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Εικόνα 1  Jusepe Martínez, Αυτοπροσωπογραφία ζωγραφίζοντας τον πατέρα του Daniel Martínez, 

1630-1650, λάδι σε καμβά, 79 x 90, Σαραγόζα, Museo de Saragoza 

 

                                                             
1Jusepe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, επιμ. María Elena Manrique Ara, 
Larumbe, Σαραγόζα, 2008, σ. 171.  
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Εισαγωγή 

 

    Οι εκδόσεις κειμένων περί τέχνης στην Ισπανία κατά τον 17ο αιώνα ξεπέρασαν 

σε αριθμό εκείνες του προηγούμενου αιώνα και οι συγγραφείς τους 

διαφοροποιήθηκαν ως προς τη θεματολογία. Αν και παρέμειναν πιστοί στα 

πρότυπα της ιταλικής θεωρίας της τέχνης, παρατηρήθηκε την ίδια στιγμή, ωστόσο, 

μια στροφή, για πρώτη φορά, προς την τέχνη της χώρας τους και η περίοδος αυτή 

θεωρήθηκε η αφετηρία της ισπανικής καλλιτεχνικής ιστοριογραφίας. 2 

    Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πραγματεία Discursos Practicables 

del Nobilísimo Arte de la Pintura [Πραγματεία περί της Ευγενούς Τέχνης της Ζωγραφικής]3 

του Ισπανού ζωγράφου Jusepe Martínez (1600 – 1682) και, ειδικότερα, η συμβολή 

του στην ανάδειξη του ισπανικού χαρακτήρα της καλλιτεχνικής παραγωγής της 

χώρας του. Πιο συγκεκριμένα, ο εντοπισμός των στοιχείων εκείνων στο έργο του, 

μέσω των οποίων ο συγγραφέας συγκροτεί την έννοια της ισπανικότητας. Ο 

χωρικός και χρονικός ορίζοντας της εργασίας καθορίζονται με βάση τον χώρο και 

την περίοδο κατά την οποία έζησε και δημιούργησε ο Ισπανός συγγραφέας και 

ζωγράφος Jusepe Martínez, δηλαδή την Σαραγόζα του 17ου αιώνα. 

    Με την έννοια της ισπανικότητας, “la españolidad”, εννοείται εδώ η προβολή της 

αξίας και της ποιότητας της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, μέσα από την 

ανάδειξη της υποτίμησής της στα κείμενα της εποχής, όπως εν προκειμένω με το 

έργο του Martínez, καθώς και την αφύπνιση του εθνικού αισθήματος των Ισπανών. 

Η ισπανικότητα αφορά, ως επί το πλείστον, σε ένα είδος ασυλίας απέναντι σε 

οτιδήποτε αλλοεθνές, κυρίως ιταλικό, όσον αφορά στην περίοδο του 17ου αιώνα. 

Δηλαδή, στην διατήρηση και ανάδειξη του ισπανικού στοιχείου έναντι της 

αφομοίωσης και του επηρεασμού από το ιταλικό. 

                                                             
2 Karin Hellwig, La Literatura Artistica Española del siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 19-25. 
3 Το έργο δεν εκδόθηκε όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή από τον Martínez αλλά στα έτη 1853 έως 1854, 
στο Diario de Zaragoza με επιμέλεια του don Mariano Nougues y Secall. Ωστόσο, αν και ανέκδοτο, οι 
συγγραφείς του 18ου και 19ου αιώνα είχαν πρόσβαση σε απόγραφα του χειρογράφου. Βλ. σχετικά María 
Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, εισαγωγή, σ. 
XXXV· Zahira Véliz, Practical Discurses on the most Noble Art of Painting, Λος Άντζελες, 2017, σ. 7. 
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    Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ο συλλογισμός, όπως τον εκφράζει ο Braudel, 

σχετικά με τον εθνικισμό και τη χρήση της έννοιας στην περίοδο και στο τόπο στα 

οποία αφορούν εδώ: πριν τη σφυρηλάτησή του τον 19ο αιώνα οι άνθρωποι δεν 

αισθάνονταν πραγματικά συνδεδεμένοι παρά με «το αίσθημα της θρησκευτικής 

συγγένειας», και το ίδιο ίσχυε και για τους πολιτισμούς.4 Κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο, επομένως, δεν συναντάται στα κείμενα η έννοια του έθνους, nación, με τη 

σημασία που αποκτά κυρίως τον 19ο αιώνα και έπειτα. Ωστόσο, η έμμεση επιθυμία 

της ανύψωσης του ισπανικού χαρακτήρα της τέχνης είναι εμφανής. 

   

    Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, στο πρώτο μέρος εξετάζω στοιχεία 

βιογραφικά και εργογραφικά του Ισπανού συγγραφέα, καθώς και την συγγραφική 

παραγωγή εκδόσεων περί τέχνης στην χώρα κατά τον 17ο αιώνα. Στο δεύτερο μέρος 

ασχολούμαι με το ζήτημα της ισπανικότητας και τις διαστάσεις του, τόσο συνολικά 

όσο και πιο συγκεκριμένα στη πραγματεία του Martínez. 

    Ο ζωγράφος και συγγραφέας Jusepe Martínez δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη 

γενέτειρά του, την Σαραγόζα. Ταξίδεψε και σπούδασε στην Ιταλία, όπου και 

διαμόρφωσε την καλλιτεχνική του θεωρία. Σταθμό στη καλλιτεχνική του 

σταδιοδρομία αποτέλεσε η απονομή εκ μέρους του Φιλίππου Δ΄ του τιμητικού 

τίτλου pintor del rey ad honorem το 1644. Υπήρξε δάσκαλος του νόθου γιου του 

βασιλέα Juan Jose de Austria και ανήκε στον κύκλο του λόγιου συλλέκτη Juan de 

Lastanosa μέσω του οποίου και απέκτησε επαφές με εξέχοντα πρόσωπα της εποχής, 

όπως ο συγγραφέας Baltasar Gracián. Σύμφωνα με μαρτυρίες σύγχρονών του 

υπήρξε ένας  πετυχημένος και αρκετά αναγνωρισμένος ζωγράφος. Ωστόσο, μικρό 

μέρος από το σύνολο του έργου του έχει διασωθεί.  

        Εν συνεχεία, εξετάζω τη συγγραφική παραγωγή περί τέχνης της περιόδου στην 

Ισπανία. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολύ συχνά τα έργα της περιόδου προέρχονταν 

από την πένα καλλιτεχνών και όχι απλών θεωρητικών της τέχνης. Με 

σημαντικότερα κέντρα τη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή της 

                                                             
4 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, πρώτος 
τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 197. 
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Αραγονίας εξετάζω εκείνα που άσκησαν μεγαλύτερη επίδραση στην εποχή τους ή 

μεταγενέστερα, με επίκεντρο τα έργα του Vicente Carducho (Diálogos de la Pintura) 

και του Francisco Pacheco (El Arte de la Pintura) καθώς και τα βασικά θέματα με τα 

οποία καταπιάνονταν, και τη σημαντική επιρροή του έργου του έργου του Giorgio 

Vasari στα δικά τους έργα.   

    Στο επόμενο κεφάλαιο, εξετάζω το συγγραφικό έργο του Jusepe Martínez. Η 

πραγματεία Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, ολοκληρωμένη 

έως το 1673 αλλά με χρονολογία πρώτης έκδοσης το 1853, μελετήθηκε αρκετά κατά 

την εποχή της έκδοσής της, αλλά περισσότερο τα μεταγενέστερα χρόνια και 

αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες πηγές για την ιστορία και τη θεωρία της 

τέχνης της Ισπανίας κατά τον 17ο αιώνα. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί έως 

σήμερα πλήρης και ολοκληρωμένη κριτική έκδοση της πραγματείας, σύμφωνα με 

την Karin Hellwig.5  

    Αποτελεί κατά βάση ένα έργο το οποίο συνδυάζει την  θεωρητική πραγμάτευση 

των κανόνων της ζωγραφικής, τις συμβουλές προς έναν επίδοξο καλλιτέχνη και την 

βιοεργογραφική παρουσίαση καλλιτεχνών, τόσο ξένων όσο και Ισπανών, με τους 

τελευταίους να αποκτούν ιδιαίτερη θέση στο έργο του, και λεπτομερειών από τη ζωή 

και την καλλιτεχνική τους πορεία, σε πολλές περιπτώσεις ανέκδοτων έως τότε. Ενώ 

ένα μεγάλο μέρος του έργου, κυρίως το πρώτο, διαρθρώνεται ως ένα εγχειρίδιο 

προς νέους ζωγράφους, το δεύτερο αποτελεί ένα είδος βίων καλλιτεχνών. 

    Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύω την έννοια της ισπανικότητας όπως αυτή 

εντοπίζεται στη πραγματεία του Jusepe Martínez. Αρχικά, παρουσιάζω την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ισπανίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα εκδηλώθηκαν στην ισπανική χερσόνησο σημάδια 

μιας έντονης παρακμής, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Οι 

συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις, στα πλαίσια της επεκτατικής εξωτερικής πολιτικής 

των Ισπανών βασιλέων, εξασθενούσαν και αποδυνάμωναν την χερσόνησο και 

είχαν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της. Παράλληλα, σε δημογραφικό επίπεδο, 

                                                             
5 Η έκδοση του Julián Gállego, το 1950 και με επανέκδοση το 1988, είναι το πλησιέστερο σε μια 
ολοκληρωμένη κριτική έκδοση των Discursos Practicables αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης κριτική 
έκδοση, Karin Hellwig, La Literatura Artistica Española del siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 24. 
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ο πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά, εξαιτίας της επιδημίας πανούκλας η οποία 

έπληξε την χώρα στις αρχές του 17ου αιώνα.   

    Επιπλέον, σε καλλιτεχνικό επίπεδο η χώρα βρισκόταν στο περιθώριο των 

καλλιτεχνικών εξελίξεων οι οποίες λάμβαναν χώρα σε άλλες περιοχές, κατεξοχήν 

στην ιταλική χερσόνησο, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία. Οι περιορισμοί και οι πιέσεις 

από την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας και κυρίως η συνεχής προτίμηση των 

βασιλέων σε ξένους ζωγράφους για την φιλοτέχνηση σημαντικών έργων, κυρίως 

Ιταλούς και Φλαμανδούς, αρχιτέκτονες και γλύπτες και στα έργα τους, δεν 

επέτρεπαν στους Ισπανούς καλλιτέχνες να εξελιχθούν και να αναδειχθούν. Η 

έλλειψη μιας ακαδημίας τεχνών, στα πρότυπα των ιταλικών, δυσχέραινε την 

κατάσταση, καθώς οι καλλιτέχνες δεν λάμβαναν επαρκή μόρφωση και 

αναγκάζονταν να καταφεύγουν πολύ συχνά στο εξωτερικό και την ίδια στιγμή ούτε 

το έργο τους αναγνωρίζονταν ως πνευματική δημιουργία. Τα σημαντικότερα 

καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής, όπως η Μαδρίτη, η Σεβίλλη και η Σαραγόζα, δεν 

μπορούσαν να συγκριθούν, σύμφωνα με τις πηγές της εποχής, με τα αντίστοιχα 

ιταλικά ή εκείνα των Κάτω Χωρών. 

    Περισσότερο από οποιαδήποτε ισπανική πραγματεία της εποχής, όπως τα έργα 

του Pacheco, El Arte de la Pintura, ή του Gutiérrez de los Ríos, Noticia General para la 

Estimación de las Artes, ο Jusepe Martínez με το έργο του αποπειράται να προάγει 

την ισπανικότητα και την ανύψωση του εθνικού χαρακτήρα. Η προσπάθειά του 

αναγνωρίστηκε από τους μεταγενέστερους μελετητές ως μια απόπειρα μιας 

πλήρους παρουσίασης των πλέον σημαντικών Ισπανών καλλιτεχνών, αρκετοί από 

τους οποίους, πολύ συχνά, δεν υστερούσαν σε σύγκριση με τους Ιταλούς 

συναδέλφους τους. Σε μια εποχή κατά την οποία αποκλειστική αυθεντία στην τέχνη 

αποτελούσε το ιταλικό πρότυπο ο Jusepe Martínez, με πληθώρα κατατοπιστικών 

και πρωτότυπων παραδειγμάτων και επιχειρημάτων, ανέδειξε το, κατά τη γνώμη 

του, ικανοποιητικό επίπεδο της τέχνης της πατρίδας του και αρκετά συχνά την μη 

υπολήψιμης φήμης στην οποία είχε περιέλθει στη γραμματεία της εποχής. 
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    Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της εργασίας ανταποκρίνεται περισσότερο στην 

αρχική ιδέα που είχα για το θέμα της εργασίας, στην οποία αντικείμενο επρόκειτο 

να είναι αποκλειστικά το έργο του Martínez. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας 

που πραγματοποίησα, έπεσε στην αντίληψή μου η σημασία παραμέτρων, όπως η 

ιδιαιτερότητα του χώρου και του χρόνου δραστηριοποίησης του συγγραφέα καθώς 

και η σύγχρονή του κατάσταση όσον αφορά στις εκδόσεις βιβλίων περί τέχνης, για 

τη διαμόρφωση του έργου του. Η ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης και ανάδειξης των 

συγκεκριμένων θεμάτων οδήγησε στην τελική διαμόρφωση της εργασίας, η οποία 

αποτελείται, εντέλει, από τα δύο μέρη, όπως αναλύθηκαν εν συντομία παραπάνω.  

 

   Η μετάφραση του έργου και των αποσπασμάτων του έργου του Jusepe Martínez 

από την ισπανική γλώσσα έγινε από τη γράφουσα. 

    Η έκδοση της πραγματείας η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις βιβλιογραφικές μου 

αναφορές και τη μελέτη είναι της María Elena Manrique Ara.6 

 

   Η έρευνα για την εργασία καθώς και η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 

συντελέστηκε, ως επί το πλείστον, σε βιβλιοθήκες της Αθήνας, κυρίως στη 

βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και στη βιβλιοθήκη του Τομέα 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς και στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Μεγάλο μέρος της έρευνας διεξήχθη σε βιβλιοθήκες της Ρώμης, στη 

Bibliotheca Hertziana και στη βιβλιοθήκη του Universitá degli Studi Roma Tre, 

όπου χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των εκεί υπαλλήλων η εργασία δεν θα είχε 

ολοκληρωθεί. Συμπληρωματική έρευνα διεξήχθη και στη Bibliothek der Humboldt-

Universität του Βερολίνου.  

 

                                                             
6 Jusepe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, επιμ. María Elena Manrique Ara, 
Larumbe, Jusepe Σαραγόζα, 2008. 

http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/1008912734?page=frame&url=http%3A%2F%2Fopac.hu-berlin.de%2FF%2F%3Ffunc%3Dfind-b%26find_code%3DIBN%26request%3Disbnbegin9781606065280isbnend%26checksum%3D73ff48196bfe35ee0f4761335f7b55ae&title=Bibliothek+der+Humboldt-Universit%C3%A4t+Berlin&linktype=opac&detail=FBU%3ABibliothek+der+Humboldt-Universit%C3%A4t+Berlin%3AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/1008912734?page=frame&url=http%3A%2F%2Fopac.hu-berlin.de%2FF%2F%3Ffunc%3Dfind-b%26find_code%3DIBN%26request%3Disbnbegin9781606065280isbnend%26checksum%3D73ff48196bfe35ee0f4761335f7b55ae&title=Bibliothek+der+Humboldt-Universit%C3%A4t+Berlin&linktype=opac&detail=FBU%3ABibliothek+der+Humboldt-Universit%C3%A4t+Berlin%3AAcademic+Library
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   Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου, και κυρίως στους γονείς μου, για 

την σημαντική και μοναδική στήριξή της κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης 

πορείας της εκπόνησης της εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αναστάσιο 

Σκορδιλάκη για την επιμονή του, καθώς χωρίς τη βοήθειά του δεν θα είχε 

ολοκληρωθεί τίποτα, καθώς και στην Αγγελική για την τρόπον τινά κοινή μας 

πορεία. 

     Τέλος, ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου Παναγιώτη Ιωάννου για την 

υπομονή αλλά και τη βοήθειά του όπου αυτό ήταν δυνατόν. 
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«lo que más me admiró fue ver la poca estimación que de sus naturales pintores hacían»7 

Eugenio Cajés, 1673  

 

1. 

Jusepe Martínez: στοιχεία βιογραφίας και εργογραφίας 

Η θέση του Martínez ως ζωγράφου και συγγραφέα στην Ισπανία του 

17ου αιώνα  

 

    Ο Jusepe Nicolás Martínez Úrbez, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε 

στη πόλη της Σαραγόζα το 16008 όπου και πέθανε σε ηλικία ογδόντα ενός ετών. 

Έμαθε την τέχνη της ζωγραφικής από πολύ μικρός, ταξίδεψε στην Ιταλία, μητέρα 

της τέχνης της ζωγραφικής, για να εντρυφήσει στη τέχνη του, ανέλαβε πλήθος 

παραγγελιών επιστρέφοντας στη πατρίδα του και τιμήθηκε από το βασιλιά Φίλιππο 

Δ’ για τις ικανότητές του καθώς και για τις υπηρεσίες του. Το 1673 έγραψε την 

πραγματεία Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, μία σύνθεση 

εγχειριδίου ζωγραφικής και βιογραφιών γνωστών καλλιτεχνών της εποχής του 

καθώς και προγενέστερων, εξυμνώντας την ποιότητα και την ικανότητα των 

συμπατριωτών του Ισπανών καλλιτεχνών. Το έργο του αποτελεί μια έκφραση της 

                                                             
7 «Αυτό που πιο πολύ με εξέπληξε ήταν η τόσο μικρή εκτίμηση που έτρεφαν για τους ντόπιους (δηλαδή τους 
Ισπανούς) καλλιτέχνες». Jusepe Martínez, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, επιμέλεια 
M. E. Manrique Ara, Σαραγόζα, 2008, σ. 189.  
8 Το ακριβές έτος γέννησης αποτέλεσε θέμα έρευνας για μεγάλο χρονικό διάστημα και τοποθετούνταν 
ανάμεσα στα 1600 και 1612. Πιο συγκεκριμένα, o Valentín Carderera y Solano τοποθετεί την γέννησή του το 
1602, ο Latassa y Ortín, αντίθετα, στο Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, το 1608, ενώ ο Ceán 
Bermúdez το 1612, αναμφίβολα εξαιτίας λάθος αντιγράφου, όπως ισχυρίζεται και ο Carderera στο “Noticia 
de Jusepe Martínez” (Discursos Practicables, 1866). Επικράτησαν, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι απόψεις 
νεότερων μελετητών οι οποίοι τοποθέτησαν την γέννησή του το 1600 ή το 1601 (Gallego, 1988). Ισχυρή 
απόδειξη για την επικράτηση του 1600 ως έτος γέννησής του αποτελούν έγγραφα στην εκκλησία του la Seo 
τα οποία μαρτυρούν την βάπτισή του τον Δεκέμβριο του εν λόγω έτους. Βλ. περ. Ricardo Piñero Moral, 
“Jusepe Martínez, el hombre y su obra”, 2015, σ. 2.  
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ισπανικότητας, του αισθήματος πατριωτισμού του ιδίου και αλλά και μιας 

ευρύτερης ομάδας ανθρώπων στην περίοδο του 17ου αιώνα.  

 

    Ο Antonio Palomino, ο πρώτος συντάκτης μιας σύντομης και περιεκτικής 

βιογραφίας του Martínez, γράφει, στις αρχές του 18ου αιώνα [1715-1724], για τον 

ζωγράφο ότι σπούδασε στη Ρώμη την τέχνη της ζωγραφικής. Από τον ίδιο 

μαθαίνουμε ότι τύγχανε της εκτίμησης του Ισπανού βασιλιά καθώς και λεπτομέρειες 

για τις ζωγραφικές του επιδόσεις:  

 

Ο Jusepe Martínez με καταγωγή από τη Σαραγόζα και κάτοικος αυτής, σπούδασε 

στη Ρώμη την τέχνη της ζωγραφικής. Και έχοντας διαπρέψει σε αυτήν επέστρεψε 

στη πατρίδα του και έγινε Ζωγράφος της Αυτού Μεγαλειότητος και έχαιρε 

μεγάλης εκτίμησης σε αυτό το βασίλειο. (…) Είχε πληροφορηθεί περί αυτού η 

Αυτού Μεγαλειότης από τον Ντιέγο Βελάσκεθ (pintor de cámara) ο οποίος την 

εποχή εκείνη βρισκόταν στην υπηρεσία του. Δήλωσε ο Βελάσκεθ, προσεκτικά, ότι 

η επιδεξιότητα του Martínez ήταν η ανώτερη που είχε παρατηρήσει σε εκείνον τον 

τόπο. (...) Υπάρχουν πολλά έργα του σε εκείνη την περιοχή, όπως ειδικότερα οι 

τέσσερις καμβάδες στο μοναστήρι των Jeronimos. Επίσης, ζωγράφισε πολλά έργα 

με σκηνές από τη ζωή του Χριστού, με τρόπο εξαίρετο. Είχε έναν γιο, όχι λιγότερης 

επιδεξιότητας (...), ο οποίος ονομαζόταν Fray Antonio Martínez. (...) Ο πατέρας 

έζησε στη Σαραγόζα και πέθανε το έτος 1682.9 

 

   Ακολούθησαν αρκετά έργα, βιογραφίες ή πραγματείες περί τέχνης, στα οποία 

γινόταν αναφορά  στον Jusepe Martínez, όπως στο Viaje de España του Antonio Ponz 

στα 178810 ή στην περίπτωση του Felíx de Latassa το 1799, ο οποίος ασχολήθηκε με 

την ιστορία των τεχνών και των γραμμάτων της περιοχής της Αραγονίας στο έργο 

του Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, και ανέφερε το χειρόγραφο της 

πραγματείας του Martínez καθώς και αναλυτικά τα κεφάλαια του έργου του και το 

περιεχόμενό τους. Ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι σημείωσε την τοποθεσία στην 

οποία εντοπίστηκε το χειρόγραφο: στο μοναστήρι Cartuja de Aula Dei, στη 

                                                             
9Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo Pictórico y Escala Óptica, 1715-1724, επιμ. M. Aguilar, 
Μαδρίτη, 1947, σ. 1009. Βλ. πρωτότυπο κείμενο στο παράρτημα. 
10 Antonio Ponz, Viaje de España, τόμος 15ος, Μαδρίτη, 1788, σ. 22. 
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Σαραγόζα.11 Ο ιστορικός Cean Bermúdez, σε μια περίοδο κατά την οποία το 

ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη αυξανόταν και κάνοντας λόγο πλέον όχι μόνο για 

τον ζωγράφο αλλά και για τον συγγραφέα Jusepe Martínez, σε αντίθεση με τον 

Palomino σχεδόν έναν αιώνα πριν, του οποίου την κρίση εμπιστεύθηκε και από το 

υλικό του άντλησε πληροφορίες και για το δικό του έργο, αναφέρθηκε στο έργο του 

Discursos Practicables, τονίζοντας την ορθή κρίση του, γράφοντας: 

 

Έγραψε ένα βιβλίο, που δεν εξέδωσε, με τον τίτλο Discursos practicables del 

nobilísimo arte de la pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia con 

los exemplares de obres insignes de artífices ilustres. Μνημονεύει σε αυτό πολλούς και 

καλούς δασκάλους, Ισπανούς και ξένους, οι οποίοι ταξίδεψαν σε αυτό το βασίλειο, 

τις πληροφορίες των οποίων έχω λάβει υπόψη σε αυτό το λεξικό καθώς είναι 

γραμμένες με σωστή κρίση και γνώση.12  

 

    Οι λεπτομέρειες όσον αφορά στα νεανικά χρόνια του Jusepe Martínez είναι λίγες, 

ωστόσο, είναι βέβαιο ότι τις πρώτες γνώσεις πάνω στη ζωγραφική έδωσε στον 

Jusepe ο πατέρας του, Daniel Martínez, ζωγράφος και ο ίδιος, ο οποίος ήταν 

φλαμανδικής καταγωγής και πέθανε το 1636.13 Ο Martínez έδωσε, ύστερα από 

προτροπή του πατέρα του, εξετάσεις ενώπιον της Αδελφότητας του Αγίου Λουκά 

στη Σαραγόζα, συντεχνίας καλλιτεχνών, και μετέβη το 1623 για σπουδές στη Ρώμη, 

καθώς τα ταξίδια για λόγους σπουδών στην Ιταλία ήταν μια συχνή τακτική για 

πολλούς νεαρούς Ισπανούς καλλιτέχνες14, οι οποίοι ήθελαν να βρεθούν στο κέντρο 

των καλλιτεχνικών πραγμάτων της εποχής. 

                                                             
11 Αντλώ από María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 
2008, σ.XXIII.  
12 Juan Agustín Céan Bermúdez, Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas Artes en 
España, τόμος τέταρτος, La Real Academia de S. Fernando, 1800, σ. 77-78. Βλ.  πλήρες κείμενο στο 
παράρτημα. 
13 Vicente González Hernández, Jusepe Martínez, 1600-1682, Museo e Instituto «Camón Aznar», Σαραγόζα, 
1981, σ. 13-15. 
14 María Elena Manrique Ara, Jusepe Martínez, un Pintor Zaragozano en la Roma del Seicento, Σαραγόζα, 
2001, σ.15. 
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    Στη Ρώμη, την οποία ο Martínez αποκαλούσε «madre de esta profesión (de la 

pintura)»15, είναι βέβαιο ότι διέμεινε έως το 1625 τουλάχιστον, οπότε και αναφέρει 

στη πραγματεία του ότι επιθυμεί πλέον να επιστρέψει στην Ισπανία, «hallándome 

en Roma en el año 1625, ya deseoso de volverme a España»16. Έως τον Μάιο του 

1632, οπότε και απηύθυνε από τη Σαραγόζα μια επιστολή17 στον φίλο και ευεργέτη 

του Juan de Lastanosa, προστάτη των γραμμάτων και των τεχνών και εν γένει 

κεντρική μορφή της κουλτούρας της Αραγονίας, για τον οποίο θα γίνει λόγος 

παρακάτω, δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια λεπτομέρειες όσον αφορά στη ζωή του και 

τη δουλειά του, ενώ, γνωστό είναι μόνο ότι το 1634 ταξίδεψε στη Μαδρίτη.18 

     Όσον αφορά στα ταξίδια του στην Ιταλία, σε αρκετά σημεία του έργου του, έκανε 

λόγο για τις, μεγάλης αξίας, εμπειρίες του αυτές. Όπως, για παράδειγμα, όταν 

αναφέρεται στον ζωγράφο Πάολο Βερονέζε και στη φιλία που είχε με τον γιό του 

Γκαμπριέλε, “hallándome en Roma en el año de 1625 tuve mucha amistad con un 

sobrino suyo (de Pablo Veronés) de edad de 60 años, gran pintor”.19 Σε άλλο σημείο 

του έργου, κάνει αναφορά σε ένα περιστατικό σχετικό με τον ζωγράφο Domenico 

Zampieri, τον γνωστό ως Domenichino, (1581-1641), “halleme en Roma en una 

ocasión que sacó el Dominiquino…”20. Τέλος, κάνει αναφορά στο ταξίδι στην Ιταλία 

μέσα από την εξιστόρηση ενός συμβάντος που έλαβε χώρα εκεί και αποτελεί 

παράδειγμα της υποτίμησης της ντόπιας ιταλικής καλλιτεχνικής παραγωγής, 

προσπαθώντας να εξυψώσει την αυθεντία των Ισπανών ζωγράφων απέναντι στους 

ξένους, “allándome en Roma el año de 1625…”21.  

                                                             
15 Jusepe Martínez, Discursos Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 81. 
16 «Όντας στη Ρώμη το έτος 1625, ήδη επιθυμούσα να επιστρέψω στην Ισπανία». Jusepe Martínez, Discursos 
Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 50. 
17 Το έτος 1632 είναι γνωστό ότι ο Martínez έστειλε χαρακτικά του έργα στον Lastanosa. Ένα χρόνο αργότερα 
ο δεύτερος του ζήτησε βιβλία, χάρτες, χαρακτικά και πίνακες ζωγραφικής που εκείνος και ο Orfelin του είχαν 
φιλοτεχνήσει. Ricardo del Arco y Garay, “La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa”, Cuerpo 
Facultivo de Archiveros, Μαδρίτη, 1934, σ. 52-53. Γενικότερα, πολλά στοιχεία έχουν αντληθεί από τις 
επιστολές τις οποίες αντάλασσαν Martínez και Lastanosa και έχει σωθεί. 
18 “Allándome en Madrid con un italiano…”, Jusepe Martínez, Discursos Practicables.., Σαραγόζα, 2008, σ. 
119. 
19 Ο ίδιος ο Martínez λανθασμένα γράφει ότι πρόκειται για τον ανιψιό. Jusepe Martínez, Discursos 
Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 113. Βλ. Περ. Valentín Carderera y Solano, “Noticia de Jusepe Martínez”, 
Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura..., Μαδρίτη, 1866, σ. 40. 
20 Jusepe Martínez, Discursos Practicables.., Σαραγόζα, 2008, σ. 187. 
21 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. 192-
193. 
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    Επιπλέον, πολύ συχνά στο Discursos Practicables o Martínez αναφέρεται στις 

σημαντικές επαφές του στην Ιταλία με καλλιτέχνες καθώς και στα έργα που είδε 

εκεί, είτε πίνακες ζωγραφικής, είτε μνημεία: “el escelentísimo Corezo”, “nuestro 

gran Ticiano”, “nuestro optísimo Michael Angelo”, “el escelentísimo Alberto 

Durero”, “el magno Leonardo de Vinci”, αποτελούν λίγες από τις πιο σημαντικές 

αναφορές, διάσπαρτες στο έργο του. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις επαφές του, 

στα ταξίδια του στη Ρώμη και τη Νάπολη συγκαταλέγονται οι γνωριμίες του με τον 

Domenico Zampieri (Domenichino), τον Γκαμπριέλε Βερονέζε, η φιλία του με τον 

Guido Reni αλλά και η συνάντησή του με τον Ριμπέρα, το 1625, κατά τη διάρκεια 

παραμονής του στη Νάπολη22.  

       Η πρώτη ένδειξη της βελτίωσης της θέσης του Jusepe Martínez στον 

καλλιτεχνικό χώρο της Σαραγόζα χρονολογείται στα 1629 όταν προσέλαβε έναν 

νεαρό βοηθό για να μάθει τη τέχνη του, τον Diego Gonzáles Blázquez, ο οποίος 

αρχικά είχε και αρμοδιότητες ενός υπηρέτη, νεαρού μαθητευόμενου ζωγράφου από 

τη περιοχή της Jaca23, γεγονός το οποίο αποτελεί, ενδεχομένως, ένδειξη της αύξησης 

των παραγγελιών του καθώς και της βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης. 

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανέλαβε πλήθος παραγγελιών, πολύ σημαντικών, 

όπως το παρεκκλήσι της Nuestra Señora la Blanca de la Seo ή τις εικόνες των 

εκκλησιών Uncastillo (Santa Maria) y La Almunia στη Σαραγόζα, καθώς και το 

πορτρέτο του Vincencio Juan de Lastanosa [εικ. 1]. 

 

 

 

 

                                                             
22 María Elena Manrique Ara, Jusepe Martínez, un pintor zaragozano en la Roma del seicento, Diputación de 
Zaragoza, Σαραγόζα, 2002, σ. 15-29. 
23 Ricardo Piñero Moral, “Jusepe Martínez, el hombre y su obra”, 2015, σ. 2. 
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Εικόνα 1  Jusepe Martínez, Πορτρέτο του  don Vincencio Juan de Lastanosa σε ηλικία εξήντα ετών, 1666, λάδι σε 

καμβά, Huesca, Παρεκκλήσι των αγίων Λαυρεντίου και Υπομονής, Καθεδρικός Ναός. 

