίθσο, ζην ηεξάζηηαο νπσζδήπνηε ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο θαη κνλαδηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ έξγν, ηνπο Βίνπο. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

κνηάδεη λα είλαη αηειείσηε, θαζψο ε επηξξνή πνπ άζθεζε ζηελ ηζηνξία θαη θπξίσο 

ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο ηέρλεο ήηαλ θαη απηή κνλαδηθή. Μάιηζηα πξνθαινχληαη 

έληνλεο αληηδξάζεηο ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα έθδνζεο ησλ Βίσλ
1
. Οη εηδηθέο κειέηεο

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ παξαγσγή θαη ηδηαίηεξα κε ην Παιάηζν 

Βέθθην εκθαλίζηεθαλ κφλν ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, κε ηελ δηνξγάλσζε 

1 Γηα παξάδεηγκα βι. ζηα, M. Roskill, Dolce‟s “Aretino” and Venetian Art Theory of the Cinquecento, 

New York University Press, Νέα Τφξθε, 1968 θαη Μ. Φεξλάλην, Ο Γθξέθν θαη ε ηέρλε ηεο επνρήο ηνπ 

- Σα ζρφιηα ζηνπο Βίνπο ηνπ Βαδάξη, εηζαγ. Ν. Υαηδεληθνιάνπ, κηθξ. Δ. Σαμνπνχινπ / Ο. νθξά, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2001 (α΄ ηζπαληθή έθδ. 1992). 
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εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, ιφγσ ίζσο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ άξρηζε λα απνθηά ην ίδην 

ην παιάηη σο ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην
2
.   

Παξ‟ φια απηά ειάρηζηεο είλαη νη κειέηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ κε ηξφπν 

ηζηνξηθφ ηελ ηέρλε ηνπ Αξξεηηλνχ. Όζνλ αθνξά ην παιάηη, επηθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηα εηθνλνγξαθηθά κνηίβα θαη ηελ εμήγεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εηθνλνγξαθηθή παξάδνζε ηεο επνρήο, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ή φρη θαη ζε πνην 

βαζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ρσξίο βέβαηα λα 

κεηψλεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ ζηελ έξεπλα. Ζ Barocchi, ζηελ 

κνλνγξαθία ηεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε Βαδάξη, ζα θάλεη κηα πξψηε πξνζπάζεηα λα ζέζεη 

ην εξψηεκα ησλ ζρέζεσλ ησλ έξγσλ ηνπ κε ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, επηηπρεκέλα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο κε κία αληηκεηψπηζε πνπ ζηέθεηαη ζην γεληθφ ηζηνξηθφ 

πιαίζην θαη δελ πξνρσξεί ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

εθείλε ηελ πεξίνδν θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηα έξγα
3
. Πην 

πξνσζεκέλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη πάλησο ην άξζξν ηνπ Rubinstein θαη ηα 

δχν άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ηελ ίδηα ρξνληά θαη ζην ίδην πεξηνδηθφ ησλ Forster θαη 

Kirwin
4
.  

Πνηεο φκσο είλαη απηέο νη εηδηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο παξήρζεζαλ ηα 

έξγα θαη πνηα γεγνλφηα κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα εμεγήζνπλ ηηο ζεκαηηθέο θαη 

εηθαζηηθέο επηινγέο; Πνηνη ιφγνη νδήγεζαλ ηνλ Βαδάξη λα πηνζεηήζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνηξνπηθέο ιχζεηο θαη λα αξλεζεί ελδερνκέλσο θάπνηεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε; Πνηνο ηξφπνο παξαγσγήο πθίζηαηαη απηή ηελ πεξίνδν ή 

πνηνο επηθξαηεί, θαη ζπλεπψο πνηεο ζρέζεηο δηακνξθψλνληαη κέζα ζην θξάηνο ηεο 

Φισξεληίαο; Πνηα είλαη ε θπξίαξρε ηάμε θαη πνηα ε ηδενινγία ηεο θαη εηδηθφηεξα ε 

„νπηηθή ηεο ηδενινγία‟ πνπ δηακνξθψλεηαη ηφηε ψζηε λα πξνθξίλνληαη θάπνηα 

ζηνηρεία έλαληη άιισλ; Πνηεο είλαη ηέινο νη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην επξχηεξν πιαίζην θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο, ηηο 

                                                 
2 Πεξηζζφηεξα πξβι. ζηελ βηβιηνγξαθία καο, ζει. 142-157. 
3 P. Barocchi, Vasari Pittore, G. Barbera, Φισξεληία, 1964. 
4 K. W. Forster, «Metaphors of Rule - Political Ideology and History in the Portraits of Cosimo I de‟ 

Medici», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, ηφκ. 15, 1971, ζει. 65-104, C. K. 

W. Kirwin, «Vasari‟s Tondo of Cosimo I with his Architects, Engineers and Sculptors in the Palazzo 

Vecchio - Typology and Re-identification of Portraits», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes 

in Florenz, ηφκ. 15, 1971, ζει. 105-122 θαη N. Rubinstein, «Vasari‟s painting of the foundation of 

Florence in the Palazzo Vecchio», Essays in the History of Architecture, presented to R. Wittkower, 

επηκ. A. Fraser/ H. Hibbard/ M. Lewine, Phaidon, Λνλδίλν, 1967, ζει. 64-73. 
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ζπλζήθεο θαη ηηο ζρέζεηο ζηελ κηθξνθιίκαθα ηνπ θφζκνπ ηνπ Βαδάξη θαη ηνπ Κφδηκν, 

πνπ ελ ζπλερεία επεξεάδνπλ ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα; Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

Ο Βαδάξη γελλήζεθε ζην Αξέηζν ζηηο 30 Ηνπιίνπ ηνπ 1511 θαη πεζαίλεη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1574 ζηελ Φισξεληία. Καηαγφηαλ απφ νηθνγέλεηα εχπνξσλ ηερληηψλ θαη 

εκπφξσλ πνπ αζρνινχληαλ, φπσο ππνλνεί θαη ην φλνκά ηνπ, κε ηελ θαηαζθεπή 

βάδσλ. Απφ πνιχ λσξίο φκσο νη γνλείο ηνπ θξφληηζαλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνλ 

λεαξφ κηα θαιή εθπαίδεπζε θαη ήδε ζηα δεθαηξία ηνπ ρξφληα ζα εληππσζηάζεη ηφζν 

γηα ηηο γλψζεηο ηνπ πνπ ζα θιεζεί ζηελ Απιή ησλ Μεδίθσλ ζηελ Φισξεληία. 

Δξρφκελνο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο θαη ηνπ θξάηνπο ζα αληηθξίζεη έλαλ θφζκν 

πνπ ζα ηνλ εληππσζηάζεη ηφζν πνπ, θαη γηα άιινπο ιφγνπο φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, ζα ππεξαζπηζηεί θαη ζα πξνβάιιεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

Θα αλαγθαζηεί φκσο πνιιέο θνξέο θαη γηα δηάθνξεο αηηίεο λα εγθαηαιείςεη 

ηελ αγαπεκέλε ηνπ πφιε θαη ηελ Απιή ησλ Μεδίθσλ κέζα ζηελ νπνία είρε αλδξσζεί 

θαη ζηελ νπνία είρε βξεη φιεο ηηο αλέζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ απνδεηνχζε. 

ηαζεξά φκσο πξνζέβιεπε ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ δεχηεξε παηξίδα ηνπ κεηά ην 

Αξέηζν. Θα επηζηξέςεη ηειηθά ην 1554, νξηζηηθά απηή ηε θνξά,  πξνθεηκέλνπ λα κπεη 

ζηελ ππεξεζία ηνπ λένπ δνχθα Κφδηκν Α΄ ησλ Μεδίθσλ (Cosimo I de‟ Medici). 

Αλαγλσξηζκέλνο πιένλ θαιιηηέρλεο θαη δηάζεκνο ζε νιφθιεξε ηελ Ηηαιία γηα ηνπο 

Βίνπο ηνπ (πνπ ε πξψηε έθδνζε αθηεξσκέλε ζηνλ δνχθα είρε γίλεη ζηα 1550), ζα 

αλαιάβεη ην πην θηιφδνμν ζρέδην πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί κέρξη ηφηε, ηελ αλαθαίληζε 

θαη δηαθφζκεζε ηνπ Παιάηζν Βέθθην θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα άλεηε πξηγθηπηθή 

θαηνηθία, έξγν πνπ ζα ηνλ απαζρνιήζεη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Ο επίζεκνο 

ραξαθηήξαο απηήο ηεο παξαγγειίαο ζα ηνπ εμαζθαιίζεη ην γφεηξν, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνζδνθνχζε, ζα δψζεη φκσο θαη ζην ίδην ην έξγν ηελ 

ηδηφηεηα κηαο επίζεκεο καξηπξίαο ηεο ηδενινγίαο ησλ θπβεξλψλησλ θαη ηεο άξρνπζαο 

ηάμεο, ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηελ Φισξεληία ηνπ 

16
νπ

 αηψλα. 
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ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ‘ΣΑΤΣΌΣΖΣΑ’ ΣΖ ΔΠΟΥΖ  

Αλαθεξφκελνο ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ζηελ Φισξεληία ηνπ 16
νπ

 αηψλα ν 

Antal ππνζηήξηδε ζσζηά φηη επξφθεηην γηα κηα πεξίπινθε θαηάζηαζε
5
. Ζ ηζηνξία ηεο 

ηηαιηθήο πφιεο πξνθάιεζε απφ πνιχ λσξίο ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ θαη ησλ 

ηζηνξηθψλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα γεγνλφηα 

ηεο επνρήο εθείλεο, ζπκβαηηθά απφ ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα ψο θαη ην ηέινο ηεο 

αλαγέλλεζεο. Πάληνηε φκσο δηαπηζηψλνπκε ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη εξγαζίεο ηνπο.  Τπάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ηελ „ηαπηφηεηα‟, ηεο 

επνρήο, γηα ην αλ ν ηξφπνο παξαγσγήο είλαη θενπδαξρηθφο ή θαπηηαιηζηηθφο ή αλ 

βξηζθφκαζηε ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη, αλ λαη, ζε πνην αθξηβψο ζηάδην απηήο 

ηεο κεηάβαζεο, αλ ππάξρεη πξφνδνο ή νπηζζνδξφκεζε θαη ηη αθξηβψο ζεκαίλεη απηφ 

απφ κφλν ηνπ αιιά θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο επνρήο. Όια απηά βέβαηα είλαη δεηήκαηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ε πηνζέηεζε ηεο κίαο ή ηεο άιιεο άπνςεο ηζνδπλακεί κε 

ηελ εξκελεία πνπ ζα δψζεη θαλείο, ηη είδνπο εξσηήκαηα ζα ζέζεη θαη πνηα ζα είλαη ε 

βαζηθή γξακκή πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί γηα λα εξκελεχζεη 

ηα θαηλφκελα θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ ελλννχκε εκείο, 

φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή θαη άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηδίσο ηεο 

ηζηνξίαο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο ε απνδνρή δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπγγεληθέο επηζηήκεο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ, θαη δελ είλαη δπλαηφλ 

θάζε θνξά, λα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Σν εγρείξεκα ηεο ζχλδεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο κε ηηο ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο παξήρζεζαλ είλαη έηζη θη αιιηψο δχζθνιν, φπσο εχθνια 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη θνηηάδνληαο ηελ κέρξη ζήκεξα ηζηνξηνγξαθηθή 

παξαγσγή
6
. Γίλεηαη φκσο αθφκα δπζθνιφηεξν φηαλ εμεηάδνληαη πεξίνδνη ηεο 

ηζηνξίαο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη πξνθαινχλ ηηο δηαθσλίεο 

κεηαμχ ησλ εηδηθψλ. Δπηπξνζζέησο νη δηθέο καο δπζθνιίεο απμάλνπλ εδψ απφ ην 

γεγνλφο φηη έρνπκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ην δσγξαθηθφ έξγν ελφο θαη κφλν 

θαιιηηέρλε γηα κία θαη κνλαδηθή παξαγγειία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε κία 

                                                 
5 Βι. F. Antal, La Pittura italiana tra classicismo e manierismo, επηκ. Nicos Hadjinicolau, Editori 

Riuniti, Ρψκε, 1977, ζει. 19. 
6 Μηα ελδεηθηηθή, αιιά πνιχ πξνζερηηθή θαη πεξηεθηηθή απνηίκεζε κπνξεί λα βξεη θαλείο ζην Π. 

Κιάγθα, Οη πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Jacopo Carucci da Pontormo, δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ θαηαηέζεθε 

ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν, 2002, ζει. 29-36. 
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νιφθιεξε δεθαεηία, απφ φπνπ πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα θαη εξκελείεο γηα ην ίδην ην έξγν αιιά θαη γηα κεγαιχηεξα ζχλνια 

θαιιηηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θαη θαηλνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θέξεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν θαιιηηερληθφ πξντφλ. Θα ζηεξηρζνχκε 

ινηπφλ ζηα πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ άιινη θιάδνη ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ – κε παξαδείγκαηα πνπ πξνέξρνληαη θπζηθά απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο Φισξεληίαο – θαη ζα απνδερζνχκε ζέζεηο ηξίησλ, φζεο βέβαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

δηθή καο ινγηθή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θζάλνπκε ζηα φξηα ηνπ ζρεηηθηζκνχ. 

Απιψο απνδερφκαζηε φζεο είλαη πην θνληά ζηηο δηθέο καο ζεσξεηηθέο, κεζνδνινγηθέο 

θαη ελ ηέιεη ηδενινγηθέο ζέζεηο. 

Με ηελ ηζηνξία ηεο Φισξεληίαο θαη εηδηθφηεξα κε απηή ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Μεδίθσλ έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί θαη ζεκαληηθνί ηζηνξηθνί
7
, θαζψο ε πφιε απηή θαη 

ε ηζηνξία ηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φρη κφλν γηα ηελ δηθή ηεο εμέιημε 

αιιά γηα ηελ εμέιημε νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα απηνχ πνπ νλνκάδνπκε αθεξεκέλα „δπηηθνχ‟. Όρη άδηθα βέβαηα, 

θαζψο ε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ηεο ππήξμε θνκβηθή γηα ηελ γέλλεζε θαη ηελ 

πξφνδν λέσλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ, λέσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη ζπζηεκάησλ (φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα νη ζπληερλίεο, ν 

ζεζκφο κηαο επξείαο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο, ν ζεζκφο ησλ 

ηξαπεδψλ θ.α.).  

ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ησλ Μεδίθσλ έρνπλ εθαξκνζηεί ζρεδφλ φιεο νη 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο. Ζ ρξνληθή 

θάζε, πνπ γηα ιφγνπο ζπλελλφεζεο ζα νλνκάζνπκε εδψ αλαγέλλεζε, πξνθάιεζε ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, ίζσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηφηε αληρλεχνληαη θαη ηα 

πξψηα ζπέξκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ. Γπζηπρψο, φκσο, δελ 

έρνπκε θακία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ 

αλαγέλλεζε, ηελ δεθαεηία 1555-1565 ζηε Φισξεληία, πνπ καο ελδηαθέξεη εηδηθφηεξα, 

παξά κφλν κεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο. Δλψ ε ηζηνξία ηεο 

                                                 
7 Βι. γηα παξάδεηγκα  R. Albertini, Firenze dalla republica al principato - Storia e consienza politica,  

Einaudi, Σνξίλν, 1970 (α΄ γεξκαληθή έθδ. 1955), A. G. Brucker, Renaissance Florence, John Wiley 

and Sons, Νέα Τφξθε, 1969, A. G. Brucker, Firenze, 1138-1737, l‟imperio del fiorino, Mondadori, 

Μηιάλν, 1983, E. Cochrane, Florence in the forgotten centuries 1527-1800 - A history of Florence and 

the Florentines in the age of Grand Dukes, The University of Chicago Press, ηθάγν/ Λνλδίλν, 1973, 

Hale J. R., Florence and the Medici - The Pattern of Control, Thames and Hudson, Λνλδίλν, 1977, P. 

Burke, Tradition and Innovation in Renaissance Italy, Fontana Edition, Λνλδίλν, 1974 (α΄ έθδ. 1972) 

θαη N. Rubinstein, Florentines Studies: politics and society in Renaissance Florence, Faber and Faber, 

Λνλδίλν, 1968. 



 7 

Φισξεληίαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ν Κφδηκν Α΄ 

αλαιακβάλεη ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο ην 1537, θαίλεηαη λα εμάπηεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά παχεη θάζε  ελδηαθέξνλ, 

κε εμαίξεζε ηηο κειέηεο ησλ Cochrane θαη Albertini
8
, πνπ ζηξέθνληαη φκσο θαηά 

θχξην ιφγν πξνο ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ή ηηο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο. 

ρφιηα φζνλ αθνξά απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν πσο «απφ ηε ζηηγκή απηή [ελλ. 1532] ε 

πνιηηηθή ηζηνξία ηεο πφιεο δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ [ε 

ππνγξάκκηζε δηθή καο] θαζψο κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε δνπθάην, ην πνιίηεπκα 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε απηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κνλαξρίαο θαη νη κνλαδηθέο απεηιέο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν δνχθαο πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ παξά πξνζσπηθέο αληηδειίεο»
9
, ηα ζεσξνχκε πξνβιεκαηηθά, 

φπσο ζα γίλεη θαλεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ζ ηζηνξία ηεο Φισξεληίαο θαίλεηαη λα απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνλ 

14
ν
 αηψλα θαη κεηά, αθφκα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο ηέρλεο

10
. Απφ ηφηε 

πξάγκαηη ε Φισξεληία αξρίδεη λα θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε κέζα ζην γεσπνιηηηθφ 

ράξηε ηεο Δπξψπεο, αξρίδεη λα απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο δχλακε θαη 

επηξξνή ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν.  

Μέρξη λα θηάζνπκε βέβαηα ζηνλ 16
ν
 αηψλα, πνπ θπξίσο καο απαζρνιεί, 

πνιιά ήηαλ ηα γεγνλφηα ζηαζκνί, πνπ είηε επηηάρπλαλ εμειίμεηο, νη νπνίεο είραλ ήδε 

δξνκνινγεζεί, είηε δηέθνςαλ απφηνκα άιιεο, πξνζσξηλά ή κφληκα. Μπνξεί ινηπφλ ε 

εηζβνιή ηνπ Καξφινπ Ε΄ ηεο Γαιιίαο ζηα 1494 λα ζεκαηνδνηεί ζχκθσλα κε ηνλ 

Stephens ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα γηα ηελ Ηηαιία
11

 θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηελ 

Φισξεληία, ε επηβνιή φκσο ελφο απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ζηα 1532 θαίλεηαη λα 

ζεκαηνδνηεί ηελ πιήξε επαλάθακςε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πνπ έκνηαδε λα ράλεη 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή έδαθνο θαη πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ θενπδαξρηθφ.  

Μηιψληαο γηα θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ 

καξμηζηηθή έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη κηα νιφθιεξε ηάμε πξαγκάησλ, ε νπνία 

                                                 
8 Βι. R. Albertini, Firenze dalla republica al principato, φπ. π. θαη E. Cochrane, Florence in the 

forgotten centuries 1527-1800, φπ. π. 
9 Π. Κιάγθα, Οη πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Jacopo Carucci da Pontormo,  φπ. π., ζει. 48. 
10 Βι. F. Antal., Florentine painting and its social background - The bourgeois republic before Cosimo 

de‟ Medici‟s advent to power: XIV and early XV centuries, Icon Editions, Νέα Τφξθε, 1975 (α΄ έθδ. 

1948). 
11 Βι. J. N. Stephens, The fall of the Florentine Republic 1512-1530, Clarendon Press, Ομθφξδε, 1983, 

 ζει. 25.  
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ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο κεηαμχ ηνπ γαηνθηήκνλα – αξγφηεξα 

κεγαιναζηνχ αξηζηνθξάηε ζηηο πφιεηο – θαη ππνηαθηηθψλ ρσξηθψλ – αξγφηεξα 

εξγαηψλ-ηερληηψλ ζηηο πφιεηο
12

. ε απηφ ην ζχζηεκα ην πιεφλαζκα ησλ 

εθκεηαιιεπφκελσλ (εξγαζίαο θαη πξντφλησλ) κεηαβηβάδεηαη κε αλαγθαζηηθφ ηξφπν, 

θαζψο δελ ππήξρε ην ζηνηρείν ηεο „ειεχζεξεο αγνξάο‟ σο πξνο ηελ εξγαζία, θαη κε 

δηάθνξεο κνξθέο (έγγεηα πξφζνδνο ζε είδνο ή ζε ρξήκα, άκεζε εξγαζία, θαηαβνιή 

θφξσλ θηι.) ζηνπο θενπδάξρεο, ζηηο άξρνπζεο θνηλσληθά ηάμεηο
13

. Τπφ ηελ έλλνηα 

ινηπφλ απηή ν ηξφπνο παξαγσγήο ζηελ Σνζθάλε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα θαη ηνπ 16
νπ

 

αηψλα παξέκελε θενπδαξρηθφο, παξά ην γεγνλφο φηη ηφηε πιένλ δηαπηζηψλνπκε ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ηελ αθεηεξία ηνπ λένπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ. «Οη 

θενπδαιηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θάζε άιιν παξά θαηαξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θενπδαξρηθήο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηνπ 

θενπδαξρηθνχ θξάηνπο παξέκελαλ»
14

. 

Σν φηη νη ζρέζεηο παξαγσγήο παξέκελαλ θενπδαξρηθέο πξσηίζησο θαίλεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, αιιά θπζηθά θαη ζηνλ θνηλσληθφ, ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη ελ 

ζπλερεία θαη ζηνλ εηθαζηηθφ. Με άιια ιφγηα, φζν ζεκαληηθέο θη αλ ήηαλ νη 

κεηαβνιέο πνπ επέηξεςαλ απφ ηνλ 12
ν
 ψο θαη ηνλ 15

ν
 αηψλα ζηνπο παξαγσγνχο 

αγξνηηθψλ θαη βηνηερληθψλ πξντφλησλ θαη ζηνπο εκπφξνπο λα αλαπηχμνπλ κε θάπνηα 

ζρεηηθή ειεπζεξία ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, δελ ππήξμε θακία κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο δνκήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Ο έιεγρνο 

δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο
15

 παξέκελε ζηα ρέξηα ησλ 

θενπδαξρψλ θαη «θαλείο [ελλ. απφ ηνπο κειεηεηέο] δελ κπφξεζε λα αιιάμεη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ Μαξμ γηα ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν ησλ εκπφξσλ, φηη δειαδή ην θεθάιαηφ 

ηνπο παξέκελε πάληνηε ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο θαη πνηέ δελ επελδχζεθε κε 

λεσηεξηζηηθφ ηξφπν ζηε γεσξγηθή ή ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή»
16

. Ζ χπαξμε ινηπφλ 

θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ ρξήκαηνο δελ κεηέβαιε απφ κφλν ηεο ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο 

                                                 
12 Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θενπδαιηζκνχ βι. R. Brenner, «Feudalism», The New Palgrave, A Dictionary of 

Economics, επηκ. John Estwell/ Murray Milgate/ Peter Newman, ηφκ. 2, Macmillan Press, Λνλδίλν, 

1996 (α΄ έθδ. 1987), ζει. 309-315, Ρ.  Υίιηνλ, «Δηζαγσγή», Ζ Μεηάβαζε απφ ηνλ Φενπδαιηζκφ ζηνλ 

Καπηηαιηζκφ, κηθξ. Παχινο Γξεβελίηεο, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, 1982 (α΄ αγγιηθή έθδ. ηνπ άξζξνπ 

1953), ζει. 42-43 θαη Λεμηθφ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, επηκ. Υξήζηνπ Ν. Σφηζε, ηφκ. 2, εθδ. Πακίζνο, 

Αζήλα, 1984, ζει. 1059-1060. 
13 Βι. Ρ. Υίιηνλ, φπ. π., ζει. 33. Ο Υίιηνλ νλνκάδεη ηελ εμέιημε ηεο θενπδαξρίαο πνπ βαζίδεηαη ζε 

ρξεκαηηθέο πιεξσκέο «λφζν θενπδαιηζκφ». 
14 Ρ. Υίιηνλ, φπ. π., ζει. 36. 
15 Με ηνλ φξν κέζα παξαγσγήο ελλννχκε νπνηνδήπνηε ηερλεηφ κέζν βνεζάεη ζηελ παξαγσγή, ηφζν ηα 

εξγαιεία ηνπ αγξφηε ζε πξψην επίπεδν, φζν θαη ηα έξγα ππνδνκήο φπσο δξφκνη, κχινη θηι. 
16 Ρ. Υίιηνλ, «Δηζαγσγή», φπ. π., ζει. 32. 
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νηθνλνκηθνχο φξνπο, θαζψο απηφ δελ κεηαηξάπεθε ζε θεθάιαην θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζε βηνκεραληθφ θεθάιαην, αθνχ νχηε ην απαξαίηεην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ππήξρε πνπ ζα πνπινχζε ηελ εξγαζία ηνπ, νχηε ε θιίκαθα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα 

αλαπηπρζεί ην θεθάιαην μέθπγε απφ ηα φξηα ηνπ ηνπηθνχ γηα λα θηάζεη ζηελ 

απαηηνχκελε καδηθή παξαγσγή
17

. Ζ ιεγφκελε εκπνξηθή επαλάζηαζε πνπ μεθίλεζε 

ήδε απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα ζηε Φισξεληία, δελ άιιαμε θαζφινπ ηνλ θενπδαξρηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο, αθνχ κάιηζηα δελ ζπλνδεπφηαλ απφ κηα θνηλσληθή επαλάζηαζε, θάηη 

πνπ δελ ζα γίλεη παξά πνιχ αξγφηεξα κε ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο ηνπ 18
νπ

 αηψλα
18

.  

Όια απηά  θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηελ εηθφλα ηεο Φισξεληίαο 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ηδηαίηεξα απφ ηελ ηξίηε δεθαεηία θαη κεηά. Οη γαηνθηήκνλεο ζηελ 

χπαηζξν ζπλέρηζαλ λα απνζπνχλ απφ ηνπο ρσξηθνχο έγγεηα πξφζνδν, ελνίθην θαη 

πξφζζεηε εξγαζία κε κε-νηθνλνκηθφ θαηαλαγθαζκφ, ελψ ζηελ πφιε νη λένη 

κεγαιναζηνί αξηζηνθξάηεο
19

 απνζπνχζαλ ρξήκαηα απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα κε ηελ κνξθή αλαγθαζηηθψλ θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεκάησλ απφ δίθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ πνιέκνπο, νρπξσκαηηθά έξγα θαη ηελ θαηαζθεπή 

πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη παιαηηψλ. Οη κεγάινη έκπνξνη δελ επαλαζηαηηθνπνίεζαλ 

θαη δελ εληαηηθνπνίεζαλ ηελ βηνηερληθή παξαγσγή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαζπζηέξεζαλ κάιινλ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο κε ην λα ειέγρνπλ θαη λα 

πεξηνξίδνπλ ηνπο ηερλίηεο θαη ηηο ζπληερλίεο, νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αξγφηεξα ζα 

είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ηνπ Αιέμαλδξνπ ησλ Μεδίθσλ (Alessandro 

de‟ Medici) φζν θαη ηνπ Κφδηκν. Οη ηξαπεδίηεο επίζεο, παξά ηελ θαηλνκεληθή ηνπο 

δχλακε, πξνζαξκφζηεθαλ θαη απηνί ζηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή δνκή. Δπηπιένλ, ήδε 

απφ ηνλ 13
ν
 αηψλα, νη λενεκθαληδφκελνη απηνί αζηνί είραλ πξνρσξήζεη ζηελ 

πηνζέηεζε εζίκσλ θαη ζπλεζεηψλ ηεο θενπδαξρηθήο αξηζηνθξαηίαο, θαζψο θαη ζε 

νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε αγνξά γεο, νη νπνίεο παξέπεκπαλ ζε ζπληεξεηηθνχ 

ηχπνπ επελδχζεηο. Άξρηζαλ, κάιηζηα, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα επηδηψθνπλ, γηα 

ιφγνπο γνήηξνπ θαη θχξνπο, ηελ ζχλαςε γάκσλ κε κέιε ηεο ηάμεο πνπ απνηεινχζε 

νπζηαζηηθά ερζξφ ηνπο θαη θπζηθά ζπλέρηδε λα είλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ 

                                                 
17 Βι. K. Marx, Πξνθαπηηαιηζηηθνί Οηθνλνκηθνί ρεκαηηζκνί, εηζαγ. Eric Hobsbawm, κηθξ. Θ. 

Καινπίζεο, Δθδφζεηο Κάιβνο, Αζήλα, 1982 (α΄ αγγιηθή έθδ. 1964), ζει. 146-159. 
18 Βι. Ρ. Υίιηνλ, «Δηζαγσγή», φπ. π., ζει. 32. 
19 Με ηνλ φξν «λέα αξηζηνθξαηία» ή «λένη αξηζηνθξάηεο» ελλννχκε φζνπο πξνήιζαλ, απφ ηνλ 12ν 

αηψλα θαη κεηά, απφ ηνπο θφιπνπο ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ηξαπεδηηψλ, 

ζε αληίζεζε κε ηελ παιηά θενπδαξρηθή αξηζηνθξαηία ηεο ππαίζξνπ, πνπ φκσο εθπξφζσπνί ηεο, ήδε 

απφ ηνλ 13ν αηψλα, ζπλέξεαλ θαη απηνί ζηελ πφιε. Ο Κφδηκν επλννχζε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο 

ζεηείαο ηνπ, ηελ «λέα αξηζηνθξαηία», πνπ είρε ήδε απνξξνθήζεη ηελ παιηά, ελψ ηαπηφρξνλα επηδίσθε 

λα απνπνηεζεί απηή ηελ αζηηθή ηνπ θαηαγσγή πηνζεηψληαο λννηξνπίεο ησλ γαηνθηεκφλσλ-παηξηθίσλ.  
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επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Όια απηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηνχλ ηνλ 

ζηαδηαθφ εθ-θενπδαξρηζκφ ησλ εκπφξσλ θαη ησλ ηξαπεδηηψλ, πνπ ζηε κηθξνθιίκαθα 

ηεο Φισξεληίαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ κεηαβαηηθφηεηα ησλ δνκψλ πνπ ραξαθηήξηδε 

ηφηε ηελ δπηηθή Δπξψπε. 

Όπσο ζηελ ππφινηπε ήπεηξν, έηζη θαη ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Φισξεληία ηα 

θξάηε ζπλέρηδαλ λα θπβεξλνχληαη απφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ αξηζηνθξαηψλ πνπ 

ηνπο αληηπξνζψπεπαλ θενπδαιηθέο κνλαξρίεο
20

.  

 

Οη εθπξφζσπνη ηεο αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο κπνξεί λα είραλ αλαιάβεη ηα ελία ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, φκσο πεξηνξίδνληαλ κέζα ζηα πιαίζηα πνπ  

ήδε είραλ ζέζεη νη θενπδάξρεο θαη κε ηνλ θαηξφ ζπκβηβάζηεθαλ θαη απηνί θαη 

θαηέιεμαλ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηεο εθπεζνχζαο θαη απνχζαο πιένλ πξνεγνχκελεο 

θενπδαξρηθήο-γαηνθηεηηθήο αξηζηνθξαηίαο. 

                                                 
20 Βι. Ρ. Υίιηνλ, «Καπηηαιηζκφο – Ση ζεκαίλεη ε ιέμε;», Ζ Μεηάβαζε απφ ηνλ Φενπδαιηζκφ ζηνλ 

Καπηηαιηζκφ, κηθξ. Παχινο Γξεβελίηεο, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, 1982 (α΄ αγγιηθή έθδ. ηνπ άξζξνπ 

1962), ζει. 220. Ο ράξηεο πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ Β. Κξεκκπδά, Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή 

Ηζηνξία ηεο Δπξψπεο (16νο-20φο Αηψλαο), Γλψζε, Αζήλα, 1996 (α΄ έθδ. 1989-90), ζει. 98. 
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Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν ρξφλνο ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ρξφλν ηεο δίθαην-πνιηηηθήο δνκήο, αιιά ην Κξάηνο θαη ην Γίθαην παξακέλνπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ ππεξεζία ησλ παιηψλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ. Ζ ζπλχπαξμε απηή 

ζπληεξεηηθψλ θαη πξννδεπηηθψλ θάζε θνξά ζπζηεκάησλ, παιαηψλ ηξφπσλ 

παξαγσγήο θαη λέσλ πνπ αξρίδνπλ λα επηβάιινληαη, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ ηάμεσλ
21

, εμεγεί κάιινλ θαη ην 

θαηλφκελν ηεο ζπλχπαξμεο δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ „νπηηθψλ ηδενινγηψλ‟.  

Γελ ζα ήηαλ ινηπφλ ζσζηφ λα κηιάκε γηα επηθξάηεζε ελφο θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζηε Φισξεληία ηνπ 16
νπ

 αηψλα δηφηη ε πνιηηηθή θαη λνκηθή 

ππεξδνκή ηεο θνηλσλίαο εμαθνινπζνχλ λα είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

πξν-θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη πξψηνη εθείλνη θαπηηαιηζηέο δελ είραλ 

εμεηδηθεπκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη έηζη αλέπηπμαλ νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε 

ηνπο κεγαινθενπδάξρεο θάησ θπζηθά απφ ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχζε λα 

ππάξμεη θαλελφο είδνο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ δηακφξθσζε λέσλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Μάιηζηα ε αζηηθή ηάμε, θνβνχκελε ηηο θαηψηεξεο θάζε θνξά θνηλσληθέο 

ηάμεηο, ηνπο γεσξγνχο, ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο ηερλίηεο πνπ άλεθαλ ζηηο κηθξφηεξεο 

(Arti Minori) ζπληερλίεο, ζπκκάρεζε κε ηνλ θενπδαιηθφ ερζξφ ηεο, θαηαζηξέθνληαο 

έηζη ην ίδην ην ηαμηθφ ηεο κέιινλ, θαζψο ειαρηζηνπνηνχληαλ νη επθαηξίεο γηα 

θνηλσληθέο αιιαγέο.  

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα εζσηεξηθή αλαδίπισζε ε νπνία ηνλ 16
ν
 αηψλα 

ζπλνδεχζεθε θαη απφ έλαλ ηζρπξφ εμσηεξηθφ παξάγνληα. Απηφο δελ ήηαλ άιινο απφ 

ηελ εηζβνιή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πφιεο απφ ηελ κεγαιχηεξε θενπδαξρηθή δχλακε ζηνλ 

θφζκν εθείλε ηελ ζηηγκή, ηελ Ηζπαλία, ε νπνία θπζηθά κε θαλέλαλ ηξφπν δελ ζα 

επέηξεπε ηελ χπαξμε κηαο αληίπαιεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο θαη θπβέξλεζεο πνπ 

παξαδνζηαθά ζπλδένληαλ κε ηνπο Γάιινπο θαη ε νπνία ζα απεηινχζε ηα δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ ζπκθσλία ηεο Βαξθειψλεο
22

 πνπ κεηέηξεπε 

νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρεξζνλήζνπ ζε ππεθφνπο ησλ Αςβνχξγσλ.  

Ο ηξφπνο δξάζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ θάζε θνηλσληθήο ηάμεο είλαη 

δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή. Οη ζηφρνη θαη νη δηεθδηθήζεηο ηνπο επνκέλσο κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφδνληαη θαη λα αλαπξνζδηνξίδνληαη. Βέβαηα, νη δνκέο κηαο θνηλσλίαο 

                                                 
21 Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη «ην θεθάιαην εκθαλίδεηαη αξρηθά ζπνξαδηθά ή ηνπηθά, δίπια-δίπια κε ηνπο 

παιαηνχο ηξφπνπο παξαγσγήο, δηαξξεγλχνληάο ηνπο ζηγά-ζηγά παληνχ», K. Marx, Πξνθαπηηαιηζηηθνί 

Οηθνλνκηθνί ρεκαηηζκνί, φπ. π., ζει. 158.  
22 Πξφθεηηαη γηα ηελ ζπκθσλία , κεηά ηελ δήσζε ηεο Ρψκεο,  αλάκεζα ζηνλ Κάξνιν Δ΄ θαη ηνλ πάπα 

Κιήκε Ε΄ ην 1529, κε ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο απνδέρηεθε φινπο ηνπο φξνπο ππνηαγήο αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο ήηαλ θαη ε παξάδνζε ηεο Φισξεληίαο. 
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αιιάδνπλ κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη ζπρλά κφλν κε ηελ εθδήισζε θάπνηαο 

έθξεμεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο ή ιφγσ κηαο εμσηεξηθήο παξέκβαζεο
23

. Δηδηθφηεξα, 

ζπζηήκαηα φπσο απηφ ηνπ θενπδαιηζκνχ, πνπ ελ γέλεη θαηέρεη ηελ δχλακε ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεο ζηαζηκφηεηαο, κπνξνχλ λα  πξνζαξκφδνληαη θαη λα δηαηεξνχλ 

ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα 

αλαπαξάγνπλ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε θξάζε ηνπ Μαξμ, 

«ε ζηεξεφηεηα θαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε» ηεο θενπδαιηθήο θνηλσλίαο ήηαλ αθφκε 

αξθεηέο, έζησ θαη ζ΄ απηή ηελ πεξίνδν ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα λα 

εκπνδίζνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο
24

. Ζ δηάιπζε ηνπ 

θενπδαξρηζκνχ θαη ε κεηάβαζε ζηνλ θαπηηαιηζκφ ήηαλ καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο 

θαη κεξηθέο θνξέο αλαθφπεθαλ, ελψ πεξηνρέο φπσο ε Φισξεληία, πνπ πξηλ βξηζθφηαλ 

ζηελ πξσηνπνξία, ηψξα (ελλ. ην 16
ν
 αηψλα) νπηζζνδξφκεζαλ

25
.  

ηελ αξρή ηνπ Μαληθέζηνπ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο νη Μαξμ θαη 

Έλγθειο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο θαη 

αλαθαηαηάμεηο νθείινληαη ζηελ πάιε πνπ καίλεηαη αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο
26

· 

κηα πάιε πνπ δηεμάγεηαη φρη γηα ηελ θπξηαξρία απιψο ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο, αιιά 

γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ εμέιημε επνκέλσο ησλ 

θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, άξα θαη ηεο ηέρλεο, νθείιεηαη θαη απηή ζηελ πάιε ησλ 

ηάμεσλ, φπσο κε πνιχ κεγάιε έκθαζε έδεημε θαη ν Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ ζην βηβιίν 

ηνπ κε ηνλ ηίηιν Ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη  πάιε ησλ ηάμεσλ
27

, ππνζηεξίδνληαο κάιηζηα 

φηη ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ πάιε αλάκεζα ζηηο θάζε θνξά θπξίαξρεο ηάμεηο
28

.  

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο φκσο ππάξρνπλ  θαη ζρεκαηίδνληαη ιφγσ ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη θάζε θνξά κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξαγσγήο ηζηνξηθά 

                                                 
23 Βι. θαη αλάινγα ζρφιηα ζηα Β. Κξεκκπδάο, Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο (16νο-

20φο Αηψλαο), φπ. π., ζει. 96, F. Braudel, Out of Italy: 1450-1650, κηθξ. Siân Reynolds, Flammarion, 

Παξίζη, 1991 (α΄ ηηαιηθή έθδ.1974), ζει. 12-13, Δ. .Υφκπζκπανπκ, «Απφ ηνλ θενπδαιηζκφ ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ»,  Ζ Μεηάβαζε απφ ηνλ Φενπδαιηζκφ ζηνλ Καπηηαιηζκφ, κηθξ. Παχινο Γξεβελίηεο, 

Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, 1982 (α΄ αγγιηθή έθδ. ηνπ άξζξνπ 1962), ζει 234-235. 
24 Βι. Ρ. Υίιηνλ, «Καπηηαιηζκφο – Ση ζεκαίλεη ε ιέμε;», φπ. π., ζει. 227. 
25 Βι. C. M. Cipolla, Ζ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θνηλσλία θαη νηθνλνκία 1000-

1700 κ. Χ., κηθξ. Πέηξνο ηακνχιεο, Θεκέιην, Αζήλα, 1988 (α΄ αγγιηθή έθδ. 1980), ζει. 323,            

F. Braudel , φπ. π., ζει. 12 θαη Δ. Υφκπζκπανπκ, φπ. π., ζει. 234. 
26 Κ. Μαξμ - Φ. Έγθειο, Σν Μαληθέζην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, εηζαγ, Eric Hobsbawm, κηθξ. 

Γηψξγνο Κφηηεο, κηθξ. εηζαγσγήο Βαζίιεο Καπεηαλγηάλλεο, Θεκέιην, Αζήλα, 1999 (α΄ γεξκαληθή 

έθδ. 1872), ζει. 43. 
27 N. Hadjinicolaνu, Art History and Class Struggle, κηθξ. Louise Asmal, Pluto Press, Λνλδίλν, 1978 

(α΄ γαιιηθή έθδνζε 1973).  
28 Όπ. π., ζει. 11. Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα, πξψηα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

κεγαιναζηηθήο ηάμεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο κεγαιναζηηθήο θαη ηεο λέαο 

αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο πνπ πξνήιζε απφ ηελ πξψηε.  
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πξνζδηνξηζκέλν, φπνπ δηακνξθψλνληαη θαη νη δνκέο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, νη 

νπνίεο πάιη κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Μέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη 

ηειηθά νη θαζνξηζηηθέο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα άιια πεδία ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Μάιηζηα ε Μάξηα Υάξλεθεξ ζην βηβιίν ηεο 

Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ ππνζηεξίδεη φηη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο κία πνιηηηθή δνκή ή έλα ηδενινγηθφ πεδίν κπνξεί λα ππεξηεξεί ζε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ρσξίο νη ηειεπηαίεο λα ράλνπλ ηελ 

πξσηαξρηθή θαη θπξίαξρε ζεκαζία ηνπο
29

. Κάζε ηξφπνο παξαγσγήο, δειαδή, 

απνηειείηαη απφ κηα ζθαηξηθή δνκή θαη ηξεηο πεξηθεξεηαθέο: ηελ νηθνλνκηθή, ηελ 

δίθαην-πνιηηηθή θαη ηελ ηδενινγηθή πνπ ε θάζε κηα έρεη ηελ δηθή ηεο εζσηεξηθή 

αλάπηπμε (θαη φπσο είδακε θαη ηνλ δηθφ ηεο ρξφλν), αιιά επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο 

άιιεο θαη βαζηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή, ελψ κία θάζε θνξά θαίλεηαη λα θπξηαξρεί
30

.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θενπδαξρηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δελ είλαη ινηπφλ κφλν 

νη νηθνλνκηθνί λφκνη, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα 

κπνξνχλ νη εθάζηνηε άξρνληεο λα ζπλερίζνπλ λα θαηαθξαηνχλ ην πεξίζζεπκα, 

ρξεηάδεηαη ε ελεξγεηηθή θαη νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηνηρείσλ ηνπ επνηθνδνκήκαηνο. 

Υσξίο κηα βαζηθή ζρέζε εμάξηεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηδενινγηθνχο θαη δίθαην-

πνιηηηθνχο παξάγνληεο, νη θαηψηεξεο θνηλσληθά ηάμεηο ζα επαλαζηαηνχζαλ θαη δε ζα 

πήγαηλαλ πνηέ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ γε ηνπ άξρνληα, δε ζα έθηηδαλ πνηέ ην θξνχξηφ 

ηνπ, δελ ζα πήγαηλαλ πνηέ ζηνλ πφιεκν γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ ή δε 

ζα ηνπ έδηλαλ πνηέ ηελ πξφζνδν, ζε είδνο ή ζε ρξήκα. Έπξεπε ινηπφλ λα αηζζάλνληαη 

φηη είλαη ππήθννη θαη φηη απηφ νθείινπλ λα πξάηηνπλ εμαηηίαο „θπζηθψλ‟ θαη „ζετθψλ‟ 

λφκσλ. ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο είλαη ην ηδενινγηθφ – κέζα ζην νπνίν αλήθεη 

θαη ε „νπηηθή ηδενινγία‟, θπζηθά θαη απηή κε ηνλ δηθφ ηεο ρξφλν, απηφλνκν αιιά φρη 

αλεμάξηεην απφ ηηο ππφινηπεο – θαη δίθαην-πνιηηηθφ επνηθνδφκεκα πνπ θπξηαξρεί θαη 

ράξε ζην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζχκθσλα κε 

ηελ ινγηθή ηνπ „άξηνο θαη ζεάκαηα‟ πνπ εθαξκφδνπλ θαη ζχγρξνλα απνιπηαξρηθά 

θαζεζηψηα
31

. Καη εδψ φκσο είλαη νη φξνη ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο – ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε λνκηθή θπξηφηεηα θαη ηελ νπζηαζηηθή λνκή 

                                                 
29 Βι. Μ. Υάξλεθεξ, Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, κηθξ. Υ. Υαηδεησζήθ / Α. Γεκάθνπ, 

εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα,  1978 (α΄ γαιιηθή έθδνζε ρ.ρ.), ζει. 136.  
30 Βι. Μ. Υάξλεθεξ, φπ. π., ζει. 137.  
31 ηελ Φισξεληία δηεμάγνληαλ κεγάιεο γηνξηέο ζε νιφθιεξε ηελ πφιε κε θάζε επθαηξία, είηε 

επξφθεηην γηα θάπνην γάκν ελφο κέινπο ηεο αξηζηνθξαηίαο, είηε γηα ηελ ππνδνρή ηνπ πάπα ή ηνπ 

απηνθξάηνξα. 
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ησλ κέζσλ παξαγσγήο
32

 – πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο άιιεο 

πεξηθεξεηαθέο δνκέο
33

.  

Απηνί είλαη ινηπφλ νη ιφγνη πνπ θαη εκείο ζα δψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ζχκθσλα κε απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εξκελεχζνπκε ηελ „νπηηθή ηδενινγία‟ ηεο 

ηέρλεο ηνπ Βαδάξη, ρσξίο θπζηθά λα παξαβιέπνπκε, φπσο ήδε ηνλίζακε, ηνλ 

ηδενινγηθφ, αιιά θπξίσο ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα, αθνχ εθεί είλαη πην εχθνιν, 

φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Dvořák, λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ εθάζηνηε 

ζηπι
34

. Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθφηεξα απηέο ηηο εμειίμεηο. 

 

Ζ ΦΛΩΡΔΝΣΗΑ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Φισξεληίαο, πάλησο, πνιχ ζπρλά βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

παξακεινχληαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηέρλεο ζε βαζκφ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο
35

. Όρη ζπάληα ε ηζηνξία ηεο πφιεο ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία 

ησλ Μεδίθσλ, ελψ πεξίνδνη, πνπ εθείλνη δελ βξίζθνληαη ζηελ πφιε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηελ εμνπζία, απνζησπνχληαη
36

. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη απφ έλα ζεκείν 

θαη έπεηηα, εηδηθά κεηά ην 1434, ε νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ αζθεί θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ζηηο εμειίμεηο.  

Ζ Φισξεληία άξρηζε λα γλσξίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ήδε απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα, 

φηαλ αλαπηχζζνληαη νη ζπληερλίεο γχξσ απφ ηελ πθαληνπξγία, κε ζπνπδαηφηεξεο 

απηέο ησλ εκπφξσλ, Arte di Calimala, ησλ ηξαπεδηηψλ, Arte del Cambio, ησλ 

κάιιηλσλ, Arte della Lana θαη ησλ κεηαμσηψλ, Arte della Seta. Ζ πφιε γίλεηαη πιένλ 

ν ππξήλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθαλ ε βηνηερλία θαη νη αγνξέο γηα ηα ηνπηθά 

πξντφληα θαη ηα είδε πνιπηειείαο ηνπ καθξηλνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν είρε αξρίζεη λα 

δηεμάγεηαη κε έληνλνπο θαη θεξδνθφξνπο ξπζκνχο γηα ηνπο Φισξεληηλνχο. Οη λέεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ είλαη πνπ θάλνπλ 

                                                 
32 Γηα παξάδεηγκα νη ηερλίηεο θαηέρνπλ ηα εξγαιεία ηνπο, φκσο ν άξρνληαο θάζε θνξά θαξπψλεηαη ην 

θέξδνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξψηνπ, είηε άκεζα είηε σο ππεξαμία, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπ παξαθξαηεί 

θαη κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηε κνξθή θφξσλ. 
33 Βι. Μ. Υάξλεθεξ, Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, φπ. π., ζει. 139. 
34 Βι. F. Antal., Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει 4, ζηελ ππνζεκείσζε 

αλαθέξεη ηελ άπνςε ηνπ Dvořák. 
35 Βι. Π. Κιάγθα, Οη πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Jacopo Carucci da Pontormo, φπ. π., ζει. 35-36. 
36 Βι. ζρεηηθά θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ G. A. Brucker ζην «Tales of Two Cities: Florence and Venice 

in the Renaissance», The American Historical Review, ηφκ. 102, 1997, ηρ. 5, ζει. 601-2, φζνλ αθνξά 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Nicolai Rubistein θαη ζην έξγν ηνπ The government of Florence  under the  Medici, 

1434-1494, Clarendon Press, Ομθφξδε, 1996. 
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πνιινχο κειεηεηέο λα δηαπηζηψλνπλ ηφηε ηελ αξρή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

έζησ πξψηκεο θάζεηο ηνπ
37

.  

Σαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη θαη νη λέεο κνξθέο δνπινπαξνηθίαο, πνπ 

ζηεξίδνληαλ ζε δηθαζηεξηαθέο, θνξνινγηθέο θαη κνλνπσιηαθέο πξνζφδνπο (θπξίσο 

απφ ηελ ρξήζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο), ελψ ζπλερίδεη λα κεηαβηβάδεηαη κε 

αλαγθαζηηθφ ηξφπν, θαη κε ηε κνξθή ρξεκάησλ πιένλ, ην απμαλφκελν πιεφλαζκα 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηνπο εηζνδεκαηίεο γαηνθηήκνλεο, νη νπνίνη αξρίδνπλ λα 

έξρνληαη θαη απηνί ζηελ πφιε. Απηή αθξηβψο ε παξνπζία θενπδαιηθήο αξηζηνθξαηίαο 

ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο απνηειεί θαηά ηνλ Υίιηνλ κηα ηζηνξηθή θαηλνηνκία γηα νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε
38

. Έρνπκε έηζη έλα ζχζηεκα εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο παξάιιειν 

πξνο ην παιηφ θενπδαιηθφ
39

.  

Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ηάμε πνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη είλαη απηή 

πνπ ζα κπνξνχζακε ζήκεξα λα νλνκάζνπκε αζηηθή, κηαο θαη, φπσο καο πιεξνθνξεί 

θαη ν Cipolla, ν φξνο αζηφο ήδε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ 12
ν
 αηψλα

40
. Αξρίδνπλ 

λα δεηνχλ λέεο ζπλζήθεο δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνλφκηα, ελψ 

δελ παχνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα ζέηνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, φπσο ην εκπφξην, αιιά θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
41

. ηα 1282 

θαη 1293 ζπληάζζνληαη νη «Γηαηάμεηο Γηθαηνζχλεο» (Ordinamenti di Giustizia) πνπ 

ζα απνηειέζνπλ ηνλ θψδηθα δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζα δψζνπλ θαη ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία ζηα κέιε ηεο λέαο ηάμεο θαζψο ζα αλαγλσξηζηνχλ ηα πνιηηηθά 

πξνλφκηα ησλ ζπληερληψλ ζηηο νπνίεο είραλ ζπλαζπηζηεί. Απφ ην 1343 φκσο, ε 

δηνίθεζε ζα πεξάζεη ζηα ρέξηα ησλ ηεζζάξσλ πην ηζρπξψλ ζπληερληψλ (Arti 

Maggiori), γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά ηζνδπλακεί κε δηαίξεζε θαη επηθξάηεζε πιένλ 

ηεο αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο, κηαο λέαο αζηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ζε φια ηα επίπεδα
42

.   

 

ΟΗ ΜΔΓΗΚΟΗ 

Με ηελ ππνρψξεζε απφ ην πνιηηηθφ πξνζθήλην ησλ θενπδαξρψλ ε δηακάρε 

γηα ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζα δηεμάγεηαη , απφ ηηο αξρέο ήδε ηνπ 15
νπ

 αηψλα, αλάκεζα 

                                                 
37 Βι. ηελ ηνπνζέηεζε ησλ F. Antal., Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει. 11, Π. 

νπήδπ, «Ζ δηακάρε γηα ηελ κεηάβαζε», Ζ Μεηάβαζε απφ ηνλ Φενπδαιηζκφ ζηνλ Καπηηαιηζκφ, κηθξ. 

Παχινο Γξεβελίηεο, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, 1982 (α΄ αγγιηθή έθδ. ηνπ άξζξνπ 1950), ζει. 71 θαη 

Ρ. Υίιηνλ, «Δηζαγσγή», φπ. π., ζει 36. 
38 Ρ. Υίιηνλ, φπ. π., ζει. 26. 
39 Πξβι. ππνζεκείσζε 21.  
40 C. M. Cipolla, Ζ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπ. π., ζει. 189-197. 
41 Βι. F. Antal, Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει. 13. 
42 Βι. ζρεηηθά F. Antal, φπ. π., ζει. 16-20. 
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ζηα κέιε ηεο αζηηθήο ηάμεο, αλάκεζα νπζηαζηηθά ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ γηα ηδηνηειείο θάζε θνξά ζθνπνχο ην νιηγαξρηθφ ή ην 

δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ε ζχγθξνπζε ζα 

κεηαθεξζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο, θαζψο ζα έρνπλ απαιιαγεί απφ 

ηηο πηέζεηο ησλ κηθξναζηψλ θαη ησλ εξγαηψλ
43

, ελψ θαη νη παιαηνί γαηνθηήκνλεο ζα 

είλαη πιένλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αθίλδπλνη
44

.  

Σν 1434 αλαηξάπεθε ε ηειεπηαία νιηγαξρηθή θπβέξλεζε ηνπ Ρηλάιλην ληέιη 

Αικπίηζη (Rinaldo degli Albizzi) θαη ηφηε ηα κέιε κίαο νηθνγέλεηαο, ησλ Μεδίθσλ, ζα 

ζειήζνπλ λα απνθηήζνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη φιεο ηεο  

νηθνλνκηθήο δσήο, αθνχ κάιηζηα ζπγθεληξψλνπλ γχξσ ηνπο φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο· είλαη έκπνξνη, βηνηέρλεο, ηξαπεδίηεο, αιιά θαη γαηνθηήκνλεο. Δίλαη 

απηφ ίζσο ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ κεηαιιαγή ηνπο απφ απινχο εκπφξνπο θαη 

κεγαιναζηνχο ζε κηα λέα κνξθή νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο (νπζηαζηηθά κηα λέα 

αξηζηνθξαηηθή ηάμε), πνπ μεθηλάεη κε ηνλ Κφδηκν ηνλ Πξεζβχηεξν (Cosimo Vecchio, 

1434-1464) θαη δηαξθεί ζε κία πξψηε θάζε κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ Λνξέληδνπ ηνπ 

Μεγαινπξεπή (Lorenzo il Magnifico, 1469-1492). 

Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί, απφ ηελ εηζβνιή ησλ Γάιισλ ζηελ Ηηαιία ην    

1494 – κε ηελ παξάδνζε νπζηαζηηθά ηεο πφιεο θαη ηελ απψιεηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

Πίδαο θαη ηξηψλ αθφκα ηπξξεληθψλ νρπξψλ θαη ηελ ζπλαθφινπζε απνπνκπή ησλ 

Μεδίθσλ – ψο θαη ην 1532 κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Αιέμαλδξνπ ησλ Μεδίθσλ σο 

θιεξνλνκηθνχ εγεκφλα θαη ηεο Φισξεληίαο σο δνπθάηνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ λα θπξηαξρήζνπλ. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά, γηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ αληηπάισλ ησλ Μεδίθσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο άιιεο νηθνγέλεηεο θαη ζπληερλίεο  – βαζηθά απφ ηηο Arti Maggiori – , γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ζε ηειεπηαία αλάιπζε ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ λα επηβιεζνχλ έλαληη ηελ 

λέαο θενπδαξρηθήο ηάμεο
45

 πνπ πξνζπαζεί ηψξα λα αλαθάκςεη κε πξσηαγσληζηή ηελ 

νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ· νη ηειεπηαίνη είραλ άιισζηε θαη ηε ζπλδξνκή ελφο 

εμσηεξηθνχ παξάγνληα, ηεο κεγάιεο δχλακεο ηεο επνρήο, ηεο Ηζπαλίαο. 

                                                 
43 Ήδε κεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ησλ Ciompi λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή 

ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1378. 
44 Βι. F. Antal, Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει. 18. 
45 Σελ ηάμε απηή ηελ νλνκάδνπκε „θενπδαξρηθή‟, ζχκθσλα θαη κε ηα φζα έρνπκε πεη κέρξη ηψξα, 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πνπ ππνζηήξηδαλ θαη φρη αλαγθαζηηθά θαη κφλν επεηδή δηέζεηαλ 

κεγάιεο εθηάζεηο γεο απφ ηηο νπνίεο απνθφκηδαλ ηελ έγγεηα πξφζνδν κε βίαην ηξφπν. Σψξα πιένλ νη 

λένη αξηζηνθξάηεο πνπ μεπήδεζαλ κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ησλ κεγαιναζηψλ δηέζεηαλ θαη κεγάια 

θένπδα, αιιά θαη φια ηα ππφινηπα κέζα παξαγσγήο. 
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Γηα ηηο εμειίμεηο πάλησο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο, αλ θαη 

ζπλέβε ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ, είλαη ε εηζβνιή ησλ Γάιισλ ην 1494 ζην 

ηηαιηθφ έδαθνο. Απφ ηελ ζηηγκή εθείλε θαη κεηά νιφθιεξε ε ρεξζφλεζνο ζα 

απνηειέζεη ην „ζέαηξν‟ φπνπ ζα δηεμαρζνχλ φιεο νη κεηέπεηηα ζπγθξνχζεηο ησλ 

ηζρπξφηεξσλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ. Φζάλνληαο αθφκα πην θνληά ζηελ επνρή ηνπ 

δνχθα Κφδηκν, ζεκαληηθή γηα ηελ εδξαίσζε ησλ Μεδίθσλ είλαη ε εθινγή δχν κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ παπηθφ ζξφλν, ηνπ Λένληα Η΄(1513-1521), ηνπ δεχηεξνπ γηνπ 

ηνπ Λνξέληδνπ ηνπ Μεγαινπξεπή, θαη θπξίσο ηνπ Κιήκε Ε΄(1523-1534), ν νπνίνο 

κάιηζηα βξηζθφηαλ επηθεθαιήο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηελ πην ηξαγηθή ηεο 

ζηηγκή, ηελ ζηηγκή ηεο δηάςεπζεο ηνπ νξάκαηνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαζνιηθηζκνχ 

θάησ απφ έλαλ αξρεγφ, ζηε ιεειαζία ηεο Ρψκεο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Κάξνινπ 

Δ΄. Σν γεγνλφο απηφ θπζηθά επεξέαζε θαη ηελ Φισξεληία πνπ εμαξηηφηαλ άκεζα απφ 

ην παπηθφ θξάηνο, φρη κφλν εμαηηίαο ελφο Μέδηθνπ πάπα αιιά θαη ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο.  

Απηέο είλαη νη πην θξίζηκεο ζηηγκέο γηα ηελ λέα επνρή πνπ αξρίδεη θαη ε νπνία 

νπζηαζηηθά πξνεηνηκάδεη ηελ νινθιεξσηηθή θπξηαξρία ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ 

απνιπηαξρηθνχ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ κνηάδεη αλαπφθεπθηνο θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ.  

Ο καληεξηζκφο ινηπφλ ηνπ Πνληφξκν (Pontormo) θαη ηνπ Ρφζζν Φηνξεληίλν 

(Rosso Fiorentino) δελ είλαη νχηε ε ηέρλε πνπ εθδειψλεηαη ιφγσ ηεο παξαθκήο ηεο 

ηηαιηθήο αζηηθήο ηάμεο, αιιά νχηε θαη ε ηέρλε ηνπ θενπδαιηζκνχ
46

 – πνπ έηζη θη 

αιιηψο δελ έρεη αθφκα επαλαθάκςεη πιήξσο – , παξά ε ηέρλε πνπ πεξηζζφηεξν 

εθθξάδεη ηε κεγαιναζηηθή ηάμε, πνπ ζίγνπξα πεξλάεη κηα θάζε θξίζεο, θαζψο θαη ηα 

λεσηεξηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ πξψην-θαπηηαιηζκνχ θαη φρη ηνλ θενπδαιηζκφ, 

γεγνλφο πνπ εξκελεχεη ηνλ δπλακηθφ, γεκάην δσληάληα θαη λεσηεξηθφηεηα ραξαθηήξα 

ηεο. Δίλαη ε ηέρλε κε ηελ νπνία νη εθπξφζσπνί ηεο ήζειαλ πηζαλφηαηα λα 

αληηδξάζνπλ απέλαληη ζε εθείλεο ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη ηάμεηο πνπ νδήγεζαλ 

νιφθιεξε ηελ Ηηαιία έλα βήκα απφ ηελ θαηαζηξνθή, απέλαληη ζηηο θπξίαξρεο 

θενπδαξρηθέο δπλάκεηο πνπ βαζίδνληαλ ζε κηα απζηεξά ηεξαξρεκέλε θνηλσλία θαη 

ζηελ νπνία κε ηελ δηθή ηνπο „αηαμία‟, „επαλαζηαηηθφηεηα‟ θαη „πεηξακαηηζκφ‟ 

ήζειαλ λα αληηπαξαηεζνχλ. Δίλαη ε ηέρλε πνπ εθθξάδεη ηελ «δεχηεξε Ηηαιία» ηνπ 

                                                 
46 Σν αληίζεην ππνζηεξίδεη ν F. Antal, La pittura italiana tra classicismo e manierismo, φπ. π., ζει. 17-

19 θαη «The social background of Italian mannerism», The Art Bulletin, ηφκ. 30, 1948, ζει. 102. Ο 

Ραθαήι, φκσο, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζχγθξηζε, βξίζθεηαη πιένλ ζηε Ρψκε κέζα ζε άιιεο ζπλζήθεο 

θαη κε δηαθνξεηηθνχο παξαγγειηνδφηεο. Βι. θαη παξαθάησ ππνζεκείσζε 48. 
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Braudel
47

, ηελ Ηηαιία ησλ πνιέκσλ, ησλ ιηκψλ θαη ηεο αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ, ε 

ηέρλε πνπ θέξεη ηα ζεκάδηα ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηελ αζηηθή 

ηάμε θαη ηελ λέα θενπδαξρηθή αξηζηνθξαηία, πξνηνχ ε ηειεπηαία επηθξαηήζεη 

κεηακνξθψλνληαο θαη ηελ ηέρλε ζε ζπληεξεηηθή, πξνζθνιιεκέλε ζηελ παξάδνζε 

θαη ηειηθά αθαδεκατθή. Παξάιιεια  κε ηνλ πξψην καληεξηζκφ εμαθνινπζεί εμάιινπ 

λα αζθεί επίδξαζε, λα είλαη αθφκα δσληαλή θαη δπλακηθή ε ηέρλε ηεο θιαζηθήο 

αλαγέλλεζεο ή θαιχηεξα ηεο ψξηκεο αλαγέλλεζεο·  ε ηέρλε πνπ είρε ζπλδεζεί ζηε 

Φισξεληία κε ηελ αλάπηπμε ηεο αζηηθήο ηάμεο, έρεη φκσο κεηαθεξζεί απφ ηνπο 

Φισξεληηλνχο θαιιηηέρλεο πνπ πήγαλ ζηε Ρψκε, ε νπνία πιένλ είλαη ε λέα 

πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο, θαη ζπλερίδεη εθεί θάησ απφ άιινπο φξνπο 
48

. 

Tφζν φκσο ν καληεξηζκφο ηεο Φισξεληίαο φζν θαη ηεο Ρψκεο θέξεη ηα ζεκάδηα ηεο 

κεηάβαζεο, θαηά άιινπο νπηζζνδξφκεζεο, ζην θενπδαξρηζκφ θαη ηνπ αλαβξαζκνχ – 

ήδε ζηα χζηεξα έξγα ηνπ Ραθαήι θαη ηνπ Μηραήι Αγγέινπ – πνπ εθθξάδεηαη ζε 

ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζε φιε ηελ Ηηαιία. 

