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Είναι γνωστό ότι οί αισθητικές προκαταλήψεις των κλασικιστών ιστορι
κών είχαν αποδώσει στο Μανιερισμό, ήδη από τον 17ο αιώνα, μιά σχέση άγο
νης εξάρτησης άπό την τέχνη τής κλασικής αναγέννησης. Ό  Bellori υπήρξε 
ενας άπδ τούς πρώτους ιστορικούς πού συνέδεσαν τή maniera μέ την ιδέα μιας 
επιτηδευμένης κα'ι στυλιστικά άποδυναμωμένης τεχνοτροπίας τονίζοντας δτι 
«οί καλλιτέχνες τής έποχής έκείνης χάλασαν τήν τέχνη μέ τή μανιέρα (vitiaro- 
no L ’ Arte con La Maniera) ή μάλλον μ’ εκείνη τήν άλλόκοτη ιδέα πού βα
σίστηκε στήν πρακτική κι δχι στη μίμηση. Τό κακό αύτό, γράφει 6 Bellori 
«θανάσιμο γιά τή ζωγραφική, άρχισε νά πολιορκεί πρώτα τούς δασκάλους κι 
έ'πειτα ρίζωσε στις σχολές πού ακολούθησαν: είναι απίστευτο πόσο εκφυλί
στηκε ή τέχνη οχι μόνο μετά τον Raffaelo, άλλά καί μετά τούς άλλους πού έ
καναν τήν άρχή τής μανιέρας»1. Ή  οξεία καί αρνητική θέση πού παίρνει ό Bel
lori απέναντι στο Μανιερισμό άφήνει, παρ’ δλα αυτά, νά διαφανεΐ κι ενα στοι
χείο άρκετά άποκαλυπτικό: τή βαθιά επίγνωση του ρήγματος πού εισάγει ή 
τεχνοτροπία αύτή στήν έξέλιξη της νεότερης δυτικής ευρωπαϊκής τέχνης. Ά λ 
λά καί ό Burckhardt άντιμετωπίζει μέ τήν ΐδια περίπου άρνηση άντιπροσω- 
πευτικούς καλλιτέχνες τής πρώτης περιόδου τοϋ Μανιερισμού - δπως π.χ. τον 
Parmigianino- ένώ ό W olfflin είδε τά στυλιστικά ιδιώματα τής τεχνοτροπί
ας αύτής σάν μιά μή ουσιαστική μεταβατική περίοδο άνάμεσα στήν ’Αναγέν
νηση καί τό Μπαρόκ.

Γύρω στά τέλη δμως του περασμένου αιώνα άρχισαν νά δημιουργοΰνται 
αναθεωρητικές έρμηνευτικές τάσεις άλλά καί θεωρητικές διαμάχες, μέ στόχο 
τή σωστή αισθητική τοποθέτηση τοϋ έργου των μανιεριστών καλλιτεχνών. 
'Υπήρξαν αυθεντικοί καί πράγματι καινοτόμοι δημιουργοί ή, άντίθετα, δπως 
υποστήριξε στά κείμενά του ό ιστορικός τοϋ 16ου αιώνα Giorgio Vasari, «στά
θηκαν άπλοι μιμητές τοΰ έ'ργου τοϋ Michelangelo;». "Οπως χαρακτηριστικά 
έχει γράψει ό Hauser, μονάχα ή σύγχρονη έποχή, «μιά εποχή πού είχε γνωρί
σει τή διάσταση άνάμεσα στή μορφή καί τό περιεχόμενο, άνάμεσα στήν έ'κφρα-

1. G.P. Bellori, Le Vite de Pittori, Scultori ed Archiletti moderni, Ρώμη, 1672.

10



154 Νίκη Λοϊζίδη

ση καί το ιδεώδες του ωραίου, σά δικό της ζωτικό πρόβλημα, είχε τή δυνατό
τητα νά κρίνει δίκαια τό Μανιερισμό καί νά εκτιμήσει τήν άληθινή υφή τής ί- 
διαιτερότητάς του, ξεχωρίζοντας τον τόσο άπο την ’Αναγέννηση όσο καί άπό 
τήν τέχνη τοϋ Μπαρόκ»1.

Σήμερα οί θεωρητικές συζητήσεις ή ερευνες γύρω άπό τό συγκεκριμένο 
πρόβλημα τής αύθεντικότητας τοϋ Μανιερισμού σαν αυτόνομης καλλιτεχνικής 
έκφρασης θεωρούνται άστοχες καί επιστημονικά ξεπερασμένες. Οί νεότεροι 
ιστορικοί έχουν εξάλλου υποστηρίξει μέ πειστικότητα τή θεμελιώδη σημασία 
καί συμβολή τής καλλιτεχνικής αυτής έ'κφρασης στήν εξελικτική πορεία τής 
μοντέρνας τέχνης (D vorak) καί τήν άναμφισβήτητη άξία του σάν τεχνοτροπί
ας μέ ιδιόμορφη ευαισθησία καί βαθύ πνευματικό περιεχόμενο (Briganti). Τό 
έ'ντονο όμως ενδιαφέρον τής εποχής μας γιά τή συγκεκριμένη αυτή περίοδο 
τής νεότερης ευρωπαϊκής τέχνης δεν οφείλεται μόνο στίς εικονολογικές μελέ
τες αϊσθαντικών ιστορικών τής τέχνης όπως 6 Panofsky, ό Dvorak, ό Bene- 
sch, ή Becherucci ή ό Hocke. Σ ’ ένα μεγάλο βαθμό, θά πρέπει ν’ αποδοθεί στη 
σύγχρονη κατανόηση των βαθύτερων προβλημάτων τής μοντέρνας τέχνης καί 
στή δυνατότητα άνάλυσης των κοινωνικο-ιστορικών δεδομένων πού πλαισίω
σαν τή σύνθετη πορεία της. Δέν θά ήταν άστοχο νά ύποστηρίξει κανείς ότι τό 
ενδιαφέρον τής σύγχρονης εικονολογικής ερμηνείας, ιδιαίτερα ευαίσθητης ώς 
προς τήν τοπολογία τοϋ φανταστικού, τή λειτουργία του μύθου ή τοϋ συμβό
λου, στρέφεται συχνά μέ ιδιαίτερη καί δικαιολογημένη έ'λξη στή μελέτη τοϋ άνε- 
ξάντλητου ακόμη όλικοΰ πού προσφέρουν τά εργα των μανιεριστών καλλιτε
χνών. 'Οπωσδήποτε, ή έ'στω καί όψιμη δικαίωση τής τέχνης τοϋ Μανιερισμού 
δέν άφήνει πολλά περιθώρια γιά μιά νέα αισθητική « αποκατάστασή)) του ή γιά 
άστοχες αξιολογικές συγκρίσεις μέ τά ιδεώδη τής κλασικής ’Αναγέννησης. 'Υ 
πάρχουν ομως άκόμη πολλά περιθώρια γιά ειδικότερες μελέτες πού άξίζει ν’ 
άφιερωθοΰν σέ μιά συστηματική προσέγγιση (κοινωνιολογική, σημειολογική 
ή καί ψυχαναλυτική) τών εικονολογικών στοιχείων αύτής τής σύνθετης καλ
λιτεχνικής έ'κφρασης πού άρχισε νά διαμορφώνεται πριν άπό τό 1520, διατηρή
θηκε σάν στοιχείο τής υφολογίας τοϋ Μπαρόκ, γιά νά βρεθεί σέ νέα έξαρση μέ 
τό Ρομαντισμό καί αργότερα μέ τήν έκρηξη τοϋ Ντανταϊστικοΰ κινήματος καί 
τής σουρεαλιστικής έπανάστασης2.

1. A . H auser, The Social History o f  Art, V intage B ooks, Νέα Ύ όρκη 1961. Έ λ -  
λην. μετάφραση Τ . Κονδύλη, Έ κ δ . Κάλβος, ’Αθήνα, 1969-79, σελ. 129.

2. 'Ο  R . H ock e  βρίσκει ορισμένες αναλογίες αίσθητικές άλλά καί κοινωνικές άνάμεσα 
στόν Μανιερισμό καί σέ κινήματα τοϋ 19ου και τοϋ 20οϋ αΙώνα πού διαμόρφωσαν μιάν ϊν- 
τονη αντίθεση τόσο στό χώρο τών μορφοπλαστικών άναζητήσεων δσο καί στόν ιδεολογικό 
χώρο, προς τήν κλασική και άκαδημαϊκή παράδοση. Οί άπόψεις τοϋ H ocke είναι ενδιαφέ
ρουσες άλλά καί έπιστημονικά τεκμηριωμένες.
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Η Κ ΡΙΣΗ  Τ Η Σ  ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ

Ό  Μανιερισμός είναι ό καρπός μιας νέας οπτικής πού μοιραία διασπα τον 
εικονιστικό κώδικα τής ’Αναγέννησης για ν’ άναζητήσει μια διαφορετική ερ
μηνεία τοϋ κόσμου και τής εικόνας. 'Η  μανιεριστική εικόνα δέν άνταποκοίνε- 
ται πλέον στα σταθερά αισθητικά αξιώματα τής άναγεννησιακής τέχνης - «μί
μηση» τής φύσης, γεωμετρική άρθρωση καί μαθηματική σπουδή τοϋ χοίρου, 
αρμονική καί ισορροπημένη άνάπτυξη τής ιστορίας- καί τοϋ ούμανιστικου πο
λιτισμού. Άναζητα νά δώσει στα συνθετικά στοιχεία της ενα νέο πνευματικό 
νόημα, κι αύτό τό έπιδιώκει μέσ’ άπό «άνορθόδοξες» μορφοπλαστικές άναζητή- 
σεις πού στο χώρο τής ψυχολογικής τοπογραφίας, άποδίδονται καί συμβολίζο
νται μέ τό κατ’ εξοχήν έμβλημα τής άνήσυχης αύτής πολιτισμικής περιόδου: 
τό λαβύρινθο. Ή  αγωνία καί τό μιχαηλαγγελικό «πάθος» τής πνευματικής πε
ριπλάνησης εκφράζονται, στο ζωγραφικό χώρο τοϋ Μανιερισμού, μέ τή διά
σπαση τής ενότητας των στοιχείων πού συνθέτουν τήν κλασική «imago mundi)) 
μέ τήν «figura serpantinata», τις έντονες προοπτικές παραμορφώσεις, τή φα
νταστική αρχιτεκτονική, τά άλλόκοτα μηχανιστικά ευρήματα καί συχνά, μέ 
τό παιχνίδι των ειδώλων καί τον τερατομορφισμό. Δέν είναι εξάλλου τυχαίο τό 
δτι κατά τήν περίοδο πού έπικράτησε ό Μανιερισμός, ή σατουρνική ιδιοσυγκ
ρασία - δηλαδή ή άπόκοσμη, μελαγχολική καί σκοτεινή φύση πού, κατά τούς 
Panofsky - Saxl, άποθεώνεται στή «Μελαγχολία» του Diirer - γίνεται σχε
δόν τό κύριο χαρακτηριστικό τής τέχνης των ζωγράφων καί ποιητών τής έ- 
ποχής. Οί δύο αυτές όρίζουσες τής υφολογίας τοϋ Μανιερισμού, ή μελαγχολία 
καί ή «τρέλα» πού έδώ θά πρέπει νά έπισημανθεΐ σάν τό κορύφωμα τής φα- 
ντασιακής σχέσης τοϋ άτόμου μέ τόν εαυτό του καί μ.έ τον κόσμο πού τό περι
βάλλει- «δέν είναι σ ’ αυτή τήν περίοδο άπλές παθήσεις αλλά αναγκαίες πάρο
δοι τής πολιτισμικής έμπειρίας τής δύσης»1.