 

    Σταθμό στη πορεία και ένδειξη της καλλιτεχνικής του ανέλιξης το δίχως άλλο 

αποτέλεσε η ανάδειξή του σε έναν από τους ζωγράφους του βασιλιά Φίλιππο Δ’, με 

την απόδοση του τιμητικού τίτλου pintor del rey ad honorem, στις 8 Απριλίου του 

1644: 

 

«...Su Majesta, Dios le guarde, a echo Honor  a Jusepe Martínez del título de su 

pintor, sin gages ni otro emolumento alguno, avísolo a Vuestra Señoría, por lo que 

toca al derecho de la media annata.  Guarde Dios a Vuestra Señoría muchos años 

como deseo».24  

 

Συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Jusepe Martínez και τον Φίλιππο Δ’ αποτέλεσε ο 

ζωγράφος Ντιέγο Βελάσκεθ, ο κορυφαίος ζωγράφος της Αυλής. Η γνωριμία του 

                                                             
24 «...Η μεγαλειότης, ο Θεός να τον φυλάει, απηύθυνε τιμή στον Jusepe Martínez με τον τίτλο του ζωγράφου 
του, χωρίς μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή...». Έχω αντλήσει από Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe 
Martínez (1600-1682), Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», Σαραγόζα, 1981, σ. 123. 
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Martínez και του Βελάσκεθ25 είχε πραγματοποιηθεί δύο χρόνια νωρίτερα, το 1642. 

Ο τελευταίος μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει το εργαστήρι του Martínez προκειμένου 

να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο ανέλαβε στη περιοχή26, δείγμα της φιλίας τους 

και αλληλοεκτίμησής τους. Με παρακίνηση του Βελάσκεθ, («fue nombrado ... pintor 

a cámara a instancia de Diego Velázquez»27), αλλά και προσώπων συνδεδεμένων 

με την Αυλή, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο Vincencio Juan de Lastanosa, ο 

βασιλιάς, σε επίσκεψή του στη Σαραγόζα  το 1644, ενδιαφέρθηκε για τα έργα του 

Martínez. Επιπλέον, και η αφοσίωση του Martínez στο πρόσωπο του βασιλιά είναι 

έκδηλη στο συγγραφικό έργο του, τονίζοντας  συχνά την ώθηση και την 

ενθάρρυνση την οποία έδειχνε για τις τέχνες. Πιο συγκεκριμένα, έγραφε ο Martínez 

στο έργο του θέλοντας εμφατικά να αναδείξει την συμβολή του βασιλιά στον χώρο 

των τεχνών: 

 

Την ίδια περίοδο, με την άνοδό του στον θρόνο του στη βασιλεία, ο ενδοξότατος 

Φίλιππος Δ’, εξέφρασε την ενθάρρυνσή του και τη κλίση του σε όλες τις ελευθέριες 

τέχνες, αλλά κυρίως άφησε το στίγμα του στον χώρο της ζωγραφικής...28. 

 

    Σημαντική ώθηση, επομένως, έδωσε στην συνολική πορεία του καλλιτέχνη η 

αποδοχή του από τον βασιλιά, ακόμα και αν δεν επρόκειτο για την ύψιστη τιμητική 

διάκριση με τον τίτλο pintor de cámara29. Σημαντικό, επίσης, στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι ήταν αποκλειστικά μια απόδοση τίτλου χωρίς τη συνοδεία χρηματικού 

                                                             
25 «...κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Σαραγόζα γνώρισε ο Βελάσκεθ τον Jusepe Martínez, ζωγράφο 
από την Αραγονία, (...) ο οποίος, στα χνάρια του Pacheco και του Carducho, άφησε ένα περίεργο βιβλίο κάτω 
από τον τίτλο Discursos apologéticos del nobilísimo arte de la Pintura, αφιερωμένο στον Juan de Austria. (...) 
Στο βιβλίο δεν διστάζει να εκδηλώσει το θαυμασμό που του προκάλεσε ο ζωγράφος του βασιλιά (Ντιέγο 
Βελάσκεθ)...», G. Crucada Villaamil, Anales de la Vida y las Obras de Diego de Silva Velázquez, Μαδρίτη, 1885, 
σ. 132-133. 
26 Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez, pintor de S. M. Felipe IV y la Zaragoza de su tiempo (Siglo 
XVII), Cuadernos de Zaragoza, n. 7, Σαραγόζα, 1976, σ. 20. 
27Francisco Zapater y Gómez, Apuntes Histórico-Biográficos acerca de la Escuela Aragonesa de la Pintura, 
Μαδρίτη, 1863 [1859], σ. 18. 
28 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 120-121. 
29 Την συγκεκριμένη τιμητική διάκριση υιοθέτησαν στην Ισπανία οι Καθολικοί Βασιλείς (Reyes Católicos) 
ώστε να δηλώσουν τους πλέον έμπιστους ζωγράφους του Βασιλιά οι οποίοι αναλάμβαναν και τις κυριότερες 
παραγγελίες της Αυλής, άλλοτε με μισθό και άλλοτε χωρίς. Συχνά, αναλάμβαναν και άλλα καθήκοντα, όπως 
για παράδειγμα να παραδώσουν μαθήματα ζωγραφικής στα βασιλικά μέλη. Βλ. σχετικά Jonathan Brown, 
Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998.  
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ποσού ή την ανάθεση τακτικού μισθού. Ωστόσο, αναμφισβήτητα η βασιλική 

πατρωνία του έδωσε μια νέα δυναμική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες 

ύπαρξης των Ισπανών καλλιτεχνών της εποχής. Οι Ισπανοί ζωγράφοι, αφενός, δεν 

είχαν πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης συγκριτικά με τους ξένους 