Ζ κνίξα ηεο Φισξεληίαο θαίλεηαη λα αιιάδεη φηαλ ζην ζξφλν ηεο θαζνιηθήο 

εθθιεζίαο αλεβαίλεη ν Μέδηθνο Λέσλ
 
Η΄, δηαδερφκελνο ηνλ κεηξηνπαζή θαη θηιηθά 

πξνζθείκελν ζηνπο κεηαξξπζκηζηέο ηεο Ρψκεο, Ηνχιην Β΄. Σν θέληξν ησλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή Ρψκεο θαη Φισξεληίαο κεηαθέξεηαη πιένλ 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ παπηθνχ θξάηνπο θαη ν ζχλδεζκνο είλαη ν λένο πάπαο πνπ 

ήιπηδε λα εζίζεη ηνπο πνιίηεο ηεο γελέηεηξάο ηνπ, δηαηεξψληαο ην πξφζρεκα ηεο 

δεκνθξαηίαο, ζην λέν θαζεζηψο ησλ Μεδίθσλ, νη νπνίνη, έλαο κφιηο ρξφλν πξηλ, είραλ 

επηζηξέςεη ζηελ εμνπζία κε ηηο επινγίεο ησλ αξηζηνθξαηψλ ηεο πφιεο θαη ησλ 

Ηζπαλψλ
49

. Σψξα είλαη πνπ νη αξρέο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ ζξηακβεχνπλ θαη ν 

εθθξαζηήο ηνπο, ν Μαθηαβέιη, εμνξίδεηαη σο δεκνθξαηηθφο. Σν δίιεκκα εζηθή ή 

αλαγθαηφηεηα έρεη πιένλ επηιπζεί ππέξ ηεο δεχηεξεο, ππέξ ηεο ηάμεο ησλ 

θενπδαξρψλ πηα Μεδίθσλ πνπ πξέπεη λα αζθήζνπλ κηα απνιπηαξρηθή πνιηηηθή εάλ 

ζέινπλ λα επηβιεζνχλ έλαληη ηεο ηάμεο ησλ κεγαιναζηψλ θαη ησλ θαηψηεξσλ 

θνηλσληθά ηάμεσλ. 

                                                 
47 F. Braudel, Out of Italy: 1450-1650, φπ. π., ζει. 54. 
48 Ο Hauser ιέεη φηη ε ηέρλε ηεο ψξηκεο αλαγέλλεζεο είλαη απφιπηα θνζκηθή θαη απνηέιεζκα ηεο 

θπξηαξρίαο φρη κηαο δεκνθξαηηθήο αιιά κηαο απηαξρηθήο αξρήο. Οη θαιιηηέρλεο εξγάδνληαη πιένλ γηα 

κηα θνηλσλία θηαζκέλσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα κείλνπλ εθεί πνπ είλαη θαη ησλ νπνίσλ ηα 

ζπληεξεηηθά αηζζήκαηα ζπκκεξίδνληαη. Οη πάπεο, κε ηνλ Λένληα Η΄, αξρίδνπλ λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ ηνπο, ιφγσ ίζσο θαη ηεο Μεηαξξχζκηζεο πνπ απεηιεί φιε ηελ ππφζηαζή ηνπο. Βι. A. 

Hauser, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, κηθξ. Σάθεο Κνλδχιεο, ηφκ. 2, εθδφζεηο Κάιβνο, Αζήλα, 1970 

(α΄ αγγιηθή έθδ. 1951), ζει. 119,122. 
49 Βι. A. G. Brucker, Renaissance Florence, φπ. π., ζει. 274-275. 
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Ο έιεγρνο ηεο πφιεο απφ ηνπο Μέδηθνπο ζα απμάλεη απφ εδψ θαη πέξα 

ζπλερψο, κε κηα ηειεπηαία δηαθνπή ην 1526-1529, φηαλ ιφγσ ησλ εζθαικέλσλ 

εθηηκήζεσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή, ν πάπαο Κιήκεο Ε΄ ζπκκάρεζε κε ηνπο 

Γάιινπο (ζπλζήθε ηνπ Cognac), πξνθάιεζε ηε ιεειαζία ηεο Ρψκεο θαη άθεζε ηελ 

Φισξεληία εληειψο εθηεζεηκέλε ζηηο άγξηεο δηαζέζεηο ησλ Ηζπαλψλ. Όπσο καο 

πιεξνθνξεί ν Hale, επξφθεηην γηα θνηλφ κπζηηθφ ζηνπο δηπισκαηηθνχο θχθινπο φηη ν 

πάπαο δηαθξίλνληαλ γηα ηελ αληθαλφηεηα θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή
50

.  

Οη δεκνθξαηηθνί εθκεηαιιεχηεθαλ ην γεγνλφο, ιφγσ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ 

αλαβξαζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο θφιπνπο ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, θαη 

πξνθάιεζαλ εχθνια ηνλ ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ, εηδηθά ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθά 

ζηξσκάησλ (φπσο είρε πξάμεη πξσηχηεξα θαη ν αβνλαξφια), ελάληηα ζηνλ 

απνηπρεκέλν Μέδηθν πάπα θαη θαηέιαβαλ ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο· 

πξφζθαηξα φκσο. Ζ λέα ζπκκαρία ηνπ πάπα κε ηνλ ληθεηή πιένλ Κάξνιν Δ΄ ζα  

παξαδψζεη ηελ πφιε ζηνλ ηειεπηαίν κε ηνλ φξν θπζηθά λα επηζηξέςνπλ νη Μέδηθνη, 

θάηη φκσο πνπ έβξηζθε απφιπηα ζχκθσλν ηνλ απηνθξάηνξα πνπ νχηε ήζειε λα 

ζθεθζεί ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο πφιεο απφ κηα θνηλφηεηα αζηψλ πνπ ζα ηνπ 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα θαη ζα ήηαλ δχζθνιν λα ειεγρζεί. Έηζη ην 1529, κεηά θαη 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ Cambrai θαη ηεο Βαξθειψλεο αλάκεζα ζηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη 

ηνλ πάπα, αξρίδεη ε ζθιεξή πνιηνξθία ηεο Φισξεληίαο απφ ηζπαληθά θαη γεξκαληθά 

ζηξαηεχκαηα, ε νπνία ζα δηαξθέζεη 10 κήλεο θαη ζα ιήμεη κε ηελ επηζηξνθή θαη ηελ 

ελζνπζηψδε ππνδνρή ησλ Μεδίθσλ, ζην πξφζσπν ησλ νπνίσλ φινη νη εμαζιησκέλνη 

πνιίηεο πξνζέβιεπαλ ην ηέινο ησλ πνιέκσλ θαη ηεο θξίζεο.  

Έλα εμσηεξηθφ ινηπφλ γεγνλφο, ε παξέκβαζε ησλ Ηζπαλψλ, έξρεηαη λα 

επηηαρχλεη ηηο εμειίμεηο, λα εδξαηψζεη ην λέν θαζεζηψο θαη λα ζπκβάιεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζηελ νξηζηηθή λίθε ηεο λέαο θενπδαξρηθήο ηάμεο. χκθσλα κε ηνλ Braudel 

εμάιινπ, νη Ηηαινί θενπδάξρεο πνηέ δελ είραλ πξνβάιεη ζζελαξή αληίζηαζε ζηνλ 

θαηαθηεηή, παξά θαίλεηαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηάζηαζε θαη παξνπζηάδνπλ ηνπο 

Ηζπαλνχο σο δηθαηνινγία, σο εγγχεζε θαη θαιή ζχκπησζε, ίζσο γηα λα θαιχςνπλ θαη 

ηελ δηθή ηνπο αληθαλφηεηα λα ζπλαζπηζζνχλ ελαληίνλ ηνπο
51

. Ζ ζηέςε ηνπ Καξφινπ 

(ζηε Μπνιψληα θαη φρη ζηε Ρψκε) σο απηνθξάηνξα απφ ηνλ ίδην ηνλ πάπα 

θαηαδεηθλχεη ηελ απνδνρή ηεο πνιηηηθήο πιένλ εμάξηεζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

                                                 
50 Βι. J. R. Hale, Florence and the Medici, φπ. π., ζει. 110. 
51 Βι. F. Braudel, Out of Italy: 1450-1650, φπ. π., ζει. 55. 
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θεδεκνλίαο· «αλ νη πξίγθηπεο ηνπ Μηιάλνπ θαη ηεο Μάληνβαο ήηαλ έηνηκνη, φπσο θαη 

πξαγκαηηθά ήηαλ, λα γίλνπλ απιηθνί ηνπ απηνθξάηνξα, ε Ηηαιία ηφηε είρε ηφζν 

αιιάμεη πνπ θαη νη Φισξεληηλνί ήηαλ έηνηκνη λα γίλνπλ απιηθνί ησλ Μεδίθσλ»
52

.  Οη 

Μέδηθνη έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ θελφ
53

 πνπ δεκηνπξγήζεθε 

φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ πξψηκσλ θαπηηαιηζηψλ κε ηηο 

λέεο θενπδαξρηθέο δπλάκεηο θαη ηελ θπγή ησλ Μέδηθσλ γηα ηελ Ρψκε, αληηπαξάζεζε 

πνπ θαηά θχξην ιφγσ εθθξάδνληαλ έηζη θη αιιηψο ζην πνιηηηθφ επίπεδν αλάκεζα 

ζηνπο δεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο απνιπηαξρίαο. 

Μεηά απφ δέθα κήλεο ζπλερνχο πνιηνξθίαο, ρσξίο κάρεο, ν δηνηθεηήο ησλ 

θισξεληηλψλ ζηξαηεπκάησλ απνθάζηζε λα παξαηηεζεί θαη λα παξαδψζεη ηελ 

εμνπζελσκέλε πφιε ζηελ δηνίθεζε ησλ Ηζπαλψλ. Όινη νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη 

απειεπζεξψζεθαλ θαη ην πιήζνο βγήθε ζηνπο δξφκνπο θσλάδνληαο “Palle! Palle!”, 

ην παιηφ ζχλζεκα ησλ Μεδίθσλ. Ζ θήκε θαη ην θχξνο ησλ ηειεπηαίσλ είρε έηζη θη 

αιιηψο απμεζεί φια απηά ηα ρξφληα πνπ ζηνλ παπηθφ ζξφλν ήηαλ θάπνην κέινο ηνπο· 

ν εθάζηνηε πάπαο έθαλε ηα πάληα γηα λα δηαηεξεζεί ε θήκε ηνπο ζε πςειά επίπεδα
54

. 

Οη νπαδνί κάιηζηα ηνπ λένπ θαζεζηψηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ απφ ηελ αξρή 

θαη δηα παληφο ηνλ φπνην θίλδπλν ππήξρε γηα αλάθακςε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο, πξνρψξεζαλ απφ κφλνη ηνπο, ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηνπο Ηζπαλνχο, 

ζηελ εθθαζάξηζε απφ ηα „δεκνθξαηηθά ζηνηρεία‟ θαη πξνιείαηλαλ έηζη ην έδαθνο γηα 

ηελ παλεγπξηθή ππνδνρή ηνπ λένπ άξρνληα, ν νπνίνο είρε επηιεγεί απφ ηνλ 

απηνθξάηνξα θαη ηνλ πάπα. Σν 1532 ινηπφλ, ν Αιέμαλδξνο ησλ Μεδίθσλ 

αλαθεξχζζεηαη δνχθαο ηεο Φισξεληίαο κε θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα, ηεξκαηίδνληαο 

κε απηφλ ηνλ ζιηβεξφ ηξφπν κηα πεξίνδν πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη δίλνληαο κηα 

κνλαδηθή επθαηξία ζε φζνπο πξνζέβιεπαλ ζηελ αλαβίσζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

απέδηδε κηα γηα πάληα ηα πξνλφκηα ζηελ αξηζηνθξαηία λα παλεγπξίδνπλ επίζεο. 

                                                 
52 J. R. Hale, Florence and the Medici, φπ. π. ζει. 113. 
53 Ο Eric Cochrane ππνζηεξίδεη πσο ηα ηξία κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ Φισξεληία ηεο επνρήο 

ησλ Γεκνθξαηηψλ ήηαλ: ε ζπληαγκαηηθή αζηάζεηα, ε πάιε ησλ ηάμεσλ, αιιά θπξίσο ε έιιεηςε κηαο 

μεθάζαξεο ηδενινγίαο θάησ απφ ηελ νπνία ζα ελψλνληαλ φιεο νη ηάμεηο. Έλλνηεο φπσο απηή ηεο 

ειεπζεξίαο δελ είραλ ζπλδεζεί νξγαληθά κε ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη έηζη πνιχ εχθνια 

εγθαηαιείθζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε εηξήλε θαη ε εξεκία , βι. Florence in the 

Forgotten Centuries 1527-1800, φπ. π., ζει. 7-8. 
54 Καη νη δχν πάπεο είραλ πξνβεί ζε ζεκαληηθέο παξαγγειίεο έξγσλ ηέρλεο πνπ αλαδείθλπαλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα επλννχζαλ ηηο θισξεληηλέο επηρεηξήζεηο θαη πξνσζνχζαλ ηελ 

πξφζιεςε πνιιψλ Φισξεληηλψλ ζε ζέζεηο πνπ άλνηγαλ ζηελ Ρψκε. Κπξίσο φκσο ήηαλ ε αίζζεζε 

αζθάιεηαο πνπ πξνθαινχζε ζηνπο Φισξεληηλνχο ε θαηνρή απφ έλα ζπκπνιίηε ηνπο κηαο ηέηνηαο 

ζέζεο. Άιισζηε, ε εμάξηεζε ηεο πφιεο απφ ηα θεθάιαηα ησλ Μεδίθσλ παξέκελε πάληα ζεκαληηθή. 
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Ο Αιέμαλδξνο παξέκελε επίζεκα ν πξψηνο πνιίηεο ηεο πφιεο θαη ε 

Φισξεληία δεκνθξαηία, νπζηαζηηθά φκσο ήηαλ ν απφιπηνο άξρνληαο θαη θακία 

ζνβαξή πνιηηηθή απφθαζε δελ κπνξνχζε λα παξζεί ελ απνπζία ηνπ· ε επίζεκε 

αλαθνίλσζή ηνπ γηλφηαλ σο δνχθα ηεο θισξεληηλήο δεκνθξαηίαο. Ο λένο δνχθαο 

έζπεπζε εμ αξρήο λα δειψζεη ηεο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, πνπ 

ηαπηίδνληαλ απφιπηα κε απηέο ηεο λέαο αξηζηνθξαηίαο θαη ε λέα θαηάζηαζε 

απεηθνλίδεηαη κε  ηνλ πην  θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν  ζην πνξηξαίην ηνπ  απφ ηνλ Βαδάξη 

 

(Ο Αιέμαλδξνο ησλ Μεδίθσλ, 157x114 εθ., ιάδη ζε μχιν, Φισξεληία, Galleria degli 

Uffizi, 1534). Ζ παξνπζία ησλ ζπκκαρηθψλ ηζπαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Fortezza 

da Basso, ηνπ πην θαίξηνπ θξνπξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πφιεο, ηνπ εμαζθάιηδε 

πξνζσξηλά απφιπηε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην εζσηεξηθφ.  

ε κηα ζπκβνιηθή θίλεζε δηέηαμε επίζεο λα θαηεβάζνπλ απφ ην Παιάηζν 

ληειά ηληνξία (Palazzo della Signoria) ηελ κεγάιε θακπάλα πνπ πξνεηδνπνηνχζε φηη 

θηλδχλεπε ε δεκνθξαηία, δειψλνληαο έηζη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη δελ 

πξφθεηηαη πιένλ λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην θαζεζηψο.  Δπηπξνζζέησο πξνρψξεζε 

άκεζα ζε θάπνηεο πνιηηηθέο θηλήζεηο, φπσο απηή ηνπ λα εμηζψζεη φιεο ηηο ζπληερλίεο, 

δηαηεξψληαο βέβαηα ηελ πξαθηηθή νη ππεξεζηαθνί θαη δηνηθεηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

θξάηνπο λα πξνέξρνληαη απφ ηηο Arti Maggiori. Σν γεγνλφο απηφ επέθεξε εξεκία 

ζηελ ηάμε ησλ κηθξναζηψλ, ελψ πξνθάιεζε θαη ηελ απνζπκπίεζε ηεο φπνηαο έληαζεο 
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ππήξρε κε ηελ αλψηεξε αζηηθή ηάμε, ηθαλνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο δχν 

πιεπξέο, πξνο φθεινο θπζηθά θαη ησλ αξηζηνθξαηψλ πνπ πην πνιχ απφ φια θνβφηαλ 

έλαλ λέν θχθιν εμεγέξζεσλ θαη ηαξαρψλ, κε πξσηαγσληζηή ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα, 

ηνπο Ciompi, νη νπνίνη είραλ κέρξη ηφηε επαλεηιεκκέλα ζπλδεζεί κε ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο. Σν απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, φκσο, φζν αηαμηθφ θη αλ κνηάδεη, 

εληνχηνηο δελ παχεη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ηάμεσλ εθείλσλ πνπ βαζίδνπλ 

ηελ δχλακε ηνπο ζε κηα δνκή ηεο θνηλσλίαο πνπ νη ζρέζεηο ηεο δελ κπνξνχλ παξά λα 

ραξαθηεξηζζνχλ θενπδαξρηθέο. ην λέν θαζεζηψο «δελ ππήξραλ πιένλ πνιίηεο παξά 

ππήθννη»
55

,  πνπ έπξεπε λα πεηζηνχλ λα ππεξεηνχλ ηνλ άξρνληά ηνπο.  

Γπζηπρψο γηα ηνλ ίδην ηνλ Αιέμαλδξν ε πνιηηηθή ηνπ πξαθηηθή θαη ε 

ππνζηήξημε πνπ είρε απφ ηελ θπξίαξρε ηάμε δελ ήηαλ ηθαλέο λα ηνλ ζψζνπλ απφ ηνλ 

θζφλν ηνπ εμαδέιθνπ ηνπ Λνξεληδάθην (Lorenzaccio), πνπ θαηάθεξε κε ηελ βνήζεηα 

ελφο επαγγεικαηία, ηνπ θνξνθφλθνιν (Scorocconcolo), λα ηνλ δνινθνλήζεη. Σν 

γεγνλφο πξαγκαηηθά πξνθάιεζε ηελ έθπιεμε θαη ηελ αλεζπρία ζηνπο θχθινπο ησλ 

αξηζηνθξαηψλ, αλ θαη ήηαλ γλσζηφ φηη ν Αιέμαλδξνο έθαλε έθιπην βίν· επξφθεηην 

γηα κηα δνινθνλία κε πξνζσπηθά θαη κηθξνπνιηηηθά θίλεηξα
56

. Καλείο φκσο θπζηθά 

δελ ζθέθηεθε λα πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο: νχηε νη Ciompi, πνπ είραλ 

άιισζηε θνπξαζηεί θαη εμνπζελσζεί απφ ηηο δηαξθείο αλαηαξαρέο, επηζπκνχζαλ θάηη 

ηέηνην θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη λένη αξηζηνθξάηεο, νη ππνζηεξηθηέο ησλ Μεδίθσλ, νη 

ιεγφκελνη Παιέζθη (Palleschi), κε επηθεθαιείο ηνπο Φξαληζέζθν Γθνπηηδηαξληίλη 

(Francesco Guicciardini) θαη Φξαληζέζθν Βεηφξη (Francesco Vettori). Πξνο 

ζπκθέξνλ ησλ ηειεπηαίσλ, θαηά θχξην ιφγν, ήηαλ λα βξεζεί άκεζα ν αληηθαηαζηάηεο, 

ν νπνίνο δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ γην ηνπ ζηξαηεγνχ Σδηνβάλη ησλ Μεδίθσλ 

(Giovanni de‟ Medici), γλσζηνχ σο Σδηνβάλη ληέιε Μπάληε Νέξε (Giovanni delle 

Bande Nere). Ο Κφδηκν αλαθεξχρζεθε  αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη έγηλε πξίγθηπαο ζηηο 

9 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1537, κε κηα επηηξνπή 8 αηφκσλ (Otto di Guardia) δίπια ηνπ, ηελ 

νπνία είραλ ηνπνζεηήζεη νη Παιέζθη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

εμνπζίαο θαη ηελ δηαηψληζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

                                                 
55 M. Brion, The Medici - A Great Florentine Family, κηθξ. Gilles θαη Heather Cremonesi, Elek Books, 

Λνλδίλν, 1969 (α΄ γαιιηθή έθδ. ρ.ρ.), ζει. 187. 
56 Ο Λνξεληδάθην δε είρε θάπνην ζπληεηαγκέλν ζρέδην πνπ ζα άιιαδε ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηζνξξνπίεο νχηε είρε εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκκαρίεο παξά επηζπκνχζε απιά λα αλέιζεη ζηνλ 

ζξφλν γηα ιφγνπο γνήηξνπ θαη καηαηνδνμίαο θαη γηα απηφ άιισζηε δελ πξνζπάζεζε δπλακηθά λα 

δηεθδηθήζεη νηηδήπνηε θαη ην έζθαζε ζηε Βελεηία. 
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Ο ΓΟΤΚΑ ΚΟΕΗΜΟ 

Ο Κφδηκν ινηπφλ αλαγλσξίζηεθε σο δηάδνρνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, φκσο ν ηίηινο 

ηνπ δνχθα δελ δφζεθε απεπζείαο ζηνλ κφιηο δεθαεπηά εηψλ λέν εγεκφλα. Αληίζεηα, 

ππνδειψζεθε κε ην πξφζρεκα ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, εκκέζσο πιελ 

ζαθψο, φηη ηελ πξαγκαηηθή εμνπζία ζα αζθνχζαλ νη Παιέζθη πξνο φθεινο ηεο ηάμεο 

πνπ εθπξνζσπνχζαλ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί θακία ακθηβνιία, νχηε θαλ ζηνλ ίδην 

ηνλ αξρεγφ ηνπ θξάηνπο, γηα ην πνηα ζπκθέξνληα ζα πξνσζνχζε
57

. Οη νιηγαξρηθέο 

δπλάκεηο δελ ήζειαλ ζε θακία πεξίπησζε λα ξηζθάξνπλ ηα πξνλφκηά ηνπο. Απηφ 

έζεηε βέβαηα ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ Κφδηκν θαζψο δελ ηνπ 

εμαζθαιίδνληαλ νη απαξαίηεηνη φξνη· ηνπ αθαηξέζεθε κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ θαη, ην πην ζεκαληηθφ, πεξηνξίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη πνιηηηθέο ηνπ θηλήζεηο 

θαη πξσηνβνπιίεο.   

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ν λένο εγεκφλαο ζα αξρίζεη λα δηακνξθψλεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ηδενινγία θαη λα ζέηεη ηνπο πνιηηηθνχο φξνπο θαη ζηφρνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί. Ο Hale δηαηππψλεη κε πνιχ ζαθή ηξφπν ηα ηέζζεξα πην 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ησλ νπνίσλ ηε δηεπζέηεζε ζα επηδηψμεη ν Κφδηκν: «λα 

απαγθηζηξσζεί απφ ηνλ απηνθξαηνξηθφ έιεγρν, λα θαηαθηήζεη θαη λα ελνπνηήζεη 

θάησ απφ ηελ δηθή ηνπ εμνπζία ηελ Φισξεληία θαη ηελ Σνζθάλε, λα απνζπλδέζεη ηελ 

εμνπζία ηνπ απφ ηελ ηάμε πνπ ήηαλ ηζηνξηθά ππεχζπλε γηα ηελ αλάδεημή ηνπ θαη λα 

δνμάζεη ηνλ νίθν ησλ Μεδίθσλ»
58

. Με άιια ιφγηα, ήζειε λα απνθηήζεη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θηλήζεψλ, ηφζν ζηελ εμσηεξηθή φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή 

πνιηηηθή· λα απαιιαγεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ ερζξνχο θαη αληηπάινπο, είηε απηνί 

βξίζθνληαλ ζηελ πφιε είηε ζηελ επαξρία – φπσο ήηαλ νη δεκνθξαηηθνί ηεο ηέλαο· λα 

εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ λένπ θενπδαξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη ηελ θπξηαξρία ζε 

νιφθιεξε ηελ επαξρία απφ φπνπ ζα πξνκεζεχνληαλ ηηο πξψηεο χιεο· λα εδξαηψζεη 

θαη ηειηθά λα εμαζθαιίζεη ηα νηθνλνκηθά πξνλφκηα ησλ Μεδίθσλ θαη ηεο ηάμεο ησλ 

αξηζηνθξαηψλ πνπ ηνπο ζηήξηδαλ, κέζα θπξίσο, θαη πξσηίζησο, απφ ηελ δηαηψληζε 

ηεο θπξηαξρίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηνπ λένπ απνιπηαξρηθνχ ηξφπνπ 

δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηεο δηεζλήο αλαγλψξηζεο πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε ηελ 

                                                 
57 Ο Cochrane κάιηζηα ραξαθηεξίδεη ηνλ Κφδηκν σο πξφεδξν κηαο νιηγαξρίαο θαη φρη σο πξαγκαηηθφ, 

πξνο ην παξφλ βέβαηα, πξίγθηπα, βι. Δ. Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800, φπ. 

π., ζει. 19. 
58 J. R. Hale, Florence and the Medici, φπ. π., ζει. 128. 
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εχλνηα θαη ηελ ζπκκαρία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο, ελ πξνθεηκέλσ ησλ 

Αςβνχξγσλ. 

Καη ν Κφδηκν απνδείρζεθε πνιχ ηθαλφο απέλαληη ζε φιεο ηηο πξνθιήζεηο. Ο 

Cochrane πεξηγξάθεη ηηο πξάμεηο ηνπ δνχθα σο κέξνο ελφο πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

πξννδεπηηθά πξαγκαηψλεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ν 

νπνίνο έρεη δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο πνπ ην έλα παξείρε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

κεηάβαζε ζην επφκελν: εθινγή, επηβίσζε, επηβεβαίσζε, ζηαζεξνπνίεζε, αλάδεημε, 

ζξίακβνο
59

.   

ηελ πξψηε ινηπφλ θξίζε αληέδξαζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη φρη κφλν 

βγήθε αιψβεηνο κα θαη εληζρπκέλνο, αθνχ κπφξεζε λα απαιιαγεί κε ηνλ πην 

μεθάζαξν ηξφπν απφ φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ ερζξνχο. Οη δεκνθξαηηθνί, 

νπζηαζηηθά νη αζηνί θαη νη κεγαιναζηνί απφ ηηο αληίπαιεο νηθνγέλεηεο, φπσο είπακε, 

βιέπνληαο επηζθαιή αθφκα ηελ ζέζε ηνπ Κφδηκν, ζέιεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

γεγνλφο πξνο φθειφο ηνπο θαη έηζη ζπγθέληξσζαλ δπλάκεηο, βαζηθά απφ εμφξηζηνπο 

δεκνθξαηηθνχο θαη γαιιηθά ζηξαηεχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ εθ λένπ ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία. Ζ κάρε πνπ δηεμήρζε ζην Μνληεκνχξιν (Montemurlo) ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1537 είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπληξηβή ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη ηελ 

ζχιιεςε κάιηζηα ησλ επηθεθαιήο. Με κία κφλν επθαηξία θαηάθεξε ν δνχθαο λα 

εμνληψζεη φιεο ηηο αληίπαιεο δπλάκεηο πνπ ζα ππνλφκεπαλ ηελ εμνπζία ηνπ, 

επηδεηθλχνληαο έλα απφ ηα λέα ηνπ „ραξίζκαηα‟, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ δφγκαηνο ηνπ Μαθηαβέιη πεξί απνθαζηζηηθφηεηαο θαη ζθιεξφηεηαο, 

αλ απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν. Ο Κφδηκν θξφληηζε λα εμνινζξεχζεη ηνπο ερζξνχο ηνπ 

φρη κφλν κε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηξφπν, κα θαη κε θπζηθφ, θάλνληαο ζαθέο φηη δελ 

ζα αθήζεη ηίπνηα λα ζηαζεί εκπφδην ζηηο πνιηηηθέο ηνπ επηδηψμεηο. 

Καη αθξηβψο απηέο ηνπ νη επηδηψμεηο δελ κπνξνχζαλ λα εθπιεξσζνχλ παξά 

κφλν αλ αλαθηνχζε ηνλ έιεγρν ησλ πξσηνβνπιηψλ ζην επίπεδν ηεο δηπισκαηίαο θαη 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Με κεζνδηθφ ηξφπν θαηφξζσζε ζηγά-ζηγά λα απαιιαγεί 

απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ απηνθξάηνξα, ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ηα πξψηα ρξφληα γηα λα εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξάηνπο ηνπ. Έρνληαο πείζεη ηνλ Κάξνιν Δ΄ φηη δελ απνηειεί απεηιή – είρε κάιηζηα 

πάξεη σο ζχδπγφ ηνπ έλα κέινο ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηεο Ηζπαλίαο
60

 – θαη 

απνδεηθλχνληαο φηη κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ λέεο 

                                                 
59 Βι. E. Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800, φπ. π., ζει. 11-92. 
60 Πξφθεηηαη γηα ηελ θφξε ηνπ αληηβαζηιέα ηεο Νάπνιεο, ηελ Διενλφξα ηνπ Σνιέδν.  
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ηαξαρέο, δελ άξγεζε λα βξεη ηελ επθαηξία λα θαηαζηήζεη απνιχησο ζαθέο φηη πιένλ 

νξίδεη κφλνο ηνπ ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη απνθάζεηο θαη δελ επηδέρεηαη θαλελφο 

είδνπο έιεγρν θαη θξηηηθή γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή· ε δηεζλήο 

πάλησο αλαγλψξηζε ζα θαζπζηεξήζεη ιίγν αθφκα. Ζ εθ λένπ αλάγθε ηνπ 

απηνθξάηνξα ζηα 1543 γηα έλα δάλεην, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη έλαλ λέν πφιεκν 

ελάληηα ζηνπο Γάιινπο, θαη ε αδπλακία ησλ ηειεπηαίσλ λα απνηειέζνπλ νπνηαδήπνηε 

απεηιή, εμάιεηςε δηα παληφο ηελ φπνηα εμάξηηζε. Ο δησγκφο ησλ ηζπαληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ θαη ε αλάθηεζε ηεο Fortezza da Basso είλαη ε πην ηξαληαρηή απφδεημε.  

Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν απηνθξάηνξαο δελ επηζπκνχζε λα δηαηεξεί ζε 

θαηάζηαζε ππνηέιεηαο ηελ Φισξεληία, θαζψο θάηη ηέηνην πηζαλφηαηα λα πξνθαινχζε 

ηελ αληίδξαζε ή αθφκα θαη ην ζπλαζπηζκφ ηεο Βελεηίαο θαη ηνπ παπηθνχ θξάηνπο, 

πνπ ζα έβιεπαλ, κεηά ην Μηιάλν θαη ηε Νάπνιε, έλα-έλα ηα θξάηε ηεο ρεξζνλήζνπ 

λα ράλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηελ Ηηαιία λα κεηαηξέπεηαη ζε επαξρία ησλ 

Αςβνχξγσλ
61

. Βέβαηα ν δνχθαο έπξεπε λα πξνζέμεη, ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε ηεο 

πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο πνπ ζα ήηαλ έλα πνιχ ηζρπξφ δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί ζηελ 

δηπισκαηία, φκσο ρσξίο λα δπζαξεζηήζεη ηνλ απηνθξάηνξα κε αληηδξαζηηθέο 

ελέξγεηεο. Ζ κφλε δηπισκαηηθή κάρε πνπ έραζε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο εμνπζίαο ηνπ 

είλαη φηαλ ζηα 1541 ππνβηβάζηεθε ζηελ επίζεκε ζεηξά αλαγγειίαο απέλαληη ζηνλ 

απηνθξάηνξα θαη ηνλ πάπα ζε ζρέζε κε ηνπο δνχθεο ηεο Φεξάξαο – θάηη φκσο πνπ 

δελ ζα μεράζεη πνηέ θαη ίζσο έπαημε ψο έλα βαζκφ ηνλ ξφιν ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδενινγίαο πνπ ζηαζεξά ζα έρεη σο θεληξηθφ άμνλα 

ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο Πξίγθηπα θαη ηνπ θξάηνπο σο θενπδαξρηθή κνλαξρία
62

.  

Όιε ε Σνζθάλε ηψξα ηίζεηαη ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ δνχθα, εμνπιίδεηαη κε 

θάζηξα θαη νρπξσκαηηθά έξγα, ελψ θαη νη δηάθνξεο πφιεηο ηεο επαξρίαο ράλνπλ 

ζηαδηαθά ηελ απηνλνκία ηνπο θαη εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ην παιάηη ησλ 

Μεδίθσλ πνπ απνθηά ζέζε θεληξηθήο εμνπζίαο. Ζ εμηζσηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη 

απέλαληη ζηηο ζπληερλίεο, εθαξκφδεηαη θαη απέλαληη ζηηο ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

πφιεηο. Ο Κφδηκν δελ είρε ηελ αλάγθε λα ηθεηεχεη θαη λα παξαθαιάεη θαλέλαλ θαη 

απαηηνχζε πιένλ λα ηνλ αλαθνηλψλνπλ σο Γνχθα ηεο Φισξεληίαο, απνπνηνχκελνο ην 

αζηηθφ ηνπ παξειζφλ θαη επηδηψθνληαο ηελ αλαβίσζε κηαο αξηζηνθξαηηθήο απιηθήο 

παξάδνζεο, ηα νθέιε ηεο νπνίαο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

                                                 
61 Βι. J. R. Hale, Florence and the Medici, φπ. π., ζει. 129. 
62 R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy between 

Florence and Ferrara», Vasari‟s Florence, Artists and Literati at the Medicean Court, επηκ. Ph. Jacks, 

Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ, 1998, ζει. 163-181. 
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Απηή αθξηβψο είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή (γχξσ ζην 1545) πνπ ζα πνδάξεη ζηνλ 

Μπξνληδίλν (Bronzino) θαη απηφο ζα ηνπ εηνηκάζεη έλα πνξηξαίην (Ο δνχθαο Κφδηκν 

Α΄ ησλ Μεδίθσλ, ιάδη ζε μχιν, 74x58 εθ., Φισξεληία, Galleria degli Uffizi, 1545),  

 

ην νπνίν κε ηελ ζηηβαξή ζηάζε ηνπ δνχθα θαη έλα βιέκκα γεκάην απνθαζηζηηθφηεηα, 

θέξεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη, ηεο ηδενινγίαο θαη 

ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, απνπλένληαο κηα αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο 

θαη ζηγνπξηάο πνπ πεγάδνπλ απφ ην αίζζεκα αλσηεξφηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη 

απφιπηνπ ειέγρνπ ηνπ λένπ εγεκφλα θαη ηεο ηάμεο πνπ ηνλ ζηεξίδεη, θαζψο θαη ηελ 

δηάζεζή ηνπο γηα ηελ αλαβίσζε κηαο αξηζηνθξαηηθήο απιηθήο παξάδνζεο. Σφζν πνιχ 

θαίλεηαη λα ηνλ εθθξάδεη θαη λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη απηφ ην πνξηξαίην, πνπ φηαλ ν 

δσγξάθνο ηνπ πξφηεηλε λα ηνπ θηηάμεη έλα θαιχηεξν εθείλνο αξλήζεθε θαη δήηεζε λα 

γίλνπλ φια φπσο αθξηβψο ην πξψην
63

. Αξλήζεθε κάιηζηα λα πνδάξεη αθφκα θαη ζηνλ 

κεγάιν Σηζηαλφ, ν νπνίνο πεξλψληαο απφ ηελ πφιε, ηνπ πξφηεηλε λα ηνπ θηηάμεη ην 

πνξηξαίην. Ζ πξφθαζε ήηαλ φηη δελ ήζειε λα πξνζβάιεη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο πφιεο 

ηνπ, γλσξίδνληαο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη ν βελεηζηάλνο δσγξάθνο ζα ηνπ 

εηνίκαδε θάηη πνπ δελ ζα ήηαλ ζχκθσλν κε ηηο δηθέο ηνπ ηδενινγηθέο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη θαιιηηερληθέο πξνηηκήζεηο
64

. Δμάιινπ κε απηή ηνπ ηελ θίλεζε έδεηρλε 

κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν πσο ππνζηήξηδε ηελ ηδέα πεξί αλσηεξφηεηαο ηεο 

Φισξεληίαο έλαληη ησλ άιισλ ηηαιηθψλ θξαηψλ θαη εηδηθά απέλαληη ζηελ 

Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο πνπ απνηεινχζε ην πνιηηηθφ αληίβαξν θαη ζηελ Φεξάξα 

                                                 
63 Βι. E. Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800, φπ. π., ζει. 52. 
64 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ βιέπε ηνλ Βίν ηνπ Σηζηαλνχ ζηνπο Βίνπο ηνπ Βαδάξη, G.Vasari, 

Lives of the Painters, Sculptors and Architects, κηθξ. Gaston du C. de Vere, εηζαγ. David Ekserdjian, 

ηφκ. 2, D. Campbell Publishers, Λνλδίλν, 1996, (α΄ έθδ. 1912-1914, α΄ ηηαιηθή έθδ. 1568), ζει 792. 
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πνπ ήηαλ ε αληίπαιε θενπδαιηθή δχλακε ηεο Ηηαιίαο. Ζ Απιή ησλ Έζηε δηεθδηθνχζε 

επί ίζνηο φξνηο ηελ εχλνηα ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηνπ πάπα, επνκέλσο θαη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζε φιε ηελ ρεξζφλεζν, ηνπιάρηζηνλ ζε πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ 

επίπεδν
65

.   

Ζ απαιιαγή απφ ηελ θεδεκνλία πνπ ηνπ είραλ επηβάιεη νη Παιέζθη κνηάδεη λα 

είλαη πην εχθνιε ππφζεζε. Ήδε απφ ην 1537 ν λένο ηζπαλφο δηνηθεηήο, ν Θηθνπέληεο 

(Cifuentes), επέιεμε λα δηεμάγεη ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ απεπζείαο κε ηνλ δνχθα, 

παξαγθσλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζέηνληαο πνιηηηθά αλελεξγνχο ηνπο 

πξνζηάηεο ηνπ Κφδηκν θαη ην „ζπκβνχιην ησλ 8‟ πνπ είραλ εγθαζηδξχζεη. Ο 

Γθνπηηζηαξληίλη παξαηεξεί ζρεηηθά φηη ν Κφδηκν, ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1537, 

ήηαλ ελεκεξσκέλνο γηα ηα πάληα θαη άξα, κεηά θαη ηελ μεθάζαξε λίθε ηνπ έλαληη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ, είρε αξρίζεη λα απνθηά πιένλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο εμνπζίαο
66

. 

Άιισζηε ν δνχθαο πνηέ δελ ζέιεζε λα ζίμεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αξηζηνθξαηψλ θαη 

κάιινλ θηλήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο  ππεξάζπηζεο θαη ηεο πξνψζεζήο ηνπο ζε 

βάξνο ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ. Απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ άθεζαλ λα αζθεί ηελ 

πνιηηηθή εμνπζία πξνο φθεινο θαη ησλ δχν, θαζψο, φπσο ήδε ηνλίζακε, νη ηνκείο ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο ηδενινγίαο θαίλεηαη λα είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο εθείλε 

ηελ επνρή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ππεξνρήο ηνπο. «Οη 

πινχζηνη», γξάθεη ν Γθνπηηζηαξληίλη, «πνπ δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη 

παξαπνλνχληαλ γηα ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εληζρχνπλ νηθνλνκηθά, επηζπκνχζαλ κηα 

κνξθή δηαθπβέξλεζεο φπνπ, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο θπβεξλά, ε πεξηνπζία ηνπο ζα 

έκελε αλελφριεηε»
67

. Δμάιινπ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Williams, νη αξηζηνθξάηεο ηεο 

πφιεο ηαχηηζαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε απηά ηνπ δνχθα θαη γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε ηελ δηεζλή εηθφλα θαη ζέζε ηεο πφιεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηηαιηθψλ, 

πξνσζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ κεηαιιαγή απφ δεκνθξαηία ζε πξηγθηπάην
68

. 

Ο Κφδηκν ην 1537 παξέιαβε έλα θξάηνο πνπ είρε ηαιαηπσξεζεί αξθεηά απφ 

ηνπο ζπρλνχο πνιέκνπο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

εκπνξίνπ, απφ ηηο δχν πνιηνξθίεο, απφ ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο ιηκνχο πνπ 

αθνινχζεζαλ· έλα θξάηνο ην νπνίν πέξαζε κηα νηθνλνκηθή θξίζε, έζησ θη αλ απηφ 

ζήκαηλε θξίζε κφλν γηα νξηζκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζψο νη λένη αξηζηνθξάηεο 

                                                 
65 Γηα ηελ δηακάρε κε ηελ Φεξάξα βι. R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the 

Precedence Controversy between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 164-166. 
66 Γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ Γθνπηηδηαξληίλη βι. E. Cochrane, Florence in the Forgotten Centuries 

1527-1800, φπ. π., ζει. 40. 
67 Βι. ζην J. N. Stephens, The fall of the Florentine Republic 1512-1530, φπ. π., ζει. 138. 
68 Βι. R Williams, φπ. π., ζει. 179. 
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είραλ δηαζθαιίζεη ελ κέξεη ηα θέξδε ηνπο θαη είραλ εμαζθαιίζεη ηηο ζέζεηο γηα ην 

δηαηιαληηθφ εκπφξην πνπ άξρηδε λα αθκάδεη απηή ηελ πεξίνδν θαη επξφθεηην λα 

απνηειέζεη θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε. Γηα ην ιφγν απηφ 

άιισζηε, ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλψλ, ηα αξηζηνπξγήκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κφλν απφ ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά πινχηνπ αλάκεζα ζηνπο 

πινχζηνπο θαη ηελ έλδεηα ησλ θησρψλ. Ζ δχλακε θαη ν πνιηηηζκφο δελ 

αλαπηχζζνληαη πάληα καδί, δελ πάλε αλαγθαζηηθά ρέξη-ρέξη.  

Ο Braudel ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ηφζν ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

Φισξεληίαο πνπ κεηξάεη, παξά ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ Μεδίθσλ. Τπήξρε 

ζίγνπξα θξίζε, αιιά δελ μέξνπκε πψο αθξηβψο επέδξαζε ζηνπο Μέδηθνπο θαη 

άιισζηε ππήξραλ ζεκάδηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
 69

. Απηή ε θξίζε ήηαλ καθξάο 

δηαξθείαο θαη δελ επεξέαζε ηελ νηθνλνκηθή αλσηεξφηεηα ηεο Φισξεληίαο πνπ 

ζηεξίδνληαλ ζε έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν, ζηελ θαιή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη 

ζηελ ηερλνινγηθή αλσηεξφηεηά ηεο.
70

. Ζ θαηνρή κηαο μερσξηζηήο ηερλνγλσζίαο, «ε 

καθξαίσλε παξάδνζε εξγαηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη 

έλα αλζξψπηλν θεθάιαην μερσξηζηψλ δπλαηνηήησλ», φπσο ιέεη ν Cipolla
71

, ή ελφο 

μερσξηζηνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ, φπσο δηαηππψλεη ζην Βίν ηνπ Πεξνπηδίλν (Perugino) ν Βαδάξη
72

, ήηαλ πνπ 

βνήζεζαλ λα αλαθάκςεη ζεακαηηθά ε νηθνλνκία ηεο πφιεο θαη ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζπζζψξεπζε πινχηνπ θαη ε θαιή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είραλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ελίζρπζαλ ηε ζέζε ηνπ Κφδηκν, εηο βάξνο φκσο απηνχ ηνπ 

αέξα ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνλ νπνίν θάλεη ιφγν ν Βαδάξη, 

θαζψο «ζην βαζκφ πνπ ην θαζεζηψο ζηεξεσλφηαλ πνιηηηθά θαη έιεγρε φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, νη νξγαλσηηθέο ηνπ δνκέο γηλφηαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθέο»
73

. 
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κε ηίηιν Σέρλε θαη Πνιηηηθή, 2005, ηρ. 2-31,ζει. 17. Αλ θαη ην ζρφιην αλαθέξεηαη ζε άιιεο ζπλζήθεο 

λνκίδνπκε φηη πεξηγξάθεη αθξηβψο θαη απηέο πνπ αλαιχνπκε εδψ. 
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Ο λένο εγεκφλαο, καδί θαη ε αξηζηνθξαηηθή ηάμε πνπ ηνλ ζηήξηδε, 

ζπληεξεηηθφο φπσο απνδεηθλχεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δελ πξνέβε ζε 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ πνπ ήδε είρε αξρίζεη λα 

εμαζζελεί θαη λα εμαξζξψλεηαη, απιά θαίλεηαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, αζθψληαο κηα ζθηθηή θαη ζπγθεληξσηηθή πνιηηηθή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηεο Φισξεληίαο, ππνβαζκίδνληαο φκσο έηζη νπνηαδήπνηε 

πξσηνβνπιία. Τπήξμε αλάθακςε, αιιά απηή αθνξνχζε ηελ αλαζηήισζε ησλ 

παιαηψλ δνκψλ θαη επηηειέζζεθε κε βάζε παξαδνζηαθά πξφηππα. Οη ζπληερλίεο 

ηζρπξνπνηήζεθαλ, αιιά ην κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα παξεκπνδίζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηηο θαηλνηνκίεο
74

· θαηέιεγαλ λα είλαη αθξηβψο ην ίδην εκπφδην 

αθφκα θαη γηα κηα βειηησκέλε αγξνθαιιηέξγεηα
75

. Ο Κφδηκν κε ην λα ζπλερίζεη ηελ 

εμηζσηηθή πνιηηηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ απέλαληί ηνπο, κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

θχξνο ηνπο.  

Σα ιηκάληα ηεο Πίδαο θαη ηνπ Ληβφξλν βειηηψζεθαλ, λένη δξφκνη αλνίρζεθαλ 

θαη ηα κεηαιιεία αμηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ· φια φκσο ιεηηνπξγνχζαλ θάησ απφ ηνλ 

απφιπην έιεγρν ηνπ άξρνληα πνπ ζπγθέληξσζε γχξσ ηνπ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέιεζε λα έρεη ηνλ πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζε φιε ηελ 

δηαδηθαζία θαη ζε φια ηα κέζα παξαγσγήο, είηε πξφθεηηαη γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο 

ππνδνκέο, είηε ηηο ζπληερλίεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ πηα λα αζθήζνπλ θακία 

δξαζηεξηφηεηα πξνηνχ πξνεγνπκέλσο εμαζθαιίζνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ δνχθα.  

Ο ζπληεξεηηζκφο απηφο θαη ε πξνζθφιιεζε ζηελ παξάδνζε, πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έηζη θη αιιηψο ηα θενπδαξρηθά ζπζηήκαηα
76

, εληάζζνληαλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηακάρεο κε ηελ πξνεγνχκελε θπξίαξρε ηάμε ησλ κεγαιναζηψλ 

„θαπηηαιηζηψλ‟, κέζα ζηελ ηδενινγία ηνπ Κφδηκν πεξί „εμφλησζήο‟ ηνπο, θαη θαίλεηαη 

λα είλαη – καδί κε ηελ εμαζζέληζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ – ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ ακέζσο κεηέπεηηα νηθνλνκηθή παξαθκή, ηελ νπνία δηαπηζηψλεη 

ην ζχλνιν ησλ κειεηεηψλ γχξσ θαη ιίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα
77

.  Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο εμφλησζεο κνηάδεη λα θηλείηαη θαη 

ε απφθαζή ηνπ λα ζπάζεη ην κνλνπψιην ησλ βηνηερλψλ ηεο πφιεο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή κεηαμσηψλ θαη κάιιηλσλ ελδπκάησλ, θαη λα ελζαξξχλεη ηηο βηνηερλίεο ζε 

                                                 
74 Βι. C. M. Cipolla, Ζ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπ. π., ζει. 332. 
75 Βι. K. Marx, Πξνθαπηηαιηζηηθνί Οηθνλνκηθνί ρεκαηηζκνί, φπ. π., ζει. 153. 
76 Βι. Ρ. Υίιηνλ, «Δηζαγσγή», φπ. π., ζει. 41 θαη Π. νπήδπ, «Ζ δηακάρε γηα ηελ κεηάβαζε», φπ. π., 

ζει. 50,56. 
77 Βι γηα παξάδεηγκα,  C. M. Cipolla, φπ. π., ζει. 332 θαη F. Braudel, Out of Italy: 1450-1650, φπ. π. 

ζει. 84.  
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άιια ζεκεία ηεο Σνζθάλεο.  Ο „ηνζθαληζκφο‟ ηεο νηθνλνκίαο φρη κφλν κείσζε ηελ 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα, ην θχξνο θαη ηελ επηξξνή ησλ παιαηψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο, 

αιιά ζπγρξφλσο δεκηνχξγεζε λέεο ζρέζεηο εμάξηεζεο κε άιινπο θνξείο ηνπ 

δνπθάηνπ (ηδίσο ζηελ χπαηζξν)
78

.   

Οη ζρέζεηο παξαγσγήο παξέκελαλ θενπδαξρηθέο, έζησ θη αλ κεηαιιάρζεθαλ 

θαη απέθηεζαλ λέα κνξθή. Δμάιινπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεο παξέκελε ζηα ρέξηα 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο, νη νπνίνη κάιηζηα άξρηζαλ ηψξα λα επελδχνπλ 

εθ λένπ ζε απηή ηε ζπληεξεηηθή κνξθή νηθνλνκηθήο πξαθηηθήο, ελψ έιεγραλ πιένλ 

θαη ηα ππφινηπα κέζα παξαγσγήο. Οη ππνδνκέο, δειαδή νη δξφκνη, ηα ιηκάληα,         

νη κχινη θ.η.ι., ειέγρνληαλ πιήξσο θαη αζθνχληαλ έλα είδνο κνλνπσιίνπ, ελψ θαη ν 

δηνηθεηηθφο θαη λνκηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγνχζε πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο 

παίξλνληαο απνθάζεηο θαη επηβάιινληαο πξφζηηκα γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Καη φια 

απηά πξαγκαηνπνηνχληαλ θπζηθά ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη ην πνιηηηθφ 

„φξακα‟ ηνπ λένπ εγεκφλα, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

πνιηηηθήο, ζην θέληξν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηθαζηηθνχ κεραληζκνχ. 

Κχξην πνιηηηθφ κέιεκα ηνπ Κφδηκν ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη ηψξα κηα Απιή ζηα 

πξφηππα ησλ κεγάισλ αξηζηνθξαηηθψλ Απιψλ ηεο Δπξψπεο θαη λα θαηαζηήζεη ηνλ 

νίθν ηνπ βαζηιηθφ. Έπξεπε γηα απηφ, εθηφο απφ ην λα εμνληψζεη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ 

αληηπάινπο, λα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ή έζησ ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη πξψηα απφ φια ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Ρψκεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ πάπα. Έηζη απνδέρεηαη ηνλ Ηνχιην Γ΄(1550-

1555) πνπ παξνπζηάδεηαη σο απφγνλνο ησλ Μεδίθσλ – ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

πξνέξρεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα Μηιαλέδσλ – κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ ζηήξημή 

ηνπ, ελψ  ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ απηνθξάηνξα κε γάκνπο 

αλάκεζα ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απηή ησλ Αςβνχξγσλ. 

εκαληηθή έηζη είλαη ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηε δηακάρε αλαθνξηθά κε 

ηελ Μεηαξξχζκηζε. Γχξσ ζηα 1540 νη κεηαξξπζκηζηηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο είραλ 

εθδεισζεί ζηε Ρψκε αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ κέζα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ πνπ αξρίδεη λα δηαθξίλεη ηνπο επηθεθαιείο ηεο 

θαζνιηθήο εθθιεζίαο. Σν πνιηηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ θιίκα αιιάδεη θαη δηαπηζηψλεηαη 

κηα «ζθιεξνππξεληθή ζηξνθή»
79

. Ο Hauser παξαηεξεί ζρεηηθά: «Οη αξρέο ηνπ 

ξεαιηζκνχ ζξηακβεχνπλ ζε φιε ηε γξακκή. Οη ηδεαιηζηέο απνδείρηεθαλ αλίθαλνη λα 

                                                 
78 Βι. J. R. Hale, Florence and the Medici, φπ. π., ζει. 132-133. 
79 Βι. A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, κηθξ. Π. Ησάλλνπ, ππφ έθδνζε, (α΄ ηηαιηθή έθδ. 1993) ζει. 27. 
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θπξηαξρήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Παχινο Γ΄ (1534-49) εθπξνζσπεί θηφιαο ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ ήπηα Αλαγέλλεζε ζηε κηζαιιφδνμε Αληηκεηαξξχζκηζε. ηα 1542 

εηζάγεηαη ε Ηεξή Δμέηαζε, ζηα 1543 ε ινγνθξηζία ησλ εληχπσλ θαη ζηα 1545 αξρίδεη 

ε χλνδνο ηνπ Σξηδέληνπ»
80

.  

Δίλαη ηψξα ε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο παξαηεξεί ν Πηλέιιη, πνπ δηαπηζηψλεηαη 

θαη ε «ζθιεξνππξεληθή ζηξνθή» ηνπ Κφδηκν, ηφζν ζηελ πνιηηηθή ηνπ φζν θαη ζηελ 

ηδενινγία θαη ζηηο επηινγέο ηνπ, θαζψο ρξεηαδφηαλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Ρψκεο ζε 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ πξφζιεςε ηνπ Βαδάξη ζηε ζέζε ηνπ δνπθηθνχ 

καγηνξδφκνπ, ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα επί ηεο θαιιηηερληθήο πνιηηηθήο, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε απνπνκπή ηνπ πξνεγνχκελνπ ππεπζχλνπ, ηνπ Πηεξθξαληζέζθν Ρίηζην 

(Pierfrancesco Riccio), ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζε έλαλ θχθιν θαζνιηθψλ 

κεηαξξπζκηζηψλ ζηε Φισξεληία, κνηάδεη λα νθείιεηαη ζε απηή ηελ επζπγξάκκηζε 

ζηηο αληηκεηαξξπζκηζηηθέο  θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
81

. Ο Κφδηκν επηζπκεί λα ειέγμεη 

ηψξα φινπο ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο θαη ηα ηδξχκαηα είηε πξφθεηηαη γηα 

αδειθφηεηεο, κνλαζηήξηα ή θηιαλζξσπηθέο ιέζρεο, απνθφπηνληάο ηα απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ νπαδψλ ηνπ αβνλαξφια πνπ είραλ απνκείλεη
82

. Σαπηφρξνλα ζεζπίδνληαη 

απζηεξφηεξνη λφκνη πνπ αθνξνχζαλ εζηθά παξαπηψκαηα, φπσο ήηαλ ε ζνδνκία θαη ε 

πνξλεία, πνπ ζεσξνχληαη κάιηζηα πξάμεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, 

θαζψο ήηαλ αληίζεηεο κε ηε «Φχζε» θαη ηνλ «Θετθφ» ζθνπφ ηνπ έξσηα
83

. Ο Πηλέιιη  

κάιηζηα αλαξσηηέηαη κήπσο αθξηβψο απηφ ην θιίκα, απηή «ε θνπιηνχξα ηεο 

θαρππνςίαο», φπσο ηελ νλνκάδεη, επζχλεηαη θαη γηα ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ 

Πνληφξκν κε ηνλ αλήζπρν πεηξακαηηζκφ ηνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ πξψηνπ καληεξηζκνχ 

θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
84

.  

Ο Πνληφξκν φπσο θαη «φζνη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο αζθπθηηνχζαλ κέζα ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο επηβάιινληαλ [εδψ ελλ. απφ ην θαζεζηψο ηνπ Κφδηκν], είραλ 

ήδε απνθιεηζηεί απφ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο: ζα άξρηδαλ λα απνθηνχλ θσλή 

κφλνλ φηαλ ε απνιπηαξρηθή κνλαξρία κε ηα ζηεξίγκαηα ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο 

                                                 
80 A. Hauser, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ηφκ. 2, φπ. π., ζει. 149. 
81 Βι. A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 27-29. 
82 Βι. Ph. Gavitt, «An Experimental Culture: the Art of the Economy and the Economy of Art under 

Cosimo I and Francesco I», The Cultural Politics of Duke Cosimo I de‟ Medici, επηκ. Konrad 

Eisenbichler, Ashgate, Άιληεξζνη/ Μπέξιηλγθηνλ/ ηγθαπνχξε/ χληλευ, 2001, ζει. 206. 
83 Βι. Ph. Gavitt, φπ. π. θαη A. M. Gallucci, «Cellini‟s Trial  for Sodomy: Power and Patronage at the 

Court of Cosimo I», The Cultural Politics of Duke Cosimo I de‟ Medici, επηκ. Konrad Eisenbichler, 

Ashgate, Άιληεξζνη/ Μπέξιηλγθηνλ/ ηγθαπνχξε/ χληλευ, 2001, ζει. 37-46. 
84 Βι. Α. Πηλέιιη, φπ. π., ζει. 29 θαη 35. 
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θαη ηεο θενπδαιηθήο αξηζηνθξαηίαο ζα θαηέξξεε»
85

. Αληί ινηπφλ λα πξνζπαζνχκε λα 

πξνζεγγίζνπκε ηα έξγα ηνπ Πνληφξκν θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ απφ ηηο επίζεκεο παξαγγειίεο κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε, είλαη κάιινλ πην ζσζηφ λα ζηξαθνχκε ζηελ 

απνγνήηεπζε πνπ βίσζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ ζπληξηβή ηνπ 

θφζκνπ ζηνλ νπνίν είρε κέρξη ηφηε δήζεη. Οη λένη θψδηθεο θαη ηα λέα πξφηππα πνπ 

ζρεκαηίδνληαλ ζηελ Φισξεληία δελ ζπκθσλνχζαλ κε απηά ηνπ Πνληφξκν θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν νη θνξείο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα αλερζνχλ ηνλ λεσηεξηζκφ θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ πλεχκαηνο πνπ ραξαθηήξηδε ηα έξγα ηνπ
86

.  

Ζ ηδενινγία ηνπ Κφδηκν θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη ηψξα κε ηελ ζπληεξεηηθή 

ηδενινγία πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εθθιεζίαο, εηδηθά κεηά ηελ χλνδν 

ηνπ Σξηδέληνπ, θαζψο «ε  ζχγθιεζε ηεο πλφδνπ απηήο ζήκαηλε ην ηέινο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ ζηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο κε ηελ ηέρλε»
87

. «ηελ νπζία επξφθεηην 

θπξίσο γηα έλαλ ζπκβηβαζκφ πνπ δήισλε ηε ζχλαςε κηαο θαζνξηζκέλεο ζπκθσλίαο 

ησλ θαιιηηερλψλ κε ηελ απνιπηαξρηθή εμνπζία θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξνζρψξεζε ζηηο 

ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Κξάηνο θαη Δθθιεζία αλαθηνχζαλ έηζη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο πνπ θαηά ηε ζρεηηθά ζχληνκε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, 

κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ θιεξηθαιηζκνχ θαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ησλ Λένληνο Μπαηίζηα Αικπέξηη θαη Λενλάξλην ληα Βίληζη, είρε θάπσο 

αλεμαξηεηνπνηεζεί, «εθθνζκηθεπζεί» θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ζπληνληζηεί ζηηο 

ζχγρξνλεο ζξεζθεπηηθέο ζπδεηήζεηο, θηάλνληαο θάπνηε λα εθθξάζεη κηαλ αλήζπρε 

πλεπκαηηθφηεηα»
88

. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν Κφδηκν έπξεπε λα πείζεη φζνπο άλεθαλ ζηα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα λα αθνινπζνχλ ηα δηθά ηνπ πξνζηάγκαηα θαη λα κελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αθνχζνπλ ηηο θσλέο ησλ αληηπάισλ ηνπ, θπξίσο γηαηί ζα 

αλαγλψξηδαλ ζην πξφζσπφ ηνπ ηνλ λφκηκν άξρνληά ηνπο ηνλ νπνίν „φθεηιαλ‟ λα 

ππεξεηνχλ. Βέβαηα, φπσο είδακε, είρε ήδε ιάβεη εθείλα ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

κέηξα ψζηε λα κεηψζεη ηελ δχλακε φζσλ ππέζθαπηαλ ηε ζέζε ηνπ θαη νπζηαζηηθά λα 

ηνπο ππνβαζκίζεη θνηλσληθά θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη πνιηηηθά αλελεξγνχο.  

                                                 
85 Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», Ζ Καζεκεξηλή, Δπηά Ζκέξεο, αθηέξσκα κε ηίηιν 

Σέρλε θαη Πνιηηηθή, 2005, ηρ. 2-31, ζει. 4. 
86 Βι. θαη K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 101-102. 
87 A. Hauser, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ηφκ. 2,, φπ. π., ζει. 153. 
88 Π. Ησάλλνπ, φπ. π., ζει. 3. 
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Καλείο πιένλ δελ ηνικνχζε λα εθθξαζηεί επηθξηηηθά γηα ην λέν θαζεζηψο. Σα 

δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη εθηειεζηηθά φξγαλα παξακφλεπαλ θαη ήηαλ έηνηκα λα 

επηβάιινπλ βαξχηαηα πξφζηηκα θαη πνηλέο ζηνπο αληηθξνλνχληεο, νη νπνίεο έθζαλαλ 

θπζηθά κέρξη θαη ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε.  Ζ πνιηηηθή εμνπζία αζθνχληαλ νπζηαζηηθά 

κφλν απφ ηνλ δνχθα, ν νπνίνο ήηαλ παξψλ ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη είρε 

δηακνξθψζεη έλαλ ηέηνην θξαηηθφ κεραληζκφ, ψζηε κπνξνχζε λα αζθεί ηελ εμνπζία 

κε ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Μεηά ην 1540 

επεδίσθε θαη απέθηεζε ηειηθά ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ δηθαζηεξίσλ, πνηληθψλ, 

δηνηθεηψλ θαη αζηηθψλ, φπσο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ήηαλ ε 

Accademia degli Umidi, κηα αλεμάξηεηε αθαδεκία απνηεινχκελε απφ ιίγνπο 

αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ, ηελ νπνία  κεηνλφκαζε Accademia Fiorentina θαη 

κεηέηξεςε ζε επίζεκν θξαηηθφ φξγαλν, εμνζηξαθίδνληαο φζνπο δελ ζπκθσλνχζαλ κε 

ηηο „αμίεο‟ ηνπ λένπ θαζεζηψηνο
89

. Δίρε εμάιινπ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη φιν ηνλ 

ζξεζθεπηηθφ κεραληζκφ
90

, ελψ απφ θαηξφ είρε θαηαξγήζεη ηελ χγθιεην θαη ηα 

δηάθνξα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα θαη απιά ζρεκάηηζε έλα λέν, ηελ Pratica Secreta, 

κε θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ θαηαζθεπή, ηέινο, ησλ Οπθίηζη ζε κεξηθά 

ρξφληα, ησλ δηνηθεηηθψλ δειαδή γξαθείσλ, δίπια ζην δνπθηθφ παιάηη δελ άθελε 

ακθηβνιίεο γηα ηελ επηξξνή πνπ επηζπκνχζε λα αζθεί εθεί ν Κφδηκν. 

Απηφ πνπ απέκεηλε ήηαλ νη ππήθννη ηνπ βαζηιείνπ ηνπ λα ελζηεξληζηνχλ απηή 

ηελ πνιηηηθή ηδενινγία, πνπ νπζηαζηηθά ζήκαηλε ηελ απάξλεζε φισλ ησλ αζηηθψλ 

ειεπζεξηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ πνπ κέρξη ηφηε ίζρπαλ, 

έζησ θαη πάιη γηα κηα πνιχ κηθξή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

απιηθνχο κέζα ζε κηα πνιχ απζηεξά ηεξαξρεκέλε θνηλσλία, νπνχ ε βνχιεζε ηνπ 

Κφδηκν ήηαλ ν κφλνο λφκνο. Ζ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θάησ απφ ην ζθήπηξν ηνπ 

άξρνληα έξρεηαη ηψξα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, φκσο, φπσο ήδε 

ηνλίζακε, ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο φζν αηαμηθφ θαη αλ κνηάδεη δελ παχεη λα 

εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζα ηάμεο. 