Ποιοι παράγοντες δμως συνέτειναν στο νά δημιουργηθοϋν αύτές οί λεγά
μενες «άναγκαΐες πάροδοι»; Γιατί, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τοϋ δυτικού 
εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ γίνεται γεγονός ή ύπαρξη ένός ρήγματος πού έχει α
ναμφισβήτητες επιπτώσεις στήν πνευματική καί καλλιτεχνική δημιουργία τής 
εποχής;

ΤΟ ΙΣΤΟ ΡΙΚ Ο  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ

Ή  τέχνη τής ’Αναγέννησης διαμόρφωσε τά καλλιτεχνικά καί αισθητικά 
της ιδεώδη άντλώντας τήν εμπνευση καί τήν άνανεωτική της δύναμη άπό δύο 
βασικές πηγές: τήν εμπειρική μελέτη τής φύσης καί τήν άρχαιότητα. 'Η  πνευ

1. Μ. F oucault, Histoire de la folie a Γ Age Classique, Έ κ δ. Gallim ard, Παρίσι 
1972, σελ. 44.
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ματική καί καλλιτεχνική άνθηση πραγματοποιήθηκε μέσα σ ’ ενα ιστορικό καί 
κοινωνικό κλίμα ιδιαίτερα άνήσυχο καί δυναμικό πού διαμορφωνόταν μέσ’ άπό 
τή δραστηριότητα τής φιλόδοξης παπικής αύλής καί κυρίως μέσ’ άπό τις οικο
νομικές καί πολιτικές κατακτήσεις τής άνερχόμενης άστικής τάξης. 'Ό πως εί
χε τονίσει ό A. Hauser, ή άρχουσα αστική τάξη είδε προπάντων τήν τέχνη σάν 
σύμβολο τής ήρεμίας καί τής σταθερότητας τήν οποία άπέβλεπε νά κατακτή
σει καί στή ζωή.

"Ομως, άπό τό 1520, χρονιά κατά τήν οποία ό Λούθηρος καίει τήν παπική 
βούλα καί οί μανιεριστές ζωγράφοι - Pontorm o, Rosso, Beccafumi, Bron- 
zino- άρχίζουν νά εισάγουν στήν τέχνη ενα νέο πνεύμα άλλαγής, σημειώνεται 
ενα βαθύ ρήγμα στή συνείδηση του άναγεννησιακοϋ άνθρώπου. Τό ρήγμα αύ- 
τό έκφράζεται στο ζωγραφικό χώρο μ’ ενα άντικλασικό πνεύμα πού κυρίως 
χαρακτηρίζεται άπό τή διάθεση προς τήν καλλιέργεια τοϋ φανταστικού, τοϋ 
άλλόκοτου, καί τήν τεταμένη ή καθαρά αιρετική σχέση μέ τή «μίμηση» καί 
έμπειρική μελέτη τής Φύσης. 'Ο  Μανιερισμός γίνεται ή παράλληλη καλλιτε
χνική έκφραση τής κρίσης πού κλονίζει ολόκληρη τή δυτική Εύρώπη κατά τον 
16ο αιώνα καί πού επηρεάζει βαθιά τούς τομείς τής πολιτικής, θρησκευτικής, 
οικονομικής καί πολιτιστικής ζωής. Τό 1527, τή χρονιά πού πέθανε ό Nicolo 
Macchiavelli, ή πολιτική επανάσταση αρχίζει μέ τήν εισβολή των μεγάλων 
τότε δυνάμεων - τής Γαλλίας καί τής Ισπανίας- κάτω άπό τήν αρχηγία τοϋ 
Καρόλου τοϋ Ε '. Τό δραμα γιά μιά νέα Ρώμη, κέντρο πολιτιστικό τοϋ δυτικοϋ 
κόσμου, φαινόταν νά εχει οριστικά χαθεί. Οί τάφοι των παππών λεηλατήθη
καν, τά αρχαία ερείπια καταστράφηκαν, καί τουλάχιστον τά τέσσερα πέμπτα 
τής πόλης εμειναν άκατοίκητα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι’ αύτή τήν κα
ταστροφική περιπέτεια είχε γράψει ό "Ερασμος τό 1528: «Στήν ούσία αύτό 
δέν είναι τό τέλος μιας πόλης άλλα τό τέλος ένός ολόκληρου κόσμου»1. "Ενας 
σύγχρονος συγγραφέας επίσης γράφει: « Ή  κόλαση δέν είναι τίποτα μπροστά 
στο θέαμα πού παρουσιάζει σήμερα ή Ρώμη»2. Τό 1527 σημαίνει λοιπόν τό 
τέλος ένός κόσμου καί τήν άρχή μιας νέας εποχής καί μιας νέας κατανομής δυ
νάμεων στο χώρο τής δύσης.

Ή  ιδιομορφία δμως τών συνθηκών πού συγκροτούν τήν πολιτισμική καί 
κοινωνική φυσιογνωμία τοϋ 16ου αιώνα γίνεται περισσότερο άντιληπτή άν προ 
σέξει κανείς τό φαινόμενο τής δημιουργίας νέων δομών πάνω στις όποΐες'στη- 
ρίζεται ή συσσώρευση τών μεγάλων κεφαλαίων. Στήν οικονομία παρατηρού
νται τά πρώτα σημεία τής αλλοτρίωσης τοϋ παραγωγού άπδ τό προϊόν τής έρ-

1. Άναφέρεται στο βιβλίο τοϋ G ustav Rene H ock e , Le labyrinthe de V A rt Fan- 
tastique, γαλλική μετάφραση τοϋ D IE  W E L T  A L S  L A B Y R IN T H , ’Αμβούργο 1957. 
Γαλλική Έ κ δοση  G onthier, Παρίσι 1967, σελ. 76.

2. 'Ό π . παρ., σελ. 76.
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γασίας του1, ενώ ή πολιτική βασίζεται στήν άρχή τής ήθικής δυαρχίας καί γε
νικά στην πολιτική ήθική τοϋ Macchiavelli πού άποτελεΐ καί τή θεμελίωση 
μιας μοντέρνας άντίληψης περί κράτους ούσιαστικά άποξενωμένης άπο τήν 
παραδοσιακή θεοκεντρική άντίληψη τών νόμων καί τής ιστορίας. Οί θρησκευ
τικές ταραχές τοϋ αιώνα (Μεταρρύθμιση καί ’Αντιμεταρρύθμιση) είχαν, του
λάχιστον μερικά, σάν αποτέλεσμα τήν κατάργηση τής γόνιμης συνεργασίας α
νάμεσα στούς πνευματικούς καί καλλιτεχνικούς κύκλους καί τή θρησκευτική 
εξουσία. ’ Ιδιαίτερα ή άντιμεταρρύθμιση άντιτάχτηκε σέ δλες τις πνευματικές 
καί αισθητικές κατακτήσεις τοϋ ούμανιστικοΰ κινήματος. ’Έτσι, ή συνείδηση 
τών καλλιτεχνών τής έποχής βρέθηκε αιχμαλωτισμένη άνάμεσα στις εικονο
κλαστικές θέσεις τοϋ λουθηρανισμού καί στήν αύστηρά ελεγχόμενη θρησκευτι
κή θεματολογία πού τούς επέβαλαν οί φανατικοί οπαδοί τής άντιμεταρρύθμισης

Στο χώρο τών φυσικών έπιστημών, μέ τήν άνακάλυψη τοϋ ήλιοκεντρισ- 
μοΰ άπό τον Κοπέρνικο, σημειώθηκε ί'σως τό πιό δυνατό πλήγμα στις θεμελι
ώδεις άξίες τής ουμανιστικής κοσμοαντίληψης. 'Η  έπαναστατική άνακάλυψη 
τοϋ Κοπέρνικου ΐσοδυναμοΰσε, δπως πολύ εύστοχα τήν εΐχε χαρακτηρίσει ό 
Sigmund Freud (κι δπως θά τήν άναπτύξουμε περισσότερο άναλυτικά στις έ- 
πόμενες σελίδες) μ’ ενα βαθύ κλονισμό τοϋ άνθρώπινου ναρκισσισμοΰ, κλονι
σμό πού σωστά χαρακτηρίστηκε άπό τον ϊδιο σάν μιά μεγάλη «κοσμολογική 
ταπείνωση». 'Η  Φύση, μέ τήν όποία ό άναγεννησιακός άνθρωπος εΐχε έπανα- 
συνδεθεϊ μέ τρόπο αρμονικό καί δημιουργικό, παίρνει ξαφνικά άγνωστες καί 
άπρόβλεπες διαστάσεις. To «D e  Revolutionibus Orbium Celestium»(1543) 
ύπέσκαπτε τά θεμέλια τής στατικής καί αύστηρά ιεραρχημένης άντίληψης γιά 
τό σύμπαν, του ’Αριστοτέλη καί τοϋ Πτολεμαίου.'Η έννοια τοϋ άπειρου πού 
διαμορφώθηκε επίσης στή σκέψη τοϋ Nicolas de Cues, (1401-1464) καί άπο- 
τέλεσε, εναν αιώνα άργότερα, τή βάση τής φιλοσοφίας τοϋ Giordano Bruno, 
είσήγαγε μιά νέα καί δύσκολα άφομοιώσιμη θέση πού άνέτρεπε πολλές άπό τις 
ηθικές καί φιλοσοφικές κατακτήσεις τοϋ δυτικοϋ κόσμου. Τή στιγμή πού ό άν
θρωπος άποκτοϋσε μιάν ολοκληρωμένη συνείδηση τής γνωστικής του έμπει- 
ρίας καί τής δυνατότητάς του νά επεμβαίνει δημιουργικά καί διαμορφωτικά 
στή φύση, ή άνακάλυψη τοϋ Κοπέρνικου καί οί θέσεις τών φιλοσόφων τοϋ 16ου 
αιώνα, τον τοποθετούν μόνο καί άντιμέτωπο μέ τό άγνωστο.