καλλιτέχνες, και, αφετέρου, δεν είχαν οικονομική ανεξαρτησία η οποία να 

οφείλεται στην την τέχνη τους. Σύμφωνα με τα όσα έγραφε ο Vicente Gonzalez 

Hernandez, μετά την τιμητική διάκριση ο Jusepe Martínez «απέκτησε σπουδαία 

φήμη». Τύγχανε της εκτίμησης των ντόπιων, και όχι μόνο, καθώς και απολάμβανε 

τα προνόμια της Αυλής.30  

    Τέλος, ο Martínez, επιπλέον, υπήρξε δάσκαλος του γιου του βασιλιά  Juan José de 

Austria, εξώγαμου τέκνου του Φίλιππου Δ’.31 Ο Jusepe Martínez αφιέρωσε το 

χειρόγραφο του έργου του Discursos Practicables στον  Juan Jose de Austria και 

παρέμεινε υπό την προστασία του για το διάστημα κατά το οποίο εκείνος 

κυβέρνησε την Αραγονία.  

~~~ 

     Όπως ήδη ειπώθηκε, όσον αφορά στο ζωγραφικό έργο του Martinez, ελάχιστα 

από τα έργα του έχουν σωθεί.32 Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη και στο Εθνικό Μουσείο του Πράδο στη Μαδρίτη, καθώς, επίσης, και in 

situ σε εκκλησίες και μοναστήρια στις περιοχές της Σαραγόζα και της Huesca, στην 

Ισπανία. Τα θέματα των έργων του ήταν, ως επί το πλείστον, θρησκευτικής 

θεματικής, όπως συνηθίζεται κατά την συγκεκριμένη περίοδο στην Ισπανία.   

                                                             
30 Ο Juan Jose de Austria απέκτησε πολλά και σπουδαία αξιώματα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του: 
αντιβασιλέας της Σικελίας από το 1648 έως το 1651, αντιβασιλέας του πριγκιπάτου της Καταλονίας από το 
1653 έως το 1656, κυβερνήτης των Κάτω Χωρών από το 1656 έως το 1659, το 1661 του αποδίδεται το αξίωμα 
του γενικού κυβερνήτη του στρατού της Πορτογαλίας ενώ από το 1669 έως το 1675 υπήρξε αντιβασιλέας 
της Αραγονίας, Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez (1600-1682), Museo e Instituto de 
Humanidades «Camón Aznar», Σαραγόζα, 1981, σ. 49. 
31 Ignacio Ruiz Rodríguez, Don Juan Jose de Austria en la Monarquía Hispanica: Entre la Politica, el Poder y la 
Intriga, Dykinson, Μαδρίτη, 2007. María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la 
Pintura, Σαραγόζα, 2008, εισαγωγή, σ. XVIII. 
32 Σχετικά με τα έργα τα οποία φιλοτέχνησε ο Martínez άντλησα πληροφορίες από  τον σημαντικό μελετητή 
του Vicente Gonzalez Hernandez και τα εξής έργα του Jusepe Martínez, pintor de S. M. Felipe IV y la Zaragoza 
de su tiempo (Siglo XVII), Cuadernos de Zaragoza, n. 7, Σαραγόζα, 1976 και Jusepe Martínez (1600-1682), 
Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», Σαραγόζα, 1981. Βλ. επ. Ricardo del Arco y Garay, “La 
pintura en el Alto Aragón durante los siglos XVII y XVIII. Obras y Artista Inéditos”, Arte Español, III, 1, Μαδρίτη, 
1914, σ. 4. María José Pallarés Ferrer, La Pintura en Huesca durante el siglo XVII, Huesca, 2001, σ. 161-162. 
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     Κατά τη πρώτη φάση της καλλιτεχνικής του πορείας και συγκεκριμένα στα 

χρόνια 1622 – 1625, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Ρώμη, ζωγράφισε μια 

σειρά εικόνων με σκηνές από τη ζωή του San Pedro Nolasco. Το εν λόγω έργο ήταν 

παραγγελία μελών του θρησκευτικού τάγματος των Mercedariors, οι οποίοι ήθελαν 

να τιμήσουν τον ιδρυτή άγιό τους. Πέντε από τα έργα του Jusepe Martínez 

φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης.33  

 

 

Εικόνα 2  Francisco de Zurbarán, Η εμφάνιση του αποστόλου Πέτρου στον San Pedro Nolasco, 

1629, λάδι σε καμβά, 179 x 223 εκ., Μαδρίτη, Prado.34 

 

    Στα 1630-1650 χρονολογείται η φιλοτέχνηση της αυτοπροσωπογραφίας του 

Martínez στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να ζωγραφίζει τον πατέρα του Daniel 

Martínez [εικόνα εξωφύλλου]. Αξίζει να σημειωθεί ότι απόδοση του έργου στον 

Jusepe Martínez αμφισβητήθηκε σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς της τέχνης, 

ωστόσο, σημαντικά στοιχεία, όπως η θεματική, το μοτίβο πίνακας μέσα σε πίνακα 

                                                             
33 Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez (1600-1682), Museo e Instituto de Humanidades «Camón 
Aznar», Σαραγόζα, 1981, σ. 20. 
34 Τα έργα του Jusepe Martínez με θέμα τον Pedro Nolasco ενέπνευσαν αργότερα, στα 1628, τον Francsico 
de Zurbarán ο οποίος φιλοτέχνησε τον κύκλο για τη ζωή του Αγίου για τη μονή Merced Calzada στη Σεβίλλη. 
Sebastián Santiago, «Zurbarán se inspiró en los grabados del aragonés Jusepe Martínez», Goya, n.° 128, 
Μαδρίτη, 1975, σ. 82-84. 
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(cuadro dentro del cuadro), το σχέδιο αποδοσμένο με μεγάλη ακρίβεια καθώς και οι 

φωτοσκιάσεις συμφωνούν με το  στυλ και το ύφος του.35  

   Πίσω στη πατρίδα του, περίπου στα 1634, σχεδίασε τη ρωμαϊκή σαρκοφάγο 

(«sarcógafo romano») που περιλάμβανε τα λείψανα του βασιλιά Ramiro II el Monje, 

στο παρεκκλήσι του San Bartolomé της μονής του san Pedro el Viejo. Το εν λόγω 

έργο, που δεν έχει διασωθεί, αποτελούσε παραγγελία του κόμη της Guimerá. Το 

1637 φιλοτέχνησε τη σύνθεση για τη σημαία της Huesca, την επονομαζόμενη ως 

Φύλακας Άγγελος. Στην ίδια περιοχή, την οποία επισκεπτόταν πολύ συχνά ο 

Martínez, του ζητήθηκε από την εκκλησία του San Lorenzo, γύρω στα 1650 περίπου, 

να φιλοτεχνήσει μια σειρά έργων με θέματα από τη ζωή του Αγίου Λαυρεντίου.36  

 

 

Εικόνα 3 Jusepe Martínez, Άγιος Θωμάς, περ. 1630, λάδι σε καμβά, 105 x 84 εκ., 

Βουδαπέστη, Szépművészeti Múzeum 

 

                                                             
35 Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), La Pasión de Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Palacio de Villahermosa, 2007, σ. 356. 
36 «Por encargo del conde de Guimerá dibujará el sarcófago romano que encierra los restos del rey D. Ramiro 
II el Monge», βλ. σχετικά Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez, pintor de S. M. Felipe IV y la Zaragoza 
de su tiempo (Siglo XVII), Cuadernos de Zaragoza, n. 7, Σαραγόζα, 1976, σ. 17, 29-30. 
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    Η φήμη του ως ζωγράφου καταδεικνύεται από τη σημαντική αύξηση των 

παραγγελιών και στο απόγειο της καριέρας του την ίδια περίοδο σχεδίασε σε 

προάστιο της Σαραγόζα έναν πίνακα του Αγίου Λαυρεντίου για την εκκλησία της 

ενορίας la Almunia de Doña Godina. Μετά τον θάνατο του Φιλίππου Δ’ το 1665 ο 

Martínez ζωγράφισε για τον τάφο του μια προσωπογραφία του βασιλιά καθώς 

επίσης και μια ομαδική προσωπογραφία των βουλευτών του Βασιλείου της 

Αραγονίας. Το 1666 ζωγράφισε τα πορτρέτα των αδελφών Orencio και Vincencio 

Juan de Lastanosa [εικ.1], στο παρεκκλήσιο των αγίων Orencio και Paciencia του 

καθεδρικού ναού στην Huesca.37 

    Ο Jusepe Martínez υπήρξε ένας πετυχημένος ζωγράφος και «τύγχανε της 

εκτίμησης των συμπατριωτών του», τόνιζε στα μέσα του 19ου αιώνα ο Zapater y 

Gómez.38 Τα ζωγραφικά του έργα χαρακτηρίζονται από το χαριτωμένο χρώμα, την 

μεγαλοπρέπεια των μορφών, τον σωστό σχεδιασμό, όπως ανέφερε στα 1800 ο Ceán 

Bermudez.39 Όσον αφορά στο στυλ των έργων του, ο Arturo Anson Navarro το 

περιγράφει ως ένα δείγμα «εκλεκτικότητας ανάμεσα σε έναν ιδιότυπο 

νατουραλισμό και έναν κλασικιστικό έλεγχο συνθέσεων και μορφών, με βάση τον 

προσεκτικό σχεδιασμό».40 

 

   Η ισχυρή επίδραση του κύκλου του Vincencio Juan de Lastanosa, από το 162841, 

ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του Martínez, τόσο ως ζωγράφου όσο και 

συγγραφέα, και είναι εμφανής, άλλοτε έμμεσα και άλλοτε άμεσα, στη πραγματεία 

του καθώς είναι εμποτισμένη με τις αρχές και τις ιδέες του. Ο Lastanosa στήριξε τον 

Martínez ειδικά στο καλλιτεχνικό του ξεκίνημα, συστήνοντάς τον σε λόγιους οι 

                                                             
37 Βλ. σχετικά με τα έργα Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez (1600-1682), Museo e Instituto de 
Humanidades «Camón Aznar», Σαραγόζα, 1981, σ. 85. 
38 Francisco Zapater y Gómez, Apuntes Histórico-Biográficos acerca de la Escuela Aragonesa de la Pintura, 
Μαδρίτη, 1863 [1859], σ. 18. 
39 Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en 
España, τρίτος τόμος, Reales Academias de Las Bellas Artes y de la Historia, Μαδρίτη, 1865 [1800], σ. 77-78. 
40 Arturo Anson Navarro, “La Pintura en las colecciones de Vincencio Juan de Lastanosa”, Vincencio Juan de 
Lastanosa (1607-1681), La Pasión de Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Diputación de Huesca, Palacio de Villahermosa, 2007, σ. 114 – 115. 
41 Βλ. σχετικά María Elena Manrique Ara, ¨Mentores y Artistas del Barroco Aragonés: El Circulo de Lastanosa 
y Jusepe Martínez¨, στα πλαίσια των διαλέξεων με τίτλο El Mecenazgo Artístico en Aragón en tiempos de 
Lastanosa. 
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οποίοι συναπάρτιζαν τον κύκλο του και βοηθώντας τον να αποκτήσει περισσότερες 

παραγγελίες, χρηματοδοτώντας πολλές από αυτές. Χάρη σε αυτόν, για παράδειγμα, 

ανέλαβε την προαναφερθείσα παραγγελία για το Συμβούλιο της Huesca όπου 

ζωγράφισε τον Φύλακα Άγγελο (Angel Custodio) καθώς και τις προσωπογραφίες του 

ιδίου και της οικογένειάς του.  

    Γεννημένος το 1607, με καταγωγή από μια ισχυρή οικογένεια, ο Lastanosa 

ανέπτυξε ένα  ειδικό ενδιαφέρον για την ιστορία, την αρχαιολογία, τις επιστήμες, 

την ιατρική, την αλχημεία, πάντοτε έχοντας ως βάση δραστηριοποίησής του την 

γενέτειρά του, την περιοχή της Huesca. Μια περιοχή σε ακμάζουσα ανάπτυξη στα 

μέσα του 17ου αιώνα, κέντρο πολιτισμού, με ένα σημαντικό πανεπιστήμιο, το οποίο 

συμπεριλάμβανε διάφορα γνωστικά πεδία, όπως θεολογία, νομική, τέχνες και 

φιλοσοφία, και δεχόταν φοιτητές προερχόμενους από ολόκληρη τη χώρα.42  

    Ο Lastanosa επιθυμούσε να ενισχύσει την εικόνα της χώρας του στο εσωτερικό 

αλλά και στο εξωτερικό, και όραμά του ήταν η Ισπανία να ανταγωνίζεται την Ιταλία 

και όχι μόνο, με όπλα της την ιστορία και τις τέχνες – για τον Juan de Lastanosa «τα 

βιβλία και τα όπλα αποτελούν τους δύο πόλους του κόσμου»43. Ουσιαστική 

προσπάθειά του ήταν να εντοπίσει και να αναδείξει τις ρίζες και τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της ισπανικής κουλτούρας. Η σύνδεση με τον Jusepe Martínez έγκειται 

στην προσπάθεια ανάδειξης της ισπανικότητας. Και εκείνος μέσα από την 

πραγματεία του έχει την ίδια επιδίωξη αξιώνοντας να ανεβάσει τους Ισπανούς 

καλλιτέχνες στο ίδιο ύψος με τους Ιταλούς. 

    Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Lastanosa διαδραμάτισαν αρχικά η οικογένεια 

της μητέρας του, ειδικά ο παππούς του Juan de Baraiz, οι Ιησουίτες της περιοχής, 

και αργότερα ο κόμης της Guimerá, Galcerán de Castro (1584-1638), ευγενής με 

γνώσεις και ειδικό ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες.44 Στον κύκλο του Lastanosa 

κεντρικό πρόσωπο αποτελούσε ο Juan José de Austria. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

                                                             
42 María José Pallarés Ferrer, La Pintura en Huesca durante el siglo XVII, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Huesca, 2001, σ. 25-27. 
43 A. Coster. “Une description inedite de la deneutre de Don Vincencio Juan de Lastanosa”, Revue Hispanique, 
XXVI, 1912, σ. 570.  
44 “El Circulo de Lastanosa”, Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1684), La Pasión de Saber, κατάλογος 
έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Palacio de Villahermosa, 2007. 
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1669 ο Lastanosa  συμμετείχε στην επίσημη υποδοχή του στη Σαραγόζα, ως 

αντιβασιλέας της Αραγονίας. Λόγω της σχέσης αυτής, πολιτικού χαρακτήρα, ο 

Lastanosa κατέκτησε δημόσια αξιώματα. Κατέλαβε τη θέση του βουλευτή του 

βασιλείου της Αραγονίας το 1671 καθώς και του δικαστή της Huesca το 1675 και 

υπήρξε ευγενής (gentilhombre) του Καρόλου Β' το 1677.45 Στον κύκλο υπήρχαν, εκτός 

από τον Juepe Martínez, ζωγράφοι, όπως ο Pedro Aibar Jiménez, συγγραφείς, όπως 

ο Manuel de Salinas, η Ana Francisca Abarca de Bolea, ιστορικοί όπως ο Juan 

Francisco Andrés de Uztarroz.46 

    Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η φιλική σχέση την οποία ανέπτυξε ο Juan de 

Lastanosa με τον Baltasar Gracián47, τον Ισπανό Ιησουίτη συγγραφέα και φιλόσοφο. 

Ο συγγραφέας βρισκόταν στην περιοχή της Huesca, συγκεκριμένα κατά το 

διάστημα από το 1636 έως το 1639 και από το 1646 έως το 1650, και εξέδωσε έργα, 

χάρη και στην οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση του Lastanosa, όπως το 1637 

οπότε και εξέδωσε ένα από τα σπουδαιότερα έργα του, τον Ήρωα48. 

   Σε ένα άλλο σημαντικό του έργο, τον Υπερκριτή [εικ. 4], αποτελούμενο συνολικά 

από τρία μέρη, ο Gracián τοποθετεί τον φίλο του Juan de Lastanosa ως δευτερεύοντα 

χαρακτήρα στο δεύτερο μέρος, το οποίο τιτλοφορείται "En el otoño de la varonil 

edad". Οι πρωταγωνιστές του έργου, επισκέπτονται το σπίτι του Salastano49, 

αναγραμματισμός του ονόματος του Lastanosa, στην Αραγονία. Γίνεται λόγος για 

την άριστη φιλοξενία και τη γενναιοδωρία του αλλά και για το εντυπωσιακό σπίτι 

                                                             
45 Carlos Garcés Manau, “Un Lastanosa poco conocido (1665-1679). Las relaciones con José de Austria”, 
Agrensola, 115, 2005, Huesca, σ. 73-93. 
46 Pablo Cuevas Subías, “El Circulo Lastanosino”, Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), La Pasión de 
Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Palacio de 
Villahermosa, 2007, σ. 353. 
47 Baltasar Gracián y Morales (1601 – 1658). Γεννήθηκε στη Σαραγόζα, χειροτονήθηκε το 1627 και η φήμη 
του ως κήρυκα εξαπλώθηκε γρήγορα. Έγραψε πολλά και σημαντικά έργα (ο Ήρωας (1637) , El político Don 
Fernando el Católico (1640), El discreto (1646), ο Υπερκριτής (1651–1657) αναλύοντας συνήθως τα ιδανικά 
και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να διακρίνουν έναν αρχηγό, έναν ηγέτη. Οι απόψεις και η κοσμοθεωρία του 
συνάντησαν την σφοδρή αντίδραση των προϊσταμένων του στο τάγμα των Ιησουϊτών. Βλ. σχετικά Baltasar 
Gracián, Obras Completas, επιμ. Arturo del Hoyo, Μαδρίτη, σ. 233-516. 
48 Pablo Cuevas Subías, “El Circulo Lastanosino”, Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), La Pasión de 
Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Palacio de 
Villahermosa, 2007, σ. 187. 
49«Aguarda, que me ha salteado una curiosa passión de ver essa casa de Salastano, y lograr tanto prodigio», 
Baltasar Gracián, El Criticon, 1669, σ. 163. 
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του, γεμάτο βιβλία και αντικείμενα τέχνης μέσα από μια εξαιρετικά στοχευμένη 

αναφορά στον ευεργέτη του και μια απόδοση τιμής στο πρόσωπό του. 

 

 

Εικόνα 4   Πρώτη έκδοση του πρώτου μέρους του έργου El Criticón, Juán Noguès, Huesca, 1651 

 

    ‘Οπως επισήμανε η Manrique Ara, χρειάζεται μια μελέτη στη βιβλιοθήκη του 

Lastanosa50, ώστε να εντοπιστούν έμμεσα και ορισμένες επιρροές του Jusepe 

Martínez, καθώς είναι βέβαιο ότι σε αυτήν είχε άμεση πρόσβαση. Μεταξύ των 

συγγραφέων και των έργων τους που βρίσκονται στη κατοχή του ήταν ο Vincencio 

Carducho, του οποίου το έργο Dialogos de la Pintura [1633] εκτιμάται ιδιαίτερα από 

τον κύκλο του Lastanosa, αλλά και ο Βιτρούβιος [Περί Αρχιτεκτονικής], του οποίου ο 

Lastanosa είχε διάφορες εκδόσεις, του 1521 (Cesare Cesariano) και 1584 (Daniele 

Barbaro) αλλά και την ισπανική μετάφραση του Miguel de Urrea του 1582.51 Επίσης, 

                                                             
50 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα αναπτύσσονται και οι κύριες μεγάλες βιβλιοθήκες, 
όπως του Escorial, του Βατικανού, η Angélica και η Alejandrina στη Ρώμη, η Αμβροσιανή στο Μιλάνο, η 
Bodleiana στην Οξφόρδη και άλλες. Οι νέοι λόγιοι οραματίζονταν την οικουμενική βιβλιοθήκη. Βλ. περ. 
Manule José Pedraza Gracia, “La biblioteca de Vincencio Juan de Lastanosa”, Vincencio Juan de Lastanosa 
(1607-1681), La Pasión de Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de 
Huesca, Palacio de Villahermosa, 2007, σ. 88. 
51 M. Vitruvio Pollion De Architectura, dividido en diez libros, traducidos de Latin en Castellano por Miguel de 
Urrea Architecto, Impresso en Alcala de Henares por Juan Gracián, 1582. 
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κατείχε την γαλλική έκδοση του 1651 του έργου Traitté de la peinture52 του Λεονάρντο 

ντα Βίντσι καθώς και κείμενα του Vignola, του Sirigatti και του Ντύρερ.53 

    Επιπλέον, στην κατοχή του Lastanosa, υπήρχε συλλογή πινάκων, 

φιλοτεχνημένων από Ιταλούς και Ισπανούς κυρίως καλλιτέχνες, αλλά και άλλων 

αντικειμένων τέχνης μεγάλης αξίας. Ήδη από τον 16ο αιώνα είχαν αρχίσει και στην 

Ισπανία να αυξάνονται οι συλλογές με αντικείμενα σπάνια, εξωτικά αλλά και 

αρχαιότητες. Ειδικά όσον αφορά στις αρχαιότητες, εκτός από τον Lastanosa, στην 

περιοχή της Αραγονίας πολλοί λόγιοι της περιόδου κατείχαν τέτοιου είδους 

αντικείμενα, όπως ο ποιητής και ιστορικός Juan Francisco Andres de Uztarroz ή ο 

συγγραφέας Bartolome de Morlanes54. Ο Lastanosa είχε, τέλος, στη κατοχή του και 

μεγάλη συλλογή νομισμάτων και συνέγραψε το 1645 το έργο Museo de las Medallas 

Desconocidas Españolas.55 

    Ενταγμένος στον παραπάνω καλλιτεχνικό κύκλο και επηρεασμένος από τις αρχές 

και τη φιλοσοφία των μελών του, στα 1673 ο Jusepe Martínez ολοκληρώνει στη 

γενέτειρά του την συγγραφή του έργου Discursos practicables del nobilísimo arte de la 

Pintura.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Leonard de Vinci, Traitté de la peinture, Jacques Langlois, Παρίσι, 1651. 
53 K. L. Selig, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa, Patron of Gracian, Ginebra, Libraire E. Droz, 1960, σ. 
27, 51, 54. 
54Βλ. σχετικά Ricardo del Arco, La Erudición Española en el siglo VXII y el Cronista de Aragon Andres de 
Uztarroz, Instituto Jerónimo Zurita, Μαδρίτη, 1950. 
55 Pablo Cuevas Subías, “El Circulo Lastanosino”, Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), La Pasión de 
Saber, κατάλογος έκθεσης, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Palacio de 
Villahermosa, 2007, σ. 187. 
 

https://archive.org/details/traittedelapeint00leon
https://archive.org/details/traittedelapeint00leon
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2.  

Η λογοτεχνική παραγωγή στην Ισπανία του 17ου αιώνα: οι εκδόσεις 

περί τέχνης  

 

   Όσον αφορά στα κείμενα με θέμα την τέχνη ο Ισπανός ιστορικός και κριτικός της 

τέχνης Menendez Pelayo (1856-1912) τονίζει ότι μεγάλος αριθμός των γραπτών της 

περιόδου – τα περισσότερα από τα οποία γράφτηκαν στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα 

και δεν δημοσιεύθηκαν την εποχή αυτή, αλλά λίγα έως αρκετά χρόνια αργότερα - 

δεν προέρχονταν από την πένα θεωρητικών αλλά από εκείνη καλλιτεχνών56, και 

αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του καθώς αποτελούσε μια διαφοροποίηση. Αξίζει 

να σημειωθεί, επίσης, ότι ο αριθμός των έργων αυτών στον 17ο αιώνα, και εδικά στο 

πρώτο μισό του, ξεπερνούσε κατά πολύ τις μέχρι τότε δημοσιεύσεις πάνω στην 

καλλιτεχνική ιστοριογραφία και στις βιογραφίες καλλιτεχνών και ως εκ τούτου 

εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στο χώρο αυτό στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας.57  

    Πιο συγκεκριμένα, αναμφισβήτητα τα καλλιτεχνικά κέντρα τα οποία 

βρίσκονταν στη κορυφή του συγγραφικού και εκδοτικού χώρου ήταν πρωτίστως η 

Μαδρίτη, η Σεβίλλη, κυρίως τις πρώτες δεκαετίες του δέκατου έβδομου αιώνα, αλλά 

και η Σαραγόζα, από τα μέσα του αιώνα και έπειτα. Συγκεκριμένα, η περιοχή της 

Σαραγόζα, η οποία αποτελούσε σημείο αναφοράς στο έργο του Martínez, αλλά και 

της Αραγονίας ευρύτερα, είχε βαθιές ρίζες πνευματικής ανάπτυξης και 

καλλιτεχνικής διαμόρφωσης58, γεγονός στο οποίο είχε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η 

δράση του Juan de Lastanosa. Τέλος, σπουδαίοι ζωγράφοι και συγγραφείς 

δραστηριοποιήθηκαν, όπως ομολογεί και ο Martínez, και στη Βαλένθια, γράφοντας 

                                                             
56 Menendez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, τόμος δεύτερος, Μαδρίτη, 1946, σ. 387. 
57 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ.71-73. 
58 José Sánchez, Academias Literarias del Siglo de Oro Español, Μαδρίτη, 1961, σ. 233. 
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συγκεκριμένα ότι «δεν είναι περίεργο το γεγονός αυτό καθώς στη συγκεκριμένη 

περιοχή άνθισαν σε όλους τους τομείς σπουδαίες προσωπικότητες».59  

    Τα κείμενα περί τέχνης τα οποία γράφτηκαν κατά την εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο μπορούν να διακριθούν κυρίως σε δύο ομάδες: αφενός είναι οι 

πραγματείες εκείνες οι οποίες αφορούν σε αμιγώς τεχνικά καλλιτεχνικά θέματα, για 

παράδειγμα το χρώμα και η επιλογή των κατάλληλων χρωματικών συνδυασμών 

από τους ζωγράφους, η προοπτική ή η συμμετρία και αντίστοιχα θέματα, και 

αφετέρου οι πραγματείες οι οποίες αφορούν στη θέση και στον ρόλο της τέχνης και 

του καλλιτέχνη, με προεκτάσεις μορφολογικές μέχρι φιλοσοφικές και όχι μόνο. 

Πέρα από αυτές τις δύο κατηγορίες είναι δυνατόν να διακριθεί μια τρίτη, ξεχωριστή 

κατηγορία, στην οποία μπορούν να ενταχθούν έργα, όπως για παράδειγμα του 

Pacheco ή ακόμα και του Martínez, τα οποία συνδυάζουν τα παραπάνω.  

    Ποια είναι, όμως, τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι Ισπανοί 

θεωρητικοί του 17ου αιώνα; Η αναζήτηση της ηθικής σκοπιμότητας της δημιουργίας 

των έργων τέχνης αποτελούσε ένα πάγιο ζήτημα, όπως και η υποστήριξη της 

ένταξης της ζωγραφικής στις ελευθέριες τέχνες, κάτι που στην Ιταλία είχε ήδη 

επιτευχθεί. Ένα άλλο βασικό ζήτημα αποτελούσε η προσπάθεια από πολλούς 

συγγραφείς της επιβολής των εικονογραφικών προτύπων σύμφωνα με τα 

διατάγματα του Τρέντο.60 Τα τελευταία, όπως και τα ιταλικά αντιμεταρρυθμυστικά 

κείμενα, επηρέασαν καταλυτικά τους Ισπανούς συγγραφείς. Τέλος, όμως, 

παρατηρείται όλο και περισσότερο το ζήτημα της ανάδειξης της ισπανικής τέχνης 

και της αξίας της να απασχολεί τους Ισπανούς συγγραφείς, όπως και τον Jusepe 

Martínez. 

     Οι ισπανικές πραγματείες ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιγραφές αντίστοιχων έργων 

από την ιταλική γραμματεία της τέχνης61, πολλές φορές άκριτες, δηλαδή απλή 

αντιγραφή ολόκληρων τμημάτων σε μετάφραση, και χωρίς πρωτότυπο σχολιασμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήθος ιταλικών πραγματειών μεταφράστηκαν στην 

                                                             
59 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 157. 
60 Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy, 1450-1600, Oxford University Press, 1962, σ. 103-136. Cristina 
Canedo Arguelles, “La influencia de las normas artísticas de Trento en los tratadistas españoles del siglo XVII”, 
Revista de ideas estéticas, 32, 1974, σ. 223-226. 

61 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 24. 
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ισπανική γλώσσα και μελετήθηκαν από τους λόγιους της εποχής, όπως συμβαίνει 

με τα έργα των Αλμπέρτι, Filarete, Serlio, Vignola, Palladio.62  

    Ο αντίκτυπος του Vasari και του έργου του, Οι βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, 

γλυπτών και αρχιτεκτόνων,63 υπήρξε έντονος στην Ισπανία, όπως άλλωστε και στη 

Βόρεια Ευρώπη, τη Γερμανία και τη Γαλλία, και αυτό είναι σημαντικό, καθώς στην 

Ισπανία δεν υπήρξε μεγάλη παραγωγή αμιγώς βιογραφικών έργων. Αντιθέτως, 

μπορεί να ειπωθεί ότι αποτέλεσε μια εξαίρεση, με τα έργα κυρίως του Pacheco, El 

Arte de la Pintura, και του Martínez τα οποία είχαν βιογραφικά στοιχεία, καθώς και 

του Díaz del Valle, Origen y  Yllustración  del Nobilísimo y Real Arte de la Pintura y 

Dibujo, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αμιγώς βιογραφικό έργο.  

    Το ενδιαφέρον για το έργο του Vasari κατά τον 17ο αιώνα στους κύκλους λογίων 

στην Ισπανία ήταν έκδηλο, όπως και η κατοχή κάποιας από τις εκδόσεις του βιβλίου 

του, το οποίο εντοπιζόταν σε βιβλιοθήκες αρκετών Ισπανών, όπως για παράδειγμα 

στις περιπτώσεις των Felipe de Guevara [c. 1500-c. 1563], Alvar Gómez de Castro 

[1515-1580], Diego Hurtado de Mendoza [1505-1575] και άλλων.64 Αξίζει να ληφθεί 

υπόψιν ότι την συγκεκριμένη εποχή η κατοχή και η συλλογή βιβλίων ήταν μια 

σημαντικά περιορισμένη δραστηριότητα - λόγω κυρίως του αυξημένου κόστους - 

μιας εγγράμματης ομάδας ελίτ, όπως για παράδειγμα των ζωγράφων Hernando de 

Avila και Βελάσκεθ ή του αρχιτέκτονα Juan de Herrera, και όχι μόνο. Ενδεικτικά, 

σύμφωνα με τον μελετητή Ramon Soler i Fabrigat, σε μια ταξινόμηση με τους 

κατόχους των περισσότερων τίτλων βιβλίων την εποχή αυτή, δηλαδή στα τέλη 16ου 

αιώνα με μέσα 17ου αιώνα, ξεχώριζαν ο αρχιτέκτονας Juan de Herrera (1530-1597) 

με 750 τίτλους, ο γλύπτης Juan Bautista de Monegro (c. 1545-1621) με 610, ο 

ζωγράφος Diego Valentín Díaz (1586 - 1660)  με 576, ο Pedro Juan de Lastanosa 

                                                             
62 José Enrique García Melero, Literatura Española sobre Artes Plásticas, vol. 1, Μαδρίτη, 2002, σ. 55. 
Επιπλέον, σύμφωνα με μελετητές, όπως η Hellwig, δεν είναι δυνατόν να μην προστεθούν στις πηγές και στις 
επιρροές των Ισπανών συγγραφέων και άλλα σημαντικά έργα προερχόμενα από την Ιταλία, όπως εκείνα 
των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Pino, Dolce, Doni, Varchi, Lomazzo, Zuccaro, Borghini, Armenini, Paleoti, Gilio. 
Άλλα λιγότερο και άλλα, σαφώς, περισσότερο ήταν γνωστά και μελετούνταν στους κύκλους των 
διανοούμενων της Ισπανίας. Karin Hellwig, La Literatura Artistica española del siglo XVII, Visor, Μαδρίτη, 
1999 [1996], σ. 98, 158-160. 
63 Giorgio Vasari, Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed architettori, Lorenzo Torrentino, Φλωρεντία, 
1550. Ακολούθησε δεύτερη  έκδοση του 1568. Οι περισσότεροι συγγραφείς και καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν 
στα χέρια τους αντίγραφο του έργου είχαν τη δεύτερη έκδοση. Βλ. Σχετικά David García López, “Lectores de 
Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 18-43. 
64 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 20-25. 
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(αρχές 16ου αι. – 1576) με 494.65 Πολύ συχνά, ήταν οι Ιταλοί καλλιτέχνες 

προσκεκλημένοι της Αυλής οι οποίοι έφερναν το έργο του Vasari, και όχι μόνο, στην 

Ισπανία και το έκαναν γνωστό διαδίδοντάς το στους κύκλους των λογίων της 

εποχής. Σημαντική υπήρξε, ούτως ή άλλως, η παρουσία των Ισπανών διπλωματών 

σε όλες τις σημαντικές Αυλές της Ευρώπης και η αλληλεπίδραση που διενεργείτο 

μεταξύ των πολιτισμών και των χωρών.66 

    Οι Διάλογοι του Carducho, αποτελούν την ισπανική πραγματεία η οποία πιο πολύ 

από οποιαδήποτε άλλη ακολούθησε τις αρχές και τα κριτήρια του Vasari. Αν και 

φαινομενικά παραθέτει άμεσα τον Vasari μόνο σε πέντε σημεία του έργου67, τον 

ακολουθεί εμμέσως σε αναρίθμητα ακόμα. Κάποια από τα βασικά βαζαριανά 

αξιώματα, τα οποία παρατηρείται ότι υιοθέτησε και ο Carducho είναι, μεταξύ 

άλλων, η δόξα και η εξύμνηση της φλωρεντινής τέχνης και του Μιχαήλ Άγγελου, το 

σχέδιο ως ενωτικό στοιχείο των τεχνών, σε ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική, 

η παρακμή των τεχνών μετά το θάνατο του Buonarroti.68  

    Η επίδραση του έργου του Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura, στους 

συγγραφείς της περιόδου αλλά και τους λίγο μεταγενέστερους ήταν έντονη. Ο 

καλλιτέχνης εγκαταστάθηκε το 1585  μαζί με τον αδερφό του στην Ισπανία και 

έγραψε το έργο Diálogos de la pintura (1633), το οποίο αφιέρωσε στον ευεργέτη του 

βασιλιά Φίλιππο Δ’.69 Ο Carducho, αν και γεννημένος στην Ιταλία, συγκεκριμένα 

στη Φλωρεντία, δεν δίσταζε να δηλώνει Ισπανός, γράφοντας συγκεκριμένα: «καθώς 

η εκπαίδευσή μου από τα πρώτα χρόνια έγινε στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στην 

αυλή των καθολικών μοναρχών ... δικαίως κρίνω για μητέρα τη Μαδρίτη».70 Το 

έργο του διαρθρώνεται σε έναν διάλογο ανάμεσα σε ένα Δάσκαλο και έναν Μαθητή, 

σύνηθες συγγραφικό μοτίβο κατά τη περίοδο της Αναγέννησης, αποκτώντας έτσι 

                                                             
65 Ramon Soler i Fabrigat, “Libros de Arte en Bibliotecas de artistas españoles (XVI-XVIII): aproximación y 
bibliografía”, Locus Amoenus, 1, 1995, σ. 150-151. 
66 Piers Baker Bates, «“Graecia Capta Ferum Victorem Coepit”, Spanish Patrons and Italian Artists», The 
Spanish Presence in Sixteenth-Century Italy, Ashgate, 2015, σ. 132-135. 
67 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 24. 
68 David García López, στο ίδιο. 
69 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 43. 
70 "pero como mi educación desde los primeros años haya sido en España, y particularmente en la corte de 
nuestros católicos monarcas... Justamente me juzgo por natural de Madrid", Vicente Carducho, Dialogos de 
la Pintura, Μαδρίτη, 1979 [1633], σ. 18. 
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μια προφανή παιδαγωγική μέθοδο, και καταπιάνεται με τα πλέον θεμελιώδη 

καλλιτεχνικά ζητήματα της εποχής. 

    Η θεωρητική υπεράσπιση της ένταξης της ζωγραφικής στις ελευθέριες τέχνες, «la 

liberalidad de las artes del dibujo», όπως και της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, 

καθώς και άλλων επιμέρους χώρων όπως, για παράδειγμα της ταπισερί, αλλά και 

της μεταξύ τους μη ανταγωνιστικής θέσης, σύμφωνα με την άποψη του Vasari, θέμα 

κεντρικό και πολυσυζητημένο στους κύκλους των λογίων στα χρόνια του, και ήδη 

παγιωμένο στην Ιταλία από τον 16ο αιώνα, απασχολούσε πολλούς συγγραφείς και 

στην ισπανική χερσόνησο, όπως και τον Gaspar Gutiérrez de los Rios, ο οποίος 

γνώριζε την ύπαρξη του κειμένου του Iταλού διανοητή.71 Το, διαρθρωμένο σε 

τέσσερα κύρια κεφάλαια, έργο του, Noticia General para la estimación de las artes y de 

la manera en que se conocen las liberales de las que son mecánicas, εκδόθηκε στα 1600 στη 

Μαδρίτη και ήταν αφιερωμένο στον Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, δούκα 

της πόλης Lerma, ευνοούμενο του Φιλίππου Γ’. Ο ιστορικός Portús Pérez το 

ανέφερε, ουσιαστικά, ως το πρώτο τυπωμένο έργο – πραγματεία πάνω στη 

ζωγραφική στην Ισπανία.72 

    Ο Pablo de Céspedes [1538-1608], ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής, γνώστης 

και εκείνος του Vasari, αν και παραδεχόταν ότι δεν είχε διαβάσει το έργο του από 

πρώτο χέρι, αλλά έμμεσα γνώριζε το περιεχόμενό του73, ενώ ανήκε, εκείνος και οι 

ιδέες του, στον 16ο αιώνα, προβλήθηκε τον επόμενο, καθώς τα έργα του, Poema de la 

Pintura, Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura και 

Discurso sobre el templo de Salomón y la carta sobre la pintura, εκδόθηκαν στα 1604 και 

1608 αντίστοιχα. Δυστυχώς, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και ολοκληρωμένα και η 

δυσκολία μελέτης τους έγκειται εν πολλοίς και στο γεγονός ότι έχουν σωθεί 

αποσπασματικά.74 

    Ακόμα ένας ποιητής, ο Juan de Jáuregui y Aquilar δημοσίευσε στα 1618 το έργο 

του, Dialogo entre la Naturaleza y las dos Artes Pintura y Escultura, de cuya preminencia 

se disputa y juzga, παραμένοντας πιστός στο αγαπημένο θέμα της εποχής στην 

                                                             
71 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 24. 
72 Javier Portús Pérez, El Concepto de Pintura Española, Editorial Verbum, Μαδρίτη, 2012, σ. 17. 
73 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 20. 
74 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 49. 
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Ισπανία, τη σύγκριση ζωγραφικής και γλυπτικής και της υπεροχής της μίας έναντι 

της άλλης. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1605, ο μοναχός José de Sigüenza επιδόθηκε 

σε μια λεπτομερή περιγραφή του μοναστηριού Escorial στο σύγγραμμά του Tercera 

parte de la historia de la orden de san Gerónimo.75 Το έργο του Juan Alonso de Butrón, 

Discursos apologéticos en los que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es 

liberal y noble de todos los derechos, αποτελούμενο από δεκαπέντε συνολικά κεφάλαια, 

προς τιμήν του αυλικού Fernando de la Hoz, εκδόθηκε στη Μαδρίτη το 1626. Στο 

έργο, το οποίο έγραψε σε νεαρή ηλικία, υπερασπίστηκε, σχεδόν με την ιδιότητα ενός 

δικηγόρου76, τους ζωγράφους και ιδιαίτερη σημασία για τον αντίκτυπο του Vasari 

έχει το γεγονός ότι τον παρέθεσε στη βιβλιογραφία του καθώς και ότι άντλησε 

μεγάλο μέρος παραδειγμάτων από τους Βίους του παραθέτοντάς τον όπου αυτό 

χρειαστεί.77 

    Ο Francisco Pacheco ετοίμαζε στη Σεβίλλη, σχεδόν παράλληλα με τον Carducho 

στη Μαδρίτη, για αρκετά χρόνια το έργο του Arte de la Pintura.78 Αξίζει να σημειωθέι 

ότι, σε αντίθεση με τα περισσότερα έργα της εποχής τα οποία γράφονταν για να 

τιμήσουν τους εκάστοτε πάτρονες, το έργο δεν έφερε καμία αφιέρωση.79 Σύμφωνα 

με το χειρόγραφο ήταν ήδη έτοιμο από το 1638, ενώ το 1622 ήδη είχε εκδοθεί ένα 

μέρος του. Πλήρης πρώτη έκδοση κάνει την εμφάνισή της το 1649 στη Σεβίλλη, ένα 

χρόνο μετά το θάνατο του συγγραφέα.80 Ο Pacheco είχε επηρεαστεί έντονα από τον 

Vasari. Είχε, άλλωστε, στην κατοχή του το έργο του, και παρατηρείται ακόμα και 

«αντιγραφή» ολόκληρων αποσπασμάτων από αυτό, όπως στις περιπτώσεις 

αναφοράς του στους ζωγράφους Λεονάρντο ντα Βίντσι, Τισιανό ή Μιχαήλ Άγγελο, 

ενώ άντλησε αρκετά δεδομένα και πληροφορίες για τις ζωές των καλλιτεχνών και 

από τον προγενέστερό του Pablo de Céspedes. Δεν αφιέρωσε, ωστόσο, κεφάλαια 

αποκλειστικά στις ζωές των ζωγράφων, γράφοντας για κάποιους από αυτούς μέχρι 

και σύντομες βιογραφίες όπως στη περίπτωση του Alonso Sánchez Coello ή του 

                                                             
75 Fray José de Sigüenza, La Fundación del Monasterio de El Escorial, Antonio Fernández Alba, Μαδρίτη, 1988 
[1605].  
76José Enrique García Melero, Literatura Española sobre Artes Plásticas, τόμος πρώτος, Μαδρίτη, 2002, σ. 
145. 
77 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 24. 
78 Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, Cátedra, Μαδρίτη, 1990 [1649]. 
79Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 45. 
80 Calvo Serraller, La Teoría de la Pintura en el siglo de Oro, Μαδρίτη, 1991, σ. 40. 
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Navarrete el Mudo, αλλά ασχολήθηκε και με θεωρητική ανάλυση πάνω στη 

σύνθεση, το σχέδιο, το χρώμα. Ουσιαστικά, το έργο του αποτελεί μια σύνθεση 

θεωρητικών αρχών άλλων συγγραφέων και των προσωπικών του εμπειριών ως 

ζωγράφος.81  

    Το ζήτημα στο οποίο περισσότερο εστίασε ο Pacheco ήταν η ανάδειξη της τέχνης 

της ζωγραφικής ως ευγενούς τέχνης, και προς αυτή την κατεύθυνση συγκεντρώνει 

αποδεικτικά στοιχεία, και οχι τόσο η ανάδειξη της ντόπιας παραγωγής όπως 

συμβαίνει στον Martínez για παράδειγμα. Έχει, επίσης, τονιστεί από τους μελετητές 

του έντονα η έλλειψη δικών του αυθεντικών ιδεών και το γεγονός ότι το έργο του 

σε μεγάλο βαθμό αποτελεί μια περίτεχνη σύνθεση ξένων έργων.82  

   Ο ιστορικός και μουσικός Lázaro Díaz del Valle y de la Puerta εξέδωσε στα 1656-

1659 το έργο Origen e Ilustración del nobilísimo y real arte de la pintura y Dibujo, 

αφιερωμένο στον Φίλιππο Δ’83, έργο στα χνάρια των Βίων του Vasari, το οποίο 

αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές για το κατοπινό έργο του Antonio Palomino, 

ο οποίος εξέδωσε για πρώτη φορά το έργο του El museo pictórico y escala óptica, το 

οποίο περιλαμβάνει διακόσιες είκοσι έξι βιογραφίες καλλιτεχνών, στα 1715-1724, 

ενώ έκτοτε ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις.84 Το έργο του Díaz del Valle, για το 

οποίο ο Palomino σχολίασε ότι αποτελεί μια «μετάφραση του Vasari συμπληρωμένο 

με μια εισαγωγή ορισμένων Ισπανών καλλιτεχνών»85, και είναι όντως ό,τι πιο 

κοντινό γράφτηκε στο είδος των βιογραφιών, όπως και του Palomino σαφώς, 

επηρέασε, επίσης, και τον Ceán Bermúdez στη συγγραφή του Diccionario histórico de 

los más ilustres profesores de las bellas artes en España, το 1800.86 Το συγγραφικό 

εγχείρημα του ζωγράφου αποτέλεσε μια σημαντική πηγή  βιογραφικών στοιχείων87, 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μεταγενέστερους μελετητές.  

                                                             
81 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 45. 
82 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 103-105. 
83 Lázaro Díaz del Valle, Origen e Ilustración del nobilísimo y real arte de la pintura y Dibujo, manuscrito de 
Historia del Arte «Diego Velázquez», CSIC, Μαδρίτη, 1659.  
84 Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo Pictórico y Escala Optica, 3 τόμοι, Μαδρίτη, 1988 [1715-
1724].  
85 Antonio Palomino de Castro y Velasco, στο ίδιο, σ. 706. 

86 Julián Gállego, El Pintor del Artesano a Artista, Γρανάδα, 1976, σ. 158. 
87 Calvo Serraller, La Teoría de la Pintura en el Siglo de Oro, Μαδρίτη, 1991 σ. 41. 
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    Τέλος, ο José García Hidalgo, στη Μαδρίτη, δημοσίευσε στα 1693 το έργο του 

Principios para estudiar el nobilísimo y real Arte de la Pintura, το οποίο αποτελεί, ως επί 

το πλείστον, ένα εγχειρίδιο για την τέχνη του σχεδίου. Σε αυτό ο συγγραφέας 

εστίασε στις αρχές της ανατομίας, ειδικά στις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος, 

της προοπτικής, της συμμετρίας. Αναφορές έκανε και ο Hidalgo στον «Basario», 

όπως αποκαλoύσε τον Vasari, τον οποίο τοποθετούσε ανάμεσα στους Plinio, 

Αλμπέρτι, Butrón, Carducho, Pacheco.88 

    Μέσω του Palomino πληροφορούμαστε για έργα του 17ου αιώνα τα οποία 

χάθηκαν, όπως αυτό του Francisco de Solís (1620–1684), επίσης έντονα επηρεασμένο 

από τον Vasari, ή του βιογράφου Juan de Alfaro (1643–1680) από την Κόρδοβα, ο 

οποίος έγραψε για τον Ντιέγο Βελάσκεθ.89 

   Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ενώ πολλοί από τους συγγραφείς έγραφαν 

παράλληλα και σε κοινούς ή κοντινούς τόπους τα έργα τους συνδιαλέγονταν, με 

άμεσο τρόπο, λίγο έως καθόλου, ανάλογα την περίπτωση. Ο Martínez, εν 

προκειμένω, ανέφερε σε λίγα μόνο σημεία τον Carducho και την πραγματεία του, 

αναγνωρίζοντας ανοιχτά, ωστόσο, την υπεροχή του έργου σε σχέση με άλλα 

αντίστοιχα, γράφοντας συγκεκριμένα:   

 

Αυτό το βιβλίο είναι στην καλύτερη κατεύθυνση σε σχέση με όλα όσα μέχρι τώρα 

έχω δει, και το ίδιο παραδέχονται οι πιο μορφωμένοι, περιλαμβάνοντας πολύ 

σημαντικές συμβουλές προς τους μαθητευόμενους αυτού του επαγγέλματος...90 

 

Επιπλέον, επρόκειτο για βιβλίο στο οποίο αναμφισβήτητα είχε εντρυφήσει, καθώς, 

κατείχε σπουδαία θέση στον κύκλο του Juan de Lastanosa και στη βιβλιοθήκη του, 

όπως ειπώθηκε παραπάνω.91 Αντιθέτως, έδειχνε να αγνοεί τα έργα του Pacheco ή 

του Butrón. Αν μη τι άλλο, δεν έκανε καμία άμεση αναφορά σε αυτούς και τα έργα 

                                                             
88 David García López, “Lectores de Vasari en la España de la Edad Moderna”, Goya, 342, 2013, σ. 34. 
89 David García López, στο ίδιο, σ. 32. 
90 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 119.  
91 María Elena Manrique Ara, “Mentores y Artistas del Barroco Aragonés: El Circulo de Lastanosa y Jusepe 
Martínez”, Mezenasco y Humanidades en Tiempos de Lastanosa, Σαραγόζα, 2006, σ. 180. 
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τους. Γεγονός αξιοπερίεργο καθώς, ιδιαίτερα το έργο του Pacheco, θα ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο να μην έχει πέσει στην αντίληψή του δεδομένης και της 

προσωπικής σχέσης την οποία διατηρούσε με τον ζωγράφο Ντιέγο Βελάσκεθ92, 

μαθητή και γαμπρό του συγγραφέα του Arte de la Pintura.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 121. 
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3. 

Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura 

           3.1. Το κείμενο 

 

   Ο πλήρης τίτλος της πραγματείας που έγραψε ο Jusepe Martínez είναι Discursos 

practicables del nobilísimo arte de la Pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña 

la experiencia, con los ejemplares de obras insignes de artifices ilustres, por   Jusepe 

Martínez, pintor de S. M. D. Felipe IV, y del SERMO. SR. D. Juan de Austria, a quien 

dedica esta obra. Η συγγραφή του έργου ολοκληρώθηκε στη Σαραγόζα το 1673, 

ωστόσο, δεν εκδόθηκε πριν το 1853. Όπως αναγράφεται και στον πλήρη τίτλο, η 

πραγματεία ήταν αφιερωμένη στον Juan José de Austria, ευεργέτη του συγγραφέα, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκειμένου να τον τιμήσει και να τον ευχαριστήσει, 

αλλά και καθώς εκείνος τον είχε προτρέψει να γράψει το έργο, σύμφωνα με την 

Hellwig.93  

 

Εικόνα 5 Jusepe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura, επιμέλεια Valentín 

Carderera y Solano, Μαδρίτη, 1866. 

                                                             
93 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 47. 
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    Ο Valentín Carderera y Solano το 186694, όπως και ο Félix de Latassa ήδη από το 

179995, μαρτυρούσαν ότι το χειρόγραφο βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του 

μοναστηριού των καρθουσιανών, Aula Dei, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της 

Σαραγόζα. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι ο Jusepe Martínez, καθώς και ο γιος του, 

είχαν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και, όπως γράφει και η Manrique Ara, 

το χειρόγραφο δόθηκε εκεί από τον γιο του καλλιτέχνη.96  

    Σημαντικό στοιχείο για τη διάσωση αλλά και τη διάδοση του έργου, αρχικά 

ανάμεσα σε λόγιους της Σαραγόζα, αποτέλεσε το 1796 η παραγγελία ενός 

αντιγράφου από τον ιερέα Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea, το οποίο 

αρκετά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα, το 1852, πέρασε στην κατοχή του Lorenzo 

Viscasillas97, ενώ, από τη μελέτη μου, δεν έχουν βρεθεί περαιτέρω μαρτυρίες για 

άλλα εντοπισμένα χειρόγραφα του έργου. 

    Την έκδοση της πραγματείας, εκατόν ογδόντα ολόκληρα χρόνια μετά την 

συγγραφή του, ανέλαβε ο Mariano Nougués y Secall σε συνέχειες στο περιοδικό 

Diario Zaragozano98 στα χρόνια 1853-1854. Ουσιαστικά, επρόκειτο για τη 

δημοσίευση σε κάθε τεύχος συνολικά τεσσάρων σελίδων από το έργο Discursos 

Practicables. Στόχος του περιοδικού ήταν η ανάδειξη ισπανικών έργων τα οποία 

βρίσκονταν στην αφάνεια και παράλληλα τόνωναν το πατριωτικό αίσθημα 

ανυψώνοντας την αξία της ντόπιας συγγραφικής παραγωγής.99 Ακολούθησαν 

μεταγενέστερες εκδόσεις, με σημαντικότερες εκείνες των ετών 1866, 1950 και 1988.100  

    Ζήτημα μελέτης των ιστορικών, ωστόσο, αποτέλεσε η αναζήτηση των λόγων της 

μη έκδοσης του έργου όσο ήταν ακόμα εν ζωή ο Jusepe Martínez. Δεδομένο είναι το 

γεγονός ότι είχε την ενίσχυση και την υποστήριξη του Juan José de Austria και όχι 

                                                             
94 Valentín Carderera y Solano (επιμ.), Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Μαδρίτη, 
1866.  
95 Felix de Latassa, Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que Florecieron desde el Año de 1641 hasta 
1680, τρεις τόμοι, Pamplona, 1799. 
96 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, 
εισαγωγή, σ. XXIII-XLI. 
97 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, 
εισαγωγή, σ. XXIV. 
98 El Zaragozano. Diario de avisos, y de materias no políticas, 1853-1854. Έχω αντλήσει από María Elena 
Manrique Ara, στο ίδιο, σ. XXXV-XXXVII. 
99 María Elena Manrique Ara, στο ίδιο, σ. XXXV-XXXVIII. 
100 Βλ. αναλυτικά τις μεταγενέστερες εκδόσεις του έργου στη βιβλιογραφία. 
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μόνο. Αρκετοί λόγοι έχουν προταθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα αν και πολλοί 

από τους ισχυρισμούς παραμένουν, απλώς, υποθέσεις. Ο Julián Gállego, στην 

κριτική έκδοση των Discursos Practicables101, απέδωσε την αιτία στην ιδιαιτερότητα 

του χαρακτήρα του Jusepe Martínez. Όντας ταπεινή και ήπια προσωπικότητα ήταν 

αρκετά πιθανό να μην ήθελε να βρεθεί στο προσκήνιο μέσω της έκδοσης ενός έργου 

το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει. Αναμφίβολα, το κείμενό του 

έβριθε προσωπικών απόψεων και σε αρκετές περιπτώσεις ασκούσε έντονη κριτική, 

άμεσα και έμμεσα, σχετικά με την υποτίμηση της ισπανικής τέχνης, ενώ δεν 

περιοριζόταν μόνο σε οδηγίες τεχνικής φύσεως ή σε απλή παρουσίαση 

βιογραφικών στοιχείων καλλιτεχνών. Προέβαλε την προτίμηση, εκ μέρους κυρίως 

της Αυλής, στα έργα καλλιτεχνών από το εξωτερικό και παράλληλα την ελλειπή 

ανάδειξη από τους Ισπανούς συγγραφείς των στοιχείων εκείνων που καθιστούσαν 

την ντόπια καλλιτεχνική παραγωγή ανταγωνίσιμη και υψηλής ποιότητας.102 

    Επιπλέον, βασισμένοι σε ψυχολογικούς παράγοντες, ορισμένοι μελετητές, όπως 

για παράδειγμα η Elvira González, επικαλέστηκαν την προχωρημένη ηλικία του 

Martínez, την ιδιαίτερα επιβαρυμένη υγεία του κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής 

του η οποία του στερούσε την αναγκαία ενέργεια και διαύγεια, καθώς, επίσης, και 

τον πρόωρο θάνατο του γιου του που αναμφίβολα τον κατέβαλε ψυχολογικά και 

τον στιγμάτισε, αλλά και τον θάνατο του ευεργέτη του, Juan José de Austria, το 

1679.103 Γεγονός είναι ότι όταν, το 1673, ο Martínez ολοκλήρωσε τη συγγραφή του 

έργου του, ο Juan José de Austria είχε εμπλακεί σε πολιτικές διαμάχες και έτσι η 

ενθάρρυνση που παρείχε στον ευεργετούμενό του ενδέχεται να μειώθηκε σε 

σημαντικό βαθμό.104 Η θητεία του, τέλος, στη θέση του αντιβασιλέα της Αραγονίας 

έπαυσε στα 1675, οπότε και έφυγε από την περιοχή. 

    Με δεδομένα ότι, πρώτον, το έργο γράφτηκε προς τιμήν του Juan José de Austria 

και, δεύτερον, ότι ο τελευταίος υπήρξε συλλέκτης βιβλίων μοιάζει, επίσης, πιθανό 

ότι γράφτηκε όχι τόσο με σκοπό την έκδοσή του, όσο για αποκλειστική προσωπική 

χρήση του ευεργέτη του, ενδεχομένως ως προσωπικό δώρο, τον οποίο ήθελε 

                                                             
101 Julián Gállego (επιμ.), Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Akal, Μαδρίτη, 1988. 
102 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 48. 
103 Elvira González Asenjo, Don Juan José de Austria y las Artes (1629-1679), Μαδρίτη, 2005, σ. 453. 
104 Βλ περισσότερα Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 46. 
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πιθανότατα να τιμήσει με τον τρόπο αυτό. Ωστόσο, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός 

ότι ουδέποτε βρέθηκαν ίχνη ύπαρξης του βιβλίου στη προσωπική βιβλιοθήκη του 

Juan José de Austria105, ενώ αμφίβολο ακόμα είναι και κατά πόσο ο Martínez του 

προσέφερε, εντέλει, το χειρόγραφο το οποίο του είχε αφιερώσει.  