Απηφο ν ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο θαη απηφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

θιεξνλνκηθήο κνλαξρίαο θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ηδενινγία θαη λα δηαζθαιίδεη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ησλ αξηζηνθξαηψλ. Καη απηφ δελ κπνξνχζε λα 

γίλεη πιένλ κφλν κε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πηέζεηο, αιιά κε ηελ ηαπηφρξνλε 

δηάδνζε ηεο ηδενινγίαο ησλ αξηζηνθξαηψλ κε πξνπαγαλδηζηηθά κέζα. Ζ αχμεζε ηνπ 

                                                 
89 Βι. θαη A. M. Gallucci, «Cellini‟s Trial  for Sodomy», φπ. π., ζει. 41-42. 
90 Βι. Ph. Gavitt, «An Experimental Culture», φπ. π., ζει. 206. 
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πξνζσπηθνχ θχξνπο ηνπ Κφδηκν θαη γεληθφηεξα ησλ Μεδίθσλ, ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

δπλαζηείαο θαη ηεο εμνπζίαο ηνπο ζε φιε ηελ Σνζθάλε ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξάηνπο φζν θαη ζηα κάηηα ηνπ πάπα, ηνπ απηνθξάηνξα θαη ησλ ππνινίπσλ 

πξηγθίπσλ
91

, θαίλεηαη λα είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο 

πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη θαη ε νπνία εκπεξηέρεηαη πιήξσο θαη ζηελ νπηηθή ηδενινγία 

ηεο επνρήο
92

. Όπσο ήδε είδακε, κία πξψηε έθθξαζή ηεο βξίζθνπκε ζην πνξηξαίην 

απφ ηνλ Μπξνληδίλν θαη αξγφηεξα ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Παιάηζν Βέθθην. Σα 

έξγα ηέρλεο ζα παίμνπλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηελ επφδσζε θαη ηνλ εμσξατζκφ 

ησλ ζηφρσλ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ κεραληζκψλ ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Σν ηειεπηαίν εκπφδην ζε απηφλ ηνλ πξνζσπηθφ θαη πνιηηηθφ ζξίακβν ηνπ 

Κφδηκν κνηάδεη λα είλαη ε πφιε ηεο ηέλαο. Πξψηνλ γηαηί νη Φισξεληηλνί αλέθαζελ 

επνθζαικηνχζαλ ηελ πφιε απηή θαη ηελ ζεσξνχζαλ κέξνο ηεο επαξρίαο ηνπο. Έπξεπε 

ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθά λα ηελ ειέγρνπλ. Άιισζηε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο 

παξέκελε απηφλνκε θαη κάιηζηα κε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα δεκνθξαηηθά 

πνιηηεχκαηα. Γηα πξνθαλείο ινηπφλ ιφγνπο έπξεπε λα ηεζεί απαξαηηήησο ππφ ην 

ζθήπηξν ηνπ λένπ εγεκφλα ηεο Σνζθάλεο.  

Ζ αθνξκή δελ άξγεζε λα δνζεί θαη φηαλ ε χγθιεηνο ηεο πφιεο απνθάζηζε 

λα εθδηψμεη αθφκα θαη απηή ηελ κηθξή θξνπξά πνπ είρε ηνπνζεηήζεη ν απηνθξάηνξαο, 

ν Κφδηκν έπεηζε ηνλ ηειεπηαίν φηη ε πφιε έπξεπε λα θαηαθηεζεί κε ηνλ πην 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν. Απηφ βέβαηα δελ ζα γηλφηαλ γηα ράξε ηνπ ηζπαλνχ κνλάξρε, 

ν νπνίνο άιισζηε ήηαλ απαζρνιεκέλνο κε άιιεο δηακάρεο ζε άιια ζεκεία. Ζ ηέλα 

ζα αλήθε πιένλ ζην λέν θξάηνο πνπ δηακνξθψλνληαλ. Μεηά απφ κία ζθιεξή 

πνιηνξθία κε ρηιηάδεο ζχκαηα απφ πιεπξάο ηελέδσλ, ν Κφδηκν άισζε ηελ πφιε ην 

1554 θαηαθηψληαο πξαθηηθά νιφθιεξε ηελ Σνζθάλε. Μάιηζηα απηή ε θαηάθηεζε 

ηνπ έδσζε εθηφο απφ ην γφεηξν θαη πνιιά λέα θαη εχθνξα εδάθε. Όηαλ ινηπφλ 

παξνπζηάζηεθε ην 1560 ελψπηνλ ηνπ πάπα «δελ ήηαλ απιά έλαο δνχθαο, νχηε έλαο 

βαζηιηάο, αιιά έλαο απηνθξάηνξαο»
93

. 

Ζ ψξα ηνπ ζξηάκβνπ είρε θηάζεη. Σελ ίδηα αθξηβψο ρξνληά κε ηελ θαηάθηεζε 

ηεο ηέλαο ζα αλαζέζεη ζηνλ λέν ππεχζπλν γηα ηα πνιηηηζηηθά, ζηνλ Σδφξηδην Βαδάξη,  

ηελ δηαθφζκεζε ηνπ παιαηνχ παιαηηνχ ηεο πγθιήηνπ θαη ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, 

δεηψληαο νπζηαζηηθά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζην ζχκβνιν ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ λένπ 

                                                 
91 Βι. θαη K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 91. 
92 Βι. θαη A. Paolucci, εηζαγσγή ζην Ug. Muccini / Al. Cecchi, Le Stanze del Principe in Palazzo 

Vecchio, Le Lettere, Φισξεληία, 1991, ζει. 5-6. 
93 Α. Hauser, Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, ηφκ. 2, φπ. π., ζει. 132. 
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απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζξηάκβνπ θαη ηεο νηθνγελείαο 

ηνπ
94

. Ζ δηαηήξεζε, εμάιινπ, θαη ε εδξαίσζε ελφο απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο 

ηζνδπλακεί απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή κε λίθε ηεο θενπδαξρίαο, ηζνδπλακεί κε ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ λέσλ αξηζηνθξαηψλ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ θενπδαξρηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.  

Ζ πεξίνδνο ηνπ επεθηαηηζκνχ απφ πιεπξάο Κφδηκν ζα ηειεηψζεη θάπνπ εδψ, 

θαζψο ην λέν θξάηνο ζα έρεη θηάζεη πέξα απφ ηα παιηά φξηα ηεο Σνζθάλεο, 

απνδεηθλχνληαο πφζν ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο μεπέξαζε ηελ δεκνθξαηία θαη 

θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη θαη λα ελψζεη φιε ηελ επαξρία. Ο δνχθαο επηζπκνχζε ηψξα 

λα επηηχρεη ηελ ζηαζεξφηεηα ζην θξάηνο ηνπ θαη απηφ πξνυπέζεηε ηελ αλαγλψξηζε 

θαη έλαλ ξφιν απμεκέλν έλαληη ησλ άιισλ ηηαιηθψλ θξαηψλ, θάηη πνπ ζήκαηλε φηη 

έπξεπε λα απμήζεη ην γφεηξφ ηνπ, έπξεπε ζπλεπψο λα αλέιζεη ζηελ ρνξεία ησλ 

πξηγθίπσλ θαη ησλ βαζηιηάδσλ. Ζ εμσηεξηθή ηνπ ινηπφλ πνιηηηθή θαη δηπισκαηία ζα 

θηλεζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε· κε ηελ ζπλζεθνιφγεζε κε ηνπο Γάιινπο, κεηά 

θαη ηελ ζπλζήθε ηνπ Cateau Cambrésis κε ηελ νπνία κεηψλνληαλ θαη ε ίδηα ε 

παξεκβαηηθή πνιηηηθή ησλ Αςβνχξγσλ θαζψο δελ ππήξρε πιένλ ην αληίπαιν δένο 

ζηελ Ηηαιία, κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ παπηθνχ ζξφλνπ ηεο Ρψκεο θαη θπζηθά, κε ηελ 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ απηνθξάηνξα – πξψηα ηνπ Καξφινπ Δ΄ θαη ελ ζπλερεία 

κε ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, Φεξδηλάξδν Α΄(1556-1564) θαη Μαμηκηιηαλφ Β΄ (1564-1576) 

–  κέζσ θπξίσο ηεο ζχλαςεο δαλείσλ πξνο ηνλ ζξφλν θαη γάκσλ κε κέιε ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο
95

. 

ηηο αξρέο ηνπ ΄60 ν Κφδηκν δελ ήηαλ πιένλ ν αλαζθαιήο λεαξφο άξρνληαο 

ησλ αξρψλ ηνπ ΄40. Ζ ππνζηήξημε ηνπ λένπ πάπα Πίνπ Γ΄ είλαη ηζρπξή θαη ζα 

απέδηδε θαξπνχο κε ηελ απφδνζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Μέγα Γνχθα φιεο ηεο Σνζθάλεο αλ 

ν πάπαο δελ έθαλε πίζσ κφλν θαη κφλν γηα λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνλ Φεξδηλάξδν Α΄ 

κε ηνλ νπνίν ν δνχθαο δελ είρε θαη ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο. Ο Κφδηκν κάιηζηα γηα λα 

εληζρχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ζέζε ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

                                                 
94 Ο Henk Th. van Veen ππνζηεξίδεη αληίζεηα φηη ζθνπφο ηνπ Κφδηκν θαη ηνπ Βαδάξη ήηαλ λα 

απνδείμνπλ, κε ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα γηα ην Παιάηζν Βέθθην θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Sala 

Grande, κε ηηο κεγάιεο γηνξηέο ζηελ πφιε θαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ γιππηψλ γηα ηελ απιή ησλ 

Οπθίηζη,  ηελ ζπλέρεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη κάιηζηα ηελ πιήξε δηθαίσζε ησλ ζηφρσλ 

πνπ ηφζα ρξφληα απηή επεδίσθε, βι. «Republicanism in the visual propaganda of Cosimo I de‟ 

Medici», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, ηφκ. 55, 1992, ζει. 200-209 θαη ζην 

«Circles of Sonereignity: The Tondi of the Sala Grande in Palazzo Vecchio», Vasari‟s Florence, 

Artists and Literati at the Medicean Court, επηκ. Jacks Ph., Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ, 

1998, ζει. 206-219. 
95 Βι. Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e i Medici, Studio Per Edizioni Scelte, Φισξεληία 

1980, ζει. 55. 
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πάπα πξνψζεζε ηελ ίδξπζε ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, πνπ ζα δηαζθάιηδε 

ηηο αθηέο ηεο Ηηαιίαο απέλαληη ζηηο επηδξνκέο ησ Σνχξθσλ θαη γηα ηελ Φισξεληία κηα 

θαιχηεξε ζέζε ζηηο κειινληηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Με ηνλ ζάλαην ηνπ Φεξδηλάλδνπ 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζα παξνπζηαζηεί κηα λέα επθαηξία ζηνλ δνχθα γηα λα πεηχρεη 

ηελ πιήξε δηεζλή αλαγλψξηζε. Όηαλ ν Κφδηκν εμαζθάιηζε ην θαινθαίξη ηνπ 1565 

ζηνλ λέν απηνθξάηνξα Μαμηκηιηαλφ Β΄ έλα δάλεην χςνπο 300.000 θηνξηληψλ γηα ηνλ 

πφιεκν ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ζηελ Απζηξία, αθφκα θαη ν μαθληθφο ζάλαηνο ηνπ 

Πίνπ Γ΄ κηα βδνκάδα πξηλ ηνπο γάκνπο πνπ ζα ηεινχζε αλάκεζα ζηνλ γην ηνπ δνχθα 

Φξαληζέζθν θαη ηελ αδειθή ηνπ απηνθξάηνξα Σδηνβάλλα δελ έκνηαδε λα κπνξεί λα 

αλαθφςεη ηελ πνξεία ηνπ Κφδηκν πξνο ηνλ ζξίακβν. 

Λίγν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθαίληζεο ηεο Μεγάιεο άιαο, θαη         

ελψ θάπνηεο εξγαζίεο ζπλερηδφηαλ αθφκε ζην Παιάηζν Βέθθην, ν Κφδηκν ζα 

αλαθεξπρζεί, ην 1569, απφ ηνλ πάπα Πίν Δ΄ Μέγαο Γνχθαο φιεο ηεο Σνζθάλεο θαη 

φρη κφλν ηεο Φισξεληίαο, επηζθξαγίδνληαο κε ηνλ πην ζξηακβεπηηθφ ηξφπν φιεο ηνπ 

ηηο πξνζπάζεηεο, θάλνληαο πξάμε ην πνιηηηθφ ηνπ „φξακα‟. 

 

ΚΟΕΗΜΟ Ω ΠΑΣΡΩΝΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

Ο λένο δνχθαο είρε βέβαηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ζηάζε απφ φηη νη 

δηάζεκνη πξφγνλνί ηνπ απέλαληη ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

ζρέζε κε ηνλ ζεζκφ ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. Αληηιακβαλφκελνο φηη ζα κπνξνχζε λα 

εθκεηαιιεπηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο πξνπαγαλδηζηηθφ εξγαιείν ηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο, έζπεπζε απφ ηελ αξρή λα αλαπηχμεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή απέλαληη 

ηνπο θαη απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο πνπ ηηο αθνξνχλ, κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία γηα 

ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο.  

Γελ είλαη, ινηπφλ, ν πάηξσλαο, φπσο είραλ ζπλεζίζεη νη Φισξεληηλνί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Σφζν ν Κφδηκν ησλ Μεδίθσλ φζν θαη ν 

Λνξέληδν ν Μεγαινπξεπήο δηέζεηαλ κεγάια πνζά γηα ηηο παξαγγειίεο έξγσλ ηέρλεο, 

δηακνξθψλνληαο φκσο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο έλα πιαίζην κε κεγαιχηεξε ειεπζεξία 

θαη αλεθηηθφηεηα γηα ην λέν θαη ην δηαθνξεηηθφ
96

. Βέβαηα θαη απηνί είραλ ηε δηθή 

ηνπο ηδενινγία, ηελ νπνία ηα έξγα σο έλα ζεκείν εκπεξηείραλ θαη ηελ εμέθξαδαλ, 

φκσο απηφ γηλφηαλ ζε έλα πνιχ πην θηιειεχζεξν πεξηβάιινλ, θαζψο δελ έβιεπαλ ηα 

                                                 
96 Ο Forster θάλεη ιφγν γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζην Κφδηκν ηνλ Πξεζβχηεξν θαη ηνλ λέν δνχθα 

ιέγνληαο φηη ν πξψηνο ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο ηέρλεο, θπξίσο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηα βηβιία, ιφγσ 

«ηεο αμίαο ηνπο θαη ησλ θξέζθσλ ηδεψλ» πνπ απηέο πεξηείραλ, ελψ ν δεχηεξνο «ηηο κεηξνχζε ζχκθσλα 

κε ηελ ηδενινγηθή ηνπο αμία θαη ρξεζηκφηεηα», βι. «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 103. 
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έξγα ηέρλεο σο πξνπαγαλδηζηηθφ εξγαιείν θαη δελ κεηξνχζαλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

θαιιηηερληθή ηνπο αμία αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνσζνχλ πνιηηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηδενινγηθέο ζέζεηο
97

, παξά κάιινλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ζεζκφ ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ σο κέζν αλάδεημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γνήηξνπ θπξίσο ιφγσ 

αθξηβψο ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε απηέο ηηο επγελείο ηέρλεο. Οη θαιιηηέρλεο είραλ 

αλαγλσξηζηεί σο κέιε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, νη νπνίνη άλεθαλ ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη ειεπζέξηεο ηέρλεο, θαη δελ ήηαλ απινί ηερλίηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

θάπνηα ζπληερλία, θάηη πνπ ηνπο εμαζθάιηδε αλάινγα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πξνλφκηα. Ζ αλαγθαζηηθή εμάξηεζε απφ ηνπο πάηξσλεο ππήξρε βέβαηα, φκσο δελ 

θαηαληνχζε λα είλαη δνπιηθή ππνηαγή, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηνλ 

Βαδάξη.  

Ο Κφδηκν αληίζεηα, φπσο ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο έηζη θαη ζηνλ 

θαιιηηερληθφ, ζέιεη λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν, λα  επηβάιιεη ηελ δηθή ηνπ ζέζε, λα  

έρεη ιφγν ζε νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία, λα απνθνκίδεη θέξδνο απφ απηήλ ζην επίπεδν 

ηεο ηδενινγίαο, λα έρεη ηειηθά θαη κε ηνπο θαιιηηέρλεο ζρέζεηο θενπδαξρηθνχ ηχπνπ. 

Απηνί αθνινπζνχζαλ ηα πξνζηάγκαηά ηνπ φρη κφλν απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα, αιιά 

θαη γηαηί απνηεινχζαλ κέιε ηεο λέαο Απιήο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη είραλ 

ελζηεξληζηεί ηελ δηθή ηνπ ηδενινγία. «Ζ επηηπρία ησλ έξγσλ ηνπο εμαξηηφηαλ 

πξσηίζησο απφ ηελ επηηπρία ηεο πηνζέηεζεο, θαη ζπλεπψο ηεο ππνηαγήο, ζηε ζέιεζε 

ηνπ Κφδηκν»
98

.  

Γηακνξθψλνληαο ηελ νπηηθή ηνπο ηδενινγία, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε θάζε 

ηδενινγία, νη θαιιηηέρλεο ζα πεξηγξάςνπλ απηέο ηηο λέεο ζρέζεηο θαη ζα 

πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν λα εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία θαη ηελ θαληαζηηθή εηθφλα, 

ην „φξακα‟ ηνπ Κφδηκν, παξά λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ. Ζ 

ηδενινγία, ζχκθσλα κε ηελ Υάξλεθεξ, ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπλνρή ησλ αλζξψπσλ ζηε 

γεληθή δνκή ηεο ηαμηθήο εθκεηάιιεπζεο, θάλνληαο ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο λα 

απνδερζνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ζα βαζηζκέλε πάλσ ζηε «ζεία βνχιεζε», 

ζηε «θχζε» ή ζην «εζηθφ θαζήθνλ» θηι.
99

. «Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαγγειηψλ, άκεζα ή έκκεζα θξαηηθήο πξνέιεπζεο, νη θαιιηηέρλεο θαη‟ αξρήλ 

ηθαλνπνηνχζαλ βαζηθά αηηήκαηα ηεο εμνπζίαο, φπσο ε επίδεημε κεγαιείνπ θαη 

δχλακεο, δηάδνζε ηεο εηθφλαο ελφο δίθαηνπ κνλάξρε, έθθξαζε θαη πξνψζεζε κηαο 

                                                 
97 Βι. θαη K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 65 θαη 103. 
98 Όπ. π., ζει. 102. 
99 Βι. Μ. Υάξλεθεξ, Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, φπ. π., ζει. 95. 
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θαη κφλεο αιήζεηαο»
100

. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο κέζα ζην λέν ζχζηεκα ζα έξζνπλ λα 

εθπιεξψζνπλ αθξηβψο απηφ ην δεηνχκελν, δειαδή ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή 

θπξηαξρία ηεο αξηζηνθξαηηθήο ηάμεο, γεγνλφο πνπ, φπσο είπακε, εθείλε ηελ πεξίνδν  

ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θπξηαξρία θαη εμαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θενπδαξρηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.   

 

Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

Ζ πνιηηηζηηθή απηή πνιηηηθή ζα ιάβεη κάιηζηα θαη επίζεκε κνξθή, φηαλ ην 

1563 ζα ηδξπζεί ε Αθαδεκία ηνπ ρεδίνπ (Accademia del Disegnio). Μεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Βαδάξη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηδξχκαηνο γηα λένπο θαιιηηέρλεο, ν λένο 

δνχθαο απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ 

νη εηθαζηηθέο ηέρλεο λα ηεζνχλ ππφ θξαηηθή πξνζηαζία, ηψξα πνπ είραλ θζάζεη ζηελ 

„θνξχθσζε‟ θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ
101

. Ο δνχθαο ηίζεηαη επηθεθαιήο ηνπ 

ηδξχκαηνο καδί κε ηνλ Μηραήι Άγγειν θαη πξφεδξνο νξίδεηαη ν θίινο θαη ζπλεξγάηεο 

ηνπ Βαδάξη, ν Βηηζέληζν Μπνξγθίλη (Vicenzo Borghini). Ζ ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο κε 

ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα άξζξα ηεο ελίζρπε ην θχξνο θαη ηε θήκε ηεο Φισξεληίαο, ηεο 

πφιεο φπνπ „αλαγελλήζεθαλ‟ νη ηέρλεο. ηηο αθηεξψζεηο, άιισζηε, ησλ Βίσλ, ηφζν 

ηνπ 1550 φζν θαη ηνπ 1568, δηαβάδνπκε: «Αλάζηεζαλ ηηο ηέρλεο ηνπ ζρεδίνπ...θαη νη 

άλζξσπνη απηνί ήηαλ φινη απφ ηελ Σνζθάλε, νη πεξηζζφηεξνη ππήθννη δηθνί ζαο απφ 

ηελ Φισξεληία»
102

. Ο Hope ππνζηεξίδεη φηη ν ζρήκα απηφ ηεο Αλαγέλλεζεο ησλ 

ηερλψλ δίλεη έηζη θη αιιηψο πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο
103

. 

ηελ νπζία ε Αθαδεκία κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα πνιιά άξζξα ηεο έγηλε ε 

ππέξηαηε αξρή γηα ηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα ηεο Φισξεληίαο
104

 θαη απνηέιεζε έλα 

είδνο παλεγπξηθνχ πξνο ην πξφζσπν ηνπ Κφδηκν, ν νπνίνο πηζηψζεθε κε ηελ 

αλάθακςε ησλ ηερλψλ θαη κε φιε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Ηηαιίαο, κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηδξχκαηνο φπνπ νη εθθνιαπηφκελνη θαιιηηέρλεο ζα κάζαηλαλ ηηο 

ηέρλεο ηνπ ζρεδίνπ. Ζ εηθαζηηθή παξαγσγή ηίζεηαη έηζη ππφ θξαηηθή πξνζηαζία, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμχκλεζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο 

θαη ηνπ δνχθα πξνζσπηθά. «Ζ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θαιιηηερλψλ 

                                                 
100 Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., ζει. 3.  
101 Βι. Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 7. 
102 Όπ. π. 
103 Βι. C. Hope, «The Historians of Venetian Painting», The Genius of Venice1500-1600, Royal 

Academy of Art, Λνλδίλν, 1983, ζει. 38. 
104 Βι. C. Goldstein, Teaching Art, Academies and Schools from Vasari to Albers, Cambridge 

University Press, Κέηκπξηηδ/ Νέα Τφξθε/ Μειβνχξλε, 1996, ζει. 20. 
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ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε θαη νξγαλψζεθε κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο 

…κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ηερλψλ, δηαζθάιηδαλ [ελλ. νη θαιιηηέρλεο] ηελ 

«παξάδνζε» θαη ηε «ζπλέρεηα», κεηέδηδαλ ην θπξίαξρν γνχζην, πξνβάιινληαο κε φια 

ηα παξαπάλσ έλα πξφηππν δηαβίσζεο πνπ ζπλέδεε ηελ ππνηαγή ζηε ζξεζθεπηηθή 

εμνπζία κε εθείλε ζηελ πνιηηηθή θαη πξνιάβαηλε ή εμνπδεηέξσλε ελδερφκελεο 

αληηζηάζεηο»
105

. 

Ζ γέλλεζε ηεο Αθαδεκίαο ηνπ ρεδίνπ ζθξαγίδεη επίζεκα, ζεζκνζεηψληαο ηε, 

κηα λέα ζρέζε πνπ εγθαζηδξχεηαη κεηαμχ θαιιηηερλψλ θαη απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο 

θαη πνπ βξίζθεη ζηηο κεγάιεο παξαγγειίεο θαη «ζηνπο πεξηνδηθνχο δπλαζηηθνχο 

ενξηαζκνχο κεξηθέο απφ ηηο πην επηθαλείο θαη ρνξηθέο ζηηγκέο ηεο· έλα είδνο 

ζπιινγηθήο «θξαηηθήο απιήο», πνπ βιέπεη λα θηλεηνπνηνχληαη ζηε Φισξεληία φινη νη 

θαιιηηέρλεο, ηφζν νη ήδε θηαζκέλνη φζν θαη νη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελνη λένη»
106

.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη νη θαιιηηέρλεο δελ ηθαλνπνηνχληαη κφλνλ κε 

ηππηθέο ηηκέο. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ 

θαη ηεο ζπληερλίαο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζπζθίγγεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο 

είλαη δηεπζεηεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληακείβνληαη ακθφηεξα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέιε. Ωο αληάιιαγκα κηαο ζηελφηεξεο πιαηζίσζεο ησλ δνκψλ κε 

θέληξν ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο θαη ζπλεπψο ελφο κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ θαη κηαο 

κεγαιχηεξεο ππνδνχισζεο, νη θαιιηηέρλεο επηηπγράλνπλ κηα ζεηξά πξνλνκίσλ πνπ νη 

παιαηνί ζπληερληαθνί ζεζκνί αδπλαηνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ θαη, πνπ, αληίζεηα, 

απνθηνχλ λνκηθή ηζρχ ζηα θαηαζηαηηθά ηεο Αθαδεκίαο θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο
107

. Οη 

εηθαζηηθέο ηέρλεο αλαβαζκηζκέλεο ζην ξφιν ηνπ θέξνληα θίνλα, ιακβάλνπλ  ηε 

θπζηνγλσκία ελφο είδνπο θξαηηθήο βηνκεραλίαο πνπ πξέπεη λα επλνεζεί θαη λα 

πξνζηαηεπζεί κε κηα ζεηξά απφ νξγαληθά κέηξα πξνψζεζεο θαη ζηήξημεο
108

.  

Ζ επηινγή επίζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ λένπ θνξέα δελ είλαη θαζφινπ ηπραία, 

θαζψο ε πξσηνθαζεδξία ηνπ ζρεδίνπ ηζνδπλακεί κε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ηέρλεο 

ηεο Φισξεληίαο θαη νιφθιεξεο ηεο Σνζθάλεο έλαληη ησλ άιισλ ηηαιηθψλ θξαηψλ θαη 

                                                 
105 Βι. Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., ζει. 3.  
106 Βι. A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 146. 
107 Ο Ησάλλνπ κηιψληαο γηα ηνλ ξφιν ησλ Αθαδεκηψλ γεληθά αλαθέξεη πσο «ζηνπο θαιιηηέρλεο-κέιε 

ησλ Αθαδεκηψλ εμαζθαιίδνληαλ, εθηφο απφ ηελ αλάιεςε παξαγγειηψλ, ε θνηλσληθή άλνδνο θαη 

θαηαμίσζε, θαζψο δσγξάθνη θαη γιχπηεο απφ ην ζηάδην ηνπ ηερλίηε θαη ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πεξλνχζαλ ζε απηφ ηνπ απιηθνχ-θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ», φπ. π., ζει. 3.  
108 Βι. A. Πηλέιιη, φπ. π, ζει. 147-8 θαη γεληθφηεξα γηα ην ξφιν ηεο Αθαδεκίαο ηνπ ρεδίνπ ζηα:        

N. Pevsner, Academies of Art, Past and Present, Cambridge University Press, Κέηκπξηηδ, 1940 θαη     

K. Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State - The Discipline of Disegno, 

Cambridge University Press, Νέα Τφξθε, 2000. 
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θπξίσο ηεο Βελεηίαο
109

. Ζ Rubin ππνζηεξίδεη φηη ε ππεξνρή απηή ηνπ ζρεδίνπ έιαβε 

πνιηηηθέο θαη εδαθηθέο δηαζηάζεηο, αθνχ απνηεινχζε, κεηά θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

ηέλαο, ην θχξην θαιιηηερληθφ ζηπι νιφθιεξεο ηεο επαξρίαο ηεο Σνζθάλεο ηνπ 

Κφδηκν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πηζαλφλ γηα λα ηνληζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ Φισξεληίαο 

θαη Βελεηίαο ππέξ ηεο πξψηεο
110

. Ζ δηακάρε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Ηηαιίαο είλαη 

ππαξθηή θαη έληνλε απηή ηε ζηηγκή θαη ν Κφδηκν επηζπκεί, αλ κε ηη άιιν, λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ. Ζ Βελεηία απνηεινχζε ην αληίπαιν δένο γηα ηε 

Φισξεληία θαη ην παπηθφ θξάηνο κε ην νπνίν είρε ζηελνχο δεζκνχο. Ο L. Puppi 

παξαηεξεί φηη απηή ε πξσηνθαζεδξία ηνπ ζρεδίνπ, δηάρπηε θαη ζηνπο Βίνπο ηνπ 

Βαδάξη, παξνπζηάδεηαη κε κηα ηζηνξηθή αληηκεηψπηζε θαη κέζνδν, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ησλ ηνπηθψλ ζρνιψλ θαη νθείιεηαη θαη ζηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ρξφλσλ, κε ηε δηαίξεζε ηεο ρεξζνλήζνπ ζε πνιιά θξάηε
111

.  

 

Ζ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΘΔΖ ΣΩΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΩΝ  

Όια απηά βέβαηα ζπκβαίλνπλ ελψ νη θαιιηηέρλεο ζπλερίδνπλ λα δηεθδηθνχλ 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ σο επγελψλ κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ 

αληηδηαζηνιή πξνο ηηο άιιεο πνπ ζεσξνχληαη βάλαπζεο. Ζ αιιαγή βέβαηα θαη ε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ θαιιηηερλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ θαη ηνπ 

16νπ αηψλα είλαη θνηλά απνδεθηή άπνςε ηεο έξεπλαο. Ζ θαιιηηερληθή ειεπζεξία, πνπ 

ζα θαηαθηήζνπλ πνιχ αξγφηεξα νη θαιιηηέρλεο, δελ ήηαλ ηφηε ην δεηνχκελν
112

. Σελ 

επνρή γηα ηελ νπνία κηιάκε ην ηδαληθφ γηα έλαλ θαιιηηέρλε ήηαλ λα ηνλ πάξεη ζην 

ζπηηηθφ ηνπ έλαο πξίγθηπαο. Ο θαιιηηέρλεο αλήθεη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

ε θνιαθεία πξνο απηφλ είλαη κηα απφ ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο εμάξηεζεο. Έηζη ην 

εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ζην Παιάηζν Βέθθην, φπσο θαη ε δνπιηθή αθηέξσζε ησλ 

Βίσλ ηνπ Βαδάξη ηνπ 1550, εληάζζνληαη αθξηβψο ζ‟ απηή ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θαηάθηεζεο κηαο κφληκεο ζέζεο ζηελ Απιή ηνπ δνχθα
113

. 

                                                 
109 Ζ δηπισκαηηθή ιχζε πνπ δίλεη ζην πξννίκην ζηνπο Βίνπο κε ηελ αλάδεημε ηνπ ζρεδίνπ σο ηνπ 

θαηαιπηηθνχ ζηνηρείνπ θαη σο παηέξα φισλ ησλ ηερλψλ, νη νπνίεο είλαη ίζεο, εληάζζεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αθξηβψο ηεο αλάδεημεο ησλ ηερλψλ ηεο Φισξεληίαο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Κφδηκν, βι. Βαδάξη- Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 57-58. 
110 Βι. P. L. Rubin, Giorgio Vasari - Art and History, Yale University Press, Νηνπ Υαίβελ/ Λνλδίλν, 

1995, ζει. 214. 
111 Βι. L. Puppi, «Titian in the critical judgment», Titian prince of painters, Marsilio Editori, Βελεηία, 

1990, ζει. 55. 
112 Βι. θαη Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., ζει 3-4.  
113 Βι. Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. δ΄.  
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Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη θαη ηε δηακάρε πνπ 

μέζπαζε ηνλ 16ν αηψλα γηα ηα πξσηεία αλάκεζα ζηηο ηέρλεο.  Δθηφο απφ θηινζνθηθφ 

δήηεκα γηα ην πνηα αίζζεζε ππεξηεξεί, ζίγνπξα δηαθπβεχνληαη πιηθά ζπκθέξνληα, 

ελψ ζπγρξφλσο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη κηα αληίιεςε γηα ηελ θνηλσλία. «Ζ εηθφλα ηνπ 

απφιπηνπ εγεκφλα θαη ηνπ απζηεξά ηεξαξρεκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηνπ απνηειεί ην πξφηππν γηα θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ ηδέα ηεο 

θαηάηαμεο ησλ ηερλψλ ή ηεο δηαβάζκηζεο ησλ αηζζήζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

κηαο απζηεξήο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Ο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο 

κφιηο αλαγλσξηζκέλεο σο κε βάλαπζεο εηθαζηηθέο ηέρλεο απνηειεί βέβαηα ηελ πιηθή 

βάζε ηεο δηακάρεο γηα ηα πξσηεία. Σν πνηα ηέρλε ζα είλαη ε θνξπθαία ζπλεπάγεηαη 

θαη αλάινγεο ακνηβέο. Ο θνηλσληθφο αληαγσληζκφο αλάκεζά ηνπο εθθξάδεηαη φκσο 

ζην εξψηεκα πνηα ηέρλε είλαη πεξηζζφηεξν επγελήο»
114

. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ  

έξρεηαη λα παξάγεη ην θαιιηηερληθφ ηνπ έξγν θαη ν Βαδάξη, ν νπνίνο απφ ην 1555 

είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ λένπ Γνχθα θαη κάιηζηα, φπσο είπακε, ππεχζπλνο 

θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο νιφθιεξνπ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ λένπ 

θαζεζηψηνο. 

 

Ο ΒΑΕΑΡΗ, ΟΗ ΜΔΓΗΚΟΗ ΚΑΗ Ο ΓΟΤΚΑ ΚΟΕΗΜΟ 

ΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΓΗΩΞΔΗ ΣΟΤ ΒΑΕΑΡΗ  

Ο Leon Satkowski μεθηλάεη ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ κε ηίηιν, 

Giorgio Vasari Architect and Courtier, κε ηελ εμήο θξάζε: «Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ 

θαξηέξα ηνπ Βαδάξη πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην έξγν ηνπ κέζα ζε έλα κεγαιχηεξν 

πιαίζην κηαο δηαξθνχο αλαδήηεζεο γηα παηξσλία. Δπεηδή ν Βαδάξη, φπσο θαη φινη νη 

θαιιηηέρλεο, ήηαλ εμαξηεκέλνο απφ ηελ επίζεκε εχλνηα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαξηέξαο ηνπ, ν ηδαληθφο άξρνληαο ηαπηίδνληαλ κε ηνλ ηδαληθφ 

πάηξσλα»
115

. Απηή αθξηβψο «ε πξνζήισζε ζηνπο εγεκφλεο, ηφζν ραξαθηεξηζηηθή 

γηα ηελ επνρή»
116

, ε ζχλδεζε θαιιηηερλψλ θαη παηξψλσλ, νδεγεί ηνλ Antal ζηελ 

παξαηήξεζε φηη: «απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηέρλε ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε (εδψ ν 

Antal ελλνεί ηνλ 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα, αιιά λνκίδνπκε φηη ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ 

18
ν
) εθθξάδεη θπξίσο ηελ ηδενινγία ησλ παηξψλσλ, απηή θαη πξέπεη λα ηίζεηαη θάησ 

                                                 
114 Όπ. π., ζει. θ΄ θαη θα΄.  
115 L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, Princeton University Press, Πξίλζηνλ/ Νηνχ 

Σδέξζετ, 1993, ζει. 13. 
116 Ν. Υαηδεληθνιάνπ, εηζαγσγή ζην Μ. Φεξλάλην, Ο Γθξέθν θαη ε ηέρλε ηεο επνρήο ηνπ, φπ. π., ζει. 

θε΄.  
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απφ εμέηαζε, παξά νη απφςεηο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ γεληθά είλαη θαηψηεξνη απφ ηνπο 

πάηξσλεο ζηελ θνηλσληθή θιίκαθα»
117

. Πνηνη φκσο είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

νδεγνχλ έλαλ θαιιηηέρλε κε „ηαπεηλή‟ θαηαγσγή λα ελζηεξληζηεί θαη λα δηαπνηηζηεί 

απφ ηελ ηδενινγία κηαο αλψηεξεο ηάμεο, πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

θαιιηηερληθφ „φξακα‟ ζπλδπάδεηαη κε ην πνιηηηθφ πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψλνπκε 

ζηα έξγα; Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ θαιιηηερλψλ σο κέιε κηαο „ζπληερλίαο‟ θαη φρη ε 

θνηλσληθή ηνπο θαηαγσγή, θαζψο θαη νη επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηψμεηο, ζηνηρεία 

πνπ ζπρλά ηελ πεξίνδν απηή ζπλεπάγνληαη ην έλα ην άιιν κε κε θαζνξηζκέλε ζεηξά, 

θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ, ψο έλα ζεκείν, ηελ ζρέζε θαιιηηερλψλ θαη παηξψλσλ θαη 

ηειηθά ην ίδην ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα. 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ηνλ 16
ν
 αηψλα αθφκα ην ηδαληθφ γηα έλα 

θαιιηηέρλε ήηαλ λα ηνλ πάξεη ζηελ απιή ηνπ έλαο άξρνληαο· «εμάιινπ, πφζεο άιιεο 

επηινγέο ππάξρνπλ εθείλε ηελ επνρή;»
118

. «Λίγα ρξήκαηα ην κήλα, έλα ρψξν λα 

θνηκάηαη θαη θαγεηφ, θαζψο θαη κία επηπιένλ ακνηβή γηα θάζε έξγν, λα ηη κπνξεί 

θαλείο λα επηδηψθεη»
119

. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κφδηκν θαη ηνπ 

Βαδάξη, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ ζε έλα πξφζσπν, νη επίζεκεο παξαγγειίεο πξνέξρνληαη απφ κηα 

πεγή, ηνλ άξρνληα, θαη φρη απφ πεξηζζφηεξεο φπσο ζπλέβαηλε ηνλ πξνεγνχκελν 

αηψλα ή φπσο ζπλέβαηλε ζηελ Βελεηία θαη ζηε Ρψκε, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ησλ θαιιηηερλψλ ηεο Φισξεληίαο
120

.  

Με πφζν γιαθπξφ ηξφπν καο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ν Βαδάξη ηελ πξψηε ηνπ 

επίζεκε παξαγγειία ζηα 1532 απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ ζην πξνζσπηθφ 

βηβιίν πνπ θξαηνχζε γηα ηηο παξαγγειίεο ηνπ, Le Ricordanze, έλα είδνο βηβιίνπ 

εζφδσλ· πφζν αλαιπηηθά καο πιεξνθνξεί γηα φιεο ηηο αλέζεηο (ην κέξνο φπνπ 

δηέκελε, ηνλ κηζζφ πνπ έπαηξλε, ηνλ ππεξέηε πνπ είρε θηι.) πνπ ηνπ παξείρε ν 

θαξδηλάιηνο Ηππφιπηνο ησλ Μεδίθσλ (Ippolito de‟ Medici), θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ λα εξγάδεηαη γηα απηφλ ηξεηο κέξεο θαη άιιεο ηξεηο λα θξαηάεη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ζηελ πην εθηελή αλαθνξά κε ηφζεο ιεπηνκέξεηεο γηα κηα 

απφ ηηο πξψηεο ηνπ παξαγγειία
121

. Ο Alessandro del Vita παξαηεξεί ζρεηηθά, φηη 

                                                 
117 F. Antal, Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει. 6-7.  
118 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. θο΄.  
119 Όπ. π., ζει. ο΄.  
120 Βι. L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, φπ. π., ζει. 121. 
121 Βι. Al. del Vita (επηκ.), Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari,  Edizioni Della Casa Vasari, 

Αξέηζν, 1927, ζει 17-18. 
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Αξξεηηλφο γξάθεη ζην πεξηζψξην θάπνηα κηθξά λνχκεξα, πηζαλφλ γηα λα δείμεη θαη ηε 

ζεκαζία πνπ έδηλε ζηα πην ζεκαληηθά έξγα θαη ζηνλ παξαγγειηνδφηε ηνπο
122

.  

Ο Γθξέθν, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ζρνιηάδνληαο ηνπο Βίνπο, αλ θαη ζα 

θαηαθεξζεί, κε εηξσληθφ θαη ζθιεξφ κεξηθέο θνξέο ηξφπν ελαληίνλ ηνπ Αξξεηηλνχ, 

ζα ζπκθσλήζεη σζηφζν καδί ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

ηζρπξνχο. Θα δηθαηνινγήζεη, κάιηζηα, ηελ άξλεζε ηνπ δνχθα Κφδηκν λα πνδάξεη 

ζηνλ Σηζηαλφ, πνπ ήηαλ βέβαηα ν αγαπεκέλνο θαιιηηέρλεο ηνπ
 
Γθξέθν

123
. Ζ ζέζε ησλ 

θαιιηηερλψλ ήηαλ θαη γηα ηνλ Έιιελα θαιιηηέρλε, φπσο θαη γηα ηνλ Ηηαιφ, δίπια 

ζηνπο άξρνληεο
124

. χκθσλα κε ηνλ Satkowski, ν Βαδάξη ζα ζπκπεξηιάβεη, κάιηζηα, 

ηνπο επηηπρεκέλνπο θαιιηηέρλεο ηεο θνηλσλίαο ηεο αλαγέλλεζεο αλάκεζα ζηνπο 

ηξαπεδίηεο θαη ηνπο εκπφξνπο ηεο κεζαίαο αζηηθήο ηάμεο
125

, δηαηππψλνληαο κε ηνλ 

πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηάθηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ζέζεο, ε νπνία θπζηθά ζπλεπάγεηαη θαη αλάινγεο ακνηβέο. 

ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη φπσο είπακε θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηα πξσηεία 

αλάκεζα ζηηο ηέρλεο θαζψο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζην πξννίκην ησλ 

Βίσλ. Ζ Rubin κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη φινη νη Βίνη ζπλνιηθά ήζειαλ «λα 

απνδείμνπλ ηελ αμία ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη φζσλ ζπκκεηείραλ ζε απηέο»
126

. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην αλήθεη θαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε ηνπ Βαδάξη γηα 

έλαλ πάηξσλα, θαζψο, αλ πηζηέςνπκε ηα ιφγηα ηεο Joanna Woods-Marsden, ε 

θνηλσληθή ζέζε ηελ επνρή εθείλε εμαξηηφηαλ θπξίσο απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

επηηπρία
127

. Ο ίδηνο ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ ζεκεηψλεη ηελ επηζπκία γηα δφμα
128

, ε 

νπνία ζπκβαδίδεη κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε. Ζ 

πνξεία πξνο ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ελφο θαιιηηέρλε ηνλ 16
ν
 αηψλα έκνηαδε λα 

είλαη κνλφδξνκνο. Μπνξεί, βέβαηα, ν Μηραήι Άγγεινο λα ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη πην 

ειεχζεξα ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα κελ ζηξαηεχεηαη κε ηνπο Μέδηθνπο, αλ θαη απηφο 

ηνπο ρξσζηάεη πνιιά, φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα έλαλ θαιιηηέρλε 

εγλσζκέλεο ήδε αμίαο, ν νπνίνο αλήθεη θαη εθθξάδεη έλαλ άιιν θφζκν θαη ν νπνίνο 

                                                 
122 Βι. φπ. π., ζει. 17, ππνζεκείσζε ηνπ del Vita. 
123 Βι. Μ. Φεξλάλην, Ο Γθξέθν θαη ε ηέρλε ηεο επνρήο ηνπ, φπ. π., ζει. 128. 
124 Ο Γθξέθν ζα ππνγξακκίζεη ην ζρφιην ηνπ Βαδάξη φηη ν δνχθαο Κφδηκν θάιεζε ηνλ Μηραήι Άγγειν 

λα θαζίζεη δίπια ηνπ επεηδή εθηηκνχζε ηηο αξεηέο ηνπ, βι. φπ. π., ζει. 111. 
125 Βι. L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, φπ. π., ζει. 10. 
126 L. P. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 5.  
127 Βι. J. Woods-Marsden, Renaissance Self-Portraiture - The Visual Construction of Identity and the 

Social Status of the Artist, Yale University Press, Νηνπ Υαίβελ/ Λνλδίλν, 1998, ζει.1.  
128 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη, ηφκ. 7, ζει. 660.  
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ζε ηειηθή αλάιπζε δελ μεθεχγεη απφ ηνλ θαλφλα απιά επηιέγεη απφ έλα ζεκείν θαη 

έπεηηα λα πάεη ζε κηα άιιε απιή, ηελ παπηθή.  

Αλ ε επαγγεικαηηθή επηηπρία ήηαλ ην έλα δεηνχκελν γηα ηνλ Βαδάξη, ηφηε ε 

ζχκπιεπζε κε ηελ ηδενινγία ηεο άξρνπζαο ηάμεο κηαο θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο πνπ 

επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηέρλε γηα πξνπαγαλδηζηηθνχο ζθνπνχο ήηαλ ην άιιν. 

Μφλν ε αλαδήηεζε κηαο κφληκεο ζέζεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα απφ ηηο λέεο απιέο, 

πνπ δηακνξθψλνληαλ ηφηε, ζα κπνξνχζε λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη 

ην εηζφδεκα πνπ πξνζδνθνχζε. Ο Satkowski πάιη ζρνιηάδνληαο ηελ αθηέξσζε ησλ 

Βίσλ ηνπ Βαδάξη ζηνλ δνχθα Κφδηκν ζα ππνζηεξίμεη φηη απηή «κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή σο κηα θπληθή επηδίσμε γηα εξγνδνζία…κηα επηδίσμε πνπ δελ ήηαλ έμσ 

απφ ηελ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ηεο επνρήο»
129

, ελψ θαη ν Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ ζα 

ππνζηεξίμεη φηη, «ε θνιαθεία είλαη ζπλέπεηα απηήο ηεο εμάξηεζεο…Ο Βαδάξη δελ ζα 

δηζηάζεη λα ηνλ θνιαθέςεη (ελλ. ηνλ Κφδηκν) θαη λα ηνπ απνδψζεη απηφλ αθξηβψο ην 

ξφιν, ηφζν κε θείκελα, φπσο είλαη ε αθηέξσζε πνπ εμεηάδνπκε, φζν θαη κε πίλαθεο 

αξγφηεξα…Ζ «δνπιηθή» αθηέξσζε ηνπ 1550 εληάζζεηαη ζ΄ απηή ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θαηάθηεζεο κηαο κφληκεο ζέζεο ζηελ Απιή ηνπ Γνχθα»
130

. 

Οη ζπλζήθεο, ινηπφλ, ηεο επνρήο θαίλεηαη λα θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ θαιιηηερλψλ απέλαληη ζε ηδενινγίεο  θαη πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο, λα θαζνξίδνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή. Όπσο παξαηεξεί, 

φκσο, ζρεηηθά θαη ν Antal, ε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ησλ 

θαιιηηερλψλ αζθεί θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο επίδξαζε ζηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο 

νπνίεο παξάγεηαη έλα έξγν
131

. ηελ πεξίπησζε ηνπ Βαδάξη ηξία είλαη λνκίδνπκε ηα 

βηνγξαθηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ, ψο έλα βαζκφ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηνπο πάηξσλέο ηνπ θαη αθνινχζσο ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο θαη 

ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαλ ν ίδηνο λα δηαδξακαηίζεη κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο 

Φισξεληίαο.  

Ζ ηάζε, ινηπφλ, ηνπ Βαδάξη λα αλαδεηά πάηξσλεο κε κεγάιε δχλακε θαη 

εμνπζία πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδαλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηαμίσζε, κνηάδεη 

λα είλαη ην πξψην ζηαζεξφ θαη επηβεβαησκέλν ζηνηρείν ηνπ βίνπ ηνπ Βαδάξη. Απηφ 

ίζσο νθείιεηαη θαη ζην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είρε ιάβεη, κηα εθπαίδεπζε 

εμαηξεηηθά πινχζηα φζνλ αθνξά ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο. Σα παξαδείγκαηα 

                                                 
129 L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, φπ. π., ζει. 3. 
130 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. δ΄.   
131 Βι. F. Antal, Florentine painting and its social background, φπ. π., ζει. 7. 
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θαιιηηερλψλ φπσο ν Βηηξνχβηνο θαη ν Απειιήο, ίζσο επεξέαζαλ ηελ θξίζε ηνπ φηαλ 

αλαδεηνχζε θαη ν ίδηνο πειάηεο. ε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Οηαβηάλν ησλ Μεδίθσλ 

(Ottaviano de‟ Medici) αλαθεξφκελνο ζην πνξηξαίην πνπ εηνίκαζε γηα ηνλ δνχθα 

Αιέμαλδξν ζα πεη φηη είρε ήδε ηνλίζεη ηνλ ξφιν ηνπ εηθνληδφκελνπ σο πξίγθηπα θαη 

άξρνληα εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ επηζπκία ηνπ λα είλαη φρη ιηγφηεξν ππφρξενο 

ζηνλ δνχθα απφ φηη ν Απειιήο ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν
132

. Δπηζπκνχζε, άιισζηε, 

δηαθαψο λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ηάμε ησλ αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ, 

πνπ αθφκα ηφηε θνηλσληθά ήηαλ αλψηεξνη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο, φζν θη αλ ε ζέζε 

απηψλ είρε βειηησζεί ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο
133

.  

Οη θηινδνμίεο θαη νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη ήηαλ νη πιένλ πςεινί θαη ζην 

πξψην ηνπ ζσδφκελν γξάκκα, ζηα 1532, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηε 

Ρψκε, εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ λα είλαη έλαο απφ απηνχο πνπ δέρνληαη ρνξεγίεο θαη 

άιιεο ηηκέο γηα ηελ ηέρλε ηνπο
134

. Δίλαη πάιη ζηνπο Βίνπο ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

απηφλ ηνπ Πεξνπηδίλν, φπνπ ζέινληαο λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο πλεπκαηηθήο 

πξσηνθαζεδξίαο ηεο Φισξεληίαο ζα πεη: «είλαη ε δίςα γηα ηηκέο θαη δφμα πνπ γελλά ν 

αέξαο εθεί ζηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ επαγγεικάησλ, ε νπνία, φζνπο έρνπλ κπαιφ, 

ηνπο εμσζεί λα κελ κέλνπλ ζηάζηκνη θαη πίζσ απφ θαλέλαλ, αιιά λα θηάζνπλ απηνχο 

πνπ αλαγλψξηδαλ σο δαζθάινπο»
135

. Απηή ε πξνζήισζή ηνπ ζηε θήκε θαη ην ρξήκα 

ζπρλά ελφριεζε αθφκα θαη ηνπο θίινπο ηνπ, φπσο ήηαλ ν Μπνξγθίλη θαη ν 

Οηαβηάλν
136

 θαη ίζσο πξνθάιεζε ηνλ θζφλν θαη ηελ δήιεηα άιισλ θαιιηηερλψλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο άξλεζήο ηνπο λα ηεζνχλ ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

απηνθξάηνξα Καξφινπ Δ΄ ζηελ πφιε ην 1536
137

.  

Ο Βαδάξη ζα θζάζεη ζε απηφ ην θνηλσληθφ επίπεδν, ζα απνθνκίζεη ηνλ πινχην 

πνπ επηζπκνχζε θαη ζα δηακνξθψζεη πιένλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ αλαινγεί ζηα 

αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σν πεξηζηαηηθφ πνπ ν ίδηνο πεξηγξάθεη ζηνλ Βίν ηνπ 

Αξηζηνηέιε ληα αλ Γθάιν (Aristotile da San Gallo) γηα ηελ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ 

                                                 
132 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., γξάκκα ηνπ Βαδάξη ζηνλ Οηαβηάλν ληε Μέληηηζη ζηα 1534 , ηφκ. 8, ζει. 

241.  
133 Ζ ζέζε ησλ θαιιηηερλψλ ζα παξακείλεη θαηψηεξε απφ απηήλ ησλ αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ επνρή ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο παξαηεξεί ζρεηηθά ν Hauser, βι. A. Hauser, 

Κνηλσληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, φπ. π., ηφκ. 4, ζει. 232. 
134 Βι. ζην J. Kliemann, «Giorgio Vasari», The Dictionary of Art, επηκ. Jane Turner, ηφκ. 32, Grove 

Editions, Νέα Τφξθε, 1996, ζει. 22. 
135 Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Πηέηξν Πεξνπηδίλν, ηφκ. 3, ζει. 567.  
136 Βι. J. Kliemann, φπ. π., ζει. 22. 
137 Βι. T. S. R. Boase, Giorgio Vasari - The Man and the Book, Princeton University Press, Πξίλζηνλ/ 

Νηνχ Σδέξζετ, 1979, ζει. 22.   
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δσγξάθν Γηαθφλε (Jacone di Giovanni di Francesco) είλαη λνκίδνπκε ην πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ
138

. Ζ ηθαλνπνίεζε θαη ε ππεξεθάλεηα πνπ 

ληψζεη εδψ γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ θαη ηελ λέα ηνπ θνηλσληθή ζέζε είλαη νινθάλεξε, 

φπσο άιισζηε θαη ζην πνξηξαίην, πνπ ζα θηινηερλεζεί πηζαλφηαηα απφ ην 

εξγαζηήξηφ ηνπ, θαη ζην νπνίν θέξεη φια ηα κεηάιιηα θαη ηα δηαθξηηηθά πνχ είρε 

ιάβεη σο επηβξάβεπζε ησλ έξγσλ ηνπ
139

.  

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ βηνγξαθηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη είρε κάζεη 

απφ πνιχ λσξίο, κφιηο απφ ηελ ειηθία ησλ 16, πψο ζα έπξεπε λα ρεηξίδεηαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Ήηαλ πιένλ, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ζέκα 

επηβίσζεο γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ήηαλ ν κεγαιχηεξνο γηνο θαη έπξεπε 

ηψξα λα θξνληίδεη γηα φια ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη λα εμαζθαιίζεη ην κέιινλ ηεο 

νηθνγελείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνίθα γηα ηηο ηξεηο αδειθέο ηνπ. Ζ δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ήηαλ κηα δεμηφηεηα πνπ αλέπηπμε απφ πνιχ λσξίο θαη κε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν βηβιίν εζφδσλ, πνπ είπακε πσο θξαηνχζε, είλαη θαη απηφ 

ηεθκήξην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλφδνπ ησλ θαιιηηερλψλ, ηεο λέαο ζέζεο 

ηνπο ζηελ θνηλσλία ηνπ 16
νπ

 αηψλα, φπνπ αξρίδνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο 

αθξηβψο νη έκπνξνη. Δίλαη φκσο παξάιιεια θαη ηεθκήξην ηεο θξνληίδαο πνπ 

επηδείθλπε γηα ηα ρξήκαηα θαη πφζν ηειηθά απηή ε θξνληίδα επεξέαδε θαη ηελ ζρέζε 

ηνπ κε ηνπο παξαγγειηνδφηεο θαη θαηά ζπλέπεηα  ην ίδην ην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα. 

Σν ηξίην θαη θαηαιπηηθφ, φκσο, βηνγξαθηθφ ζηνηρείν, γηα λα θσηίζνπκε απφ 

απηή ηελ ζθνπηά ηελ ηέρλε ηνπ Βαδάξη, είλαη νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ είρε 

αλαπηχμεη, ηδίσο κε ηνπο ίδηνπο ηνπ πάηξσλέο ηνπ. Ο Σδνχιην Ρνκάλν (Giulio 

Romano), ηνλ νπνίν είρε επηζθεθζεί ζηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Μάληνβα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηνδείαο ηνπ ζηε βφξεηα Ηηαιία ην 1541, κνηάδεη λα είλαη γηα ηνλ 

θαιιηηέρλε απφ ην Αξέηζν ην πξφηππν φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ 

επηζπκνχζε λα θαηαθηήζεη. Σν βηβιίν εμάιινπ ηνπ Μπαιηαζάξε Καζηηιηφλε 

(Baltasare Castiglione), Ο Απιηθφο
140

, ην νπνίν ηνλ 16
ν
 αηψλα ζεσξνχληαλ ε επηηνκή 

ησλ θαιψλ ηξφπσλ θαη ν νδεγφο γηα φπνηνλ επηζπκνχζε λα γίλεη κέινο κηαο απιήο, 

πηζαλφηαηα άζθεζε θαη απηφ επίδξαζε ζηε ζηάζε ηνπ Βαδάξη.  

Ζ θαηνηθία αιιά θαη νη ζπιινγέο ηνπ Σδνχιην πξαγκαηηθά εληππσζίαζαλ ηνλ 

Βαδάξη θαη απνηέιεζαλ πξφηππν γηα ηελ δηθή ηνπ θαηνηθία ζην Αξέηζν. «Με ηα 

                                                 
138 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Αξηζηνηέιε ληα αλ Γθάιν, ηφκ. 6, ζει. 452-453. 
139 Βι. πεξηζζφηεξα L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, φπ. π., ζει. 4-5. 
140 B. Castiglione, The Book of the Courtier, κηθξ. Sir Thomas Hoby,  J. M. Dent & Sons, Λνλδίλν, 

1975 (α΄ ηηαιηθή έθδ. 1528). 
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ιφγηα ηνπ Μπελβελνχην Σζειίλη (Benvenuto Cellini), ν Σδνχιην δνχζε ζηελ απιή ησλ 

Γθνληδάγα (Gonzaga) „ζαλ πξίγθηπαο‟. Αιιά ε δχλακε, κε ηελ κνξθή ηεο απφιπηεο 

εμνπζίαο πάλσ ζηα νηθνδνκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Μάληνβα, θαη ν πινχηνο, φπσο 

θαηαγξάθεθε ζηελ αμηνζεκείσηε πεξηνπζία ηνπ φηαλ πέζαλε, είλαη απηά πνπ ζπκφηαλ 

θαιχηεξα ν Βαδάξη γηα ηελ άλεηε δσή ηνπ νηθνδεζπφηε ηνπ. Σα νθέιε απφ έλαλ 

ζηαζεξφ θαη ηζρπξφ πάηξσλα ρσξίο ακθηβνιία ζπγθίλεζαλ ηνλ επηζθέπηε απφ ηελ 

Φισξεληία, φηαλ ν Καξδηλάιηνο Έξθνιε Γθνληδάγα (Ercole Gonzaga) είπε φηη ν 

Σδνχιην ήηαλ πεξηζζφηεξν άξρνληαο ζηε Μάληνβα απφ φηη ν ίδηνο»
141

. Θα αλαπηχμεη 

ινηπφλ αξεηέο φπσο ε πίζηε, ε ζθιεξή δνπιεηά θαη ε απφιπηε δέζκεπζε θαη ηαχηηζε 

κε ηηο πνιηηηθέο επηδηψμεηο ησλ παηξψλσλ ηνπ, θαη ζα γίλεη ην ηδαληθφ φξγαλν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Κφδηκν – πξνζφληα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ επηηπρία αιιά ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζα απνδνθηκαζηνχλ 

ζθιεξά, αιιά κάιινλ φρη άδηθα. 

 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΒΑΕΑΡΗ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΩΝ ΜΔΓΗΚΩΝ 

εκαληηθφηεξε φκσο φισλ κνηάδεη λα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ Μεδίθσλ. Ο Βαδάξη απφ πνιχ λσξίο ζα ζπλδεζεί καδί ηνπο θαη απηφο ίζσο λα 

είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ κφληκα ζα επηδηψθεη λα απνζπά απφ απηνχο 

παξαγγειίεο˙ ζα επηδηψθεη λα κπεη ζηελ απιή φρη νπνηνπδήπνηε άξρνληα παξά ζηε 

δηθή ηνπο. Καη ζηηο δχν εθδφζεηο ησλ Βίσλ, ηφζν ηνπ 1550 φζν θαη ηνπ 1568, ζηελ 

αθηέξσζε πξνο ηνλ Κφδηκν, ζα θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ ξφιν θαη ηελ ζεκαζία πνπ 

είρε ε ζπλδξνκή ηνπο θαη «εθφζνλ εγψ ν ίδηνο νθείισ φηη έρσ δηδαρηεί απφ ηνπο 

πξνγφλνπο ζαο, είκαη επνκέλσο ππνηαγκέλνο θαη αθνζησκέλνο ζ‟ εζάο, επεηδή κε 

κεγάισζε ν θαξδηλάιηνο Ηππφιπηνο ησλ Μεδίθσλ  θαη ν πξνθάηνρφ ζαο Αιέμαλδξνο, 

θαη επεηδή επίζεο ζέβνκαη ηα καθάξηα νζηά ηνπ κεγαινπξεπνχο Οηαβηάλν ληε 

Μέληηηζη»
142

. ην Βίν ηνπ παππνχ ηνπ πάιη, ηνπ Λάηζαξν Βαδάξη (Lazzaro Vasari), 

ζα ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε απηφ ησλ Μεδίθσλ, ηνπο δηθνχο ηνπ πξνγφλνπο κε ηνπο 

έλδνμνπο πξνγφλνπο ησλ Μεδίθσλ, κε ηνλ Λνξέληδν ηνλ Μεγαινπξεπή
143

. Ζ ηζηνξία 

απηή, είηε είλαη αιεζηλή, είηε φρη, απνδεηθλχεη  ηελ βνχιεζή ηνπ λα ηνπνζεηήζεη ην 

φλνκά ηνπ δίπια ζην δηθφ ηνπο. Ο ηνζθαληζκφο ηνπ άιισζηε, ν έθδεινο ηνπηθηζκφο 

ηνπ, ηνλ νπνίνλ ήδε νη ζχγρξνλνί ηνπ, φπσο ν Νηφιηζε (Dolce Ludovico), αιιά θαη 

                                                 
141 L. Satkowski, Giorgio Vasari - Architect and Courtier, φπ. π., ζει. 10. 
142 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 9.  
143 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Λάηζαξν Βαδάξη, ηφκ. 2, ζει. 558, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν 

Λάηζαξν είρε ζπλδηαιιαγέο σο θαηαζθεπαζηήο βάδσλ κε ηνλ Λνξέληδν. 
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ιίγν αξγφηεξα ν Γθξέθν, ζα ζεκεηψζνπλ θαη ζα ζηειηηεχζνπλ κε έκθαζε, πνπ φκσο 

ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ φιεο ηεο Ηηαιίαο ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε
144

, πξέπεη λα 

ζπλέβαιε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο ζπλάδεη κε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ 

αξρφλησλ ηεο Φισξεληίαο.  

Απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα, ινηπφλ, ζα εμνηθεησζεί κε ην φλνκα ησλ Μεδίθσλ. 

Ο πξψηνο ηνπ δάζθαινο ζην Αξέηζν, απφ ηνλ Μάην ηνπ 1515 ψο ηνλ Απξίιην ηνπ 

1521, ήηαλ ν Σδηνβάλη Λάπνιη (Giovanni Lappoli), ν επνλνκαδφκελνο  Πνιάζηξα 

(Pollastra ή Pollastrino), ν νπνίνο ήηαλ ππνζηεξηρηήο ησλ Μεδίθσλ θαη είρε κάιηζηα 

αθηεξψζεη πνιιά απφ ηα γξαπηά ηνπ γηα λα αλαδείμεη ην κεγαιείν ηνπο. Απηφο ζα 

είλαη πνπ ζα ηνλ παξνπζηάζεη ζηνλ θαξδηλάιην ίιβην Παζεξίλη (Silvio Passerini), ν 

νπνίνο ζα εληππσζηαζηεί απφ ηηο γλψζεηο ηνπ λεαξνχ θαη ζα ηνλ θαιέζεη ζηελ 

Φισξεληία. Μφιηο ζηελ ειηθία ησλ 13 ν Βαδάξη ζα ηνπνζεηεζεί δίπια ζηνπο ζρεδφλ 

ζπλνκήιηθνχο ηνπ πξίγθηπεο, Αιέμαλδξν θαη Ηππφιπην ησλ Μεδίθσλ, ζα κεγαιψζεη 

καδί ηνπο θαη ζα δηδαρζεί φζα θαη απηνί.  