"Αν είναι άνεπαρκής κάθε προσπάθεια ερμηνείας τοϋ Μανιεοισμοϋ πού 
δέν άντλεΐ στοιχεία άπό τό ιστορικό καί πολιτισμικό πλαίσιο τής έποχής, άλλο 
τόσο παρακινδυνευμένη θά ήταν μιά άναλυτική προσέγγισή του πού θά εΐχε σάν 
καθοριστικά στοιχεία τά γεγονότα τών θρησκευτικών ταραχών, τό πρόβλημα 
τοϋ «μακιαβελλισμοϋ» ή τήν άνακάλυψη τοϋ Κοπέρνικου. Ό  Μανιερισμός εί
ναι σύμπτωμα καί ταυτόχρονα μαρτυρία μιας πολιτισμικής περιόδου μέ ίδιαί-

1. V . I. S toich ita , Pontormo si Manierismul, Editura M eridiane, Βουκουρέστι 
1978. 'Ελληνική μετάφραση Δ . Δεληγιώννη, Έ κ δ. Νεφέλη, ’Αθήνα 1982, σελ. 18.
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τερα σύνθετη φυσιογνωμία καί ετερόκλητες καταβολές καί επομένως κάθε ά- 
πόπειρα μονοσήμαντης έρμηνείας του κινδυνεύει νά καταλήξει σέ ανεδαφικές 
άπλουστεύσεις.

ΜΙΑ ΝΕΑ IMAGO MUNDI

Στο Μανιερισμό άποδίδονται συνήθως δύο βασικά χαρακτηριστικά πού 
μοιάζουν νά βρίσκονται σέ φανερή αντίθεση μεταξύ τους: ή «ρεαλιστική» διάθε 
ση καί τό έ'ντονα πνευματικό περιεχόμενο πού συνήθως άποτελεΐ καί τήν αίσ- 
θητοποίηση τής ιδέας του «disegno interno». ’Αρκετοί ιστορικοί τής τέχνης 
υποστήριξαν δτι ή τεχνοτροπία αύτή, ερμηνευόμενη μέσ’ άπό μιά εύρύτερη ίστο 
ρική προοπτική, διαμορφώνει μιά αντίληψη τοϋ κόσμου περισσότερο ρεαλισ
τική άπό έκείνη τής κλασικής ’Αναγέννησης. "Ομως τό πρόβλημα τοϋ ρεαλι- 
σμοΰ τής εικόνας καί τής «ρεαλιστικής» άναπαράστασης τής πραγματικότη
τας κάθε εποχής ήταν καί εξακολουθεί νά παραμένει μιά σύνθετη θεωρητική 
παγίδα πού εύκολα παρασύρει σέ ορισμένες άπλουστεύσεις. Ή  άντίληψη καί 
ή ερμηνεία τοϋ χοίρου στο Μανιερισμό - έλλειψη αύστηρά γεωμετρημένης άρ
θρωσης, προοπτικές παραμορφώσεις, συγκέντρωση τής δράσης όχι σ ’ ενα κεν
τρικό επεισόδιο τής ιστορίας άλλά σέ πολλούς άφηγηματικούς πυρήνες - δέν 
είναι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο ρεαλιστική άπό έκείνη τής ’Αναγέννησης. 
'Απλά καί μόνο άποτελεΐ μιά άντίληψη διαφορετική πού διαμορφώνεται άπό 
νέες κατηγορίες σκέψης καί νέα αισθητικά πρότυπα. 'Η  άπομάκρυνση τοϋ Μα 
νιερισμοΰ άπό τούς κανόνες τής άρμονίας καί τής συμμετρίας δέν ύποδηλώνει 
τήν άπομάκρυνση άπό μιά άφηρημένα ιδεατή τάξη πραγμάτων. Αύτό πού συ
νήθως ερμηνεύεται σά ρεαλισμός στον Μανιερισμό δέν είναι άλλο άπό τήν έν
τονη έκφραση μιας δραματικής διάστασης άνάμεσα στή φόρμα καί σ ’ ενα νέο 
αισθητικό περιεχόμενο πού άναζητά εναγώνια τις σταθερές βάσεις του. Τό προ
βάδισμα εξάλλου που εδωσε ή ’Αναγέννηση στή μαθηματική σκέψη καί τήν αύ
στηρά γεωμετρημένη άρθρωση τοϋ χώρου δέν θά πρέπει νά έρμηνεύονται σάν 
τάσεις δημιουργίας μιας άφηρημένης κοσμοαντίληψης πού δέν εχει καμία σχέση 
μέ τό πνεΰμα καί τήν πραγματικότητα τής έποχής. 'Ο  σχεδόν επιθετικός ρεαλι
σμός καί τό «έντονα λογοκρατούμενο πνεΰμα τοϋ Quattrocento αισθητοποι
ούνται μέ απόλυτη πιστότητα στά σχέδια ή τά έ'ργα των άναγεννησιακών καλ
λιτεχνών πού έπιδόθηκαν συστηματικά σέ ασκήσεις γεωμετρικής σύνταξης τοΰ 
χώρου»1. "Οπως Ιχει τονίσει ή Marisa Dalai Emiliani στήν εισαγωγή της γιά 
τό άξιόλογο σύγγραμμα τοΰ Erwin Panofsky «D ie Perspektive als sym bo- 
lische Form », σέ κάθε καλλιτεχνική περίοδο «μέσ’ άπό τις δομικές αρθρώσεις 
τοΰ παραστατικού χοίρου, εΐτε αύτές ταυτίζονται μέ τις εύκλείδειες όρίζουσες 
τοΰ Quattrocento είτε μέ τις στοιχειακά τοπολογικές δεσπόζουσες τής μο

1. R . K lein, La Forme et V Intelligible, Έ κ δ . Gallim ard, Παρίσι 1970.
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ντέρνας τέχνης, έκφράζονται τά σχήματα, οί κατηγορίες σκέψης, καθώς καί τά 
θεμελιακά στοιχεία τής γνώσης πού χαρακτηρίζουν τή ζωή μιας δεδομένης κοι 
νωνίας. Στο ειδικό πλαίσιο αύτής τής γεωμετρημένης δόμησης του χώρου, κά
θε πολιτισμός έντάσσει ενα μεγάλο άπόθεμα ύλικοϋ φαντασιακοϋ, άνεκδοτολο- 
γικοϋ, ιστορικού άλλά καί πραγματιστικού, έμνευσμένου άπό τά ιδανικά καί 
τις συνήθειες των άνθρώπων πού έζησαν στή συγκεκριμένη αύτή εποχή. Τό υ
λικό αύτό είναι οργανωμένο σύμφωνα μέ τούς νόμους αύτοΰ πού θά μπορού
σαμε νά άποκαλέσουμε μυθική σκέψη»1.

'Η  μυθική σκέψη τοϋ 16ου αιώνα τροφοδοτείται άπό φιλοσοφικές καί 
αισθητικές πηγές πού προεκτείνουν άλλά καί διαφοροποιούν αισθητά τό ά- 
ναγεννησιακό πνεΰμα. Ό  Erwin Panofsky στή . διεισδυτική του άνάλυση 
πού άναφέρεται στήν αισθητική σκέψη τοΰ 16ου αιώνα, τονίζει σωστά οτι κα
τά τήν περίοδο αύτή ή πλατωνική «ιδέα» εκλαϊκεύεται καί διαμορφώνεται σέ 
καθαρά άνθρώπινη πνευματική ιδιότητα. Τό έργο τέχνης είναι πλέον τό προϊ
όν οχι τής μίμησης τής φύσης άλλά τής ιδέας πού γεννιέται άπό τό πνεΰμα, τό 
στοχασμό καί τήν ενορατική ικανότητα τοΰ καλλιτέχνη. 'Ο νεο-πλατωνισμός 
τοΰ 16ου αιώνα, έντονα διαποτισμένος άπό μιά μαγικο-φιλοσοφική άντίληψη 
τής φύσης καί τοΰ κόσμου, καταλήγει στή λεγάμενη θεοποίηση τής άτομικής 
δημιουργικότητας καί τοΰ υποκειμενισμού. Τό άνθρώπινο πνεΰμα άποδεσμεύ- 
εται άπό τήν άρμονική συνεργασία του μέ τή φύση, άπομονώνεται καί επανα
στατεί εναντίον της. Ό  καλλιτέχνης - δημιουργός κινείται σέ μιά σφαίρα πνευ
ματική πού τροφοδοτείται, ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τοΰ ώριμου Μανιερισ- 
μοΰ,άπό τόν έσωτερικισμό, τον ερμητισμό, τή θεοσοφική αστρολογία, τον 11α- 
ράκελσο καί τις «Μυστικές Άκαδημίες» πού συχνά κυνηγημένες άπό τήν Καθο
λική έκκλησία περιόριζαν τή δραστηριότητά τους στά εργαστήρια των καλλιτε
χνών. Τήν εμπειρική καί επιστημονική μελέτη τής φύσης πού τόσο συστημα
τικά προώθησε ή ’Αναγέννηση, διαδέχεται ή «Magia NaturaJis» καί ή επινό
ηση οπτικών καί μηχανιστικών τεχνασμάτων πού έχουν σά σκοπό τήν καλλιέρ
γεια μιας φασματικής καί λαβυρινθιακής έρμηνείας τοΰ κόσμου.

1. Μ. D . Em iliani, La question de la Perspective, Εισαγωγή στή γαλλική μετάφ
ραση τοϋ £ργου τοΰ Ε . P anofsky, Die Perspektive als symbolische Form Έ κδ. E ditions 
de M inuit, Παρίσι 1975.
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Η Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚ Η  ΙΔΕ Α  ΣΤΟ  Μ ΑΝΙΕΡΙΣΜ Ο ΚΑΙ 
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ

('Η  μανιεριστική χρήση τοϋ ειδώλου).