~~~ 

   Το έργο του Martínez έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με πολλές από τις 

ισπανικές πραγματείες οι οποίες γράφτηκαν την ίδια περίοδο, οι σημαντικότερες 

από τις οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Πρώτον, συνδυάζει στοιχεία θεωρίας της 

ζωγραφικής, καλλιτεχνικές αρχές και συμβουλές ενός έμπειρου δασκάλου προς 

έναν επίδοξο νεώτερο ζωγράφο με πλήθος, ανέκδοτων ή γνωστών, βιογραφικών 

στοιχείων καλλιτεχνών. Δεύτερον, γράφτηκε προς τιμήν ενός ισχυρού προσώπου, 

ενός αυλικού, του Juan José de Austria εν προκειμένω, και, τέλος, κινείται στη 

σφαίρα επιρροής των Βίων του Vasari. Είναι πασιφανές όχι μόνο ότι συμβουλεύτηκε 

το έργο του Ιταλού συγγραφέα και καλλιτέχνη, αλλά και ότι το χρησιμοποίησε 

συχνότατα, πολλές φορές αντιγράφοντας σημεία και πληροφορίες. Οι αναφορές 

του στον Ιταλό καλλιτέχνη είναι συχνές. Για παράδειγμα, παραπέμπει στο έργο του 

όσους θέλουν να πληροφορηθούν με λεπτομέρεια για τη ζωή του Μιχαήλ Αγγέλου 

αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

 

Τα περιστατικά και τα συμβάντα γύρω από αυτόν τον σπουδαίο και σεβαστό 

άνδρα είναι τέτοια και τόσα πολλά, ώστε εκείνος ο οποίος θέλει να τα μάθει 

αναλυτικά, μπορεί να τα διαβάσει στον Vasari, στη ζωή του Μιχαήλ Αγγέλου, 

όπου τα περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια.106 

 

Όσον αφορά, πάντως, στην πρωτοτυπία του έργου, σύμφωνα με τον ιστορικό 

Sánchez Cantón, δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί κάποιο άλλο ισπανικό έργο του 17ου 

                                                             
105 Δεν είναι σπάνια η έλλειψη βιβλίων περι τέχνης σε συλλογές και βιβλιοθήκες. Βλ. περισσότερα 
αναφορικά με το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών σημαίνοντων προσώπων της εποχής στην María Elena 
Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Larumbe, 2008, εισαγωγή, σ. LVI. 
106 Jusepe Martinez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 101. 
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αιώνα το οποίο να συγκεντρώνει τόσα πολλά ανέκδοτα και πληροφορίες για 

περιστατικά όσο το Discursos Practicables του Jusepe Martínez107. 

    Από μορφολογική άποψη η πραγματεία του Martínez χωρίζεται σε είκοσι ένα 

διακριτά κεφάλαια. Μετά την σύντομη αφιέρωση στον Juan José de Austria και ένα 

ποίημα με θέμα τη ζωγραφική, ακολουθεί μια επιστολή η οποία απευθύνεται στον 

σπουδαστή - λάτρη της ζωγραφικής («al estudioso amador de la pintura»). 

Σημαντική καθίσταται η επιστολή αυτή κυρίως αν συνεκτιμηθεί με το γεγονός ότι ο 

Martínez δίνει ιδιαίτερο βάρος στη γνώμη και τη φωνή του ερασιτέχνη καλλιτέχνη, 

κάτι που δεν είχε γίνει έως τότε σε μεγάλο βαθμό από τους προγενέστερους ή 

σύγχρονούς του συναδέλφους.108 Ακολουθεί ένα εγκωμιαστικό υπόμνημα της 

ζωγραφικής (Apéndice encomiaste de la pintura) και έπειτα τα κεφάλαια (tratados) τα 

οποία διακρίνονται στα εξής: 

 

o 1ο Περί σχεδίου και τρόπων ζωγραφικής με καλή απομίμηση. 

o 2ο Περί συμμετρίας. 

o 3ο Περί ανατομίας. 

o 4ο Περί προοπτικής. 

o 5ο Περί αρχιτεκτονικής. 

o 6ο Περί ενότητας. 

o 7ο Περί χρώματος. 

o 8ο Περί επιλογής δεξιοτήτων. 

o 9ο Περί της ορθής απεικόνισης. 

o 10ο Περί της φιλοσοφίας της ζωγραφικής. 

o 11ο Περί των συνθηκών ανάμεσα σε έναν καλό δάσκαλο ζωγραφικής και των 

μαθητών του. 

o 12ο Περί της εκτέλεσης των θεμάτων. 

o 13ο Περί των κατάλληλων τεχνών για τον ζωγράφο. 

o 14ο Περί της επιστήμης και της προσοχής του ζωγράφου. 

                                                             
107 F.J. Sánchez Cantón, Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español, τόμος τρίτος, Μαδρίτη, 1934. 
108 Javier Portús Pérez, El Concepto de Pintura Española, Historia de una Problema, Μαδρίτη, 2012, σ. 51-52. 
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o 15ο Σημείωση για ορισμένους διάσημους δασκάλους οι οποίοι κατείχαν τα 

παραπάνω προτερήματα. 

o 16ο Περί της εκτίμησης και της αθανασίας που οφείλονται στους διακεκριμένους 

δασκάλους. 

o 17ο Συνέχεια της πληροφόρησης περί διακεκριμένων δασκάλων οι οποίοι είχαν 

λάβει τιμές. 

o 18ο Συνέχεια του ίδιου θέματος, δίνοντας πάντοτε οδηγίες στους δασκάλους και 

τους μαθητές. 

o 19ο Συνέχεια της ίδιας πληροφόρησης ορισμένων δασκάλων από διάφορα βασίλεια 

της Ισπανίας και ορισμένων από την Ιταλία. 

o 20ο Σχετικά με ορισμένους γλύπτες. 

o 21ο Επίλογος της πραγματείας όπου δικαιώνονται οι Ισπανοί δάσκαλοι.109 

 

    Το πρώτο έως και το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο αποτελούν ουσιαστικά τις οδηγίες 

και τις συμβουλές προς τους επίδοξους καλλιτέχνες, ενώ από το δέκατο πέμπτο και 

έπειτα παρατίθενται τα exempla, δηλαδή παραδείγματα βασισμένα σε ανέκδοτες 

κυρίως πληροφορίες, καθώς και οι βιογραφίες των καλλιτεχνών, με όλο το ιστορικό 

και όχι μόνο ενδιαφέρον τους. Ο Menéndez Pelayo υποστηρίζει ότι κανένας από 

τους υπόλοιπους συγγραφείς της περιόδου δεν έχει επιτύχει μια τόσο αρμονική 

διάκριση σε κείμενό του.110 Ο Martínez διατηρεί σε ολόκληρη την πραγματεία του 

μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, βασισμένη ως επί το πλείστον στην άμεση 

μαρτυρία, η οποία διακόπτεται συχνά από διαλόγους τρίτων προσώπων, στους 

οποίους είτε συμμετέχει είτε απουσιάζει, αλλά έχει πάντοτε επαρκή γνώση των 

τεκταινομένων.  

    Η αφήγηση δεν ακολουθεί κάποια πιστή χρονολογική σειρά – άλλωστε πολύ 

σπάνια παραθέτει ακριβείς χρονολογήσεις - ενώ συχνά διακόπτεται από αναδρομές 

στο παρελθόν ή προσθήκη μεταγενέστερων ή προγενέστερων γεγονότων και 

πληροφοριών. Δεν τοποθετεί, δηλαδή, τους καλλιτέχνες για τους οποίους κάνει 

λόγο σε μια διαδοχή βιογραφιών αλλά τους συνενώνει με έναν πιο ελεύθερο τρόπο. 

                                                             
109 Στο παράρτημα παρατίθενται τα κεφάλαια στη πρωτότυπη γλώσσα. 
110 Menéndez Pelayo, Historia de las Ideas Estéticas en España, τόμος τέταρτος, Μαδρίτη, 1974, σ. 420-421. 
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Ωστόσο, η έκθεση των πληροφοριών και των γεγονότων ακολουθεί μια συνεχή 

διαδρομή από προγενέστερη εποχή μέχρι και τις ημέρες τις οποίες ζει και γράφει ο 

ίδιος. Άξονας της εξιστόρησής του είναι η Αυλή και τα επί μέρους βασίλεια της 

Αραγονίας και βασικό σημείο του οι τιμητικές διακρίσεις των καλλιτεχνών. Επίσης, 

μεγάλο ρόλο στην αφήγησή του διαδραματίζει η ιδέα της συνέχειας η οποία 

υπερτονίζεται μέσα από την ανάδειξη δασκάλων και των μαθητών τους111, συνεχές 

μοτίβο στο έργο. Γράφει, συγκεκριμένα: 

 

Η επιλογή δασκάλου δεν είναι μικρή δυσκολία, αποτελεί το πρώτο θεμέλιο προς 

την κατάκτηση όλης της αλήθειας και της σοφίας.112 

 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο αυτό, αν και μεγάλης αξίας, και ενώ βρίθει 

ανέκδοτων πληροφοριών πολύ σημαντικών, πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί από 

τους μελετητές του λανθασμένα στοιχεία, κυρίως όσον αφορά στη παράθεση 

χρονολογιών. Για παράδειγμα και ενδεικτικά, βασικά λάθη παρατηρούνται στην 

αναφορά του στον Juan Pérez Galbán για τον οποίο δεν είναι ορθές οι χρονολογίες 

οι οποίες δίνει113, στην λανθασμένη αναφορά του στη γενέτειρα πατρίδα του 

καλλιτέχνη Berruguete, την Πορτογαλία114, προς το τέλος του έργου όπου αναφέρει 

ότι ο Beau Martin υπήρξε δάσκαλος του Ντύρερ115, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις 

ακόμα.  

    Το σύνολο των κεφαλαίων περιλαμβάνει τα βασικά θέματα σχετικά με τη θεωρία 

και την ιστορία της ζωγραφικής της σύγχρονής του εποχής, από τη μεριά ενός 

Ισπανού κατά βάση, γεγονός το οποίο τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους 

συγγραφείς. Αν και, όπως είδαμε, πολλοί συγγραφείς ήταν ευαισθητοποιημένοι με 

το θέμα της πατρίδας τους ο Martínez είναι ο συγγραφέας που περισσότερο από 

                                                             
111 Javier Portús Pérez, El Concepto de Pintura Española, Historia de una Problema, Μαδρίτη, 2012, σ. 52. 
112 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 66. 
113 Jusepe Martínez, στο ίδιο, σ. 145. 
114 Jusepe Martínez, στο ίδιο, σ. 181. Ήταν στην πραγματικότητα Ισπανός, συγκεκριμένα από την περιοχή 
Paredes της Nava (Palencia). 
115 Αντιθέτως, ήταν γνωστό ότι δάσκαλος του μεγάλου καλλιτέχνη, ήδη από την ηλικία των δεκατεσσάρων, 
υπήρξε ο Michael Wolghemuth. 
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οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρθηκε για τους Ισπανούς καλλιτέχνες: απασχολούν 

σχεδόν τη μισή έκτασή του κειμένου του. Ωστόσο, δεν διαχωρίζει αυστηρά στην 

αφήγησή του Ιταλούς από Ισπανούς ζωγράφους ενώ προχωρά από τους μεν στους 

δε με ευκολία. Αν και πρόκειται για  μια πραγματεία ζωγραφικής, σπάνια διαβάζει 

κανείς στο έργο αυτό μακροσκελείς και λεπτομερείς περιγραφές έργων τέχνης. Κάτι 

τέτοιο παρατηρείται μόνο σε λίγα έργα τα οποία ως επί το πλείστον εντοπίζονται 

στη Σαραγόζα, ή για παράδειγμα στην αναφορά του στον ζωγράφο Fransisco 

Ribalta από τη Βαλένθια και το έργο του116, ενώ ως επί το πλείστον εντοπίζεται σε 

περιγραφές γλυπτών στο εικοστό κεφάλαιό του. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι ο 

Martínez καταπιάνεται με τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν κάνει καμία αναφορά για 

την ισπανική τέχνη στην Αμερική.  

    Αν επιχειρηθεί μια περιγραφή των κεφαλαίων με βάση το περιεχόμενο τους και 

τους καλλιτέχνες, δηλαδή από το δέκατο πέμπτο και εξής, είναι δυνατόν να 

σχηματιστεί, με βασικό άξονα την ανάδειξη της ισπανικότητας, σε γενικές γραμμές 

το παρακάτω σχήμα: 

 

o 15ο και 16ο κεφάλαιο: αναφορά σε Ιταλούς ζωγράφους του Quattrocento και του 

Cinquecento, όπως ενδεικτικά οι Κορρέτζο, Ραφαήλ, Τισιανός, Μιχαήλ Άγγελος, 

Μπελίνι, Μαντένια, Τζούλιο Ρομάνο, Καραβάτζο. Επιπλέον, αναφορά σε Ισπανούς 

ζωγράφους, όπως ο Pedro de Aponte. Ειδική μνεία σε ζωγράφους οι οποίοι 

εργάστηκαν στο Escorial, όπως οι Eugenio Cajés, Alonso Cano, Ντιέγο Βελάσκεθ, 

Juan Bautista Maino. 

o 17ο κεφάλαιο: αναφορά σε Ισπανούς ζωγράφους επί βασιλείας του Φιλίππου Β’. 

Ιδιαίτερη μνεία στους Alonso Sánchez, Claudio Coelho, Felipe de Liaño, Luis de 

Vargas. Αναφορά, επίσης, στους Ιταλούς ζωγράφους Τισιανό και Τζούλιο Ρομάνο. 

o 18ο κεφάλαιο: αναφορά σε Ισπανούς ζωγράφους από τη βασιλεία του Καρόλου Ε΄ 

μέχρι και την εποχή που γράφει ο συγγραφέας, με καταγωγή από την περιοχή της 

Σαραγόζα. Ειδική μνεία στους καλλιτέχνες Peligret, Cuevas, Esquert, Cosida, 

                                                             
116 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 154. 
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Orfelín, Galván, Gerónimo de Mora. Αναφορά, επίσης,  στον Φλαμανδό ζωγράφο 

Roland Mois και τον Ιταλό Francesco Lupicini. 

o 19ο κεφάλαιο: αναφορά σε Ισπανούς ζωγράφους κυρίως από την περιοχή της 

Valencia. Ιδιαίτερη μνεία στους Juan de Juanes, Fransisco de Ribalta και Juan de 

Ribalta, Zariñena, Espinosa. 

o 20º κεφάλαιο: αναφορά σε Ιταλούς γλύπτες, όπως οι Ντονατέλλο, Bernardo 

Rossellino και Jacopo Sansovino, αλλά και Ισπανούς, όπως οι Forment, Tudelilla, 

Becerra. Ιδιαίτερη αναφορά σε καλλιτέχνες με καταγωγή από το Τολέδο. 
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        3.2. Οι πηγές της πραγματείας 

 

    Μέσα από τον εντοπισμού των πηγών που χρησιμοποίησε ο Jusepe Martínez 

προκειμένου να συγγράψει την πραγματεία του είναι δυνατόν να αναδειχθεί η 

ευρυμάθεια του συγγραφέα η οποία είναι σπάνια, για την χρονική περίοδο και 

περιοχή όπου έδρασε, και ως εκ τούτου  μια γενική ιδέα για τι θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει η βιβλιοθήκη του.117  

    Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της πραγματείας (Del Dibujo y Maneras de 

Obrarlo con Buena Imitación) οι παραινέσεις προς τον επίδοξο καλλιτέχνη γίνονται 

με τρόπο απλό και σαφή, σε συνδυασμό με πληθώρα παραδειγμάτων, στα χνάρια 

του ιστοριογραφικού μοντέλου του Vasari, όπως όταν αναφέρεται στον μοντέρνο 

τρόπο (manera moderna)118 της τέχνης της ζωγραφικής. Κινείται παράλληλα στα 

πρότυπα της πραγματείας του Ιταλού θεωρητικού Giovanni Battista Armenini 

(1530-1609) για την τέχνη της ζωγραφικής, καθώς, και οι δύο, σχολιάζει η Manrique 

Ara, «ξεκινούν με εισηγήσεις προς τον νεαρό ζωγράφο σχετικά με τα θεμελιώδη 

βασικά στοιχεία του σχεδίου». 119 Το  κεφάλαιο ολοκληρώνει παραθέτοντας έναν 

αφορισμό από τον Βιργίλιο και από το έργο του Γεωργικά, «Labor vincit omnia 

improbus»120, ένδειξη της γνώσης των Ρωμαίων συγγραφέων.   

    Στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη συμμετρία (De la Symetría), 

μπορούν να διακριθούν οι αναφορές του στη θεωρία του Βιτρούβιου, τον οποίο 

παραθέτει, άμεσα ή έμμεσα, αρκετά συχνά.121 Οι απόψεις του περί συμμετρίας και 

αναλογίας του ανθρωπίνου σώματος, όπως εκφράζονται στο τρίτο βιβλίο του έργου 

                                                             
117 Σημαντικό είναι να συνδεθεί η συγκεκριμένη απόπειρα με τη βιβλιοθήκη του ευεργέτη του του 
Ladtanosa, η οποία εξετάστηκε παραπάνω. 
118 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 22. 
119 De’ Veri precetti della pittura, Apresso Francesco Tebaldini, Ravenna, 1586. Βλ. περ. María Elena Manrique 
Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008 σ. LVII. 
120 «Labor omnia vincit improbus, et duris urgens in rebus egestas», δηλαδή, «Όλα μπορεί να τα νικήσει η 
ακούραστη εργασία, και η ανάγκη η οποία ωθεί στις δύσκολες συνθήκες». Βιργίλιος, Γεωργικά, 4 βιβλία, 29 
π.Χ.  
121 Jusepe Martínez, Discursos Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 25-27. Vitruvius, Marcus Pollio, The Ten 
Books on Architecture, μετάφραση M. H. Morgan, Λονδίνο, Harvard University Press, 1914 [30-15 π.Χ] 
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του  De Architectura, αντικατοπτρίζονται και στο κείμενο του Martínez. Η πρώτη 

μετάφραση στα ισπανικά του έργου του Βιτρούβιου Περί Αρχιτεκτονικής γίνεται ήδη 

από το 1564 από τον Lázaro de Velasco122, ενώ υπάρχουν ήδη και οι ιταλικές 

μεταφράσεις στις οποίες είχε πρόσβαση ο Martínez. Αναφορά γίνεται, επιπλέον, 

από τον συγγραφέα και στον Ντύρερ. Προτείνει στον αναγνώστη του να μελετήσει 

το βιβλίο του Ντύρερ Περί Συμμετρίας123, ώστε να διαφωτιστεί σχετικά με ορισμένα 

θέματα αναλογιών και συμμετρίας: 

 

Θα κερδίσει πολλά ο μαθητής αν μελετήσει ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται 

Συμμετρία, του Alberto Durero, το οποίο αν και μοιάζει κουραστικό σε πολλούς, 

είναι αυτό που θα διαφωτίσει τους πάντες.124 

 

Συμπληρώνει, επίσης, ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε μεταφραστεί σε τρεις 

γλώσσες: λατινική, ιταλική και γαλλική, γεγονός, μεταξύ άλλων, το οποίο δείχνει 

ότι πιθανότατα είχε άμεση πρόσβαση στο έργο. 

    Εν συνεχεία, στα δυο αμέσως επόμενα κεφάλαια, περί ανατομίας (De la 

Anathomía) και προοπτικής (De la Perspectiva), οι επιρροές του αποκαλύπτουν, 

μεταξύ άλλων, πηγές λατινικές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στον δομινικανό 

μοναχό Vincentius Belvacensis ή Vincent of Beauvais, όπως είναι γνωστότερος, 

γνώστη του Ιπποκράτη, όπως γράφει ο Martínez, ο οποίος έγραψε τον 13ο αιώνα την 

εγκυγκλοπαίδεια Speculum Maius125, σημείο αναφοράς στα μεσαιωνικά χρόνια. 

Υιοθετεί την άποψή του για την ανατομία, ότι αποτελεί, δηλαδή, ένα ενδιάμεσο 

σημείο ανάμεσα στο έργο και τα μάτια,»es la mano que corre la cortina de la carne 

al güesso para dexarle patente a nuestros ojos».126  

                                                             
122 Ακολουθεί το 1582 η πρώτη έκδοση του Βιτρούβιου στα ισπανικά από τους Miguel de Urrea και Juan 
Gracian. Daniel Dávila Romano, “The Concepts of Space in the Spanish Translations of Vitruvius”, Athens 
Journal of Architecture, 2017, σ. 1.  
123 Albrecht Dürer, Vier Bücher von Menschlicher Proportion, 1528. 
124 Jusepe Martínez, Discursos Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 25-27. 
125 Ο συγγραφέας ολοκλήρωσε την συγγραφή ενός μέρους του έργου το 1244 ενώ τα υπόλοιπα έως το 1260. 
Astrik L. Gabriel, The Educational Ideas of Vincent of Beauvais, University of Notre Dame Press, 1962. 
126 Jusepe Martínez, Discursos Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 29. 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_architectura
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    Επιπλέον, όσον αφορά στην προοπτική, αναφέρεται στον Γερμανό συγγραφέα 

Gregor Reisch (1467;-1525), ο οποίος έγραψε στη λατινική γλώσσα το 

εγκυκλοπαιδικό έργο Margarita Philosophica, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 

1503.127 Το έργο του αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια και περιλαμβάνει ευρεία 

θεματολογία, από γραμματική και μουσική μέχρι φυσική και φυσιολογία μεταξύ 

άλλων, και είναι διανθισμένο με χαρακτικά. Γράφει ο Martínez: 

 

Η συμμετρία δίνει τα μάτια, η ανατομία την θέαση. Μπαίνει, έπειτα, η προοπτική 

για να οδηγήσει στο τέρμα, όπου βρίσκεται το αντικείμενο, καθώς εκείνος ο οποίος 

κοιτάζει αντικείμενα της τέχνης χωρίς αυτήν, παρόλο που έχει τα μάτια και την 

θέαση, δεν κοιτάζει καλά καθώς κοιτάζει διαστρεβλωμένα.128 

 

Αυτή την σωστή οπτική την προσφέρει η προοπτική συμπληρώνει, επικαλούμενος 

τα διδάγματα του κειμένου Margarita Philosophica. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

Martínez, ενώ ονοματίζει το εν λόγω έργο, το αποδίδει λανθασμένα στον Ευκλείδη, 

γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, δείχνει ότι γνώριζε το έργο μόνο από έμμεση 

πηγή.129  

    Προτείνει, επιπλέον, για την περαιτέρω εμβάθυνση των αναγνωστών του στα 

θέματα της προοπτικής τη μελέτη ορισμένων εγχειριδίων τέχνης. Το ένα είναι το 

βιβλίο του Ιταλού αρχιτέκτονα Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573). Αν και δεν 

το ονοματίζει, είναι βέβαιο ότι αναφέρεται  στο  Due Regole della Prospettiva Pratica, 

το οποίο εκδόθηκε το 1583.130 Το άλλο βιβλίο είναι το La Pratica di Prospettiva του 

Lorenzo Sirigatti, το οποίο εκδόθηκε το 1596.131 Αν και υπάρχουν πολλά αντίστοιχα 

βιβλία, συμπληρώνει ο Martínez, γραμμένα σε διάφορες γλώσσες για το θέμα, «τα 

                                                             
127 Gregor Reisch, Margarita Philosophica, Freiburg im Breisgau, 1503. 
128 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 31. 
129 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008 σ. 
LXIX. 
130 Giacomo Barozzi da Vignola, Due Regole della Prospettiva Pratica, Francesco Zannetti, Ρώμη, 1583. 
131 Lorenzo Sirigatti, La Pratica di Prospettiva, Girolamo Franceschi, Βενετία, 1596. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv6fPsr9bTAhXPJVAKHRAPAVEQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fgri_33125008485225&usg=AFQjCNE2uqQrMl_HAHPhkCPSwhVYND7lAQ&sig2=tMDkHo0YErxygpHckjrkqg
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv6fPsr9bTAhXPJVAKHRAPAVEQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fgri_33125008485225&usg=AFQjCNE2uqQrMl_HAHPhkCPSwhVYND7lAQ&sig2=tMDkHo0YErxygpHckjrkqg
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συγκεκριμένα υποδεικνύουν το σωστό και ασφαλές τρόπο απόδοσης των ιστοριών 

και των μορφών».132  

    Στο κεφάλαιο περί αρχιτεκτονικής (De la Arquitectura), το πέμπτο δηλαδή της 

πραγματείας, συμφωνεί, μεταξύ άλλων, με την θεωρία του Βιτρούβιου133, που όπως 

είδαμε παραπάνω, γνώριζε σε βάθος. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, τις βασικές ιδιότητες 

ενός αρχιτέκτονα, μεγάλη σύνεση, ευχάριστη πρακτική, συνετή συμμετρία, σωστή 

γεωμετρία και καλή αριθμητική στις μορφές, χαρακτηριστικά τα οποία προτάσσει και ο 

Βιτρούβιος στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του134.  Επίσης, ο Martínez 

γνωρίζει και έχει μελετήσει τα κλασικά έργα του Ιταλού αρχιτέκτονα Sebastiano 

Serlio135. Στην αναφορά του στους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς: toscana, dórica, jónica, 

corinthia, compuesta136 (εικ. 6) συμφωνεί με τους ορισμούς και την ανάλυση του 

Ιταλού αρχιτέκτονα. 

 

Εικόνα 6   Sebastiano Serlio, Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, από την αγγλική έκδοση Five Books of 

Architecture, Λονδίνο, 1611. 

                                                             
132 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 32. 
133 “Es la arquitectura la aprobación de las demás artes, según Vitruvio. De donde arquitecto se llama el que 
es principal artífice. Nace de la fábrica…”, “Tome d’este autor (Vitruvio) los rudimentos y doctrina que está 
ya tan comentado y declaradode tantos autores que será muy fácil comprehenderle”. Jusepe Martínez, στο 
ίδιο, σ. 33, 35. 
134 Vitruvius, Marcus Pollio, The Ten Books on Architecture, μετάφραση M. H. Morgan, Λονδινο, Harvard 
University Press, 1914 [30-15 π.Χ], σ. 6. 
135 Sebastiano Serlio, I Sette Libri dell'Architettura, πρώτη έκδοση 1537.   
136 Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνωρίζει μόνο τους τρεις ρυθμούς (δωρικό, ιωνικο και κορινθιακό) 
κατ’ακολουθίαν του Βιτρουβίου. Βλ. περ. Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la 
Pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. LXX-LXXIII. 
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    Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο για το χρώμα, (D´el colorido), εντοπίζονται επιρροές, 

μέσω της αναπαραγωγής από τον Vasari στο δικό του έργο,  από τις απόψεις του 

Λεονάρντο ντα Βίντσι, όπως τις εκφράζει στις σημειώσεις του. Για παράδειγμα, ο 

Jusepe Martínez συμφωνεί με την άποψη του ντα Βίντσι ότι το χρώμα χάνει τη 

ζωντάνια και την ευκρίνειά του με την απόσταση.137 

   Επιρροές, τέλος, από τον Gracián διαφαίνονται, επίσης, σύμφωνα με την 

Manrique Ara, σε αρκετά σημεία του έργου του Jusepe Martínez. Eιδικότερα, στα 

σημεία όπου οι παιδαγωγικές συμβουλές του επικεντρώνονται στη σωστή επιλογή, 

la buena elección, θεμελιώδη αρχή για τον συγγραφέα των Discursos Practicables, όπου 

γράφει «la elección es cierta idea que forma el hombre nacida de un buen gusto»138, 

η επιλογή, δηλαδή, είναι κάποια ιδέα την οποία μορφοποιεί ο άνθρωπος που έχει 

γεννηθεί με ένα καλό γούστο, και επιπλέον, κυρίως, στο δέκατο κεφάλαιο, de la 

Filosofía de la Pintura, όπου πραγματοποιείται η σύνδεση της αισθητικής και της 

ηθικής στην τέχνη.  

    Τέλος, σύμφωνα με την Manrique Ara, από τον Carducho δανείζεται τον 

διαχωρισμό των καλλιτεχνών σε τρεις κατηγορίες: εκείνοι οι οποίοι απλά 

αντιγράφουν, εκείνοι που καταπιάνονται και με τα πρακτικά και με τα θεωρητικά 

θέματα της τέχνης και, τέλος, όσοι παράγουν ιδέες και προάγουν, στον βαθμό που 

τους αναλογεί την τέχνη.139 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Σχετικά κεφάλαια: CXXVIII “Della varietá d’un medesimo colore in varie distanze dall’occhio”, ή CXLIX 
“Prospettiua de’ colori”. Έχω αντλήσει από Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la 
Pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. LXXIX. 
138 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008,  σ. 70.  
139 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. 
LXIX.  
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3.3. Απόηχοι και κριτική υποδοχή της πραγματείας  

 

   Στα 1859 ο Zapater y Gómez, όπως και οι περισσότεροι μελετητές έως τότε, 

χαρακτήρισε το συγγραφικό έργο του Martínez ως ένα ακόμα «επίτευγμα», μια 

συλλογή βιογραφιών σχετικά με Ισπανούς και ξένους καλλιτέχνες, το οποίο έμεινε 

αδημοσίευτο όσο ήταν εν ζωή.140 Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η μελέτη του έργου 

του Jusepe Martínez κορυφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά και τη δεύτερη 

έκδοση του έργου του, το 1866. Πολύ λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα στα 

1884, ο Menendez Pelayo συμπεριέλαβε την πραγματεία στο έργο του Historia de las 

ideas estéticas en España. Η άποψή του δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτική, καθώς τόνισε 

ότι ο συγγραφέας, κυρίως, επανέλαβε τα όσα είχαν ήδη γράψει προηγούμενοι 

συγγραφείς, όπως ο Carducho και ο Pacheco, και μάλιστα σε χειρότερη και πιο 

κακογραμμένη γλώσσα. Στα θετικά σημεία, ωστόσο, ξεχώρισε την σπουδαιότητα 

των ιστορικών γεγονότων και των ειδήσεων τις οποίες παραθέτει ο Martínez, 

αρκετές από τις οποίες ανέκδοτες141, και το ίδιο, σε γενικές γραμμές, έκανε στην 

ανάλυσή του και ο Sánchez Cantón στα 1934 στο έργο Fuentes Literarias para la 

Historia del arte español.142  

    Στις μελέτες που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 αναδείχθηκαν και 

άλλες πτυχές της πραγματείας. Ο León Tello φώτισε το έργο, και ειδικότερα τις 

παιδαγωγικές του θέσεις, από μια φιλοσοφική σκοπιά, εξετάζοντας τις αισθητικές 

προεκτάσεις του καθώς και του συγγραφέα-καλλιτέχνη, εντοπίζοντας και κοινά 

σημεία με την καντιανή φιλοσοφία.143 Ιδιαίτερα έχουν μελετηθεί οι απόψεις του 

σχετικά με την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και η ανάδειξη της σημασίας 

                                                             
140 Francisco Zapater y Gómez, Apuntes Histórico-Biográficos acerca de la Escuela Aragonesa de la Pintura, 
Μαδρίτη, 1863, σ. 18. 
141 Menendez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Μαδρίτη, 1974, σ. 898. 
142 F.J. Sánchez Cantón, Fuentes Literarias para la Historia del arte español, τόμος τρίτος, Μαδρίτη, 1934. 
143 Αντλώ από María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα 
2008, σ. XLV.  
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της φαντασίας του ζωγράφου αλλά και της σωστής αισθητικής.144 Από την ίδια 

φιλοσοφική σκοπιά μελέτησε το έργο στα 1986 και η María Virginia Sanz.145 

    Μία νέα έκδοση των Discursos Practicables στα 1988, με επιμελητή τον Julián 

Gállego, επαναπροσδιόρισε τις απόψεις γύρω από το έργο, αλλά κυρίως έτεινε στην 

αποσαφήνιση  σκοτεινών εως τότε σημείων της πραγματείας και την τρόπον τινά 

αποκωδικοποίησή των επιμέρους κεφαλαίων της.146 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, η 

μελέτη  της Karin Hellwig η οποία στα 1996 ανέδειξε όσο κανείς άλλος την 

ισπανικότητα του έργου και χαρακτήρισε τον συγγραφέα του «padre de la historia 

del arte español», δηλαδή, πατέρα της ιστορίας της ισπανικής τέχνης.147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 Γράφει, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά: "La elección es cierta idea que forma el hombre, nacida de su 
buen gusto, por la cual dispone su obra con tal gracia y artificio, que declara por ella una cosa nunca vista, y 
si en ella acierta con novedad de no ser obrada por aquel camino, tanto más es estimado su trabajo e 
ingenio", «Η επιλογή αποτελεί μια ορισμένη ιδέα την οποία υλοποιεί ο άνθρωπος, γεννημένη από την καλή 
του αισθητική, σύμφωνα με την οποία φέρει εις πέρας το έργο του με τέτοια χάρη και αισθητική, και έτσι 
υποδηλώνει με αυτό ένα πράγμα μη ιδωμένο, και αν με αυτή την καινοτομία επιτύχει να μην είναι 
καμωμένη με αυτό τον τρόπο, τόσο περισσότερο είναι αναγνωρισμένη η δουλειά του και το πνεύμα του». 
Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008,  σ. 70. 
145 María Virginia Sanz, “La teoría del arte del pintor Jusepe Martínez”, Cuadernos Hispanoamericanos, 427, 
Μαδρίτη, 1986. Δεν κατάφερα, δυστυχώς, να έχω πρόσβαση στο εν λόγω άρθρο. Αντλώ στοιχεία από María 
Elena Manrique Ara, στο ίδιο, σ, XLVIII. 
146 María Elena Manrique Ara, στο ίδιο , σ. L-LI. 
147 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 76. 
 



 | 52 

 

 

 

 

Δεύτερο μέρος 

Το ζήτημα της ισπανικότητας στην Ισπανία του 17ου αιώνα στο έργο 

του Jusepe Martínez  
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1. 