Δίλαη αθξηβψο απηή «ε ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν 

πξνπαγάλδαο ε εηθφλα ηνπο, φπσο ζηηο λσπνγξαθίεο ζηε βίια ηνπ Poggio a Caiano 

θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ San Lorenzo ζε ζρέδηα ηνπ 

Μηραήι Άγγεινπ. Ζ εθπαίδεπζε ζηε κπζνινγία ησλ Μεδίθσλ ήηαλ έλα απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζήο ηνπ»
145

. Έηζη ν Βαδάξη εχθνια αλαγλψξηδε ζην πξφζσπν 

ησλ Μεδίθσλ ηνπο κεγάινπο πάηξσλεο, ελψ θαη ε επαθή ηνπ αξγφηεξα κε ηνλ 

Γθνπηηδηαξληίλη ζα ζπκβάιιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο ζηε δηθή ηνπ 

Ηζηνξία ηεο Φισξεληίαο εμαίξεηαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθά απηή ηνπο ε 

ηδηφηεηα
146

. Ζ επαθή ηνπ απηή κε ηνλ θχθιν ηνπο ζα είλαη έλα είδνο εηζαγσγήο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ επηθξαηνχλ φηαλ θάπνηνο κπαίλεη ζηελ επξχηεξε „νηθνγέλεηα‟ ηνπ 

πξίγθηπα. «Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ εθεί 

αθνξνχζε ηελ εθκάζεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ελλνηψλ ηεο αγάπεο θαη ηεο πίζηεο  

ζηελ ππεξεζία ηνπ άξρνληα θαη κε πνίν ηξφπν πεηπραίλεη θαλείο ηελ ππνζηήξημή ηνπ. 

Αληίζεηα απφ ηνλ Ηππφιπην θαη ηνλ Αιέμαλδξν, απηφο δελ εηνηκαδφηαλ γηα λα 

θπβεξλήζεη, αιιά εηνηκαδφηαλ γηα λα είλαη καδί κε απηνχο πνπ θπβεξλνχλ. Σα 

ηειεπηαία ηνπ γξάκκαηα, πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ Ηππφιπην, ηνλ Αιέμαλδξν θαη ηνλ 

Οηαβηάλν ησλ Μεδίθσλ, γεκάηα απφ βαζχ ζεβαζκφ, ηαπεηλφηεηα θαη εκπηζηνζχλε 

                                                 
144 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. ηδ΄ θαη P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 214. 
145 Βι. P. L. Rubin, φπ. π., ζει. 73. 
146 Βι. φπ. π., ζει. 201. 
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ζηνπο πάηξσλεο, απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ απφ 

κέξνπο ηνπ»
147

. Φαίλεηαη ινηπφλ λα νθείιεη, ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζε 

απηνχο, θαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, «δελ ζα ηνπο ράζεη πνηέ απφ ηα κάηηα 

ηνπ»
148

.  

Απηνί ζα ηνπ αλνίμνπλ ην δξφκν πξνο ηελ επηηπρία· ζε απηνχο ζα ρξσζηάεη 

ηελ δπλαηφηεηα γηα εθπαίδεπζε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ είρε, ψζηε λα έξζεη ζε επαθή κε 

φιεο ηηο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ θαη ηνλ πξψην ηνπ δάζθαιν 

ζηελ Φισξεληία, ηνλ Αληξέα ληει άξην (Andrea del Sarto), θαη απηνχο ηειηθά ζα 

ππεξεηήζεη. Δμάιινπ ε θήκε θαη «ε ηζρχο ησλ Μεδίθσλ ηελ πεξίνδν απηή μεπεξλάεη 

ηα φξηα ηεο Σνζθάλεο: φηαλ ν Βαδάξη ήηαλ 2 εηψλ θαη κέρξη ηα 11 ρξφληα ηνπ θαη 

κεηά πάιη απφ ηα 13 κέρξη ηα 33 ηνπ, ν Πάπαο ήηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Μεδίθσλ. Έηζη δελ είλαη εχθνιν λα μερσξίζνπκε κε ζαθήλεηα ζηε ζηάζε ηνπ ηη είλαη 

θαηξνζθνπηζκφο, ηη είλαη εηιηθξηλήο ππνζηήξημε ηνπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ 

Κφδηκν Α΄ θαη ηη είλαη πξαγκαηηθή επγλσκνζχλε απέλαληη ζηνπο Μέδηθνπο…ηελ 

αληηπαξάζεζε  Γεκνθξαηία – Μνλαξρία πνπ δηράδεη ηε Φισξεληία ζα πάξεη 

αλεπηθχιαθηα ην κέξνο ησλ Μεδίθσλ»
149

.  

Ο Βαδάξη ζα ζπλδέζεη ηε κνίξα ηνπ κε απηή ηεο νηθνγέλεηαο. Όηαλ ην 1527 νη 

Μέδηθνη εθδηψθνληαη απφ ηελ πφιε θαη επηζηξέθνπλ νη δεκνθξαηηθνί, ζα 

εγθαηαιείςεη ηελ πφιε θαη ν ίδηνο. Θα ηνπο αθνινπζήζεη, φκσο, παληνχ. Θα 

παξαβξεζεί ζηελ ζηέςε ηνπ απηνθξάηνξα Καξφινπ Δ΄ ζηελ Μπνιψληα ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1530, φπνπ βξίζθνληαη θαη νη δχν λεαξνί Μέδηθνη· ν Ηππφιπηνο, ήδε 

θαξδηλάιηνο, θαη ν Αιέμαλδξνο, επεξρφκελνο άξρνληαο ηεο Φισξεληίαο. Σειηθά ζα 

κπεη ζηελ ππεξεζία θαη ζα αθνινπζήζεη ηνλ Ηππφιπην ζηε Ρψκε, φπνπ ν λεαξφο 

θαξδηλάιηνο έρεη αλαιάβεη ηελ αλακφξθσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηξαπκαηηζκέλεο, 

απφ ηελ δήσζε, πφιεο. Ζ πεξίνδνο απηή θαίλεηαη λα είλαη ε πην επηπρηζκέλε ζηελ 

δσή ηνπ Βαδάξη
150

, θαζψο ζα μαλαγίλεη δεθηφο ζε κηα Απιή θαη ζα βξεη εθεί ηα κέζα, 

ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν πνπ έςαρλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ 

παξαγσγή, φπσο άιισζηε είδακε φηη ν ίδηνο αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ Le Ricordanze
151

.  

Δδψ ζα γλσξίζεη πνιιέο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ, θαζψο θαη πνιινχο κεηέπεηηα πάηξσλέο ηνπ· εδψ ζα ηνπ πξνηαζεί λα 

                                                 
147 Όπ. π. 
148 Όπ. π., ζει. 89. 
149 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. ε΄. 
150 Βι. T. S. R. Boase, Giorgio Vasari - The Man and the Book, φπ. π., ζει. 18-19 θαη P. L Rubin, 

Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 95-99. 
151 Βι. Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 17-18. 
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ζπγγξάςεη ηνπο Βίνπο ησλ θαιιηηερλψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα απνθηήζεη ηελ κέγηζηε 

θήκε. Γπζηπρψο φκσο ν αγαπεκέλνο ηνπ Ηππφιπηνο ζα αθήζεη ηε Ρψκε θαη ζα 

πεζάλεη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, κε ηε ππνςία κάιηζηα φηη ίζσο δνινθνλήζεθε απφ ηνλ 

εμάδειθφ ηνπ Αιέμαλδξν.  

Ο Βαδάξη δελ ζα δηζηάζεη νχηε ζηηγκή. Σν ηαμίδη πνπ έθαλε ζηε Φισξεληία 

ηελ ίδηα ρξνληά, κφιηο απνθαζίζηαηαη ε απνιπηαξρία, θαη πνπ έκνηαδε πξνζσξηλφ, ζα 

απνδεηρζεί κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απφ φηη ππνιφγηδε. Οη ππνςίεο φηη ίζσο ν 

Αιέμαλδξνο δνινθφλεζε ηνλ Ηππφιπην ζα ηνλ αθήζνπλ αδηάθνξν ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα εμαζθαιίζεη εθ λένπ έλαλ λέν πάηξσλα, ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ηηο 

πξνηξνπέο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θίινπ ηνπ Οηαβηάλν
152

. Ύζηεξα ίζσο απφ  

κεζνιάβεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ν λεαξφο κε ηελ θαιιηηερληθή παηδεία ηεο Ρψκεο, ε 

νπνία ήηαλ πιένλ ην θέληξν ηεο θαιιηηερληθήο δσήο, ζα απνθηήζεη κφληκε θαηνηθία 

ζηε Φισξεληία θαη ζα θιεζεί λα ππεξεηήζεη ηελ κφιηο επαλαθάκπηνπζα 

απνιπηαξρία θαη ηελ λέα αξηζηνθξαηηθή ηάμε. Ζ Rubin γξάθεη ζρεηηθά: «Όηαλ ν 

Βαδάξη επέιεμε λα κείλεη ζηελ Φισξεληία θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Αιέμαλδξνπ, 

επέιεγε έλαλ αλαγλσξηζκέλν άξρνληα θαη ηελ παξάηαμε ησλ Μεδίθσλ. Απηνί πνπ 

ππνζηήξηδαλ  ηελ λνκηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ Αιέμαλδξνπ ζην φλνκα ησλ 

Μεδίθσλ…φινη ηνπο έγηλαλ πάηξσλεο ηνπ Βαδάξη…Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Βαδάξη κε 

ηελ εδξαίσζε ηνπ Αιέμαλδξνπ ζην ξφιν ηνπ πξίγθηπα έγθεηηαη ζην λα δηαηεξεί ηελ 

ζπκπάζεηά ηνπ, πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηθά ειηηίζηηθε θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα είλαη 

ππεξέηεο ζε κία αλαπηπζζφκελε Απιή. Σν πνξηξαίην ηνπ πάηξσλα κπνξεί λα 

δηαβαζηεί σο εκβιεκαηηθφ ηφζν ηνπ άξρνληα φζν θαη ηνπ δσγξάθνπ. Ο Βαδάξη 

έγξαθε πάλσ ζηελ παλνπιία: “ιάκπεη φπσο ν θαζξέπηεο ηνπ πξίγθηπα, ψζηε νη 

άλζξσπνη θαη νη πξάμεηο ηνπ λα αληαλαθινχλ ζε απηφλ.” Ο θαζξέθηεο αληαλαθιά 

επίζεο ηηο θηινδνμίεο ηνπ Βαδάξη»
153

.  

Ζ δνινθνλία, φκσο, θαη ηνπ Αιέμαλδξνπ κεηά απφ ιίγα ρξφληα ζα ηνλ αθήζεη 

ζην θελφ, θαζψο είρε ζηεξίμεη φιεο ηνπ ηηο πξνζδνθίεο ζην λέν θαζεζηψο. Ο λένο 

εγεκφλαο, Κφδηκν Α΄, κφιηο 17 εηψλ θαη κε πνιινχο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ λα ζέινπλ 

λα ηνλ ειέγμνπλ, έκνηαδε πξνο ζηηγκήλ πνιχ αδχλακνο, ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη 

ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Άιισζηε, δελ θαίλεηαη λα παίξλεη θάπνηα παξαγγειία, παξ‟ φιν 

πνπ ηζρπξίδεηαη, φηη πνιχ εχθνια ζα εμαζθάιηδε ηελ εχλνηα ηνπ λένπ άξρνληα, ν 

νπνίνο βέβαηα εθείλε ηελ ζηηγκή έπξεπε πξσηίζησο λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνζσπηθή 

                                                 
152 Βι. P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 100. 
153 Όπ. π., ζει. 99, 100. 
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ηνπ επηβίσζε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ. Δμάιινπ ε ίδηα ε πφιε κπαίλεη 

πάιη ζε θξίζε, κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο λα επηδηψθνπλ ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπο ζηελ εμνπζία, ηνπο Ηζπαλνχο λα επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

επηξξνή ηνπο θαη ηνπο νιηγαξρηθνχο λα ειέγμνπλ ηνλ λέν εγεκφλα.  

Οη δνινπινθίεο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηηο Απιέο πηζαλφηαηα λα 

δπζαξέζηεζαλ ηνλ Βαδάξη
154

, ν νπνίνο ζα δειψζεη φηη πιένλ δελ ζέιεη λα 

αθνινπζήζεη θάπνηα Απιή, αιιά απιά επηζπκεί λα ππεξεηήζεη ηελ ηέρλε ηνπ
155

˙ 

κάιινλ φκσο είλαη ε αζηάζεηα ηεο επνρήο θαη ε έιιεηςε παξαγγειηψλ πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Ο Κφδηκν επηιέγεη σο ππεχζπλν γηα ηα θαιιηηερληθά 

πξάγκαηα ηνλ Πηεξθξαληζέζθν Ρίηζην (Pierfrancesco Riccio). Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηνλ θχθιν ησλ κεηξηνπαζψλ θαζνιηθψλ κεηαξξπζκηζηψλ ηεο 

Φισξεληίαο, πνπ είραλ αθφκα ην 1537 δχλακε θαη ζηε Ρψκε, ζηνλ θχθιν ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο πνπ δελ είραλ αθφκα νιφηεια εμνβειηζηεί. Ο 

λένο ππεχζπλνο γηα ηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα πξνσζεί ην ζηπι εθείλν πνπ αθκάδεη 

ζην θαιιηηερληθφ θέληξν, δειαδή ηνλ πξψην ή αληηθιαζηθφ καληεξηζκφ θαζψο θαη 

ηελ ηέρλε ηνπ Πνληφξκν. Ο Βαδάξη απνθαζίδεη, ινηπφλ, λα αλαδεηήζεη αιινχ 

παξαγγειηνδφηεο θαη εγθαηαιείπεη εθ λένπ ηελ Φισξεληία. Ζ Ρψκε απφ θαηξφ έηζη θη 

αιιηψο είρε πάξεη ηα ελία ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ηερλψλ.  

 

Ζ ΥΔΖ ΣΟΤ ΒΑΕΑΡΗ ΜΔ ΣΟΝ ΚΟΕΗΜΟ 

Ο θαιιηηέρλεο απφ ην Αξέηζν, φκσο, «δελ είρε αλάγθε απφ έλα γεληθφ θνηλφ. 

Ήζειε έλαλ ηζρπξφ πάηξσλα»
156

, ηνλ νπνίν ηειηθά ζα βξεη αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα 

ζην πξφζσπν ηνπ εδξαησκέλνπ πιένλ ζηε ζέζε ηνπ, απφιπηνπ άξρνληα ηεο 

Φισξεληίαο, Κφδηκν Α΄. Ύζηεξα απφ 20 ζρεδφλ ρξφληα πεξηπιάλεζεο ζε νιφθιεξε 

ηελ Ηηαιία, ζα θαηαιήμεη θαη πάιη ζηελ Φισξεληία. Οη ζπλζήθεο είλαη ηψξα 

δηαθνξεηηθέο θαη πιένλ θαηάιιειεο γηα λα επηδνθηκάζνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο ηελ ηέρλε ηνπ Βαδάξη. Ζ δσγξαθηθή θαη ην θαιιηηερληθφ χθνο ηνπ 

πξψηνπ καληεξηζκνχ, ηνπ Ρφζζν θαη ηνπ Πνληφξκν, δελ είλαη πιένλ αλεθηφ. Σν χθνο 

πνπ εμέθξαδε κηα ηαξαγκέλε επνρή θαη θνηλσλία θαη κηα αληίδξαζε ζηελ ηδενινγία 

εθείλσλ πνπ επηζπκνχζαλ κηα απζηεξά νξγαλσκέλε θνηλσλία, δελ έρεη πιένλ ζέζε 

                                                 
154 H Rubin ππνζηεξίδεη φηη «νη μαθληθνί θαη βίαηνη ζάλαηνη ησλ πξνζηαηψλ ηνπ πξνζσξηλά 

ζπγθιφληζαλ ηελ πίζηε ηνπ γηα ηελ απιηθή δσή θαη ηα νθέιε απφ απηήλ», βι. P. L. Rubin, Giorgio 

Vasari, φπ. π., ζει. 102. 
155 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη, ηφκ. 7, ζει. 660. 
156 P. L. Rubin, φπ. π., ζει. 105. 
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ζην θξάηνο ηνπ Κφδηκν. Σψξα ην δεηνχκελν είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη φρη ν 

πεηξακαηηζκφο. Οη θαιιηηέρλεο αλαδεηνχλ ηηο θαηάιιειεο παξαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ 

«λα ηθαλνπνηήζνπλ βαζηθά αηηήκαηα ηεο εμνπζίαο, φπσο έλδεημε κεγαιείνπ θαη 

δχλακεο, δηάδνζε ηεο εηθφλαο ελφο δίθαηνπ κνλάξρε, έθθξαζε θαη πξνψζεζε κηαο 

θαη κφλεο αιήζεηαο»
157

. «Μεηά ηελ „ζηξνθή‟ [εδψ ελλνείηαη ε «ζθιεξνππξεληθή 

ζηξνθή» ηνπ Κφδηκν ππέξ ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο], ε αγσλία θαη νη ακθηβνιίεο ηεο 

έξεπλαο δελ ζεσξνχληαλ πηα αμίεο αιιά απαμίεο. Σψξα ρξεηάδνληαη θαιιηηέρλεο πνπ 

εθηφο απφ ην λα είλαη θαιιηεξγεκέλνη θαη ηθαλνί, ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο πξφζπκνη 

λα ππαθνχζνπλ, λα επηζηξαηεπζνχλ, λα εθηειέζνπλ ηηο επίζεκεο παξαγγειίεο κε 

ηαρχηεηα θαη επάξθεηα, φπσο αθξηβψο ν Βαδάξη είρε πξψηκα δείμεη φηη γλσξίδεη λα 

θάλεη, φηαλ είρε δηαδερζεί ηνλ Πνληφξκν ζηελ εθηέιεζε εθείλνπ ηνπ πίλαθα γηα ηελ 

βάθηηζε ηνπ Φξαληζέζθνπ Α΄. Ωο αληάιιαγκα γηα απηή ηελ ππνηαγή ζηηο ελ ηζρχ 

ηεξαξρίεο θαη γηα ηελ άκεζε ηθαλφηεηά ηνπ λα εμαζθαιίζεη ιάκςε θαη δηάθνζκν ζηελ 

απνιπηαξρηθή εμνπζία, πξνκεζεχνληαο κεηαμχ άιισλ επηδεηθηηθέο ενξηαζηηθέο 

θαηαζθεπέο γηα θάζε επέηεην ηνπ θαζεζηψηνο, ν Βαδάξη ζα πεηχρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη γηα νιφθιεξε ηελ θαηεγνξία ησλ ηνζθαλψλ θαιιηηερλψλ ησλ νπνίσλ έγηλε 

αλακθηζβήηεηνο leader, ην πνζεηφ αθαδεκατθφ status: ην δηαθαψο νξεγφκελν 

„βεινχδηλν έλδπκα‟ [πνπ πεξηγξάθεη ν ίδηνο ν Βαδάξη φηη θνξάεη ζην πεξηζηαηηθφ ηεο 

ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ Γηαθφλε
158

]. ηε Φισξεληία εθείλσλ ησλ ρξφλσλ δελ ππήξρε 

πηα ζέζε γηα θαιιηηέρλεο πνπ ζα επέιεγαλ λα δήζνπλ „θηινζνθηθά‟ [αλαθεξφκελνο 

ζηελ κπνέκηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηαθφλε]»
159

.  

Ο Βαδάξη ζα γίλεη δεθηφο ζηελ Απιή ηνπ Κφδηκν ηελ ζηηγκή αθξηβψο ηεο 

επέθηαζεο ηνπ λένπ θξάηνπο θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ λένπ εγεκφλα, κεηά ηελ 

θαηάιεςε ηεο ηέλαο, ηελ ζηηγκή ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ λένπ δνχθα. Δίλαη ηψξα πνπ νη 

εθπξφζσπνη ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο απνθαζίδνπλ λα ιάβνπλ πην δξαζηηθά κέηξα θαη 

λα αληεπηηεζνχλ, είλαη ε ζηηγκή «ηνπ επαλαθενπδαιηζκνχ ηεο αληηκεηαξξπζκηζηηθήο 

θνηλσλίαο»
160

 κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηνπ ηζπαλνχ απηνθξάηνξα, ε ζηηγκή ηέινο πνπ ν 

                                                 
157 Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., ζει. 3. 
158 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Αξηζηνηέιε ληα αλ Γθάιν, ηφκ. 6, ζει. 452-453. 
159 A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 38. 
160 Α. Πηλέιιη, φπ. π., ζει. 103, ν νπνίνο βέβαηα δηαπηζηψλεη απηφλ ηνλ «επαλαθενπδαιηζκφ», φκσο 

δελ πξνρσξάεη πην πέξα, ψζηε λα δεη φηη αθξηβψο ε έλαξμε ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο είλαη απνηέιεζκα 

απηήο ηεο λέα θαηάζηαζεο, παξά πξνζπαζεί κε έλα θαηλφκελν ηνπ επνηθνδνκήκαηνο λα εμεγήζεη έλα 

άιιν ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα, δειαδή ηνλ καληεξηζκφ. Ο Stoichita γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «νη 

δηαζπλδέζεηο ζε απηά ηα θαηλφκελα ζίγνπξα αληρλεχνληαη – ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή – αιιά ηειηθά 

πξφθεηηαη γηα παξάιιεια θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηδενινγηθά επίπεδα θαη ηα 

νπνία καξηπξνχλ κηα θνηλή πξνέιεπζε απφ ηηο ζπλζήθεο ηηο επνρήο», Μαληεξηζκφο θαη Σξέια, Ζ 
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άξρνληαο αλεμάξηεηνο θαη απηνδχλακνο επηζπκεί λα αλαγλσξηζηεί ην κεγαιείν ηνπ 

θαη ε λέα ηνπ ζέζε ζην ράξηε ησλ ηζρπξψλ φρη κφλν ηεο Ηηαιίαο αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο Δπξψπεο, δηαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δηαηψληζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθπξνζσπνχζε. Σν θξάηνο ηεο 

Φισξεληίαο  κεηαηξέπεηαη πιένλ νξηζηηθά απφ δεκνθξαηία ζε δνπθάην θαη ε αιιαγή 

απηή απεηθνλίδεηαη θαη ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε 

λνκηκνπνίεζή ηεο κέζσ απηψλ. Ζ „νπηηθή ηδενινγία‟ ηνπ Αξξεηηλνχ, πνπ 

ππεξζεκαηίδεη ηελ παξάδνζε, ηελ επηινγή ησλ θαιιηηερληθψλ πξνηχπσλ ηνπ 

παξειζφληνο, ηελ electio, ηελ κίκεζε ησλ κεγάισλ πξνηχπσλ θαη φρη ηελ 

λεσηεξηθφηεηα, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ζπληήξεζε ζε κηα θνηλσλία κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλε θνηλσληθή δηαβάζκηζε, ζπλδπάδεηαη θαη ζπκπνξεχεηαη κε ηελ πνιηηηθή 

ηδενινγία ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηεο Φισξεληίαο. 

 Ο Κφδηκν, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Boase, ήδε απφ ην 1542 είρε θαηά θάπνην 

ηξφπν επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ην Βαδάξη, θαζψο ν ηειεπηαίνο δηαπξαγκαηεπφηαλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ αγνξά θάπνησλ αξραίσλ αγαικάησλ ζηελ Ρψκε θαη 

απνθαινχληαλ απφ απηφλ „Σδφξηδν πνιπαγαπεκέλε‟. Ο δνχθαο ζα ηνλ θαιέζεη ήδε 

απφ ην 1547 φηαλ βξηζθφηαλ ζηελ Ραβέλλα
161

. Ήηαλ φκσο ην 1553, φηαλ ν Βαδάξη ζα 

πάξεη κηα παξαγγειία γηα λα δηαθνζκήζεη ηελ πξφζνςε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θίινπ ηνπ 

Κφδηκν, ηνπ θφξηδα Αικέλη (Sforza Almeni), πνπ ζα αξρίζνπλ εθ λένπ θαη κε πην 

ζνβαξφ ηξφπν νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

δνχθα
162

.  

Ο λένο απφιπηνο θπξίαξρνο νιφθιεξεο πιένλ ηεο Σνζθάλεο θαίλεηαη λα 

θαιχπηεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηα θαιιηηέρλε· φκσο θαη ν ίδηνο ν 

άξρνληαο επηζπκεί πηα απηή ηνπ ε ηζρχο λα εθθξάδεηαη θαη λα εκπεξηέρεηαη κε ηνλ πην 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν θαη ζην επίπεδν ησλ ηερλψλ. Ο αληηθιαζηθηζκφο ηεο πξψηεο 

θάζεο ηνπ καληεξηζκνχ, πνπ γελλήζεθε απφ ηελ θξίζε πνπ βίσζε ε αζηηθή ηάμε 

γχξσ ζηα 1520 θαη ραξαθηήξηδε ηελ δηακάρε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξψηκνπ 

θαπηηαιηζκνχ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αλαθάκπηνπζαο λέαο αξηζηνθξαηίαο, δελ 

ηθαλνπνηεί ηα γνχζηα ηνπ δνχθα. Ο Forster πνιχ ζσζηά ζα δηαθξίλεη απηή ηελ 

κεηάβαζε ζηα πνξηξαίηα ηνπ Κφδηκν – κε εμαίξεζε απηφ ηνπ Πνληφξκν φπνπ 

παξαζχξεηαη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ ηαπηφηεηα φζν θαη γηα ην λφεκα 

                                                                                                                                            
πεξίπησζε ηνπ Πνληφξκν, κηθξ. Γεκήηξεο Γειεγηάλλεο, Νεθέιε, Αζήλα, 1982, (α΄ ξνπκάληθε έθδ. 

1978), ζει. 18. 
161 T. S. R. Boase, Giorgio Vasari - The Man and the Book, φπ. π., ζει. 56. 
162 Βι. φπ. π. 
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ηνπ έξγνπ –, κεηάβαζε απφ ηα αζηηθά πνξηξαίηα ζε πνξηξαίηα σο πξνπαγαλδηζηηθά 

φξγαλα ηεο πνιηηηθήο δηπισκαηίαο
163

.  

Ζ νηθνλνκηθή θαη σο έλα βαζκφ θαη ε πνιηηηθή δσή πνπ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα 

ησλ άιινηε κεγαιναζηψλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πεξηέξρεηαη ζηα ρέξηα ησλ Μεδίθσλ 

θαη ηεο ηάμεο πνπ ηνπο ζηήξηδε, κε απνηέιεζκα γχξσ θαη ιίγν κεηά ην 1540 λα 

θπξηαξρεί έλα ζπγθεληξσηηθφ θενπδαξρηθφ ζχζηεκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, ην νπνίν εθθξάδεηαη θαη ζηελ 

θαιιηηερληθή παξαγσγή. Ζ πξψηε έθδνζε ησλ Βίσλ ην 1550 κε ηελ εθπιεθηηθήο 

θνιαθείαο αθηέξσζε ζηνλ Κφδηκν, αιιά θαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πίλαθα 

ζηνλ Βαδάξη γηα ηελ βάπηηζε ηνπ Φξαληζέζθνπ Α΄ αληί γηα ηνλ Πνληφξκν, ζα πξέπεη 

λα ελζνπζίαζαλ ηνλ δνχθα πνπ αληηιακβαλφηαλ φηη ηψξα ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή 

γηα λα εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ, λα απαιιαγεί νξηζηηθά απφ ην αζηηθφ ηνπ 

παξειζφλ θαη λα θαηαζηήζεη ηελ Απιή ηνπ πξηγθηπηθή. Ο ζπγγξαθέαο ησλ Βίσλ 

έκνηαδε – θαη φπσο απνδείρζεθε ήηαλ – ν θαιχηεξνο θαη πην πηζηφο ζχκκαρνο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ „νξάκαηνο‟. Σν 1555 ν Βαδάξη εγθαζίζηαηαη ζηελ πφιε 

φπνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ θαιιηηερληθά βήκαηα θαη ηελ νπνία ζα έξζεη ηψξα λα 

ππεξεηήζεη ζην πξφζσπν ηνπ άξρνληα, εγθαηληάδνληαο κηα ζπλεξγαζία ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα αθήζνπλ ηθαλνπνηεκέλα θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε· ηνλ Βαδάξη γηαηί εθπιήξσζε απφιπηα ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 

επηδηψμεηο θαη ηνλ Κφδηκν γηαηί ην παξαγφκελν πξντφλ εμέθξαδε θαη ηαπηηδφηαλ 

ηέιεηα κε ηελ δηθή ηνπ ηδενινγία θαη ζπλέηεηλε πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ ζηφρσλ.  

 

ΣΟ ΕΩΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΒΑΕΑΡΗ ΠΡΗΝ  

ΣΟ ΠΑΛΑΣΟ ΒΔΚΚΗΟ 
 

Ζ θίλεζε θαη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζεζκψλ κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν δελ ζηακαηά πνηέ απφηνκα, θαη ζε θαλέλα επίπεδν ηεο θνηλσληθήο δσήο δελ 

κπνξεί λα κπεη αλαγθαζηηθά κηα ηνκή πνπ λα μερσξίδεη ηηο πεξηφδνπο, ηηο νπνίεο εθ 

ησλ πζηέξσλ νη ηζηνξηθνί έξρνληαη λα νλνκαηνζεηήζνπλ. «Ο Βαδάξη αλδξψλεηαη 

νπζηαζηηθά φηαλ ε αλαγέλλεζε, κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, έρεη πηα 

ηειεηψζεη. Ο καληεξηζκφο πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ άξλεζή ηεο. Σφζν φκσο ζην 

επίπεδν ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο φζν θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο δελ ππάξρεη 

                                                 
163 Βι. K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 102. 
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αλαγθαζηηθά κηα ηνκή αλάκεζα ζηελ αλαγέλλεζε θαη ηνλ καληεξηζκφ…ίγνπξν είλαη 

φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηα πξάγκαηα ν Βαδάξη βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

αλαγέλλεζε ρσξίο λ‟ αλήθεη πηα ζ‟ απηήλ»
164

. Ο δσγξάθνο καο βγαίλεη απφ ηελ 

αλαγέλλεζε θαη αληηθξίδεη κπξνζηά ηνπ φιεο ηηο θαηαθηήζεηο, ηα επηηεχγκαηα ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο αξλήζεηο ηνπ καληεξηζκνχ. Εεη ηελ ψξηκε πιένλ αλαγέλλεζε 

κέζα απφ ηα κάηηα ησλ δαζθάισλ ηνπ, φκσο βιέπεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο λέεο θαη 

πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο πνπ εηζάγνπλ ζην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην νη ζχγρξνλνί ηνπ. 

Ζ ζχλδεζή ηνπ θαη ε ζχκπιεπζε κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ θαη ηελ ηάμε 

πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ θαίλεηαη λα είλαη θαη πάιη ην θαηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ θαιιηηερληθή ηνπ παξαγσγή. Απφ ην αλ είλαη ή φρη νη Μέδηθνη παξαγγειηνδφηεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα, ην χθνο, ε ζεκαηηθή θαη νη 

εηθνλνγξαθηθέο ιχζεηο πνπ δίλεη. Δκείο ζα πξνζπαζήζνπκε εδψ λα ζθηαγξαθήζνπκε 

ελ ζπληνκία ηελ εηθαζηηθή πνξεία ηνπ Βαδάξη κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θχθινπ γηα ην Παιάηζν Βέθθην, ζηελ νπζία δειαδή ηελ λεαληθή 

θαιιηηερληθή ηνπ παξαγσγή, απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ παιέηαο κέρξη θαη ηελ πεξίνδν πνπ νπζηαζηηθά θζάλεη ζηελ 

σξηκφηεηα σο θαιιηηέρλεο.  

Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηελ πεξίνδν εθείλε κεηαμχ πεξίπνπ ησλ αξρψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 30‟ θαη ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη 

Μέδηθνη πξνζπαζνχλ λα  λνκηκνπνηήζνπλ ηελ δπλαζηεία ηνπο θαη λα επηβιεζνχλ de 

facto σο νη απφιπηνη εγεκφλεο, σο ε λέα αξηζηνθξαηία· πεξίνδν ηεο δηακάρεο 

αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ πξψηκνπ θαπηηαιηζκνχ απφ 

ηε κία θαη ηεο λέαο αξηζηνθξαηίαο πνπ ζέιεη λα εμαζθαιίζεη ηα πξνλφκηα εθείλα, 

θνηλσληθφ- πνιηηηθφ- νηθνλνκηθά, πνπ απνιάκβαλε ε παιηά θενπδαξρηθή ηάμε απφ ηε 

άιιε. Ο Βαδάξη ηαμηδεχνληαο ζε φιε ζρεδφλ ηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν θαη αιιάδνληαο 

απφ θαηξφ ζε θαηξφ παξαγγειηνδφηεο, ζα έξζεη ζε  επαθή κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

θαη ζα έρεη σο ζεκεία αλαθνξάο κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο θαη θαιιηηερληθά 

ξεχκαηα πνπ θάπνηεο θνξέο θαίλνληαη δηακεηξηθά αληίζεηα. Ζ ζηαζεξή ηνπ φκσο 

ζρέζε κε ηελ Φισξεληία θαη ηνπο Μέδηθνπο ζα επεξεάζεη - σο έλαλ νξηζκέλν βαζκφ 

ζα πξνδηαγξάςεη ίζσο θηφιαο - ηηο επηινγέο ηνπ αθφκα θαη φηαλ δελ δσγξαθίδεη γηα 

απηνχο, πνιχ βέβαηα πεξηζζφηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα επίζεκεο παξαγγειίεο. Αο 

δνχκε ελ ζπληνκία απηή ηελ πνξεία. 

                                                 
164 Βι. Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. ε΄.  
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Πξψηνο δάζθαινο γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπ εθπαίδεπζε ήηαλ ζην Αξέηζν, 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ ίδην ηνλ Βαδάξη, ν Γνπιηέικνο ληε Μαξηζηιάη (Guillaume de 

Marcillat), νπνίνο εηδηθεπφηαλ πεξηζζφηεξν ζηα βηηξψ θαη νπνίνο είρε ηελ παηδεία  

ηεο θιαζηθήο αλαγέλλεζεο φζνλ αθνξά ηελ ηέρλε θαζψο ήξζε απφ ηελ Ρψκε. 

Δπξφθεηην γηα ηνλ «πην δηαθεθξηκέλν θαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλν θαιιηηέρλε γηα ηα 

ηειεπηαία γεγνλφηα ζηε Ρψκε. Απηή ηνπ ε εμνηθείσζε κε ηελ Ρψκε παξνπζηάδεηαη 

ζηα παξάζπξα θαη ζηνπο ζφινπο ηνπ θαζεδξηθνχ (ελλ. ηνπ Αξέηζν), φπσο πεξηγξάθεη 

ν Βαδάξη, κηκνχκελνο ηελ νξνθή ηεο ηζηίλαο ηνπ Μηραήι Άγγεινπ ζηελ θιίκαθα 

ησλ κνξθψλ. Οηηδήπνηε θη αλ έκαζε απφ ηνλ Μαξηζηιάη ν λεαξφο Σδφξηδην, ηα 

πξψηα ηνπ καζήκαηα πξέπεη λα πεξηιάκβαλαλ ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο  

θαηλνηνκίεο, θπξίσο ζηηο κνξθέο θαη ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ Μηραήι Άγγεινπ θαη ηνπ 

Ραθαήι, φπσο θαη ηελ αίζζεζε ηεο Ρψκεο σο θαιιηηερληθήο πξσηεχνπζαο…Ο 

Μαξηζηιάη δίδαμε ζηνλ Βαδάξη καζήκαηα γηα ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ πνηθηιία 

ζχκθσλα κε ην ξσκατθφ χθνο. Δπίζεο ηνλ εληππσζίαζε κε ηελ δεμηνηερλία ησλ 

ρξσκάησλ ζηα βηηξψ. ηα πξψηα ηνπ έξγα ν Βαδάξη κνηάδεη λα κηκείηαη ηε ρξήζε ηνπ 

Μαξηζηιάη κε ηηο βαζηέο θαη αλνηρηέο πεξηνρέο ρξψκαηνο, ηα δσληαλά ζρέδηα θαη ηηο 

ππθλέο επηθάλεηεο»
165

.  

Ζ Ρψκε, φπσο ήδε έρνπκε θαη‟ επαλάιεςε ηνλίζεη, βξίζθεηαη ζηελ θνηλσληθή 

θαη θαιιηηερληθή πξσηνπνξία θαη σο εθ ηνχηνπ αζθεί ηδηαίηεξε επηξξνή ζηελ 

πεξηθέξεηα – φπσο ήηαλ πηα ε Σνζθάλε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην Αξέηζν. Δμάιινπ 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Ραθαήι θαη ν Μηραήι Άγγεινο απνιάκβαλαλ κηα αλαγλψξηζε 

θαη πξνλφκηα, ζα ιέγακε, βαζηιηθά. Ο Αξξεηηλφο δσγξάθνο ζα πηνζεηήζεη, φπσο ζα 

δηαπηζηψζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ζηπι ηεο ψξηκεο αλαγέλλεζεο κέζα απφ ην 

πξίζκα ηνπ θισξεληηλνχ καληεξηζκνχ, εμαηηίαο απηήο ηνπ ηεο πξψηκεο επαθήο. ηελ 

δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζα ζπκεζεί αξθεηέο θνξέο ηα καζήκαηα πνπ απφ πνιχ 

κηθξφο είρε ιάβεη γηα ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ζα ζειήζεη 

λα επαλαζπλδεζεί κε ην χθνο ησλ παιαηψλ δαζθάισλ κε κηα αμηνπξφζερηε, 

ζηξακκέλε πξνο ην παξειζφλ, θαηαλφεζε ηεο ηέρλεο, κε κηα αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαίζζεζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αμεπέξαζηα επηηεχγκαηα 

ηνπ παξειζφληνο
166

.  

Ο λεαξφο θαιιηηέρλεο ζα έξζεη κε δηακεζνιαβεκέλν ηξφπν ζε επαθή κε ηα 

έξγα ηεο αλαγέλλεζεο θαζψο ππάξρεη ηφζν ηνπηθή θαη φζν ρξνληθή απφζηαζε. Όηαλ 

                                                 
165 P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 65. 
166 Βι. θαη K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 103. 
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φκσο ζα πάεη ζε ειηθία 14 εηψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο, ζα έξζεη ζε κηα πην 

άκεζε επαθή κε φζα ζπλέβαηλαλ ζε κία πφιε πνπ κέρξη πξηλ απφ ιίγν ήηαλ απηή ην 

θέληξν θαη σο έλαλ βαζκφ δηαηεξνχζε αθφκα θάπνηα απφ ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ 

δσληάληα πνπ ηελ δηέθξηλαλ παιαηφηεξα. Δθεί ζα έξζεη ζε επαθή κε ηα ζχγρξνλα 

θαιιηηερληθά ξεχκαηα αιιά θαη κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηα έξγα ηεο θιαζηθήο ηέρλεο.  

Οη πξνζηάηεο ηνπ, πνπ θαη πάιη έρνπλ κία άκεζε ζχλδεζε θαη αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ, ν ίιβην Παζεξίλη θαη ν Οηαβηάλν ησλ Μεδίθσλ, ζα 

ζηείινπλ ηνλ έθεβν απφ ην Αξέηζν ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαγελλεζηαθνχ θαιιηηέρλε 

Αληξέα ληει άξην, κε ηνλ νπνίν θαη νη δχν είραλ ζρέζεηο
167

. Δμάιινπ θαη ν ίδηνο ν 

άξην «θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο Μέδηθνπο θαη απηέο νη δηαζπλδέζεηο παξέρνπλ 

κηα εμήγεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Βαδάξη κε απηφλ ηνλ θαιιηηέρλε»
168

. ε απηή 

ηελ πξψηε ηνπ παξακνλή ζηελ Φισξεληία  ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δηδαρζεί ηηο αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηελ ηέρλε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη λα έξζεη ζε επαθή κε έξγα  

ηεο ψξηκεο αλαγέλλεζεο. Μάιηζηα  ν ίδηνο ππνζηεξίδεη ζηνπο Βίνπο ηνπ φηη είρε ζαλ 

δάζθαιν θαη ηνλ ίδην ηνλ Μπνπνλαξφηη
169

 θαη βξηζθφηαλ ζπρλά ζε θχθινπο 

ζπδεηήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ νη εθπξφζσπνη ηεο „κνληέξλαο‟, φπσο ηελ νλνκάδεη, 

ηέρλεο. Σφηε ζα πξέπεη λα είδε θαη φια ηα επηηεχγκαηα ησλ παιαηφηεξσλ δαζθάισλ 

πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πφιε, φπσο ηνπο ηάθνπο ησλ Μεδίθσλ αιιά θαη ηα ζρέδηα γηα  

ηε Μάρε ηεο Καζίλα, έξγα πνπ ηφζν επεξέαζαλ φιε ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ηεο 

κεηέπεηηα πεξηφδνπ. 

Ο Βαδάξη ινηπφλ απνθηά κηα πνιχ θαιή γλψζε ηεο ηέρλεο πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

καληεξηζκνχ, ηεο ηέρλεο πνπ έηζη θη αιιηψο επλννχζαλ αθφκε νη πξνζηάηεο ηνπ 

Μέδηθνη νη νπνίνη κάρνληαη ζθιεξά απηή ηελ πεξίνδν λα θαηαμησζνχλ σο ε λέα 

αξηζηνθξαηία ηεο πφιεο, σο ε θπξίαξρε ηάμε, θαη λα αλέιζνπλ ζηελ αλψηεξε 

βαζκίδα ηεο θισξεληηλήο θνηλσλίαο. Ζ θπξίαξρε ηδενινγία, άξα θαη ε ηέρλε, θέξεη 

θαη απηή ηα ζεκάδηα απηήο ηεο δηαπάιεο, ε νπνία σο έλα ζεκείν είλαη θαη εζσηεξηθή 

θαζψο νη θνξείο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο πξνζπαζνχλ λα απαγθηζηξσζνχλ απφ πξαθηηθέο 

θαη ζπλήζεηεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ θαηψηεξε αζηηθή ηάμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζην 

πεδίν ηεο θνπιηνχξαο ζπρλά ζα πξνβνχλ ζε επηινγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο πφηε ηεο αζηηθήο ηάμεο, πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε, θαη πφηε 

κηαο ηδηφκνξθεο λέαο αξηζηνθξαηίαο πνπ πξνζπαζεί λα απνπνηεζεί ηελ αζηηθή ηεο 

                                                 
167 Βι. P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 81. 
168 Όπ. π. 
169 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη, ηνκ. 7, ζει. 651. 
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θαηαγσγή. Δμαηηίαο κάιηζηα ησλ ζπρλψλ ελαιιαγψλ απηή ηελ πεξίνδν ζηελ θνξπθή 

ηεο θνηλσλίαο
170

, θαίλεηαη λα αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα θαη νη αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, 

θαζψο αλαπξνζδηνξίδεηαη θαη ε θπξίαξρε ηδενινγία
171

. Αθφκα θαη ηελ πεξίνδν πνπ νη 

Μέδηθνη βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία, ην δηάζηεκα 1512-1527, πξηλ δειαδή ηελ απφιπηε 

εγθαζίδξπζή ηνπο κε ηνλ Κφδηκν ζηα κέζα ηνπ αηψλα, θαίλεηαη λα επηιέγνπλ γηα ηηο 

παξαγγειίεο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, φπσο ν 

Πνληφξκν θαη ν άξην. Οη ηειεπηαίνη βέβαηα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

παξαγγειίαο θαηά πεξίπησζε, φπσο θάλεη ν Πνληφξκν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πνξηξαίηνπ ηνπ Κφδηκν ηνπ Πξεζβπηέξνπ,(εηθ. αξηζηεξά, ιάδη ζε μχιν, 86x65 εθ., 

Φισξεληία, Galleria degli Uffizi, ~1520) φπνπ κνηάδεη λα αθήλεη θαηά κέξνο γηα ιίγν 

θαη σο έλα βαζκφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο, ην αληηθιαζηθφ θαη ην αλαηξεπηηθφ ζηπι πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα ππφινηπα έξγα ηνπ, θπξίσο βέβαηα ηεο πξψηεο ηνπ πεξηφδνπ, ηελ 

επνρή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο έληνλεο αληηπαξάζεζεο (εηθ. δεμηά, Ο Ησζήθ ζηελ 

Αίγππην, ιάδη ζε μχιν, 96.5x109.5 εθ., Λνλδίλν, National Gallery, 1518), 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παξαγγειηνδνηψλ ηνπ
172

. 

      

Ο Βαδάξη, θνληά ζηελ αλαγέλλεζε, θνληά ζηνλ αληηθιαζηθφ καληεξηζκφ αιιά 

κεηά απφ απηφλ, ζα ζπλδπάζεη ηηο δχν αηζζεηηθέο επηινγέο, πνπ φπσο είδακε 

ζπκπνξεχνληαη θαηά θαηξνχο κε δηαθνξεηηθά ζχλνια ηεο θνηλσλίαο θαη εθθξάδνπλ 

                                                 
170 Δλλννχκε ηελ ελαιιαγή ζηελ εμνπζία αλάκεζα ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο Μέδηθνπο.  
171 Ο Antal ππνζηεξίδεη φηη είλαη ηφζν πεξίπινθε ε επνρή θαη φηη «θάζε πέληε ρξφληα ζα κπνξνχζακε 

λα ζπλαληήζνπκε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο», La Pittura italiana tra classicismo 

e manierismo, φπ. π., ζει. 25. 
172 Ο Πνληφξκν ζα αιιάμεη θαη πάιη χθνο φηαλ ζα θιεζεί λα απεηθνλίζεη έλα αιαβαξδηέξν, έλα 

πνιηηνθχιαθα δειαδή ηεο δεκνθξαηίαο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ λνκίδνπκε φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλα 

πνξηξαίην πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ίδην ηνλ Κφδηκν, βι θαη Π. Κιάγθα, Οη πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Jacopo 

Carucci da Pontormo, φπ. π., ζει. 106-120. 
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ηελ θαηά πεξίζηαζε ηδενινγία. Θα πξνζπαζήζεη έηζη ζπζηεκαηηθά θαη πξννδεπηηθά 

λα κεηξηάζεη ηνλ αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα, απέλαληη ζηελ θιαζηθή αλαγέλλεζε, ησλ 

αηζζεηηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη καληεξηζηέο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, θαη λα 

επαλαζπλδεζεί κε ηηο ιχζεηο ηεο αλαγέλλεζεο, νπζηαζηηθά  λα ζεζπίζεη δειαδή, φπσο 

θαη ζα ην θαηαθέξεη ηειηθά κε ηνπο Βίνπο θαη ηελ ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο, λένπο 

θαλφλεο, λα πξνζζέζεη «ζηνλ θαλφλα κηα ειεπζεξία πνπ, αλ θαη δελ ήηαλ ηνπ θαλφλα, 

ελαξκνλίζηεθε ζε απηφλ θαη κπνξνχζε λα ζηαζεί δίρσο λα ζπγρχδεη ή λα δεκηψλεη 

ηελ ηάμε»
173

. Μηα θσδηθνπνίεζε απφ ζηπιηζηηθά απνδεθηνχο θαλφλεο ζα έξζεη 

πξννδεπηηθά λα αληηθαηαζηήζεη ηελ «αδηάθνπε αιιαγή θαη ηελ αλεκπφδηζηε 

αλάπηπμε ηεο θισξεληηλήο ηέρλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξίηνπ ηνπ 16
νπ

 

αηψλα»
174

. 

Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Φισξεληία ζα έξζεη ινηπφλ ζε επαθή κε έλαλ 

θχθιν νπκαληζηψλ. Δμαηηίαο φκσο ηεο δηακνλήο ηνπ ζην ζπίηη ηνπ Νίθνιν Βεζπνχηζη 

(Niccolo Vespucci) θαη ιφγσ ηεο θηιίαο ηνπ πξνζηάηε ηνπ κε ηνλ Πνληφξκν, ζα έξζεη 

ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ θαιιηηέρλε, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Απνθαζήισζε πνπ 

βξηζθφηαλ ζην παξεθθιήζη ησλ Καπφλη (Capponi). Ζ ηέρλε φκσο απηνχ ηνπ 

δαζθάινπ δελ ζα ελζνπζηάζεη ηνλ λεαξφ Σδφξηδην, δπζαξέζθεηα πνπ ζα εθθξάζεη 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζηνπο Βίνπο
175

. Ο Βαδάξη κεγαιψλεη κέζα ζε κηα Απιή, ζε 

έλα πεξηβάιινλ ζπληεξεηηθφ θαη κε απζηεξά ηεξαξρεκέλε δνκή. Ζ αλαηξεπηηθή θαη 

γεκάηε πεηξακαηηζκνχο ηέρλε ηνπ Πνληφξκν ήηαλ κάιινλ έμσ απφ ηηο αηζζεηηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θχθινπ κε ηνλ νπνίνλ ζπλαλαζηξεθφηαλ ν Αξξεηηλφο. Δμάιινπ απφ 

πνιχ λσξίο είρε ήδε έξζεη ζε επαθή κε ηα επηηεχγκαηα ηεο ψξηκεο αλαγέλλεζεο κέζσ 

ησλ δαζθάισλ ηνπ (Μαξηζηιάη, άξην, Μπαληηλέιη), ελψ θαη νη ζπλζήθεο θαίλεηαη 

λα αιιάδνπλ, λα ππεξηζρχνπλ νη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο θαη ν αληηθιαζηθηζκφο ηνπ 

Πνληφξκν ράλεη ζηγά-ζηγά ηα εξείζκαηά ηνπ ζηελ θισξεληηλή θνηλσλία.  

Με ηελ δήσζε ηεο Ρψκεο ην 1527 θαη ηελ επηζηξνθή ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηε 

Φισξεληία κε ηελ ηαπηφρξνλε εθδίσμε ησλ Μεδίθσλ, ν Βαδάξη ζα εγθαηαιείςεη θαη 

απηφο ηελ πφιε θαη ζα επηζηξέςεη γηα θάπνην δηάζηεκα, θαη γηα νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο (είρε πεζάλεη ν παηέξαο ηνπ θαη έπξεπε λα θξνληίζεη, σο ν κεγαιχηεξνο γηνο, 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο), ζηελ γελέηεηξά ηνπ. Δθεί ζα γλσξίζεη ηνλ Ρφζζν 

Φηνξεληίλν, ν νπνίνο κεηά απφ ηελ „απφδξαζή‟ ηνπ απφ ηελ Ρψκε θαη κεηά απφ 

                                                 
173 Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην πξννίκην ζην ηξίην κέξνο, ηφκ. 4, ζει. 9.  
174 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 103. 
175 Βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Γηάθνπν ληα Πνληφξκν, ηφκ. 6, ζει. 245-289. 
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πνιιέο πεξηπέηεηεο θζάλεη ζην Αξέηζν, θηινμελνχκελνο ηνπ Πνιάζηξα, δαζθάινπ 

ηνπ Βαδάξη. Θα αλαιάβεη κάιηζηα ηελ εθηέιεζε κηαο λσπνγξαθίαο, απφ ηελ νπνία 

δπζηπρψο έρνπκε κφλν ζρέδηα (Αιιεγνξία ηεο Άκσκνπ χιιεςεο, ζρέδην κε βάζε 

έξγν ηνπ Ρφζζν, Φισξεληία, Cabinetto dei Disegni degli Uffizi) θαη ηεο νπνίαο 

κεξηθά εηθνλνγξαθηθά κνηίβα ζα βξνχκε ζην έξγν ηνπ Βαδάξη Αιιεγνξία ηεο Άκσκνπ 

χιιεςεο (ιάδη ζε μχιν, 58x40 εθ., Φισξεληία, Galleria degli Uffizi, 1542, ιεπη.)
176

. 

       

Ο λεαξφο Αξξεηηλφο, αθνινπζψληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο πξνζηάηεο ηνπ, 

ζα πάεη ην 1530 ζηελ Μπνιψληα γηα ηελ ζηέςε ηνπ απηνθξάηνξα Καξφινπ Δ΄, φπνπ 

πηζαλφηαηα λα είδε ηα έξγα ηνπ Παξκηηδηαλίλν (Parmigianino) θαη ηελ Αγία Καηθηιία 

ηνπ Ραθαήι. ηελ ζπλέρεηα ζα πάεη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνλ ρεηκψλα 

ηνπ ΄31-΄32, ζηε Ρψκε, θηινμελνχκελνο ηνπ παιηνχ ηνπ θίινπ θαη πξνζηάηε, ηνπ 

Ηππφιπηνπ, φπνπ καδί κε έλαλ άιιν παηδηθφ ηνπ θίιν, ηνλ αιβηάηη, ζα επηδνζνχλ 

ζηελ ζπζηεκαηηθή, φπσο ν ίδηνο πάιη καο ελεκεξψλεη, κειέηε θαη αληηγξαθή ησλ 

αξηζηνπξγεκάησλ πνπ ππήξραλ εθεί, αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ. Δθεί ζα γλσξίζεη 

ινηπφλ ηα κλεκεία ηεο αξραηφηεηαο, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν έξρνληαλ ζην θσο, αιιά 

θαη ηα έξγα ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο αλαγέλλεζεο. Απφ εθεί θαίλεηαη λα 

πξνέξρεηαη θαη «ε εμάξηεζε απφ ζηπιηζηηθνχο θαη εηθαζηηθνχο θψδηθεο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηελ αξραηφηεηα ή επεμεξγαζκέλνπο απφ ηνπο κεγάινπο 

δαζθάινπο ησλ αξρψλ ηνπ 16 νπ αηψλα»
177

. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1532 επηζηξέθεη εθ λένπ ζηελ Φισξεληία θαη ζηελ Απιή 

ησλ απνθαηεζηεκέλσλ πιένλ Μεδίθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππεξεζία ηνπ 

                                                 
176 Ο Βαδάξη θπζηθά γλψξηδε ηα ζρέδηα θαη κάιηζηα είρε θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί θαη θάπνηα άιια 

απφ εθείλα πνπ ν Ρφζζν είρε θέξεη απφ ηελ Ρψκε. Βι. T. S. R  Boase., Giorgio Vasari - The Man and 

the Book, φπ. π., ζει. 13-14. 
177 A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 87. 
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Αιέμαλδξνπ. Απφ απηήλ αθξηβψο ηελ πεξίνδν έρνπκε θαη ην πξψην ζσδφκελν έξγν 

ηνπ, κηα Σαθή ηνπ Χξηζηνχ (ιάδη ζε μχιν, 144x113 εθ., Αξέηζν, Casa Vasari, 1532), 

ηελ νπνία εηνίκαζε πηζαλφηαηα ζηελ Ρψκε γηα ηνλ Ηππφιπην αιιά ηειηθά έδσζε ζηνλ 

λέν ηνπ εξγνδφηε.  

 

Κνηηάδνληαο ηνλ πίλαθα κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

λεαξνχ θαιιηηέρλε πνπ κφιηο θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ αιιά θαη ηηο αηζζεηηθέο ηνπ επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο, φπσο δηακνξθψλνληαη 

εθείλε ηελ πεξίνδν.  

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη έρεη πηνζεηήζεη φζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηνπ λεθξνχ 

ζψκαηνο ηνπ Ηεζνχ αθξηβψο ηελ ζηάζε απφ ηελ Απνθαζήισζε ηνπ Ρφζζν
178

 

(επφκελε ζειίδα εηθ.  αξηζηεξά πάλσ, ιάδη ζε μχιν, 270x201 εθ., αλ επφιθξν, San 

Lorenzo, 1528 θαη εηθ. δεμηά πάλσ, ζρέδην γηα ηελ Απνθαζήισζε,  22.2x38.3 εθ., 

Βηέλλε, Graphische Sammlung Albertina, 1527-1528), έλα κνηίβν πνπ ζα επαλαιάβεη 

αξθεηέο θνξέο ν Βαδάξη θαη ζε κειινληηθά ηνπ έξγα (επφκελε ζειίδα εηθ. αξηζηεξά 

θάησ, Απνθαζήισζε, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 327x197 εθ., Αξέηζν, SS. Anunziata, 1535 

θαη εηθ. δεμηά θάησ, Ζ Αιιεγνξία ηεο Άκσκνπ χιιεςεο, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 58x40 

εθ., Φισξεληία, Uffizi, 1542).  

                                                 
178 Όπσο ζεκεηψλεη  ε L. Corti, Vasari -  Catalogo completo dei dipinti, Cantini Editore, Φισξεληία, 

1989, ζει. 12 θαη ε P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 89. 
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Οη ρξσκαηηθέο ηνπ επηινγέο είλαη θαη απηέο θνληά ζηελ ινγηθή ηνπ Ρφζζν, φπσο θαη 

ε επηινγή λα βξίζθνληαη φια ζε πξψην πιάλν ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο, 

ζηνηρείν πνπ δελ ζα απαξλεζεί πνηέ ζηελ δσγξαθηθή ηνπ
179

. Οη θηλήζεηο, φκσο, 

κνηάδνπλ λα έρνπλ ράζεη θάηη απφ ηελ έληαζε θαη ηελ λεπξηθφηεηα πνπ δηέθξηλε ηα 

έξγα ησλ πξψησλ καληεξηζηψλ. Οη πηπρψζεηο ζηα ελδχκαηα αιιά θαη ηα ζψκαηα 

κεηαμχ ηνπο έπαςαλ λα δηαγξάθνπλ έληνλεο γσλίεο, ελψ θαη ην πιάζηκν ησλ 

ζσκάησλ έρεη απνθηήζεη κηα πην γιππηηθή, πην λαηνπξαιηζηηθή θαη κλεκεηαθή πθή, 

κηα πιαζηηθφηεηα πνπ πιεζηάδεη πην πνιχ ηνλ Μπαληηλέιη θαη ηνλ Μηραήι Άγγειν 

παξά ηνλ Ρφζζν
180

.  

Σν πξφζθαην ηαμίδη ηνπ ζηε Ρψκε αιιά θαη ε πξψηε ηνπ καζεηεία παίδνπλ ην 

ξφιν ηνπο ηελ ψξα πνπ ην γνχζην ηεο θπξίαξρεο ηάμεο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ 

αληηθιαζηθηζκφ ηνπ πξψηνπ καληεξηζκνχ θαη αλαδεηά κηα ηέρλε πην θνληά ζηα 

θξηηήξηα ηεο παξαδνζηαθήο κεγάιεο ηέρλεο ηεο αλαγέλλεζεο, κηα ηέρλε πην 

ζπγθξαηεκέλε θαη πην ήπηα, ζηα πξφηππα κηαο θσδηθνπνηεκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο θαη 

                                                 
179 χκθσλα κε ηνλ J. A. Gere, ηελ ηερληθή απηή ηεο έιιεηςεο βάζνπο θαη κηαο πεξίθιεηζηεο εηθφλαο, 

είρε ίζσο δηδαρζεί ν Βαδάξη θαη απφ ηα αξραία αλάγιπθα πνπ έβιεπε ζηε Ρψκε, «Two late fresco 

cycles by Perino del Vaga: the Massimi Chapel and the Sala Paolina», The Burlington Magazine, ηφκ. 

102, 1960, ηρ. 682, ζει. 15. 
180 Βι. L. Corti,  Vasari, φπ. π., ζει. 12 θαη P. Barocchi, Vasari Pittore, φπ. π., ζει. 11. 
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ειεγρφκελεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηα λέα αξηζηνθξαηηθά πξνζηάγκαηα. Σν 

κφην ηεο αλαγέλλεζεο, απφ ηνλ Αικπέξηη (Alberti) θαη ηνλ Λενλάξλην, γηα πηζηή 

κίκεζε ηεο θχζεο δίλεη ηψξα ηε ζέζε ηνπ ζε έλα ζηπι πνπ «είλαη αλίςη θαη φρη ηέθλν 

ηεο θχζεο»
181

, θαη ζπγρξφλσο ζηε κίκεζε ηεο αξραηφηεηαο θαη ησλ κεγάισλ 

δαζθάισλ, ζηελ θηινζνθηθή δειαδή έλλνηα ηεο electio
182

, ελφο εθιεθηηθηζκνχ πνπ 

δελ δίλεη έκθαζε ζην λεσηεξηθφ θαη ην πξσηφηππν αιιά ζην παξαδνζηαθφ θαη ην 

θαηαμησκέλν.   

Όηαλ κάιηζηα ζα ιάβεη ηελ πξψηε ηνπ επίζεκε παξαγγειία απφ ην              

λέν θαζεζηψο, ην πνξηξαίην ηνπ Λνξέληζνπ ηνπ Μεγαινπξεπή (εηθ. αξηζηεξά, ιάδη ζε 

μχιν, 90x72 εθ., Φισξεληία, Galleria degli Uffizi, 1532), ζα απνκαθξπλζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηερλνηξνπία ηνπ πξψηνπ καληεξηζκνχ, απφ ηα ρξσκαηηθά θαη 

κνξθνπιαζηηθά ηνπ πεηξάκαηα. Θα πηνζεηήζεη ηελ ήξεκε εθείλε ζηάζε πνπ είρε 

επηιέμεη θαη ν Πνληφξκν γηα κηα αλάινγε παξαγγειία (ην πνξηξαίην ηνπ Κφδηκν ηνπ 

Πξεζβπηέξνπ), θξαηψληαο ίζσο γηα ην επφκελν επίζεκν πνξηξαίην πνπ εηνηκάδεη, ηνπ 

Αιέμαλδξνπ ησλ Μεδίθσλ (εηθ. δεμηά, 157x114 εθ., ιάδη ζε μχιν, Φισξεληία, Galleria 

degli Uffizi, 1534), ην ηέρλαζκα ηνπ επηηεδεπκέλνπ ρξψκαηνο ζηελ παλνπιία, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ ακεραλία ηνπ αθφκα γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα θαη 

ηνλ ραξαθηήξα πνπ ήζειε λα δψζεη ζε απηά, ακεραλία πνπ πξνέξρεηαη θπζηθά θαη 

απφ ηνλ ξφιν πνπ ην ίδην ην θαζεζηψο επηζπκνχζε λα δψζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο έξγα. 

      

                                                 
181 Βι. A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 89. 
182 Βι. A. Πηλέιιη, φπ. π., ζει. 89-90, 97-103 θαη E. Panofsky, Idea - A Concept in Art Theory, κηθξ. 

Joseph J. S. Peake, Icon Editions, Νέα Τφξθε, 1968 (α΄ γεξκαληθή έθδ. 1924), ζει. 60-63. 
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ηηο 5 Ηαλνπαξίνπ φκσο ηνπ 1537 ν Αιέμαλδξνο δνινθνλείηαη θαη ν Βαδάξη 

αθήλεη γηα δεχηεξε θνξά ηελ Φισξεληία. Μεηά απφ κηα ζηάζε ζην Αξέηζν ζα 

θαηαιήμεη πξψηα ζην κνλαζηήξη ηνπ Camaldoli θαη ηειηθά ζηελ Ρψκε ηελ νπνία ζα 

έρεη πιένλ σο βάζε απφ φπνπ ζα πεξηδηαβαίλεη φιε ηελ Ηηαιία. ηελ γελέηεηξά ηνπ ζα 

δσγξαθίζεη κηα Απνθαζήισζε (εηθ. αξηζηεξά, ιάδη ζε μχιν, 327x197 εθ, Αξέηζν, SS. 

Annunziata, 1536-1537 θαη δίπια ιεπη.), φπνπ θαη πάιη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

ηερλάζκαηα θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ρφζζν θαη κάιηζηα απηή ηε θνξά πην 

δπλακηθά, θαζψο έρεη θχγεη απφ ηνλ ζηελφ θχθιν ησλ Μεδίθσλ – ρσξίο βέβαηα λα 

απνθιείεη ηειείσο ηηο θαηαθηήζεηο ηεο αλαγέλλεζεο, θαζψο πηνζεηεί κάιηζηα έλα 

κνηίβν ηνπ Ραθαήι πνπ πηζαλφηαηα είδε ζηε Ρψκε (εηθ. δεμηά, Ζ Μάρε ζηελ ζηηα, 

ιεπη., λσπνγξαθία, 670 εθ. ε βάζε, Βαηηθαλφ, Palazzi Pontifici, 1514), πιεζηάδνληαο 

ηε ξσκατθή καληέξα.  

        

Ζ Rubin ζεκεηψλεη απηή ηε ζρέζε αιιά ηελ ηνπνζεηεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, 

ιέγνληαο φηη ν Βαδάξη αληέγξαςε έλα ζρέδην απφ ηνλ Πεξίλν ληει Βάγθα (Perino del 

Vaga) ν νπνίνο κηκνχληαλ ην έξγν ηνπ Ραθαήι
183

 (επφκελε ζειίδα, εηθ. αξηζηεξά, 

Βαδάξη, Σν Μαξηχξην ησλ Γέθα Χηιηάδσλ, ιεπη., ζρέδην, Κέηκπξηηδ, Fogg Art 

Museum θαη εηθ. δεμηά, Πεξίλν ληει Βάγθα, Σν Μαξηχξην ησλ Γέθα Χηιηάδσλ, ιεπη., 

ζρέδην, 35,8x33,9 εθ., Βηέλλε, Graphische Sammlung Albertina, 1522-1523). 