Τό 1523, ό Francesco Mazzola, επονομαζόμενος Parmigianino, ζωγρά
φισε σέ νεαρή ήλικία μία αυτοπροσωπογραφία τοποθετώντας τον εαυτό του 
μπροστά σ ’ ενα κοίλο παραμορφωτικό καθρέφτη. Τό πρόσωπο τοϋ Parmigia
nino προβάλλει μέσ’ άπό τό ουδέτερο φόντο τοϋ δωματίου αινιγματικό και 
σχεδόν ψυχολογικά άπροσπέλαστο. Τά χαρακτηριστικά, ατάραχα καί τραβηγ
μένα, θυμίζουν προσωπείο ή κέρινη μάσκα. Τό βάθος τοϋ δωματίου πού πλαι
σιώνει τήν αυτοπροσωπογραφία μεταμορφώνεται σ’ ενα άνήσυχο σφαιρικό σύ- 
μπαν πού δημιουργεί τό αίσθημα τοϋ ιλίγγου, ένώ τό πρώτο έπίπεδο καταλαμ
βάνει σέ τεράστια μεγέθυνση τό χέρι τοϋ καλλιτέχνη Τό πλάγιο φως μπαίνει 
άπό ενα παράθυρο στήν έπάνω άριστερή πλευρά τής σύνθεσης. Τό σχήμα του 
υπακούει στήν οπτική παραμόρφωση τών στοιχείων πού είκονίζονται στον ψευ 
δαισθησιακό αύτό χώρο. 'Ο πίνακας μεταμορφώνεται έτσι σέ καθρέφτη, δηλαδή 
σέ συμβολικό άντικείμενο, μέσα στο όποιο προβάλλονται δχι μόνο τά χαρα
κτηριστικά τοϋ καλλιτέχνη, άλλά κι αύτή ή ϊδια ή ιστορική εξέλιξη τής άτομι- 
κής συνείδησης κατά τή διάρκεια τής πολιτισμικής περιόδου πού εξετάζουμε. 
'Η  θεματολογία τοϋ καθρέφτη καί τά ψευδαισθησιακά τεχνάσματα πού συνή
θως χαρακτηρίζουν τις παραλλαγές της, γίνεται κατά τήν περίοδο τοϋ Μανιε- 
ρισμοϋ τό σύμβολο μιας νέας θεώρησης τοϋ κόσμου, βαθύτατα υποκειμενικής 
καί ουσιαστικά άποξενωμένης άπό τήν άριστοτελική σκέψη. Κατά τή διάρκεια 
τοϋ Μεσαίωνα, ή αναφορά στον καθρέφτη ήταν σχεδόν διαρκής γιατί τό αντι
κείμενο αύτό συμβόλιζε καί υποδήλωνε τήν πνευματική δραστηριότητα. 'Η  
άξία τοϋ καθρέφτη σάν συμβόλου δχι μόνο διατηρήθηκε άλλά έμπλουτίστηκε 
ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τής ’Αναγέννησης. 'Ό πως χαρακτηριστικά έ'χει ση
μειώσει ό Andre Chastel, «γιά τον νεο-πλατωνισμό, πού θέλει νά ταυτίζει τό 
φώς μέ τό πνεϋμα, ό καθρέφτης εκπροσωπεί τήν άνεξάντλητη εικόνα τής γνώ
σης καί τής συνείδησης»1.

Γιά τον Leonardo da Vinci, ή δυσκολία τής σύνθεσης ένός πίνακα βρίσκει 
συχνά γόνιμες καί εύπρόσδεκτες λύσεις μέ τή χρησιμοποίηση τοϋ ειδώλου. Ή  
ζωγραφική είναι κατά κάποιον τρόπο «ενα φυσικό δραμα πού άντικρύζει κα
νείς μέσα σ ’ ενα μεγάλο καθρέφτη». Ή  άντεστραμμένη αντανάκλασή του, άπό 
τά δεξιά προς τ ’ αριστερά δίνει στή σύνθεση μιά καινούργια δψη καί βοήθα ν’ 
άνακαλυφθοϋν τυχόν λάθη ή ελλείψεις. Ή  άνάγνωση τών έργων τέχνης μέσ'

1. A . Chastel, Art et Humanisme a Florence au temps de Laurent le Magnifique, 
Έ κ δ . Presses Universitaires de France, Παρίσι 1961, σελ. 20.
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άπό τόν καθρέφτη εΐναι χρήσιμη άλλα περιέχει ταυτόχρονα κι ενα στοιχείο αι
νίγματος και μυστηρίου: έάν τό έργο τέχνης δέν είναι παρά ή άντανάκλαση τοϋ 
κόσμου μέσα σ ’ ένα καθρέφτη, ή προβολή τοϋ πίνακα πάνοι στή λεία καί στιλ
πνή επιφάνεια δημιουργεί μια άντανάκλαση δευτέρου βαθμοΰ, δηλαδή μιά άντα
νάκλαση μέσα στήν άντανάκλαση. "Ομως, δπως πολύ σωστά τονίζει ό A . Cha
ste!, γιά τους καλλιτέχνες τής ’Αναγέννησης, τό έργο τέχνηςκα'ι ή ψευδαισθησιακή 
εικόνα τής φύσης ήταν άδιαχώριστα συνδεδεμένα καί κάθε είδους καταλυτικός 
στοχασμός πάνω στή λειτουργία τους ήταν άδιανόητος. ’Αντίθετα, γιά τό Μα
νιερισμό, ό άμφιλεγόμενος στοχασμός γύρω άπό τή λειτουργία τής εικόνας σάν 
καθρέφτη τής φύσης καί τοϋ πραγματικού, ήταν πολύ περισσότερο οικείος. 
Στήν «Αυτοπροσωπογραφία» τοϋ Parmigianino (1524) τό ΐδιο τό έργο 
τέχνης παρουσιάζεται σάν ενα εϊδο)λο πού παραμορφώνει σέ δεύτερο βαθμό 
τήν ψευδαισθησιακή εικόνα τής πραγματικότητας. 'Η  άρθρωση καί τό περιε
χόμενο τής ιδιόμορφης αύτής προσωπογραφίας προβάλλουν τά στοιχεία (ή 
αίσθηση τοϋ διφορούμενου, ή προβολή ψευδαισθησιακών τεχνασμάτων πού υ
πονομεύουν τή λειτουργική ασφάλεια τοϋ έργου τέχνης, ή καλλιέργεια τοϋ αι
νιγματικού καί τοϋ θαυμαστού) πού γιά 150 τουλάχιστον χρόνια θά έπικρατή- 
σουν στήν εύρωπαϊκή τέχνη.

Σέ νεότατη επίσης ήλικία, ό φλωρεντινός ζωγράφος Jacopo da Pontorm o 
φιλοτέχνησε μιά σειρά πορτραίτων πού θεωρούνται άπό τά άξιολογότερα επι
τεύγματα τοϋ εύρωπαϊκοΰ Μανιερισμού. Στά έργα αύτά, δπως π.χ. στή «Γ υ 
ναίκα μέ τά αδράχτια (1516-1517), « Ή  προσωπογραφία ένός χρυσοχόου» 
(1516-1519), « 'Η  προσωπογραφία ένός μουσικού» (1518-1519), οί μορφές 
προβάλλονται σ ’ ενα ουδέτερο πλαίσιο πού συνήθως άποτελεΐ μέρος ένός κλει
στού καί πλάγια φωτισμένου έσωτερικοΰ, Τά πορτραΐτα αύτά προτείνουν μιά 
νέα άναλογική σχέση μορφής - χώρου πού άπομακρύνεται σημαντικά άπό τά 
πρότυπα τής ’Αναγέννησης. Εϊναι γνωστό δτι ή τέχνη τού πορτραίτου κατά 
τήν περίοδο τοϋ Quattrocento υπήρξε πάνω άπ’ δλα ή καλλιτεχνική αίσθητο- 
ποίηση τών πιο υψηλών ουμανιστικών ιδεωδών. Τό ένδιαφέρον γιά τόν άνθρω
πο, ιδιαίτερα άνανεωμένο έξ αιτίας τής διαμόρφωσης τών νέων κοινωνικο-οι- 
κονομικών δομών τής ιταλικής πόλης-κράτους, άλλά καί τής άνθρωποκεντρι- 
κής κοσμοαντίληψης τοϋ ουμανιστικού κινήματος βρίσκει μιά βαθιά απήχηση 
καί στήν καλλιτεχνική έκφραση τής εποχής. 'Η  φιλοσοφική σκέψη τοϋ Pietro 
Pomponazzi, τοϋ Ficino καί τοϋ Pico della Mirandola - τοϋ περίφημου 
πρόδρομου τής υπαρξιστικής φιλοσοφίας - βρίσκει ενα πλαστικό άνάλογο στήν 
τέχνη τής προσωπογραφίας, πού συνήθως άποθανατίζει, δπως άκριβώς συμ
βαίνει καί μέ άλλες φιλολογικές ή καλλιτεχνικές εκφράσεις τής εποχής (βιο
γραφία, προσωπικά έμβλήματα) μορφές έπιφανών άξιωματούχων καί γενικά 
διακεκριμένες γιά τήν πνευματική ή πολιτική δράση τους προσωπικότητες.

"Οπως χαρακτηριστικά έχει γράψει ό Robert Klein, άνάμεσα στον άν
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θρωπο τοϋ P. Pomponazzi και στον άνθρωπο δπως τον αντιλαμβάνεται, καί 
τον προσδιορίζει, ή νεο-πλατωνική σκέψη τοΰ Ficino, θά πρέπει νά τοποθετη
θεί ό homo faber, τό έξέχον πρότυπο τοΰ άναγεννησιακοΰ uomo universale1. 
'Η  άνάταση καί ή διάθεση τής δυναμικής έπέμβασης γιά τή γόνιμη άποκάλυ- 
ψη των δυνάμεων τής φύσης φέρνουν τον homo faber άρκετά κοντά στον Προ
μηθέα, ήρωα τής έλληνικής κοσμογένεσης.

'Η  άνάπτυξη τής τέχνης τοΰ πορτραίτου γενικεύεται κυρίως στον 15ο αι
ώνα. Οί φλωρεντινοί ζωγράφοι δείχνουν άοχικά μιά συστηματική τάση στήν 
άπόδοσή του σέ κατατομή, ακολουθώντας, τό πιθανότερο, τά υποδείγματα τοΰ 
G iotto καί τά παραστατικά πρότυπα των αρχαίων μεταλλίων. Ό  Verrocchio 
υπήρξε άπό τούς πρώτους καλλιτέχνες τής ’Αναγέννησης πού συνειδητοποίη
σαν τήν άνάγκη μιας άλλαγής στήν καλλιέργεια τής τέχνης τοϋ πορτραίτου. 
Τά εργα του διασποΰν τήν έντονα μνημειακή υφολογία πού είχε μέχρι τότε ά- 
κολουθήσει ή φλωρεντινή τέχνη, δένοντας τήν ανθρώπινη μορφή μέ μακρινά 
τοπιογραφικά επίπεδα πού άποδίδονται μέ στοιχεία άτμοσφαιρικής προοπτι
κής. Στήν ΐδια κατεύθυνση προχωρεί άργότερα καί ό μαθητής του Leonardo 
da Vinci, συνδέοντας άρμονικά τοπία καί μορφή μέσα σ ’ ενα χωρο ταυτόχρο
να παλλόμενο καί άπόκοσμο, πού ενσαρκώνει τήν πολυσήμαντη οικουμενική 
σκέψη τοΰ καλλιτέχνη. Σέ γενικές γραμμές, τό πορτραΐτο στήν ’Αναγέννηση 
εχει σάν βασικό γνώρισμα τήν προβολή ορισμένων σταθερών άξιων τοΰ ούμα- 
νισμοΰ πού μαζί μέ τήν φυσιογνωμική ακρίβεια καί «χάρη» άποθανατίζουν τό 
ιδανικό άνθρώπινο πρότυπο τής έποχής.