Η Ισπανία κατά τον 17ο αιώνα 

Στοιχεία πολιτικής, οικονομικής και καλλιτεχνικής κατάστασης 

 

 

Κάθε χερσόνησος είναι μια αυτόνομη ήπειρος:  

 Ιβηρική, Ιταλική, Βαλκανική, Μικρά Ασία,  

Βόρειος Αφρική.  

Ο Theobald Fischer έγραψε για την Ιβηρική:  

«μόνη αυτή αποτελεί έναν ολόκληρο κόσμο».148 

 

 

   Τον 16ο αιώνα η Ισπανία ήταν μία από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες χώρες 

της Ευρώπης, και είχε εκτεταμένες κτήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 

Πορτογαλίας για μεγάλο διάστημα. Οι βασιλείς, από τον Κάρολο Α’ [1516-1556] 

έως και τον Φίλιππο Γ’ [1598-1621], συνέχισαν τη διακυβέρνηση στα χνάρια των 

reyes católicos149, αλλά σταδιακά τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν για τη χώρα στα 

μέσα του 17ου αιώνα, επί ημερών του Φιλίππου Δ’ [1621-1665], του βασιλιά 

«πλανήτη»150.  

    Η πλειονότητα των μελετητών για την περίοδο αυτή κάνει λόγο για decadencia, 

δηλαδή παρακμή. Και αν και οι απόψεις γι΄αυτήν συγκλίνουν σε διάφορα σημεία, 

                                                             
148 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 197. 
149 Μετά τον γάμο της Ισαβέλας Ι και του Φερνάνδου ΙΙ το 1649 ενώνονται τα βασίλεια της Καστίλης και της 
Αραγονίας. Κάθε βασίλειο της Ισπανίας διατήρησε τη σχετική του αυτονομία και οι κατά τόπους άρχοντες 
λαμβάνουν αποφάσεις που περιορίζονται στη δική του σφαίρα επιρροής. Ωστόσο, ανώτατη αρχή παραμένει 
ο βασιλιάς και τα κατά τόπους συμβούλια ακολουθούν τις οδηγίες του. Βλ. σχετικά Fernard Braudel, στο 
ίδιο, σ. 364-374. 
150 Fernard Braudel, στο ίδιο, σ. 198. 
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μεγάλη συζήτηση υπάρχει γύρω από ποικίλες παραμέτρους, όπως για το πότε 

ακριβώς ξεκίνησε151 αλλά και από ποιες επιμέρους περιοχές της χώρας αρχικά και 

από εκεί εξαπλώθηκε σταδιακά στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, η 

επισήμανση ιστορικών ότι είναι λανθασμένη η αναφορά σε μία παρακμή, καθώς, για 

να έχει οδηγηθεί μια χώρα σε αυτή πρέπει να έχει προϋπάρξει μια ακμή, κάτι το 

οποίο δεν είχε συμβεί με την περίπτωση της Ισπανίας. Αντιθέτως, γίνεται λόγος για 

μια μακράς διάρκειας, παρατεταμένη, αδύναμη και εξαρτημένη, οικονομική 

κατάσταση μιας χώρας στο εσωτερικό της, σε αντιδιαστολή με την κατάσταση των 

κτήσεών της στο εξωτερικό.152 

    Η Ισπανία βρισκόταν για δύο περίπου αιώνες σε κατάσταση οικονομικής 

άνθησης και στο επίκεντρο των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Ειδικότερα, κατά 

τη διάρκεια του 16ου αιώνα η Καστίλη αποτελούσε μια πλούσια περιοχή και η 

Σεβίλλη αποτελούσε το πιο σημαντικό οικονομικό, αλλά και καλλιτεχνικό, κέντρο 

της Ισπανίας, λόγω του ότι το λιμάνι της είχε σημαντικά οικονομικά συμφέροντα 

στο υπερατλαντικό εμπόριο. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι κτήσεις της 

χώρας εκτός συνόρων, όπως στην Ιταλία, όπου οι Ισπανοί κυβερνούσαν σε πολλές 

περιοχές της, με ιδιαίτερα ισχυρές τη Νάπολη, μία από τις σημαντικότερες κτήσεις 

λόγω στρατηγικού σημείου, τη Σικελία και το δουκάτο του Μιλάνο, αλλά και στις 

Κάτω Χώρες, με πλέον σημαντική την κτήση των Βρυξελλών. 

    Είναι γεγονός, ότι με την διακυβέρνηση του Φιλίππου Β’ [1556-1598] ήδη η 

οικονομική ύφεση ήταν εμφανής. Ωστόσο, η αυτοκρατορία υπήρξε πιο συνεκτική 

και «λιγότερο μπλεγμένη στις υποθέσεις της Ευρώπης», πιο αποκλειστικά 

συγκεντρωμένη στον εαυτό της και το κυριότερο χαρακτηριστικό της ήταν η 

ισπανική, η καστιλιάνικη, χροιά. 153 Με  την άνοδο του Φιλίππου Γ’ στο θρόνο, το 

1598, ενός ηγέτη χωρίς ιδιαίτερα προσόντα, κυρίως αν συγκριθεί με τον προκάτοχό 

του αλλά και τον μετέπειτα βασιλέα, Φίλιππο Δ’, ο οποίος παρέμεινε στο θρόνο έως 

και το 1621, εμφανίστηκαν τα πρώτα έντονα σημάδια πτώσης, όπως, επίσης, και τα 

                                                             
151 J. H. Elliott, “The Decline of Spain”, Past and Present, 20, 1961, σ. 68.  
152 Henry Kamen, “The Decline of Spain: A Historical Myth?”, Past and Present, 81, 1978, σ. 25.  
153 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 371. 
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σημάδια της επικείμενης κατάρρευσης.154 Η χλιδή που χαρακτήριζε την ζωή του 

βασιλιά Φιλίππου Γ΄ αλλά και η καταλήστευση των ταμείων ενέτεινε στην γενική 

οπισθοδρόμηση της οικονομίας.155  

    Μετά και την χρεοκοπία του 1597 και παρά τις όποιες προσπάθειες η οικονομική 

κατάσταση της χώρας παρουσίασε μια γενική κάμψη για πολλές δεκαετίες. 

Χαρακτηριστικά, ο κόμης του Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimental, έμπιστος 

του βασιλιά Φιλίππου Δ΄, έγραψε αναφερόμενος στην Ισπανία σε επιστολή του, με 

παραλήπτη τον κόμη του Gondomar, τον Ιούνιο του 1625, για μια χώρα η οποία 

βρισκόταν «σε μεγάλη ύφεση, σαν ένα πλοίο το οποίο βουλιάζει», «se va todo a 

fondo».156 

    Οι πτυχές της παρακμής στην ευρύτερη χερσόνησο ήταν αρκετές: πολιτική, 

οικονομική, δημογραφική, καλλιτεχνική ενώ επίσης αφορούσαν και στους τομείς 

της κεντρικής εξουσίας και της παιδείας. Πιο αναλυτικά, οι συνεχείς πολεμικές 

εμπλοκές με την Γαλλία και την Αγγλία εξασθενούσαν σε μεγάλο βαθμό τις 

δυνάμεις των Ισπανών. Η αποτυχία του ισπανικού στρατού να καταπνίξει την 

εξέγερση στις Κάτω Χώρες οδήγησε το 1609 στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 

βόρειου τμήματος τους, με το όνομα Ενωμένες Επαρχίες. Οι περίοδοι ειρηνικής 

συνύπαρξης διακόπτονταν βίαια και πολύ συχνά και, αναμφισβήτητα, δεν 

βοηθούσαν ώστε να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας το 

οποίο τόσο είχαν ανάγκη οι βασιλείς για την ευημερία και την πρόοδο των κτήσεών 

τους. Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή στον Τριακονταετή πόλεμο στο πλευρό των 

Αψβούργων, η απόσπαση της Πορτογαλίας από την Ισπανία το 1640, έτος κατά το 

οποίο ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με βασιλιά τον Ιωάννη Δ’, η εξέγερση της 

επαρχίας της Καταλονίας, η οποία διατήρησε για περίπου μια δεκαπενταετία 

εμπόλεμη κατάσταση με το στέμμα, και η ειρήνη της Βεστφαλίας το 1648, η οποία 

ανέδειξε την υπεροχή της Ολλανδίας, δυσχέραναν σημαντικά την ήδη τεταμένη 

                                                             
154 John H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716, Penguin Books, Λονδίνο, 1963, σ. 284. 

155 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 190. 
156 Biblioteca del Palacio, Μαδρίτη. Βλ. Περ. Elliott, John H., “Self-Perception and Decline in Early 
Seventeenth-Century Spain”, Past and Present, 74, 1977, σ. 41-61.  
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κατάσταση.157 Χαρακτηριστικά σχολίαζε την πολιτική δυσχέρεια της χώρας του, 

συνδέοντάς την με τον χώρο των τεχνών στον οποίο είχε πολλές επιπτώσεις, και ο 

Jusepe Martínez σε αρκετά σημεία της πραγματείας του, όπως για παράδειγμα όταν 

έγραφε: 

 

Έχασε την τύχη αυτό το φτωχό επάγγελμα (δηλαδή της ζωγραφικής) λόγω 

συγκεκριμένων εμφυλίων πολέμων οι οποίοι συνέβησαν στην Ισπανία.158 

 

   Απαίτηση, λόγω των συνεχώς πολεμικών συγκρούσεων στις οποίες εμπλεκόταν η 

χώρα ήταν η συντήρηση ενός μεγάλου και πολυέξοδου στρατού. Το κόστος του 

καθώς και το κόστος της επεκτατικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε τεράστιο.159 

Συνεχείς κρατικές πτωχεύσεις, αγροτικές εξεγέρσεις και αύξηση των έρημων και 

εγκαταλελειμμένων περιοχών, σημαντικός αριθμός εισαγωγών εν αντιθέσει με τον 

αριθμό των εξαγωγών, εμπόριο σε κατάσταση ραγδαίας ύφεσης το οποίο είχε να 

ανταγωνιστεί ισχυρές αγορές όπως της Ολλανδίας και της Αγγλίας, οι οποίες 

σταδιακά απέσπασαν το μονοπώλιο που κατείχαν περιοχές της Ισπανίας, αλλά και 

υψηλά ποσοστά φτώχειας.160 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το ισπανικό 

στέμμα κήρυξε πτώχευση πέντε φορές, μεταξύ των ετών 1590 και 1680, κάτι που 

επιδείνωνε σε βάθος και μακροπρόθεσμα το βασίλειο.161 Οι Ισπανοί 

φορολογούμενοι «κυριολεκτικά συντρίβονταν κάτω από το βάρος της 

φορολογίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Braudel, εννοώντας τους φτωχούς αλλά 

και τους πιο πλούσιους, τους «μεγάλους, την υψηλή αριστοκρατία, τον κλήρο, τους 

εμπόρους». 162 

    Η ραγδαία μείωση του πληθυσμού ξεπέρασε στον 16ο αιώνα κατά μεγάλο βαθμό 

εκείνη των υπόλοιπων χωρών της γηραιάς ηπείρου. Ο Elliott χαρακτηριστικά 

                                                             
157 Karin Helliwig, La Literatura Artistica Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 29. 
158 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 110. 
159 Ο Martínez κάνει αναφορά στις επιπτώσεις στον τομέα των τεχνών επακόλουθο των εμφυλίων πολέμων 
και των συγκρούσεων. Βλ. περ. Jusepe Martínez, Discursos Practicables…, Σαραγόζα, 2008, σ. 110. 
160 Karin Helliwig, La Literatura Artistica Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 30. 
161 Merry E. Wiesner-Hanks, Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, Αθήνα, 2008[2006], σ. 346. 
162 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 193-194. 
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τόνισε την μείωση, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, σημειώνοντας την 

αλλαγή των πληθυσμιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια λιγότερο από έναν αιώνα, 

συγκεκριμένα από τα χρόνια 1530 έως τα 1594: 

 

Πόλη        έτος 1530       έτος 1594 

 

Valladolid            38,100            33,750 

                          Córdoba                         33,060            31,285 

Medina del Campo           20,680            13,800 

                         Alcázar de San Juan           19,995                           10,285 

Medina de Ríoseco           11,310            10,030 

                                                                                     … 

                          Corunna                          3,005             2,255 

  Betanzos               2,850               2,750163 

 

Εξαίρεση αποτέλεσε η Μαδρίτη όπου παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού καθώς 

συνέρρεαν στη πόλη ζητιάνοι και άνθρωποι οι οποίοι πλήττονταν περισσότερο από 

την πείνα που μάστιζε στις επαρχίες.      

    Τη μείωση του πληθυσμού ενίσχυσαν σημαντικά ακόμα δύο καταστάσεις. 

Πρώτον, η επιδημία πανούκλας που έπληξε τον πληθυσμό της χώρας στις αρχές του 

17ου αιώνα, η οποία, πέραν όλων των άλλων, είχε και ψυχολογικές επιπτώσεις στους 

ανθρώπους. Δεύτερον, η εκδίωξη στη Βόρεια Αφρική περισσότερων από 200.000 

μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια των ετών από το έτος 1609, ξεκινώντας από την 

περιοχή της Βαλένθια, μέχρι και το 1614 στη περιοχή Murcia. Αποτέλεσμα ήταν η 

δυσκολία αντικατάστασης του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η διακοπή 

της ομαλής εξέλιξης του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων.164 

                                                             
163 John H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716, Penguin Books, Λονδίνο, 1963, σ. 294. 

164 Jaime Vicens Vives, Approaches to the History of Spain, University of California Press, Berkeley, 1970, σ. 
102. 



 | 58 

 

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισπανικής decadencia αποτέλεσε η περίπτωση 

της Σεβίλλης. Γύρω στα 1600 ήταν ένα από τα κέντρα του ευρωπαϊκού κόσμου, με 

ευημερία και  πληθυσμό που ξεπερνούσε τους 120.000 κατοίκους. Οι οικονομικές 

δυσκολίες και οι δραματικές συνέπειες της πανώλης, η οποία έπληξε την πόλη το 

1649 και μείωσε σχεδόν στα μισά τον πληθυσμό της, δυσχέραναν την κατάσταση 

και συνέβαλαν στο να χάσει την προηγούμενη αίγλη της. Χαρακτηριστικά, τόνισε 

ο Brown τη ραγδαία μείωση του αριθμού των μοναστηριών στη πόλη ως 

αποτύπωμα της οικονομικής ύφεσης: γυρω στα 1620 η πόλη αριθμούσε τριάντα τρία 

μοναστήρια, μέχρι το 1649 ιδρύθηκαν ακόμα εννέα, ενώ μέσα στα επόμενα πενήντα 

χρόνια μόλις δύο με τρία.165 

   Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί το ότι η Ισπανία δεν αποτελούσε την 

περίπτωση ενός συμπαγούς και ομοιογενούς εθνικού κράτους. Ο κατακερματισμός 

της χώρας σε διάφορα μικρά βασίλεια δεν βοηθούσε την ισχυροποίηση της άσκησης 

της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Ο Φίλιππος Β’ ανήγαγε την Καστίλη σε 

μητρόπολη ενώ, την ίδια στιγμή, τα διάφορα τμήματα της αυτοκρατορίας γίνονταν 

δεύτερη ζώνη. Χαρακτηριστικά έγραφε ο Braudel ότι στις ιταλικές επαρχίες της 

αναπτύχθηκε «μίσος εναντίον των Ισπανών».166 Η Hellwig τονίζει ότι ο βασιλιάς 

κυβερνούσε άμεσα μόνο την Καστίλλη και στις υπόλοιπες περιοχές η επιρροή του 

ήταν σημαντικά μειωμένη.167 Το 1621 ο κόμης του Olivares τοποθετήθηκε από τον 

Φίλιππο Δ΄ στη θέση που έως τότε κατείχε ο δούκας του Lerma και επεδίωξε να 

αλλάξει την καθεστηκυία τάξη. Στόχος του μια πιο προσωποκεντρική και απόλυτη 

διακυβέρνηση. Έως το 1640 είχε ήδη διαφανεί ότι οι προσπάθειές του είχαν 

αποτύχει ενώ τρία χρόνια αργότερα αποπέμφθηκε.168 

       Όσον αφορά στη γενέτειρα του Jusepe Martínez, τη Σαραγόζα, αποτελούσε μια 

ξεχωριστή περίπτωση μιας ανεπτυγμένης οικονομικά περιοχής, με έντονη 

καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ο Πορτογάλος γεωγράφος Juan Bautista Lavaña 

[c.1550 – 1624], ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στους βασιλείς Φίλιππο Β΄ και 

                                                             
165 Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998, σ. 200. 
166 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 373. 
167 Karin Helliwig, La Literatura Artistica Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 31. 
168 Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998, σ. 111. 
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Φίλιππο Γ’ της Ισπανίας, έγραφε το 1610 για την πολεοδομία της περιοχής, στο έργο 

του Itinerario del Reyno de Aragón169, σε μια απόπειρα ανάδειξης της ευημερίας της 

πόλης: 

 

Η Σαραγόζα έχει επαρκείς παροχές και καλύτερα σπίτια, σε γενικές γραμμές, σε 

σχέση με οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ισπανίας, αν όχι και με την Βαρκελώνη και 

τη Βαλένθια οι οποίες έχουν όμορφα σπίτια αλλά όχι καλύτερα. (...) Οι δρόμοι 

είναι ευθείς και φαρδείς...170 

 

Ο Jusepe Martínez προσπάθησε να αναδείξει τη Σαραγόζα σε αρκετά σημεία της 

πραγματείας του, καθώς και τους καλλιτέχνες οι οποίοι γεννήθηκαν ή εργάστηκαν 

εκεί, τονίζοντας την σπουδαιότητά της, και την όρισε ως έναν από τους κεντρικούς 

άξονες του έργου του. 