Βιέπνπκε έηζη φηη ζε ζρέζε κε ηνλ Ραθαήι ε θίλεζε ζηελ Απνθαζήισζε ηνπ Βαδάξη 

                                                 
183 Βι. P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 75-76. 
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είλαη ζαθψο πην πεξίπινθε θαη πην δχζθνιε, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπζηξνθή ηνπ 

θνξκνχ, ηελ θηγνχξα Serpentinata, πην ήξεκε φκσο ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ Πεξίλν, 

φζνλ αθνξά θαη ηελ πθή ησλ ζσκάησλ πνπ ζηνλ Αξξεηηλφ είλαη πην πεξηγξαθηθή, 

κεηψλνληαο ηελ έληαζε ζηνπο κχεο, ελψ θαη ε ζηάζε είλαη πην ήξεκε, ηειηθά πην 

θνληά αθφκα ζηνλ Ραθαήι.  

      

Σνλ ζπλδπαζκφ απηφλ ησλ ηερλαζκάησλ ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο άξλεζεο 

ηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε θάζε ηνπ καληεξηζκνχ, ζα ηνλ ζπλερίζεη θαη ζην 

έξγν ηνπ γηα ην S. Rocco, Ζ Παλαγία κε ην βξέθνο θαη Αγίνπο (εηθ. αξηζηεξά, ιάδη ζε 

μχιν, 212x354 εθ., Αξέηζν, Museo Statale d‟Arte Medievale e Moderna, 1536).  

πλεπήο ζηελ ηαθηηθή ηνπ εθιεθηηθηζκνχ ζα επηιέμεη θαη εδψ έλα κνηίβν πνπ πηζαλφλ 

λα ζπκφηαλ απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ, ηνλ άξην (εηθ. δεμηά,  ιάδη ζε μχιν, Ηεξά 

πλνκηιία γηα ηελ Αγία Σξηάδα, 232x193 εθ., Φισξεληία, Palazzo Pitti, ~1517).  
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Σψξα φκσο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλα ηα ζηνηρεία (πάιη ηελ ζπζηξνθή ηνπ 

ζψκαηνο) πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ δσγξαθηθή ηνπ Ρφζζν θαη ηνπ Πνληφξκν (Βαδάξη, Ζ 

Παλαγία κε ην βξέθνο θαη Αγίνπο, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 212x354 εθ., Αξέηζν, Museo 

Statale d‟Arte Medievale e Moderna, 1536 θαη κειέηε γηα ην έξγν Ζ Παλαγία κε ην 

βξέθνο θαη Αγίνπο, ιεπη.,  Βηέλλε, Graphische Sammlung Albertina, 1535-6). 

   

Σελ ίδηα ινγηθή αθνινπζεί θαη ζηελ κνξθή ηεο Παλαγίαο (εηθ. αξηζηεξά, Ζ Παλαγία 

κε ην βξέθνο θαη Αγίνπο, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 212x354 εθ., Αξέηζν, Museo Statale 

d‟Arte Medievale e Moderna, 1536) εγγξάθνληαο έλα δηπιφ απηή ηε θνξά S, πνπ ζα 

επαλαιάβεη θαη ζηελ Αιιεγνξία ηεο χιιεςεο 
184

 (εηθ. δεμηά, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 

58x40 εθ., Φισξεληία, Uffizi, 1542).  

       

ηαζεξά φκσο πιένλ ζα έρεη αλαθνξέο ζην έξγνπ ηνπ θαιιηηέρλε πνπ ζα έρεη 

νπζηαζηηθά σο πξφηππν απφ εδψ θαη πέξα, ηνλ Ραθαήι, θαη εηδηθφηεξα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα εηθνλνγξαθηθά κνηίβα. Γηα παξάδεηγκα ζα επαλαιάβεη πεξηζζφηεξν 

                                                 
184 Βι. θαη P. Barocchi, Vasari Pittore, φπ. π., ζει. 21. 



 67 

απφ κία θνξά ηελ κνξθή ηνπ φξζηνπ άλδξα πνπ ζθέθηεηαη απφ ην έξγν ηνπ Ραθαήι, 

Ζ Αγία Καηθηιία (εηθ. αξηζηεξά, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 220x136 εθ., Μπνιψληα, 

Pinacoteca Nazionale, 1514) ζηα έξγα ηνπ Απνθαζήισζε (εηθ. ζην θέληξν, ιεπη., ιάδη 

ζε μχιν, 210x311 εθ., Camaldoli, 1539) θαη Ο Παχινο Β΄ δέρεηαη ηα δψξα ησλ Δζλψλ 

(εηθ. δεμηά, ιεπη., λσπνγξαθία, Ρψκε, Palazzo della Cancelleria, 1546), κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ πάιη ηελ αγάπε ηνπ γηα ζψκαηα ζαλ γιππηά, πνπ κηκνχληαη αξραία 

(φπσο αθήλεη λα θαίλεηαη γπκλφ ην ρέξη) κε έλαλ ηξφπν φκσο επηηεδεπκέλν, έλα 

ζρέδην ζθιεξφ κε αδξέο γξακκέο θαη κε κηα ρνληξνθνκκέλε θίλεζε
185

.  

              

Σηο καληεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ Ρφζζν ζα ζπκεζεί πάιη ζηελ Αιιεγνξία ηεο 

χιιεςεο (επφκελε ζειίδα αξηζηεξά, ιάδη ζε μχιν, 58x40 εθ., Φισξεληία, Galleria 

degli Uffizi, 1542), έξγν πνπ παξαγγέιζεθε απφ ηνλ δνχθα Κφδηκν θαη πξννξίδνληαλ 

γηα ηνλ ηξαπεδίηε ζηε Ρψκε Μπίλην Αιηνβίηη (Bindo Altoviti). Πέξα φκσο απφ απηέο 

ηηο δχζθνιεο θηλήζεηο, ε ρξσκαηηθή ηνπ παιέηα είλαη πιένλ πνιχ πην ζπληεξεηηθή, κε 

έλα θπξίαξρν ρξψκα, ην ρξπζφ, ελψ ε πθή ησλ ζσκάησλ είλαη πνιχ πην ζθιεξή θαη 

ηα πεξηγξάκκαηα αδξά. Σν έξγν απηφ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία
186

, ραξαθηεξηζηηθφ 

γηα ην λέν γνχζην πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηελ Φισξεληία γηα κηα ηέρλε φιν θαη πην 

ζηεγλή, κε έκθαζε ζηελ δηαθνζκεηηθφηεηα θαη ηελ επίθαζε πνιπηέιεηαο.  

                                                 
185Ο Härb θάλεη αλάινγεο ζπγθξίζεηο κε ην έξγν ηνπ Ραθαήι αλαθεξφκελνο φκσο ζε έλα ζρέδην ηνπ 

Βαδάξη, βι. F. Härb  , «Modes and Models in Vasari‟s Early Drawing Oeuvre», ζην Vasari‟s Florence, 

Artists and Literati at the Medicean Court, επηκ.  Philip Jacks, Cambridge University Press, Κέκπξηηδ, 

1998, ζει. 102-103. 
186 Όπσο καξηπξνχλ ηα πνιιά αληίγξαθα πνπ έθαλε ν Βαδάξη, βι. L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 36. 
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Ζ πνξεία απηή κνηάδεη λα είλαη κε αλαζηξέςηκε φζν πιεζηάδνπκε ζηα κέζα 

ηνπ αηψλα, ηελ επνρή πνπ νινθιεξψλεηαη ε ζηξνθή ζε πην ζπληεξεηηθέο δνκέο ηεο 

θνηλσλίαο, ηελ επνρή πνπ ζπληειείηαη ε  θνηλσληθή παιηλδξφκεζε ζε ζπζηήκαηα πνπ 

απνπνηνχληαη ηα φπνηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ πξψην-θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ νη θνξείο δηεθδίθεζαλ γηα θάπνην δηάζηεκα απμεκέλα 

δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δίλαη ε επνρή ηέινο πνπ ν πην ζπληεξεηηθφο 

ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ε παπηθή εθθιεζία, απνθαζίδεη λα αλαζπληαρζεί 

απέλαληη ζηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε, ε νπνία είρε ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο 

κε ηελ Μεηαξξχζκηζε· ζηα 1542 εηζάγεηαη ε Ηεξά Δμέηαζε, ζηα 1543 ε ινγνθξηζία 

ησλ εληχπσλ θαη ζηα 1545 αξρίδεη ε χλνδνο ηνπ Σξηδέλην. Ο Βαδάξη ζηελ επφκελε 

Απνθαζήισζε πνπ ζα δσγξαθίζεη (επάλσ δεμηά, ιάδη ζε μχιν, 297x188 εθ., Ρψκε, 

Galleria Doria Pamphili, ~1543)  ζα έρεη έλα χθνο αθφκα πην ζθιεξφ, κε ζψκαηα 

ρνληξνθνκκέλα θαη πιαδαξά, πνπ κνηάδνπλ φκσο ηφζν εχζξαπζηα ζαλ λα είλαη απφ 

πνξζειάλε, ελψ ζα αξρίζεη λα εγθαηαιείπεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ, κέρξη ηψξα, ζηάζε 

απφ ηνλ Ρφζζν
187

. 

Έλα απφ ηα ηειεπηαία ίζσο δείγκαηα κηαο δσγξαθηθήο ηνπ Βαδάξη πνπ 

πξνζπαζεί λα ζπκπνξεπηεί κε ηα λεσηεξηθά θαη πξσηνπνξηαθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα 

ηεο επνρήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ξσκατθφ καληεξηζκφ είλαη ηα έξγα γηα ηνλ 

Αιέμαλδξν Φαξλέδε (Alessandro Farnese) θαη ηελ άια ληέη Σζέλην Σδφξλη (επφκελε 

ζειίδα, Sala dei Cento Giorni, Σν εξγαζηήξη ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, λσπνγξαθία, Ρψκε, 

                                                 
187 Ο Πηλέιιη πάιη καο πιεξνθνξεί φηη θαη «ν ίδηνο ν Ρφζζν άιισζηε απψιεζε θάηη απφ εθείλε ηελ 

αλαηξεπηηθή θφξηηζε, ήδε απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Ρψκε (1523-27), ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

πνληηθηθάηνπ ηνπ Κιήκεληα Ε ησλ Μεδίθσλ», Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 77.   
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Palazzo della Cancelleria, 1546). Απηή ηελ πεξίνδν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 

Ρψκε, ζην θέληξν δειαδή ηεο εηθαζηηθήο πξσηνπνξίαο θαη κάιηζηα εξγάδεηαη ζε κία 

Απιή πνπ αλ κε ηη άιιν είρε κηα παξάδνζε νπκαληζηηθή απέλαληη ζηηο ηέρλεο, κία 

Απιή πνπ ήηαλ αλνηθηή ζηηο λέεο θαηαθηήζεηο ηεο ηέρλεο, θαζψο εθεί βξίζθνληαη 

πιένλ ηα θέληξα ησλ απνθάζεσλ θαη απφ εθεί δίλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο.  

 

Ζ δεχηεξε απηή δηακνλή ηνπ ζηε Ρψκε θαη ην πέξαζκά ηνπ απφ ηελ 

Μπνιψληα ήηαλ ην θαηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

Βαδάξη ζηα ακέζσο επφκελα έξγα ηνπ. Αλακθίβνια ζηεξίρζεθε θαη ζην γεγνλφο φηη 

νη δσγξάθνη απηνί, πνπ είραλ αθνινπζήζεη πηζηά ην κνληέιν ηνπ Ραθαήι, θπξίσο νη 

Πεξίλν ληει Βάγθα θαη Σδνχιην Ρνκάλν, είραλ απνθηήζεη αμηνζεκείσηε θήκε θαη ην 

ηαιέλην ηνπο αλαγλσξίδνληαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πάηξσλεο ηεο επνρήο
188

. Δίλαη 

αθξηβψο ε πεξίνδνο πνπ «νη θαιιηηέρλεο ηεο θεληξηθήο Ηηαιίαο είλαη θπξίαξρνη θαη 

θαιιηηέρλεο απφ άιιεο πεξηνρέο ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα βαζηζκέλα 

ζην ζηπι πνπ επηθξαηεί ζηελ Ρψκε ζηα 1530 θαη 1540, φηαλ ν Βαδάξη θζάλεη ζηελ 

θαιιηηερληθή ηνπ σξηκφηεηα. Δθεί ε θήκε ηνπ Μηραήι Άγγεινπ θαη ηνπ Ραθαήι 

θζάλνπλ ζην απφγεηφ ηνπο. Απηνί νη θαιιηηέρλεο έρνπλ επηηχρεη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

θιαζηθψλ κνληέισλ ζε έλα κνληέξλν ηδίσκα κε έλαλ ηξφπν πνπ είρε ην παξάιιειφ 

ηνπ ζην θνκςφ θηθεξψλεην ζηπι ησλ νπκαληζηψλ ηεο ξσκατθήο απιήο»
189

.  

                                                 
188 Βι. F. Härb, «Modes and Models in Vasari‟s Early Drawing Oeuvre», φπ. π., ζει. 110.  
189 P. L. Rubin, Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 105. 
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Έηζη ινηπφλ θαη ν Βαδάξη ζα επηιέμεη λα εθηειέζεη ηελ παξαγγειία ζχκθσλα 

κε ην γνχζην ηεο επνρήο ζηε Ρψκε, ζχκθσλα κε ηνλ καληεξηζκφ ηεο ζρνιήο ηνπ 

Ραθαήι, ηνπ Νηαληέιε ληα Βνιηέξα (Daniele da Volterra), ηνπ Πεξίλν ληει Βάγθα 

θαη ηνπ Σδνχιην Ρνκάλν
190

, ηνλ νπνίν ζαχκαδε γηα ηελ θαηαμίσζή ηνπ ζηελ απιή ηεο 

Μάληνβαο φπνπ ηνλ είρε επηζθεθζεί. Πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηελ «λέα κλεκεηαθφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη φιεο εθείλεο ηηο κνξθέο…ίζσο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ Νηαληέιε ληα 

Βνιηέξα …ζπκπεξαζκαηηθά ηα καζήκαηα ηνπ Σδνχιην Ρνκάλν θαη ησλ καζεηψλ ηνπ, 

ηηο ιακπξέο αξρηηεθηνληθέο νξνθέο»
191

 (Σδνχιην Ρνκάλν, Ζ Αίζνπζα ησλ Γηγάλησλ, 

λσπνγξαθία, Μάληνβα, Palazzo del Té, 1532-1534).  

 

Πάλησο ν εθιεθηηθηζκφο ηνπ ζηε άια ληέη Σζέλην Σδφξλη είλαη θαη πάιη παξψλ 

θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Barocchi ε «πνηθηιία ησλ πεγψλ ηνπ, αθφκα θαη απφ 

Σηζηαλφ»
 192

, επαλαιακβάλεηαη, αιιά απηή ηε θνξά είλαη πνιχ πην δεκηνπξγηθφο, πην 

δπλακηθφο, πην δσληαλφο θαη πην αλνηθηφο ζηηο λέεο εηθαζηηθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ 

νη θνξείο κηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηε δηθή ηνπ λννηξνπίαο.    

ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή ηνπ επηζηξνθή ζηε 

Φισξεληία θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ απιή ηνπ δνχθα Κφδηκν, δελ θαίλεηαη θάηη λα 

αιιάδεη δξακαηηθά ζηηο εηθαζηηθέο ηνπ επηινγέο. Ο εθιεθηηθηζκφο ηνπ αξρίδεη λα 

                                                 
190 Βι. P. Barocchi, Vasari Pittore, φπ. π., ζει. 28-29. 
191 Όπ. π.  
192 Όπ. π., ζει. 29. 
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απνθξπζηαιιψλεηαη ζε «κηα θαλνληζηηθή θσδηθνπνίεζε ιφγσ ηνπ θνκθνξκηζηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηεο απηαξρηθήο παιηλφξζσζεο πνπ εμαπιψλνληαλ ζε ζπλέξγηα κε ηελ 

αληηκεηαξξπζκηζηηθή ζηξνθή ηεο εθθιεζίαο θαη ηελ απνπληθηηθή ηζπαληθή 

απηνθξαηνξηθή πξνζηαζία»
193

. Ζ ρξσκαηηθή ηνπ παιέηα γίλεηαη νινέλα θαη πην 

κνλνρξσκαηηθή, ρσξίο εληάζεηο θαη πεηξακαηηζκνχο, φπσο άιισζηε θαη ην ζρέδην 

ηνπ, κε ην πιάζηκν ησλ κνξθψλ λα γίλεηαη ζπλερψο θαη πην ήξεκν, πην κλεκεηαθφ, 

θπζηνθξαηηθφ θαη πεξηγξαθηθφ, αθνκνηψλνληαο ζηελ πεξηθέξεηα ην ζηπι πνπ ήηαλ 

θπξίαξρν ζην θέληξν. Άιισζηε ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1540, φηαλ ν 

Κφδηκν είρε αξρίζεη λα επηηπγράλεη ηελ πιήξε απηνλνκία ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηνπ 

θξάηνο ηνπ απφ θάζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ερζξφ, θάηη πνπ ζήκαηλε φηη είρε 

πιένλ φιε ηελ επρέξεηα γηα λα επηδηψμεη ηελ δφμα γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

θαη λα λνκηκνπνηήζεη ην θιεξνλνκηθφ ηνπ δηθαίσκα γηα ηελ ηζφβηα άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο, ζηελ Φισξεληία ππήξρε κηα έληνλε δηάζεζε γηα κηα δσγξαθηθή all‟ antico. 

Αξρηθά παίξλεη κνξθή κε ηα έξγα ηνπ αιβηάηη (Salviati) αιιά θαη ηνπ Μπξνληδίλν, ν 

νπνίνο ήδε κε ην παξεθθιήζη γηα ηελ Διενλφξα ηνπ Σνιέδν είρε θάλεη κηα πξψηε 

απφπεηξα λα ζπλδπάζεη ην «παιηφ κε ην λέν ζηπι»
194

, δειψλνληαο παξάιιεια ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε επνρή θαη ηελ ηέρλε ηεο. 

Απηφο είλαη ν λένο θαλφλαο ηνπ Βαδάξη, ε κεηαγιψζζα ηεο κνληέξλαο καληέξαο, «ε 

εμάξηεζε δειαδή απφ ζηπιηζηηθνχο θαη εηθαζηηθνχο θψδηθεο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ 

αξραηφηεηα ή επεμεξγαζκέλνπο απφ ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ 16
νπ

 αηψλα»
195

. 

 

ΣΟ ΠΑΛΑΣΟ ΒΔΚΚΗΟ 

 

Ο Βαδάξη θζάλεη ζηε Φισξεληία ζηα 1554 πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ 

αλαθαίληζε ηνπ παιαηηνχ ηνπ δνχθα, ν νπνίνο ήδε απφ ην 1553 είρε κεηαθνκίζεη ζην 

Παιάηζν Πίηηη. ε πνηα φκσο κνξθή παξέιαβε ν Αξξεηηλφο ην παιάηη θαη πνηνη ήηαλ 

νη κέρξη ηφηε ζπκβνιηζκνί ηνπ θηεξίνπ, ηνπο νπνίνπο πηζαλφηαηα ηψξα επηζπκνχζε 

λα αλαπξνζδηνξίζεη ζχκθσλα κε ηελ ηδενινγία θαη ην πνιηηηθφ πξφζηαγκα ηνπ 

Κφδηκν;  

Σν Παιάηζν Βέθθην, δειαδή ην παιαηφ παιάηη, φπσο έρεη πιένλ επηθξαηήζεη 

λα ην νλνκάδνπκε, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο βαζηθά ηνπ δνχθα Κφδηκν απφ εθεί ζηε λέα 

                                                 
193 Α. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 77. 
194 J. Cox-Rearick, Bronzino‟s Chapel of Eleonora in the Palazzo Vecchio, University of California 

Press, Μπέξθιευ, 1993, ζει. 205.  
195 Α. Πηλέιιη, φπ. π., ζει. 87. 
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ηνπ θαηνηθία ζηελ απέλαληη φρζε ηνπ πνηακνχ Άξλνπ, άιιαμε πνιιέο θνξέο 

ηδηνθηήηε, φλνκα αιιά θαη ρξήζε απφ ην 1298 φηαλ θαη ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο. Έηζη 

απφ Palazzo del Popolo (παιάηη „ηνπ ιανχ‟) αξρηθά, πήξε ζηε ζπλέρεηα ην φλνκα 

Palazzo dei Priori (παιάηη „ησλ αξρφλησλ‟) θαη κεηά Palazzo della Signoria (παιάηη 

„ηεο εμνπζίαο‟), γηα λα θαηαιήμεη κε ην ζεκεξηλφ ηνπ φλνκα. Αθφκα θαη ε 

νλνκαηνζεζία ηνπ θηεξίνπ κπνξεί λα καο δψζεη κία εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ ην 1553, αθνχ κπνξνχκε νπζηαζηηθά λα παξαθνινπζήζνπκε 

θαη λα πιεξνθνξεζνχκε ηελ δηαδνρή ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ 

ίζρπζαλ ζηελ πφιε θαη πνηνη αζθνχζαλ θάζε θνξά ηελ εμνπζία. Σν παιάηη, άιισζηε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή θαη θαζ‟ φιε απηή ηελ δηάξθεηα ησλ 

ρξφλσλ σο ην επίζεκν θηήξην ηεο εθάζηνηε άξρνπζαο ηάμεο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 

πφιεο. Δθθξάδνληαλ κάιηζηα θάζε θνξά, κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε απηφ, θαη ν ραξαθηήξαο ηεο πνιηηηθήο ησλ αζθνχλησλ ηελ 

εμνπζία, θαζηζηψληαο ην θηήξην θνξέα ηεο επίζεκεο θάζε θνξά ηδενινγίαο. 

Όηαλ ινηπφλ ζηα 1298 νη εθπξφζσπνη ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο, ηεο 

ηάμεο ησλ εκπφξσλ, ησλ βηνηερλψλ θαη ησλ ηξαπεδηηψλ, ζα απνθηήζνπλ απμεκέλα 

δηθαηψκαηα απφ ηελ παιηά θενπδαξρηθή αξηζηνθξαηία, ζχκθσλα κε ην ζχληαγκα πνπ 

αλαγλψξηδε ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εμνπζία κε έλα ζχζηεκα πνπ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί 

– θαη έηζη άιισζηε νλνκάζηεθε – δεκνθξαηηθφ, ηφηε ζα ιεθζεί θαη ε απφθαζε γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο θηεξίνπ πνπ ζα ζηέγαδε ην λέν πνιηηηθφ ζψκα πνπ ζα 

θπβεξλνχζε ηελ Φισξεληία. Σν „Παιάηη ηνπ Λανχ‟ ζα ηειεηψζεη ηειηθά ζηα 1302 θαη 

ζα γίλεη ε έδξα γηα φινπο ηνπο άξρνληεο ηεο πφιεο απφ εδψ θαη πέξα, εθιεγκέλνπο 

θαη κε, ιακβάλνληαο γηα ην ιφγν απηφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Όπνηνο έκελε εθεί 

απνθηνχζε σο έλα βαζκφ, ζε επίπεδν ζπκβνιηθφ, ηελ δηθαηνδνζία λα εμνπζηάδεη ηελ 

πφιε, λνκηκνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζέζε ηνπ. 

Ζ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ πέξαζε βέβαηα απφ πνιιά ζηάδηα κέρξη λα θαηαιήμεη 

ζηε κνξθή πνπ ην αληίθξηζε ν Βαδάξη. Σν παιάηη κέρξη ηφηε έκνηαδε κάιινλ πην πνιχ 

κε θξνχξην παξά κε κηα άλεηε πξηγθηπηθή θαηνηθία. Απηφ φκσο φια ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ήηαλ ίζσο θαη πιενλέθηεκα θαζψο είρε ην επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 

εχθνιεο ακπληηθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο θξίζεο θαη εμεγέξζεσλ κέζα ζηελ 

πφιε, ελψ επηπξνζζέησο νη δηνηθνχληεο δηαηεξνχζαλ ηελ ζέζε ηνπο θαη κάιηζηα ζε 
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θεληξηθφ θαη λεπξαιγηθφ ζεκείν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ
196

 πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ κε 

άλεζε ηηο εμειίμεηο
197

. Έηζη ε αξρηθή ηνπ δνκή ζρεηηδφηαλ κε ηδέεο, πνχ ίζρπαλ εθείλε 

ηελ επνρή, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα παιάηηα ήηαλ αλνηρηά ζηνπο πνιίηεο αιιά 

σζηφζν ρξεζίκεπαλ σο ακπληηθά θξνχξηα γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο
198

.  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φιν θαη πεξηζζφηεξα νηθνδνκήκαηα 

ελζσκαηψλνληαλ ζην βαζηθφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα θάηη πνπ φκσο ην έθαλε ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγηθφ ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηάο ηνπ – ηελ νπνία ζα 

πξνζπαζήζεη λα εμαιείςεη αξρηηεθηνληθά ν Βαδάξη. Μεηά ην 1382 ε ζρεηηθή 

αζθάιεηα ηεο θισξεληηλήο θπβέξλεζεο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ εθιεγκέλσλ θαη 

δηνξηζκέλσλ αμησκαηνχρσλ νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ παιαηηνχ θαη ηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ
199

. Σνλ 15
ν
 αηψλα ε πην 

βαζηθή αλαθαηαζθεπή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 1454 απφ ηνλ Μηθειφηζν (Michelozzo 

di Bartolomeo). Αθνξνχζε νπζηαζηηθά ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ θαη ηελ 

πξνζζήθε ηεο πξψηεο απιήο ζην εζσηεξηθφ θαη κηαο εμσηεξηθήο ζθάιαο. Ζ επφκελε 

ζεκαληηθή αιιαγή ήηαλ ε δεκηνπξγία ζηα ηέιε ηνπ αηψλα ηεο Μεγάιεο άιαο (Sala 

Grande) πνπ ζεκαηνδφηεζε ηηο λέεο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν. 

Γηάθνξα νλφκαηα δφζεθαλ ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ θαη αλάινγα 

κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

Όηαλ ινηπφλ ζηα 1494 εθδηψρζεθε απφ ηελ πφιε ν Πηέξν ησλ Μεδίθσλ, ε 

δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε αλέζεζε ζηνλ Αληψλην ληα αλγθάιν (Antonio da Sangallo) 

αξρηθά θαη αξγφηεξα ζηνπο ηκφλε ληει Πνιαγηνπφιν (Simone del Pollaiuolo), ηνλ 

επνλνκαδφκελν θαη Κξφλαθα (Cronaca),  Φξαληζέζθν ληη Νηνκέληθν (Francesco di 

Domenico) θαη Μπάηζην λη‟ Άλγθνιν (Baccio d‟ Angolo) ηελ θαηαζθεπή ηεο 

κεγάιεο αίζνπζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεδξηάδεη εθεί ην λέν πνιππιεζέο θπβεξλεηηθφ 

φξγαλν ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ
200

. Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο αίζνπζαο 

άξρηζαλ ηελ επφκελε ρξνληά θαη νινθιεξψζεθαλ ζε κηα πξψηε θάζε ζηα 1498 θαη 

                                                 
196 Βι. θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ράξηε ηεο Φισξεληίαο ζην παξάξηεκα ζει. 141. 
197 Γηα ηελ νηθνδνκηθή εμέιημε ηνπ παιαηηνχ βι. πεξηζζφηεξα ζην J. L. Draper, Vasari‟s decoration in 

the Palazzo Vecchio: The Raggionamenti translated with an introduction and notes, Ph. D. at the 

University of North Carolina, Σζάπει Υίιι, 1973, ζει. 5-18, ζην Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo 

Vecchio e I Medici - Guida Storica, Studio Per Edizioni Scelte, Φισξεληία, 1980, ζει. XI-XV, θαη 

θπξίσο ζην G. Lensi-Orlandi, Il Palazzo Vecchio di Firenze, Marcello-Giunti, Φισξεληία, 1977. 
198 Βι. R. J. Banker, «The Palazzo Vecchio, 1298-1532», The Historian, 1998, ηρ. 60, ζει. 441. 
199 Βι. φπ. π. 
200 Ο Βαδάξη δίλεη ιεπηνκέξεηεο απηήο ηεο αλαθαίληζεο ζην Βίν ηνπ Κξφλαθα, ζεκεηψλνληαο φκσο φηη 

απφ αηζζεηηθήο άπνςεο ππήξραλ αδπλακίεο θαζψο ε αίζνπζα ήηαλ ζθνηεηλή θαη κε ρακειφ χςνο, ελψ 

θαη ε ζπκκεηξία ηεο ήηαλ πξνβιεκαηηθή θαζψο δελ ζρεκαηίδνληαλ έλα ηέιεην νξζνγψλην, φζν θαη αλ 

ην πξνζπάζεζε ν Κξφλαθα κεηψλνληαο ην πάρνο ησλ ηνίρσλ, βι. Vasari-Milanesi, φπ. π., ζην Βίν ηνπ 

Κξφλαθα ηφκ. 4, ζει. 450-452. 
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ηειηθά γχξσ ζηα 1502, ελψ βέβαηα ζπλερίδνληαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα νη εξγαζίεο 

δηαθφζκεζεο, ζηηο νπνίεο ζηα 1503-4 είραλ έξζεη λα ζπκκεηάζρνπλ νη Λενλάξλην θαη 

Μηραήι Άγγεινο κε ηηο δηάζεκεο, αιιά κε ζσδφκελεο, ηνηρνγξαθίεο ηνπο κε ηελ 

Μάρε ηνπ Αληάξη θαη ηε Μάρε ηεο Καζίλα αληίζηνηρα. 

Σν λέν θαζεζηψο ινηπφλ ήζειε λα εθθξάζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ κε έλα έξγν 

κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ, έλα ζχκβνιν ηεο θπξηαξρίαο ηνπ „Λανχ‟ – φπνπ βέβαηα σο 

„Λαφο‟ ελλννχληαλ πάιη έλαο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πνιηηψλ
201

. Όκσο ην λέν 

ζψκα αξηζκνχζε ηνπιάρηζηνλ 1500 κέιε, νπφηε είλαη θαηαλνεηφο ν ζπκβνιηζκφο ηνπ 

ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εθπξνζψπεζεο, φπσο άιισζηε θαη ε αλάγθε ελφο ρψξνπ γηα 

λα ζηεγαζηεί. «Οη πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο πξνζδηφξηζαλ ην ζρήκα ηνπ 

θηεξίνπ θαη επίζεο ην ζρέδην ηεο δηαθφζκεζήο ηνπ ζε φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Απηή είλαη κία απφ ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

ζπγθπξία εθθξάδεηαη άκεζα ζε έλα έξγν ηέρλεο ή – γηα λα ην πνχκε αληίζηξνθα – 

φπνπ ε χπαξμε θαη ε ζεκαζία ελφο έξγνπ ηέρλεο κπνξεί νινθιεξσηηθά λα εμεγεζεί 

απφ ηελ αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή ζπγθπξία.Σν βελεηζηάληθν ζχληαγκα είρε 

νκνινγνπκέλσο ρξεζηκεχζεη σο πξφηππν γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Φισξεληηλήο 

Κπβέξλεζεο ζηα 1494, ην νπνίν έλαο ζχγρξνλνο, ν Φξαληζέζθν Γθνπηηδηαξληίλη, είρε 

νλνκάζεη “κηα ιατθή θπβέξλεζε αιά βελεηζηάλα”»
202

. Όπσο θαη γηα ηελ ζεζκηθή ηνπο 

νξγάλσζε θαη ηελ δνκή ηεο εμνπζίαο, έηζη θαη γηα ην θηήξην πνπ ζα ζηεγαδφηαλ ε λέα 

αξρή, νη θπβεξλψληεο επέιεμαλ ην κνληέιν πνπ είραλ πηνζεηήζεη νη Βελεηνί. Ζ 

αίζνπζα ηνπ ζπκβνπιίνπ παξέπεκπε ινηπφλ φρη κφλν ζηελ νηθνδνκηθή κνξθή πνπ 

είρε ε Αίζνπζα ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ ζηελ Βελεηία (ε νπνία είρε νινθιεξσζεί ζηα 

1419), αιιά θαη ζηελ κνξθή δηαθπβέξλεζεο πνπ επηζπκνχζαλ λα εηζαγάγνπλ ζηνλ 

πνιηηηθφ ηνπο βίν νη λένη άξρνληεο
203

.  

Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο, πνπ απνηεινχζε 

αλαπφζπαζην θαη νξγαληθφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα ησλ 

Λενλάξλην θαη Μηραήι Αγγέινπ, εληάζζνληαη θαη απηά ζηελ ινγηθή ηεο ζρέζεο    

κηαο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο σο ζχκβνιν ή αιιεγνξία ησλ ηδεψλ ησλ 

παξαγγειηνδνηψλ
204

. Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο, γεκάηεο απφ εηθφλεο θνξηηζκέλεο κε 

λνήκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θφξνλ απφ ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ 

                                                 
201 Βι. J. Wilde, «The Hall of the Great Council of Florence», Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes, ηφκ. 7-8, 1968, ζει. 67. 
202 Όπ. π. ζει. 65. 
203 Βι. φπ. π., ζει. 66-67, 74. Ο Wilde ζεσξεί απηή ηελ επηινγή πνιχ παξάμελε θαζψο νη ζπλζήθεο 

ζηελ Φισξεληία ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ φηη ζηελ Βελεηία. 
204 Βι. ζρεηηθά J. Wilde, φπ. π., ζει. 78-81. 
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λα πξνσζήζνπλ ζέζεηο θαη ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο
205

. «Σν πξφγξακκα ησλ 

λσπνγξαθηψλ ήηαλ ε αλαπαξάζηαζε δχν πχξξεησλ ληθψλ ελαληίνλ πνιηηηθψλ ερζξψλ, 

ηεο Πίδαο θαη ηνπ Μηιάλνπ. Καη νη δχν ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο θισξεληηλνχο πνιίηεο 

πνπ αλακεηξήζεθαλ κε επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο. Απφ ηελ αξρή ν πφιεκνο ελάληηα 

ζηελ επαλαζηαηεκέλε Πίδα είρε κεγάιε ζεκαζία – αλ φρη ηελ κεγαιχηεξε – γηα ηελ 

λέα δεκνθξαηία»
206

. «ηελ αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ πνιέκσλ, νη λσπνγξαθίεο ζα 

ήηαλ ε απνζέσζε ηεο πνιηηηθήο εηνηκφηεηαο»
207

 θαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ λένπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηα 1512 θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 

Μεδίθσλ ε αίζνπζα νπζηαζηηθά έραζε ηελ ρξήζε ηεο, θαζψο δηαιχζεθε θαη ην 

Μεγάιν πκβνχιην, ελψ θαη ην φλνκα άιιαμε ζε Sala della Guardia (ε αίζνπζα ηεο 

„θξνπξάο‟), θαζψο κεηαηξάπεθε ζε θνηηψλεο γηα ηνπο ζηξαηηψηεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

επφκελνπ έηνπο ηα ηειεησκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ Λενλάξλην θαιχθζεθαλ κε 

ηελ δηθαηνινγία φηη έπξεπε λα πξνζηαηεπζνχλ γηα λα κελ θζαξνχλ
208

, ελψ πνηέ δελ 

εθηειέζηεθε θπζηθά θαη ην έξγν απφ ηνλ Μηραήι Άγγειν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ιεγφκελεο θισξεληηλήο δεκνθξαηίαο, 

1527-30, θαη κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, ε αίζνπζα αλέθηεζε 

ηελ παιηά ηεο αίγιε θαη ρξήζε, φκσο κφλν πξνζσξηλά. Με ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο 

απφ ηνλ Αιέμαλδξν ησλ Μεδίθσλ θαη νπζηαζηηθά απφ ηνλ Κφδηκν, ε ρξήζε άιιαμε 

νξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη, απφ ην 1540, ε επίζεκε αίζνπζα ππνδνρήο ηνπ λένπ 

εγεκφλα. Άιισζηε νιφθιεξν ην παιάηη άιιαμε ιεηηνπξγία θαη απέθηεζε ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο επίζεκεο πξηγθηπηθήο θαηνηθίαο θαη αξγφηεξα, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Βαδάξη, ελφο παιαηηνχ αληάμηνπ ησλ ππνινίπσλ 

επξσπατθψλ θαη αληάμηνπ ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο πνπ επηδίσθε ν λένο 

ηνπ ηδηνθηήηεο.  

Ο δνχθαο ινηπφλ ζηα 1540, ακέζσο κεηά ηνπο γάκνπο ηνπ κε ηελ Διενλφξα 

ηνπ Σνιέδν, εγθαζίζηαηαη ζην Παιάηζν Βέθθην ή Παιάηζν ληέια ηληνξία, φπσο 

νλνκαδφηαλ ηφηε, απφ ην Παιάηη ησλ Μεδίθσλ, ζε κηα ζπκβνιηθή θίλεζε, θαζψο 

κέρξη ηφηε ην παιάηη, ζην θέληξν ηεο πφιεο, ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο δεκνθξαηίαο
209

. 

Όκσο ε κεηαθίλεζε απηή ζεκαηνδνηνχζε ζπγρξφλσο ηελ δηάζεζε ηνπ Κφδηκν λα 

                                                 
205 Γηα ηελ ζρέζε ηέρλεο θαη πνιηηηθήο βι. θαη Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., 

ζει. 3-5. 
206 J. Wilde, «The Hall of the Great Council of Florence», φπ. π., ζει. 79. 
207 Όπ. π., ζει. 80. 
208 Βι. φπ. π., ζει. 69. 
209 Βι. θαη L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 93. 



 76 

ειέγρεη απφ εθεί ηα πάληα κε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο, ελψ είρε θαη 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ ν λένο άξρνληαο λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη άξα λα έρεη θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εμειίμεηο.  

Ζ επηζπκία ηνπ Κφδηκν λα αλαθαηλίζεη ην παιάηη θαη λα ην κεηαηξέςεη απφ 

έλα δηνηθεηηθφ θηήξην, φπσο ήηαλ κέρξη ηφηε, ζε κηα άλεηε πξηγθηπηθή θαηνηθία, 

πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα ζπλάδεη κε ην δηθφ ηνπ γνχζην, εθθξάζηεθε ακέζσο κε ηελ 

αλάζεζε ζηνλ Μπξνληδίλν ηεο δσγξαθηθήο δηαθφζκεζεο ηνπ παξεθθιεζίνπ ηεο 

Διενλφξαο θαη ζηνλ αιβηάηη ηεο άιαο ληειιέ Οπληηέληδε (Sala delle Udienze), πνπ 

πξνο ην παξφλ επξφθεηην λα είλαη ε επίζεκε αίζνπζα ησλ „πςειψλ‟ θαιεζκέλσλ ηνπ.  

Ζ πιήξεο κεηακφξθσζε φκσο ηνπ πξψελ παιαηηνχ, φπνπ παιαηφηεξα 

ζπλεδξίαδε ην Μεγάιν πκβνχιην ηεο δεκνθξαηίαο, ζε πξηγθηπηθή θαηνηθία θαη ρψξν 

ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο ν λένο 

άξρνληαο επηζπκνχζε λα επηδείμεη ηφζν ην κεγαιείν θαη ηελ δχλακε πνπ κέρξη ηφηε 

είρε απνθηήζεη, αιιά θαη ηηο θηινδνμίεο πνπ είρε γηα ην κέιινλ, ζα έξζεη κε ηελ 

αλάζεζε ηεο εθ βάζξσλ αλαθαίληζήο ηνπ ζηνλ Βαδάξη ζηα 1554
210

. Ο Αξξεηηλφο ζα 

αλαιάβεη λα θαιχςεη «ηνπο ηνίρνπο πνπ κε ηελ παιηά ηνπο κνξθή είραλ ζέζεη ηηο 

βάζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο»
211

 αιιά νη παξαζηάζεηο πνπ δηαηεξνχληαλ αθφκα 

απνηεινχζαλ ηελ αλάκλεζε ηεο δφμαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο. Ο ίδηνο ν 

δνχθαο είρε ήδε κεηαθνκίζεη ζηελ απέλαληη φρζε ηνπ Άξλνπ πνηακνχ ζε έλα 

κεγαιχηεξν θαη αλεηφηεξν παιάηη, κηα θίλεζε πνπ, σο έλα βαζκφ, είρε γίλεη θαη απηή 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλάδεημεο ηνπ κεγαιείνπ ηνπ. 

Ο Βαδάξη εγθαζίζηαηαη κφληκα ζηε Φισξεληία θαη μεθηλάεη ηηο εξγαζίεο ηνπ 

ζην παιάηη ζηα 1555, φρη ηπραία, ηελ ζηηγκή πνπ ηειείσλε ν πφιεκνο κε ηε ηέλα. Ζ 

λίθε γηα ηνλ δνχθα ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, ηφζν γηα ιφγνπο γεσπνιηηηθνχο θαη 

ζηξαηεγηθνχο, φζν θαη γηα ιφγνπο γνήηξνπ. Ζ πφιε απηή πξνθαινχζε πάληα 

πξνβιήκαηα ζηελ Φισξεληία θαη δηεθδηθνχζε δπλακηθά ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ε 

νπνία κε ηελ επέκβαζε ηνπ Κφδηκν ράζεθε νξηζηηθά. Οινθιεξψζεθε έηζη ε 

θαηάθηεζε νιφθιεξεο ηεο Σνζθάλεο θαη ζηακάηεζε ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ 

δνχθα πνπ είρε σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. Σν 

αλαθαηληζκέλν παιάηη ζα απνηειέζεη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

αδηακθηζβήηεηεο απηήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θπξηαξρίαο.  

                                                 
210 Γηα ηελ αλάζεζε απηή βι. ηελ ίδηα ηελ καξηπξία ηνπ Βαδάξη ζην Al. del Vita, Il Libro delle 

Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 72.  
211 Vasari-Milanesi, φπ. π., Giornata Prima, Ragionamento Primo, ηφκ. 8, ζει. 14.  
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Ζ θαηάθηεζε ηεο ηέλαο είρε σο απνηέιεζκα ν Κφδηκν λα ζεσξείηαη σο έλαο 

απφ ηνπο πην θηιφδνμνπο πξίγθηπεο ηεο Ηηαιίαο. Όκσο ν εγεκφλαο φιεο πιένλ ηεο 

Σνζθάλεο δελ είρε ιάβεη πιήξε αλαγλψξηζε ηεο πξηγθηπηθήο ηνπ ηδηφηεηαο νχηε απφ 

ηνλ απηνθξάηνξα νχηε απφ ηνλ πάπα θαη κάιηζηα ε ζέζε ηνπ έγηλε αθφκε 

δπζθνιφηεξε κε ηελ εθινγή ηελ ίδηα ρξνληά ηνπ πξνζθείκελνπ ζηνπο Γάιινπο, Σδηαλ 

Πέηξν Καξάθα (Gian Pietro Carafa), σο πάπα Παχινπ Γ΄
212

. Οη ζρέζεηο κάιηζηα κε 

ηνλ Φεξδηλάλδν Α΄, πνπ εθιέγεηαη ηελ επφκελε ρξνληά, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε 

ηνλ αδειθφ ηνπ Φίιηππν Β΄ ηεο Ηζπαλίαο, ήηαλ ηδηαίηεξα εχζξαπζηεο θαη πνιιέο 

θνξέο ηεηακέλεο.  

Σα επφκελα αθξηβψο ρξφληα ζα ζπληειεζηεί ε πην ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Φισξεληίαο ηνπ 16
νπ

 αηψλα κε ηελ νξηζηηθή κεηαηξνπή ηνπ 

πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο απφ δεκνθξαηία ζε θιεξνλνκηθή κνλαξρία θαη ηελ de facto 

αλαγλψξηζή ηνπ απφ φιεο ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο, ζχκθσλα άιισζηε θαη κε 

ην πνιηηηθφ „φξακα‟ ηνπ δνχθα. Έρνληαο επηιχζεη φια ηα πιηθά θαη πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ λένπ θξάηνπο θαη έρνληαο δηαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

εμνπζηψλ ν Κφδηκν ζα δηεθδηθήζεη θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

ππεθφσλ ηνπ θαη ησλ μέλσλ εγεκφλσλ.  

Ο Αξξεηηλφο θαιιηηέρλεο ζα αλαιάβεη ην έξγν ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ δνχθα γηα ηελ κεηαηξνπή απηή ζε θαιιηηερληθφ επίπεδν, ηελ επζχλε 

δειαδή λα κεηαηξέςεη νξηζηηθά ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηήλ κηαο 

πξηγθηπηθήο δπλαζηείαο. Καη ν Βαδάξη κε ηελ πξνζπκία ηνπ λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία 

ελφο ηέηνηνπ ζθνπνχ, κε ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

έξγα, πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαιάβεη απηφ ην εγρείξεκα. Φηάλνληαο 

ζηελ Φισξεληία ζα δεηήζεη ακέζσο ηελ βνήζεηα θαη άιισλ θαιιηηερλψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ην ηεξάζηην απηφ έξγν, ην πην ζεκαληηθφ ηεο 

θαξηέξαο ηνπ. Ο Γθεξάξληη (Gherardi) ζα είλαη ε πξψηε ηνπ επηινγή σο βνεζνχ ηνπ, 

καδί κε πνιινχο άιινπο, ελψ ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε αξρηθά  (γηα  

ηα Γηακεξίζκαηα ησλ ηνηρείσλ θαη ηα Γηακεξίζκαηα ηνπ Λένληα Η΄) απφ ηνλ Κφδηκν 

Μπάξηνιη (Cosimo Bartoli), κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Νηθνιφ Μαξηέιη (Niccoló 

Martelli). Με ην ζάλαην, ηελ ίδηα ρξνληά, ηνπ Σάζζν (Tasso), ηνπ πξνεγνχκελνπ 

                                                 
212 Βι. P. Tinagli, «Claiming a Place in History: Giorgio Vasari‟s Ragionamenti and the Primacy of the 

Medici», The Cultural Politics of Duke Cosimo I de‟ Medici, επηκ. Konrad Eisenbichler, Ashgate, 

Άιληεξζνη/ Μπέξιηλγθηνλ/ ηγθαπνχξε/ χληλευ, 2001, ζει. 63. 
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ππεχζπλνπ γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ παιαηηνχ, ν Βαδάξη ζα απνκείλεη ν κνλαδηθφο 

θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ο ΒΑΕΑΡΗ Ω ΠΖΓΖ ΣΖΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ  

ΚΑΗ ΣΑ RAGIONAMENTI 

 
Ο Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ ζεκεηψλεη φηη «νη Βίνη παξακέλνπλ έλα πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ηεθκήξην ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ καληεξηζκνχ» θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο 

«ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη ζίγνπξα λα ζπκφκαζηε φηαλ δηαβάδνπκε ηνπο Βίνπο 

ηνπ Βαδάξη είλαη φηη ην έξγν ηνπ γελληέηαη ζε κηα θνηλσλία θενπδαξρηθή θαη ην ίδην 

θέξεη πάλσ ηνπ φια ηα ζεκάδηα ηεο»
213

. Σα ίδηα θπζηθά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 

Απηνβηνγξαθία
214

 ηνπ Αξξεηηλνχ, ηελ νπνία πξνζζέηεη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

έθδνζεο ησλ Βίσλ ζηα 1568, θαη γηα ηα Ragionamenti πνπ γξάθεη ηελ ίδηα πεξίνδν
215

, 

έλαλ θαληαζηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ηνλ πξίγθηπα ηεο Φισξεληίαο ηνλ 

Φξαληζέζθν Α΄, φπνπ ζρνιηάδεη ηα έξγα ηνπ ζην Παιάηζν Βέθθην – κε θάπνηεο 

βέβαηα δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δχν απηψλ θεηκέλσλ. Έρνπκε 

ινηπφλ ηελ ηχρε λα δηαζέηνπκε ηελ καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηελ 

θαιιηηερληθή ηνπ δεκηνπξγία, θαη κάιηζηα ζε δχν θείκελα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ ίδην θαη ην άιιν πξννξίδνληαλ γηα δεκνζίεπζε, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί επηπξφζζεηε ζπλδξνκή ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ηνπ δσγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ ζην Παιάηζν Βέθθην. 

Ο Giovanni Previtali ζρνιηάδνληαο ηελ Απηνβηνγξαθία ζηελ έθδνζε ησλ Βίσλ 

απφ ην Istituto Geografico de Agostini παξαηεξεί, ζπκθσλψληαο ζε απηφ φπσο ν ίδηνο 

δειψλεη κε ηνλ Schlosser, πσο ην κέγεζφο ηεο είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο βίνπο
216

. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εδψ ν Βαδάξη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζρνιηάδεη θπξίσο ηα δσγξαθηθά ηνπ έξγα, αθνινπζψληαο θαηά 

θάπνην ηξφπν ηελ ρξνλνινγηθή ηνπο εμέιημε φπσο ηελ παξνπζηάδεη θαη ζηα 

Ricordanze, θαη αθήλεη απ‟ έμσ φιε ηελ ζπγγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ 

                                                 
213 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. ε΄,ο΄. 
214 G. Vasari, Le vite de‟ più eccelenti pittori, scultori e architettori, επηκέιεηα Paola della Pergola/ 

Luigi Grassi/ Giovanni Previtali, Istituto Geografico de Agostini, ηφκ. 8, Ννβάξα, 1967 (α΄ έθδ. 1568), 

ζει. 199-273. 
215 Ο Βαδάξη άξρηζε ηελ ζπγγξαθή ηνπο ζηα 1558, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζην 

Παιάηζν Βέθθην, αιιά δελ εθδφζεθαλ παξά κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ απφ ηνλ αληςηφ ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη 

ηνλ λεφηεξν, Ragionamenti di Giorgio Vasari, F. Giunti, Φισξεληία, 1588. Βι. θαη J. L. Draper, 

Vasari‟s decoration in the Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 19,63.  
216 G. Vasari, Le vite de‟ più eccelenti pittori, scultori e architettori, Istituto Geografico de Agostini, 

ηφκ. 8, φπ. π., ζει. 195. 
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παξαγσγή. Γηα ηνπο Βίνπο κάιηζηα, πνπ ε πξψηε ηνπο έθδνζε ηνπ είρε ήδε ραξίζεη 

θήκε αιιά θαη ηελ εχλνηα πνιιψλ παξαγγειηνδνηψλ
217

, αθηεξψλεη ειάρηζηεο γξακκέο 

κφλν θαη κφλν γηα λα ηνπο ζπλδέζεη κε ηελ πξνηξνπή γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπο απφ ηνλ 

Πάνιν Σδηνβην (Paolo Giovio), έλαλ γλσζηφ θαη κε θχξνο ιφγην, νπνίνο είρε 

δηαβεβαηψζεη ηνλ Αξξεηηλφ φηη απηφ ην έξγν ζα ηνλ έθαλε δηάζεκν
218

.  

Ζ αληηκεηψπηζε, φκσο, πνπ επηθπιάζζεη γηα ην δηθφ ηνπ βίνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ φηη γηα ηνπο ππφινηπνπο, θάηη πνπ επίζεο εμεγεί ηελ πεξηνξηζκέλε 

ηνπ έθηαζε θαη ηελ κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ησλ έξγσλ ηνπ. Έηζη ινηπφλ ελψ «νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί [ελλ. ζην Πξννίκην ησλ Βίσλ] – maniera, modo, 

forma, propozione, disegno, perfezione, qualitá – παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηηο 

βηνγξαθίεο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ αθνινπζνχλ» θαη «γηα ηε δσγξαθηθή πνπ είλαη θαη ε 

αγαπεκέλε ηνπ ηέρλε, ζα αλαθεξζεί “ζην ζρέδην, ζηνπο ηξφπνπο ρξσκαηηζκνχ, ζηελ 

ηέιεηα νινθιήξσζε ησλ πξαγκάησλ θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δσγξαθηθψλ έξγσλ”»
219

, 

φηαλ ζην ηέινο θάλεη ιφγν γηα ηα δηθά ηνπ έξγα δελ εθαξκφδεη ηα θξηηήξηα πνπ είρε 

ζέζεη γηα ηνπο ππφινηπνπο θαιιηηέρλεο. Ο Previtali πάιη παξαηεξεί φηη «ν Βαδάξη δελ 

επηκέλεη ηδηαίηεξα  πάλσ ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θπξίσο ζηελ πνζφηεηα, ηελ 

ηαρχηεηα ηεο εθηέιεζεο, ηελ ρακειή ηηκή, ηελ αθξίβεηα ηεο παξάδνζεο· πάλσ 

αθξηβψο ζηελ ηθαλφηεηα λα επηιέγεη άμηνπο ζπλεξγάηεο θαη λα νξγαλψλεη ηελ 

δηαδηθαζία»
220

. Γηα ηνλ Βαδάξη ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ελφο έξγνπ είλαη ζπζηαηηθφ ηεο 

πνηφηεηάο ηνπ, θάηη πνπ παξαηεξνχκε βέβαηα θαη ζε άιινπο βίνπο θαη θπζηθά φηαλ 

πεξηγξάθεη ηα έξγα γηα ην Παιάηζν Βέθθην. Μέζα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ηερλψλ απφ ηνπο παξαγγειηνδφηεο αλαπξνζδηνξίδεηαη θαη «ηψξα 

ρξεηάδνληαη θαιιηηέρλεο πνπ εθηφο απφ ην λα είλαη θαιιηεξγεκέλνη θαη ηθαλνί, ζα 

πξέπεη λα είλαη επίζεο πξφζπκνη λα ππαθνχζνπλ, λα επηζηξαηεπζνχλ, λα εθηειέζνπλ 

ηηο επίζεκεο παξαγγειίεο κε ηαρχηεηα θαη επάξθεηα, φπσο αθξηβψο ν Βαδάξη είρε 

πξψηκα δείμεη φηη γλσξίδεη λα θάλεη, φηαλ είρε δηαδερζεί ηνλ Πνληφξκν ζηελ εθηέιεζε 

εθείλνπ ηνπ πίλαθα γηα ηελ βάθηηζε ηνπ Φξαληζέζθνπ Α΄»
221

. Όηαλ ινηπφλ 

απνθαζίδεη λα αζρνιεζεί κε ηελ ζχγρξνλή ηνπ ηέρλε, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ 

                                                 
217 Όπσο ν ίδηνο ππνλνεί αλαθεξφκελνο ζηελ έγθξηζε ηνπ Κφδηκν γηα ηελ έθδνζε ησλ Βίσλ ηνπ 1568, 

βι. G. Vasari, Le vite de‟ più eccelenti pittori, scultori e architettori, Istituto Geografico de Agostini, 

ηφκ. 8, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Βαδάξη, ζει. 248. 
218 Όπ. π., ζην Βίν ηνπ Βαδάξη, ζει. 237. 
219 Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. ηο΄. 
220 G. Vasari, Le vite de‟ più eccelenti pittori, scultori e architettori, Istituto Geografico de Agostini, 

ηφκ. 8, φπ. π., ζει. 195. 
221 A. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 103. 
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πξφθεηηαη γηα ηελ δηθή ηνπ θαιιηηερληθή παξαγσγή, πξνηάζζεη άιια θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ είρε ζέζεη γηα ηα έξγα πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.  

ηελ αλαθνξά ηνπ ινηπφλ ζην Παιάηζν Βέθθην, ε νπνία επίζεο είλαη 

αλαινγηθά ζχληνκε αλ ζθεθζεί θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ζεκαληηθφηεξε 

παξαγγειία ηνπ, πεξηνξίδεηαη ζην λα πεξηγξάςεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε 

κέρξη λα αλαιάβεη ην έξγν, ην ίδην ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ζε γεληθέο γξακκέο, 

θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο έγηλαλ ηα έξγα, αδηαθνξψληαο γηα ηελ 

εηθαζηηθή εξκελεία θαη αμία ηνπο. Απηφ, φπσο καο ελεκεξψλεη ν ίδηνο, ζα γίλεη «κε 

θάπνηα άιιε επθαηξία»
222

, έρνληαο πηζαλφλ θαηά λνπ ηα Ragionamenti. Δδψ πάιη 

είλαη ε ηαρχηεηα πνπ έρεη ζεκαζία, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα παξαγγειία πνπ 

πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γηα λα είλαη έηνηκε γηα θάπνηα επίζεκε 

εθδήισζε, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθφζκεζεο ηεο Μεγάιεο 

Αίζνπζαο. Ο Βαδάξη ηνλίδεη κε έκθαζε φηη ηειείσζε ην έξγν ηνπ πνιχ ζχληνκα, ζε 

αληίζεζε κε φηη πίζηεπαλ θάπνηνη, ζπληνκφηεξα απφ φηη θαη ν ίδηνο ππνιφγηδε, θαη 

κάιηζηα θάησ απφ κεγάιε πίεζε γηα κηα εμαηξεηηθή πεξίζηαζε
223

. Γηα ηελ επηηπρή 

φκσο απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ είρε αλάγθε, φπσο ν ίδηνο νκνινγεί, απφ βνεζνχο, 

πάληνηε, φκσο, είρε ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα
224

.  

ην θνκκάηη απηφ ησλ Βίσλ καο δίλνληαη επίζεο θάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ζρέζε ησλ θαιιηηερλψλ κε ηνπο 

παξαγγειηνδφηεο ηνπο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν ηφλνο ηεο θνιαθείαο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ Κφδηκν δελ έρεη κεησζεί. Γειψλεη κάιηζηα κε απίζηεπηε θαη 

αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα, πσο δελ έρεη ηίπνηα άιιν λα πεξηκέλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

πάπα, ζηελ ππεξεζία ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ πξηλ πάεη ζηε Φισξεληία, θαη πσο ήηαλ 

«αλψθειν» λα ηνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αιιά «απνθάζηζα πσο κε θάζε 

θφζηνο ζα πήγαηλα λα ππεξεηήζσ ηνλ Γνχθα ηεο Φισξεληίαο»
225

. Παξ‟ φια απηά 

ιίγν πξηλ δήισλε φηη αλ θαη ην επηζπκνχζε δελ κπφξεζε λα αξλεζεί ηελ παξαγγειία 

απφ έλαλ άιιν επγελή, ηνλ Μπίλην Αιηνβίηη, πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζπληνκφηεξα ζηε 

Φισξεληία
226

, γεγνλφο θπζηθά πνπ απνδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο εμάξηεζεο ησλ 

θαιιηηερλψλ απφ ηνπο εθάζηνηε παξαγγειηνδφηεο ηνπο.  

                                                 
222 G. Vasari, Le vite de‟ più eccelenti pittori, scultori e architettori, Istituto Geografico de Agostini, 

ηφκ. 8, φπ. π., ζην Βίν ηνπ Βαδάξη, ζει. 256. 
223 Όπ. π., ζει. 259. 
224 Όπ. π., ζει. 260-261. 
225 Όπ. π., ζει. 252-253. 
226 Όπ. π., ζει. 251. 
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Ζ πζηεξνθεκία ηνπ, θπζηθά, ηνλ απαζρνιεί ηδηαίηεξα θαη επηζπκεί λα μεθχγεη 

θαη απηφο απφ ηελ ιήζε πνπ πξνθαιεί ν αδεθάγνο ρξφλνο θαη γηα απηφ πξνζπαζεί λα 

είλαη κεηξηφθξσλ φηαλ αλαθέξεηαη ζηα έξγα ηνπ ιέγνληαο φηη γλσξίδεη ηελ αηέιεηά 

ηνπο. Φηινδνμεί φκσο θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε απηά θαη λα ηνπ αλαγλσξίζεη 

ηνπιάρηζηνλ «ηελ επηζπκία λα ηα θάλεη φια ζσζηά, ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηέβαιε θαη ηελ εμαηξεηηθή ηνπ αγάπε γηα ηηο ηέρλεο»
227

. Ο ίδηνο δήισλε φηη 

επηζπκνχζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ «ηηκή, θήκε θαη πινχην»
228

, έρνληαο φκσο ζπλαίζζεζε 

φηη απηά ζα ηα απνθηνχζε κφλν αλ εμαζθάιηδε ηηο θαηάιιειεο παξαγγειίεο θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη γηα απηφ «πνηέ δελ ζα δίζηαδα λα νκνινγήζσ ηελ 

ππνρξέσζε πνπ αηζζάλνκαη απέλαληη ζε απηφλ ηνλ άξρνληα [ελλ. ηνλ Κφδηκν]», ελψ 

ακέζσο ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο «ν πην άξηζηνο άξρνληαο απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη 

ζηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ πνπ γηα πνιχ θαηξφ είρε θαηά λνπ, ζηελ δηαθφζκεζε ηεο 

Μεγάιεο Αίζνπζαο, κηα ζχιιεςε αληάμηα ηνπο αλψηεξνπ πλεχκαηφο ηνπ»
229

, 

απνδίδνληαο νπζηαζηηθά ζε απηφλ ην πξνλφκην ηεο ζχιιεςεο γηα ηελ δηαθφζκεζε. 

Απηή ηνπ ινηπφλ ε ζρέζε κε ηνλ δνχθα δηθαηνινγεί αθφκα θαη ηηο φπνηεο 

παξεκβάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ζην θαιιηηερληθφ έξγν ηνπ Βαδάξη, ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ν δσγξάθνο καο ζηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ 

«ζχκθσλα κε ηελ ζέιεζε ηνπ δνχθα»
230

. 

Ο ηφλνο θπζηθά δελ αιιάδεη νχηε ζηα Ragionamenti αθνχ δελ αιιάδνπλ νχηε 

νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπγγξάθνληαη απηά. Δδψ φκσο δηαζέηνπκε πνιχ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα πξνζεγγίζνπκε 

θαιχηεξα ηα έξγα πνπ δεκηνχξγεζε ζην Παιάηζν Βέθθην αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα 

ζηηο νπνίεο ηα δεκηνχξγεζε. 

Σν εξψηεκα φκσο πνπ εχινγα γελλάηαη είλαη γηα πνην ιφγν δελ εμέδσζε 

ηειηθά ηα Ragionamenti. Μηα πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα είλαη ν κεγάινο θφξηνο 

εξγαζίαο πνπ είρε, θαζψο ήηαλ απαζρνιεκέλνο κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ κε 

πνιιέο παξαγγειίεο θαη έηζη δελ πξνιάβαηλε λα αθηεξψζεη ρξφλν ψζηε λα δψζεη κηα 

ηειηθή θαη πξνο δεκνζίεπζε κνξθή ζην ρεηξφγξαθφ ηνπ. Καηά ηε γλψκε καο, φκσο, 

κνηάδεη πην ινγηθφ λα αλέβαιε ηελ έθδνζε γηαηί ηελ ζηηγκή πνπ πηζαλφλ ηειείσζε ηελ 

ζπγγξαθή ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ παιαηηνχ θαη ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ Κφδηκν ην 1569 σο  Μέγα δνχθα φιεο ηεο Σνζθάλεο, δελ θαίλεηαη λα 

                                                 
227 Όπ. π., ζει. 199. 
228 Όπ. π., ζει. 203-204. 
229 Όπ. π., ζει. 259. 
230 Όπ. π., ζει. 256. 
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έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία ε έθδνζε ελφο αθφκα έξγνπ πνπ, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, έρεη σο ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ εμχκλεζε ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Κφδηκν, θαζψο νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηειεπηαίνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Άιισζηε ν 

πξίγθηπαο Φξαληζέζθν Α΄ είρε πηα κεγαιψζεη θαη είρε κάιηζηα αλαιάβεη νπζηαζηηθά 

ηελ εμνπζία ηνπ δνπθάηνπ, νπφηε ε αλάκεημε ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζε έλα έξγν φπνπ 

θαηέρεη ηελ ζέζε ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη ηζάμηνπ ελφο δσγξάθνπ
231

,  πηζαλφηαηα λα 

κελ ήηαλ θαη ηφζν ζπλεηή πξάμε απφ πιεπξάο ηνπ Αξξεηηλνχ, ν νπνίνο ζπλέρηδε λα 

εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηελ απιή ησλ Μεδίθσλ φπνπ πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

κέρξη ηέινπο. 