'Η  ιδιομορφία, καθώς καί τά έρωτηματικά πού δημιουργεί ή τέχνη τοΰ 
πορτραίτου κατά τήν πρώτη περίοδο τοΰ Μανιερισμού, βασίζονται κυρίως στήν 
ιδιαιτερότητα τοΰ υφους καί στή φύση των διαφορών πού παρουσιάζει σέ σχέ
ση μέ τό άναγεννησιακό πορτραΐτο. Γεγονός είναι δτι ή ξεχωριστή έπιτυχία 
μέ τήν οποία έπιδόθηκαν οί φλωρεντινοί ζωγράφοι στο είδος αύτό, οφείλεται, 
σ ’ έ'να μεγάλο βαθμό, στή δυνατότητα πού τούς πρόσφερε γιά ν’ αναπτύξουν 
ενα συγκεκριμένο πεδίο έπαφής μέ τήν πραγματικότητα. Ή  άντίθεση άνάμε
σα στο «disegno interno» καί στήν σπουδή τής φύσης - άντίθεση πού δπως 
γνωρίζουμε γιά τήν περίπτωση των μανιεριστών καλλιτεχνών άγγιζε τά δρια 
τοΰ παροξυσμοΰ καί τής σχίσης - έδώ φαίνεται νά άμβλύνεται αισθητά. Στά 
πορτραΐτα τοΰ Pontorm o, ή μνημειακή προβολή των χαρισμάτων πού άποδί- 
δονται στον uom o universale τής ’Αναγέννησης, παραχωρεί τή θέση της σέ 
μιάν άπόδοση τής άνθρώπινης μορφής άνήσυχη, έρμητική καί περισσότερο εύ- 
άλωτη στο χρόνο.

Κατά τήν άποψη τοΰ R. Hocke, δύο είναι τά βασικά στοιχεία πού ορίζουν

1. G. Klein, L ’ hom m e de la Renaissance, άπό τήν εισαγωγή στή γαλλική ϊκδοση 
τοϋ έργου τοϋ Jacob  B urckhardt «Die Kultur der Renaissance», Παρίσι 1958.
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τήν «μοντέρνα» υφολογία του μανιεριστικοϋ πορτραίτου. Τό ενα στοιχείο είναι 
ή εσωστρέφεια τοϋ άτόμου καί ό άκραΐος υποκειμενισμός, και τό άλλο ή πε
ρισπούδαστη κομψότητα καί ό έκλεκτικός ατομικισμός τής φλωρεντινής αύ- 
λής1 τοϋ 16ου αιώνα. 'Ο  Hocke βρίσκει εξάλλου πολλά κοινά σημεία ανάμεσα 
στήν τέχνη τοϋ Pontorm o καί στο συγγραφικό ΰφος τοϋ διπλωμάτη καί ούμα- 
νιστή Baltassar Castiglione. «Αισθάνομαι ιδιαίτερη εύχαρίστηση», έγραφε ό 
Castiglione απευθυνόμενος προς τή νεαρή άριστοκρατία τής έποχής του, «δταν 
βλέπω τό πρόσωπο ένός νέου σιωπηλό καί σοβαρό». Τά αύλικά πορτραΐτα τοϋ 
Pontorm o καί τοϋ μαθητή του Bronzino, άπηχοΰν οχι μόνο τά νέα αισθητικά 
ιδεώδη τής έποχής αλλά κι αύτό τό συγκεκριμένα έκλεκτικό καί αυστηρά ΐεραρ 
χημένο modus vivendi τών σύγχρονών τους άριστοκρατικών αύλών. Στο 
ΰφος δμως καί τών δύο αυτών καλλιτεχνών επικρατεί ένας άφηρημένος άντι- 
νατουραλισμός πού άπομονώνει τήν ανθρώπινη μορφή άπό τή φύση προβάλλο- 
ντάς την μέσα σ ’ ένα χώρο πού προσδιορίζεται άπό τις ψυχολογικές προβολές 
τοϋ άτόμου καί τις αισθητικές άξιες τής νέας αριστοκρατικής τάξης.

Ό  «Ugolino MartelJi» (1535) τοϋ Agnolo Bronzino άποτελεΐ ένα χα
ρακτηριστικό παράδειγμα τής καθαρά πνευματικής διάστασης πού δίνει στο 
πορτραΐτο ή τέχνη τοϋ Μανιερισμού. Τά σοβαρά χαρακτηριστικά, τό μέτρο 
καί ή ψυχρή έκγράτεια τής στάσης τοϋ Martelli θά μπορούσαν ν’ άποτελέσουν 
εικονογραφημένο υπόδειγμα γιά τις παραινέσεις τοϋ Castiglione. 'Η  αύστηρη 
καί άρκετά άπόκοσμη μορφή τοϋ νέου άντρα είκονίζεται μέσα σ’ ένα χώρο (ε
σωτερικό παλατιού) πού περιγράφεται μέ υπερβολική έκζήτηση γεωμετρικής 
άκρίβειας καί αύστηρότητας. 'Η  «έμψυχη» παρουσία τοϋ αγάλματος στήν αρι
στερή πλευρά τής σύνθεσης καί ή άνοίκεια, σχεδόν μαρμάρινη ψυχρότητα τών 
χαρακτηριστικών τής ανθρώπινης μορφής άποτελοΰν «εικονολογικά συμπτώ
ματα» τής τέχνης τοϋ Μανιερισμού πού, κατά παράδοξο τρόπο, έμφανίζονται 
καί σέ κινήματα τοϋ τέλους του 19ου αΐά>να (Συμβολισμός) άλλά καί τοϋ 20οϋ 
(Metafisica, Σουρεαλισμός)2. Μιά κοινή συνισταμένη ή ένα κοινό στοιχείο 
πού χαρακτηρίζει τόσο τόν Μανιερισμό οσο καί τις καλλιτεχνικές εκφράσεις 
πού προαναφέρθηκαν εΐναι τό βίωμα ένός πολιτισμικού σχίσματος στή συνεί
δηση τοϋ καλλιτέχνη καί ή άδυναμία του - ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια μεταβα- 
κών περιόδων - νά επικοινωνήσει καθολικά μέ τήν ιστορική καί κοινωνική πρα

1. "Οπ. παρ., σελ. 30-31.
2. Τό εικονολογικό στοιχείο τής «έμψυχης» παρουσίας τοϋ άγάλματος ή άλλων μοτί- 

βων πού έμφανίζονται σάν υποκατάστατα της ανθρώπινης μορφής θά μπορούσε νά χαρακτη
ριστεί σάν ένα φαινόμενο πού εμφανίζεται σέ περιόδους πολιτισμικής κρίσης. 'Ο  καλλιτέχ
νης άρνεΐται ή αδυνατεί νά άποδώσει τήν άνθρώπινη μορφή σάν ένα δυναμικό στοιχείο πού 
δρα καί έπεμβαίνει στήν κοινωνική πραγματικότητα τής έποχής του. Στή θέση της ορίζει 
ένα «ανδρείκελο», δπως π.χ. συμβαίνει στήν περίπτωση τοϋ De Chirico ή τών σουρεαλιστών 
ζωγράφων, ή 2να διαχρονικό σύμβολο δπως τό άγαλμα ή τήν άγαλμάτινη μορφή.
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γματικότητα τής έποχής του. Στο ποτραϊτο πού Απεικονίζει τήν «Έλεονώρα 
τοϋ Τολέδο καί τον γιό της Τζιοβάνι» (1550), σύζυγο τοϋ Κόζιμο I τών Μεδί- 
χων. ό Bronzino δίνει μιά μελαγχολική καί άπόκοσμη μελέτη τών μορφών έ- 
νώ περιγράφει μέ εξαιρετική φροντίδα καί λεπτομερειακή άκρίβεια τήν πτυ- 
χολογία τών υφασμάτων καί τά κοσμήματα. 'Ο  Bronzino, πού έργάστηκε στήν 
αύλή τοϋ δεσποτικοϋ Κόζιμο σάν πρώτος καλλιτέχνης, εϊναι άπό τούς κυριό- 
τερους εκπροσώπους τοϋ αύστηροΰ αύλικοΰ ΰφους τοϋ 16ου αιώνα, ενώ τά πορ- 
τραϊτα του φαίνονται νά ένσαρκώνουν τό έκλεκτικό ιδεώδες ενός ψυχροΰ καί 
αριστοκρατικού άνθρώπινου προτύπου.

Η ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ  ΤΟ Τ ΟΥΜ ΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ Υ

Στο έργο του « 'Η  προοπτική σάν Συμβολική Μορφή», ό Panofsky έδωσε 
μιά σαφή ερμηνευτική βάση στο πρόβλημα τής λειτουργίας τής προοπτικής μέ
σα στό ζωγραφικό χώρο. 'Ο γνωστός ιστορικός τής τέχνης, άρνούμενος νά δει 
τήν προοπτική σάν ένα άπλό πρόβλημα τών μαθηματικών ή τής τεχνικής, προ
σπάθησε νά τήν άναλύσει - μέσ’ άπό συγκεκριμένα παραδείγματα άπό τήν άρ- 
χαιότητα, τό Μεσαίωνα, τήν ’Αναγέννηση καί τή σύγχρονη έποχή- σάν Ινα φι
λοσοφικό σύστημα τοϋ χώρου πού άντανακλά σέ κάθε δεδομένη καλλιτεχνική 
περίοδο, τήν ιδιαιτερότητα τών σχέσεων τοϋ άτόμου μέ τον κόσμο. Γιά τήν υ
ποστήριξη καί άνάπτυξη τών θέσεών του, ό Panofsky βοηθήθηκε καί άπό τις 
μελέτες τοϋ φίλου του Ernst Cassirer, γνωστοΰ θεωρητικού καί συγγραφέα 
τοϋ αξιόλογου έργου « Ή  φιλοσοφία τών Συμβολικών Μορφών». "Ομως ποιά 
είναι ή άρθρωση τής προοπτικής στό ζωγραφικό χώρο τοϋ Μανιερισμού καί ή 
έρμηνεία πού θά μποροΰσε νά δώσει κανείς στις «αύθαιρεσίες» τής σύνταξης ή 
τά περίεργα οπτικά τεχνάσματα πού σχεδόν συστηματικά καλλιεργεί; 'Ο  Μα
νιερισμός επιχειρεί μιάν αδέξια ή «άνήσυχη», όπως τήν χαρακτηρίζει ό Haus
er, μίμηση τών κλασικών προτύπων ή άντίθετα επιδιώκει τή διαμόρφωση μιας 
νέας άντίληψης γιά τό χώρο; Κατ’ άρχήν πρόκειται γιά μίμηση ή γιά άντίδρα- 
ση στά κλασικά πρότυπα; Τό τελευταίο αύτό έρώτημα στηρίζεται κυρίως στις 
εΰλογες άμφιβολίες πού δημιουργοϋνται άπό τήν κατάχρηση καί τών δύο αυ
τών δρων άπό τούς ιστορικούς τής τέχνης.