 

~~~ 

    

    Όσον αφορά στον τομέα των τεχνών η χώρα βρίσκεται σε μια παράδοξη 

κατάσταση. Από τη μια, αποτελεί γεγονός το ότι οι πιο σπουδαίοι ζωγράφοι της 

Ισπανίας έζησαν σχεδόν όλοι στον 17ο αιώνα, έναν αιώνα «πληρότητας».171 Η 

ακτινοβολία της Ισπανίας υπήρξε, αναμφισβήτητα, η ακτινοβολία μιας τεράστιας 

αυτοκρατορίας. Γίνεται λόγος από τους μελετητές για την Χρυσή Εποχή της χώρας, 

el Siglo de Oro. Από την άλλη, όμως, η γενικότερη κατάσταση της χώρας, η εθνική 

απογοήτευση, el desengaño, αντικατοπτρίστηκε στα έργα των καλλιτεχνών με 

δημιουργικό τρόπο. Σε αυτή την ατμόσφαιρα απογοήτευσης έγραψε ο Miguel de 

Cervantes τον Δον Κιχώτη (1605, 1614).  

                                                             
169 Juan Bautista Lavaña, Itinerario del Reyno de Aragón, Zaragoza Diputacion Provincial, 1895, Σαραγόζα. Το 
χειρόγραφο του 1610 σώζεται στο Πανεπιστήμιο του Leiden. 
170 ‘Εχω αντλήσει από Vicente Gonzalez Hernandez, Jusepe Martínez (1600-1682), Museo e Instituto de 
Humanidades «Camón Aznar», Σαραγόζα, 1981, σ. 17. 
171 Enrique Lafuente Ferrari, Breve Historia de la Pintura Española, τόμος πρώτος, Μαδρίτη, 1987, σ. 17. 
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   Από την ισπανική λογοτεχνία της εποχής ξεχώρισαν πολλά σημαντικά ακόμα 

έργα καθώς και καλλιτέχνες, όπως ο Lope de Vega ή  ο Pedro Calderón de la Barca. 

Αλλά και τα φιλοσοφικά κείμενα της εποχής αξίζει να αναφερθούν και κυρίως 

εκείνα του Ιησουίτη μοναχού Baltasar Gracián. Ο ήρωας για τον Gracián είναι ο 

τέλειος άνθρωπος, ο προικισμένος με εξαιρετικές ιδιότητες, όχι όμως ο 

υπεράνθρωπος. Η φιλοδοξία για την τελειότητα βασίζεται στην αυτοπεποίθηση, 

την κατανόηση, το γούστο, τη διορατικότητα, τη συμπάθεια172, μεταξύ άλλων. Το 

έργο του συνδέθηκε άμεσα με την κατάσταση στην ισπανική χερσόνησο καθώς το 

έγραψε σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία κατέρρεαν πολλές από τις 

προϋπάρχουσες αρχές του συστήματος διακυβέρνησης, εγκαινιάστηκε μια φάση 

σκεπτικισμού και η εθνική ενότητα βρισκόταν σε κίνδυνο, αντιμέτωπη με το 

ξέσπασμα πολλών εξεγέρσεων, όπως ειπώθηκε παραπάνω.  

 

    Όσον αφορά στη ζωγραφική και τις εικαστικές τέχνες γενικότερα, στην Ισπανία 

επικράτησαν οι επιρροές από την Ιταλία και τις Κάτω Χωρών. Όπως 

χαρακτηριστικά έγραφε ο Jonathan Brown η Ισπανία «κυριαρχεί στο πολιτικό 

σκηνικό των ευρωπαϊκών εξελίξεων μονάχα για να κυριαρχείται από τον πολιτισμό 

της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών».173 Η ζωγραφική της Ισπανίας, ως εκ τούτου, 

θεωρείται αδιανόητη χωρίς την Ιταλία, καθώς και τις Κάτω Χώρες, αφού οι τάσεις 

τους επηρέασαν την καλλιτεχνική εξέλιξή της. Χωρίς αυτό, όμως, να σημαίνει ότι η 

ισπανική ζωγραφική υπήρξε ένα δευτερεύον κομμάτι των σχολών τέχνης τους 

χωρίς ανεξάρτητα δικά της χαρακτηριστικά. 

   Όχι τυχαία αλλά πολύ στοχευμένα ο Antonio Palomino συμπεριέλαβε στο έργο 

του τις βιογραφίες καλλιτεχνών, όπως του Τισιανού, του Ρούμπενς ή του 

Τζιορντάνο, και αυτό γιατί πολλοί μη Ισπανοί καλλιτέχνες αποτελούσαν σημαντικό 

μέρος της τοπικής καλλιτεχνικής ιστορίας. Οι ισπανικές άρχουσες τάξεις 

υποστήριξαν το έργο τους και το εξύψωσαν και χωρίς αυτό είναι αδιανόητη η 

μελέτη της ισπανικής ζωγραφικής. Ο Τισιανός, για παράδειγμα, και ο θαυμασμός 

για το έργο του αποτελεί μια σταθερά ανάμεσα στους κύκλους των Ισπανών 

                                                             
172 Baltasar Gracián, El Criticón, επιμέλεια Santos Alonso, Catedra, Letras Hispanicas, 2001, σ. 18. 
173 Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998, σ. 2. 
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ζωγράφων και των συλλεκτών, από τις περιόδους βασιλείας των Καρόλου Δ΄ και 

Φιλίππου Β΄, όπως θα δούμε και παρακάτω, όταν και τα έργα του άρχισαν να 

εισάγονται στη χώρα.174 

    Αξίζει, τέλος, να ότι όταν γίνεται λόγος για τη ζωγραφική της Ισπανίας είναι 

σωστότερο να γίνεται αναφορά σε επιμέρους, κατά τόπους, ζωγραφική, δηλαδή 

Καταλανική, Καστιλιανική, Ανδαλουσιανή ή ζωγραφική της Βαλένθια, καθώς δεν 

παρατηρείται, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και 

κατεξοχήν στην ιταλική χερσόνησο, μια ενιαία κοινά διαμορφωμένη τάση σε 

ολόκληρη την χώρα, τουλάχιστον μέχρι και τον 17ο αιώνα.  

   Είναι γεγονός ότι το γλωσσικό ιδίωμα, η κουλτούρα αλλά και οι νόμοι χώριζαν 

παρά ένωναν τα διάφορα μικρά βασίλεια καθώς διαφοροποιούνταν σημαντικά 

από περιοχή σε περιοχή.  Όπως και σε πολλά μέρη της Ευρώπης, έτσι και στην 

περίπτωση της Ισπανίας, οι καλλιτέχνες, από τους ζωγράφους μέχρι τους 

κατασκευαστές ταπισερί και όχι μόνο, είχαν ως κύριο μέλημά τους να δημιουργούν 

έργα τέχνης ώστε να τιμήσουν τους πάτρονές τους χωρίς την συνδρομή των οποίων 

αισθάνονταν και ήταν πράγματι ιδιαίτερα αποδυναμωμένοι, κυρίως οικονομικά.  

 

    Οι δύο βασικοί πάτρονες των καλλιτεχνών στην ισπανική χερσόνησο παρέμεναν 

το στέμμα, πολύ περισσότερο από ότι παρατηρείται σε άλλες χώρες που έχουν 

βασιλεία, και, φυσικά, η Εκκλησία. Όσον αφορά στην καθολική Εκκλησία είναι 

γεγονός ότι έδρασε ως ένα επίσημο όργανο πολιτιστικής παραγωγής. Αποτελούσε 

μία βασική πηγή καλλιτεχνικών παραγγελιών, περιορίζοντας τους ζωγράφους 

όσον αφορά στο στυλ και στη θεματολογία τους σύμφωνα με τις αρχές της. Οι 

παραγγελίες από την μεριά της Εκκλησίας είχαν ως προαπαιτούμενο στυλιστικά 

στοιχεία καθορισμένα από το πνεύμα της Καθολικής Μεταρρύθμισης, ειδικά μετά 

τη λήξη της Συνόδου του Τριδέντο (Δεκέμβριος 1563), με σκοπό την ενίσχυση της 

πίστης και της αφοσίωσης στο καθολικό δόγμα. Ενδεικτικά για παράδειγμα, 

θεολόγοι, όπως ο Francisco de Vitoria και ο Domingo de Soto, προσπαθούσαν να 

                                                             
174 Isadora Rose-De Viejo, “El Impacto del Arte de Tiziano en España”, στο El Arte Foráneo en España: 

Presencia e Influencia, Biblioteca de Historia del Arte, Instituto de Historia, Μαδρίτη, 2005, σ. 295. 
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ενδυναμώσουν την θέση του καθολικισμού προστατεύοντας την ισπανική 

χερσόνησο από τον προτεσταντικό προσηλυτισμό αλλά και από «αιρετικές» 

κινήσεις και βασικό τους μέσο προπαγάνδας αποτέλεσε και η τέχνη. Αν μη τι άλλο, 

η Αντιμεταρρύθμιση σημάδεψε έντονα την καλλιτεχνική εξέλιξη της χώρας.175 

    

    Μία σημαντική φάση για τις τέχνες στη χώρα εγκαινιάστηκε στα 1556 με την 

άνοδο του Φιλίππου Β΄ στο θρόνο, ενός βαθιά καλλιεργημένου πάτρωνα, συλλέκτη 

και γνώστη των τεχνών. Εκτιμούσε ιδιαίτερα τα ιταλικά και φλαμανδικά πρότυπα 

και μέχρι το 1598 προσπάθησε να τα προωθήσει όσο μπορούσε στο βασίλειό του, 

εισάγοντας πληθώρα έργων τέχνης στην Ισπανία. Γράφει για τον Φίλιππο Β΄ ο 

Martínez: 

 

Καθώς ήταν ευσεβής και καθολικός, επιχείρησε να κατασκευάσει έναν ναό και 

σπίτι ως κοιμητήριο για προγόνους και διαδόχους αφιερωμένο στον μάρτυρα 

Άγιο Λαυρέντιο (...) στο βασίλειο της Αραγονίας. Διέταξε ο εξοχότατος να φέρουν 

δείγματα έργων από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της Ευρώπης: αφού 

επιλέχθηκε το καλύτερο ξεκίνησαν οι εργασίες με επιμέλεια και προσοχή (...) και 

ονομάστηκε το έργο «το όγδοο θαύμα». Αυτή η σπουδαία κατασκευή είναι 

τοποθετημένη στο Escorial και γι’αυτό ονομάζεται San Lorenzo del Escorial. (…)176 

 

Την προσπάθειά του συνέχισε, αν και με λιγότερο σπουδαία αποτελέσματα σε σχέση 

με τον πατέρα του, ο Φίλιππος Γ’ κατά την περίοδο διακυβέρνησής του [1598 – 

1621]. Δείχνοντας, ωστόσο, τυφλή εμπιστοσύνη στον δούκα του Lerma, don 

                                                             
175 J. Anne Cruz, Culture and Control in Counter-Reformation Spain, University of Minesota Press, Mineapolis, 
1992, σ. XIV-XV. 

176 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 114. Ο πρώτος ο οποίος έδωσε την 
ονομασία octavo milagro del mundo ήταν ο Diego Pérez de Mesa (1563 – c. 1632), Ισπανός ουμανιστής και 
συγγραφέας πραγματειών, βλ.σχετικά María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, 
σ. 114. 
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Francisco Gómez de Sandoval y Rojas(1553 – 1625)177, δεν κατάφερε να φέρει 

λαμπρά αποτελέσματα. 

    Αργότερα, το 1621 ο Φίλιππος Δ’ (εικ. 7) έδειξε μεγάλο θαυμασμό στη 

φλαμανδική τέχνη, και ιδιαίτερα  στο έργο του Ρούμπενς. Υπήρξε ο σημαντικότερος 

συλλέκτης πινάκων του Φλαμανδού ζωγράφου στην Ισπανία. Το πλέον καταλυτικό 

συμβάν του αιώνα, όσον αφορά σε καλλιτεχνικό επίπεδο, υπήρξε η επίσκεψη του 

Ρούμπενς στην Ισπανία, το 1628-1629, και η επίδραση που άσκησε ο ζωγράφος στο 

καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας.178  

 

 

Εικόνα 7  Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, Πορτραίτο του Φιλίππου Δ’, 1652-1653, λάδι 

σε καμβά, 47 x 37,5 εκ., Βιέννη, Μουσείο Kunsthistorisches. 

 

                                                             
177 Ανέλαβε τη θέση του Μαρκησίου της Denia, υπήρξε υπουργός του Φιλίππου Γ’ από το 1598 έως το 
1621, Δούκας του Lerma το 1599, κόμης της Ampudia το 1602, Μαρκήσιος της Cea το 1604, καρδινάλιος το 
1618. Όσον αφορά στον τομέα των τεχνών, υπήρξε αρκετά συντηρητικός και δεν εισήγαγε σημαντικό αριθμό 
έργων τέχνης στην χώρα. Βλ. σχετικά Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 
1998, σ. 39. 
178 Jonathan Brown, στο ίδιο, σ. 190-191. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Denia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1598
https://es.wikipedia.org/wiki/1621
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Lerma
https://es.wikipedia.org/wiki/1599
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Ampudia
https://es.wikipedia.org/wiki/1602
https://es.wikipedia.org/wiki/1604
https://es.wikipedia.org/wiki/1618
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    Καθώς ο Φίλιππος Δ’ ανέβηκε στον θρόνο σε πολύ μικρή ηλικία εμπιστεύτηκε, 

λόγω έλλειψης επαρκούς αυτοπεποίθησης αλλά και εμπειρίας, τις ικανότητες και 

τις γνώσεις του Gaspar de Guzmán, γνωστού ως  conde-duque de Olivares. Ο 

τελευταίος ήταν ειδήμων των εικαστικών τεχνών και ενεργό μέλος του 

καλλιτεχνικού κύκλου του ζωγράφου και συγγραφέα Francisco Pacheco. Η 

Μαδρίτη, επί των ημερών του Φιλίππου Δ’, γνώρισε τις μεγάλες της στιγμές και 

μετατράπηκε σε μία από τις πλέον σπουδαίες αγορές έργων τέχνης στην Ευρώπη, 

ενώ μεγάλη αίγλη γνώρισε η Αυλή με τον Βελάσκεθ, pintor de cámara, και το έργο 

του.179  

    Ο Martínez χαρακτηρίζει το διάστημα μέχρι την άνοδο του Φιλίππου Δ’ στο 

θρόνο ως μια περίοδο με έντονα στοιχεία «καταστροφών» και «διώξεων»180, η οποία 

σίγουρα αποδυνάμωνε και την καλλιτεχνική πρόοδο της χώρας. Αν, σημείωσε 

εύστοχα ο Lafuente Ferrari, επί Φιλίππου Β’ ο θαυμασμός για την ιταλική τέχνη 

οδήγησε πολλούς Ισπανούς στην Ιταλία, επί Φιλίππου Δ’ σχηματίστηκε «μια ομάδα 

καλλιτεχνών οι οποίοι προσπαθούν να εθνικοποιήσουν εκείνες τις διδασκαλίες».181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
179 Fernard Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος την Εποχή του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας, 
πρώτος τόμος, Αθήνα, 1999 [1949], σ. 421.  
180 “calamidades y persecusiones”, Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 159. 
181 Enrique Lafuente Ferrari, Breve Historia de la Pintura Española, τόμος πρώτος, Μαδρίτη, 1987, σ. 239. 
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2. Η έννοια της ισπανικότητας. 

 

 

    Η Ρώμη αποτελεί την μητέρα των σπουδαίων προσωπικοτήτων της τέχνης, «madre de 

tan grandes ingénios»182, έγραφε ο Martínez και η εκτίμησή του ταυτιζόταν σε 

γενικές γραμμές με την γενική στάση της πλειονότητας των λόγιων Ισπανών της 

εποχής του. Κεντρική αρχή στα σημαντικότερα έργα της εποχής, όπως τα έργα του 

Pacheco, του Díaz del Valle ή του Palomino λίγο αργότερα, ήταν ο τονισμός της 

αυθεντίας των Ιταλών δασκάλων, είτε επρόκειτο για ζωγράφους, είτε για γλύπτες ή 

αρχιτέκτονες. Ο Martínez, παράλληλα, αποκάλυπτε, έστω και έμμεσα στο κείμενό 

του αλλά και άμεσα αρκετές φορές, την συχνή τάση των συμπατριωτών του 

Ισπανών για ωραιοποίηση κάθε τι ξένου στην τέχνη και την υποτίμηση του εθνικού. 

Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ανυψώσει την εκτίμηση των ομοεθνών του 

απέναντι στην ισπανική τέχνη, αποδεικνύοντας μέσα από πολλά παραδείγματα τα 

οποία διανθίζουν το έργο του, ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός έργων υψηλού επιπέδου 

φιλοτεχνημένων από χέρια Ισπανών καλλιτεχνών.  

    Η εν λόγω στάση του Martínez για την ανάδειξη της αξίας της ντόπιας, της 

εγχώριας παραγωγής στο πεδίο των τεχνών, δεν υπήρξε η μοναδική. Η φωνή του 

δεν ήταν η αποκλειστική έκφραση ανάδειξης της ισπανικότητας την περίοδο αυτή. 

Είναι βέβαιο πως οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με τις πραγματείες της τέχνης από 

την Χρυσή Εποχή της Ισπανίας λαμβάνει υπόψιν, αν όχι αναγνωρίζει, τη σημασία 

ενός είδους εθνικισμού, όχι με τη στενή έννοια του όρου αλλά περισσότερο με την 

ερμηνεία του πατριωτισμού, άμεσου ή υποφώσκοντα, ως σημαντικού παράγοντα.  

    Η ισπανικότητα στην τέχνη για την συγκεκριμένη περίοδο, «la españolidad», 

πολύ συχνά αναφέρεται κυρίως, αφενός, στην υπερηφάνεια της καταγωγής και, 

αφετέρου, σε ένα είδος ασυλίας σε οτιδήποτε ιταλικό, δηλαδή τον μη επηρεασμό 

από τις ιταλικές επιδράσεις, και ως εκ τούτου τη διατήρηση του αμιγούς εθνικού 

                                                             
182 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 161. 
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στοιχείου στην τέχνη. Αυτό, για παράδειγμα, συνέβη στην περίπτωση του Βελάσκεθ, 

ο οποίος πέρασε από την Ιταλία «χωρίς να πάρει κάτι από εκείνη» στην τέχνη του, 

σύμφωνα με τον Moran Turina.183  

    Αρκετοί Ισπανοί συγγραφείς, κυρίως συγγραφείς-καλλιτέχνες στην Αυλή της 

Μαδρίτης, προέβαλαν και αναδείκνυαν την ισπανική τέχνη προσπαθώντας να 

ενθαρρύνουν τους καλλιτέχνες, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους, η οποία 

ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, αλλά και να εισακουστούν στους συλλέκτες και 

τους μαικήνες των τεχνών οι οποίοι στήριζαν, κυρίως οικονομικά, τους καλλιτέχνες 

δίνοντας τους ευκαιρίες και δυνατότητες έκφρασης και εξέλιξης. Οι πιο σημαντικοί 

αλλά και εκείνοι οι οποίοι το έπραξαν με πιο σαφή τρόπο, εκτός από τον Jusepe 

Martínez, ήταν ο Vicente Carducho (Diálogos de la pintura), ο Gutiérrez de los Rios 

(Noticia general para la estimación de los Artes), o Francisco Pachecco (El arte de la 

pintura) και λίγο αργότερα ο Palomino (El Museo pictórico y escala óptica). Η συμβολή 

τους στην προσπάθεια αναγνώρισης της ντόπιας καλλιτεχνικής παραγωγής δεν 

αναγνωρίστηκε πλήρως από τους λόγιους της εποχής, αλλά και τους πάτρωνες, 

κυρίως, για έναν προφανή λόγο: οι αξιώσεις τους για τα ισπανικά κατορθώματα 

γίνονταν, ως επί το πλείστον, βάσει ιταλικών προτύπων, των πλέον 

αναγνωρισμένων σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός εκ των πραγμάτων 

αντιφατικό, σύμφωνα με τους ιστορικούς τέχνης.  

    Είναι αποδεικτικό στοιχείο των παραπάνω ότι απόπειρες ανύψωσης των 

καλλιτεχνών προέρχονταν πολλές φορές ακόμα και από τις προσπάθειες Ιταλών οι 

οποίοι εργάζονταν στην ισπανική αυλή, όπως είναι παραδείγματος χάριν, η 

χαρακτηριστική περίπτωση του Vincencio Carducho.184 Ο Ιταλός, που ωστόσο 

δήλωνε Ισπανός, ζωγράφος έκανε προσπάθειες προκειμένου να ιδρύσει στη 

Μαδρίτη μια ακαδημία τεχνών κάτω από τη πατρονία του βασιλιά, με σκοπό να 

βασίζεται στις αρχές της αντίστοιχης φλωρεντινής, ώστε να εφοδιάζονται οι 

ζωγράφοι με αναγκαία εφόδια και να αναπτύσσεται θεωρητικός λόγος περί της 

τέχνης.185 Επιθυμούσε η εν λόγω ακαδημία όχι μόνο να εκπαιδεύει αλλά και να 

                                                             
183 Miguel Morán Turina, “A vueltas con Ribera y la esencia de lo español”, Archivo Español del Arte, LXIX, 
274, 1996, σ. 198. 
184 Markus. B. Burke, Collections of Painting in Madrid, 1601-1755, Los Angeles, 1977, σ. 61. 
185 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 80-81. 
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αδειοδοτεί καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης την οποία είχαν λάβει στο 

παρελθόν. Στο έργο του, Dialogos de la Pintura, αφιέρωσε εξ ολοκλήρου τον όγδοο 

διάλογο του έργου σε μια λεπτομερή καταγραφή της καλλιτεχνικής κατάστασης 

στην Ισπανία, και παράλληλα διεκδικούσε, όποτε του δινόταν η ευκαιρία, το 

δικαίωμα της επιλογής ενός καλλιτέχνη να εξασκηθεί και να εξελιχθεί επιτυχώς στη 

χώρα καταγωγής του, εν προκειμένω στην Ισπανία, χωρίς να τη θεωρεί ανεπαρκή. 

Έγραφε, χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, για τους Ισπανούς καλλιτέχνες: 

 

Τι κρίμα να βλέπει κανείς την μικρή εκτίμηση που υπάρχει για τόσο λαμπρά 

πνεύματα, τα οποία σήμερα ανθούν στην Αυλή.186  

 

Τα έτη 1603 και 1624 την ίδια επιθυμία για την ίδρυση μιας ακαδημίας τεχνών 

εξέφρασε ομάδα ζωγράφων από την Μαδρίτη, με υπομνήματά τους προς τον 

βασιλιά και το Συμβούλιο της Επικρατείας (Consejo de Estado).187 

    Λιγότερο γνωστός και λίγα χρόνια αργότερα, αλλά ενδεικτικό παράδειγμα της 

παραπάνω στάσης, ο Ιταλός καλλιτέχνης και συγγραφέας Vicente Vittoria (1650-

1709), ο οποίος σχολίαζε την απουσία υλικού για την τέχνη της Ισπανίας, 

γράφοντας χαρακτηριστικά: 

 

Είναι τόσο λίγες οι πληροφορίες που έχω για τους Ισπανούς ζωγράφους για τους 

οποίους σχεδόν δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, και αυτό όχι επειδή δεν 

υπήρξαν αρκετοί άξιοι μνήμης ... αλλά εξαιτίας της μειωμένης περιέργειας του 

έθνους τους, λόγω της μεγάλης προσοχής για τα υπόλοιπα έθνη.188 

 

                                                             
186 “Que lastima ver el poco premio debido a tan luzidos ingenios, que oi florecen en la corte”, Vicente 
Carducho, Dialogos de la Pintura, Μαδρίτη, 1633 [1979], σ. 439. 
187 Calvo Serraller, La Teoría de la Pintura en el siglo de Oro, Μαδρίτη, 1991,σ. 165-168, Karin Hellwig, La 
Literatura Artistica Española del siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ.50. 
188 Bonaventura Bassegoda, “Las tareas intelectuales del pintor Francisco Pacheco”, Symposium International 
Velázquez, Σεβίλλη, 2004, σ. 44. 
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Η άποψή του είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως άμεση κριτική απέναντι στους 

συγγραφείς της εποχής οι οποίοι έγραφαν περί τέχνης και της απουσίας 

ενδιαφέροντος για την παραγωγή των Ισπανών καλλιτεχνών ή, ενδεχομένως, της 

αποσιώπησής τους. 

    Σε μια άλλη περίπτωση, ο Gutiérrez de los Rios παραδεχόταν ότι τους Ισπανούς 

καλλιτέχνες δεν τους γνωρίζουν στο εξωτερικό και αυτό γιατί οι Ισπανοί δεν τους 

εκθειάζουν στα γραπτά τους όσο συνηθίζεται σε άλλες χώρες.189 Στην «Προτροπή», 

Exortacion a la honra y favor de los que trabajan, contra los ociosos, para las personas de 

todos estados όπως είναι ο πλήρης τίτλος του κεφαλαίου το οποίο ακολουθεί τα 

τέσσερα βασικά στο έργο του Noticia General para la Estimación de las Artes, ξεκινούσε 

ακριβώς με την έκπληξη που προκαλείται από το γεγονός ότι μια χώρα με αφθονία 

σε εξαίρετα πνεύματα (abundante de tan buenos ingenios) καταλήγει να αναζητεί 

καλλιτέχνες προερχόμενους από το εξωτερικό (no tiene necesidad de buscarlos fuera).190 

    Είναι γεγονός ότι στα έργα του 17ου αιώνα, τα οποία ασχολούνται με βιογραφίες 

καλλιτεχνών, κυρίως ιταλικά ή γερμανικά, σπάνια εντοπίζονται αναφορές σε 

Ισπανούς καλλιτέχνες.191 Ο Jusepe Martínez τόνιζε, ίσως σε υπερβολικό βαθμό, ότι 

στην Ιταλία υπήρχε η πεποίθηση ότι στην Ισπανία δεν υπάρχει τέχνη, «toda Italia 

tenga a esta nación por inútil en estos artes».192  

    Ο Pacheco, επίσης, στο έργο του εκδήλωνε τον φθόνο του για την εκτίμηση της 

ιταλικής τέχνης η οποία οδηγούσε τους Ιταλούς να γράφουν βίους καλλιτεχνών σε 

αντίθεση με την λήθη στην οποία έπεφτε η ισπανική τέχνη, αναφέροντας στον 

πρόλογο της πραγματείας του: 

 

Porque ¿quien no hace lástima ver una Arte tan noble y tan digna de ser estimada 

y entendida, sepultada en olvido en España?193  

                                                             
189 Gaspar Gutiérrez de los Rios, Noticia General para la Estimación de las Artes, Μαδρίτη, 1600, σ. 137. 
190 Gaspar Gutiérrez de los Rios, στο ίδιο, σ. 255. 
191 Karin Hellwig, La Literatura Artistica Española del siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ.41-49. 
192 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 171. 
193 «Γιατί, ποιος δεν αισθάνεται λύπη βλέποντας μια Τέχνη τόσο ευγενή και τόσο άξια ούσα εκτιμημένη και 
κατανοητή, να βρίσκεται θαμμένη στη λήθη στην Ισπανία;», Francisco Pacheco, El Arte de la Pintuta, 1649 
(έκδοση 1990), σ. 66.  
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Εξέφραζε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στην χώρα του δεν γράφονταν 

βιογραφίες καλλιτεχνών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται με την μη έκδοση στην 

εποχή που γράφτηκαν έργων όπως του Díaz del Valle ή του Martínez. Είναι, 

ουσιαστικά, ο πρώτος ο οποίος έγραψε για αξιόλογους καλλιτέχνες της πατρίδας 

του και, επιπλέον, όχι αποκλειστικά για ζωγράφους ή γλύπτες αλλά και για 

συγγραφείς της χώρας του, πάνω σε θεωρητικά θέματα της τέχνης, όπως ο Céspedes 

για τον οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: 

 

«Ο Céspedes… έγραψε, σοφά, σε μίμηση των Γεωργικών του Βιργιλίου, προς 

τιμήν του έθνους μας και της περίφημης πόλης, της πατρίδας του, ακολουθώντας 

τα ηρωικά πνεύματά της, τα οποία είχαν ακμάσει στη ποίηση σε όλες τις 

ηλικίες».194 

 

Παρ’όλη την συμβολή του στην ανύψωση του εθνικού αισθήματος, και ενώ συχνά 

παραδεχόταν την αξία της ισπανικής τέχνης, κατηγορήθηκε έντονα στον 19ο αιώνα 

για το ακριβώς αντίθετο. Αυτό οφείλεται, ως επί το πλείστον, στην παραδοχή από 

τη μεριά του της αυθεντίας της καλλιτεχνικής ιταλικής παράδοσης, γεγονός πάντως, 

ούτως ή άλλως, αδιαπραγμάτευτο για την συγκεκριμένη εποχή.  

    Ωστόσο, στον Jusepe Martínez, πιο πολύ ίσως από ότι σε οποιονδήποτε άλλο 

σύγχρονό του συγγραφέα, έχει παρατηρηθεί η ιδιαίτερη προσοχή που έδινε στους 

ομοεθνείς του καλλιτέχνες: πάνω από το μισό έργο του αφορούσε σε αυτούς195, 

γεγονός το οποίο δεν παρατηρείται στον Carducho, στον Pacheco ή σε 

οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα σε αντίστοιχο βαθμό.  

 

 

                                                             
194 “Céspedes… escribia, doctisamente, a imitación de las Georgicas de Virgilio, en honra de nuestra nación y 
aquella famosa ciudad, patria suya, siguiendo los heroicos ingenios de ella, que en la poesía han florecido en 
todas las edades.” Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, I, 7, [1649], σε δική μου απόδοση. 
195 Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, Μαδρίτη, 1999 [1996], σ. 48. 
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2. Τα παραδείγματα των Ριμπέρα και Blas de Prado στο Discursos 

Practicables del Nobilisimo Arte de la Pintura. 

 

    Η παραπάνω στάση, ουσιαστικά, αποδοκιμασίας της αξίας των Ισπανών 

καλλιτεχνών, ή έστω μη επαρκούς αναγνώρισής τους, αντικατοπτρίζεται στις 

περιπτώσεις γνωστών καλλιτεχνών της εποχής. Αναμφισβήτητα, ο καλλιτέχνης ο 

οποίος συνδέθηκε πολύ έντονα με την επονομαζόμενη, σύμφωνα με πολλούς 

μελετητές, ισπανική «βαρβαρότητα», υπήρξε ο Τζουζέπε Ριμπέρα, «ο πρώτος 

μεγάλος δάσκαλος της εθνικής (national) ισπανικής σχολής του 17ου αιώνα».196 

   Η περίπτωσή του αποτελούσε και ένα ισχυρό παράδειγμα της τάσης φυγής των 

νέων και ταλαντούχων καλλιτεχνών στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση των 

απαραίτητων εφοδίων και την αναγνώριση. Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά ο Jusepe Martínez γράφοντας: 

 

Σε αυτή την Αυλή (της Νάπολης), συνάντησα έναν διάσημο ζωγράφο, σπουδαίο 

μιμητή του φυσικού, συμπατριώτη μας από το βασίλειο της Βαλένθια.197 

 

Αν και ο συγγραφέας δεν τον κατονόμασε στο κείμενο είναι βέβαιο ότι πρόκειται 

για τον ζωγράφο Ριμπέρα. Ο Martínez τον συνάντησε το 1625 κατά τη διάρκεια 

ταξιδιού του στη Νάπολη. 198 

    Ο Ριμπέρα, γεννημένος  το 1591 στη Βαλένθια,  είχε εγκατασταθεί στην Ιταλία 

από το 1611, αρχικά στη Πάρμα, ενώ πέντε χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στη 

                                                             
196 Enrique Lafuente Ferrari, Breve Historia de la Pintura Española, τόμος πρώτος, Μαδρίτη, 1987, σ.σ. 255, 
269. 
197 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 50. 
198 Βλ. σχετικά R. Engass, J. Brown, Italian and Spanish Art, 1600-1750: Sources and Documents, Northwestern 
University Press, Illinois, 1970, σ. 178-180. 
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Νάπολη, και δεν εγκατέλειψε ποτέ του έπειτα τη χώρα.199 Η απάντηση του 

ζωγράφου στο γιατί δεν επέστρεφε στη πατρίδα του την Ισπανία και επέμενε να 

διαμένει στην ιταλική πόλη υπήρξε χαρακτηριστική και εξέφραζε την έκδηλη 

αποκόλλησή του από τη πατρίδα του ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει με σαφή 

τρόπο την προαναφερθείσα κατάσταση στη χώρα: 

 

...η Ισπανία είναι ευσεβής μητέρα για τους ξένους και σκληρή μητριά για τους 

ντόπιους. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σε αυτή τη πόλη και σε αυτό το βασίλειο 

επαρκώς αναγνωρισμένο και τιμημένο, και τα έργα μου είναι καλοπληρωμένα 

σύμφωνα με τη δική μου βούληση και ως εκ τούτου θα ακολουθήσω το γνωστό και 

αληθές ρητό: όποιος αισθάνεται καλά κάπου, δεν μετακινείται.200 

 

   Ο Ριμπέρα δεν δίσταζε, ωστόσο, πάντοτε να δηλώνει την εθνικότητά του στην 

υπογραφή του, συμπληρώνοντας πολλές φορές με τα προσωνύμια «valenciano» ή 

«setabense» (δηλαδή, από την πόλη της Játiva η οποία ήταν η γενέτειρά του), να 

διατηρεί ανελλιπώς στη Νάπολη όπου διέμενε στενές σχέσεις με συμπατριώτες 

του201, όπως και με Ιταλούς ισπανόφιλους και γεγονός, επίσης, είναι ότι δεν ήταν 

άγνωστος ζωγράφος στην Ισπανία, το αντίθετο μάλιστα. Δύο από τους 

σημαντικότερούς του πάτρονες ήταν ο δούκας της Osuna και ο δούκας του Alcalá 

και αναλάμβανε συχνά παραγγελίες προερχόμενες από τη πατρίδα του, ενώ 

υπήρχε σημαντικός αριθμός, πάνω από πενήντα202, πινάκων του (εικ. 8) οι οποίοι 

ανήκαν στην βασιλική συλλογή, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την  ύπαρξη μιας 

εκτίμησης εκ μέρους του Φιλίππου Β’ στο πρόσωπό του, μοιρασμένοι σε διάφορα 

                                                             
199 Alonso Pérez Sánchez, “Ribera and Spain”, στο Jusepe de Ribera, 1591-1652, κατάλογος έκθεσης, Νέα 
Υόρκη, 1992, σ. 37. 
200 «España es madre piadosa de forasteros y cruelísima madrastra de los propios naturales». Το ρητό, «όποιος 
αισθάνεται καλά, δεν μετακινείται», παράφραση αρχαίου ρητού από τη Καστίλλη: Quien bien se siede on se 
lieve. Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 51. 
201 Το 1615 και 1616, για παράδειγμα, συγκατοικούσε με δυο Ισπανούς στο ίδιο σπίτι στη via Margutta. 
Επίσης, ανέλαβε παραγγελίες για Ισπανούς πάτρονες. Βλ. περ. Alonso Pérez Sánchez, “Ribera and Spain”, 
στο Jusepe de Ribera, 1591-1652, κατάλογος έκθεσης, Νέα Υόρκη, 1992, σ. 36. 
202 Gabriele Finaldi, “Ribera, the Viceroys of Naples and the King”, Arte y Diplomacia de la Monarquia 
hispánica en el siglo XVII, 2003, σ. 379. 
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σημεία, από το Alcázar μέχρι το Escorial, αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές 

αριστοκρατών.  

 

 

Εικόνα 8  Jusepe de Ribera, Το μαρτύριο του Αποστόλου Φιλίππου, 1639, λάδι σε καμβά, 

234x234 εκ., Μαδρίτη, Museo del Prado. 

 

    «Ο ζωγράφος διατήρησε στην τέχνη του έναν χαρακτήρα εντελώς ισπανικό»203, 

ωστόσο, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ στην Ισπανία η αξία του όσο σε μια ξένη περιοχή 

ούτε έλαβε την ίδια εκτίμηση όσο, για παράδειγμα, από τον δούκα του Alba, 

Antonio Álvarez de Toledo, ή τον κόμη του Monterrey, Manuel Alonso de Zúñiga 

Acevedo y Fonseca, ο οποίος το 1631 έγινε αντιβασιλέας της Νάπολης.204 Η εν λόγω 

εκτίμηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Jusepe Martínez, αντιθέτως αποτέλεσε 

ένα από τα κεντρικά σημεία του έργο του στα πλαίσια ανάδειξης της ισπανικότητας. 

Η αναζήτηση της ισπανικότητας στο έργο του εν λόγω καλλιτέχνη δεν αποτελούσε 

                                                             
203 Filangeri di Candía, «Ribera», Enciclopedia italiana, Ρώμη, 1936. Έχω αντλήσει από Miguel Morán Turina, 
“A vueltas con Ribera y la esencia de lo español”, Archivo Español del Arte, LXIX, 274, 1996, σ. 196. 
204 Alfonso E. Pérez Sánchez, Jusepe de Ribera, 1591-1652, κατάλογος έκθεσης Metropolitan Museum Of Art, 
Νέα Υόρκη, 1992, σ. 3-18. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Acevedo_y_Z%C3%BA%C3%B1iga
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Acevedo_y_Z%C3%BA%C3%B1iga
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τόσο έντονο ζήτημα στην εποχή του, σύμφωνα με τον Jonathan Brown, όσο αρκετά 

αργότερα.205 Ο Jusepe Martínez, ωστόσο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωσή 

του και ανέδειξε μέσα από το παράδειγμά του την υποτίμηση της ισπανικής 

καλλιτεχνικής αξίας.  

 

    Σε μια ακόμα αντίστοιχη, τρόπον τινά, περίπτωση με την παραπάνω έκανε 

αναφορά σε άλλο σημείο του έργου του ο Martínez, σχετικά με τον Blas de Prado, 

ζωγράφο με καταγωγή από το Τολέδο. 206 Μετά από την ολοκλήρωση του έργου του 

στο βασίλειο του Fez, ως απεσταλμένος του βασιλιά Φιλίππου Β’, καθώς υπήρξε ένας 

αποδεκτά εξαίρετος ζωγράφος, και αφού εκεί τιμήθηκε δεόντως, ζήτησε άδεια να 

επιστρέψει στη πατρίδα του. Στη Μαδρίτη, όμως, αντιμετώπισε μια συγκριτικά 

σχετική απάθεια και υποτίμηση («no era tanto estimado como lo estimava el rey de 

Fez»207) και προτίμησε να επιστρέψει πίσω, στην ξένη χώρα. Άλλη μια φορά 

αποκαλύπτεται η πεποίθηση ότι η Ισπανία αποτελούσε μια σκληρή μητριά η οποία 

ήξερε να διώχνει τα ταλέντα της, πριν ακόμα τα αναγνωρίσει. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι αρκετοί μελετητές θεωρούν ελαφρώς αλλοιωμένες ή παραποιημένες τις 

πληροφορίες της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς ο Martínez δεν φαίνεται να 

γνώριζε σε βάθος τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και τις λεπτομέρειες της ζωής του. 

Αποκαλύπτεται ακόμα και στη περίπτωση αλλοίωσης των γεγονότων μια ακόμα 

προσπάθειά του να υπερτονίσει την έλλειψη εκτίμησης στους Ισπανούς 

καλλιτέχνες, σύμφωνα με τους μελετητές.208  

    Η επιλογή του Jusepe Martínez να φέρει στο φως υποθέσεις όπως οι παραπάνω 

δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσε μια πράξη συνειδητή με σκοπό την ανάδειξη 

καλλιτεχνών οι οποίοι αναγνωρίστηκαν λίγο στην πατρίδα τους αλλά, αντιθέτως, 

ακολούθησαν λαμπρή σταδιοδρομία και καλλιτεχνική πορεία στο εξωτερικό. 

                                                             
205 Jonathan Brown, “Jusepe de Ribera as Printmaker”, στο Jusepe de Ribera, 1591-1652, κατάλογος έκθεσης 
Metropolitan Museum Of Art, Νέα Υόρκη, 1992, σ. 167-174. 
206 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 183. 
207 Jusepe Martínez, στο ίδιο, σ. 183. 
208 María Elena Manrique Ara, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. 
307. 
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Προσπάθησε να αναζητήσει στο έργο του τους λόγους για τους οποίους συνέβη κάτι 

τέτοιο. 
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 4. Καλλιτεχνικός ανταγωνισμός και επιδράσεις ανάμεσα σε Ισπανούς και 

αλλοεθνείς. 

 

 

     Ο ανταγωνισμός στην περιοχή της Ισπανίας ανάμεσα στους ντόπιους και τους 

ξένους ζωγράφους είναι εμφανής σε μεγάλο βαθμό στις γραπτές πηγές της περιόδου 

και είναι βαθιά ριζωμένος. Οι ξένοι οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στη χώρα καθώς 

εργάζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν, ήταν αρκετοί, κυρίως Ιταλοί, 

όπως, για παράδειγμα, ο Federico Zuccari, ο οποίος δούλεψε τα χρόνια 1586-1588 

στη χώρα, ο Pellegrino Tibaldi, ο οποίος δούλεψε στην Ισπανία από το 1586 έως το 

1595, και οι δύο προσκεκλημένοι του Φιλίππου Β’, και ο Cosimo Lotti, ο οποίος το 

1626 εγκατέλειψε τη Φλωρεντία για να δουλέψει στη χώρα μετά από πρόσκληση του 

κόμη του Olivares, αλλά και Φλαμανδοί209, όπως ενδεικτικά ο Juan van der Hamen, 

Ισπανός με φλαμανδική καταγωγή του οποίου ο πατέρας μετακόμισε το 1586 στη 

Μαδρίτη.210 Σημαντικός, επίσης, ήταν ο αριθμός των Γάλλων οι οποίοι 

μετανάστευσαν στην Ισπανία, κυρίως στην περιοχή της Αραγονίας, κατά τον 16ο 

και 17ο αιώνα. Συγκεκριμένα, στα 1628 στη πόλη της Σαραγόζα ήταν 

εγκατεστημένοι περίπου 10.000 Γάλλοι211, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί 

καλλιτέχνες, οι οποίοι επηρέασαν σε έναν βαθμό την καλλιτεχνική ανάπτυξη.  

    Η ιδιαίτερα συχνή προτίμηση των Ισπανών βασιλέων σε ξένους, Ιταλούς ως επί 

το πλείστον, καλλιτέχνες για τη φιλοτέχνηση έργων, τα οποία προορίζονταν για 

παλάτια και άλλους σημαντικούς χώρους212, αποτελούσε θέμα συζήτησης και 

                                                             
209 Τα φλαμανδικά έργα τέχνης τύγχαναν ιδιαίτερης εκτίμησης, όπως τονίζει ο Martínez γράφοντας γι’αυτά: 
“siendo muy estimados en España”. Βλ. περ. Jusepe Martínez, Discursos Practicables, Σαραγόζα, 2008, σ. 109. 
210 Έχω αντλήσει από Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998. 
211 Ignacio de Asso y de Rio, Historia de Economía Política de Aragón, Σαραγόζα, 1798, σ. 202. Περισσότερα 
στοιχεία στο Frédéric Jiméno και Juan Carlos Lozano ,“La influencia francesa en la pintura”, El Arte Foráneo 
en España, Μαδρίτη, 2005, σ. 390.    
212 Ο Φίλιππος Β’ κάλεσε Ιταλούς καλλιτέχνες για τη διακόσμηση του Escorial, όπως και ο Φίλιππος Γ’ για 
την κατασκευή του πανθέου του και ο Φίλιππος Δ’ για τη διακόσμηση του Buen Retiro καθώς και για την 
αναδιαμόρφωση του Alcázar.  
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ανάμεσα στους κύκλους διανοουμένων της εποχής και, αναμφισβήτητα, αιτία 

προβληματισμού και δυσαρέσκειας για τους Ισπανούς καλλιτέχνες. Ο συγγραφέας 

Felipe de Guevara σχολίαζε, στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ότι ο βασιλιάς 

Φίλιππος Β’ έφερε στη χώρα έναν μεγάλο αριθμό ξένων καλλιτεχνών οι οποίοι 

αποσπούσαν τις δουλειές από τους ντόπιους, ενώ οι τελευταίοι μελετούσαν και 

εργάζονταν σκληρά ώστε κάποια στιγμή να καταφέρουν να ανακτήσουν τη θέση 

που τους άνηκε: 

 

una masa de buenos ingenios y habilidades, que obliga á los naturales Españoles 

a estudiar y trabajar tanto, que acabados éstos merezcan ellos suceder en sus 

lugares, y ocupar sus plazas.213  

 

    Πολλά υπήρξαν τα περιστατικά τα οποία αποκάλυπταν την ακλόνητη 

εμπιστοσύνη των Ισπανών στους Ιταλούς δασκάλους της τέχνης. Ενδεικτικά, ο 

Φίλιππος Δ’ κάλεσε τα αδέρφια Colonas στην Ισπανία, το 1658, ώστε να διδάξουν 

τις γνώσεις που είχαν για την τεχνική της τοιχογραφίας στον Juan Bautista del 

Mazo και τον Βελάσκεθ, οι οποίοι, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Martínez, την 

αντιπαθούσαν και την απέφευγαν.214 Σε μια άλλη περίπτωση, ο δούκας της 

Villahermosa, Martín de Gurrea y Aragón, προσκάλεσε δυο Φλαμανδούς 

ζωγράφους στη χώρα, τον Pablo Schepers και τον Roland de Mois, να 

διακοσμήσουν το παλάτι και το εξοχικό του. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο 

Roland de Mois ερχόμενος στην Ισπανία για την συγκεκριμένη παραγγελία 

κατέληξε εντέλει να παραμείνει για την υπόλοιπη ζωή του καθώς, όπως έγραφε ο 

Martínez, επέλεξε τη πόλη της Σαραγόζα για πατρίδα του215, γεγονός αντιφατικό με 

την περίπτωση αρκετών απογοητευμένων Ισπανών καλλιτεχνών οι οποίοι την 

                                                             
213 «Ένα σύνολο ταλαντούχων και έξυπνων ατόμων, που υποχρεώνει τους ντόπιους Ισπανούς να μελετούν 
και να εργάζονται τόσο, ώστε όταν τελειώσουν εκείνοι επιδιώκουν να τους διαδεχθούν και να πάρουν τις 
θέσεις τους.», Felipe de Guevara, Comentarios de la Pintura, Μαδρίτη, 1788 [1560], σ. 3.  

214 “por causa de no hallarse con ánimo de resistir semejante trabajo, por se en estremo de obrar muy 
dificultoso y ser executado con mucha promptitud y practica abituada y el no poderse valer de natural, sino 
por el dibujo y gran consideración en las distancias”, Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 
2008, σ. 125. 
215 “Eligió por patria esta nobilísima ciudad de Zaragoza”, στο ίδιο, σ. 142. 
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απαρνούνταν και την εγκατέλειπαν. Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι Ισπανοί ζωγράφοι 

βρέθηκαν παραγκωνισμένοι και αντιμέτωποι με ένα μεγάλο αριθμό ζωγραφικών 

έργων φιλοτεχνημένων από καλλιτέχνες προερχόμενους από την Ιταλία και τον 

Βορρά, τα οποία αντιπροσώπευαν το, μετέπειτα γνωστό ως, αναγεννησιακό και 

μανιεριστικό στυλ. 

    Ωστόσο, το πρόβλημα των Ισπανών καλλιτεχνών, όπως διαφαίνεται από τις 

γραπτές πηγές της εποχής, δεν ήταν οι ίδιοι οι Ιταλοί, Φλαμανδοί ή Γάλλοι 

συνάδελφοί τους, των οποίων την αξία τις περισσότερες φορές αναγνώριζαν, 

θαύμαζαν και ήθελαν να μιμηθούν, αλλά οι λόγοι για τους οποίους προτιμώνταν 

περισσότερο και βρίσκονταν σε μεγαλύτερη υπόληψη από τους ίδιους στη δική τους 

τη χώρα. 216 

    Ο Jusepe Martínez θέλοντας να τονίσει τις σοβαρές συνέπειες της κατάστασης στη 

χώρα του αποκάλυπτε στη πραγματεία του, επιπλέον, την έκπληξη και των Ιταλών 

ζωγράφων για την υποτίμηση της ισπανικής ντόπιας τέχνης και καλλιτεχνικής 

παραγωγής. Στα τέλη του 16ου αιώνα (1573-1575) ο Φίλιππος Β’, επιθυμώντας να 

διακοσμήσει πολυτελώς το βασιλικό μοναστήρι El Escorial, κατεξοχήν με έργα 

ξένων και διακεκριμένων καλλιτεχνών, αποφάσισε το κεντρικό έργο το οποίο θα 

τοποθετούνταν στο ρετάμπλ της εκκλησίας να φέρει την υπογραφή, όχι κάποιου 

ικανού Ισπανού ζωγράφου, αλλά του Τισιανού, αφηγείται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια 

ο Martínez. Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς όρισε στον ζωγράφο Alonso Sánchez Coello, 

τον επονομαζόμενο Tiziano Portugués ή Tiziano pequeño σύμφωνα με τις πηγές, 

επειδή στο παρελθόν είχε ζωγραφίσει πιστά αντίγραφα του Ιταλού ζωγράφου, να 

φιλοτεχνήσει το προσχέδιο και να το δείξει στον Βενετό ζωγράφο ώστε να γνωρίζει 

την επιθυμία της παραγγελίας του Φιλίππου Β’. Βλέποντας το ο Τισιανός έγραψε217, 

μεταξύ άλλων, στον βασιλιά: 

 

                                                             
216 Αθηνά Παπανικολάου, «Εκφάνσεις της εθνικής συνείδησης στις ισπανικές πραγματείες περί τέχνης του 
17ου αιώνα», Προσεγγίσεις της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις Μέρες μας, 
επιμέλεια Νίκος Δασκαλοθανάσης, Αθήνα, 2008, σ. 426. 
217 Κατόπιν μαρτυρίας του ίδιου του Βενετού ζωγράφου, καθώς έχει σωθεί αλληλογραφία του με 
χρονολογία 22 Δεκεμβρίου  του έτους 1574. Βλ. περ. Manrique Ara, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 
2008, σ. 266. 
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...αφού έχετε ζωγράφο τόσο εξαίρετο, δεν έχετε ανάγκη από ζωγραφικά έργα 

άλλων (δηλαδή ξένων καλλιτεχνών).218 

 

Ωστόσο, εκείνος δεν άλλαξε τη γνώμη του, γεγονός από το οποίο φαίνεται για 

ακόμα μια φορά το μέγεθος του προβλήματος και η ιδιαίτερα χαμηλή εκτίμηση εκ 

μέρους του στέμματος προς τους Ισπανούς καλλιτέχνες.  

    Σε άλλα σημεία του έργου του ο Martínez εκδήλωνε την αγανάκτησή του σχετικά 

με την υπερεκτίμηση των Ιταλών καλλιτεχνών, ειδικά όταν η αναγνώριση 

αφορούσε ζωγράφους οι οποίοι δεν άξιζαν τέτοιας προβολής. Προχώρησε σε μια 

μακροσκελή παρέκβαση, για παράδειγμα, στον φλωρεντινό Francisco Lupicini, ο 

οποίος έζησε και εργάστηκε για αρκετά χρόνια στη Σαραγόζα όπου και πέθανε. Ο 

Martínez προσπάθησε να τον αντιδιαστείλει έμμεσα με τον «ικανότατο», όπως 

έγραφε χαρακτηριστικά, Ισπανό καλλιτέχνη Rafael Pertús τον οποίο λίγο πριν στο 

κείμενό του είχε παρουσιάσει. Ανέφερε ότι ενώ η ζωγραφική του Lupicini ήταν στο 

σύνολό της άνιση και κουραστική («manera tan prolixa y cansada»), το χρώμα του 

ανεπαρκές («no tubo igualdad en el colorido»), και ενώ χρειαζόταν πολλές μέρες 

για να σχεδιάσει λεπτομέρειες ενός μόνο έργου («en hacer solo una cabeza gastaba 

ocho días»), κατάφερε να είναι ο πιο καλοπληρωμένος ζωγράφος στην Ισπανία.219 

Αντιθέτως, ο Ισπανός Pafael Pertús δεν κατάφερε ποτέ να αναγνωριστεί επαρκώς 

και όσο του άξιζε, σύμφωνα με την άποψη του Martínez.  

    Αναδεικνύεται περισσότερο η προσπάθεια του Jusepe Martínez αν 

αντιπαραβάλουμε την άποψη την οποία εξέφραζε την ίδια περίπου εποχή ένας 

άλλος Ισπανός συγγραφέας για τον ζωγράφο Lupicini. Στα μέσα του 17ου αιώνα και 

συγκεκριμένα στα 1659 ο Lázaro Díaz del Valle έγραφε για τον Ιταλό καλλιτέχνη, 

στο έργο του  Origen e Illustracion del nobilissimo y Real Arte de la Pintura, για τη 

σπουδαία φήμη του και τα εξαίρετα έργα τα οποία άφησε κληρονομιά στη πόλη της 

Σαραγόζα και στο βασίλειο της Αραγονίας γενικότερα. O Diaz del Valle, λοιπόν, 

τον εξυμνoύσε, χωρίς να ασκεί αρνητική κριτική στο έργο του, ενώ ο Martínez 

                                                             
218 “pues tenía pintor tan excelente, no tenía necesidad de pinturas ajenas”, Jusepe Martínez, Discursos 
Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 131. 
219 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 148-149.  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_D%C3%ADaz_del_Valle
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επέλεξε για μια ακόμα φορά να αναδείξει την υπερτίμηση της ξένης τέχνης εις 

βάρος της ντόπιας, στα πλαίσια της ανάδειξης της ισπανικότητας που χαρακτηρίζει 

το έργο του. 

    Σε μια άλλη περίπτωση, έκανε μια άμεση σύγκριση του Ισπανού ζωγράφου Pedro 

Orrente, ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια στην Ιταλία, με τον εκεί δάσκαλό του 

Leandro Bassano. Ενώ εξαίρει τον δάσκαλο δεν υποτιμά και τον ομόεθνή του 

καλλιτέχνη για τον οποίο δήλωνε ότι σε ορισμένα σημεία όχι μόνο έφτασε την τέχνη 

του καθοδήγητή του αλλά κατάφερε επιπλέον να τον ξεπεράσει.220  

    Είναι, τέλος, η αγανάκτηση που οδήγησε, αρκετά παρακάτω, τον Martínez να 

κάνει ένα προφανές λάθος και να χαρακτηρίσει τον Ιερώνυμο Μπος παιδί του 

Τολέδο, δηλαδή γεννημένο στην ισπανική πόλη;  

 

En esta mesma ciudad (de Toledo) uvo in pintor hijo d´ella que dicen estudió 

mucho tiempo en Flandes, y, volviendo a su patria, viendo muchos pintores que 

le aventajaban en hacer historias y figuras con más estudio que él, dio por un 

rumbo y cosas tan raras y nunca vistas que solían decir «el disparate de Gerónimo 

Bosco».221 

 

Θεωρείται  αδύνατον να μην γνώριζε ότι ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στο 

Hertogenbosch, της επαρχίας Brabante, πληροφορία ήδη ευρέως γνωστή από τον 

Carducho και όχι μόνο.222 Αναμφισβήτητα, θα  μπορούσε η παρουσίαση του 

καλλιτέχνη ως Ισπανού να αποτελεί άλλη μια ιδιότυπη και αξιοσημείωτη 

προσπάθεια έξαρσης του πατριωτικού πνεύματος.   

                                                             
220 “Aunque el Basan de exercitó mas en hacer figuras medianas, nuestro Orente tomó la manera maior en 
que dio a conocer su grande espíritu. Y, aunque el Basano fue tan eccelente y superior en hacer animales, no 
fue menos nuestro Pedro Orente”. Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 157. 
221 «Σε αυτή την ίδια πόλη (του Τολέδο) υπήρχε ένα ζωγράφος, παιδί της πόλης, που, όπως λέγεται, 
σπούδασε για αρκετό διάστημα στη Φλάνδρα, και, επιστρέφοντας στη πατρίδα του, είδε πολλούς 
ζωγράφους που τον ξεπέρασαν στην απεικόνιση ιστοριών και μορφών με πολλή μελέτη ώστε αυτός, 
στράφηκε σε  πράγματα τόσο παράξενα και σπάνια, που συνήθιζαν να λένε «οι ανοησίες του Ιερώνυμου 
Μπος». », Jusepe Martínez, στο ίδιο, σ. 184. 

222 María Elena Manrique Ara, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 309. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
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   5. Αντί επιλόγου: η συμβολή του Martínez στο ζήτημα της ισπανικότητας. 

 

Ενώ βρισκόμουν στη Μαδρίτη με έναν ευφυή Ιταλό, γνωστό μου από τη Ρώμη, και 

γνώστη σε βάθος του επαγγέλματος (της ζωγραφικής), του έδειξα το έργο223 και 

τον ρώτησα τη γνώμη είχε γι’αυτό. Μου απάντησε, κάπως ταραγμένος, πως δεν 

γνώριζε ότι υπήρχαν τόσο σπουδαίοι ζωγράφοι στην Ισπανία...224 

 

Η παραπάνω είναι μία ακόμα από τις μαρτυρίες στο έργο του Martínez με τις 

οποίες προσπάθησε να υπερασπίσει το μεγάλο του εγχείρημα για την ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της τέχνης στην Ισπανία. Η παραστατική αναφορά του, στο 

τελευταίο κεφάλαιο της πραγματείας του σε ένα περιστατικό το οποίο 

διαδραματίστηκε στα 1625 στόχο είχε, επίσης, την ανάδειξη της έλλειψης 

εμπιστοσύνης στην ντόπια τέχνη και τους δημιουργούς της: 

 

 Στη Ρώμη στα 1625 υπήρχε ένας αυλικός, γνώστης του επαγγέλματος της 

ζωγραφικής καθώς βρισκόταν πολλά χρόνια σε εκείνη τη πόλη, ο οποίος 

συνδιαλεγόταν με τους σπουδαιότερους ζωγράφους. Τον συνέδεαν σχέσεις φιλίας 

με έναν νέο, πολύ μελετηρό και με μεγάλη εμπειρία στο επάγγελμα, γεννημένο 

στη πόλη της Σαραγόζα. Του ζήτησε να φιλοτεχνήσει έναν πίνακα στον οποίο ο 

νέος έβαλε όλη του τη γνώση, με όλη την δυνατή επιμέλεια. Βλέποντάς το ο 

αυλικός ολοκληρωμένο και καθώς του άρεσε το αποτέλεσμα του είπε ότι δεν τον 

έβρισκε σύμφωνο το γεγονός ότι δεν υπέγραφε με το όνομά του τον πίνακα. Ο 

νέος υπέγραψε με αναγραμματισμό, με αυτόν τον τρόπο εκείνος ο οποίος δεν 

ήξερε την τέχνη δεν θα μπορούσε να το διαβάσει. (...) Ο πίνακας είχε αποκτήσει 

σπουδαία φήμη, τόσο ανάμεσα στους ξένους όσο και ανάμεσα στους ντόπιους. Η 

ικανοποίηση του αυλικού διήρκεσε λίγο καθώς μετά από δύο χρόνια πέθανε. 

                                                             
223 Πρόκειται για το ρετάμπλ του μοναστηριού των Αυγουστίνων του San Felipe στη Μαδρίτη, με το μαρτύριο 
του αγίου και τη Κοίμηση της Θεοτόκου, έργο φιλοτεχνημένο από τον Eugenio Cajés. María Elena Manrique 
Ara, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Σαραγόζα, 2008, σ. 119. 
224 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 119-120, σε δική μου μετάφραση. 
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Αργότερα, έγινε δημοπρασία των υπαρχόντων του. Ένας ευγενής ο οποίος 

ενδιαφερόταν πολύ για τον πίνακα τον αγόρασε στη διπλάσια τιμή από ό,τι άξιζε 

προκαλώντας την εκτίμηση όλων. (...) Μετέφερε τον πίνακα στο σπίτι ενός 

διάσημου ζωγράφου και μόλις εκείνος το είδε χαμογέλασε. Ο ιππότης θεώρησε ότι 

στον ζωγράφο δεν άρεσε ο πίνακας. Του απάντησε, όμως, ο ζωγράφος: Αξιότιμε 

κύριε, ο πίνακας είναι πολύ καλός και άξιος προσοχής. Ο ιππότης, εξοργισμένος ακόμα, 

(νομίζοντας ότι τον χλευάζει) του είπε: Να ξέρετε ότι έχω πληροφορηθεί από ζωγράφους 

και ανθρώπους καλαίσθητους ότι δεν υπάρχει ζωγράφος στην Ισπανία ο οποίος να κάνει κάτι 

αντίστοιχο. Ο ζωγράφος του είπε ότι ήταν ξεγελασμένος και ότι το συγκεκριμένο 

έργο ήταν από το δικό του χέρι. (...)Τέτοιου είδους συγχύσεις δημιουργούνται από 

τη μεγάλη άγνοια και την μικρή εμπιστοσύνη που έχουν εδώ για τους ίδιους τους 

ντόπιους και από την μεγάλη υπόληψη που δείχνουν προς τους αλλοεθνείς 

καλλιτέχνες.225 

 

Με τη φράση την οποία κλείνει την συγκεκριμένη αφήγησή του ο Martínez 

αποκάλυπτε πλήρως τον άξονα της πραγματείας του. 

    Η Sally Gross τόνισε το 1984 ότι ο Martínez και το έργο του διακρίνονται από 

έναν εμφατικό εθνικισμό.226 Ένα σημαντικό παράδειγμα, ενισχυτικό της συνολικής 

προσπάθειας του Martínez, μπορεί να διαφανεί αν εξεταστεί η εικόνα που δίνεται 

από ορισμένους από τους πιο σπουδαίους συγγραφείς τέχνης της εποχής –Pacheco, 

Díaz del Valle, ακόμα και Palomino αν και μεταγενέστερος, από τη μια και του 

Martínez από την άλλη- για τον πλέον αναγνωρισμένο Ισπανό καλλιτέχνη της 

περιόδου και όχι μόνο: τον Ντιέγο Βελάσκεθ.227  

    Εν πρώτοις, ο Pacheco αφιέρωσε στον ζωγράφο απο τη Σεβίλλη, και γαμπρό του, 

όντας ακόμα σε νεαρή σχετικά ηλικία, τον μεγαλύτερο, μετά από την εκτενή 

αναφορά του στον Michelangelo, χώρο στο έργο του Arte de la Pintura. Τόνισε, ως 

επι το πλείστον, την ιδιότητά του ως gran retratador, τον τοποθέτησε στο βάθρο των 

                                                             
225 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 192-193. Στο παράθεμα υπάρχει αυτούσιο 
το ισπανικό απόσπασμα, σ. 101-102. 
226 Sally Gross, “A Second Look, Nationalism in Art Treatises from the Golden Age in Spain”, The Rutgers Art 
Review, 5, 1984, σ. 17. 
227 Αν και είναι γνωστό ότι βιογραφίες του ζωγράφου είχαν γραφτεί και από άλλους τα συγκεκριμένα είναι 
τα μοναδικά σωζόμενα της εποχής την οποία εξετάζουμε.  
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σπουδαίων ζωγράφων, όπως τον Cincinato και τον Ρούμπενς με τους οποίους 

συμπλήρωσε το κεφάλαιο «De otros famosos pintores deste tiempo, favorecidos con 

particulares honras por la pintura»228, χωρίς, ωστόσο, να εξαίρει την ισπανική του 

καταγωγή ιδιαιτέρως.229 Δεν την απέκρυψε σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και την 

υπερτόνισε.  

    Ο Díaz del Valle230, ο οποίος σε αντίθεση με τον Pacheco και τον Martínez δεν 

κατείχε την ιδιότητα του ζωγράφου αλλά υπήρξε κυρίως ιστορικός, δεν 

απομακρύνθηκε πολύ από αυτήν την εικόνα, άλλωστε είναι γεγονός ότι άντλησε 

στοιχεία κυρίως από το έργο του Pacheco, ωστόσο, έδωσε εντονότερη έμφαση σε 

ορισμένα στοιχεία, όπως την ιδιότητα του ως αρχιτέκτονα πέρα από ζωγράφο 

καθώς και στις τιμές που έλαβε από την Αυλή. Η ισπανική του καταγωγή εξαίρεται 

περισσότερο από πριν.231 

    Η τελευταία υπερτονίστηκε, ωστόσο, είκοσι χρόνια σχεδόν αργότερα με τον 

Jusepe Martínez, ο οποίος έγραφε λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του Βελάσκεθ. Αν 

και έκανε τη μικρότερη σε έκταση αναφορά στον ζωγράφο, δύο σελίδες περίπου, σε 

αυτόν βλέπουμε να αναδεικνύεται ο ζωγράφος πρωτίστως ως Ισπανός σπουδαίος 

ζωγράφος της Αυλής («pintor de cámara, aposentador mayor de palacio» 232) και 

αυτή του η ιδιότητα μοιάζει σημαντικότερη από τις υπόλοιπες. Δεν είναι τυχαίο ότι 

ο Martínez έκανε μνεία γι’αυτόν σε σημείο όπου αναφέρεται αποκλειστικά σε  

Iσπανούς ζωγράφους, όπως ο Cano και ο Maino, σε αντίθεση με τους 

προγενέστερους συγγραφείς οι οποίοι τον εξέτασαν μαζί με σπουδαία καλλιτεχνικά 

πρόσωπα άλλων χωρών. Με τη σπουδαία επιτυχία του ο Βελάσκεθ αποτέλεσε για 

τον Jusepe Martínez ένα παράδειγμα μοναδικό, μαζί ενδεχομένως με εκείνα των 

                                                             
228 «Σχετικά με άλλους διάσημους ζωγράφους της περιόδου, ευνοημένους με συγκεκριμένες τιμές για τη 
ζωγραφική», Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, ed. Bonaventura Bassegoda y Hugas, Cátedra, Μαδρίτη, 
1990, σ. 202. 
229 Karin Hellwig, “De pintor a noble caballero: Los cambios de la imagen de Velázquez en las Vidas de Pacheco 
a Palomino”, Espacio, Tiempo y Forma, VII, H.a del Arte, 20-21, 2007-2008, σ. 91. 
230 Lázaro Díaz del Valle, Epilogo y Nomenclatura de Algunos Hombres famosos en este Arte, Μαδρίτη, 1656-
1659. 
231 Karin Hellwig, “De pintor a noble caballero: Los cambios de la imagen de Velázquez en las Vidas de Pacheco 
a Palomino”, Espacio, Tiempo y Forma, VII, H.a del Arte, 20-21, 2007-2008, σ. 92. 
232 Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008,  σ. 122-125. 
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Ribalta και Mazo και λίγων μόνο ακόμα Ισπανών, για την ανάδειξη της τέχνης της 

χώρας του233 και την ανατροπή της κατάστασης υποτίμησής της.  

    Ακόμα και ο Palomino, χρόνια αργότερα, γράφοντας για τον Ντιέγο Βελάσκεθ, 

ως σημείο αναφοράς του έχει τις ιδιότητες του «cortesano» και «noble caballero» 

και όχι την ισπανική του καταγωγή. Όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις στα κείμενα 

τέχνης μπορούν να δείξουν τις εκάστοτε τάσεις της ισπανικής κοινωνίας και εάν 

ληφθούν υπόψη συνδυαστικά δεν μπορούν παρά να συντελέσουν στο όλο 

εγχείρημα του Jusepe Martínez για την άρση της αρνητικής στάσης απέναντι στους 

Ισπανούς ζωγράφους και την  προσπάθεια μελλοντικής δικαίωσής τους.  

 

    Σε ένα άλλο σημείο στο έργο του, η έκδηλη πικρία του Martínez για την 

κατάσταση στη χώρα του, συμπυκνώνεται στη παρακάτω παραδοχή του όπου, 

μιλώντας για την σπουδαιότητα του έργου του Ισπανού ζωγράφου Morlanes, 

ανέφερε: 

 

Οποία αθλιότητα για την Ισπανία μας! Ενώ υπάρχουν σε αυτήν δείγματα τέχνης 

άξια μνήμης, τόσο από τον χώρο της ζωγραφικής όσο και από τον χώρο της 

γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, λόγω της έλλειψης αναπαραγωγής τους μέσω 

χαρακτικών (no haverlos sacado en estampa), παραμένουν στο σκοτάδι και χωρίς 

αναγνώριση από τα άλλα έθνη. Και, ως εκ τούτου, δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι 

ολόκληρη η Ιταλία θεωρεί άχρηστη σε αυτές τις τέχνες την Ισπανία. 234 

 

Με αυτόν τον τρόπο, άφηνε να αποκαλυφθεί άλλη μια αιτία που υποβάθμιζε τις 

τέχνες στην Ισπανία, η οποία δεν ήταν άλλη από την μη αναπαραγωγή των έργων 

τέχνης μέσω χαρακτικών και ως εκ τούτου την παραμονή τους στην αφάνεια και 

στη λήθη, ακόμα και στην περίπτωση έργων αντικειμενικά σπουδαίων. 

Αντιδιαστέλλει μάλιστα αυτήν την έλλειψη της Ισπανίας, αλλά και το κακό 

                                                             
233 Karin Hellwig, “De Pintor a Noble Caballero: Los Cambios de la Imagen de Velázquez en las Vidas de 
Pacheco a Palomino”, Espacio, Tiempo y Forma, 7, 2008, σ. 102. 
234 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 171. 
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παράδειγμα των Γάλλων στο εν λόγω πεδίο, με την άνθησή του στην Ιταλία και τις 

Κάτω Χώρες αντίστοιχα, κάτι που τους επέτρεψε από τη μια να αποκτήσουν 

εξαίρετους ζωγράφους και από την άλλη να γίνουν γνωστοί εκτός συνόρων. 

Αντιθέτως, η Ισπανία παρέμενε βυθισμένη στο σκοτάδι.  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρετικά σημαντική είναι η αναφορά του Martínez στη 

γλυπτική και στους γλύπτες, με εκτενές κεφάλαιο ενταγμένο στην πραγματεία του. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε είκοσι γλύπτες, ξεκινώντας με τους Ιταλούς 

Ντονατέλο, Rosselino, Sansovino και συνεχίζοντας με τους Ισπανούς Berruguete, 

Becerra και άλλους, και εστιάζοντας σε ορισμένους με ιδιαίτερη καταγωγή τη 

γενέτειρά του Σαραγόζα. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι δυνατόν να ενταχθεί, 

σύμφωνα με τους ιστορικούς τέχνης, σε μια ευρύτερη συζήτηση της εποχής γύρω 

από την υπεράσπισή τους στα πλαίσια της θεωρίας της τέχνης. Σπάνια ισπανικές 

πραγματείες της περιόδου παρατηρείται να κάνουν άξια λόγου αναφορά σε 

γλύπτες. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρείται ούτε στα έργα του Pacheco ή του 

Carducho για παράδειγμα.235 ‘Εχει επισημανθεί από τους μελετητές η εκτίμηση του 

Martínez για την γλυπτική, προερχόμενη με τη σειρά της από τον θαυμασμό του 

για την αρχαία τέχνη και γλυπτική, και η απόπειρά του να αναδείξει ορισμένους 

εκπροσώπους της από την Ισπανία μπορεί να ερμηνευτεί μέσα στα πλαίσια της 

συνολικότερης προσπάθειας ανάδειξης μιας ντόπιας παραγωγής σημαντικής και 

άξιας προσοχής, αντίστοιχης, αν όχι ανώτερης, άλλων χωρών. Το κεφάλαιο, 

συνεπώς, πάνω στη γλυπτική γέρνει σαφώς υπέρ των Ισπανών, σύμφωνα με τους 

μελετητές του έργου του, και αυτό είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής.  

    Ενδεικτικά, γράφοντας για τον Juan de Morlanes ανέφερε ότι αν είχε δει το έργο 

του στην Ιταλία σίγουρα θα το «θεωρούσε φιλοτεχνημένο από το χέρι κάποιου 

σπουδαίου μαθητή του Sansovino»236, και για τον Becerra λίγο παρακάτω ότι ένωσε 

μοναδικά τη ζωγραφική με τη γλυπτική όπως δεν είχε κάνει κανένας άλλος μέχρι 

τότε και ότι ανταγωνίστηκε τους καλύτερους καλλιτέχνες της εποχής στη Ρώμη: 

 

                                                             
235 María Elena Manrique Ara, “De memoriales artísticos zaragozanos (11) Un alegato sobre la escultura (ca. 
1677) y sus deudas con los "Discursos " de Jusepe Martínez”, στο Imafronte, 14, 1999, σ. 122. 
236 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 172. 
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‘Ενωσε με τον καλύτερο τρόπο τη ζωγραφική με την γλυπτική ανάμεσα σε πολλούς 

άλλους ζωγράφους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν και τις δύο τέχνες, σε βαθμό που 

κανένας άλλος δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Υπήρξε σπουδαίος στην ανατομία και τη 

συμμετρία. Ανταγωνίστηκε στη Ρώμη, την εποχή του, με τους πιο γνωστούς 

ζωγράφους και γλύπτες που υπήρχαν τότε σε αυτή τη πόλη.237 

 

    Ωστόσο, το επιστέγασμα της πατριωτικής στάσης του Martínez, η απόλυτη 

έκφραση του πολιτισμικού πατριωτισμού που τον χαρακτήριζε, είναι δυνατόν να 

εντοπιστεί, σε μεγάλο βαθμό, στον επίλογο του έργου του, στο τελευταίο σύντομο 

κεφάλαιό του.238 Ο συγγραφέας αναζητούσε την εξήγηση για την υποβάθμιση των 

Ισπανών στον τομέα των τεχνών την ίδια ώρα που σε άλλους τομείς, όπως τη 

θεολογία, τη νομική ή τα γράμματα επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και γίνονται 

διάσημοι σε όλο τον κόσμο.239 Άλλωστε, δεν θα ήταν δυνατόν ανάμεσα σε Ισπανούς 

καλλιτέχνες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν βρεθεί για σπουδές στα πιο 

σπουδαία πολιτιστικά κέντρα, όπως η Ιταλία, η Φλάνδρα και η Γερμανία, και έχουν 

μαθητεύσει πλάι στους μεγάλους δασκάλους της ζωγραφικής να μην εντοπιστούν 

επιδέξιοι ζωγράφοι, άξιοι καθολικής μνείας. Η απάντηση στην απορία του 

Martínez δίνεται μέσα από μια επιστολή240, την οποία είδε στη Ρώμη, γραμμένη στη 

Μαδρίτη τον Μάιο του 1610 από έναν Ιταλό ζωγράφο, τον Pedro Antonio241, και η 

οποία ως παραλήπτη είχε τον Bartolomé Crecencio, δηλαδή τον ζωγράφο 

Bartolomeo Cavarozzi.  Ο πρώτος εξέφρασε την απορία του για τη χαμηλή εκτίμηση 

στο πρόσωπο των Ισπανών καλλιτεχνών απευθυνόμενος στον καλλιτέχνη Eugenio 

Cajés ο οποίος του απαρίθμησε τρεις βασικές αιτίες για την εν λόγω κατάσταση: 

 

                                                             
237 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 180. 
238 Μελετητές αντιπαραβάλουν το τελευταίο αυτό κεφάλαιο και το περιεχόμενό του με τον τελευταίο 
διάλογο του έργου του Carducho. Βλ. περ. Karin Hellwig, La Literatura Artística Española del Siglo XVII, 
Μαδρίτη, σ. 92. 
239 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008,  σ. 188. 
240 Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια στο παράθεμα. 
241 Οι μελετητές του Martínez έχουν καταλήξει κυρίως σε δυο καλλιτέχνες όσον αφορά στην ταυτοποίηση 
του συγκεκριμένου Ιταλού καλλιτέχνη. Ο Carderera τον ταύτισε με τον Pietro Antonio Torri. Η Manrique Ara 
τον ταύτισε με τον Pietro Sorri (1556-1622). 
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«Αξιότιμε κύριε, πολλές είναι οι αιτίες για αυτή την κατάσταση, και η πρώτη είναι 

η ισχνή εμπιστοσύνη που δείχνουμε σε εμάς τους ίδιους και συγκεκριμένα όσον 

αφορά στο εν λόγω επάγγελμα του σχεδίου, και ως εκ τούτου στους μη γνώστες 

του επαγγέλματος φαινόμαστε ανεπαρκείς και καθώς υπάρχουν τόσο λίγοι 

ευφυείς ανάμεσα σε τόσους κοινούς ανθρώπους κάτι τέτοιο δεν γίνεται γνωστό. Η 

δεύτερη αιτία είναι ότι όλοι όσοι ταξιδεύουν εκτός Ισπανίας επιδιώκουν να φέρουν 

από τις ξένες επαρχίες μεγάλη ποσότητα ζωγραφικής, την ίδια στιγμή που από την 

Ισπανία δεν παίρνουν τίποτα. Μεταφέροντας (έργα τέχνης) θα γινόταν γνωστή η 

αξία των ντόπιων καλλιτεχνών. Η τρίτη είναι ότι όλα τα έθνη, εκτός από τους 

Ισπανούς, εμφανίζουν κλίση στη χαρακτική τέχνη και όλος ο κόσμος βλέπει την 

λεπτότητα των καλλιτεχνών τους, τόσο σε έργα κατώτερα όσο και σε ανώτερα...»242 

 

    Ουσιαστικά, ο Martínez προσπάθησε να συμπυκνώσει μέσα σε λίγες αράδες 

κάποιες από τις ισχυρότερες αιτίες, σύμφωνα όχι μόνο με την άποψή του αλλά και 

με εκείνη ενός από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους της περιόδου, της 

κατάστασης υποβάθμισης της ντόπιας τέχνης που θέλει διακαώς να αναδείξει στο 

έργο του. Στόχος του αναδεικνύοντας τις αιτίες αυτές ήταν η προσπάθεια να 

καμφθούν οι δυσκολίες και να ανατραπεί η κατάσταση υποβιβασμού των Ισπανών 

καλλιτεχνών. Τοποθετώντας αυτές τις αιτίες στο στόμα ενός ζωγράφου τόσο 

σημαντικού θέλησε να ισχυροποιήσει τη θέση του και να θεμελιώσει γερά το 

επιχείρημά του. Επιπροσθέτως, η παραπάνω φωνή αποτελούσε μια αγανακτισμένη 

αντίδραση εκ μέρους των καλλιτεχνών, δείγμα της διάχυτης δυσαρέσκειας 

απέναντι στην χαμηλή θέση των Ισπανών ζωγράφων. Επέλεξε έτσι να ολοκληρώσει 

με τα συγκεκριμένα λόγια δίνοντας το σαφές στίγμα της ισπανικότητας με την 

οποία είναι διαποτισμένο το έργο του. 

 

 

 