Μηα πξψηε καηηά ζηα πεξηερφκελα απηνχ ηνπ θεηκέλνπ αθήλεη επίζεο θάπνηα 

εξσηεκαηηθά. Σν ζεκαληηθφηεξν θαη πην πξνθαλέο δήηεκα είλαη ην γηαηί ν 

ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα ζπδεηήζεη γηα θάπνηα απφ ηα έξγα ηνπ ζην παιάηη, ελψ 

αδηαθνξεί γηα θάπνηα άιια. Έηζη ζηνλ θαληαζηηθφ δηάινγν πνπ γξάθεη αλάκεζα ζηνλ 

ίδην θαη ηνλ πξίγθηπα Φξαληζέζθν Α΄ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα δσγξαθηθά έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο, φπσο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ, αίζνπζεο ηνπ 

παιαηηνχ, ζηα Γηακεξίζκαηα ησλ ηνηρείσλ, ζηα Γηακεξίζκαηα ηνπ πάπα Λένληα Η΄ θαη 

ζηε Μεγάιε Αίζνπζα, ρσξίδνληαο αλάινγα ηα θεθάιαηα θαη αθηεξψλνληαο ζε θάζε 

κία κηα θαληαζηηθή κέξα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ έξγσλ
232

.  

Ζ απάληεζε πάλησο λνκίδνπκε φηη ζπλαξηάηαη απφ ην γηαηί απνθαζίδεη λα 

γξάςεη θαη‟ αξρήλ ηα  Ragionamenti. Ο Draper παξαηεξεί πάιη πσο «ε επηζπκία ηνπ 

Βαδάξη γηα θήκε ζίγνπξα ελίζρπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα λα γξάςεη ηα 

Ragionamenti, αιιά ν άκεζνο ιφγνο ήηαλ πηζαλφλ κηα πξαθηηθή αλάγθε»
233

. Απηή 

δελ είλαη άιιε απφ ηελ επηζπκία ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη 

ν ίδηνο, ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη ε απιή ηνπ, γηα ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Βαδάξη θαη λα είλαη θπζηθά γλψζηεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ κε ηνπο φπνηνπο επηζθέπηεο ηνπ παιαηηνχ θαη λα ηνπο 

αλαιχνπλ ηα δσγξαθηθά έξγα πνπ βιέπνπλ. Ζ δηαπίζησζε απηή καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απαξαίηεηε ήηαλ ε γλψζε πξσηίζησο γηα ηηο αίζνπζεο εθείλεο φπνπ 

ζα πεξηδηάβαηλαλ νη πξνζθεθιεκέλνη θαη απηέο επηιέγεη λα ζρνιηάζεη θαη εδψ. Ο 

                                                 
231 Όπσο πνιχ εχζηνρα παξαηεξεί ν Draper, βι. J. L. Draper, Vasari‟s decoration in the Palazzo 

Vecchio, φπ. π., ζει. 19.  
232 Με απηέο αθξηβψο ηηο αίζνπζεο ζα αζρνιεζνχκε θαη εκείο θαζψο πξαγκαηηθά παξνπζηάδνπλ ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα νπνία κνηάδνπλ αληηπξνζσπεπηηθά 

φιεο ηνπ ηεο παξαγσγήο ζην παιάηη. Μάιηζηα βξίζθνληαη ζε δεκφζηα ζέα θαη ζε απηά δίλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο κε ηα δηθά ηνπ γξαπηά, φπσο βιέπνπκε θαη εδψ. 
233 J. L. Draper, φπ. π., ζει. 57. 
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Βαδάξη άιισζηε ήμεξε φηη ν ζεαηήο ρξεηαδφηαλ βνήζεηα γηα λα θαηαλνήζεη ην λφεκα 

ησλ έξγσλ θαη παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ησλ Ragionamenti ακέηξεηεο πιεξνθνξίεο 

πνπ εμεγνχλ αζηξνινγηθά, κπζνινγηθά θαη άιια ζχκβνια θαη αιιεγνξίεο, θαζψο θαη 

ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα κάρεο θαη πεξηζηαηηθά πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ 

θαηαλνεηά θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, πξνζηηά ζε καο γηα νπνηαδήπνηε εξκελεία. Βάδεη 

κάιηζηα ηνλ πξίγθηπα λα νκνινγεί πσο «εξρφκελνο εδψ ρσξίο λα γλσξίδσ ηελ 

πνιπζεκία απηψλ ησλ ηζηνξηψλ θαη ησλ κνξθψλ ηνπο, δελ κπνξνχζα λα θάλσ ηίπνηα 

άιιν παξά λα θνηηάδσ – ην νπνίν παξ‟ φια απηά πξαγκαηηθά κε δηαζθέδαδε θαη κε 

επραξηζηνχζε – αιιά ηψξα πνπ γλσξίδσ ηελ ζεκαζία ηνπο, κνπ πξνζθέξνπλ απείξσο 

πεξηζζφηεξε επραξίζηεζε»
234

. 

Ζ επηινγή φκσο ησλ πξνο ζρνιηαζκφ αηζνπζψλ ζπλίζηαηαη θαη ζε έλαλ άιιν 

ιφγν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ βαζχηεξε αηηία γηα ηελ ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ εμχκλεζε, θαη κε απηή ηελ επθαηξία, ηνπ δνχθα θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. ηηο αίζνπζεο απηέο πεξηγξάθνληαη, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, κε 

εηθαζηηθά κέζα θαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή έκθαζε ην „κεγαιείν‟ θαη ν „κχζνο‟ 

ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κφδηκν. Ο Αξξεηηλφο, φκσο, γλψξηδε ζίγνπξα φηη ην 

θνηλφ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ήηαλ αλαγθαζηηθά πεξηνξηζκέλν θαη φπσο 

παξαηεξεί ν αληςηφο ηνπ ζηελ αθηέξσζή ηνπ πξνο ηνλ πξίγθηπα Φεξδηλάλδν Α΄ φηαλ 

εθδίδεη ην έξγν, ηα  Ragionamenti ζα ήηαλ κηα επθαηξία λα γίλνπλ γλσζηά ηα 

επηηεχγκαηα ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ δνχθα «ζε φιν ηνλ θφζκν»
235

. Ο Draper ζεκεηψλεη 

πσο «απηφο είλαη, πηζαλφλ, έλαο θνκςφο ηξφπνο γηα λα ηεζεί ην δήηεκα, αιιά ν 

Βαδάξη πξαγκαηηθά ζθφπεπε ζε έλα πκλεηηθφ θείκελν γηα ράξε ησλ Μεδίθσλ – ην 

θπζηθφ επαθφινπζν ελφο δσγξαθηθνχ θχθινπ – πνπ λα  ήηαλ πξνζηηφ ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ. Σν έβιεπε ζαλ λα ήηαλ ην παξάξηεκα ησλ Βίσλ»
236

.  

Πξνζπαζεί θαη εδψ λα απνδείμεη ην κεγαιείν ησλ Μεδηθψλ θαη ην θάλεη γηα 

παξάδεηγκα κε ην λα ζπζρεηίδεη ζπζηεκαηηθά θάζε κπζνινγηθή θαη αιιεγνξηθή 

ζθελή κε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε ζθνπφ λα απνδείμεη, κέζα απφ ηελ 

εμήγεζε ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ αιιεγνξηψλ, ηελ άκεζε ζρέζε θαη ζπλέρεηα απφ ηελ 

αξραηφηεηα, παξνπζηάδνληαο ζε θάζε επθαηξία ηελ ζρέζε ηνπο κε ηηο αμίεο θαη ηηο 

αξεηέο ησλ κπζηθψλ ζεψλ, ηελ ελφηεηα απφ ην απψηεξν παξειζφλ πνπ κέζσ ησλ 

άκεζσλ πξνγφλσλ νδεγεί ζην απφγεην ηεο δφμαο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Κφδηκν. Σν 

                                                 
234 Vasari-Milanesi, φπ. π., ηφκ. 8, Giornata Prima, Ragionamento Primo, ζει. 33. 
235 Όπ. π., ηφκ. 8, ζηελ αθηέξσζε ηνπ Σδφξηδην Βαδάξη ηνπ λεψηεξνπ, ζει. 9.  
236 J. L. Draper, Vasari‟s decoration in the Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 58. 
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παξαθάησ απφζπαζκα απνηειεί κηα εμαηξεηηθή θαη άκεζε πεγή ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξαγγειηνδφηε θαη ζπκππθλψλεη, λνκίδνπκε, φιν 

ην λφεκα ησλ πξνζέζεσλ θαη ηεο ηδενινγίαο, ηφζν ηνπ Βαδάξη φζν θαη ηνπ αθεληηθνχ 

ηνπ, γηα ηελ εηθφλα ηνπ θαζεζηψηνο πνπ επηζπκνχλ λα πξνβάιινπλ: «Σψξα, φκσο, ζα 

έπξεπε λα γλσξίδεηε Δμνρφηαηε, πσο φηαλ πξνεηνηκαδφκνπλ γηα ηελ ζχιιεςε απηήο 

ηεο αίζνπζαο δηαβάδνληαο αξραίεο θαη κνληέξλεο ηζηνξίεο ηεο πφιεο, ζπλερψο 

αληίθξηδα ηνπο ηαξαρψδεηο ρξφλνπο θαη ηηο δηάθνξεο αηπρίεο πνπ νδήγεζαλ ζε ηφζεο 

πνιιέο αιιαγέο θπβεξλήζεσλ, ζηελ εμχςσζε θαη ηελ πηψζε ηφζσλ αλαξίζκεησλ 

πνιηηψλ, ζηελ αληαξζία θαη ηελ πνιηηηθή αλσκαιία, αθφκα θαη ζηελ επαλάζηαζε ησλ 

πνιηηψλ ηεο κε κεγάιε αηκαηνρπζία. Δπίζεο ζθεθηφκνπλ ηηο δηακάρεο θαη ηνπο 

πφιεκνπο πνπ ππέθεξε απφ ηελ δεκνθξαηία κε ηελ ππνδνχισζε ησλ πην άμησλ θαη 

θεκηζκέλσλ γεηηνληθψλ πφιεσλ θαη πσο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Μεζνγείνπ – φπνπ νθείιεηαη ην κεγαιείν ηεο πνιηηεία ζαο –, 

ε δεκνθξαηία δχν θνξέο αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε πνιηνξθία ηεο Πίδαο κε ηξνκεξφ 

θφζηνο ζε ρξήκαηα θαη δσέο. Παξνκνίσο, κειέηεζα πξνζεθηηθά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

βάζαλα πνπ ππέθεξε ν εθιακπξφηαηνο νίθνο ζαο φηαλ ε Φισξεληία είρε 

δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε θαη πσο, πην πξφζθαηα, ν δνχθαο, ν παηέξαο ζαο, έπξεπε λα 

δηαηεξήζεη κε έλα ακέηξεην πνζφ έλα ζηξαηφ θαη έλαλ πφιεκν ζε ερζξηθή πεξηνρή 

πξηλ ε ηέλα παξαδψζεη φιεο ηεο ηηο θηήζεηο. Καζψο ζπιινγηδφκνπλ φια απηά κνπ 

ήξζε ζην λνπ ε εξεκία, ε γαιήλε θαη ε εηξήλε πνπ απνιακβάλνπκε ζην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο. Καη ζπγθξίλνληάο ην κε ηνπο πνιέκνπο, ηηο αληαξζίεο, ηνπο ιηκνχο θαη 

ηνπο ινηκνχο – κε φια ηα βάζαλα πνπ ππέθεξε απηή ε πφιε – κνπ θαίλεηαη φηη ηα 

πξνβιήκαηα εθείλσλ ησλ αξραίσλ πνιηηψλ θαη ησλ πξνγφλσλ ζαο ήηαλ φπσο κηα 

ζθάια πνπ νδήγεζε ηνλ δνχθα Κφδηκν ζηε ζεκεξηλή δφμα θαη ηελ επηπρία. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζην θεληξηθφ ηφλην, πνπ πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηφζεο άμηεο ιφγνπ λίθεο, 

απεηθφληζα ηνλ δνχθα Κφδηκν ζξηακβεπηή θαη έλδνμν, λα  ηνλ ζηέθεη ε Φισξεληία κε 

έλα δξχηλν ζηέκκα »
237

. Ζ ζθελή κε ηελ „απνζέσζε‟ ηνπ δνχθα είλαη, φπσο αλαθέξεη 

ν ίδηνο ν Βαδάξη δηα ζηφκαηνο ηνπ πξίγθηπα, «ην θιεηδί θαη ε θαηαθιείδα φισλ ησλ 

έξγσλ ζηελ αίζνπζα»
238

. 

Σα  Ragionamenti, ηέινο, είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εξκελεία  ησλ έξγσλ ηνπ 

Βαδάξη θαη γηα ηνλ εμήο ιφγν· ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο πνιιέο θνξέο καο απνθαιχπηεη 

ηηο δηθέο ηνπ πεγέο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ γηα δηάθνξα 

                                                 
237 Vasari-Milanesi, φπ. π., ηφκ. 8, Giornata Terza, Ragionamento Unico, ζει.220-221. 
238 Όπ. π., ηφκ. 8, Giornata Terza, Ragionamento Unico, ζει. 220. 
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εηθαζηηθά, θαη φρη κφλν, δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη θπζηθά λα 

εξκελεχζνπκε θάπνηεο απφ ηηο εηθαζηηθέο ηνπ επηινγέο. Γηα παξάδεηγκα ε πιεζψξα 

ησλ νλνκάησλ θαιιηηερλψλ
239

, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη σο πεγέο έκπλεπζήο ηνπ θαη νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ζρνιέο, εθηφο ηνπ φηη καο δίλεη 

ζηνηρεία γηα ηηο φπνηεο ηερλνηξνπηθέο ηνπ επηινγέο, επηβεβαηψλεη, ψο έλα ζεκείν, ηνλ 

εθιεθηηζκφ ζηα έξγα ηνπ, γηα ηνλ νπνίν ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. Δπίζεο ε αλαθνξά 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηάθνξνπο πίλαθεο, ζην επίπεδν 

ηφζν ηεο εθηέιεζεο
240

 φζν θαη ηεο ζχιιεςεο
241

, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίζνπκε, ζπγθξίλνληαο θαη κε άιια έξγα απηψλ ησλ θαιιηηερλψλ, ηνλ 

πξαγκαηηθφ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο κε φηη θπζηθά απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

εξκελεία ησλ έξγσλ. Ζ αλαθνξά ηέινο ζηελ επηινγή ησλ ηζηνξηνγξαθηθψλ ηνπ πεγψλ 

εξκελεχεη, ψο έλα βαζκφ, θαη ηελ δηθή ηνπ νπηηθή γσλία απέλαληη ζηελ ηζηνξία ηεο 

Φισξεληίαο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Μηιψληαο ν πξίγθηπαο ιέεη πσο 

«φπνηνο είρε δηαβάζεη Βηιιάλη θαη Γθνπηηδηαξληίλη θαη άιινπο αξραίνπο θαη 

κνληέξλνπο ηζηνξηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο θαηαιαβαίλεη 

πσο εζείο [ελλ. ν Βαδάξη] είζηε ελεκεξσκέλνο γηα θάζε ιεπηνκέξεηα»
242

, θάηη πνπ 

θπζηθά έρεη ηελ ζεκαζία ηνπ φηαλ ηίζεηαη γηα παξάδεηγκα ην δήηεκα ηεο ίδξπζεο ηεο 

πφιεο, δήηεκα θαη κε πνιηηηθή ζεκαζία
243

.  

 

ΣΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ
244

 

 

«1555 – Θπκάκαη φηη απφ ηηο 15 ηνπ Γεθέκβξε ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ επέζηξεςα 

ζηε Φισξεληία θαη αθνζηψζεθα θπξίσο ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ παιαηηνχ ηνπ 

Δθιακπξφηαηνπ Γνχθα Κφδηκν θαη άξρηζε ε πξψηε αίζνπζα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο ηεο νξνθήο, πνπ ήηαλ ελλέα ζε ιάδη, ηέζζεξηο νθηαγσληθνί, 

ηέζζεξηο ηεηξάγσλνη θαη έλαο πίλαθαο νξζνγψληνο, θαη νθηψ γηα ηηο πξνζφςεηο ησλ 

ηνίρσλ φινη ζε λσπνγξαθία, γεκάηνη απφ ηζηνξίεο»
245

. Με απηά ηα ιφγηα ν Βαδάξη 

                                                 
239 Βι. J. L. Draper, Vasari‟s decoration in the Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 49-51. 
240 Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ηνπ Γθεξάξληη πνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ πάλσ νξφθνπ θαη ηνλ νπνίν ν Βαδάξη εθηηκνχζε βαζχηαηα, βι.  J. L. Draper, φπ. π., ζει. 51. 
241 Όπσο γηα παξάδεηγκα ησλ Μπάξηνιη θαη Μπνξγθίλη, J. L. Draper, φπ. π., ζει. 40-41. 
242 Vasari-Milanesi, φπ. π., ηφκ. 8, Giornata Terza, Ragionamento Unico, ζει. 216. 
243 Βι. εδψ ζει. 123-126. 
244 Πξβι. ζην παξάξηεκα ζει. 137 γηα ην ζρεδηάγξακκα ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ. 
245 Al. del Vita, φπ. π., ζει. 74. Γπζηπρψο ζε θαλέλα βηβιίν, είηε πξφθεηηαη γηα κνλνγξαθία ηνπ 

θαιιηηέρλε, είηε γηα θαηάινγν έθζεζεο ή επηζηεκνληθφ θαηάινγν ησλ έξγσλ ηνπ παιαηηνχ, θαη ζε 

θαλέλα άξζξν δελ αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε έξγνπ μερσξηζηά. Ζ ζεκαζία πνπ κπνξεί λα 

έρεη θάπνην έξγν ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη εδψ, απνξξέεη απφ ηε πξνζσπηθή καο 
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θαηαγξάθεη ηελ παξαγγειία πνπ ηφζα ρξφληα νλεηξεπφηαλ θαη ηειηθά πήξε απφ ηνλ 

δνχθα γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ δνπθηθνχ παιαηηνχ. 

Ο θαιιηηέρλεο απφ ην Αξέηζν ήηαλ, φπσο είπακε, θαζ‟ φια έηνηκνο λα 

αλαιάβεη απηφ ην εγρείξεκα, θαζψο είρε ηφζν ηε δηάζεζε θαη ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπεξεζία, φζν θαη ηα θαηάιιεια πξφηππα. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Φισξεληία ήηαλ 

πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηα ξσκατθά έξγα ηφζν ηνπ Πεξίλν ληει Βάγθα, φζν θαη 

ηνπ αιβηάηη. «Οη εηθνλνγξαθηθέο θαη πνιιέο ζηπιηζηηθέο ιχζεηο βαζίδνληαη ζηνπο 

κεγάινπο ξσκατθνχο θχθινπο λσπνγξαθηψλ»
246

 απηψλ ησλ δχν. Ο ίδηνο ν Αξξεηηλφο 

είρε εξγαζηεί ζην παιάηη ησλ Φαξλέδε φπνπ αλέιαβε ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

ζξεζθεπηηθνχ ξφινπ ηνπ πάπα, κέζσ αιιεγνξηψλ απφ ηελ αξραηφηεηα, πνπ 

πηζαλφηαηα είρε εκπλεπζηεί απφ ηα έξγα ηνπ Πεξίλν γηα ην Κάζηξν ηνπ Sant‟ Angelo 

(1544)
247

. Δμάιινπ νη γακήιηεο δηαθνζκήζεηο ηνπ 1539 θαη ην παιάηη ησλ Μεδίθσλ 

παξείραλ ήδε έλα γεληθφ πεξίγξακκα γηα ηελ δηαθφζκεζε ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ 

Κφδηκν
248

.  

Δίλαη απηή ε πεξίνδνο, φπσο καο πιεξνθνξεί πάιη ν Forster, γχξσ ζηα κέζα 

ηνπ ΄40, φπνπ νη εξσηθέο κνξθέο ηεο αξραηφηεηαο επαλεηζάγνληαη ζην εηθαζηηθφ 

ιεμηιφγην ησλ θαιιηηερλψλ ηεο Ρψκεο
249

. Ο ίδηνο ν Βαδάξη εμάιινπ είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν „Αλαγέλλεζε‟ ζηνπο Βίνπο ζέινληαο λα δείμεη ηελ ζπλέρεηα 

απφ ηελ αξραηφηεηα θαη πσο ηψξα ζηελ δηθή ηνπ επνρή φια ηα πξάγκαηα έρνπλ 

θζάζεη ζην απνθνξχθσκα ηεο αλάπηπμήο ηνπο
250

. Σελ ίδηα ψξα νη λσπνγξαθίεο ηνπ 

αιβηάηη, πάιη γηα ην παιάηη ησλ Φαξλέδε (1553), κε ηελ ρξήζε ησλ αλαθνξψλ ζηελ 

ξσκατθή αξραηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ξσκατθά απηνθξαηνξηθά αλάγιπθα, πνπ 

ήηαλ ην πξφηππν γηα ηα έξγα πνπ επηδείθλπαλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ πάπα, εθνδίαδαλ 

ηνλ Βαδάξη κε κηα κνληέξλα αληίιεςε πεξί ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ θχθισλ
251

. Έηζη 

θη αιιηψο «ε ρξήζε αξραίσλ κνηίβσλ θαη ζεκάησλ ζηελ ηέρλε ηνπ 15
νπ

 θαη ηνπ 16
νπ

 

αηψλα, αθφκε θαη ε ίδηα ε ηάζε ηεο αληηγξαθήο αξραίσλ έξγσλ, δελ παχνπλ λα 

                                                                                                                                            
εκπεηξία ζην παιάηη θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ έξγσλ κεηαμχ ηνπο ράξε ζηηο πνιχ θαιέο, επηπρψο, 

θσηνγξαθίεο πνπ δηαζέηνπκε απφ ηελ εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα ζην βηβιίν ησλ Ug. Muccini / Al. 

Cecchi, Le Stanze del Principe in Palazzo Vecchio, Le Lettere, Φισξεληία, 1995 (α΄ έθδ. 1991). 
246 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 94. 
247 Βι. φπ. π. 
248 Γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ Παιαηηνχ ησλ Μεδίθσλ σο κέξνο ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο βι. 

R. J. Grum, «Lessons from the Past: the Palazzo Medici as Political „Mentor‟ in Sixteenth-Century 

Florence», The Cultural Politics of Duke Cosimo I de‟ Medici, επηκ. Konrad Eisenbichler, Ashgate, 

Άιληεξζνη/ Μπέξιηλγθηνλ/ ηγθαπνχξε/ χληλευ, 2001, ζει. 47-61. 
249 Βι. K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 94. 
250 Βι. Βαδάξη-Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 7. 
251 Βι K. W. Forster., «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 96. 
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απνηεινχλ κέξνο ηεο απιηθήο ηδενινγίαο πνπ θαιιηεξγνχζαλ νη νπκαληζηέο θαη νη 

θαιιηηέρλεο γηα ηνπο εγεκφλεο ηνπο θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο»
252

.  

Ζ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ Κφδηκν θαη ηεο λέαο αξηζηνθξαηίαο πνπ 

εθπξνζσπνχζε, ε απφιπηε δειαδή πνιηηηθή θπξηαξρία – πνπ φπσο είπακε ήηαλ ην 

θαηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ πιήξε έιεγρν φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

θενπδαξρηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο – ζα εθθξαζηεί ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο κε ην έξγν 

ηνπ Αξξεηηλνχ. Σν δσγξαθηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη επνκέλσο έκπλεπζε ελφο 

αηφκνπ, παξά ε απεηθφληζε ζην θαιιηηερληθφ επίπεδν ηεο ηδενινγίαο ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο ηεο λέαο κεγαιναζηηθήο αξηζηνθξαηίαο πνπ απαξηίδνληαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ Μεδίθσλ θαη φζεο άιιεο ηνπο ζηήξημαλ θαη ηνπο ππνζηήξημαλ λα αλέβνπλ ζηελ 

εμνπζία. Έηζη θη αιιηψο ε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ απνδεηθλχεη ηελ επξχηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, ελψ ε εκπινθή επίζεκσλ θνξέσλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κφδηκν δελ αθήλεη 

θακία ακθηβνιία γηα ην πνην ζα έπξεπε λα είλαη ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εηθαζηηθνχ απνηειέζκαηνο· ν δνχθαο άιισζηε ήηαλ ζηελ νπζία ν κνλαδηθφο 

επίζεκνο παξαγγειηνδφηεο εθείλε ηελ επνρή ζηε Φισξεληία. Ζ „νπηηθή ηδενινγία‟ 

ινηπφλ ζα ζπκππθλψζεη ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο, θαζψο 

θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην.  

θνπφο ηφζν ηνπ δνχθα φζν θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή πνπ είρε 

πξνζιάβεη, θαίλεηαη λα είλαη, ζηελ παξνχζα θάζε, ε εμχκλεζε θπξίσο ησλ 

επηηεπγκάησλ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαζεζηψηνο κέζσ ησλ αιιεγνξηψλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα εδψ, κέζα απφ κπζνινγηθά ζέκαηα, κε απψηεξν θπζηθά ζηφρν ηελ 

πιήξε απνδνρή ηνπ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Σαπηφρξνλα καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη σο επίζεκε 

δεκφζηα καξηπξία, λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πιήξε κεηαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ζε 

δνπθάην θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαλ κέζα ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Βξηζθφκαζηε 

εηθαζηηθά ζην ζηάδην πνπ ν Cochrane νλνκάδεη «επηβεβαίσζε θαη αλάδεημε»
253

, ιίγν 

πξηλ ηνλ ζξίακβν, ελψ πεξηγξάθνληαη κέζα απφ αιιεγνξίεο θαη ζπκβνιηζκνχο φια ηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο κέρξηο εδψ.  

Σα Γηακεξίζκαηα ησλ ηνηρείσλ θαηαιακβάλνπλ ηνλ δεχηεξν θαη ηειεπηαίν 

φξνθν ηνπ παιαηηνχ, θάησ αθξηβψο απφ ηελ Σαξάηζα ηνπ Κξφλνπ. Ζ εηθνλνγξάθεζε 

ινηπφλ ζα αξρίζεη απφ εθεί πξνθεηκέλνπ, φπσο ν ίδηνο ν Βαδάξη αλαθέξεη ζηα 

                                                 
252 Ν. Υαηδεληθνιάνπ, «Αλαγέλλεζε, Έλα θαηλφκελν παξαλνεκέλν», Διεπζεξνηππία,Ηζηνξηθά,2001, 

ηρ, 81, ζει. 11. 
253 Βι. Δ. Cochrane, Florence in the forgotten centuries 1527-1800, φπ. π., ζει. 11-92. 
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Ragionamenti,  λα βξίζθνληαη ηα πξψηα έξγα ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν 

θνληά ζηνλ νπξαλφ, αθηεξσκέλα ζηνπο νπξάληνπο Θενχο θαη εθείλα ηνπ θάησ νξφθνπ 

ζηνπο επίγεηνπο Θενχο ηνπ ιακπξνχ νίθνπ ησλ Μεδίθσλ
254

, επηδεηθλχνληαο άκεζα 

ηελ „ζετθή‟ πξνέιεπζε ηνπ δνχθα θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ
255

. Σα Γηακεξίζκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο αίζνπζεο: ε Αίζνπζα ησλ ηνηρείσλ, ε νπνία είλαη ε θεληξηθή 

θαη κεγαιχηεξε, ε Αίζνπζα ηεο Γήκεηξαο, ηεο Καιιηφπεο, ηνπ Γία, ηνπ Ζξαθιή θαη 

ηεο Ρέαο ή αιιηψο Κπβέιεο, θαη δχν εμσηεξηθνί ρψξνη, ε Σαξάηζα ηνπ Κξφλνπ θαη ε 

Σαξάηζα ηεο Ήξαο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλα αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ην ζχλνιν ησλ παξαζηάζεσλ
256

.  

 

Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ  

«Θπκάκαη φηη απφ ηηο 15 ηνπ Γεθέκβξε 1555 κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ 1556 

νινθιεξψζεθε ε αίζνπζα ησλ ζηνηρείσλ»
257

. ε ιηγφηεξν, ινηπφλ, απφ έμη κήλεο ν 

Βαδάξη, κε ηελ θαηαιπηηθή νπσζδήπνηε ζπλδξνκή ησλ βνεζψλ ηνπ θαη θπξίσο ηνπ 

Γθεξάξληη, νινθιήξσζε ηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ. Αλ θαη ην 

φλνκα πνπ έδσζε ήηαλ ε Αίζνπζα ησλ ηνηρείσλ θαη παξ‟ φιν πνπ ηα ηέζζεξα 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ έξγα έρνπλ αληίζηνηρα νλφκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξφθεηηαη γηα ηελ αιιεγνξία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο κπζνινγηθήο 

ηζηνξίαο ηεο ζενγνλίαο ηνπ Ζζίνδνπ. Ζ McGrath ππνζηεξίδεη κάιηζηα φηη ε άκεζε 

πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ Μπάξηνιη, πνπ φπσο είπακε ήηαλ απηφο πνπ ζρεδίαζε αξρηθά 

ην πξφγξακκα, ήηαλ ην Genealogia Deorum ηνπ Βνθθάθηνπ
258

.  

Σν θεληξηθφ ηκήκα ηεο νξνθήο θαηαιακβάλεη κηα ειαηνγξαθία κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ, κε ηίηιν Σν ηνηρείν ηνπ Αέξα (επφκελε ζει. ιάδη ζε μχιν, 1555-1557), 

πνπ απεηθνλίδεη έλα απφ ηα πξψηα επεηζφδηα, ηε ζηηγκή πνπ ν Κξφλνο επλνπρίδεη ηνλ 

                                                 
254 Bι. Vasari-Milanesi, φπ. π., Giornata Seconda, Ragionamento Primo, ηφκ. 8, ζει. 85. 
255 Ζ McGrath ππνζηεξίδεη φηη πνιιέο απφ ηηο κεηαθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο Μέδηθνπο δελ είλαη 

θαη ηφζν επδηάθξηηεο, βι. Δ. McGrath, «‟Il senso nostro‟: The Medici Allegory Applied to Vasari‟s 

Mythological Frescoes», ζην Giorgio Vasari -  Σra decorazione ambientale e storiografia artistica, 

Convegno di studi (Arezzo 1981), επηκ. Gian Carlo Garfagnini, Leo s. Olschki Editore, Φισξεληία, 

1985, ζει. 119 θαη Vasari-Milanesi, φπ. π., Giornata Prima, Ragionamento Secondo, ηφκ 8, ζει. 41, 70.  
256 ην βηβιίν ησλ Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici - Guida Storica,φπ. π., 

νθείινπκε πνιιά γηα ηνλ αλαιπηηθφ θαηάινγν θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ καο πξνζθέξνπλ. 
257 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 75. 
258 Δ. McGrath, «‟Il senso nostro‟», φπ. π., ζει. 124. 
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παηέξα ηνπ Οπξαλφ. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ έξγν κέζα ζηελ αίζνπζα γηα ην νπνίν 

ζπκθσλνχλ φινη νη κειεηεηέο φηη είλαη απνθιεηζηηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ Βαδάξη
259

.  

 

χκθσλα κε ην κχζν ε Γε γελλήζεθε απφ ην Υάνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

γέλλεζε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ηνλ Οπξαλφ. Απφ ηελ έλσζε ηεο Γεο κε ηνλ 

Οπξαλφ ή, ζχκθσλα κε κηα άιιε ζεσξία, ηεο Γεο κε ηα ηνηρεία γελλήζεθαλ νη 

Σηηάλεο. Ο Οπξαλφο ππνπηεπφκελνο φηη ζα έραλε ηελ εμνπζία ηνπ έθξπςε ηα παηδηά 

ηνπ κφιηο γελλήζεθαλ, εθηφο απφ ηνλ λεφηεξν, ηνλ Κξφλν, ν νπνίνο ηειηθά ελψλεηαη 

κε ηελ κεηέξα ηνπ, επλνπρίδεη ηνλ Οπξαλφ θαη παίξλεη ηα ζθήπηξα
260

.  

Ζ ζθελή ηνπ επλνπρηζκνχ θαηαιακβάλεη εδψ ην θεληξηθφ ηκήκα θαη 

βξίζθεηαη ζε πξψην πιάλν. ηα αξηζηεξά νη δχν γέξνληεο πνπ πιάζνπλ θάπνηεο 

παηδηθέο θηγνχξεο απνηεινχλ πηζαλφηαηα ηελ αιιεγνξία ηνπ Θενχ-Γεκηνπξγνχ, ελψ 

ζηα δεμηά ε γπλαηθεία κνξθή πνπ πηέδεη ην ζηήζνο ηεο είλαη ε Clemenza (επηείθεηα), ε 

αιιεγνξία δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Θενχ λα ηξέθεη φια φζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πάλσ ζηε γε. Ζ γπλαηθεία θηγνχξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε δεμηά θαη βγάδεη απφ έλα 

βάδν δηάθνξα πνιχηηκα αληηθείκελα, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην Υξπζφκαιιν Γέξαο 

(ηηκεηηθφο ηίηινο) πνπ ν απηνθξάηνξαο έδσζε ζηνλ Κφδηκν ην 1545, είλαη ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο ράξηο πνπ ν Θεφο έδσζε ζε φια ηα πξάγκαηα. Ζ γπλαίθα πνπ 

ζεθψλεη ην βέιν απφ ην πξφζσπφ ηεο είλαη ε ηάμε ηνπ νπξαλνχ θαη ε κνξθή κε ην 

ζηεθάλη ζηνλ αέξα ζπκβνιίδεη ηνλ Θξίακβν, ελψ νη δχν γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζηάζε πξνζεπρήο ζπκβνιίδνπλ ηελ πίζηε ζην Θεφ. Σέινο, απφ πάλσ, βιέπνπκε έλα 

ζηεθάλη κε πνιχηηκνπο ιίζνπο, ηζρπξφ θαη ηεξάζηην γηα λα θαιχπηεη φιν ην ζχκπαλ 

                                                 
259 Βι. L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 94, Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici - Guida 

Storica, φπ. π., ζει. 64, G. Lensi-Orlandi, Il Palazzo Vecchio di Firenze, φπ. π., ζει. 145, Ug. Muccini 

/ Al. Cecchi, Le Stanze del Principe in Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 54. 
260 Γηα ηηο ζεσξίεο πεξί ζενγνλίαο βι. Κ. Κεξέλπτ, Ζ Μπζνινγία ησλ Διιήλσλ, κηξθ. Γ. ηαζφπνπινο, 

Δζηία, Αζήλα, 1996 (α΄ γεξκαληθή έθδ. 1951), ζει. 29-79.  
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πνπ αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ζθαίξα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν
261

. Υξηζηηαληθά, βηβιηθά 

θαη παγαληζηηθά ζχκβνια ζπκπιέθνληαη κε ηξφπν παξάμελν γηα εκάο, ζίγνπξα φκσο 

αλαγλσξίζηκν ηφηε, ζε έλα θνηλφ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, φπσο ήηαλ ε ειίη ηεο 

θισξεληηλήο θνηλσλίαο ηελ νπνία ήζειε λα εληππσζηάζεη ν δνχθαο. 

Αλαιακβάλνληαο ινηπφλ ην πην ζεκαληηθφ έξγν ηεο δσήο ηνπ, ν Βαδάξη ζα 

ζπκεζεί φια ηα καζήκαηα πνπ είρε δηδαρζεί απφ ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ 

παξειζφληνο. Θα ζειήζεη ηψξα λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο απφ ηηο ηερλνηξνπηθέο         

θαη εηθνλνγξαθηθέο ιχζεηο πνπ κέρξη ηψξα, επαλεηιεκκέλσο, φπσο είδακε,             

είρε πηνζεηήζεη ζην εηθαζηηθφ ηνπ ιεμηιφγην, κε έλαλ εθιεθηηθηζκφ πξσηνθαλή ζε 

έθηαζε, αθφκα θαη γηα ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα, αιιά δηθαηνινγεκέλν σο έλα βαζκφ 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαγγειίαο
262

. Απηφ ζα γίλεη, ρσξίο θακία δηάζεζε γηα 

λεσηεξηζκνχο, κε έλαλ ηξφπν, φρη δεκηνπξγηθφ θαη αλαλεσηηθφ, παξά αθνκνηψλνληαο 

θαη θσδηθνπνηψληαο κε ηξφπν κεραληθφ ηα πξφηππα ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη φζα 

πξνέξρνληαη απφ ην θαιιηηερληθφ θέληξν ηεο Ρψκεο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

ηδενινγία κηαο απζηεξά δνκεκέλεο θνηλσλίαο, φπνπ, φπσο είπακε, δελ επηηξέπνληαη 

πεηξάκαηα θαη αλαηξνπέο. «Σα αηζζεηηθά ηδαληθά πνπ άξρηζαλ λα θπξηαξρνχλ ζηα 

έξγα πνπ παξαγγέιλνληαλ απφ ηνλ Κφδηκν – ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθξάηεζε, εθδήηεζε 

θαη ππνινγηζκφο – είλαη πάλσ απ‟ φια, ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο δσήο απφ φπνπ πξνέξρνληαη»
263

, ηα ηδαληθά πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο γηα ζηαζεξφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ θνηλσληθφ- 

νηθνλνκηθφ-πνιηηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ην απνιπηαξρηθφ ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο. 

Έηζη θη αιιηψο έμσ απφ ηνλ θχθιν ησλ Μεδίθσλ νη παξαγγειίεο πνπ δίλνληαλ ζε 

θαιιηηέρλεο ήηαλ ειάρηζηεο θαη ήζζνλνο ζεκαζίαο.  

Δγθαηαιείπνληαο ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ πξψηνπ καληεξηζκνχ ζα θξαηήζεη 

κφλν φζα ζηνηρεία δελ πξνθαινχλ θαη δελ ηαξάδνπλ ηηο ηζνξξνπίεο. Ζ ρξσκαηηθή ηνπ 

παιέηα ζα θαηαληήζεη, φπσο δηαπηζηψλνπκε θαη εδψ, ζρεδφλ κνλνρξσκαηηθή ρσξίο 

έληνλεο θσηνζθηάζεηο θαη πνιχ πην θπζηνθξαηηθή απφ απηή ησλ πξψησλ καληεξηζηψλ 

θαη ησλ Ρσκαίσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ρσξίο πεξίπινθνπο θαη ηδηφηξνπνπο ζπλδπαζκνχο. 

Όπνπ ζα επηρεηξεζεί  θάπνηα πνιπρξσκία, σο έλδεημε εθδήηεζεο, πνιπηέιεηαο θαη 

                                                 
261 Γηα ηηο επεμεγήζεηο ησλ κχζσλ βι. Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici - Guida 

Storica,φπ. π, ζει. 64 θαη G. Lensi-Orlandi, Il Palazzo Vecchio di Firenze, φπ. π., ζει. 145. 
262 Δηδηθά φζνλ αθνξά ηα εηθνλνγξαθηθά κνηίβα πνπ ρξεζηκνπνηεί κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε, θαη ζην 

βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη ε έθηαζε απηήο ηεο εξγαζίαο ην πξάηηνπκε, δεθάδεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

δσγξάθνο επηιέγεη κνξθέο θαη ζχλνια πνπ πξνέξρνληαη απφ έξγα πξνεγνχκελσλ δαζθάισλ θαη 

θπξίσο απφ ηνλ Μηραήι Άγγειν θαη ηνλ Ραθαήι. 
263 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 102. 
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ηειηθά θνηλσληθήο αλσηεξφηεηαο ηνπ παξαγγειηνδφηε, ζηπιηζηηθφ θαηάινηπν ίζσο 

ηνπ πξψηνπ καληεξηζκνχ, αιιά ηερλνηξνπηθά θαη πάιη πην θνληά ζηηο Αίζνπζεο ηνπ 

Βαηηθαλνχ ηνπ Ραθαήι, ε ρξσκαηηθή αξκνλία απνπζηάδεη ζρεδφλ πάληα. Απηφ πνπ 

απνκέλεη εδψ είλαη θάπνηεο δχζθνιεο ζηάζεηο ησλ ζσκάησλ, ηα νπνία είλαη φκσο 

πνιχ πην ρνληξνθνκκέλα, κε αδξά πεξηγξάκκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο, πην θνληά ζε απηφ κάιινλ ζηνλ Ραθαήι θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, παξά 

ζηνλ Μηραήι Άγγειν, φπσο ήζειε ν ίδηνο λα πεηχρεη, κε εμαίξεζε ίζσο ην ηειεπηαίν 

κεγάιν έξγν ηνπ Μπνπνλαξφηη, ηελ Γεπηέξα Παξνπζία (1535-41). Σν πξφηππν είλαη 

βέβαηα ν Σδνχιην Ρνκάλν θαη νη γίγαληέο ηνπ (1532-4), σο αλάκλεζε ηεο ηερληθήο 

ηνπ Ραθαήι, φκσο φια κνηάδνπλ πην ήξεκα, πην ππνινγηζκέλα θαη πην μεθάζαξα. Όια 

πιένλ πηέδνληαη λα εκθαληζηνχλ ζε πξψην πιάλν, ράλνληαο ζρεδφλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

βάζνπο θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, αθνινπζψληαο ζε απηφ πηζαλφηαηα ηνλ αιβηάηη 

πνπ είρε σο πξφηππν ηα ξσκατθά αλάγιπθα (ηελ επηινγή απηή ζα ηε δνχκε μεθάζαξα 

ζηε ζπλέρεηα). Απηφ πνπ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ηψξα ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ 

είλαη θπξίσο ην ίδην ην ζέκα, ην πεξηερφκελν θαη ην κήλπκα ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ 

θαη πψο απηφ ζα είλαη πην επδηάθξηην ζηνλ ζεαηή.  

ην έξγν ηνπ Αξξεηηλνχ ιείπεη θάζε έληαζε θαη δσληάληα θάηη πνπ θαίλεηαη 

αθφκα θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ, νη νπνίνη πην πνιχ κνηάδνπλ κε 

καξκαξσκέλεο κνξθέο, ρσξίο θακία δηάζεζε απεηθφληζεο δσληαλψλ αλζξψπσλ. 

Αξθεί λα ζπγθξίλνπκε ηελ κνξθή ηνπ Κξφλνπ ζην θέληξν (επφκελε ζειίδα εηθ. 

αξηζηεξά, Σν ηνηρείν ηνπ Αέξα, ιεπη. αληεζηξακκέλε), κε απηέο ηνπ Μηραήι 

Αγγέινπ (επφκελε ζειίδα εηθ. ζην θέληξν, Αξηζηνηέιεο ληα αλγθάιιν, Ζ Μάρε ηεο 

Καζίλα, ιεπη., Νφξθνιθ, Viscount Coke and Trustees of the Holkham Estate, κε βάζε 

ην έξγν ηνπ Μηραήι Άγγεινπ θαη εηθ. δεμηά, Μηραήι Άγγεινο, Ζ πιάηε ελφο γπκλνχ 

άλδξα, ζρέδην, 27x19.6 εθ., Βηέλλε, Graphische Sammlung Albertina, ~1504), πνπ 

πηζαλφλ είλαη ην πξφηππν, γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν πην ζηαηηθή θαίλεηαη απηή ζην 

Βαδάξη. Σψξα απεηθνλίδεηαη έλα ζψκα ζαλ έρεη αξηεξηνζθιήξσζε, φπνπ 

δηαγξάθνληαη κε έκθαζε νη φγθνη αιιά δελ δίλεηαη θακία πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, 

ζε αληίζεζε κε έλα ζψκα πνπ πάιιεηαη ζηα έξγα ηνπ Μπνπνλαξφηη. Γελ ππάξρεη πηα 

ε ζπζηξνθή ηνπ θνξκνχ πνπ παξαηεξνχκε ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, παξά κηα κνξθή  

πνπ δελ  μεθεχγεη απφ ηνλ  θαηαθφξπθν άμνλά ηεο, δίλνληαο κηα  αίζζεζε  αθηλεζίαο.  



 92 

   

Παξαηεξψληαο εμάιινπ ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη ην πψο νη δχν κνξθέο  θξαηάλε  ην 

θνληάξη, δηαπηζηψλνπκε πφζν πην έληνλε είλαη ε θίλεζε ζηνλ Μηραήι Άγγειν, πην 

δπλακηθή θαη πφζν πην εχγισηηα δίλεηαη ε αίζζεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ζε 

αληίζεζε κε κηα αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο, «ελφο ςπρξνχ ειέγρνπ θαη κηαο ζίγνπξεο 

ςπρξήο ζπκπεξηθνξάο»
264

 ηνπ Βαδάξη∙ ν αγθψλαο ηνπ ρεξηνχ ζηνλ Μηραήι Άγγειν 

ζρεκαηίδεη νμεία γσλία, ζηνλ Βαδάξη νξζή.  

πγθξίλνληαο εμάιινπ ηελ κνξθή ηνπ Οπξαλνχ (Σν ηνηρείν ηνπ Αέξα, ιεπη.) 

κε ηελ πξψηε ηεο πεγή, απηήλ απφ ηελ Απνθαζήισζε ηνπ Ρφζζν, θαζψο θαη ηα 

κεηέπεηηα έξγα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βαδάξη (φπσο είδακε παξαπάλσ), είκαζηε ζε ζέζε λα 

δνχκε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ Αξξεηηλνχ θαη πψο θαηαιήμακε ζε απηφ ην 

ζθιεξφ χθνο, ζε απηφ ην ζρεδφλ αγθπισκέλν ζψκα κε έληνλε πιαζηηθφηεηα αιιά 

ηαπηφρξνλα κε κηα κνξθνπιαζία έληνλα αληηλαηνπξαιηζηηθή.  

 

Οη ίδηεο παξαηεξήζεηο λνκίδνπκε ηζρχνπλ θαη γηα ηα άιια ηξία κεγάια έξγα 

πνπ εθηειέζηεθαλ βέβαηα ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ Γθεξάξληη, πάληα φκσο ππφ ηελ 

επίβιεςε, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ παξέκβαζε θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ Βαδάξη
265

.  

Πηζηφο ζηε ζπλήζεηά ηνπ ζα επαλαιάβεη θαη εδψ φια ηα αγαπεκέλα ηνπ 

ηερλάζκαηα θαη φια ηα κνηίβα πνπ είρε, ήδε, πξν πνιινχ πηνζεηήζεη, κε κηα λέα 

                                                 
264 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 102. 
265 Βι. Et. Allegri / Al.  Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici - Guida Storica, φπ. π, ζει. 63 θαη L. Corti, 

Vasari, φπ. π., ζει. 94. 
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αζθαιψο αληηκεηψπηζε. Κνηηάδνληαο γηα παξάδεηγκα Σν ηνηρείν ηεο Φσηηάο (εηθ. 

πάλσ, Βαδάξη/ Γθεξάξληη, λσπνγξαθία, 1555-1557), παξαηεξνχκε ηηο παξαπνκπέο 

ηνπ ζην ραξαθηηθφ ηνπ Μαξθαληφλην Ρατκφληη (Marcantonio Raimondi) γηα έλα έξγν 

ηνπ Μπαληηλέιη (εηθ. θάησ, Σν καξηχξην ηνπ Αγίνπ Λαπξεληίνπ, ραξαθηηθφ, Λνλδίλν, 

British Museum, Department of Prints and Drawings), πνπ πάιη σο πξφηππν έρεη ηελ 

Μάρε ηεο Καζίλα.  
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Ζ ίδηα άιισζηε ε κνξθή ηνπ Ήθαηζηνπ θαη ίζσο αθφκα πεξηζζφηεξν ε 

αλδξηθή κνξθή δίπια ηνπ (εηθ. αξηζηεξά, Σν ηνηρείν ηεο Φσηηάο, ιεπη.) καο θέξλνπλ 

ζην λνπ ηελ εηθφλα ηνπ σηήξα ζηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Μηραήι Άγγεινπ (εηθ. 

δεμηά,  λσπνγξαθία, ιεπη., Ρψκε, Cappella Sistina, 1534-1541). 

   

Δπίζεο ζην ηνηρείν ηεο Γεο (επφκελε ζειίδα, εηθ. αξηζηεξά, Βαδάξη/ 

Γθεξάξληη, λσπνγξαθία, ιεπη., 1555-1557) ζα δνχκε κηα κνξθή πνπ πξνέξρεηαη 

πηζαλφλ απφ έλα έξγν ηνπ Πεξίλν ληει Βάγθα (επφκελε ζειίδα, εηθ. ζην θέληξν, Σν 

Μαξηχξην ησλ Γέθα Χηιηάδσλ, ιεπη., ζρέδην, 35,8x33,9 εθ., Βηέλλε, Graphische 

Sammlung Albertina, 1522-1523), πνπ είρε έηζη θη αιιηψο αληηγξάςεη, αιιά φπσο 

πξηλ ηνλίζακε, πηζαλφλ θαη απεπζείαο απφ ην έξγν ηνπ Ραθαήι πνπ είρε δεη ζηε 

Ρψκε
266

. Ζ έληαζε ησλ κπψλ ηεο γπλαηθείαο κνξθήο ζην ηνηρείν ηεο Γεο έρεη 

εμαθαληζηεί θαη απιψο ππάξρεη ην πεξίγξακκα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ζηάζε είλαη 

εληειψο επηηεδεπκέλε, εληειψο αθχζηθε, ελψ ην ίδην ην ζψκα κνηάδεη ηειείσο 

εμαξζξσκέλν. Έρεη επίζεο ραζεί ε αίζζεζε ηεο θίλεζεο, πνπ ζην έξγν ηνπ Πεξίλν θαη 

ζην αληίγξαθν ηνπ Βαδάξη, έδηλαλ ην ξνχρν πνπ αλεκίδεη θαη ηα εκθαλή αλνηρηά 

θάησ άθξα, πην θνληά ηψξα ζην δηθφ ηνπ λεαληθφ έξγν ηεο Απνθαζήισζεο (επφκελε 

ζειίδα, εηθ. δεμηά, ιεπη., ιάδη ζε μχιν, 327x197 εθ, Αξέηζν, SS. Annunziata, 1536-

1537), φπνπ ε κνξθή θαη πάιη δελ μεθεχγεη απφ ηνλ θάζεην άμνλα πνπ ζρεκαηίδεη. 

                                                 
266 Πξβι. εδψ ζει. 64. 



 95 

         

Ζ εθδήηεζε, φπσο είπακε παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη θπξίσο ζε θάπνηεο 

δχζθνιεο θαη ηερλεηέο ζηάζεηο ησλ ζσκάησλ, πξνεξρφκελεο πάληα  απφ ην ιεμηιφγην 

πνπ απφ θαηξφ είρε δηακνξθψζεη. ηελ πεξίπησζε ηεο γπλαηθείαο κνξθήο ζην 

ηνηρείν ηνπ Νεξνχ (Βαδάξη/ Γθεξάξληη, λσπνγξαθία, 1555-1557, ιεπη.) ζα δψζεη 

έκθαζε ζηελ ίδηα ηε δπζθνιία, ζε κηα αθχζηθε θαη ζηπιηδαξηζκέλε θίλεζε. 

 

Ζ εθδήηεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αίζζεζε θνκςφηεηαο ιφγσ ηνπ 

δηαθνζκεηηθνχ ζηπι, ζπλάδεη βέβαηα κε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ Μέδηθσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ λέσλ αξηζηνθξαηψλ λα απνπνηεζνχλ ην „ζηίγκα‟ ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

πξνέιεπζεο απφ ηελ αζηηθή ηάμε πνπ ηζηνξηθά ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ αλάδεημή ηνπο, 

πξφζεζε ήδε απφ θαηξφ εθθξαζκέλε ζηα έξγα ηνπ Μπξνληδίλν – κε ην λα θάλνπλ 

εκθαλή ην δηαρσξηζκφ ζε θάζε επθαηξία, εδψ κέζσ κηαο ηέρλεο απφκαθξεο θαη 

εμεδεηεκέλεο, δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ηέρλε ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηνπ πξψηνπ 

καληεξηζκνχ
267

. Αθφκα θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή είραλ ιάβεη αλάινγα κέηξα, 

                                                 
267 Ο Πηλέιιη ππνζηεξίδεη φηη ε πξφδα ηνπ Βνθθάθηνπ (ηνπ νπνίνπ ην έξγν θαηά ηελ McGrath ήηαλ ε 

πεγή ηνπ Μπάξηνιη πξβι. ππνζεκείσζε 224), «έλα γισζζηθφ δεκψδεο ινγνηερληθφ ηδίσκα πνπ δελ ζα 

έρεη λα θάλεη κε ηηο θαζεκεξηλέο αιινηψζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γιψζζαο, αιιά ζα ηξνθνδνηείηαη 

απφ ηε κίκεζε ηνπ „άξηζηνπ‟» επεξέαζε ην αληίζηνηρν ηνπ καληεξηζκνχ ζηε ινγνηερλία, ηνλ 
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φπσο ήηαλ ε απαγφξεπζε λα ληχλνληαη νη πνιίηεο φπσο νη αξηζηνθξάηεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνχλ νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο
268

. «Ση είλαη άιισζηε ε „ράξηο‟ 

(gratia), απηφ ην αηζζεηηθφ ηδεψδεο πνπ ν Βαδάξη πξνηείλεη θαη μαλαπξνηείλεη, αλ φρη 

έλα είδνο θνηλσληθήο πνηφηεηαο ηεο νκνξθηάο…καληέξα σο ηξφπνο χπαξμεο θαη 

δηαγσγήο ελφο πξνζψπνπ, „σξαίεο‟ θαη „θαιέο‟ καληέξεο σο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο»
269

. 

Απηφ ζα είλαη ην ππφδεηγκα ζην επίπεδν ησλ ηερλψλ γηα ην είδνο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ επηδηψθεη ην λέν απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, ε εηθαζηηθή έθθξαζε ηεο 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο κηαο άξρνπζαο ηάμεο πνπ ξέπεη πξνο ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 

παξάδνζε θαη πάλσ απφ φια επηδηψθεη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θεθηεκέλσλ. Ζ εδξαίσζε ηνπ δνχθα ζα πξνέιζεη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε a priori ηνπ δηθαηψκαηνο λα εμνπζηάδεη, είηε κε „ζετθή‟ εληνιή, είηε σο 

απφγνλνο θαη ζπλερηζηήο ησλ αξρφλησλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηψξα. Απηφο είλαη 

άιισζηε ν ιφγνο πνπ θαη νη παξαζηάζεηο πνπ είδακε κέρξη ζηηγκήο βξίζνπλ απφ 

ζχκβνια πνπ παξαπέκπνπλ απεπζείαο ζηνλ Κφδηκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Ο δνχθαο παξνκνηάδεηαη κε ηελ Αθξνδίηε ( Βαδάξη/ Γθεξάξληη, ηνηρείν ηνπ 

Νεξνχ, λσπνγξαθία, 1555-1557) ε νπνία κεηά απφ κηα πεξίνδν κε έληνλεο δηακάρεο 

έθεξε ηελ εξεκία ζηε ζάιαζζα, φπσο άιισζηε θαη ν Κφδηκν έθεξε κε ηελ 

δηαθπβέξλεζή ηνπ ηελ εξεκία ζηελ πνιηηηθή δσή – πνπ κάιινλ φκσο ηζνδπλακεί κε 

αθηλεζία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

                                                                                                                                            
κπεκπηζκφ, ηνπ νπνίνπ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη «ε πνηθηιία, ε κνξθνινγηθή εθδήηεζε, ε 

θνκςφηεηα θαη ν ιεμηινγηθφο πινχηνο», βι. Α. Πηλέιιη, Ζ Ωξαία Μαληέξα, φπ. π., ζει. 111.  
268 Βι. Δ. Ρ. Σζάκπεξιηλ, Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Αλαγέλλεζε, κηθξ. Α. Πέηξνπ, εθδ. Ωθεαλίο, Αζήλα, 

1972 (α΄ αγγιηθή έθδ. 1966), ζει.54. 
269 Α. Πηλέιιη, φπ. π., ζει. 104. 
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Ωο άιινο Ήθαηζηνο δεκηνχξγεζε ην λέν θξάηνο εκθπζψληαο φιεο ηηο Αξεηέο 

πνπ είρε δηδαρζεί θαη νη νπνίεο αλαπαξηζηψληαη ηψξα εδψ. ε έλα αλψλπκν γξάκκα, 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Μπάξηνιη, ν ζπγγξαθέαο απαξηζκεί φιεο ηηο  Αξεηέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ εηθνλνγξαθία, «αξεηέο πνπ νη ζενιφγνη απνδίδνπλ ζην Θεφ»
270

.         

Ο ίδηνο ν Κφδηκν ήζειε λα έρεη ή ηνπιάρηζηνλ λα απνδίδνληαη ζε απηφλ αξεηέο, φπσο 

ε Γλψζε, ε χλεζε, ε Δπηείθεηα, ε Πξφλνηα, ε Καινζχλε, ε Υάξηο, ε νβαξφηεηα, ε 

Σάμε, ε Φήκε θαη ε Γηθαηνζχλε, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εγεκφλα ν Μαθηαβέιη ζην νκψλπκν έξγν ηνπ
271

. Δίλαη „παξψλ‟ ζην επεηζφδην ηεο 

ζενγνλίαο ιφγσ ηνπ ζπλεηξκνχ απφ ηελ απφδνζε ηηκψλ, πνπ απεηθνλίδνληαη σο ην 

ρξπζφκαιιν δέξαο, απφ ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα, αιιά θαη ζην έξγν φπνπ ε Γε 

πξνζθέξεη ηνπο θαξπνχο ηεο ζηνλ Κξφλν (Βαδάξη/ Γθεξάξληη, Σν ηνηρείν ηεο Γεο, 

λσπνγξαθία, 1555-1557),  φπνπ  δηαθξίλνπκε  ηα ζχκβνια ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα, φπσο 

 

είλαη ε ρειψλα πνπ θξαηά ε λχκθε κέζα ζην λεξφ, ελψ θαη ν ίδηνο ν Κξφλνο είλαη ην 

δσδηαθφ άζηξν ησλ Μεδίθσλ. Ο Αηγφθεξσο πάλσ ζηνλ νπνίν θάζεηαη ν ζεφο θαη ν 

νπνίνο θξαηά αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ κηα ζθαίξα, έλα απφ ηα εκβιήκαηα ησλ 

Μεδίθσλ, εκπεξηέρεη κηα πιεζψξα απφ ζπκβνιηζκνχο πνπ παξαπέκπνπλ απεπζείαο 

ζηνλ Κφδηκν θαη αξθνχλ απφ κφλνη ηνπο, φπσο ζα δνχκε ζε άιιε επθαηξία ζηε 

ζπλέρεηα, ψζηε λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπ ζηελ θνξπθή ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο ππξακίδαο
272

. 

 

                                                 
270 G. Lensi-Orlandi, Il Palazzo Vecchio di Firenze, φπ. π., ζει. 145. 
271 Μαθηαβέιη Ν., Ο Ζγεκφλαο, κηθξ. Μ. Καζσηάθε, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα, 2003 (α΄ έθδ. 1993,   

α΄ ηηαιηθή 1532). 
272 Γηα ηελ ζεκαζία θαη ην λφεκα πνπ είρε ε αζηξνινγία γηα ηνπο Μέδηθνπο βι. πεξηζζφηεξα ζην J. 

Cox- Rearick, Dynasty and destiny in medici art - Pontormo, Leo X., and the two Cosimos, Princeton 

University Press, Πξίλζηνλ/ Νίνπ Σδέξζετ, 1984. 
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Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΗΑ 

Σνπο ίδηνπο ηζρπξνχο ζπκβνιηζκνχο πνπ παξαπέκπνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

δνχθα, ζα μαλαβξνχκε θαη ζηηο άιιεο αίζνπζεο ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γία θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Ζξαθιή. πλερίδνληαο ηνλ 

κπζνινγηθφ θχθιν πνπ πεξλάεη ηψξα απφ ηελ Αίζνπζα ησλ ηνηρείσλ θαη ηα πξψηα 

επεηζφδηα ηεο ζενγνλίαο, θηάλνπκε ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γία, ηνπ πηνχ ηνπ Κξφλνπ θαη 

ζενχ ηνπ Οιχκπνπ. Ο Κφδηκν ζα βξεζεί ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδνρήο, σο λφκηκνο 

δηάδνρνο, ζηνλ ζξφλν ηεο εμνπζίαο ηνπ θφζκνπ, σο απεπζείαο απφγνλνο φισλ ησλ 

ζεψλ θαη ησλ εξψσλ. Ωο άιινο Γίαο ζα δηεθδηθήζεη ηελ απφιπηε εμνπζία ζε νπξαλφ 

θαη γε, απέλαληη ζε φινπο ηνπο άιινπο βαζηιείο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Ηηαιία. Ζ αίζνπζα 

πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ δνχθα βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ ζηνλ πξψην φξνθν.  

 

ην έξγν Ζ βξεθηθή ειηθία ηνπ Γία (Βαδάξη, ιάδη ζε μχιν, 1555-1556), ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο Πξφλνηαο θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ηελ αίγα απφ φπνπ ηξέθεηαη ν 

Γίαο, ελψ ε Μέιηζζα ηνπ πξνζθέξεη ην κέιη σο αιιεγνξία ηεο γλψζεο. Ζ „ζετθή‟ 

θαηαγσγή ηνπ Κφδηκν ππνλνείηαη θαη πάιη εδψ κε ηελ παξνπζία ηνπ Αηγφθεξνπ, ην 

δσδηαθφ ζχκβνιν ησλ Μεδίθσλ. 

Ο ίδηνο ν Κφδηκν είρε γελλεζεί βέβαηα ηνλ κήλα Αχγνπζην, ζην δψδην ηνπ 

Λένληα, φκσο ε πεξίνδνο ηνπ ρξφλνπ πνπ δσδηαθά βξηζθφκαζηε ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ 

Αηγφθεξνπ ζα απνδεηρζεί ζεκαδηαθή, θαζψο ηφηε ζα ζπκβνχλ ζεκαληηθά γεγνλφηα 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο. ηηο 9 ινηπφλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1537, 

ιίγεο κφλν κέξεο κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Αιέμαλδξνπ, ν Κφδηκν αλαθεξχρζεθε 
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αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη έγηλεο δνχθαο ηεο Φισξεληίαο. Απφ κηα ζχκπησζε, ηελ ίδηα 

πεξίπνπ εκεξνκελία ην 27 π.Υ. είρε θαηαθηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ, δηαδερφκελνο ηνλ 

δνινθνλεκέλν Ηνχιην Καίζαξα, ν Οθηαβηαλφο Αχγνπζηνο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ 

θισξεληηλή παξάδνζε – ηελ φπνία κε εληνιή ηνπ Κφδηκν „επηβεβαίσζε‟ θαη 

πξνψζεζε ν Μπνξγθίλη αξγφηεξα, ηφζν κε γξαπηά ηνπ φζν θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

σο ζχκβνπινο ηνπ Βαδάξη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαθφζκεζεο ζηε Μεγάιε άια – 

ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο πφιεο
273

. Ήδε απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ε απεηθφληζε ηνπ 

Αηγφθεξνπ είρε πηνζεηεζεί σο απηνθξαηνξηθφ έκβιεκα, σο έλα απφ ηα ζχκβνια πνπ 

παξέπεκπαλ ζηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα. Δμάιινπ ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα 

Αχγνπζηνπ (σο παξαιιειηζκφο ηνπ νλφκαηνο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα) ηνπ 1537 ν 

Κφδηκν είρε πεηχρεη ηελ πξψηε θαη ίζσο πην ζεκαληηθή ηνπ λίθε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ, ηελ λίθε ελαληίνλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ ζην Μνληεκνχξιν, ελψ ζηηο 2 

Απγνχζηνπ ηνπ 1554 είρε πεηχρεη ηελ θαηαιπηηθή λίθε ελάληηα ζηελ ηέλα, πνπ ζα 

εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζε νιφθιεξε ηελ Σνζθάλε – ν Αχγνπζηνο ληθψληαο ηνλ 

Μάξθν Αληψλην ζην Άθηην, είρε κπεη ζξηακβεπηήο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηελ πξψηε 

Απγνχζηνπ ηνπ 31 π.Υ. Ζ ζχλδεζε ηνπ Κφδηκν κε ηνλ Αχγνπζην λνκηκνπνηνχζε θαη 

επηβεβαίσλε, ζε επίπεδν ηψξα ζπκβνιηζκψλ, ηελ εμνπζία ηνπ Φισξεληηλνχ σο 

απφιπηνπ άξρνληα ηνπ θξάηνπο, εμνπζία πνπ ζηαδηαθά είρε επηηχρεη φζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο πνπ είρε δηακνξθψζεη κε ηνπο πνιίηεο θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε ππεθφνπο.  