'Η  προβληματική σχέση τοϋ Μανιερισμού μέ τήν ’Αναγέννηση είναι άπο- 
τέλεσμα τής συγκυρίας πολλών σύνθετων παραγόντων καί γιά τό λόγο αύτόν 
θά ήταν άστοχο τό νά ταχθεί κανείς άνεπιφύλακτα μέ τή μία ή τήν άλλη άποψη. 
Τό βέβαιο είναι δτι ή σχέση τοϋ Μανιερισμοΰ μέ τήν κληρονομιά τής ’Αναγέν
νησης δέν είναι μιά σχέση ισορροπίας, άλλά άντίθετα πηγή μιας διαρκούς άνη- 
συχίας καί καλλιτεχνικής ή μεταφυσικής άνασφάλειας. 'Η  τέχνη τής κλασικής 
’Αναγέννησης γίνεται τό καταφύγιο καί ταυτόχρονα ή παγίδα γιά μιάν ολόκ
ληρη γενιά καλλιτεχνών πού ζεΐ μιά περίοδο έντονων ταραχών καί έξελίξεων,
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πού εχει χάσει, τή σταθερότητα τής ουμανιστικής ιστορικής προοπτικής, τήν 
ενότητα τής θεολογικής σκέψης καί τις μέχρι τότε άπαρασάλευτες κοσμολογι
κές πεποιθήσεις. Ό  Freud, δπως εχει άναφερθεΐ καί παραπάνω, είχε τονίσει 
δτι ή επιστημονική γνώση κατάφερε τρεις σοβαρές καί έπώδυνες ταπεινώσεις 
στον ανθρώπινο ναρκισσισμό: 1) Τον ήλιοκεντρισμό, 2) τή θεωρία τοϋ Δαρ- 
βίνου, καί 3 ) τήν ανακάλυψη τής ψυχαναλυτικής θεωρίας. Ό  ήλιοκεντρισμός 
«έξόρισε» τον άνθρωπο άπό τό κέντρο τοΰ κόσμου, ή θεωρία τοΰ Δαρβίνου άπό 
τήν έκλεκτική του θέση στο ζωικό βασίλειο καί ή ψυχανάλυση άπό τό κέντρο 
τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ του. Ό  Freud περιγράφει μέ τον παρακάτω τρόπο τό ι
στορικό τής πρώτης ταπείνωσης, τής «κοσμολογικής»: « . . .Ό  άνθρωπος πί
στευε στήν αρχή δτι ή κατοικία του, ή γή, βρισκόταν ακίνητη στο κέντρο τοΰ 
κόσμου, ένώ ό ήλιος, ή σελήνη καί οί πλανήτες περιστρέφονταν σέ κυκλικές 
τροχιές γύρω της. Ό  άνθρωπος πίστευε έτσι απλοϊκά στις αισθήσεις του γιατί 
δέν αισθανόταν τήν κίνηση τής γής καί γιατί, δπως ξέρουμε, δπου καί νά ρίξει 
έλεύθερα τό βλέμμα του, βλέπει δτι βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου πού μέ
σα του κλείνει δλο τόν έξωτερικό κόσμο. ■ 1<Η κεντρική θέση τής γής ήταν έξάλ- 
λου γι’ αύτόν μιά έγγύηση τής κυριαρχικής της θέσης μέσα στο σύμπαν, θέσης 
πού έναρμονιζόταν μέ τή διάθεση τοΰ ίδιου τοΰ ανθρώπου νά αισθάνεται κύριος 
τής οικουμένης.

Ή  διάψευση αύτής τής ναρκισσιστικής ψευδαίσθησης συνδέεται, τόν 16ο 
αιώνα, μέ τό ονομα τοΰ Ν. Κοπέρνικου. Οί Πυθαγόρειοι πολύ πριν άπ’ αύτόν 
είχαν έκφράσει άμφιβολίες γιά τήν προνομιακή θέση τοΰ πλανήτη μας καί ό 
Άρίσταρχος ό Σάμιος ήδη άπό τόν 3ο π.Χ. αιώνα είχε δηλώσει δτι ή γή είναι 
πιο μικρή άπό τόν ήλιο καί δτι θά πρέπει νά κινείται γύρω του. ’Ακόμη κι ή 
μεγάλη άνακάλυψη τοΰ Κοπέρνικου είχε γίνει πριν άπ’ αύτόν. "Ομως δταν η 
επιστημονική αύτή κατάκτηση εγινε γνωστή καί ευρύτερα παραδεκτή, τότε ή 
άνθρώπινη ύπερηφάνεια δέχτηκε τήν πρώτη μεγάλη ταπείνωση, τήν κοσμολο
γική»1.

Ό  Benesch είναι ίσως ό πρώτος ιστορικός πού διατύπωσε τή σωστή ά
ποψη δτι πολλά άπό τά ιδιώματα τοΰ ζωγραφικού χώρου τοΰ Μανιερισμού εί
ναι έμπνευσμένα άπό τις νέες κοσμολογικές θέσεις πού διατυπώθηκαν άνάμεσα 
στά 1550 καί 1614, εποχή πού ό Tintoretto βρισκόταν στο άπώγειο τής δό
ξας του. Σέ πολλά φρέσκα τοΰ Tintoretto έμφανίζονται μετεωριζόμενες μορ
φές, συγκεντρωμένες σέ πολλαπλές έλλείψεις, ένώ κινούνται σ ’ ένα χώρο πε-

1. S. F reud, Une difficulte de la Psychanalyse. Ή  μελέτη αύτή δημοσιεύτηκε άρ- 
χικά στήν ούγγρική γλώσσα , στήν επιθεώρηση N yugat, Βουδαπέστη 1917, καί μετά στήν 
Imago, τόμ. V  (1917) καθώς καί στήν τέταρτη σειρά της Sam m lung Kleiner Schriften 
zur Neurosenlehre. Στή  γαλλική έκδοση περιέχεται στά Essais de Psychanalyse appli- 
φιέβ, Gallim ard, Παρίσι, 1933.
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ριδινούμενο πού υπονοεί τό άπειρο τών διαστάσεων. 'Ό μως ή ιστορία της τέ
χνης οσο κι άν παρακολουθεί ή κααιά φορά κι άν προϊδεάζει τήν κατάχτηση 
τών επιστημονικών γνώσεων, είναι πάνω απ’ ολα ή ιστορία τών μορφοπλαστι
κών άναζητήσεων πού τροφοδοτούνται άπό τις αισθητικές καταβολές καί τό 
ιδιαίτερο κοινωνικό καί πνευματικό κλίμ,α κάθε έποχής. Καί τις αισθητικές 
καταβολές του Μανιερισμού θά πρέπει νά τις αναζητήσει κανείς σέ μερικές άπό 
τις όψιμες κατακτήσεις τής ΐδιας τής κλασικής ’Αναγέννησης καί ιδιαίτερα στό 
έργο τοΰ Michelangelo. Ή  ιδιομορφία τής άρθρωσης τοϋ μανιεριστικοΰ χώ
ρου διατηρεί αναμφισβήτητες καταβολές άπό τό έργο τής ώριμης περιόδου τοϋ 
δημιουργοΰ τών τοιχογραφιών τής Capella Sixtina. Ή  «Δευτέρα Παρουσία» 
τής Sixtina καθώς καί οί τοιχογραφίες τής Capella Paulina, έγιναν γιά τούς 
μανιεριστές καλλιτέχνες υποδείγματα νέων μορφοπλαστικών άναζητήσεων καί, 
τό κυριότερο, υποδείγματα μιας έπαναστατικής άρθρωσης τοΰ χώρου. Στή 
«Δευτέρα Παρουσία» (1536-1541) ο χώρος «δέν προϋπάρχει» σάν μιά μαθη
ματική καί λογοκρατούμενη σύλληψη, άλλά ορίζεται άπό τήν άγωνιακή παρου
σία καί τις κινήσεις τών συστρεφόμενων σωμάτων. Ή  προοπτική εϊναι βαθύ
τατα ξένη προς τή μαθηματική αντίληψη τοϋ χώρου καί, παρά τήν κεντρική 
θέση πού κατέχει ή μορφή τοΰ Χριστού, τό έ'ργο δέν αναπτύσσει ενα βασικό 
πυρήνα δράσης, άλλά πολλούς. Στή «Μεταστροφή τοΰ 'Αγίου Παύλου» (1542- 
1545) τής Capella Paulina, τό κέντρο τής σύνθεσης, δπως συμβαίνει συχνά 
μέ τούς μανιεριστές, καταλαμβάνει ένα δευτερεΰον θεματολογικό στοιχείο καί 
συγκεκριμένα ένα άλογο πού φαίνεται νά στρέφεται προς ένα καθαρά άφηρημέ- 
νο ορίζοντα.

Ή  πρώτη γενιά τών μανιεριστών τής Τοσκάνης διατηρεί ιδιαίτερη συγ
γένεια μέ τήν «αιρετική» προβληματική τοϋ Michelangelo ώς προς τή διαμόρ
φωση τοΰ χώρου. Ό  Rosso Fiorentino συγκέντρωσε τήν προσοχή πολλών θε- 
ρητικών τής τέχνης πού, άναλύοντας τό έργο του, προχώρησαν συχνά σέ τολ
μηρές συγκρίσεις τών μορφών του μέ εικονολογικά στοιχεία τής μοντέρνας τέ
χνης. Ή  γνωστή σύνθεση τοΰ Rosso, « Ό  Μωυσής υπερασπιζόμενος τις θυγα
τέρες τοΰ Ίοθόρ» (1523) ακολουθεί τις βασικές όρίζουσες - «figura serpan- 
tinata», διαμόρφωση τοϋ χώρου μέσ’ άπό τή δυναμική παράταξη καί δράση 
τών μορφών - τής μιχαηλαγγελικής έκφρασης, προχωρώντας δμως στήν άνά- 
πτυξη μιας καθαρά μανιεριστικής τεχνοτροπίας. 'Η  σύνθεση αύτή τοΰ Rosso 
βρίσκεται στον αντίποδα τών άπόψεων πού ύποστηρίζει ό Alberti γιά τή συμ
μετρική καί άρμονική άφήγηση τής «ιστορίας». Ό  ρητορικός φόρτος τής αφή
γησης, ή δυσανάλογη κατάληψη τοΰ χώρου άπό τις δρώσες μορφές τοΰ μύθου, 
ή έλλειψη',άρμονικών αναλογιών στήν παρατακτική κλίμακα τών μορφών είναι 
τά βασικά χαρακτηριστικά καί οί βασικές «άδυναμίες» τής σύνθεσης σέ σχέση 
μέ τις άξιες τοΰ Quattrocento. ’ Ιδιαίτερη έντύπωση προκαλεΐ ή άγαλματώ- 
δης ύφη τών μορφών πού. δπως συμβαίνει καί μέ πολλούς μανιεριστές, είναι
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μιά έμμονη ιδέα πού απασχολεί τόν Rosso. Ή  γυναικεία μορφή πού εΐκονίζε- 
ται στή δεξιά πλευρά τής σύνθεσης έχει χαρακτηριστεί άπό ορισμένους ιστορι
κούς τής τέχνης σάν ένα «ανδρείκελο μέ παράξενη γοητεία», ενώ ό R. Hocke 
τήν ερμηνεύει σάν μιά μορφή μέ περίεργα άπολιθωμένη τήν κίνηση τών χερι
ών, πού θά μπορούσε κανείς νά συγκρίνει μέ τά γνωστά «m annequins» τοϋ 
Kokoschka καί τοϋ De Chirico.