~~~ 

                                                             
242 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008,  σ. 189-190. 
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    Η δυσαρέσκεια της καλλιτεχνικής κατάστασης στην περίπτωση της Ισπανίας, 

όπως αντικατοπτρίζεται και μέσα από το έργο του Jusepe Martínez, έχει βαθιές ρίζες 

και πολλαπλές αιτίες. Οι κυριότερες από αυτές, οι οποίες διαφαίνονται, άλλοτε 

άμεσα και άλλοτε έμμεσα, στις γραπτές πηγές της περιόδου, αφορούν, κυρίως, στην 

ατελή εκπαίδευση των νέων καλλιτεχνών, στην αδιαφορία των αγοραστών και στην 

ελλιπή έως και μηδαμινή ενθάρρυνση από την πλευρά των προστατών και 

μαικήνων των τεχνών, καθώς, επίσης, και στις πιέσεις οι οποίες ασκούνταν από τη 

μεριά των εκπροσώπων του εκκλησιαστικού χώρου στους καλλιτέχνες σχετικά με τα 

θέματα και τη μορφή των έργων τους.243 Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τον 

περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και καλλιτεχνικής εξέλιξης, την υπερεκτίμηση 

των ξένων καλλιτεχνών λόγω της υποτίμησης της ντόπιας παραγωγής, καθώς, 

τέλος, και την τάση πολλών Ισπανών ζωγράφων να καταφεύγουν στο εξωτερικό για 

σπουδές και για αναγνώριση αρχικά και να παραμένουν εντέλει για όλη τους τη 

ζωή, καθώς την συγκεκριμένη περίοδο κανόνας είναι η ακολουθία και η μίμηση των 

κλασικών ιταλικών προτύπων στη ζωγραφική.244 Επιπλέον,  αποθαρρυντικό ήταν 

και το γεγονός ότι πολλοί νέοι Ισπανοί καλλιτέχνες είχαν πρωταρχική επιθυμία 

τους τα υλικά κέρδη και όχι ένα υψηλό επίπεδο τέχνης, όπως χαρακτηριστικά 

σχολιάζει ο Martínez στο έργο του245, παρακινώντας μάλιστα όσους έχουν τέτοιους 

σκοπούς να επιλέξουν ένα διαφορετικό επάγγελμα. 