 

Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΖ 

πλαθή κελχκαηα δηαπηζηψλνπκε θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Ζξαθιή, ν νπνίνο ζα 

αλαγλσξηζηεί σο πξφγνλνο ηνπ δνχθα. Ο πηφο ηνπ Γία ζπκβφιηδε ηηο αξεηέο ηεο 

δχλακεο θαη ηεο ηζρχνο, κε ηηο νπνίεο ν Κφδηκν έθεξε ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία 

ζηελ Σνζθάλε, κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο ηέλαο θαη ηηο λίθεο έλαληη ησλ Γάιισλ. 

                                                 
273 Ζ αληηκεηψπηζε θαη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο απφ ηνλ Αχγνπζην έηζη θη αιιηψο έδηλε ην ππφδεηγκα θαη 

ζηνλ δνχθα, ν νπνίνο ζαχκαδε ηνλ Ρσκαίν απηνθξάηνξα. Οη N. H. Ramage θαη An. Ramage καο 

πιεξνθνξνχλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Αχγνπζηνπ: «Ζ ξσκατθή ηέρλε θαη 

αξρηηεθηνληθή έκειιαλ λα ζπλδεζνχλ ζηελά κε ηελ θξαηηθή πξνπαγάλδα, αθνχ θαηεπζπλφηαλ απφ ηελ 

απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα. Οη ζηφρνη ηεο επίζεκεο ηέρλεο είραλ αιιάμεη. Ο Αχγνπζηνο, σο πξψηνο 

πνιίηεο ηεο Ρψκεο, θαιιηέξγεζε ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ σο πξνζηάηε ηεο εηξήλεο θαη επφπηε ηνπ 

επεκεξνχληνο θξάηνπο. Έλαο άιινο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο ήηαλ ε πξναγσγή ηεο ηζρχνο ηνπ 

ξσκατθνχ ιανχ γεληθφηεξα θαη ηεο δηθήο ηνπ δπλαζηείαο εηδηθφηεξα. εκαληηθφ γηα ηελ επηδίσμή ηνπ 

απηή ππήξμε ην γεγνλφο φηη ζεκειίσζε ηελ αμίσζή ηνπ γηα ηελ εμνπζία ζηε ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνλ 

Ηνχιην Καίζαξα», N. H. Ramage / An. Ramage, Ρσκατθή Σέρλε - Απφ ηνλ Ρσκχιν έσο ηνλ 

Κσλζηαληίλν, κηθξ. Υ. Ησαθεηκίδνπ, επηκ. Θ. ηεθαλίδνπ-Σηβεξίνπ, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε, 2000, (α΄ αγγιηθή έθδ. 1991), ζει. 100. 
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Όπσο ν κπζηθφο ήξσαο ζα πλίμεη ηα θίδηα ζε βξεθηθή ειηθία έηζη θαη ν Κφδηκν ζα 

θαηαπλίμεη ηελ εμέγεξζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ πνπ εθδειψζεθε κφιηο αλέιαβε ηελ 

εμνπζία (Βαδάξη, Ο Ζξαθιήο παηδί πλίγεη ηα θίδηα, ιάδη ζε μχιν, 1555-1556).  

 

Οη 12 άζινη ηνπ Ζξαθιή, πνπ είραλ κεηαθεξζεί θαη ζε κεηάιιηα, απνηεινχζαλ 

ηελ αιιεγνξία  ησλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ δεκφζησλ έξγσλ (αξδεπηηθά έξγα, 

νρπξψζεηο θαη δεκφζηα θηήξηα γηα ηελ ίδξπζε δεκφζησλ ηλζηηηνχησλ) ηα νπνία ν 

Κφδηκν ήζειε φζν ηίπνηα λα πξνβάιεη, αιιά θαη ηελ θαηάθηεζε ησλ 12 πην 

ζεκαληηθψλ πφιεσλ ηεο Σνζθάλεο
274

. χκβνια, φπσο απηφ ησλ Λεφλησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ εηθνλνγξαθία ησλ δεκνθξαηηθψλ, ιακβάλνπλ ηψξα λέν 

πεξηερφκελν – ην δψδην φπσο είπακε ηνπ Κφδηκν ήηαλ Λέσλ – πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα ηνπ λένπ θαζεζηψηνο
275

. Οη κχζνη ηνπ 

Ζξαθιή είραλ άιισζηε ρξεζηκνπνηεζεί ήδε σο αιιεγνξίεο ηεο εμνπζίαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ απηνθξάηνξα Καξφινπ Δ΄, κε ηνλ νπνίν έηζη θη αιιηψο ήηαλ ε ζπλδεδεκέλε ε 

κνίξα ηνπ Κφδηκν. 

 

 

 

                                                 
274 Βι. K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 81. 
275 Πεξηζζφηεξα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ Κφδηκν κε ηνλ Αχγνπζην θαη  ηνλ Ζξαθιή θαη ηελ ρξήζε απηήο 

εηδηθά ζηα πνξηξαίηα βι. K. W. Forster, φπ. π., ζει. 72-90. 
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ΣΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΔΟΝΣΑ Η΄ 
276

 

«1558 – Θπκάκαη φηη άξρηζαλ απηφλ ηνλ ρξφλν, ηνλ Ηνχλην, νη δχν αίζνπζεο 

ζηνλ θάησ φξνθν ηεο Μεγάιεο άιαο θαη πξψηε ήηαλ εθείλε πνπ είρε ην φλνκα ηνπ 

Κφδηκν ηνπ πξεζβχηεξνπ ησλ Μεδίθσλ φπνπ ππάξρνπλ 5 ηζηνξίεο ηεο δσήο ηνπ,  4 ζε 

λσπνγξαθίεο θαη κηα κεγάιε ζε ιάδη ζηνλ ηνίρν»
277

. Έηζη ν ίδηνο Βαδάξη καο 

ελεκεξψλεη γηα κία αθφκε θνξά γηα ηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην 

Παιάηζν Βέθθην. Πξφθεηηαη γηα ηα δηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξψην φξνθν, 

αθξηβψο θάησ απφ ηα Γηακεξίζκαηα ησλ ηνηρείσλ, θαη θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πάπα 

Λένληα Η΄(1513-1521). Οη εξγαζίεο άξρηζαλ ελψ αθφκε ζπλερίδνληαλ ε δηαθφζκεζε 

ηνπ επάλσ νξφθνπ. Οη αίζνπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη νη εμήο: ε Αίζνπζα ηνπ 

Κφδηκν ηνπ Πξεζβχηεξνπ, ηνπ Λνξέληδν ηνπ Μεγαινπξεπή, ηνπ πάπα Κιήκεληα Ε΄, ηνπ 

Σδηνβάλη ληειε Μπάληε Νέξε, ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα Κφδηκν θαη ε κεγάιε Αίζνπζα ηνπ 

πάπα Λένληα Η΄. Ο ίδηνο ν Βαδάξη ζηα Ragionamenti πξνζπαζεί λα ζπζρεηίζεη ηηο 

αίζνπζεο ησλ δχν νξφθσλ κε θάπνηα ζρφιηα αλάινγα κε ην πνηα κπζνινγηθή ζθελή 

απεηθνλίδεηαη ζην δσκάηην πάλσ απφ εθείλν πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζε έλαλ Μέδηθν, 

φκσο δελ είλαη πάληα θαηαλνεηφο θαη μεθάζαξνο απηφο ν ζπζρεηηζκφο θαη κάιινλ 

θαίλεηαη ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα εθβηάζεη εθ ησλ πζηέξσλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα
278

. 

Μεηά ηελ „ζετθή‟ επηβεβαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Κφδηκν ήξζε ηψξα ε ζηηγκή 

γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ίδηνπ ηνπ νίθνπ ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα 

θπβεξλνχλ ηελ πφιε, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ην ίδην ην θαζεζηψο ηεο 

θιεξνλνκηθήο κνλαξρίαο άξα θαη ν ίδηνο ν δνχθαο ζην ζξφλν ηνπ. Μέζα απφ ηελ 

εδξαίσζε ηνπ πξηγθηπηθνχ ηνπ ηίηινπ ζα επηηχγραλε ζπγρξφλσο ηελ δηεζλή 

αλαγλψξηζε πνπ επηζπκνχζε, ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ ζχλαςε ηζρπξψλ ζπκκαρηψλ 

θαη ζπκθσληψλ κε επλντθνχο φξνπο γηα ηελ Φισξεληία.  

Ζ εμειηθηηθή ζεσξία πνπ ν Βαδάξη πηνζεηεί ζηνπο Βίνπο αλαθνξηθά κε ηηο 

ηέρλεο πεξλάεη ηψξα θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ θχθινπ πνπ 

εηνίκαδε. «Ο Κφδηκν ρξεζηκνπνίεζε ηνπο πξνγφλνπο ηνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

Σνζθάλεο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ κπζνπιαζία. Ο παξαιιειηζκφο κπνξεί λα είλαη ιίγν 

απιντθφο, σζηφζν, είλαη θαλεξφ φηη ν Βαδάξη αληηκεηψπηδε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηηαιηθήο ηέρλεο πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν Κφδηκν έβιεπε ηελ ηζηνξία ηεο 

                                                 
276 Πξβι. παξάξηεκα ζει. 136 γηα ην ζρεδηάγξακκα ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ πξψηνπ νξφθνπ. 
277 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 79. 
278 Βι. J. L. Draper, Vasari‟s decoration in the Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 22-25 θαη Vasari-

Milanesi, φπ. π., Giornata Seconda, Ragionamento Terzo, ηφκ. 8, ζει. 122-164. 
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Σνζθάλεο· αιιά θαη νη δχν ήηαλ ζίγνπξνη φηη πιεζίαδαλ ηελ θνξπθή απφ φπνπ ε 

ηζηνξία ζα κπνξνχζε λα εηδσζεί σο κνλνπάηη πξνο ην παξφλ. Με κηα ηέηνηα ινγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ παξειζφληνο, φια βξήθαλ ηελ ζέζε ηνπο θαη φρη κφλν σο απφδεημε 

ησλ ηζηνξηθψλ παξαιιειηζκψλ θαη εμειίμεσλ. Έηζη επηβεβαησλφηαλ φηη ε ηζηνξία 

είρε έλα κήλπκα πέξα απφ ηνλ εαπηφ ηεο∙ κηα λέα επνρή έθηαλε, ν κχζνο κηαο 

αλαγελλεκέλεο ηνζθαληθήο απηνθξαηνξίαο εχξηζθε δηθαίσζε ζην παξειζφλ θαη 

λφεκα ζην παξφλ»
279

.  

Μέζα απφ ηζηνξηθέο ζθελέο θαη πνξηξαίηα, ν Βαδάξη ζα πξνζπαζήζεη λα 

κεηαηξέςεη νξηζηηθά ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηήλ κηαο πξηγθηπηθήο 

δπλαζηείαο, ζπλερίδνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην ήδε άξηζηα θαηαξηηζκέλν γηα 

ηελ πεξίζηαζε πξφγξακκα πνπ είρε νξγαλψζεη κε ηνλ Μπάξηνιη θαη είρε εθπνλήζεη 

κε ηνπο βνεζνχο ηνπ ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ. Μεηά ηνπο κπζηθνχο 

θαη ηνπο αξραίνπο πξνγφλνπο έθηαζε ε ψξα λα πεξάζνπλ ζηελ αησληφηεηα θαη νη 

άκεζνη πξφγνλνη ηνπ Κφδηκν θαη καδί κε απηνχο θαη ν ίδηνο.  

ε απηήλ ηελ απαξίζκεζε απφ «νπξάληνπο θαη επίγεηνπο ζενχο»
280

 δελ 

κπνξνχζε θπζηθά λα ρσξέζεη νπνηνζδήπνηε. Όζσλ νη βίνη είραλ γηα θάπνην ιφγν 

ζηηγκαηηζηεί απφ θάπνην αξλεηηθφ γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο γεγνλφο, έκεηλαλ 

έμσ απφ ηνλ θχθιν ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κλεκνλεπζνχλ ζε έλα δεκφζην 

έξγν πνπ θαηά πξψην ιφγν είρε σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ κεγαιείνπ ηνπ νίθνπ 

ηνχηνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη κηα αίζνπζα αθηεξσκέλε ζηνλ Αιέμαλδξν, 

ν νπνίνο βεβαίσο ππήξμε ν πξψηνο Μέδηθνο δνχθαο ηεο Φισξεληίαο κε θιεξνλνκηθφ 

δηθαίσκα δηαδνρήο. Ο έθιπηνο βίνο γηα ηνλ νπνίν ήηαλ γλσζηφο ζηνπο Φισξεληηλνχο 

αιιά θαη ην ζχληνκν θαη αδηάθνξν, αλ φρη επηβιαβέο, δηάζηεκα ηεο δηαθπβέξλεζήο 

ηνπ, ζα θειίδσλε νπσζδήπνηε ηελ αςεγάδηαζηε εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

πξνσζνχζε ν δνχθαο θαη ν δσγξάθνο ηνπ. Σφζν νη επηινγέο ησλ ζεκάησλ φζν θαη 

ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απεηθνλίδνληαλ ζρεδηάζηεθαλ κε κεγάιε επηκέιεηα γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ ηνπο, ελψ θαη νη ηερλνηξνπηθέο θαη κνξθνινγηθέο ιχζεηο, 

κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δξάζεο ζε πξψην πιάλν θαη κε έλαλ 

ρψξν απιά ππαηληθηηθφ, επηιέρηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νχησο ψζηε λα 

αλαδεηθλχεηαη θπξίσο ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ, πνπ απνθηνχζε πιένλ πξσηεχνληα 

ξφιν. Αο δνχκε γηαηί θαη κε πνηφλ ηξφπν ζε κεξηθά παξαδείγκαηα.   
 

 

                                                 
279 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 67.  
280 Vasari-Milanesi, φπ. π., Giornata Seconda, Ragionamento Primo, ηφκ. 8, ζει. 85. 
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Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΚΟΕΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΔΒΤΣΔΡΟΤ  

Όπσο έρνπκε πεη, νη γακήιηεο δηαθνζκήζεηο ηνπ 1539 θαη ην παιάηη ησλ 

Μεδίθσλ παξείραλ ήδε έλα γεληθφ πεξίγξακκα γηα ηελ δηαθφζκεζε ησλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ Κφδηκν, θαζψο πεξηείραλ «ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα απφ ηνπο 

βίνπο ησλ πην επηθαλψλ Μεδίθσλ απφ ηνλ Κφδηκν ηνλ πξεζβχηεξν, ζε δηάινγν κε ηα 

γεγνλφηα απφ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ δνχθα»
281

. Καηαιπηηθή πξέπεη λα ήηαλ θαη ε 

επίδξαζε απφ ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αιβηάηη γηα ην παιάηη ησλ 

Φαξλέδε, ν νπνίνο έηζη θη αιιηψο είρε πηνζεηήζεη ζην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην 

εηθνλνγξαθηθέο θαη ηερλνηξνπηθέο ιχζεηο πνπ παξέπεκπαλ ζηελ απηνθξαηνξηθή ηέρλε 

ηνπ Αχγνπζηνπ – αιιά έκκεζα θαη ζηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή πνπ είρε αλαπηχμεη ν 

Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο
282

.  

Ο θχθινο ινηπφλ ηεο έλδνμεο ηζηνξίαο ησλ Μεδίθσλ αλνίγεη κε ηνλ πξψην 

Κφδηκν ηεο δπλαζηείαο, ηελ νπνία ηψξα ν δνχθαο ήζειε λα εδξαηψζεη. Ζ επηινγή 

απηνχ ηνπ πξνγφλνπ θαη φρη θάπνηνπ άιινπ πξνγελέζηεξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη 

ε „παξάζηαζε‟ ζηνλ θάησ φξνθν, έρεη θπζηθά ηελ ζεκαζία ηεο ζηελ φιε ζθελνζεζία 

ησλ δηακεξηζκάησλ ησλ Μεδίθσλ. Ο Κφδηκν ν πξεζβχηεξνο ήηαλ ν πξψηνο Μέδηθνο 

πνπ θαηέθηεζε πνιηηηθφ αμίσκα ζηελ Φισξεληία θαη κάιηζηα κε ηελ εθνχζηα 

απφδνζή ηνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. Πνηα θαιχηεξε λνκηκνπνίεζε ηεο 

δπλαζηείαο ηνπ κπνξνχζε λα δεηήζεη ν δνχθαο! 

Δπηπξνζζέησο, ε επηινγή ησλ ζθελψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηεο νξνθήο είλαη ελδεηθηηθή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ 

θαιιηηέρλε θαη ηνπ παξαγγειηνδφηε ηνπ: Ζ αλαρψξεζε ηνπ Κφδηκν γηα ηελ εμνξία, Ζ 

επηζηξνθή ηνπ Κφδηκν απφ ηελ εμνξία, Ο Κφδηκν δειψλεη ζηνλ Άγην Bentivoglio ηελ 

θαηαγσγή ηνπ ψζηε λα θπβεξλήζεη ηελ Μπνιψληα, Ο Κφδηκν αλάκεζα ζηνπο 

θαιιηηέρλεο θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ, Οη Μπξνπλειέζθη θαη Γθηκπέξηη 

παξνπζηάδνπλ ζηνλ Κφδηκν ην κνληέιν γηα ηελ εθθιεζία ηνπ αλ Λνξέληδν. Σα 

πεξηζηαηηθά αλαθέξνληαη είηε ζε γεγνλφηα κε πνιηηηθή ζεκαζία γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπ Μέδηθνπ πξνγφλνπ, είηε ζε ζθελέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην κεγαιείν ηνπ 

σο καηθήλα ησλ ηερλψλ, ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία ήηαλ γλσζηφο θαη ηδηαηηέξσο 

δεκνθηιήο ζε φινπο ηνπο Φισξεληηλνχο. Ο δνχθαο πξνζέβιεπε αλαινγηθά λα πεηχρεη 

ηελ αλαγλψξηζή ηνπ θαη ζηα δχν επίπεδα, κε ζθνπφ, φπσο θαη ν „πξφγνλφο‟ ηνπ 

Αχγνπζηνο, λα πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

                                                 
281 Βι. K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 91. 
282 ρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Αχγνπζηνπ πξβι. ππνζεκείσζε 273. 
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φρη σο ηχξαλλν αιιά σο ζπλερηζηή ηεο δεκνθξαηίαο κε ηε ζέιεζε ηνπ „ιανχ‟. Κακία 

αλαθνξά δελ γηλφηαλ ζηηο εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο θαη αξεηέο ηνπ 

Κφδηκν ηνπ πξεζβχηεξνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζεί απφ ην λέν θαζεζηψο 

θάζε ραξαθηεξηζκφο πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηάμε ησλ αζηψλ θαη ησλ εκπφξσλ
283

.  

Λφγσ ηεο παξάιιειεο απαζρφιεζεο ηνπ Αξξεηηλνχ θαη ζε πνιιέο άιιεο 

εξγαζίεο (ε δηαθφζκεζε ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ πάλσ νξφθνπ ζπλερίδνληαλ) κεγάιν 

κέξνο είρε εθηειεζηεί απφ ηνπο βνεζνχο ηνπ – εδψ απφ ηνλ Μάξθν ληα Φαέληδα – 

πάληα φκσο πάλσ ζε ζρέδηα πνπ είρε εθπνλήζεη ν ίδηνο ν Βαδάξη (Βαδάξη/ Μάξθν ληα 

Φαέληδα, Ζ Αίζνπζα ηνπ Κφδηκν ηνπ Πξεζβχηεξνπ, λσπνγξαθία θαη ιάδη ζε μχιν, 

1556-1558). χκθσλα φκσο κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε, ην θεληξηθφ έξγν 

θάζε αίζνπζαο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ, ην επηκεινχληαλ 

πξνζσπηθά, φπσο άιισζηε θαη φια ηα έξγα φπσο ιέεη ν ίδηνο
284

.  

 

Έηζη θαη εδψ ε θεληξηθή ζθελή, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε πην ζεκαληηθή ίζσο ζηηγκή 

ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Κφδηκν ηνπ Πξεζβχηεξνπ θαη φιεο ηεο νηθνγελείαο, ε 

ζηηγκή πνπ νη Φισξεληηλνί θαινχλ πίζσ ζηελ πφιε ηνλ Κφδηκν θαη ηνπ πξνζθέξνπλ 

ηελ εμνπζία, θηινηερλήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Αξξεηηλφ.  

                                                 
283 Ο Williams ππνζηεξίδεη φηη απηφ γηλφηαλ θαη γηα ιφγνπο δηεζλνχο γνήηξνπ, θαζψο ζηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηα άιια ηηαιηθά θξάηε θαη θπξίσο κε ηελ Φεξάξα, ε Φισξεληία είρε ηελ θήκε φηη 

ήηαλ απιά κηα πφιε εκπφξσλ θαη ηερληηψλ ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πφιεηο φπνπ ππήξραλ πξηγθηπηθέο 

απιέο θαη νη θάηνηθνί ηνπο θαηείραλ ηίηινπο επγελείαο, βι. R. Williams, «The Sala Grande in the 

Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 170. 
284 Όπσο καο ιέεη ν ίδηνο ζηελ Απηνβηνγξαθία ηνπ, βι. G. Vasari, Lives of the Painters, Sculptors and 

Architects, φπ. π., ηφκ. 2, ζει. 1058. 
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Ο Μέδηθνο πάλσ ζην άινγφ ηνπ επηζηξέθεη ζξηακβεπηήο απφ ηελ εμνξία, απφ 

ηελ Πάληνβα θαη ηελ Βελεηία, ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1433 (Βαδάξη, Ζ επηζηξνθή ηνπ 

Κφδηκν απφ ηελ εμνξία, ιάδη ζε μχιν, 1556-1558).  

 

Δίρε εθδησρζεί απφ ηελ γελέηεηξά ηνπ ζηηο 3 Οθησβξίνπ 1433, επεηδή αθξηβψο είρε 

κεγάιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δχλακε θαη ήζειε λα απνθηήζεη θαη πνιηηηθέο 

εμνπζίεο. Ο Βαδάξη ηνλ ηνπνζεηεί πην ςειά απφ φινπο κε κηα ζηάζε ζηαζεξή θαη κε 

έλα χθνο ζρεδφλ εγεκνληθφ, λα δίλεη κε ζηγνπξηά πξνο ηνπο ππνηειείο ηνπ ηηο λέεο ηνπ 

εληνιέο. Ζ ζηάζε βέβαηα ζε πξνθίι παξέπεκπε ζην πνιχ γλσζηφ έξγν ηνπ Πνληφξκν, 

ηελ νπνία ήδε είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην πνξηξαίην ηνπ Λνξέληδν, θαη κε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, θαη ζε απηφ ηνπ Αιέμαλδξνπ. Ζ κνξθή ηνπ είλαη θπξίαξρε κέζα ζηνλ 

πίλαθα, κε κέγεζνο αθχζηθα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε ζηάζε παξάθιεζεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Σν ηέρλαζκα απηφ, λα 

ηνπνζεηεί ηνλ πξσηαγσληζηή ζε πξψην πιάλν θαη λα κεγεζχλεη ζηελ νπζία ηελ κνξθή 

ηνπ, ζα ην εληνπίζνπκε θαη ζε άιια έξγα ζηε ζπλέρεηα.  

Σν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ πνιππξφζσπε απηή ζχλζεζε, κε ηξφπν πνπ λα 

πξνθαιείηαη ζηνλ ζεαηή ε αίζζεζε φηη ιείπνπλ φια ηα ππφινηπα ρξψκαηα απφ δίπια, 

είλαη ην ζπκβνιηθφ θφθθηλν ρξψκα πνπ παξέπεκπε ζηνλ έλδνμν πξφγνλν – πηζαλφλ 

ιφγσ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Πνληφξκν – αιιά θαη ζηνπο αξραίνπο Ρσκαίνπο
285

. Ζ Cox-

Rearick καο πιεξνθνξεί επίζεο φηη ε θφθθηλε ηήβελλνο ζηελ ρξηζηηαληθή 

εηθνλνγξαθηθή παξάδνζε είλαη ην ζχκβνιν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Αγίνπ Κνζκά, ην 

νπνίν ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ εηθνλνγξαθηθή παξάδνζε ηνπ Κφδηκν ηνπ 

                                                 
285 ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ε θφθθηλε ηήβελλνο, ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο θαη θνζκηθήο εμνπζίαο, 

θνξηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο απηνθξάηνξεο θαη ηα πςειφηεξα κέιε ηεο ζπγθιήηνπ θαη ηνπ 

ηεξαηείνπ, ελ κέξεη εμαηηίαο θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο.  
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Πξεζβχηεξνπ, αιιά πιένλ θαη ζε απηή ηνπ δνχθα, ιφγσ ηεο ζπλσλπκίαο αιιά θαη 

ηνπ θνζκηθνχ ζπκβνιηζκνχ πνπ εκπεξηέρεη ην ίδην ην φλνκα, Κνζκάο- θφζκνο- 

Κφδηκν
286

. ην κηθξφ παξεθθιήζη πξνο ηηκήλ ηνπ πάπα Λένληα Η΄ ζα βξνχκε ηνπο δχν 

ζπλνλφκαηνπο, ληπκέλνπο θαη ηνπο δχν κε θφθθηλα ελδχκαηα, ηνλ Κφδηκν ηνλ 

Πξεζβχηεξν σο Άγην Κνζκά (εηθ. αξηζηεξά, Βαδάξη, ιάδη ζε μχιν, 1557-1558) θαη ηνλ 

δνχθα σο Άγην Γακηαλφ (εηθ. δεμηά, ιεπη. Βαδάξη, ιάδη ζε μχιν, 1557-1558). Δμάιινπ  

     

ν Βαδάξη πνιχ πηζαλφλ λα γλψξηδε ην αλέθδνην πνπ θπθινθνξνχζε ηφηε ζηελ 

Φισξεληία φηη «κπνξείο λα θηηάμεηο έλαλ επγελή κε δπν γηάξδεο θφθθηλν χθαζκα»
287

. 

Σν ζηπι ηνπ Αξξεηηλνχ παξακέλεη πάληα πεξηγξαθηθφ, κε κηα επίθαζε 

ξεαιηζκνχ, πνπ φκσο ιφγσ ησλ αθχζηθσλ, αιιά φρη δχζθνισλ, θηλήζεσλ πνπ 

παξαηεξνχκε ζηελ Δπηζηξνθή ηνπ Κφδηκν απφ ηελ εμνξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ζρεδφλ απφθνζκν θσηηζκφ, ρσξίο έληνλεο ζθηέο, καο δίλνπλ ηελ αίζζεζε πην πνιχ 

κηαο δηζδηάζηαηεο εηθφλαο ρσξίο βάζνο, ζαλ έλα θνιάδ απφ θσηνγξαθίεο. Αθφκα θαη 

ε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ Κφδηκν ηνπ Πξεζβχηεξνπ, ε νπνία ζα έπξεπε λα καο δίλεη 

ηελ εληχπσζε φηη εδψ πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα κηα ζθελή γεκάηε έληαζε, εθφζνλ 

δίλεη κε χθνο απζηεξφ θάπνηεο δηαηαγέο, είλαη άθνκςε θαη δελ πείζεη ηνλ ζεαηή γηα 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ πξσηαγσληζηή. Λφγσ ηνπ αθχζηθα κεγάινπ ρεξηνχ ζε ζρέζε κε ην 

ππφινηπν ζψκα θαη ηεο άθνκςεο θίλεζεο, ε φπνηα έληαζε εμαθαλίδεηαη θαη απνκέλεη 

απιά κηα εληππσζηαθή εηθφλα, ρσξίο φκσο θακία δσληάληα (εηθ. ζηελ επφκελε 

ζειίδα, Ζ επηζηξνθή ηνπ Κφδηκν απφ ηελ εμνξία, ιεπη.).  

                                                 
286 Βι. J. Cox-Rearick, Dynasty and destiny in medici art , φπ. π., ζει. 44. 
287 Βι. J.N. Stephens, The fall of the Florentine Republic 1512-1530, φπ. π., ζει. 26. 
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Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΛΟΡΔΝΣΕΟ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΠΡΔΠΖ 

Σελ ίδηα κεηαρείξηζε επηθχιαζζε θαη γηα ηελ επφκελε αίζνπζα, ηνπ Λνξέληδν 

ηνπ Μεγαινπξεπή, ηνπ δεχηεξνπ, ρξνληθά κφλν, ζε ζεκαζία πξφγνλν ηνπ δνχθα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην πνιηηηθφ κήλπκα ήηαλ αθφκα πην μεθάζαξν, θαζψο είρε 

δεκηνπξγεζεί πνιχ κεγάιε θήκε γχξσ απφ ην φλνκα ηνπ Λνξέληδν, ηφζν σο καηθήλα 

ησλ ηερλψλ φζν θαη σο πνιηηηθνχ· ε επνρή ηνπ ήηαλ γλσζηή σο ν ΄ρξπζφο αηψλαο‟. 

Ήηαλ, άιισζηε, ν πξψηνο πνπ αλνηθηά είρε εθθξάζεη ηελ πεπνίζεζε φηη 

νπνηνζδήπνηε επηζπκνχζε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θπξηαξρία, έπξεπε 

πξσηίζησο λα επηδηψθεη ηελ πνιηηηθή· ν Κφδηκν κνηάδεη λα ζπλερίδεη απφ εθεί πνπ 

ζηακάηεζε ν Λνξέληδν.  

Ζ αίζνπζα απηή καο δίλεη κηα πνιχ θαιή επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε, θπξίσο 

ιφγσ ησλ ρξσκαηηθψλ επηινγψλ, ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα έξγα πνπ εθηέιεζε κφλνο 

ηνπ ν Βαδάξη θαη ζε εθείλα πνπ εθηέιεζαλ άιινη, είηε καδί ηνπ είηε βαζηζκέλνη ζηα 

ζρέδηά ηνπ. Ο ίδηνο, ζπλεπήο ζηηο κέρξη ηψξα επηινγέο ηνπ, πηνζεηεί κηα ρξσκαηηθή 

παιέηα φπνπ θπξηαξρεί έλα κφλν ρξψκα, πνιχ πην ζπληεξεηηθή ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

ππνινίπσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηελ νπνία βέβαηα δελ απνξξίπηεη ιφγσ κάιινλ απηήο ηεο 

επίθαζεο θνκςφηεηαο πνπ δίλεη φπσο είπακε απηφ ην δηαθνζκεηηθφ ζηπι. Αλ 
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ζπγθξίλνπκε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηεο νξνθήο, ηνλ νπνίν εθηέιεζε καδί κε ηνλ θχξην 

ζπλεξγάηε ηνπ απηήλ ηελ επνρή, ηνλ Μάξθν ληα Φαέληδα (εηθ. αξηζηεξά, Βαδάξη/ 

Μάξθν ληα Φαέληδα, Ο Λνξέληδν ν Μεγαινπξεπήο δέρεηαη ηα δψξα ησλ πξεζβεπηψλ, 

ιάδη ζε μχιν, 1556-1558), ζε δηθφ ηνπ θπζηθά ζρέδην, παξαηεξνχκε κηα κεγάιε θαη 

εληππσζηαθή πνιπρξσκία – φρη φκσο θαη ρξσκαηηθή αξκνλία – ζε ζρέζε κε ηηο 

πιατλέο παξαζηάζεηο (εηθ. δεμηά, Βαδάξη, Ο Λνξέληδν ν Μεγαινπξεπήο ζηε Γίαηηα ηεο 

Κξεκφλαο, ιάδη ζε μχιν, 1556-1558) πνπ εθηέιεζε κφλνο ηνπ
288

, φπνπ βιέπνπκε πάιη 

ηελ θπξηαξρία ελφο θαη κφλν ρξψκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ πάιη ηνπ θφθθηλνπ, 

δηαπηζηψλνληαο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

  

 

Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΛΔΟΝΣΑ Η΄  

 «1560 – Θπκάκαη φηη απηφλ ηνλ ρξφλν ζηελ αξρή ηνπ Γελάξε άξρηζε ε 

αίζνπζα ηνπ Πάπα Λένληα φπνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ νξνθή, ζε ιάδη, ζε ελλέα 

κεγάινπο πίλαθεο, φια ηα έξγα»
289

. Απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Λνξέληδν πεξλάκε δίπια 

ζηελ Αίζνπζα ηνπ πξψηνπ Μέδηθνπ πάπα. Ζ εθηέιεζε ηεο αίζνπζαο απηήο άξρηζε 

ρξνληθά κεηαγελέζηεξα απφ απηή ηνπ δνχθα θαη ηνπ παηέξα ηνπ, φκσο ζηελ δηαδνρή 

ησλ Μεδίθσλ ν πάπαο αθνινπζεί ηνλ Λνξέληδν. Ο Βαδάξη ηνπ επηθπιάζζεη ηελ 

αίζνπζα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ δηακεξηζκάησλ, θάησ αθξηβψο απφ ηελ 

Αίζνπζα ησλ ηνηρείσλ, πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο. Οη Μέδηθνη είραλ 

επηζηξέςεη ζηε Φισξεληία ην 1512, ε δχλακή ηνπο φκσο εδξαηψζεθε κφλν κε ηελ 

                                                 
288 Γηα ηηο απνδφζεηο απηέο ζπκθσλνχλ θαη νη θπξηφηεξνη κειεηεηέο, βι. Et. Allegri / Al Cecchi., φπ. π, 

ζει. 136-142, Ug. Muccini / Al. Cecchi, φπ. π., ζει. 128-137 θαη L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 96-98. 
289 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 83. 
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άλνδν ζηνλ παπηθφ ζξφλν δχν εθπξνζψπσλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ Λένληα Η΄(1513-

1521) θαη ηνπ Κιήκεληα Ε΄(1523-1534). Ο Λέσλ Η΄, ζε αληηζηνηρία κε ηελ επάλσ 

αίζνπζα, ήηαλ απηφο πνπ ζα ζέζεη ηηο βάζεηο ελφο λένπ θφζκνπ, εθείλνλ φπνπ ζα 

θπβεξλνχλ παληνηηλά νη Μέδηθνη. Ζ εθινγή ηνπ απεηέιεζε ηελ πην ιακπξή ζηηγκή ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Μεδίθσλ θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ θνξχθσζε ηεο δχλακεο θαη ηεο 

επηξξνήο ηνπο. Όπσο απηφο είρε θαηαιάβεη ην χςηζην ζξεζθεπηηθφ αμίσκα, πνπ 

πηζαλφλ λα ηζνδπλακνχζε ηελ επνρή εθείλε θαη κε ην χςηζην πνιηηηθφ αμίσκα ζηελ 

Ηηαιία, έηζη θαη ν δνχθαο επηζπκνχζε λα θαηαιάβεη ηνλ πνιηηηθή εμνπζία ζηελ 

Σνζθάλε θαη ηα ζθήπηξα ζε φιε ηελ ρεξζφλεζν.  

Όηαλ ν Λένληαο Η΄ επηζθέπηεηαη ηελ Φισξεληία (Βαδάξη, ιάδη ζε μχιν, ιεπη., 

1560) ζηα 1515, ν δνχθαο αλ θαη δελ είρε γελλεζεί αθφκα, απεηθνλίδεηαη θαη ηνλ 

μερσξίδνπκε σο λεαξφ άληξα αλάκεζα ζην πιήζνο.  

 

ηελ ίδηα επίζεο αίζνπζα βξίζθνπκε, ληπκέλνπο σο Ρσκαίνπο απηνθξάηνξεο, 

ηνπο δχν πξψηνπο δνχθεο ηεο Φισξεληίαο, (Βαδάξη, εηθ. αξηζηεξά, Ο Αιέμαλδξνο ησλ 

Μεδίθσλ, ιάδη ζε μχιν θαη εηθ. δεμηά, Ο Κφδηκν Α΄, ιάδη ζε μχιν, θαη ηα δχν ~1560),  
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ζε έλα είδνο δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνιηηηθνχο άξρνληεο θαη ζε απηφλ πνπ 

βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο, κε ηνπο ζπλεηξκνχο λα είλαη 

θάηη παξαπάλσ απφ πξνθαλείο, ηφζν σο πξνο ην πνηνο εμνπζηάδεη ηελ πφιε αιιά  θαη 

ηη είδνπο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ παπηθνχ ζξφλνπ, „ζετθή‟- απφιπηε εμνπζία αζθεί. 

ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηεο νξνθήο ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά κηα ηζηνξηθή 

ζθελε· πξφθεηηαη γηα ηελ Καηάιεςε ηνπ Μηιάλνπ (Βαδάξη/ Σδηνβάλη ηξαληάλν 

(Stradano Giovanni), ιάδη ζε μχιν, 1560) πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 1521, 

φηαλ απηνθξαηνξηθά θαη παπηθά ζηξαηεχκαηα θαηέθηεζαλ ηελ πφιε πνπ νη Γάιινη 

θαηείραλ θαη ήιεγραλ γηα ρξφληα.  

 

Ζ αίζνπζα απηή άξρηζε φπσο ν ίδηνο ν Αξξεηηλφο καο ιέεη ζηα 1560. Οη Γάιινη, νη 

κηζεηνί ερζξνί ησλ Μεδίθσλ θαη ηνπ ζπκκάρνπ ηνπο, ηνπ απηνθξάηνξα Καξφινπ Δ΄, 

νη θχξηνη ζχκκαρνη ησλ δεκνθξαηηθψλ, αιιά θαη πνιχ πην πξφζθαηα ησλ ηελέδσλ, 

πνπ είραλ ζηξαθεί ελάληηα ζηνλ Κάξνιν Δ΄ θαη ζηελ ζπλέρεηα αληηζηάζεθαλ ζζελαξά 

ζηνλ ίδην ηνλ Κφδηκν, είραλ εδψ θαη έλα ρξφλν απνπνηεζεί θάζε δηθαηψκαηνο ζηελ 

Ηηαιία, ππνγξάθνληαο ηελ ζπλζήθε ηνπ Cateau-Cambrésis(1559). Με ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο κεγαιχηεξεο απεηιήο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Κφδηκν θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηνπ Ηζπαλψλ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ζπκκαρία κε 
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ηνπο Αςβνχξγνπο, ν πίλαθαο απηφο κνηάδεη κε πνιηηηθή δήισζε ππέξ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ Φισξεληηλψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ Μεδίθσλ απέλαληη ζε 

νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ έιεγρν θαη θίλδπλν
290

. Αο κελ μερλάκε φηη κε ηελ εηζβνιή 

ησλ Γάιισλ ζηε ρεξζφλεζν ζηα 1494 νη Μέδηθνη εθδηψρζεθαλ απφ ηελ γελέηεηξά 

ηνπο, ελψ νιφθιεξε ε Ηηαιία εηζήιζε ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ θαη βίαησλ 

αλαηαξαρψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβφινπ ηεο δχλακεο 

ηεο, ηεο Ρψκεο, θαη ηειηθά ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ηελ νπνία δελ 

κπφξεζε λα εμέιζεη ηνπο επφκελνπο αηψλεο θαη λα αλαιάβεη εθ λένπ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζε πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν. 

ηπιηζηηθά ν Βαδάξη, αλ θαη είρε εδψ σο βνεζφ ηνπ ηνλ Σδηνβάλη ηξαληάλν, 

αθνινχζεζε ηελ πεπαηεκέλε θαη ρξεζηκνπνίεζε φια ηα θσδηθνπνηεκέλα πηα θαη 

αθαδεκατθά ζηνηρεία πνπ δηαπηζηψζακε ήδε. Υξσκαηηθά πξφθεηηαη γηα έλα είδνο 

κνλνρξσκίαο κε θαθέ θαη θφθθηλνπο ηφλνπο ζε δηάθνξεο θιίκαθεο – ιφγσ ίζσο θαη 

ηνπ φηη ν πξσηαγσληζηήο είλαη ν Καξδηλάιηνο Σδνχιην ησλ Μεδίθσλ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν έλδπκα. Ζ θχξηα ζθελή δξάζεο, ε θαηάιεςε ηεο πφιεο 

δειαδή, βξίζθεηαη ζην πξψην επίπεδν, ζε πξψην πιάλν ρακειά, αθήλνληαο θαηά ηελ 

πξνζθηιή ηνπ ηαθηηθή πην ειεχζεξν ην πάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ πνιππξφζσπε 

ζθελή εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά πξνο ηα πάλσ, φρη φκσο θαη πξνο ηα πίζσ, αθήλνληαο 

θαη πάιη ηελ αίζζεζε φηη δελ ππάξρεη βάζνο, φπσο έλα δηζδηάζηαην αλάγιπθν, ελψ 

θαη νη κνξθέο, πνπ ππνηίζεηαη φηη παίξλνπλ κέξνο ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε, πην πνιχ 

ππνλννχληαη, εηδηθά αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα έξγν ζηελ νξνθή θαη 

επνκέλσο ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην δάπεδν. Σν πεξηγξαθηθφ θαη δηαθνζκεηηθφ 

ζηπι ζπλαληάηαη γηα κία αθφκε θνξά – φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα απηά ηα 

ρνληξνθνκκέλα θαη ζαλ ζε παρχξξεπζηε κνξθή ζψκαηα – ελψ παξφιν φηη ππάξρνπλ 

θάπνηεο πνκπψδεηο ζηάζεηο ηα πάληα κνηάδνπλ αθηλεηνπνηεκέλα. Σέινο παξαηεξνχκε 

ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ εηθνλνγξαθηθψλ κνηίβσλ απφ παιαηφηεξνπο δαζθάινπο θαη 

κάιηζηα κε ηνλ εθιεθηηθηζκφ πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ, φπσο γηα παξάδεηγκα  ζηελ 

κνξθή πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ππξθαγηά ζην Μπφξγθν ηνπ 

Ραθαήι, κε κηα νπηηθή γσλία πνπ παξαπέκπεη θαη πάιη ζηελ Μάρε ηεο Καζίλα ηνπ 

Μηραήι Άγγεινπ.  

 

                                                 
290 Ο Βαδάξη κάιηζηα θξφληηζε εδψ, φπσο είρε θάλεη θαη κε ηνπο Βίνπο ηνπ, λα δψζεη κε ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή ηζηνξηθή αθξίβεηα ηα γεγνλφηα, ρσξίο ζχκβνια θαη αιιεγνξίεο, ζχκθσλα θαη κε 

ηελ εληνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα, πξνθεηκέλνπ λα δίλεη πξαγκαηηθά ηελ εληχπσζε κηαο επίζεκεο 

δεκφζηαο θαηαγξαθήο πνπ δελ ζεθψλεη ακθηβνιίεο θαη αληηξξήζεηο. 
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Απφ ηελ αίζνπζα ηνπ πάπα Λένληα Η΄ πεξλάκε δίπια ζε εθείλε ηνπ άιινπ 

Μέδηθνπ πάπα, ηνπ Κιήκε Ε΄, ηνπ πάπα πνπ έζηεςε ηνλ Κάξνιν Δ΄ απηνθξάηνξα θαη 

λνκηκνπνίεζε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηελ Ηηαιία (Βαδάξη/ ηξαληάλν, Ζ ζηέςε ηνπ 

Κάξνινπ Δ΄, ιάδη ζε μχιν, 1561), ν νπνίνο επίζεο έζηεςε ηνλ Αιέμαλδξν πξψην 

Γνχθα ηεο Φισξεληίαο  λνκηκνπνηψληαο κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο κνλαξρηθέο βιέςεηο ησλ 

Μεδίθσλ θαη ηηο θενπδαξρηθέο ηάζεηο ηεο λέαο κεγαιναζηηθήο αξηζηνθξαηίαο. Σελ 

ζθελή κάιηζηα ηεο ζηέςεο ηνπ Καξφινπ Δ΄ ηελ πεξηγξάθεη κε πνιχ αλαιπηηθφηεξν 

ηξφπν ζηα Ricordanze, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα έξγα
291

. 

 

Δπφκελε αίζνπζα θαη πξηλ απφ εθείλε ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα, είλαη ε αίζνπζα 

ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ έλδνμνπ θαη δηάζεκνπ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ επηδφζεηο, 

ζηξαηεγνχ Σδηνβάλη ληειε Μπάληε Νέξε. Ο λένο δνχθαο, σο απφγνλνο ηνπ έλδνμνπ 

ζηξαηεγνχ, εθηφο απφ δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο αξεηέο δηέζεηε θαη ζηξαηησηηθέο θαη 

αθφκα θαη «ζε θαηξφ εηξήλεο δελ ζθεθηφηαλ ηίπνηε άιιν παξά ηνπο ηξφπνπο 

δηεμαγσγήο ηνπ πφιεκνπ»
292

, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Μαθηαβέιη. 

ηε Μεγάιε άια ζα  δνχκε πάιη ηνλ Κφδηκν λα ζρεδηάδεη ν ίδηνο πξνζσπηθά ηελ 

θαηάιεςε ηεο ηέλαο. 

                                                 
291 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 84-85. 
292 Ν. Μαθηαβέιη, Ο Ζγεκφλαο, φπ. π, ζει. 85. 
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Ζ ΑΗΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΟΤΚΑ ΚΟΕΗΜΟ Α΄ 

«Θπκάκαη φηη ηνλ ίδην ρξφλν (ελλ. 1559) έγηλε ε αίζνπζα, πιάη ζε απηήλ ηνπ 

Γνχθα Κφδηκν, κε κηα κεγάιε ηζηνξία ζηε κέζε ζε ιάδη»
293

. Ζ ψξα ηνπ ζξηάκβνπ γηα 

ηνλ Κφδηκν πιεζίαδε. ηελ αίζνπζα απηή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε αλάκεζα ζε ηξεηο, 

ζε απηήλ πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ κεγάιν πνιηηηθφ θαη καηθήλα ησλ ηερλψλ, ηνλ 

Λνξέληδν, ζηνλ κεγάιν ζηξαηεγφ θαη παηέξα ηνπ, ηνλ Σδηνβάλη ληειε Μπάληε Νέξε 

θαη ηέινο ζηνλ εθθιεζηαζηηθφ άξρνληα, ηνλ Λένληα Η΄, αλαπαξηζηψληαη φιεο νη 

ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο πξνζσπηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ δνχθα. Έρνπκε ηελ 

απεηθφληζε ηνπ Κφδηκν ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, απφ ην 1537 θαη ηελ πξψηε θάζε ηεο 

εθινγήο θαη ηεο εδξαίσζεο ζηελ εμνπζία , κέρξη θαη ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεη ην έξγν, 

φπνπ παξνπζηάδεηαη κε ηηο αξεηέο ηηο νπνίεο ήζειε λα επηδείμεη σο πάηξσλαο ησλ 

ηερλψλ, σο ζηξαηησηηθφο εγέηεο, αιιά θαη σο εγέηεο πνπ θξνληίδεη ην θξάηνο ηνπ κε 

ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ ζθελνζεζία ηεο „παξάζηαζεο‟ είλαη εμαηξεηηθή 

θαη απ‟ ην έλα έξγν πεξλάκε ζην άιιν κέζα απφ ηηο θηλήζεηο θαη ην βιέκκα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πξσηαγσληζηή πνπ καο πξνηξέπεη θαη καο ππνδεηθλχεη πξνο πνηα θαηεχζπλζε 

πξέπεη λα θνηηάμνπκε, ψζηε λα νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο πεξηήγεζήο καο ζηελ 

αίζνπζα.  

Ο Forster ππνζηεξίδεη φηη ηα πέληε γεγνλφηα πνπ βξίζθνπκε ζηα κεγάια έξγα 

ηνπ δσκαηίνπ, εηθνλνγξαθνχλ ηηο αξεηέο πνπ απνδίδνληαη γεληθά ζην θαζεζηψο ηνπ 

Κφδηκν: «δχλακε θαη λίθε ζην θεληξηθφ έξγν κε ηνπο Αηρκάισηνπο απφ ην 

Μνληεκνχξιν, εμνπζία κέζσ ηεο Δθινγήο ηνπ Κφδηκν, ειεπζεξία ή γελλαηνδσξία 

απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηηο ηέρλεο ζην ηφλην Ο Κφδηκν θαη νη θαιιηηέρλεο ηνπ. Ο 

ξφινο ηνπ σο ζηξαηεγνχ θαη σο ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή πεξηγξάθεηαη κε ηα άιια δχν 

ηφληη πνπ δείρλνπλ ηελ Ορχξσζε ηνπ Πφξην Φεξξάην ζηελ Έικπα θαη Ο Κφδηκν 

ζηέιλεη ζηξαηεχκαηα ζηε εξξαβάιιε. Κάζε ηφλην ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο δηπιαλνχο 

πίλαθεο κε αιιεγνξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πφιεσλ ηεο Σνζθάλεο πνπ ε θάζε κηα 

δέρζεθε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ράξε απφ ηνλ Κφδηκν, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ηψξα 

λεαξφο θαη κε αξραία παλνπιία»
294

. Μεηά ηνπο κπζηθνχο θαη ηζηνξηθνχο πξνγφλνπο 

θηάλνπκε ζην ηέξκα ηεο ηζηνξίαο, ζην απφγεην ηεο δφμαο ηεο νηθνγελείαο. Δδψ 

ζπλνςίδνληαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Κφδηκν κέζα απφ ηελ δηθή ηνπ νπηηθή 

                                                 
293 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 81. 
294 K. W. Forster, «Metaphors of Rule», φπ. π., ζει. 96 θαη γηα πιήξε επεμήγεζε ησλ ζθελψλ βι. Ug. 

Muccini / Al. Cecchi, φπ. π., ζει. 139-146. 
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γσλία, ε ηδενινγία ηνπ γηα ηε λέα ηνπ ζέζε κέζα ζην θξάηνο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ είρε 

ή επηζπκνχζε λα έρεη κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. 

Βιέπνπκε ινηπφλ λα απεηθνλίδεηαη ε απφιπηε θπξηαξρία ηνπ απέλαληη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ηνπ αληηπάινπο ζηελ κάρε ζην Μνληεκνχξιν (Βαδάξη/ ηξαληάλν, ιάδη 

ζε μχιν, 1559), σο δήισζε θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ήζειε λα εθαξκφζεη. 

Νηπκέλνο σο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο δίλεη εληνιέο ζηνπο εηηεκέλνπο δεκνθξαηηθνχο 

θαη ζηνπο Γάιινπο ζπκκάρνπο ηνπο πνπ ζθχβνπλ ην θεθάιη ζε έλδεημε απφιπηεο 

ππνηαγήο ζηνλ λέν ηνπο άξρνληα θαη ζηελ λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε. 

 

Κνηηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην ηφλην φπνπ απεηθνλίδεηαη ν δνχθαο αλάκεζα 

ζηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Απιήο ηνπ (εηθ. ζηελ επφκελε ζειίδα, Βαδάξη, ιάδη ζε μχιν, 

1559), κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηνχο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ είραλ δηακνξθσζεί γεληθφηεξα κέζα ζην δνπθάην. Ο Κφδηκν επηζπκνχζε 

αζθαιψο λα δηακνξθψζεη κηα εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξνζηάηε θαη πάηξσλα 

ησλ ηερλψλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην γφεηξφ ηνπ. Έηζη, φπσο 

παξαηεξεί ν Kirwin, ην έξγν απηφ έρεη δηπιφ ξφιν: «θεληξηθφ ζεκείν ηεο ηδενινγίαο 

ηνπ θχθινπ είλαη απηή ε εηθφλα ηνπ Κφδηκν σο αδηακθηζβήηεηνπ εγέηε ηεο 

Σνζθάλεο…θαη ε επαλεθηίκεζε ηεο ζρέζεο άξρνληα- θαιιηηέρλε πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηελ Απιή ηνπ Κφδηκν»
295

. 

                                                 
295 C. W. Kirwin, «Vasari‟s Tondo of Cosimo I with his Architects, Engineers and Sculptors in the 

Palazzo Vecchio», φπ .π., ζει. 121. 
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Ο Βαδάξη επηζπκεί λα δψζεη αθξηβψο ηελ εηθφλα ηνπ πάηξσλά ηνπ σο 

πξνζηάηε ησλ ηερλψλ, «εθφζνλ ε Δμνρφηεηά ζαο, αθνινπζψληαο ηα ίρλε ησλ 

εθιακπξφηαησλ πξνγφλσλ ηεο, αιιά θαη επεηδή πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη 

θαη παξνηξχλεηαη απφ ηελ εθ θχζεσο κεγαινςπρία ηεο, δελ παχεη λα επλνεί θαη λα 

εμπςψλεη θάζε είδνπο αξεηή, φπνπ θαη αλ απηή ζπλαληάηαη, θαη φρη κφλνλ έρεη ππφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδίσο ηηο ηέρλεο ηνπ ζρεδίνπ, αιιά θαη ζπάληα έξγα ηνπο»
296

, φπσο 

ν ίδηνο καο δειψλεη ζηελ αθηέξσζε ησλ Βίσλ. Δπηπξνζζέησο, ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο 

ζέιεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα λνκηκνπνηήζεη θαη ηελ δηθή ηνπ θνηλσληθή ζέζε – 

αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο ηνπνζεηεί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ, θάησ αξηζηεξά –  θαη ηελ 

ζέζε ησλ θαιιηηερλψλ γεληθφηεξα ζηε ρσξία ησλ ειεπζέξησλ ηερλψλ, 

παξνπζηάδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άλνδν πνπ είραλ επηηχρεη.  

Ζ εμάξηεζε φκσο απφ ηνλ άξρνληα, φπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλσο ηνλίζεη, 

είλαη πιήξεο θαη κάιηζηα εδψ θαίλεηαη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν. Όια 

κνηάδνπλ λα πεγάδνπλ απφ ηνλ δνχθα, φιεο νη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

άιισζηε θαη νη θνηλσληθφ-πνιηηηθέο, ζπγθεληξψλνληαη θαη ειέγρνληαη απφ απηφλ. 

Δίλαη εμάιινπ ν κνλαδηθφο παξαγγειηνδφηεο. Ο Κφδηκν είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην 

θέληξν ηνπ ηφλην, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ζε κεγαιχηεξν 

κέγεζνο, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηε ε δηαθνξά ηνπ απφ ηνπο ππνηειείο απιηθνχο ηνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κνηάδεη λα επηβάιιεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο θαιιηηερληθήο θαη 

πλεπκαηηθήο δσήο. Μάιηζηα ηνπνζεηψληαο ζε απηή ηελ ρνξεία ησλ θαιιηηερλψλ, πνπ 

                                                 
296 Βαδάξη- Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 7. Μάιηζηα ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ ίδηα αθξηβψο έθθξαζε θαη 

ζηηο δχν εθδφζεηο ησλ Βίσλ.  
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αμίδεη λα απαζαλαηηζηνχλ εδψ, δψληεο θαη λεθξνχο
297

, ν Βαδάξη ζρεκαηίδεη κηα 

θαληαζηηθή ζχλζεζε, ππνλνψληαο ηελ εμνπζία ηνπ δνχθα αθφκα θαη ζηνπο λεθξνχο 

θαη ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία. Όπσο ν Κφδηκν επηζπκνχζε, θαη είρε πιένλ θαηνξζψζεη, λα 

ειέγρεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ- πνιηηηθφ επίπεδν, έηζη θαη 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα νη θαιιηηέρλεο «αλ έπξεπε λα εμαξηψληαη απφ θάπνηνλ, απηφο 

ζα έπξεπε λα είλαη κφλν ν άξρνληαο πνπ ρξεκαηνδνηνχζε ηα έξγα ηνπο»
298

. 

Γηα κηα αθφκα θνξά ν Βαδάξη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μπάξηνιη, ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο φρεκα γηα ηελ πξνπαγάλδα ηνπ κχζνπ ησλ Μεδίθσλ θάπνηα πνιχ 

γλσζηά εηθνλνγξαθηθά κνηίβα, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή πξνέξρνληαη θαη πάιη απφ 

ηελ αξραηφηεηα, πξνζδίδνληάο ηνπο έηζη φιν ην απαξαίηεην θχξνο. χκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα ηνπ θίινπ απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα, ηνπ αιβηάηη, ν νπνίνο πξψηνο 

είρε θάλεη ρξήζε απηψλ ησλ κνηίβσλ, έηζη θαη ν Βαδάξη ζα ζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ 

ζηελ αξραηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζξηακβηθή αςίδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, φπνπ 

απεηθνλίδεηαη ν Μάξθνο Απξήιηνο αλάκεζα ζηηο ειεπζέξηεο ηέρλεο
299

 (αλάγιπθν, 

Ρψκε, Αςίδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ~170 κ.Υ.).  

  

                                                 
297 Οη δχν κνξθέο ηνπνζεηεκέλεο εθαηέξσζελ θαη ληπκέλεο κε αξρατθά ελδχκαηα, ψζηε λα μερσξίδνπλ 

απφ ηνπο δψληεο, είλαη ν αξρηηέθηνλαο Μπαηίζηα ληει Σάζζν, ζηα αξηζηεξά, θαη ν γιχπηεο θαη 

αξρηηέθηνλαο ησλ θήπσλ, ν Σξίκπνιν, ζηα δεμηά. Γηα ηελ αθξηβή αλαγλψξηζε φισλ ησλ κνξθψλ βι. C. 

W. Kirwin, «Vasari‟s Tondo of Cosimo I with his Architects, Engineers and Sculptors in the Palazzo 

Vecchio», φπ. π., ζει. 115-120. 
298 C. W. Kirwin, φπ. π., ζει. 121. 
299 Πξφθεηηαη γηα ηηο «ζθελέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα κεγάια αλάγιπθα θαη αξρηθά εληάζζνληαλ ζε 

ζπκθξαδφκελα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ Αδξηαλφ, ηνλ Σηβέξην ή ηνλ Μάξθν Απξήιην…Σα αλάγιπθα 

αλήθαλ αξρηθά ζ‟ έλα κλεκείν ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ θη εδψ βξίζθνληαη ζε δεχηεξε ρξήζε», N. H. 

Ramage/ An. Ramage, Ρσκατθή Σέρλε, φπ. π., ζει. 325. 
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Σν αλάγιπθν πνπ ιίγα ρξφληα πξηλ ππήξμε ην πξφηππν γηα ηνλ αιβηάηη ζην παιάηη 

ησλ Φαξλέδε, ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην δνπθηθφ παιάηη θαη κάιηζηα ηξεηο θνξέο: 

Ο Κφδηκν ν πξεζβχηεξνο αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

γξακκάησλ, Ο Λνξέληδν ησλ Μεδίθσλ κε ηνπο θηινζφθνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

γξακκάησλ, Ο Κφδηκν αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Απιήο ηνπ
300

.  

ε απηή ηε ζθελή ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηνλ Κφδηκν έλαο ηδεαηφο θχθινο 

πνπ απαξηίδεηαη απφ θαιιηηέρλεο πνπ ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ ηνλ δνχθα. 

Αθνινπζψληαο ην ξσκατθφ αλάγιπθν ζα ρσξίζεη ηελ ζθελή ζε δχν επίπεδα θαη ζα 

ηνπνζεηήζεη ηνλ πξσηαγσληζηή ζην θέληξν ηεο δξάζεο επάλσ, κε ηελ ίδηα κάιηζηα 

ζηάζε κε ην πξσηφηππν θαη κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο, 

φπσο αθξηβψο θαη ε κνξθή ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ. Μφλε δηαθνξά ζα είλαη ην θεθάιη 

ηνπ, ζηξακκέλν πξνο ηα πάλσ θαη δεμηά, φπσο θνηηάδνπκε, φκσο απηφ εληάζζεηαη, 

φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Kirwin
301

, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαιιηηέρλε λα θαζνδεγήζεη 

ην βιέκκα ηνπ ζεαηή πξνο ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία ήζειε λα εηδσζνχλ ηα έξγα. 

Ζ αίζζεζε ηεο έιιεηςεο βάζνπο πνπ δηαπηζηψζακε θαη ζε πξνεγνχκελα έξγα, εδψ 

δηθαηνινγείηαη απφιπηα αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ κεηαθνξά ελφο 

κνηίβνπ απφ αλάγιπθν ζε δσγξαθηθή, ην νπνίν βέβαηα εμππεξεηεί ηνλ ζηφρν ηνπ 

πίλαθα γηα αλάδεημε ηνπ ζέκαηφο ηνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ξφινπ ηνπ δνχθα σο 

πξνζηάηε ησλ ηερλψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αξραηφηεηα δελ είλαη πιένλ 

απνθιεηζηηθά εηθνλνγξαθηθφ φπσο γηλφηαλ ζηελ αλαγέλλεζε
302

, αιιά ηψξα θαη 

ηερλνηξνπηθφ, κε ηελ άξλεζε ηνπ ρψξνπ λα είλαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Υξσκαηηθά βξίζθνπκε θαη πάιη ηελ θπξηαξρία ησλ θαθέ-θφθθηλσλ ηφλσλ, κε 

εμαίξεζε έλα θαζαξφ θφθθηλν πνπ ππάξρεη ζηηο θάιηζεο ηνπ δνχθα, αηπρψο γηα ηελ 

φπνηα ρξσκαηηθή αξκνλία ζα ππήξρε ρσξίο απηφ, δηθαηνινγεκέλα φκσο ζε 

ζεκεηνινγηθφ επίπεδν, θαζψο παξαπέκπεη απεπζείαο ζην ζπκβνιηθφ θφθθηλν ρξψκα 

ησλ Ρσκαίσλ.  

Ζ επηηπρεκέλε απφ φηη θαίλεηαη, ιφγσ ηεο επαλάιεςεο, ζχλζεζε ηνπ Βαδάξη, 

πξνζερηηθά κειεηεκέλε, αλ αλαινγηζηνχκε ηα πνιιά πξνζρέδηα πνπ ππάξρνπλ
303

, 

                                                 
300  Ο Kirwin, πνπ αθηεξψλεη έλα εθηελέζηαην άξζξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαηά έλαλ πεξίεξγν 

ηξφπν αγλνεί πιήξσο ην έξγν ηνπ αιβηάηη, αλ θαη ζηνλ ίδην ηφκν ηνπ πεξηνδηθνχ έρεη δεκνζηεπζεί ην 

άξζξν ηνπ Forster, ζην νπνίν ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά θαη πνπ ζίγνπξα γλψξηδε θαζψο παξαπέκπεη ζε 

απηφ, βι. C. W. Kirwin, «Vasari‟s Tondo of Cosimo I with his Architects, Engineers and Sculptors in 

the Palazzo Vecchio», φπ. π., ζει. 113. 
301 Βι. C. W. Kirwin, φπ. π., ζει. 113. 
302 Βι. Ν. Υαηδεληθνιάνπ, «Ζ Αλαγέλλεζε ζηηο Σέρλεο», Διεπζεξνηππία, Ηζηνξηθά,2001, ηρ. 81, ζει. 

31-32. 
303 Βι. C. W. Kirwin, φπ. π., ζει. 110-115. 



 118 

ππνδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ζθελή παξαπέκπεη ζην αξραίν πξφηππν. Ο 

Κφδηκν επηζπκεί λα ζπλδεζεί φρη κφλν κε ηελ δπλαζηηθή παξάδνζε ηνπ Λνξέληδν θαη 

ηνπ Κφδηκν ηνπ Πξεζβχηεξνπ, πνπ έηζη θη αιιηψο είραλ κεγάιε θήκε σο πξνζηάηεο 

ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ, αιιά θαη κε ηελ αθφκε ζπνπδαηφηεξε θιεξνλνκηά 

ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηνλ ίδην ηνλ Μαηθήλα πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία 

ηνπ Οθηαβηαλνχ. 

 

Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΑΗΘΟΤΑ Ή  

ΑΛΑ ΝΣΔΛ ΣΗΝΚΟΤΔΣΔΝΣΟ
304

 

«1563 – Θπκάκαη φηη ν Δθιακπξφηαηνο θαη Δμνρφηαηνο Γνχθαο Κφδηκν ησλ 

Μεδίθσλ απνθάζηζε φηη έπξεπε λα γίλεη ε κεγάιε ζάια ηνπ Γνπθηθνχ Παιαηηνχ απφ 

πίλαθεο θαη λα αλέβεη ε νξνθή πεξηζζφηεξν απφ 15 πήρεο»
305

. Σελ ίδηα ινηπφλ ρξνληά 

πνπ ηδξχνληαλ ε Αθαδεκία ηνπ ρεδίνπ θαη ε θαιιηηερληθή δσή ηεο Φισξεληίαο 

ηίζνληαλ θαη επηζήκσο ππφ θξαηηθή πξνζηαζία, άξρηδε ε αλαθαίληζε ηεο Μεγάιεο 

Αίζνπζαο ηνπ Παιάηζν Βέθθην.  