Στήν « ’Αποκαθήλωση» (1525-1528) τοϋ Pontorm o, έ'ργο πού φαίνεται 
νά εχει σάν συνθετικό υπόδειγμα τήν «Ταφή» (1500;) τοϋ Michelangelo 
οί μορφές τής Παναγίας, τοϋ Χρίστου καί τών προσώπων πού παραστέκονται 
στο πάθος τους, μοιάζουν νά μετεωρίζονται σ’ ένα χώρο έπίπεδο, στερημένο 
ατμόσφαιρας καί βαρύτητας. Στή σύνθεση τοϋ ί'διαυ καλλιτέχνη « Ό  ’ Ιωσήφ 
επιστρέφει στήν Αίγυπτο», (1517-1518) τά έπεισόδια τής αφήγησης παρα
τάσσονται διασπασμένα καί μέ μιά άπόδοση τής χρονικής διάταξης πού εΐναι 
δύσκολο νά παρακολουθήσει κανείς. Ή  δλη σύνθεση άναπτύσσει μιά έντελώς 
νέα αντίληψη τής αφηγηματικής συνέχειας, τής συνοχής τοϋ χώρου καί τής διά 
στάσης τοϋ χρόνου.

Σέ γενικές γραμμές, ό Μανιερισμός έδειξε μιάν έντονη άντίθεση προς τήν 
προοπτική καί τήν καθαρά μαθηματική άντίληψη τοϋ χώρου. Δημιούργησε ά- 
ντίθετα ένα δικό του κώδικα μέσα στον όποΐο μοιάζουν νά συνδυάζονται δύο 
βασικά στοιχεία: ή άφύπνιση ένός θρησκευτικού δογματισμού «πού σέ μερικά 
σημεία φαίνεται νά έπανασυνδέεται μέ τό Μεσαίωνα, καί τήν άφύπνιση τής ά- 
νάγκης γιά μιά καλλιτεχνική έλευθερία στήν έκφραση πού νά άντιτίθεται σέ κά
θε μορφής ρασιοναλιστικό ή μαθηματικό σχήμα»1. ’Από τήν δεύτερη αύτή ά
ποψη, ή τέχνη τοϋ 16ου αιώνα προϊδεάζει τις θεωρίες τών πρωτοποριακών καλ
λιτεχνών τοϋ 20ου αιώνα πού είδαν τήν προοπτική τής ’Αναγέννησης σάν ένα 
έντονα λογοκρατούμενο καί καταπιεστικό σχήμα άρθρωσης τοϋ χώρου. "Ομως 
ό Μανιερισμός δέν προχώρησε σέ μιά έκ θεμελίων έξάρθρωση τοϋ οπτικού πυ
ρήνα ή σέ μιά ριζική κατεδάφιση τών δομών τοϋ ούμανιστικοΰ χοίρου. Οί πα
ρεκκλίσεις του άπό τό αναγεννησιακό προοπτικό σύστημα, τά ψευδαισθησιακά 
τεχνάσματα καί ή «μαγεία» τών άναμορφώσεων δέν θά ήταν δυνατό νά εφαρ
μοστούν χωρίς τή χρησιμοποίηση μιας βασικής προοπτικής αντίληψης πού νά 
συνδέεται μέ τήν ’Αναγέννηση. "Ομως έκεΐνο πού διαφοροποιεί σημαντικά τήν 
μανιεριστική άντίληψη τοϋ χώρου άπό εκείνον τής ’Αναγέννησης, εΐναι ή δη
μιουργία ένός νέου συστήματος μέ πολύπλευρα σημαίνουσες δομές πού δίνει, 
τουλάχιστον φαινομενικά, τήν έντύπωση τής αταξίας ή τής «τυχαίας» σύντα
ξης καί συγκρότησης.

15. Ε . P anofsky, La Perspective comme forme symbolique, οπ. παρ., σελ. 180-181.
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ΑΝΑΜ ΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ MAGIA N ATU RALIS

Τά άνορθόδοξα προοπτικά καί οπτικά ιδιώματα - άναμορφώσεις, έλλεί- 
ψεις, διάσταση της ενότητας τοΰ παραστατικού χώρου - ιδιαίτερα άγαπητά 
στους καλλιτέχνες τοΰ οψιμου Μανιερισμοΰ καί τοΰ Μπαρόκ, προδίδουν δχι μό
νο τήν έπιθυμία άνάπτυξης μιας νέας τεχνικής άλλά καί τή διάθεση ενός φιλο
σοφικού στοχασμοΰ γύρω άπό τό πρόβλημα τής άλήθειας των αισθήσεων καί 
τής άπατηλής όψης τής πραγματικότητας. Ό  Jurgis Baltrusaitis άναφέρει δτι 
ό Καρτέσιος - πού είχε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τό πρόβλημα τής 
προοπτικής - βλέπει τήν άναμόρφιοση σάν ενα μέσο γιά ν’ άποκαλύψει κανείς 
τον άπατηλό χαρακτήρα τοΰ κόσμου των φαινομένων έτσι δπως μάς φανερώ
νεται μέσ’ άπ’ τις αισθήσεις μας. Οί άναμορφωτικοί πίνακες «μεταβάλλονται 
έτσι σ ’ Ινα είδος μηχανικής τεχνικής πού σπέρνει τήν άμφιβολία καί μετατρέ
πει τόν άνθρωπο καί τις άπατηλές αισθήσεις του σέ μιάν άπλή μηχανή»1.

Στήν ορθόδοξα επιστημονική πρακτική, ή προοπτική θεωρείται σάν ενα 
μέσο ταξινόμησης τοΰ πραγματικού, σάν μία ένδειξη τής ώριμης πλέον σχέσης 
τοΰ άτόμου μέ τόν κόσμο2. 'Ό μως ή ΐδια τεχνική καί τά ϊδια μέσα μποροΰν νά 
χρησιμοποιηθούν γιά τόν άντίθετο άκριβώς σκοπό, γιά νά δημιουργήσουν δη
λαδή τήν αμφιβολία τόσο γιά τήν «αξιοπιστία)) των ανθρώπινων αισθήσεων δ- 
σο καί γιά τή δυνατότητα μιας αντικειμενικής ερμηνείας τού πραγματικοΰ. 'Η 
ιστορία έξάλλου τής προοπτικής, δπως πολύ σωστά έχει τονίσει ό Baltrusai
tis, δέν ταυτίζεται πάντα μέ τήν ιστορία τοΰ καλλιτέχνικοΰ ρεαλισμοΰ. Συχνά 
αντανακλά τή χίμαιρα ή τή φαντασιακή σχέση τοΰ άτόμου μέ τόν κόσμο πού 
τό περιβάλλει.

Η άναμόρφωση, γνωστή ήδη άπό τόν 16ο αιώνα - ό δρος εμφανίζεται γιά 
πράιτη φορά τόν 17ο - στρέφει στήν κυριολεξία «τό σύστημα τής προοπτικής 
ένάντια στούς ίδιους τούς κανόνες του»3. 'Η  τεχνική τής άναμόρφωσης ήταν 
διαδεδομένη στούς κύκλους τοΰ Diirer καί ένας άπό τούς μαθητές του, ό Ehr- 
hard Schon, άφησε μερικά θαυμαστά παραδείγματα δυσανάγνωστων «άπό- 
κρυφων εικόνων» (Vexierbild) μεταξύ των οποίων τά άναμορφωτικά πορτραΐ- 
τα τοΰ Καρόλου τοΰ Ε', τοΰ Φερδινάνδου τοΰ Α ', τοΰ Πάπα Παύλου τοΰ Γ ' καί 
τοΰ Φραγκίσκου τοΰ Α '. Τά τέσσερα αύτά πορτραΐτα θά πρέπει νά τ ’ άποκρυ- 
πτογραφήσει κανείς μέσ’ άπό ένα χαοτικό δαίδαλο γραμμών πού σχηματίζουν 
ένα τοπίο. Αύτή ή «Bella e secreta parte di perspettiva»4 στήν όποία ό Dii-

1. R . D escartes, Στοχασμοί (1941) καί Traite de V homme.
2. M. M erleau-P onty, Signes, Παρίσι, 1960.
3. H . Dam isch, Theorie du Nuage, Έ κ δ . Seuil, Παρίσι 1972, σελ. 186.
4. Κατά τή ρήση τοϋ Daniel Barbaro (1559).



’ Ιδιώματα τής τέχνης τοϋ Ίταλικοΰ Μανιερισμού 169

rer υ,υήθηκε, το πιθανότερο, σ’ ενα, ταξίδι του στή Μπολώνια, βασίζεται στή 
συστηματική παραμόρφο:ιση μέ μηχανικά μέσα ή μέ γεωμετρικούς κανόνες, 
μορφών καί σχημάτεον πού έχουν κατασκευαστεί ή σχεδιαστεί μέ κανονικο 
τρόπο.