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πραγματεία του Jusepe Martínez είναι γεμάτη με 

πολύτιμες συμβουλές προς τους επίδοξους καλλιτέχνες. Προσπάθησε, με αυτόν τον 

τρόπο να αντιμετωπίσει την ελλειπή μόρφωση και κατάρτιση των ζωγράφων στη 

χώρα του, από τη μία μεταλαμπαδεύοντας τους τα βασικά στοιχεία της τέχνης και 

από την άλλη συμβουλεύοντάς τους να δείξουν μεγάλη προσοχή στην επιλογή του 

δασκάλου αλλά και στα ερεθίσματα που θα πάρουν από τους μεγάλους καλλιτέχνες, 

                                                             
243 Δηλώνει σχετικά ο ζωγράφος Orfelin σε συνομιλία του με τον ιταλό καλλιτέχνη Borgianni: «Señor, en esta 
tierra no todas veces se hallan cuadros de retablos donde se puede hacer mejor lo que uno quiere; que lo 
que haveis visto en mi casa lo mas es para monjas y frayles … que lo quieren assi». Jusepe Martínez, Discursos 
Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 144. 
244 Παρατηρείται σε ολόκληρο σχεδόν το έργο του Martinez ότι οι Ισπανοί ζωγράφοι είχαν ως πρότυπο των 
έναν ή τον άλλο Ιταλό ζωγράφο και πατούσαν πάνω στα δικά τους τεχνοτροπικά βήματα για να 
τελειοποιήσουν τη τεχνικής τους.  
245 «...no te aconsejo vaias por este camino, que no es posible llegar por él a las esclarecidas memorias de los 
pasados.», Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 98-99. 
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κυρίως της Ιταλίας. Απώτερος στόχος του, επομένως, υπήρξε η αναβάθμιση της 

ποιότητας της ισπανικής τέχνης.  

    Είναι γεγονός ότι η χαμηλή ποιότητα στην ισπανική τέχνη είχε γίνει αντικείμενο 

σχολιασμού από συγγραφείς της εποχής. Ο Céspedes στα 1605 έγραφε σχετικά με 

το θέμα ότι οι Ισπανοί καλλιτέχνες δεν επιδεικνύουν αρτιότητα στη ζωγραφική και 

τους λείπει η ευρηματικότητα.246 Ωστόσο, στον Martínez παρατηρήθηκε η ανάδειξη 

όχι μόνο των μέτριων καλλιτεχνών, αλλά και εκείνων οι οποίοι είναι εξέχοντες, ως 

επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κακής, ή κατώτερης ποιότητας ισπανική τέχνη 

συνολικά, όπως συνήθιζε να γράφεται, αλλά ότι υπάρχουν παράλληλα καλοί και 

όχι τόσο καλοί, ακόμα και κακοί, καλλιτέχνες. Η έλλειψη μιας ακαδημίας τεχνών 

αναδεικνύεται μέσα από αρκετά κείμενα ως πρωταρχικός παράγων της ατελούς 

εκπαίδευσης των νέων καλλιτεχνών, καθώς στα πλαίσιά της οι καλλιτέχνες θα ήταν 

δυνατόν να χτίσουν γερές και στέρεες βάσεις στα πρότυπα άλλων χωρών και κυρίως 

της Ιταλίας. 

    Tα παραπάνω συντελούσαν στη περαιτέρω διαιώνιση του προβλήματος και ως 

αποτέλεσμα είχαν και τη συχνή φυγή των καλλιτεχνών στο εξωτερικό. Σε όλες τις 

βιογραφίες καλλιτεχνών της εποχής γίνεται αντιληπτή η παραπάνω κατάσταση 

αλλά και στη πραγματεία του Jusepe Martínez αποκαλύπτεται η τάση φυγής στους 

περισσότερους από τους Ισπανούς καλλιτέχνες στους οποίους αναφέρεται. Έτσι, 

μεταξύ άλλων, μας αποκαλύπτει ότι ο Pedro de Aponte πήγε στη Φλάνδρα και τη 

Γερμανία, ο Eugenio Cagés, ο Ντιέγο Βελάσκεθ, ο Antonio Lanchares, ο Juan Pérez 

Galbán, ο Becerra και πολλοί άλλοι στη Ρώμη, ο Pedro Orrente στη Βενετία, για να 

αναφερθούν μόνο λίγες από τις περιπτώσεις.  

    Παρά τη δυσαρέσκεια για το φαινόμενο αυτό, ωστόσο, παρέμενε σπουδαία 

ευκαιρία η μελέτη και οι σπουδές στην Ιταλία και συχνά παρατηρείται στο κείμενο 

του Martínez η επίκληση στην αυθεντία των Ιταλών μεγάλων δασκάλων. Για 

παράδειγμα, ο συγγραφέας εξέφραζε την λύπη του ιδιαιτέρως για το ότι ο 

ζωγράφος Joan de Joanes δεν είχε την ευκαιρία να δει από κοντά στη Ρώμη 

                                                             
246 “En nuestra España no han faltado algunos, ma su excelencia fue más en dorados y estofados y si algunas 
historias hay de ellos, es más de loar la pulideza del pincel que la materia”, Pablo de Céspedes, Discurso de la 
comparación de la antigua y moderna pintura y escultura, 1605, σ. 94. 



 | 89 

 

σπουδαία έργα των Μιχαήλ Άγγελου και Ραφαήλ ώστε να βελτιώσει την τεχνική 

του, συγκεκριμένα όσον αφορά στα περιγράμματα και στην κίνηση και την ενότητα 

των μορφών. Έγραφε χαρακτηριστικά: 

 

Εάν αυτός ο τόσο μελετηρός άνδρας είχε δει τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου 

και του Ραφαήλ στη Ρώμη, πρώτον, θα είχε διδαχθεί την επιβλητικότητα και το 

μέγεθος της ελευθερίας των περιγραμμάτων, και δεύτερον θα είχε διδαχθεί την 

χάρη και την κίνηση των μορφών και της συγκεκριμένης ένωσης.247 

 

Άλλη μία, ενδεχομένως, ένδειξη της συνεχούς αμφιταλάντευσης των Ισπανών 

αναφορικά με τις προσλήψεις τους και της έλλειψης επαρκούς εμπιστοσύνης στην 

ικανότητα των καλλιτεχνών τους. 

   Από την άλλη μεριά, υπήρχαν και οι Ισπανοί καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έφυγαν 

ποτέ από την πατρίδα τους. Σπούδασαν και εργάστηκαν στη χώρα τους χωρίς να 

γνωρίσουν σε βάθος άλλες κουλτούρες παρά μόνο στο βαθμό που τους το επέτρεπε 

η εισροή ξένων έργων στο εσωτερικό της χώρας. Οι συντεχνίες των καλλιτεχνών 

στην Ισπανία βρίσκονταν ακόμα σε καταστάσεις της μεσαιωνικής περιόδου248, 

ερμητικά κλειστές, με πρόσβαση σε ελάχιστους, και με ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους 

και κανόνες, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, όπως 

συνέβαινε ήδη σε άλλες χώρες, γεγονός που επιβάρυνε την γενικότερη κατάσταση 

στον τομέα των τεχνών. 

   Η συμβολή των Ισπανών βασιλέων, όπως και του διεθνούς πεδίου της μοναρχίας, 

σύμφωνα με μελετητές, αλλά και της υποκινούμενης εκ μέρους τους διπλωματίας, 

στη διαιώνιση του εν λόγω προβλήματος είναι σημαντική. Οι δύο βασιλείς οι οποίοι 

περισσότερο από όλους ασχολήθηκαν με θέματα περί τέχνης και άσκησαν ιδιαίτερη 

επίδραση υπήρξαν ο Φίλιππος Β’ και ο Φίλιππος Δ’. Ο πρώτος, ένας αντικειμενικά 

                                                             
247 “Si este varón tan estudioso hubiera visto las obras de Michael Ángelo y Rafael de Urbino pintadas al fresco 
en Roma, el primero le enseñara la grandeza y magnitud liberalidad de contornos, y el segundo le enseñara 
la gracia y movimiento de las figuras y la unión particular.”, Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., 
Σαραγόζα, 2008, σ. 154. 
248 Alfonso E. Pérez Sánchez, “The Artistic Milieu in Seville during the first third of the seventeenth century”, 
Zurbarán, κατάλογος έκθεσης, Νέα Υόρκη, 1988, σ. 39. 
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σπουδαίος πάτρονας αλλά και γνώστης πάνω σε θέματα τέχνης, με ιδιαίτερη 

προτίμηση στην τέχνη της Ιταλίας και της Φλάνδρας, προσπάθησε να επιβάλει κατά 

τη διάρκεια της θητείας του (1556 – 1598) τα καλλιτεχνικά του γούστα. Εισήγαγε 

πλήθος έργων τέχνης από το εξωτερικό και επεδίωξε να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά 

ζωγράφων στην Ισπανία εγκαθιστώντας μια μόνιμη Αυλή στη Μαδρίτη. Έγραφε ο 

Martínez για τον Φίλιππο Β’: 

 

Την ίδια εποχή κατά την οποία άρχισε τη διακυβέρνησή του ο σπουδαίος 

Φίλιππος Β’, ο ενδοξότατος, κληρονόμος τόσο σημαντικού πατέρα, άρχισε να 

ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με το επάγγελμα του σχεδίου.249 

 

    Αλλά και ο Φίλιππος Δ’, συλλέκτης και ο ίδιος, προστάτης του Βελάσκεθ, 

ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, αφήνοντας πίσω του, 

μεταξύ άλλων, το επίτευγμα της αλλαγής της διακόσμησης του μοναστηριού 

Escorial. Ήταν ο μονάρχης ο οποίος κινητοποίησε τις περισσότερες καλλιτεχνικές 

αποστολές εκτός των συνόρων της χώρας. Όταν απεβίωσε στη συλλογή του 

υπήρχαν 2.600 έργα τέχνης, σχεδόν τα μισά του συνόλου της βασιλικής συλλογής. 

Μεγάλο μέρος από τους πίνακες προερχόταν παραδοσιακά από βασιλικά δώρα 

άλλων χωρών και βρισκόταν συγκεντρωμένο κυρίως σε τέσσερα σημαντικά 

μνημεία: Alcázar, Buen Retiro, Escorial, Torre de la Parada.250 Έγραφε 

χαρακτηριστικά για τον Φίλιππο Δ’ ο Martínez, μην παραλείποντας να κάνει μνεία 

και στον, ισχυρό άντρα και έμπιστό του, κόμη του Olivares: 

 

Αυτή την εποχή, εισερχόμενος στη βασιλεία ο σπουδαίος Φίλιππος Δ’, εξέφρασε 

την εκτίμησή του και την κλίση του σε όλες τις ελευθέριες τέχνες αλλά κυρίως 

                                                             
249 Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 114. 
250 Jose Luis Colomer, Arte y Diplomacia: De la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII, Fernando Villaverde 
Ediciones, 2003, σ. 18. 
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σημάδεψε τον χώρο της ζωγραφικής. Επέλεξε για έμπιστό του τον εξαιρετικό κόμη 

του Olivares…251 

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τέλος, ήταν κοινή παραδοχή ότι το στέμμα είχε 

εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη, αν όχι απόλυτη, πηγή καλλιτεχνικής πατρονίας, σε 

αντίθεση, για παράδειγμα, με την πρωτεύουσα της τέχνης της εποχής, τη Ρώμη, 

όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζε η εκκλησιαστική αρχή.  

   Οι βασιλικές συλλογές έργων τέχνης, αν μη τι άλλο, κατάφεραν να διευρύνουν 

τους ορίζοντες των Iσπανών καλλιτεχνών, οι οποίοι, αν και έφευγαν όπως είδαμε 

στο εξωτερικό, σε σχέση με άλλους λαούς, κυρίως  Ολλανδούς, Γάλλους, ή ακόμα 

και γερμανόφωνους, ταξίδευαν συγκριτικά λιγότερο και με εμφανείς πτωτικές 

τάσεις από τον 16ο στον 17ο αιώνα. Παράλληλα, όμως, οι βασιλικές συλλογές αυτές, 

δηλαδή η προτίμηση των συλλεκτών για ορισμένα θέματα, καθόριζαν και 

περιόριζαν τα καλλιτεχνικά θέματα, κυρίως σε θρησκευτικά, ως επί το πλείστον 

σκηνές από την Καινή Διαθήκη, πορτρέτα και νεκρή φύση. Έτσι, η εγχώρια αγορά 

περιοριζόταν σε μια εκκλησιαστική πελατεία η οποία έδινε προβάδισμα στο 

περιεχόμενο έναντι της μορφής252 και, όπως σε αρκετά σημεία καταδείκνυε και ο 

Martínez, αυτό το «λανθασμένο γούστο», «el falso gusto», είχε τα ακριβώς αντίθετα 

αποτελέσματα από το ζητούμενο το οποίο ήταν η βελτίωση του επιπέδου της 

ισπανικής τέχνης. Οι πάτρονες ανάγκαζαν, εμμέσως, τους καλλιτέχνες να 

ακολουθούν τεχνοτροπικά και θεματολογικά τα έργα των ξένων καλλιτεχνών, 

γεγονός το οποίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα δεν βοηθούσε ούτε στην πρόοδο της 

ισπανικής τέχνης ούτε στη  καλλιέργεια ενός ανεξάρτητου και καθαρού ισπανικού 

στυλ. 

    Τα ευρύτερα φαινόμενα παρακμής της ισπανικής κοινωνίας συνδέονται άμεσα 

με τα παραπάνω, καθώς και με την διάρθρωση της εθνικής ταυτότητας της 

                                                             
251 “En este mismo tiempo, entrando a reynar nuestro gran Phelipe quarto, el grande, manifestó su ánimo e  
inclinación a todos los artes liberares, pero en particular se señalo en la pintura. Escogió por privado al 
eccelentíssimo conde de Olibares…”. Jusepe Martínez, Discursos Practicables..., Σαραγόζα, 2008, σ. 120-121. 
252 Jonathan Brown, Painting in Spain, 1500-1700, Yale University Press, 1998, σ. 6. 
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εποχής.253 Φαινόμενο όχι αποκλειστικά ισπανικό, αντιθέτως, καθώς κατά τη 

διάρκεια του 17ου αιώνα παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάδειξη και ενδυνάμωση της ιδέας του «εθνικού 

χαρακτήρα», όπως παρατήρησε ο κοινωνιολόγος Anthony Smith.254 Είναι, 

επιπροσθέτως, πολύ σημαντικό ότι η ισπανική ζωγραφική δεν αποτελεί ένα εύκολα 

προσδιορίσιμο πεδίο, με την ευκολία που το κάνει, για παράδειγμα, η ιταλική 

ζωγραφική, ούτε την διακρίνει μια λογική χρονική συνέχεια και πρόοδος.255 Τα 

έργα της εποχής αντικατοπτρίζουν περισσότερο, ίσως, από οτιδήποτε άλλο την 

ανάγκη των καλλιτεχνών να ασχοληθούν με τη χώρα τους, την τέχνη της, την αξία 

των ίδιων των καλλιτεχνών, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς σύγκρισης 

με τους καλλιτέχνες εκείνους που τότε τύγχαναν της καθολικής εκτίμησης, κυρίως 

δηλαδή τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Έτσι, παρατηρείται ο θαυμασμός στην 

αναφορά όλων εκείνων των μεγάλων ζωγράφων, των σπουδαίων δασκάλων οι 

οποίοι ενέπνευσαν για δημιουργία.  

    Ωστόσο, ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία στο έργο του Jusepe  Martínez 

είναι ότι δεν μένει μόνο σε αυτούς, τους Ιταλούς καλλιτέχνες, αλλά μέσα από την 

προβολή τους διακρίνει, ξεχωρίζει και τους Ισπανούς ταλαντούχους καλλιτέχνες, 

άξιους και ορισμένες φορές πιο σπουδαίους από εκείνους, καθώς η ένδεια της 

προβολής τους κρατούσε στο παρασκήνιο. Αποτέλεσε, επομένως, η προσπάθεια του 

Martínez μια απόπειρα για να δουν οι Ισπανοί τον εαυτό τους ως μια μοναδική 

καλλιτεχνική κοινότητα, με «ιδιαίτερο πνεύμα» και ξεχωριστή κουλτούρα, και μέσω 

του «εθνικού χαρακτήρα» να διεκδικήσουν την διεθνή αναγνώριση της αυτονομία 

τους; Διόλου απίθανο.  

 

 

                                                             
253 Αθηνά Παπανικολάου, «Εκφάνσεις της εθνικής συνείδησης στις ισπανικές πραγματείες περί τέχνης του 
17ου αιώνα», Προσεγγίσεις της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις Μέρες μας, Αθήνα, 
2008, σ. 421. 
254 Βλ. το έργο του Εθνική Ταυτότητα, μετάφραση Εύα Πέππα, εκδόσεις Οδυσσέας, 2000 [πρώτη έκδοση στα 

αγγικά: 1991]. 

255 Menendez Pelayo, Historia de las Ideas Estéticas en España, τόμος τέταρτος, Μαδρίτη, 1974, σ. 387. 
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    Αν μη τι άλλο, η πραγματεία του Jusepe Martínez αποτέλεσε μια γενναία 

απόπειρα εκδήλωσης της αγάπης προς τη πατρίδα του ενώ την ίδια στιγμή δεν 

ενείχε στοιχεία υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλων εθνών. Κύριος στόχος του, όπως 

προσπάθησα να δείξω, υπήρξε να φέρει στο φως επιτεύγματα Ισπανών 

καλλιτεχνών, τα οποία δεν ήταν ευρέως γνωστά ούτε στους Ισπανούς ούτε στους 

αλλοεθνείς, και παράλληλα να καταδείξει ορισμένες αστοχίες και λάθη 

καλλιτεχνών άλλων χωρών. Και αυτό, όχι τόσο για να τους υποβαθμίσει  ή να τους 

περιφρονήσει, όσο για να αναπτερώσει το ηθικό των συμπατριωτών του και με 

απώτερο σκοπό την προσπέλαση των δυσκολιών στον τομέα των τεχνών στην 

ισπανική χερσόνησο. Μέσα από το έργο Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de 

la Pintura άφηνε να διαφανεί ότι μπορεί να μη θεωρούσε τη χώρα του καλλιτεχνικά 

ανώτερη αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης των ίδιων των καλλιτεχνών της κατέπνιγε 

μια καλλιτεχνική εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να την οδηγήσει σε μια ισοτιμία με 

την καλλιτεχνική εξέλιξη άλλων χωρών. 
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Παράρτημα κειμένων 

 

 

1. Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo Pictórico y Escala Óptica, 1715 – 1724, M. 

Aguilar (επιμ.), Μαδρίτη, 1947, σ.1009. 

 

Jusepe Martínez y su hijo. Pintores 

Jusepe Martínez, natural, y vecino de la ciudad de Zaragoza, estudio en Roma el arte de la 

Pintura; Y habiendo salido mi aventajado en él, volvióse a su patria, y llego a ser Pintor de 

su Majestad y de mucha opinión en aquel reino. Pues hallándose el señor Felipe Cuarto en 

aquella ciudad el año de 1642 a pacificar el Principado de Cataluña; Tuvo forma este artífice 

de pretender plaza de Pintor del Rey ad honorem. Y habiéndose informado su Majestad de 

Don Diego Velázquez (su Pintor de Cámara) que la sazón le iba sirviendo; Respondió 

Velázquez, como prudente, que la habilidad del dicho Martínez era la mejor, que había 

visto en aquella tierra, además de sus honrados procederes, con la cual su majestad le hizo 

la gracia: de él hay muchas obras en aquella ciudad, especialmente los cuatro lienzos de 

los ángulos del claustro del Monasterio de Jerónimos; Y también pintó muchos de la vida 

de Cristo Señor nuestro, cosa excelente. 

Tuvo un hijo, no de menos habilidad (...) llamose Fray Antonio Martínez. El padre se estuvo 

siempre en Zaragoza, donde murió el año de 1682, y a los setenta de su edad.   
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2. Juan Agustín Céan Bermúdez, Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las 

Bellas Artes en España, τόμος τέταρτος, La Real Academia de S. Fernando, 1800, σ. 77-78. 

 

MARTINEZ (Jusepe) pintor.  

Nació en Zaragoza el año de 1612. Su padre deseoso de fomentar la decidida inclinación 

del hijo a la pintura, le envió a Roma, de donde vino aprovechado. Se estableció después 

en su patria, y quando Felipe IV estuvo en ella le nombró su pintor el día de junio de 1642 

por los buenos informes que dio de su mérito D. Diego Velázquez. Lo fue más delante de 

D. Juan de Austria, que hizo mucho aprecio de su habilidad; Y a pesar de estas distinciones 

no quiso salir de Zaragoza, porque tenía opinión y obras que le sostenían con decencia. 

Murió en esta ciudad el año de 1682 a los 70 de edad. Sus obras son más estimadas por el 

agraciado colorido, que por la grandiosidad de las formas, y que por la corrección del 

dibujo. Son de su mano las pinturas de la capilla de las Nieves en la Catedral de la Seu, y los 

cuatro lienzos de los ángulos del claustro en el colegio de la Mantería. Grabó el agua fuerte 

con gracia y gusto pintoresco el retrato de medio cuerpo de Matías Piedra el año de 1631, 

que tiene una cuarta de largo.  

   Escribió un libro en cuarto, que no dio a luz pública, intitulado Discursos practicables del 

nobilísimo arte de la pintura, sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia con 

los ejemplares de obres insignes de artífices ilustres. Hace memoria en él de muchos y 

buenos profesores españoles y de los extranjeros que vinieron a este reino, de cuyas 

noticias me he aprovechado para este diccionario, por estar con crítica y conocimiento. 

Junt. De obr. Y bosq. = Díaz del Vall. = Jusep. Mart. =Palom. = Ponz.  

 

 

3. Michael Bryan, A Biographical and Critical Dictionary of Painters and Engravers, τόμος ΙΙ, 

Λονδίνο, 1816, σ. 442. 

 

Martinez, Jusepe.  

This Spanish painter was born in Zaragoza in 1612, and went young to Italy, where he 

studied some years at Rome. On his return to Spain he was employed in several 
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considerable works for the churches and convents at Zaragoza. Palomino mentions a series 

of pictures of the life of our Saviour in the cloister of S. Geronimo. He died in 1682. 

 

Martínez, Jusepe.  

Ο εν λόγω Ισπανός ζωγράφος γεννήθηκε στη Σαραγόζα το 1612, μετέβη σε νεαρή ηλικία 

στην Ιταλία, όπου σπούδασε ορισμένα χρόνια στη Ρώμη. Μετά την επιστροφή του στην 

Ισπανία ανέλαβε ορισμένα σημαντικά έργα για εκκλησίες και μοναστήρια της Σαραγόζα. 

Ο Palomino αναφέρει για μια σειρά από εικόνες από τη ζωή του Σωτήρα μας στο 

μοναστήρι του Αγίου Ιερώνυμου. Πέθανε στα 1682, σε ηλικία εβδομήντα ετών. 

 

 

 

4. Επιστολή Pedro Antonio προς Bartolomé Crescencio.  

Jusepe Martínez, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Manrique Ara 

(επιμ.), 2008,  σ. 189-190. 

 

Carísimo amigo: luego que salí de essa ciudad embarcado en una faluca llegué a Génova, y 

tuve tan buena dicha que halle con mucha brevedad un navío de mercancía que se partía 

para Sevilla, adonde desembarqué con próspera fortuna no durando el viaje sino diez días. 

En ella hallé muchos paisanos míos, que luego me introdujeron    con algunas personas de 

gran cuenta. Me ocupé en nuestra profesión más de cuatro meses, viendo esta ciudad mui 

de espacio y particularmente sus edificios y el único templo de su catedral. Dejo aparte su 

riqueza, grandes tratos y contratos de sus mercaderes, que me dejó admirado. Pero el 

grande deseo de ver la corte me obligó el ausentarme desta noble ciudad y, apresurando 

el passo, me fui a Madrid, en donde procuré introducirme con nuestros profesores, que 

me hicieron mucho agasajo y cortesía. Y lo que más me admiró fue ver la poca estimación 

que de sus naturales pintores hacían, siendo hombres que por sus méritos se les debía toda 

estimación, más desengañome el ver que dos flamencos de mui mediana esfera los hallé 

que todas sus pinturas eran colores vivas y no más, y con esta bagatela habían adquirido 

grande opinión, que en nuestro país no hicieran sombra. Condolido deste mísero estado, 

lo comuniqué con un excelentísimo pintor llamado Eugenio Cagés, a lo cual  me respondió: 

«Señor mío, muchas son las causas que hay para ello, y la primera es la poca confianza que 



 | 97 

 

hacemos de nosotros mismos y en particular en esta profesión del dibujo, y a los no 

entendidos en esta profesión los parece no somos aptos para ello, y, como hay tan pocos 

inteligentes entre tanto vulgo, no viene a ser conocida. La segunda causa es que todos los 

señores que van fuera de España procuran traer de las provincias extranjeras mucha 

cantidad de pintura, y de España no llevan cosa alguna; Que, a llevarlas, fuera conocido el 

valor de los ingenios de acá. La tercera es que todas las naciones, menos esta, tienen tal 

inclinación a gravar en estampas para que todo el mundo vea lo sutil de sus ingenios, así 

en obras mayores como menores y, como vos sabéis, en vuestra Roma e Italia han gravado 

tres y cuatro veces una misma cosa, hasta las piedras viejas donde por este medio han 

adquirido grande fama y estimación. Bien al contrario de lo que sucede en nuestra España, 

que, si lo que hasta ahora ay obrado se gravara la centésima parte de lo admirable que hay, 

superara a muchas provincias, así en pintura como en escultura y arquitectura». Dios os 

guarde a medida de vuestro deseo. D´esta villa de Madrid a 15 de mayo de 1610.    
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5. Εξώφυλλο του Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura. 

Jusepe Martínez, Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura, Manrique Ara 

(επιμ.), 2008. 
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6. Τα κεφάλαια των Discursos Practicables del Nobilísimo Arte de la Pintura 

 

o I   Del dibujo y maneras de obrarlo con buena imitación 

o II   De la simetría 

o III   De la anatomía  

o IV   De la perspectiva 

o V   De la arquitectura 

o VI   De la unión 

o VII   D´el colorido 

o VIII   De la elección de las aptitudes 

o IX   D´el historiar con propiedad 

o X   De la filosofía de la pintura  

o XI   De las circunstancias de un buen maestro de pintura 

o XII   De la elección de los asuntos 

o XIII   De las artes necesarias 2')ara el pintor 

o XIV   De la ciencia y prudencia del pintor 

o XV Nota de algunos célebres profesores que poseyeron las prendas expresadas 

o XVI  De la estimación é inmortalidad que se debe á los pirofesores insignes 

o XVIL  Continú a la memoria de 2^Tofesores insignes que fueron premiados.  

o XVIIL  Prosigue el mismo asunto, continuando instrucciones á los profesores y discípulos 

o XIX  Continúa la misma memoria de algunos 'profesores de varios reinos de España y 

algunos de Italia 

o XX  De varios estatuarios y escultores 

o XXL  Conclusión de este digno escrito en que se revindican los profesores españoles 
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Εκδόσεις του έργου του Martinez 

 

Discursos practicables del nobilísimo arte de la Pintura, sus rudimentos, medios y fines que 

enseña la experiencia, con los ejemplares de obras insignes de artifices ilustres, por Jusepe 

Martínez, pintor de S. M. D. Felipe IV, y del SERMO. SR. D. Juan de Austria, a quien 

dedica esta obra, πρόλογος – σημειώσεις Valentín Carderera y Solano, Real Academia 

de San Fernando, Μαδρίτη, 1866 

Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, πρόλογος  - σημειώσεις Julián 

Gallego, Akal, Βαρκελώνη, 1950 

Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, επιμέλεια María Elena Manrique 

Ara, Cátedra, Μαδρίτη, 2006 

Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, Prensas Univ. de Zaragoza, 

Ζαραγόζα, 2008 

Practical Discurses of the Most Noble Art of Painting, επιμέλεια Zahira Véliz, 

μετάφραση D. Mcgrath, Z. Véliz, The Getty Research Institute, Los Angeles, 2017 
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