Ζ αίζνπζα πνπ ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ 

Μεγάινπ πκβνπιίνπ ηεο θισξεληηλήο Γεκνθξαηίαο απέθηεζε, ιφγσ ηεο λέαο 

ρξήζεο ηεο σο αίζνπζαο αθξνάζεσλ, δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ ηα ππφινηπα 

δηακεξίζκαηα ηνπ παιαηηνχ. Ήηαλ αθξηβψο ε αίζνπζα φπνπ ζα δηεμάγνληαλ νη 

επίζεκεο ηειεηέο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο, φια ηα επίζεκα γεχκαηα, ε αίζνπζα φπνπ ζα 

γίλνληαλ δεθηνί φινη νη βαζηιείο, νη απηνθξάηνξεο θαη νη πάπεο, νη απεζηαικέλνη θαη 

πξέζβεηο ησλ άιισλ θξαηψλ. Μπνξεί βέβαηα θαη ηα ππφινηπα δηακεξίζκαηα λα 

θηινμελνχζαλ ηνπο „πςεινχο‟ πξνζθεθιεκέλνπο, φκσο απηή ε αίζνπζα απέθηεζε 

ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Δδψ ζα βξνχκε πιήξσο εθθξαζκέλν ην πνιηηηθφ „φξακα‟ ηνπ 

Κφδηκν γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ πξηγθηπηθνχ ηνπ ηίηινπ θαη ηελ δηεζλή ηνπ 

αλαγλψξηζε.  

Σελ ίδηα άιισζηε πεξίνδν πνπ άξρηζαλ νη εξγαζίεο ζην παιάηη, δηεμάγνληαλ 

θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ απφδνζε ηνπ λένπ ηίηινπ απφ ηνλ πάπα θαη ηνλ 

απηνθξάηνξα. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ αίζνπζα πνπ πξννξηδφηαλ σο ζχκβνιν 

ηεο εμνπζίαο ηνπ δνχθα θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδενινγίαο απέθηεζε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη ην δσγξαθηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ κέζα ζε απηφ ην  

                                                 
304 Πξβι. ζην παξάξηεκα, ζει. 138-139 γηα ην ζρεδηάγξακκα θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο  γηα 

ηα έξγα ηεο νξνθήο. 
305 Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 88. 
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πιαίζην ηεο δηεζλήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηέβαιε ν Κφδηκν. Ο ίδηνο έθαλε ζαθέο πξνο 

ηνλ Βαδάξη, «πξηλ ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1565», φηη ην έξγν ζα έπξεπε λα 

νινθιεξσζεί γηα ηνπο γάκνπο ηνπ γηνπ ηνπ Φξαληζέζθν κε ηελ αδειθή ηνπ λένπ 

απηνθξάηνξα, Σδηνβάλα
306

. Ο Αξξεηηλφο ηνπ είρε ππνζρεζεί κία ζάια ηφζν εμαίζηα 

πνπ ζα μεπεξλνχζε ζε κεγαιείν νηηδήπνηε είρε γίλεη κέρξη ηψξα «είηε απφ ηελ 

βελεηζηάληθε ζχγθιεην είηε απφ ηνλ πάπα, ηνλ βαζηιηά ή ηνλ απηνθξάηνξα»
307

. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπινθν εγρείξεκα ζην νπνίν ζπλεξγάζηεθαλ πνιιά 

άηνκα, ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη γηα ηελ εθηέιεζε
308

. Αζθαιψο ηελ γεληθή 

δηεχζπλζε είρε θαη πάιη ν Αξξεηηλφο φκσο απηή ηελ θνξά είρε σο ζηελφ ηνπ 

ζπλεξγάηε έλαλ πνιπκαζή άλζξσπν θαη έκπηζην ηνπ δνχθα, ηνλ Βηηζέληζν 

Μπνξγθίλη, κε ηνλ νπνίν ζπλεξγαδφηαλ έηζη θη αιιηψο γηα ηελ δεχηεξε έθδνζε ησλ 

Βίσλ. Σψξα φκσο ην γεληθφ πξφζηαγκα θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε έδηλε ν ίδηνο ν Κφδηκν 

πνπ είρε ελεξγή εκπινθή, θπξίσο ζηελ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζην νπνίν δελ δίζηαζε λα θάλεη θαη κεηαηξνπέο. Ζ ίδξπζε άιισζηε ηεο Αθαδεκίαο 

ηνπ ρεδίνπ, φπνπ ζεζπίδνληαη θαη επηζήκσο νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εηθαζηηθή 

παξαγσγή, δελ αθήλεη ακθηβνιίεο γηα ην κέγεζνο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. «Ζ  

δπλαηφηεηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ λα επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεαηή, κέζσ 

ηεο αλαπαξάζηαζεο, απνηειεί θαη ηνλ θχξην ιφγν ηεο πνιπεπίπεδεο ζρέζεο – 

εμάξηεζεο απφ ηελ εμνπζία, ζην πιαίζην πάληα ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηεο 

θνπιηνχξαο»
309

. 

Ζ „νπηηθή ηδενινγία‟ εμαξηηφηαλ πιήξσο, κέζα ζε απηφ ην απνιπηαξρηθφ θαη 

ζπγθεληξσηηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο πνπ θξφληηδε λα 

πεξηζσξηνπνηεί ηηο αληίζεηεο θσλέο. Οη πνιιέο φκσο αιιαγέο
310

 πνπ ζεκεηψζεθαλ 

κέρξη λα θηάζνπκε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, πηζαλφλ απνδεηθλχνπλ θαη ηελ ακεραλία 

ζηελ θαηάξηηζε ελφο εηθαζηηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ ζα θάιππηε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

παξαγγειηνδφηε αιιά ηαπηφρξνλα απνθαιχπηεη θαη κηα δπζθνιία ζηελ δηακφξθσζε  

 

                                                 
306 Βι. Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 92 θαη Ed. Pillsbury, «The 

Sala Grande Drawings by Vasari and his workshop: Some documents and new attributions», Master 

Drawings, ηφκ. 14, 1976, ηρ. 2,, ζει. 137. 
307 Vasari-Milanesi, φπ. π., γξάκκα πξνο ηνλ δνχθα ζηηο 3 Μαξηίνπ 1562 (1563), ηνκ. 8, ζει. 363. 
308 Βι. ζρεηηθά L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 117-118. 
309 Π. Ησάλλνπ, «ηελ ππεξεζία ησλ θξαηνχλησλ», φπ. π., ζει. 3. 
310 Σηο νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηα πξνζρέδηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αίζνπζα, βι. R. Williams, «The Sala 

Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy between Florence and Ferrara», φπ. π., 

ζει. 169-179 θαη Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici – Guida Storica, φπ. π, ζει. 252. 
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κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη δηπισκαηίαο
311

. 

Σελ ζηηγκή πνπ άξρηζαλ νη εξγαζίεο ν δνχθαο είρε ήδε εμαζθαιίζεη, φπσο 

είδακε, ηελ ζηήξημε ηνπ πάπα Πίνπ Γ΄.  Ζ αλαγλψξηζε πνπ πξνζδνθνχζε ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ζπλεπψο θαη ε θπξηαξρία ηνπ ζην δηπισκαηηθφ πεδίν αιιά θαη ε πέξα απφ 

θάζε ακθηζβήηεζε εγθαζίδξπζή ηνπ ζην εζσηεξηθφ, ζα είρε ήδε επηηεπρζεί αλ δελ 

είρε ραιάζεη ην θιίκα ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ απηνθξάηνξα. Αηηία ήηαλ ε δηπισκαηία 

ησλ Έζηε ηεο Φεξάξαο, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ηνλ Κφδηκν σο απεηιή γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ απηνθξάηνξα εμαηηίαο ησλ επεθηαηηθψλ βιέςεσλ ηνπ δνχθα
312

. Ζ 

νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο Φισξεληίαο ήηαλ φκσο δεδνκέλε, θάηη πνπ ηνπ έδηλε 

επηπιένλ απηνπεπνίζεζε θαη γφεηξν· γηα παξάδεηγκα ε εηήζηα παξαγσγή ησλ 

ηεκαρίσλ πθάζκαηνο ην 1561 είρε δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 1537
313

. 

Πνηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ θαζεζηψηνο έπξεπε ινηπφλ λα 

παξνπζηάδεη ζηνπο μέλνπο αληηπξνζψπνπο ν Κφδηκν; Όπσο είδακε ζε απηφ ην έξγν 

είρε ιφγν θαη ν ίδηνο, αθνχ ε επίζεκε εηθφλα πνπ ζα πξνβάιινληαλ ζα αλαδείθλπε 

ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο 

νη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, έπξεπε λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ο 

Κφδηκν είρε ήδε εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πάπα φκσο έπξεπε λα επηηχρεη 

γεληθφηεξε απνδνρή ψζηε λα λνκηκνπνηήζεη ηα αηηήκαηά ηνπ. Ο Williams πάιη 

ηνπνζεηεί ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έπξεπε λα πξνβεί ν δνχθαο πάλσ ζηνπο εμήο 

άμνλεο: ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηεο πξνβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο 

σο λφκηκα εθιεγκέλνπ θαη απνδεθηνχ απφ ηνπο πνιίηεο θαη φρη σο ηπξαλλία, ηεο 

αλάδεημεο ζπγρξφλσο ηεο θενπδαξρηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Κφδηκν θαη ηεο αιιαγή 

ηαπηφρξνλα ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηεο Φισξεληίαο απφ κηα πφιε εκπφξσλ ζε κηα πφιε 

κε επγελείο. Όια απηά ηζνδπλακνχζαλ κε αχμεζε ηνπ δηεζλνχο γνήηξνπ θαη 

πξνυπέζεηαλ ηελ απνπνίεζε ηεο αζηηθήο θαηαγσγήο ηνπ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

                                                 
311 Βι. θαη R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy 

between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 163. 
312 Πξφθεηηαη γηα ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηνπ Κφδηκν ζε κηα εμέγεξζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην θξάηνο 

ηνπ Πηηηιηάλν (Pitigliano), ε νπνία είρε σο επαθφινπζν ηνλ ππνβηβαζκφ, ζε ζρέζε κε ηνπο δνχθεο ηεο 

Φεξάξα, ζηελ ηεξαξρία ησλ επίζεκσλ αλαγγειηψλ απέλαληη ζηνλ απηνθξάηνξα, ελδεηθηηθφ φκσο θαη 

ηεο κείσζεο  ηεο δηπισκαηηθήο δχλακεο ηεο Φισξεληίαο. Ο Κφδηκν ην 1547 είρε θεξδίζεη,  πξνζσξηλά 

φπσο απνδείρζεθε, ην δηθαίσκα αλαγγέιιεηαη πξψηνο.  Βι. πάιη Williams R., φπ. π., ζει. 165-166. 
313 Βι. C. M. Cipolla, Ζ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπ. π., ζει. 332. 
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επγεληθήο ηνπ πξνέιεπζεο, είηε κέζσ ηεο ζπλέρεηαο απφ ηελ αξραηφηεηα είηε απφ 

ηνπο έλδνμνπο πξνγφλνπο ηνπ
314

. 

Όζνλ αθνξά ηηο φπνηνπ είδνπο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηνπ δνχθα, είδακε φηη 

είρε απφιπηε επηηπρία. Σψξα ε νπηηθή ηδενινγία ζα αλαιάκβαλε λα ππνβνεζήζεη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππφινηπσλ ζηφρσλ. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε 

δηαθφζκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο απνθηά απηή ηε δηάζηαζε, ηεο ζχλδεζεο 

θπξίσο κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ζα νινθιήξσλε ην πνιηηηθφ „φξακα‟ ηνπ 

δνχθα. Σα έξγα κπνξνχλ νπσζδήπνηε λα εξκελεπζνχλ θαη κε βάζε ηνπο άμνλεο πνπ 

κέρξη ηψξα είδακε φηη ίζρπαλ· δειαδή ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ θνξπθή 

ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο απζηεξήο 

ηεξαξρίαο, ηελ εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ απνιπηαξρηθνχ θαη ζπγθεληξσηηθνχ 

ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο, ηελ δεκηνπξγία δειαδή κηαο Απιήο.  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 φκσο, φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη σο έλα 

κεγάιν βαζκφ είραλ επηηεπρζεί θαη έκελε κφλν ε δηεζλήο αλαγλψξηζε, κέζσ θαη ηεο 

επηβεβαίσζεο ηεο επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

πεξαηηέξσ ε δηεζλήο ζέζε ηνπ θξάηνπο, κε φια ηα ζεηηθά επαθφινπζα πνπ 

πεξηγξάςακε πξηλ. Δθηφο, ινηπφλ, απφ ην λα εθθξάδεη θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα πεξηγξάθεη ην πνιηηηθφ 

„φξακα‟ ηνπ Κφδηκν.  

Ο ίδηνο ν Βαδάξη καο πιεξνθνξεί φηη ην έξγν νινθιεξψζεθε κέρξη ηηο 21 

Γεθεκβξίνπ 1565, κέζα ζε ιηγφηεξν δειαδή απφ δχν ρξφληα
315

. Με ηελ βνήζεηα ηνπ 

Μπνξγθίλη αιιά θαη ηνπ Σδηνβακπαηίζηα Αληξηάλη (Giovambattista Adriani), ηνπ 

επίζεκνπ ηζηνξηθνχ ηεο Απιήο, ζρεδίαζαλ ην δηαθνζκεηηθφ πξφγξακκα ηεο νξνθήο 

θαη κε κηα κεγάιε νκάδα απφ βνεζνχο θαηφξζσζαλ λα εηνηκάζνπλ ηελ αίζνπζα γηα 

ηνλ γάκν πνπ ζα έδελε νξηζηηθά ηνλ νίθν ησλ Μεδίθσλ κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ νίθν 

ησλ Αςβνχξγσλ. αξάληα δχν ζπλνιηθά πίλαθεο ήηαλ έηνηκνη ζε ρξφλν ξεθφξ, ζε 

έλα έξγν πνπ πήξαλ κέξνο φινη νη θαηαμησκέλνη θαιιηηέρλεο ηεο Φισξεληίαο, φινη 

κέιε ηεο Αθαδεκίαο· 18 έξγα κε αιιεγνξίεο ηεο πφιεο θαη ηεο επαξρίαο, 21 κε 

ηζηνξηθά επεηζφδηα πνπ έθζαλαλ κέρξη θαη ηελ θαηάιεςε ηεο ηέλαο, θαη ην θεληξηθφ 

ηφλην κε ηελ απεηθφληζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δνχθα (εηθ. ηεο νξνθήο ζηελ επφκελε ζειίδα, 

Βαδάξη θαη βνεζνί, ιάδη ζε μχιν, 1563-65). 

                                                 
314 Βι. R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy 

between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 166-169. 
315 Βι. Al. del Vita, Il Libro delle Ricordanze di Giorgio Vasari, φπ. π., ζει. 91-92. 
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Σν εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα πνπ εθηειέζηεθε ηειηθά, βαζίδεηαη ζηνπο 

άμνλεο πνπ ηέζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθά θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

θαηαηάμνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ βιέπνπκε: πξψηνλ, ζθελέο πνπ εηθνλνγξαθνχλ ηελ 

ίδξπζε θαη ηελ αξραία ηζηνξία ηεο πφιεο, ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ζπλέρεηα απφ 

ην παξειζφλ, ηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή θαη ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ηνπ δνχθα 

σο απφγνλνπ ησλ Ρσκαίσλ. ηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ζθελέο απφ ηελ λεψηεξε θαη ηελ 

πξφζθαηε ηζηνξία – αλαπαξηζηψληαη κάρεο αιιά θαη αιιεγνξίεο ησλ επαξρηαθψλ 

πφιεσλ – , φπνπ γίλεηαη θαη έλα είδνο ζχγθξηζεο πνπ απνδεηθλχεη ην κεγαιείν ηνπ 

παξφληνο θαζεζηψηνο ζε ζρέζε κε ηελ δεκνθξαηία θαη ηελ αμία ηεο δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ δνχθα. Σέινο, ππάξρνπλ εθείλεο νη ζθελέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη απφ ηε κηα ν Κφδηκν είλαη ν ζπλερηζηήο θαη ν εγγπεηήο ηεο 

δεκνθξαηίαο, άξα λφκηκνο άξρνληαο ηεο πφιεο θαη ν πξνζηάηεο ησλ ζπκθεξφλησλ 

φιεο ηεο Σνζθάλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα φπνπ απεηθφληδαλ ηα 

Γηακεξίζκαηα ηεο Φισξεληίαο, ηα δχν αθξηαλά ηφληη, θαη ζηελ απεηθφληζε ησλ καρψλ 

πνπ θέξδηζαλ ζε φιε ηελ επαξρία νη Γεκνθξαηηθνί
316

, θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ 

δεκηνπξγία ηειηθά ηεο θεληξηθήο ζθελήο θαη ηεο Απνζέσζεο ηνπ Κφδηκν, φπσο έρεη 

επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη, λα κελ κέλεη θακία ακθηβνιία γηα ηελ εηθφλα ηνπ 

απφιπηνπ κνλάξρε πνπ ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη, φπσο απνδεηθλχεηαη, 

επηζπκνχζε λα πξνβάιεη
317

. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ „νπηηθή ηδενινγία‟ πνπ είρε δηακνξθσζεί, έπξεπε 

πξψηα λα απνδεηρζεί ε ζπλέρεηα απφ ην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα θαιπθζεί ε έιιεηςε κηαο γλήζηαο αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο ηνπ Κφδηκν. Γχν 

κεγάια έξγα, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ θεληξηθνχ ηφλην ζηνλ θεληξηθφ θαηά κήθνο 

άμνλα εθηειέζηεθαλ γηα λα εθπιεξψζνπλ απηφ ηνλ ζηφρν: ηνλ έλα ήηαλ Ζ ίδξπζε ηεο 

Φισξεληίαο θαη ην άιιν Ζ Καηαζθεπή ηνπ Σξίηνπ Σείρνπο ηεο πφιεο.  

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο ππήξραλ φκσο παξαπάλσ απφ κία ζεσξίεο. Ζ 

επηινγή πνπ έγηλε ηειηθά εδψ καξηπξεί θαη ηελ ηδενινγηθή αιιαγή πνπ είρε 

                                                 
316 Με ηελ αληηθαηάζηαζε φκσο ζε ζρέζε κε ηα πξψηα ζρέδηα ησλ ζθελψλ πνπ απεηθφληδαλ ηηο 

ζπληερλίεο θαη ηηο Gonfaloni (πεξηνρέο) ηεο Φισξεληίαο κε αιιεγνξίεο ησλ πφιεσλ πνπ ήηαλ 

ππνηειείο ζηνλ δνχθα. 
317 Βι. θαη L. Corti, Vasari, φπ. π., ζει. 118. Γηα έλαλ αλαιπηηθφ θαηάινγν ησλ έξγσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίζνπζα βι. Et. Allegri / Al. Cecchi, Palazzo Vecchio e I Medici – Guida 

Storica, φπ. π, ζει. 235-267 θαη γηα  ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο νξνθήο απφ ηελ πξψηε εθδνρή 

κέρξη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα βι. πάιη R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and 

the Precedence Controversy between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 169-179 θαη εδψ, ζην 

παξάξηεκα  ζει. 138-139. 
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ζπληειεζηεί. Έηζη κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ κεζαίσλα ε παξάδνζε κηινχζε γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο πφιεο ηελ επνρή ηνπ Ηνπιίνπ Καίζαξα, κηα παξάδνζε πνπ είρε πεξάζεη 

θαη ζηηο Φισξεληηλέο Ηζηνξίεο ηνπ Σδηνβάλη Βηιάλη (Giovanni Villani). ηηο αξρέο 

φκσο ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη κε ηελ άλζηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ νη νπκαληζηέο 

Φισξεληηλνί θαη ζπγθεθξηκέλα νη Λενλάξλην Μπξνχλη (Leonardo Bruni) θαη 

Κνινχηζην αινπηάηη (Coluccio Salutati) ππνζηήξημαλ φηη ε ίδξπζε ηεο Φισξεληίαο 

έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο δεκνθξαηίαο κε ελέξγεηεο ηνπ χιια
318

. Μηα 

αλαθάιπςε φκσο απφ ηνλ Ολφθξην Παλβίλην (Onofrio Panvinio) θάπνησλ αξραίσλ 

εγγξάθσλ ζηε Ρψκε ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο απφ ηνλ Αχγνπζην – ν ίδηνο ν 

πξίγθηπαο Φξαληζέζθν ελδηαθέξζεθε λα έρεη θάπνηα αληίγξαθα
319

– θαη ζχκθσλα κε 

ηελ ζεσξία πνπ είρε δηακνξθψζεη ν Πνινηδηάλν (Poliziano) βαζηδφκελνο ζηα Libri 

coloniarum (ηα ξσκατθά βηβιία γηα ηηο απνηθίεο)
320

, ε Φισξεληία είρε ηδξπζεί ηελ 

επνρή ηεο ιεγφκελεο ηξηαλδξίαο απφ ηνλ Οθηαβηαλφ Αχγνπζην, ηνλ Λέπηδν θαη ηνλ 

Μάξθν Αληψλην .  

 

ηνλ πίλαθα (Βαδάξη/ ηξαληάλν, Ζ ίδξπζε ηεο Φισξεληίαο, ιάδη ζε μχιν, 

1563-1565) παξαηεξνχκε ζε πξψην πιάλν, θαηά ηελ πξνζθηιή ζπλήζεηα ηνπ Βαδάξη,  

θαη αξηζηεξά ηνπο πξσηαγσληζηέο, ηνπο ηξεηο „παηέξεο‟ ηεο πφιεο θαη πξψην απφ 

φινπο ηνλ Αχγνπζην, ηνλ νπνίν μερσξίδνπκε, φπσο θαη ηνπο ππφινηπνπο, απφ ην 

ινθίν ηεο πεξηθεθαιαίαο πνπ βξίζθεηαη πιάη ηνπ – εδψ απεηθνλίδεηαη έλαο 

                                                 
318 Γηα ηηο ζεσξίεο ηεο ίδξπζεο ηεο Φισξεληίαο βι. πεξηζζφηεξα ζηα Rubinstein N., «Vasari‟s painting 

of the foundation of Florence in the Palazzo Vecchio», φπ. π., ζει. 66-67 θαη M. Carrara, «Vasari e il 

suo messaggio politico nel Salone del Cinquecento», Antichita Viva, ηφκ. 2, 1979, ηρ. 18, ζει. 5-6. 
319 Βι. R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy 

between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 168-169. 
320 Βι. N. Rubinstein, φπ. π., ζει. 66-67. 
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αηγφθεξσο. Γίπια αθξηβψο βξίζθεηαη ν Αληψληνο πνπ ηνλ μερσξίδνπκε απφ ην κηθξφ 

αγαικαηίδην ηνπ Ζξαθιή ζηελ πεξηθεθαιαία – πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζχκβνιά ηνπ – 

θαη παξαδίπια ν Λέπηδνο κπξνζηά ζηνλ νπνίν ππάξρεη κηα πεξηθεθαιαία κε έλαλ 

ηππέα ζην ινθίν,  κηα κνξθή πνπ επαλαιακβάλεηαη σο αζηξνινγηθφ ηνπ ζχκβνιν ζε 

θάπνηα λνκίζκαηά ηνπ
321

. Ο Αηγφθεξσο θαη ν Ζξαθιήο ήηαλ βέβαηα κνηίβα πνπ 

ζπρλά ζπλαληνχκε ζην παιάηη θαη παξαπέκπνπλ άκεζα ζηνλ Κφδηκν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε θαη ε ζπλέρεηα κε ηελ αξραηφηεηα θαη θπξίσο 

κε ηνλ Αχγνπζην πνπ απεηθνλίδεηαη πξψηνο ηε ηάμε, πξνβάιινληαο κάιηζηα κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ ζχλδεζε κε ηελ εμνπζία ηνπ Ρσκαίνπ πνπ βαζίδνληαλ ζηε „δχλακε ηεο 

πγθιήηνπ θαη ηνπ ιανχ ηεο Ρψκεο‟. ηα δχν ηφληη επίζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα δχν 

άθξα ηνπ ζαινληνχ νη αιιεγνξηθέο κνξθέο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ζηα νπνία 

ήηαλ ρσξηζκέλε ε Φισξεληία, ζα παξνπζηαζζνχλ σο Ρσκαίνη εθαηφληαξρνη 

εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ην πνιηηηθφ κήλπκα πνπ ήζειε λα πεξάζεη ν Βαδάξη θαη ν 

παξαγγειηνδφηεο ηνπ πεξί ζπλέρεηαο ηεο εμνπζίαο απφ ηελ ξσκατθή απηνθξαηνξία, 

πλδένληαλ έηζη έλαο θαηά βάζε δεκνθξαηηθφο ζεζκφο ηεο πφιεο, φπσο ήηαλ ην 

δηνηθεηηθφ κνληέιν ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, κε ηελ αξραηφηεηα. 

ηπιηζηηθά πάλησο θαίλεηαη λα θηάλνπκε ζηελ πιήξε θσδηθνπνίεζε ησλ 

ιχζεσλ πνπ πξνηείλεη ν Βαδάξη θαη παξαηεξνχκε πιένλ λα έρνπλ απνθξπζηαιισζεί 

θαη λα επαλαιακβάλνληαη φια ηα ηερλάζκαηα πνπ είρε απφ θαηξφ πηνζεηήζεη, 

θηάλνληαο νπζηαζηηθά ζηνλ αθαδεκατζκφ, ηνλ νπνίν ζα έιζεη λα επηβεβαηψζεη ε ίδηα 

ε ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο ηνπ ρεδίνπ. Ζ κνλνρξσκία ζηελ Ίδξπζε ηεο Φισξεληίαο 

είλαη πηα εληππσζηαθή, φπσο θαη ε επαλάιεςε απηψλ ησλ πιαδαξψλ θαη 

ρνληξνθνκκέλσλ ζσκάησλ πνπ δήζελ δίλνπλ κηα αίζζεζε αξραηνπξέπεηαο ζηα έξγα, 

κάιινλ φκσο κηα επίθαζε. Κάζε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε έρεη ραζεί θαη απνπζηάδεη 

παληειψο νπνηαδήπνηε ζπγθηλεζηαθή θαη ςπρνινγηθή έληαζε· απνπζηάδεη θαη ε 

παξακηθξή ζχζπαζε ζηα πξφζσπα φζσλ απεηθνλίδνληαη, ηα νπνία είλαη ηειείσο 

αλέθθξαζηα, ζαλ κάζθεο ή πξνζσπεία, δίλνληαο πάλησο κε κεγάιε επηηπρία ηελ 

αίζζεζε ηεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηελ „θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα‟ πνπ 

πηζαλφηαηα επηζπκνχζε ν παξαγγειηνδφηεο. Μεηά ηα αιαβάζηξηλα πξφζσπα ηνπ 

Μπξνληδίλν πνπ επηδείθλπαλ απηήλ ηελ απνζηαζηνπνίεζε, ε απζηεξφηεηα θαη ν 

απηαξρηζκφο ηεο εμνπζίαο επηβάιεη ηψξα ηηο παγσκέλεο εθθξάζεηο θαη ηα 

αγθπισκέλα ζψκαηα, πνπ ζπρλά ζπλαληήζακε ζε νιφθιεξν ην παιάηη, σο έλδεημε 

                                                 
321 Βι. πάιη N. Rubinstein, «Vasari‟s painting of the foundation of Florence in the Palazzo Vecchio», 

φπ. π., ζει. 67. 
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θπξηαξρίαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο – πην πνιχ κάιινλ κηαο 

αθηλεζίαο, ηεο νπνίαο νη ζπλέπεηεο ζα εκθαληζηνχλ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα 

θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Οη θάζεηνη άμνλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη εδψ, απφ ηελ 

θηγνχξα ζηα δεμηά κε ην θνληάξη πνπ θξαηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιάβαξν ηνπ 

Αληψληνπ ηειείσο θάζεηα πξνο ην έδαθνο θαη ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

Απγνχζηνπ ζηα αξηζηεξά, επηηείλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν απηή ηελ αίζζεζε 

ζηαζεξφηεηαο κέζα ζην έξγν. 

Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ην επηηειείν ηνπ Βαδάξη αλαθνξηθά κε ηηο 

ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο, επαλέξρεηαη θαη κε ην πξφβιεκα πνπ 

πξνέθπςε ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Καξινκάγλνπ ζηελ 

„αλαζηήισζε‟ ηεο Φισξεληίαο. Σν πξφβιεκα φκσο, φπσο καο πιεξνθνξεί θαη πάιη ν 

Rubinstein, ήηαλ πνηα αλαζηήισζε κεηά απφ πνηα θαηαζηξνθή
322

. Σφζν ν Βαδάξη 

φζν θαη ν Μπνξγθίλη επηζπκνχζαλ λα επηδείμνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ηζηνξηθή 

αθξίβεηα, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζζνχλ ακθηβνιίεο θαη ζηνηρεία 

ακθηζβήηεζεο απφ θαλέλαλ· άιισζηε ην ίδην είραλ πξνζπαζήζεη λα πξάμνπλ θαη 

ζηελ Ίδξπζε ηεο Φισξεληίαο αιιά θαη ζηνπο Βίνπο
323

. Ο ίδηνο ν Αξξεηηλφο καο 

πιεξνθνξεί ζηα Ragionamenti φηη «είρα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ έκπλεπζε απηήο ηεο 

αίζνπζαο κε ην λα δηαβάδσ ηηο αξραίεο θαη κνληέξλεο ηζηνξίεο απηήο ηεο πφιεο»
324

. 

Δλδεηθηηθφ πάλησο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηειηθά δίπια ζηα 

έξγα ζα ζεκεηψλνληαη θάζε θνξά νη εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη. 

Ο πίλαθαο πνπ επξφθεηην λα αλαπαξαζηήζεη απηφ ην γεγνλφο δελ εθηειέζηεθε 

ηειηθά πνηέ θαη ζηε ζέζε ηνπ βιέπνπκε ηελ ηζηνξία ηεο Καηαζθεπήο ηνπ Σξίηνπ 

Σείρνπο, έλαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πίλαθεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ νξνθή. Τπήξραλ 

πνιιέο αλαθξίβεηεο θαη γηλφηαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο
325

 ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπ 

Καξινκάγλνπ, πνπ έηζη θη αιιηψο ην φλνκά ηνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηφηε θαη 

γηα ιφγνπο δηπισκαηίαο απέλαληη ζηνπο Γάιινπο, νπφηε ήηαλ πνιχ επηζθαιέο λα 

πεξηιεθζεί ην πεξηζηαηηθφ απηφ ζην  ζαιφλη πνπ πξννξίδνληαλ λα εγθαηληαζηεί 

                                                 
322 Όπ. π., ζει. 65. 
323 Βι. R. Scorza, «Vasari‟s Painting of the Terzo Cerchio in the Palazzo Vecchio: A Reconstruction of 

Medieval Florence», Vasari‟s Florence, Artists and Literati at the Medicean Court, επηκ.  Ph. Jacks, 

Cambridge University Press, Κέκπξηηδ, 1998, ζει. 183-186. 
324 Vasari-Milanesi, φπ. π., Giornata Terza, Ragionamento Unico, ηφκ. 8, ζει. 220. 
325 Όπσο θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα απφ ηα γξάκκαηα πνπ αληάιιαζζαλ Μπνξγθίλη θαη Μέη (Girolamo 

Mei), βι. R. Scorza, φπ. π., ζει. 188, 190 θαη N. Rubinstein, «Vasari‟s painting of the foundation of 

Florence in the Palazzo Vecchio», φπ. π., ζει. 65. 
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παξνπζία πνιιψλ μέλσλ δηπισκαηψλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ απηνθξάηνξα. Αλ θξίλνπκε 

κάιηζηα απφ ηα γξάκκαηα πνπ αληάιιαμαλ ν Κφδηκν θαη ν Μπνξγθίλη, φπσο καο 

πιεξνθνξεί ν Williams, ν δνχθαο δελ επηζπκνχζε λα απεηθνληζηεί ζε έλαλ θχθιν, 

θαηά βάζε ζξηακβηθφ, έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζα εμηζηνξνχζε κηα θαηαζηξνθή, φπνηα 

θαη αλ ήηαλ απηή, θαη κηα αλαζηήισζε
326

. Πξνηηκήζεθε ινηπφλ κηα ζθελή πνπ 

κάιινλ ζα απνδείθλπε ην αληίζεην, φηη δειαδή ε πφιε είρε εληζρπζεί ζηα 1283 κε έλα 

ηείρνο θαη απέθηεζε ηέηνηα ηζρχ πνπ δελ θαηαθηήζεθε ηειηθά πνηέ απφ ηνπο 

Γφηζνπο
327

 (Βαδάξη/ ηξαληάλν, ιάδη ζε μχιν, 1563-1565). 

 

Σελ ηζηνξηθή αθξίβεηα δεηνχζε βέβαηα γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο θαη ν ίδηνο 

ν δνχθαο. Σψξα απέλαληη ζηνπο μέλνπο εγεκφλεο ήζειε λα παίμεη ην 

δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί πνπ ζα ηνπ έδηλε ε δηαθφζκεζε ηνπ παιαηηνχ ρσξίο λα 

ππάξρνπλ ζηίγκαηα θαη ζνιά ζεκεία ζε φηη παξνπζηάδνληαλ. Άιισζηε νη Έζηε ήηαλ 

πάληα έηνηκνη λα θαηαδείμνπλ ηα φπνηα θελά ζα παξνπζίαδαλ ζην ζρήκα ηνπο νη 

Μέδηθνη πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαησηεξφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη λα επηηχρνπλ έηζη θάπνηα δηπισκαηηθή λίθε. 

πλερίδνληαο ηψξα πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ λνκίδνπκε φηη είρε ζέζεη ην 

επηηειείν ηνπ Βαδάξη θαη ηνπο νπνίνπο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ζα βξνχκε ζθελέο 

καρψλ πνπ δηεμάρζεθαλ πνιχ πξφζθαηα θαη ηειηθά νδήγεζαλ ζηελ θαηάθηεζε δχν 

πφιεσλ ηεο Σνζθάλεο – ηε κία κάιηζηα έδσζε ν ίδηνο ν Κφδηκν. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

Καηάθηεζε ηεο Πίδαο απφ ηα δεκνθξαηηθά ζηξαηεχκαηα ην 1494 θαη ηελ Καηάθηεζε 

ηεο ηέλαο ην 1555 απφ ηνλ Κφδηκν. Οη δχν πίλαθεο βξίζθνληαη θαη απηνί εθαηέξσζελ 

ηνπ θεληξηθνχ ηφλην, ζηνλ θάζεην απηή ηε θνξά άμνλα, θαη καδί κε ηα ππφινηπα έξγα 

                                                 
326 Βι. R. Williams, «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the Precedence Controversy 

between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 174. 
327 Βι. R. Scorza, «Vasari‟s Painting of the Terzo Cerchio in the Palazzo Vecchio», φπ. π., ζει. 193. 
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πνπ βξίζθνληαη δίπια ηνπο θαη θαηά κήθνο, αιιά θαη κε ηνπο πίλαθεο πνπ είλαη 

θξεκαζκέλνη ζηνπο ηνίρνπο θαη εθηειέζηεθαλ ζε κηα δεχηεξε θάζε απφ ην 1568 

κέρξη ην 1572, εμηζηνξνχλ ηα δχν απηά επηπρή γηα ην θξάηνο γεγνλφηα.  

ηελ πξψηε κάιηζηα πεξίπησζε δίλεηαη γηα κηα αθφκα θνξά ε επθαηξία λα 

ζεκεησζεί ε αληίζεζε απέλαληη ζηνπο Γάιινπο, νη νπνίνη είραλ θαηαιάβεη ηελ Πίδα 

κεηά ηελ εηζβνιή ηνπο ζηελ Ηηαιία. Γχν φκσο κνηάδνπλ λα είλαη ηψξα ηα θχξηα 

ζεκεία βάζε ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ηα έξγα απηά θαη θπξίσο νη δχν 

πίλαθεο πνπ απεηθνλίδνπλ αθξηβψο ηελ ψξα ηεο θαηάθηεζεο ησλ δχν πφιεσλ, ηελ 

ψξα ηνπ ζξηάκβνπ.  

Σν πξψην, ζε ζρέζε θπξίσο κε ηελ Καηάθηεζε ηεο Πίδαο, έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξφζεζε ηνπ δνχθα λα απνδείμεη φηη ην θαζεζηψο ηνπ ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο 

θισξεληηλήο Γεκνθξαηίαο ή θαιχηεξα κηα δεκνθξαηία αλάινγε κε απηήλ «ηεο 

αξραίαο Ρψκεο θάησ απφ ηνλ Αχγνπζην, φπσο θαη ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

Αξηζηνηέιε πεξί ηδαληθήο δεκνθξαηίαο ππφ ηελ εμνπζία ελφο θαη κφλν πξίγθηπα»
328

. 

Αλαδεηψληαο ηξφπνπο λα εμεπγελίζεη ηελ εμνπζία ηνπ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπ ζα πξνζθχγεη αθφκα θαη ζηε ρξήζε ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ηζηνξηθή εθείλε πεξίνδν ηεο πφιεο, ηελ νπνία ειάρηζηα ζα επηζπκνχζε λα ζπκάηαη, 

πφζν κάιινλ λα πξνβάιεη. Άιισζηε ε ρξήζε πεξηζηαηηθψλ θαη ζθελψλ πνπ 

παξαπέκπνπλ είηε ζε εθείλε ηελ πεξίνδν είηε ζην θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε ηφηε, 

είλαη πνιχ θεηδσιή θαη πάληα πνιχ πξνζερηηθή. Αο κελ μερλάκε φηη ήδε ν Κφδηκν 

είρε εμαιείςεη απφ ην δσγξαθηθφ πξφγξακκα ηηο παξαζηάζεηο εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηηο πληερλίεο, φπσο θαη ηηο παξαζηάζεηο κε ηα ιάβαξα (Gonfaloni) 

ησλ 8 πεξηνρψλ ηεο πφιεο, γηα ράξε ηεο απεηθφληζεο ησλ πφιεσλ πνπ πεξηείρε ε λέα 

επαξρία ηεο Σνζθάλεο
329

.  

Ωζηφζν ε εηθφλα ελφο εγεκφλα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηά ηνπ θαη ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πφιε φπνπ δηακέλεη, εληζρχεη 

νπσζδήπνηε, ζε επίπεδν εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηελ αίζζεζε ελφο δίθαηνπ άξρνληα 

θαη ηνπ πξνζηάηε ηνπ θξάηνπο ηνπ. ε απηφ άιισζηε ην πιαίζην, κε παξέκβαζε ηνπ 

δνχθα, ζα ηξνπνπνηεζεί ην ζέκα θαη ν ηίηινο ελφο έξγνπ· αληί γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

Φηέδνιε ζα εθηειεζηεί ηειηθά ν πίλαθαο κε ηνλ ηίηιν Ζ Έλσζε ησλ Καηνίθσλ ηεο 

Φισξεληίαο κε απηνχο ηνπ Φηέδνιε, έλσζε πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 1433
330

. 

                                                 
328 R. Williams, φπ. π., ζει. 167. 
329 Πξφθεηηαη γηα ηα ηέζζεξα κηθξά έξγα πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο νξνθήο. 
330 Βι. R. Williams, φπ. π., ζει. 179. 
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Σε ζχλδεζε αθξηβψο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Κφδηκν κε ηελ πξνεγνχκελε απφ 

απηφλ θαηάζηαζε, ζα έξζεη λα κεηξηάζεη ν Αξξεηηλφο κε ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ απέλαληη πιεπξά θαη κε ην πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ζξίακβν ηεο Καηάθηεζεο 

ηεο ηέλαο (Βαδάξη/ ηξαληάλν, ιάδη ζε μχιν, 1563-1565).  

 

Απηφ ζα είλαη ην δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε. 

Σνπνζεηψληαο ν Βαδάξη, πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ην αθεληηθφ ηνπ, απέλαληη απφ ηε 

ζθελή ηεο λίθεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ ηνλ ζξίακβν ηνπ Κφδηκν – πνπ κάιηζηα ζα 

απνηειέζεη κηα απφ ηηο πην ηξαληαρηέο απνδείμεηο ηεο δχλακήο ηνπ, ζηξαηησηηθήο θαη 

πνιηηηθήο, θαη ζα εδξαηψζεη παλεγπξηθά ηελ εμνπζία ηνπ ζε νιφθιεξε ηελ Σνζθάλε 

– ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζπκεί λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ζεαηή ζηε ζέζε ηνπ θξηηή, κε 

ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηεο 

εμνπζίαο ηνπ δνχθα πνπ πέηπρε φζα ππνηίζεηαη δελ είρε θαηνξζψζεη λα επηηχρεη ε 

πξνεγνχκελε αξρή. Ο ίδηνο ν Βαδάξη ζε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Κφδηκν ην 1562 ζα 

ηνλίζεη αθξηβψο απηή ηελ αλσηεξφηεηα παξαηεξψληαο φηη ν δνχθαο θαηφξζσζε λα 

θαηαθηήζεη ηελ ηέλα ζε 13 κφιηο κήλεο, ελψ νη Γεκνθξαηηθνί ρξεηάζηεθαλ 13 

ρξφληα γηα λα πεηχρνπλ ηε δηθή ηνπο λίθε
331

 θαη ζα επηιέμεη λα ηνπνζεηήζεη ζε απηφ 

ην έξγν ηελ απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ, θάησ δεμηά.  

Απηή κάιηζηα ε δηεζλήο ππεξνρή θαη αλαγλψξηζε θαηαθηήζεθε κε θφπν απφ 

ηνλ Κφδηκν, ν νπνίνο ηψξα κνηάδεη λα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνο απφ ηηο εμσηεξηθέο 

πηέζεηο. Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο αίζζεζεο απηνλνκίαο είλαη θαη ε παξέκβαζε ηνπ δνχθα 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φηαλ δεηά απφ ηνλ Βαδάξη λα ζβήζεη απφ ηνλ πίλαθα ηνπο 

φπνηνπο «πκβνχινπο» θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε αιιεγνξηθέο κνξθέο ησλ 

                                                 
331 Vasari-Milanesi, φπ. π., γξάκκα πξνο ηνλ δνχθα ζηηο 3 Μαξηίνπ 1562 (1563), ηνκ. 8, ζει. 363. 
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Αξεηψλ, «πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ην ίδην πξάγκα κε ηνπο ζπκβνχινπο», ιέγνληαο νη 

ζηε κάρε απηή «ήκαζηαλ κφλν εκείο»
332

. Ήηαλ ν Κφδηκν ηψξα πνπ βνεζνχζε θαη 

ζπλέδξακε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ απηνθξαηνξηθνχ θαη ηνπ παπηθνχ ζξφλνπ, κε δάλεηα 

θαη θηλήζεηο ππνζηήξημεο, παξά ην αληίζεην, γεγνλφο πνπ βειηίσλε πεξαηηέξσ ηελ 

δηπισκαηηθή ηνπ ζέζε. 

ε φιν ζρεδφλ ην παιάηη παξαηεξεί θαλείο λα ζθηαγξαθνχληαη απφ ηνλ 

Βαδάξη, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, νη „αξεηέο‟ ηνπ δνχθα,  είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

ζηξαηησηηθή ηνπ δχλακε θαη ππεξνρή, είηε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

απέλαληη ζηηο ηέρλεο, είηε αθφκα γηα ηελ δίθαηε θαη λφκηκε εμνπζία πνπ αζθνχζε 

κέζα ζην θξάηνο ηνπ. Όια απηά φκσο δελ κνηάδνπλ αξθεηά γηα λα κπνξέζεη λα 

δηεθδηθήζεη ηνλ ηίηιν επγελείαο πνπ επηζπκνχζε, ηνπ Μέγα Γνχθα ηεο Σνζθάλεο, ηελ 

δηεζλή δειαδή αλαγλψξηζε απφ ηνλ πάπα θαη ηνλ απηνθξάηνξα ηεο απφιπηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ ζην εζσηεξηθφ θαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ζηελ Ηηαιία έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ πξηγθίπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ έπξεπε λα πείζεη ηνπο πάληεο φηη πξάγκαηη 

ήηαλ επγελήο, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν έλαο άξρνληαο κε θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα γηα 

ηελ δηαδνρή ηεο εμνπζίαο, έλαο γφλνο αξηζηνθξαηηθήο θαη φρη αζηηθήο νηθνγελείαο. 

Έπξεπε ινηπφλ λα απνδείμεη εθ ησλ πξνηέξσλ απηφ αθξηβψο πνπ δηεθδηθνχζε, 

φηη δειαδή πξνέξρνληαλ απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα θαη επνκέλσο λνκίκσο 

δεηνχζε λα ηνπ απνδνζεί ν δνπθηθφο ηίηινο· λα απνπνηεζεί δειαδή ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ αζηηθή θαηαγσγή θαη επηπξνζζέησο λα απνδείμεη ην κεγαιείν θαη ηε δχλακε ηνπ 

θξάηνπο ηνπ θαη ηνπ ηδίνπ, λα δείμεη φηη ην θξάηνο πνπ θπβεξλά είλαη πιένλ έλα 

θενπδαξρηθφ θξάηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ζεζκφ ηεο κνλαξρίαο θαη έηζη ζα παξέκελε. 

Απηήλ αθξηβψο ηελ πνξεία πξνο ηελ εδξαίσζε ελφο ηέηνηνπ θαζεζηψηνο θαη 

ηελ κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο ηνπ ζα νινθιεξψζεη θαη ζα πεξηγξάςεη ν Βαδάξη κε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ έξγνπ ηεο επίζεκεο αίζνπζαο ππνδνρήο, κε ηελ ιεγφκελε 

Απνζέσζε ηνπ Κφδηκν, (εηθ. ζηελ επφκελε ζειίδα, Βαδάξη/ Ναιληίλη (Naldini), ιάδη 

ζε μχιν, 1563-1565)
333

. Ζ ψξα ηνπ πξνζσπηθνχ ζξηάκβνπ ηνπ δνχθα είρε θηάζεη θαη 

ήζειε λα δείμεη ζε φινπο θαη θπξίσο ζηνλ απηνθξάηνξα, φηη ηψξα, ιίγν πξηλ 

παξαδψζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηνλ δηάδνρφ ηνπ, δηθαηνχληαλ πέξα απφ θάζε ακθηβνιία 

λα θέξεη ηνλ ηίηιν ηηκήο ηνπ Μέγα Γνχθα ηεο Σνζθάλεο, πνπ έηζη θη αιιηψο 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί. 

                                                 
332 Πξφθεηηαη γηα ηελ απάληεζε ηνπ Κφδηκν ζηηο 14 Μαξηίνπ 1562 (1563) ζηελ πξψηε επηζηνιή πνπ 

ηνπ είρε ζηείιεη ν Βαδάξη ζηηο 3 ηνπ ίδηνπ κήλα αλαθνξηθά κε ηελ δηαθφζκεζε ηεο νξνθήο, Vasari-

Milanesi, φπ. π., ηφκ. 8, ζει. 364. 
333 Γηα ηελ εμήγεζε ησλ ζπκβφισλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα, πξβι. ζην παξάξηεκα ζει. 140. 
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Ζ αληηθαηάζηαζε ινηπφλ ηεο αιιεγνξίαο ηεο Φισξεληίαο πνπ είρε αξρηθά 

ζρεδηαζηεί λα βξίζθεηαη ζε απηφ ην έξγν, κε ηελ κνξθή ηνπ ίδηνπ ηνπ Κφδηκν πνπ 

ζηεθαλψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε, πεξηγξάθεη πιήξσο απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ζθηαγξαθεί κε ηνλ πην εχγισηην ηξφπν ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Δμάιινπ, γχξσ-γχξσ 

ζε φιε ηελ αίζνπζα είραλ ήδε παξνπζηαζζεί νη αξεηέο θαη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ πνπ 

δηθαηνινγνχζαλ απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

Με κηα ζηάζε γεκάηε απηνπεπνίζεζε ν δνχθαο θαίλεηαη λα ειέγρεη απφιπηα 

φιεο ηηο θηήζεηο ηνπ, απφ ηελ ηέλα κέρξη ηελ Πίδα ησλ νπνίσλ ε θαηάθηεζε 

απεηθνλίδνληαλ δίπια. Ζ θπθιηθή δηάηαμε δίλεη απηή αθξηβψο ηελ αίζζεζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ειέγρνπ. Μέζα ζε απηφ ην ηφλην ν Κφδηκν θαίλεηαη λα νινθιεξψλεη 

ηνλ θχθιν ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ. Σα δχν εκηθχθιηα πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζηα άιια δχν 

αθξηαλά ηφληη κε ηηο αιιεγνξίεο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ κνηάδνπλ εδψ λα 

ελψλνληαη θαη ζπγρξφλσο κε ηελ παξνπζία ησλ ζπκβφισλ ησλ 21 πην ζεκαληηθψλ 

ζπληερληψλ ηεο πφιεο πάλσ ζηηο αζπίδεο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ άθξε ηνπ θχθινπ ν 

δνχθαο παξνπζηάδεηαη λα ειέγρεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο.  

Όια πηα κνηάδνπλ λα „πεγάδνπλ‟ απφ απηφλ θαη φιεο νη εμνπζίεο 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ ηνπ, κε ηελ κνλαξρηθή ηνπ ηδηφηεηα λα είλαη πην πξνθαλήο 

απφ πνηέ θαη λα αθνξά πιένλ φρη κφλν ηελ πεξηθέξεηα ηεο Φισξεληίαο αιιά φιε ηελ 

Σνζθάλε. Μάιηζηα ζην απαληεηηθφ ηνπ γξάκκα πξνο ηνλ Βαδάξη ζα ηνπ ππνδείμεη φηη 

έπξεπε λα ηνληζηεί πεξηζζφηεξν ε ηδέα ηεο θαηάθηεζεο φιε ηεο επαξρίαο θαη φρη 



 132 

κφλν ην κεγαιείν ηεο πφιεο
334

. Γηα απηφ ηειηθά παξαηεξνχκε φηη ηα ζχκβνια ηεο 

Φισξεληίαο, νη πεξηνρέο θαη ηα δηακεξίζκαηα, απεηθνλίδνληαη φια καδί ζηα δχν ηφληη 

ζηα άθξα, είηε κε ηα ιάβαξά ηνπο, είηε σο αιιεγνξηθέο κνξθέο ξσκαίσλ 

εθαηφληαξρσλ αληίζηνηρα, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια ηνπο φπνηνπο ζπλεηξκνχο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ κε ην πξνεγνχκελν δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. 

Απηφο βέβαηα ν ππνβηβαζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ πφιε ζε 

ζρέζε κε ζέκαηα πνπ έζηξεθαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή πξνο ηελ επαξρία δελ 

ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά θαη ππνβηβαζκφ ηεο ζέζεο ηεο Φισξεληίαο παξά κάιινλ 

ελίζρπζε ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ ζα έπαηδε ζηελ δηνίθεζε κηαο κεγάιεο 

πεξηθέξεηαο. Δίλαη ε αιιεγνξηθή κνξθή ηεο Φισξεληίαο πνπ ζηεθαλψλεη ηνλ Κφδηκν, 

πνπ επηδνθηκάδεη κε ηνλ πην ζαθή επνκέλσο ηξφπν ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θαη ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα γίλεη ν πξαγκαηηθφο άξρνληαο ελφο θξάηνπο κε δηεπξπκέλα ζχλνξα.  

Ζ παξνπζία εμάιινπ ησλ ζπκβφισλ ησλ 21 ζπληερληψλ ηεο πφιεο πνπ βξίζθνληαη 

ζην θεληξηθφ ηφλην απνδεηθλχεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ θαινχληαλ λα παίμνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο Φισξεληίαο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο. 

Ζ ζηέςε  φκσο ηνπ δνχθα ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί ην πξνθιεηηθφ 

ζπκπέξαζκα ηνπ Henk Th. Van Veen φηη, «ην ηφλην δείρλεη πσο ε χγθιεηνο θαη ν 

ιαφο ηεο Φισξεληίαο επηβξάβεπζαλ ηνλ Κφδηκν κε ην ζηέκκα ηεο πφιεο επεηδή 

πξνζηάηεπζε ηελ Φισξεληηλή Γεκνθξαηία» θαη ιίγν παξαθάησ φηη ηειηθά ην 

δηαθνζκεηηθφ πξφγξακκα «δελ παξνπζηάδεη ηελ απνζέσζε ηνπ Γνχθα Κφδηκν σο 

ηδξπηή ηνπ λένπ θξάηνπο, αιιά κάιινλ ηνλ χκλν ηεο θπβέξλεζήο ηνπ σο ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο…ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ 

ηεο παιηάο Φισξεληηλήο Γεκνθξαηίαο»
335

.  

Αθφκα θαη λα ήζειε λα αθήζεη λα δηαθαλεί θάηη ηέηνην, ε ηειηθή επηινγή λα 

ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην θέληξν θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ κνξθή ηεο 

Φισξεληίαο αλαηξεί πιήξσο ηνπο παξαπάλσ ηζρπξηζκνχο θαη επηβεβαηψλεη κε ηνλ πην 

παλεγπξηθφ ηξφπν ηα κνλαξρηθά ηνπ αηζζήκαηα. Όπσο είδακε άιισζηε ήηαλ πνιχ 

πξνζερηηθφο θαη θεηδσιφο αλαθνξηθά κε παξαζηάζεηο πνπ ζα παξέπεκπαλ ζηελ 

Γεκνθξαηία θαη κάιηζηα επέθεξε αιιαγέο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα λα κεησζεί 

αθξηβψο απηή ε ζχλδεζε, ε νπνία ζα κείσλε έηζη θη αιιηψο ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

                                                 
334 Vasari-Milanesi, φπ. π., γξάκκα πξνο ηνλ δνχθα ζηηο 3 Μαξηίνπ 1562 (1563), ηφκ. 8, ζει. 364. 
335 H. Th. van Veen, «Republicanism in the Visual Propaganda of Cosimo I de‟ Medici», φπ. π., ζει. 

200-209 Βι. επίζεο ην θείκελν ηνπ ίδηνπ «Circles of Sovereignty: The Tondi of the Sala Grande in 

Palazzo Vecchio and the Medici Crown», ζην Vasari‟s Florence, Artists and Literati at the Medicean 

Court, φπ. π., ζει. 206-219, φπνπ επαλαιακβάλεη απηή ηνπ ηελ πεπνίζεζε. 
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ηνπ δχλακε γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ δνχθα θαη ζα αλαηξνχζε ην επηρείξεκα 

πεξί αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο θαη χπαξμεο ελφο πξηγθηπηθνχ θξάηνπο κε επγελείο.  

Ο van Veen θαίλεηαη λα μερλά ή λα παξακειεί φιεο εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηέβαιε ν Κφδηκν γηα λα πεηχρεη ηελ δηεζλή ηνπ αλαγλψξηζε, θαη ηηο νπνίεο 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ, θαη ζηέθεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε αιιεγνξία ηεο πφιεο 

ζηεθαλψλεη ηνλ δνχθα. ίγνπξα πάλησο ε «χγθιεηνο θαη ν ιαφο ηεο Φισξεληίαο» 

δελ επηβξάβεπζαλ θαη δελ έδσζαλ νηθεηνζειψο, φπσο ππνλνεί ν van Veen, ηελ 

εμνπζία, παξά ν Κφδηκν ηελ θέξδηζε κε ηε βία θαη κάιηζηα κε ηε βνήζεηα θαη μέλσλ 

ζηξαηεπκάησλ. Πνηνο είλαη άιισζηε απηφο ν „ιαφο‟ θαη πνηνπο αθνξνχζε «ε 

επεκεξία θαη ε δχλακε πνπ ε Φισξεληία γηα αηψλεο αλαδεηνχζε θαη ηψξα ηειηθά 

θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Κφδηκν πέηπρε»
336

; ίγνπξα δελ ήηαλ ην ζχλνιν ησλ 

πνιηηψλ ηεο Φισξεληίαο θαη απηφο ήηαλ ίζσο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηειηθά 

απηή ε θαηλνκεληθή αλάπηπμε ηεο πφιεο δηαθφπεθε απφηνκα θαη πνιχ ζχληνκα
337

. 

Αλ θάπνηα ζχλδεζε ππάξρεη κε ηνλ Αχγνπζην ζε απηφ ην ζεκείν δελ είλαη, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν van Veen, επεηδή θαη νη δχν απνθαηέζηεζαλ ηελ δεκνθξαηία θαη 

θπβεξλνχζαλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ πνιηηψλ, αιιά πην πνιχ, κάιινλ, φηη 

ε εμνπζία δφζεθε κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξηζηνθξαηψλ ζε κηα θαη‟ επίθαζε 

δεκνθξαηία. 

Ζ δηθαίσζε ηνπ Κφδηκν θαη φζσλ ηνλ ππνζηήξηδαλ ζα θαζπζηεξήζεη γηα ιίγν 

ιφγσ θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πάπα Πίνπ Γ΄, φκσο δελ επξφθεηην λα αλαβιεζεί. Ο λένο 

απηνθξάηνξαο άιισζηε δελ είρε θαλέλαλ ιφγσ λα αξλεζεί ζηνλ παηέξα ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο αδειθήο ηνπ θαη ζε έλαλ ζχκκαρν, ηνλ ηίηιν ελφο θιεξνλνκηθνχ κνλάξρε κηαο 

κεγάιεο θαη ζεκαληηθήο επαξρίαο, ηίηινο θπζηθά πνπ ζα κεηαβηβάδνληαλ ζηνλ, 

ζπγγελή ηνπ πιένλ, δηάδνρν ηνπ ζξφλνπ
338

. Ο λένο πάπαο Πίνο Δ΄ είρε επίζεο ιφγνπο 

λα ζπκθσλεί κε κηα ηέηνηα εμέιημε, θαζψο ν Κφδηκν ζηαζεξά ζηήξηδε ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ παπηθνχ ζξφλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ, ηνπ νπνίνπ ηνλ ζηαπξφ-ζχκβνιν βιέπνπκε κάιηζηα ζην ηφλην. Έλα κφιηο 

ρξφλν κεηά ηελ δεχηεξε έθδνζε ησλ Βίσλ, πνπ αθηεξψλνληαη πιένλ απφ ηνλ Βαδάξη 

ζηνλ «Γνχθα ηεο Φισξεληίαο θαη ηεο ηέλαο» θαη ζηελ πξνκεησπίδα κλεκνλεχεηαη 

                                                 
336 H. Th. van Veen, «Republicanism in the Visual Propaganda of Cosimo I de‟ Medici», φπ. π., ζει. 

203. 
337 Γηα ηελ θξίζε πνπ αθνινχζεζε βι. C. M. Cipolla, Ζ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, 

φπ. π., ζει. 332-333  θαη ηνπ ίδηνπ «The decline of Italy, The case of a fully mature economy», The 

Economic History Review, ηφκ. 5, 1952, ηρ. 2, ζει. 178-187. 
338 Πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο είραλ ήδε κεηαβηβαζηεί ζηνλ Φξαληζέζθν Α΄ απφ ηνλ Μάην 

ηνπ 1564, ίζσο σο πξνίθα γηα ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ αδειθή ηνπ απηνθξάηνξα. 



 134 

θαη ν λένο πάπαο
339

, ν Κφδηκν ζηέθεηαη παλεγπξηθά απφ ηνλ Πίν Δ΄ ζηελ Ρψκε 

Μέγαο Γνχθαο ηεο Σνζθάλεο πξαγκαηνπνηψληαο ην „πνιηηηθφ φξακά‟ ηνπ, 

επηθπξψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ εμνπζία απηνχ θαη ηεο ηάμεο πνπ ηνλ ζηήξηδε θαη κηα 

πξηγθηπηθή δπλαζηεία πνπ ζα θπβεξλνχζε γηα δχν αθφκε αηψλεο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ο Βαδάξη ζα ζπλερίζεη ηελ δηαθφζκεζε ηνπ παιαηηνχ θαη κεηά ηελ 

αλαθήξπμε ηνπ Κφδηκν ζε Μέγα Γνχθα ηεο Σνζθάλεο θαη ζα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη ζηνλ δηάδνρν πξίγθηπα Φξαληζέζθν Α΄ κε ην ίδην πάζνο θαη ηελ 

ίδηα ζηξαηεγηθή. Ζ ίδηα ε δηαδνρή άιισζηε απνηειεί ηελ πεκπηνπζία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ „νξάκαηνο‟ ηνπ Κφδηκν, θαζψο ε θιεξνλνκηθή 

κνλαξρία δελ είλαη πιένλ κφλν ζηφρνο παξά παγησκέλε θαηάζηαζε. Ο Αξξεηηλφο ζα 

αθηεξψζεη ζηνλ Φξαληζέζθν Α΄ έλα απφ ηα ηειεπηαία ηνπ έξγα , ηα Ragionamenti
340

,  

φπνπ ζε έλαλ θαληαζηηθφ δηάινγν ηνπ εμεγεί φιν ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηνπ 

παιαηηνχ, ζην νπνίν εμάιινπ ήδε έκελε ν λένο δνχθαο κε ηελ ζχδπγφ ηνπ. Θα 

ζρεδηάζεη θαη γηα απηφλ κηα αίζνπζα αθηεξσκέλε ζην κεγαιείν ηνπ, ην ιεγφκελν 

ηνπληηφιν ηνπ Φξαληζέζθν Α΄. Γελ ζα πξνιάβεη φκσο λα νινθιεξψζεη ηελ 

δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο, θάηη πνπ ζα θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ, θαζψο πεζαίλεη ην 

1574, ηελ ίδηα ρξνληά κε ηνλ Κφδηκν. Κιείλεη έηζη ζρεδφλ κηα εηθνζαεηήο παξνπζία 

θαη θπξηαξρία ηνπ Αξξεηηλνχ ζηελ θαιιηηερληθή δσή ηεο Φισξεληίαο. 

Σν χθνο ηνπ ζα εγθαηαιεηθζεί γξήγνξα θαη δε ζα βξεη πέξα απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπ πνιινχο κηκεηέο. Ζ καληέξα ηνπ δελ ζα αθήζεη θάπνην αλεμίηειν ζεκάδη ζηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ειάρηζηνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ παξαγσγή, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα δείμνπλ έλα παξάδεηγκα θαθήο δσγξαθηθήο ή έλα 

παξάδεηγκα ηνπ „μεπεζκνχ‟ ηεο αλαγέλλεζεο. Ωζηφζν ην εηθαζηηθφ έξγν ηνπ Βαδάξη 

θαη εηδηθά ην εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα γηα ην Παιάηζν Βέθθην ιφγσ ηνπ επίζεκνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, ζα καο θιεξνδνηήζεη κηα αλεθηίκεηε καξηπξία γηα ηηο ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο, γηα ηηο πνιηηηθέο-νηθνλνκηθέο-θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαλ κέζα ζην απνιπηαξρηθφ θξάηνο ηνπ Κφδηκν, ηελ πξνζπάζεηα ζε 

ηειηθή αλάιπζε ηεο άξρνπζαο ηάμεο ησλ λέσλ θενπδαξρψλ λα δηαηεξήζνπλ ηα 

πξνλφκηά ηνπο.  

                                                 
339 Γηα ηελ αλαθνξά ζηνλ πάπα ζηελ πξνκεησπίδα ησλ Βίσλ θαη ηελ αθηέξσζε, βι. Βαδάξη-

Υαηδεληθνιάνπ, φπ. π., ζει. 3 θαη 18 αληίζηνηρα.  
340 Βι. L. J. Draper, φπ. π., ζει. 84-520 θαη Vasari-Milanesi, φπ. π., Ragionamenti, ηφκ. 8, ζει. 5-225.  
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(Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηνπ Draper L. J., Vasari‟s decoration in the 

Palazzo Vecchio, φπ. π. , ζει. 522-523)
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(Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηνπ Draper L. J., Vasari‟s decoration in the 

Palazzo Vecchio, φπ. π., ζει. 524-525)
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(Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν ζπλερίδεη θαη ζηελ επφκελε ζειίδα,  

πξνέξρεηαη απφ ην άξζξν ηνπ Williams R., «The Sala Grande in the Palazzo Vecchio and the 

Precedence Controversy between Florence and Ferrara», φπ. π., ζει. 117-178) 
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(Σν παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα βξίζθεηαη ζην βηβιίν ησλ Et. Allegri / Al. Cecchi,  

Palazzo Vecchio e I Medici - Guida Storica, φπ. π, ζει. 243) 
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(Ο ράξηεο  πξνέξρεηαη απφ ηε ζειίδα ζην δηαδίθηπν, http://www.florence.ala.it/map.htm)
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