ΙΙερισσότερο άπό τήν ολοκληρωτική κατάργηση του ορθόδοξου προοπτι
κού συστήματος, ή άναμόρφωση αποβλέπει στή συστηματική παρέκκλιση άπό 
τούς κανόνες του, κι αυτό βέβαια πραγματοποιείται μέ τή χρησιμοποίηση τών 
’ίδιων δομών πάνω στις όποιες στηρίζεται τό κλασικό σύστημα. 'Η  αναμόρφω
ση όμως είναι πράγματι μιά χίμαιρα δπως συχνά έχει χαρακτηριστεί; Πρό
κειται γιά ενα απλά ενδιαφέρον επεισόδιο τής ιστορίας τής προοπτικής ή μή
πως Οά πρέτίει κι εδώ νά σχεοτοϋμε ότι ή τεχνική εξυπηρετεί μόνο τήν ανάγκη 
μιας διαφορετικής αντιμετώπισης τής πραγματικότητας; 'Ο Γαλιλαίος, στά 
«Considerazion!)' του, καταλογίζει στήν άλληγορική ποίηση οτι υποδουλώνει 
τή φυσική αφήγηση σε πλάγιους τρόπους έκφρασης καί οτι τήν μπερδεύει κα
τά παράξενο τρόπο μέ άχρηστες επινοήσεις. 11 αραβάλλοντάς την μέ τις άναμορ- 
φώσεις στή ζωγραφική, τονίζει οτι «μοιάζει μέ τούς πίνακες πού όταν τούς 
βλέπει κανείς άπό ενα δεδομένο σημείο, φανερώνουν μιά άνθρώπινη μορφή άλ
λα είναι φτιαγμένοι σύυ.φωνα μέ κανόνες προοπτικής πού δταν τούς βλεπει κα
νείς κατ’ ενώπιον, δπως συμβαίνει κανονικά, δέν δείχνουν παρά μιά χαοτική 
άταξία γραμμών καί χρωμάτων μέσ’ άπό τά όποια μέ πολλή προσπάθεια δια
κρίνει κανείς νά σχηματίζονται ποταμοί, δαιδαλώδεις δρόμοι, έρημε; ακτές, 
σύννεφα ή παράξενες χίμαιρες»1.

"Ομως αύτή ή πλάγια άφήγηση τής εικόνας, ή «παράξενη χίμαιρα» πού 
προτείνει ή άναμόρφωση, δέν θά έπρεπε νά ερμηνευτεί απλώς καί μόνο σάν μια 
τεχνική έπιτήδευση ξένη προς τό γενικότερο πνευματικό καί καλλιτεχνικό κλί
μα τής έποχής τοϋ Μανιερισμού. Στις άρχές τοϋ 16ου αιώνα, ή μοντέρνα άντί
ληψη τής υποκειμενικής δημιουργίας διαμορφώνεται μέσα σ ’ ενα κλίμα θεολο- 
γικής καί φιλοσοφικής ε'ρευνας πού διασταυρώνεται μέ νέες μαγικο-επιστημο- 
νικές δοξασίες καί νέες κοσμολογικές θέσεις καί άνακαλύψεις. Τόν «άνθρίοπο- 
κεντρισμό» τής Αναγέννησης διαδέχεται ό έσωστρεφής «ψυχοκεντρισμός», έ- 
νώ ό καλλιτέχνης άπομακρύνεται βαθμιαία άπό τήν πανθεϊστική εικόνα τής φύ
σης πού οραματίστηκε τό Quattrocento. Ή  κλασική καλλιτεχνική άντίληψη

20. «U na  di quelle pitture, le quali, perche (bencbe) riguardate in scorcio  da un 
luogo determ inate, m ostrino una figura um ana, sono con tal regola di prospettiva d e
lineate, che, vedute in faecie e com e naturalm ente e com m unem ente si guardano le 
altre pitture, altro non rappresantano che una con fusa e inordinate m escolanza di 
linee e di colori, dalle quale anco si potriano malam ente raccapezzare im agini di fiu - 
m i o sentier tortuosi, ignude spiagge, nugoli, o stranissime ch im ere». Γαλιλαίος, 
Consid. al Tasso, Opere t. IX , σ. 129, άναφέρεται άπό τόν P anofsky, Gal. as a critic, σ . 
13-14.
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θεμελιώθηκε πάνω σ’ ενα αΐσθημα άδιάσπαστης ενότητας καί άρμονίας ανάμε
σα στό άτομο καί τον έξωτερικό κόσμο. ’Έχοντας επίγνωση αυτής τής ένότητας. 
ό άνθρωπος δέν αντιμετώπιζε τή φύση καί τήν αντικειμενική πραγματικότητα 
σάν κάτι τό ξένο πού έρχόταν σέ άντίθεση μέ τό δικό του έσωτερικό κόσμο. 
Άντίθετα, σ’ αυτήν άναγνώριζε στοιχεία καί εικόνες πού άνταποκρίνονταν ά- 
πόλυτα στήν άλήθεια τών δικών του αισθήσεων. Λύτη ή αρμονική σχέση ανά
μεσα στον άνθρωπο και τή φύση διαταράσσεται έ'ντονα κατά τήν περίοδο τοΰ 
Μανιερισμού. 'Η  ένδοστρέφεια, ή πνευματική ανησυχία, ή τάση πρός τήν α
φαίρεση, είναι συμπτώματα πού προδίδουν, δπ<»ς εχει γράψει χαρακτηριστικά 
ό Worringer, τις προβληματικές σχέσεις ανάμεσα στό άτομο ή τον δημιουργό 
καί τά φαινόμενα τοϋ εξωτερικού κόσμου.

Δέν είναι έπίσης τυχαίο τό οτι ό νεο-πλατ&ινισμός τροφοδότησε άμεσα ή 
έ'μμεσα, τουλάχιστον ώς τόν 17ο αιώνα, τήν εύαισθησία πνευματικών ή καλλι
τεχνικών τάσεων πού έδειξαν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τόν έσωτερικισμό καί 
τή μαγεία. Οί ’ίδιοι οί μανιεριστές αναζήτησαν στή νεο-πλατωνική σκέψη τά 
στοιχεία πού άνταποκρίνονταν βαθύτερα στή δική τους εύαισθησία. ’Ή δη ή 
όψιμη φλωρεντινή αναγέννηση υιοθέτησε σάν πνευματικό σύνθημά της τή φρά
ση τοϋ Marsilio Ficino: «Στήν τέχνη, ή ψυχή μεταβάλλεται σέ αντίπαλο τοϋ 
Θεοΰ». Ό  άνθρωπος - δημιουργός έ'χει επομένως τό ανώτερο χάρισμα ν’ αντι
τάσσει τήν υποκειμενική του έ'ρευνα στον αντικειμενικό κόσμο τής φύσης, τής 
ΰλης καί τής κοινωνικής τάξης. Αύτή τήν αποθέωση τής ατομικότητας πού ά- 
σπάζεται 6 μανιεριστής καλλιτέχνης τόν φέρνει συχνά άντιμέτωπο (περίπτω
ση Pontorm o) μέ τόν κονφορμισμό τής αστικής τάξης, τή γραφειοκρατία καί 
τή συμβατική παιδεία. Είκοσι χρόνια πριν άπό τή γέννηση τοϋ Pontorm o, ό 
Marsilio Ficino παρουσίασε τήν «Theologia Platonica», τήν περίφημη βί
βλο τοΰ φλωρεντινού νεο-πλατωνισμοϋ. Στό σύγγραμμα αύτό. οί « ’ Ιδέες» ορί
ζονται σάν άρχέτυπες εικόνες καί ταυτόχρονα σάν κινητήριες δημιουργικές δυ
νάμεις πού μόνο ή ψυχή, κέντρο τής οικουμένης, είναι σέ θέση νά τις άνακαλύ- 
ψει Οΐ κρυφές πτυχές τής φύσης άποκαλύπτονται λιγότερο μέ τή σπουδή τοΰ 
ύλικοΰ κόσμου καί πολύ περισσότερο μέ τόν εσωτερικό στοχασμό. Ά λλά  καί 
ο Pico della Mirandola άφησε κείμενά του μέ έρμητικό περιεχόμενο πού όπωσ 
δήποτε επηρέασαν τήν έξέλιξη καί επίδραση τοΰ νεο-πλατωνισμοΰ. «Δανεί
στηκα», γράφει ό Mirandola, «πολλά άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία άπό τή 
Θεολογία τοΰ Έρμή τοΰ Τρισμέγιστου, άπό τις δοξασίες τών Χαλδαίων καί 
τών Πυθαγορείων, τά σκοτεινά εβραϊκά μυστήρια καί συμπλήρωσα δλες αυ
τές τις γνώσεις μέ δικές μου έρευνες»1.

Κατά τόν 16ο αιώνα, ή νεο-πλατωνική σκέψη άποκτά μιάν εύρύτερη βάση 
καί συχνά συμβαίνει νά μπολιάζεται άπό τήν θεοσοφική άστρολογία καί τόν έ~

21. Άναφέρεται άπ6 τ&ν W ill E rich  P en ck ert στό Pansophie, Στουτγάρδη 1936.
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σωτερικισμό. Τήν Φλωρεντινή ’Ακαδημία διαδέχονται διάφορες «Μυστικές 
Άκαδημίες» άνάμεσα στις όποιες διέπρεψε ή Academ ia de’ Segreti τοϋ Gia
com o della Porta, ενός παράξενου έρμητικοΰ πού τά συγγράμματά του δια
βάστηκαν μέ ένδιαφέρον άπό τόν Goethe και τόν Salvador Dali. Στις διά
φορες μυστικές Άκαδημίες πού συχνά, κυνηγημένες άπό τή θρησκευτική εξου
σία, συγκεντρώνουν τή δράση τους στά εργαστήρια των καλλιτεχνών, ή μελέ
τη τής φύσης δέν παρακολουθεΐται άπό τήν επιστημονική σπουδή άλλά άντίθε- 
τα δανείζεται μεθόδους άπό τή μαγεία καί τή θεοσοφική άστρολογία. Ό  καλλι
τέχνης άναζητά πλάγιους τρόπους γιά νά δώσει μιάν εικόνα τής φύσης συχνά 
ερμητική, άμφιλεγόμενη καί δυσανάγνωστη. 'Η  τεχνική τής άναμόρφωσης ά- 
νταποκρίνεται στήν άνάγκη τοΰ μανιεριστή καλλιτέχνη νά παίξει τό ρόλο τοΰ 
θαυματοποιού, αποκαλύπτοντας ενα δραμα τής φύσης πού νά μοιάζει μέ άπό- 
κρυφη εικόνα. 'Ο δρος τής «χίμαιρας» πού τής άποδίδεται ’ίσως ύπονοεΐ τήν 
προσπάθεια τοΰ μανιεριστή δημιουργοΰ ν’ άναγνωρίσει και ν’ άποκαλύψει τά 
μυστικά τής φύσης μέσ’ άπό τά θραύσματα μιας κοσμοαντίληψης πού τής λεί
πει ή ενότητα καί πού τελικά κατακυριεύεται άπό τις φασματικές προβολές ένός 
ύπερανεπτυγμένου υποκειμενισμού. "Ομως γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο, ή τέ
χνη τοΰ Μανιερισμ.οΰ άποκαλύπτει τά πρώτα συμπτώματα μιας κρίσης πού τά 
βαθύτερα αίτιά της επηρεάζουν εδώ καί τέσσερις περίπου αιώνες, τήν πορεία 
καί τήν εξέλιξη τής δυτικής εύρωπαϊκής τέχνης.
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