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Ο ζωγράφος κυριαρχεί πάνω σε όλα όσα μπορεί ο άνθρωπος 

να αντιληφθεί. Γι’ αυτό και, αν επιθυμεί να βλέπει ομορφιές 

που τον σαγηνεύουν, αυτός είναι ο κύριος και δημιουργός 

τους. Κι αν θελήσει να αντικρίσει πράγματα τερατώδη που 

γεννούν τον φόβο ή που είναι κωμικά και γελοία ή ακόμα που 

προκαλούν τη συμπάθεια, αυτός είναι ο κύριος και δημιουργός 

τους. Κι αν θελήσει να δημιουργήσει τόπους έρημους ή μέρη 

σκιερά και δροσερά καταμεσής της ζέστης, αυτός δίνει σε 

όλα τούτα μορφή, και το ίδιο κάνει αν θελήσει να φτιάξει 

θερμά μέρη μες στο ψύχος· ομοίως και αν θελήσει να φτιάξει 

λιβάδια. Κι αν πάλι ποθεί από τις ψηλές βουνοκορφές να 

κάνει να φανεί μια μεγάλη πεδιάδα, κι αν έπειτα θελήσει να 

φανεί ο ορίζοντας της θάλασσας, αυτός είναι πάλι ο κύριος 

και δημιουργός τους. Και ομοίως αν θελήσει από τις χαμηλές 

κοιλάδες να ατενίσει τα ψηλά βουνά ή από τις κορφές τις 

χαμηλές κοιλάδες και τις ακτές. Κι αλήθεια, όσα υπάρχουν 

στο σύμπαν ως ουσία, παρουσία ή φαντασία, όλα ετούτα 

πρώτα τα έχει στο μυαλό του, και ύστερα στα χέρια του· και 

είναι τόσο έξοχα φτιαγμένα, ώστε την ίδια στιγμή γεννούν, 

με μια ματιά μονάχα, μιαν εύρυθμη αρμονία.  

Λεονάρντο ντα Βίντσι

(Από τον κώδικα Urbinatus Latinus 1270, Βατικανό, Αποστολική 
Βιβλιοθήκη) 



Συνδύαζε μεγάλη δύναμη και επιδεξιότητα· και διέθετε φύση 

ευγενική και πνεύμα πάντοτε ηγεμονικό και μεγαλόψυχο· και  

τ’ όνομά του έχαιρε μεγάλης υπόληψης στον καιρό του, κι 

ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατό του.

(Τζόρτζο Βαζάρι, Ο Βίος του Λεονάρντο ντα Βίντσι, Φλωρεντία 1568)
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Τι είναι η «Πραγματεία περί Ζωγραφικής» 

Η φράση «Πραγματεία περί Ζωγραφικής» χρησιμοποιείται 

εδώ και αιώνες, συμβατικά και κάπως καταχρηστικά, για να 

δηλώσει το σύνολο των σημειώσεων και των συνοδευτικών 

σχεδίων του Λεονάρντο ντα Βίντσι με αντικείμενό τους την 

τέχνη της ζωγραφικής. Οι σημειώσεις και τα σχέδια αυτά 

συνθέτουν το σημαντικότερο ίσως «κείμενο» στην ιστορία της 

τέχνης, κείμενο που, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Παρέ-

μεινε, και παραμένει, ένα έργο εν εξελίξει ή, μάλλον, υπό διαρκή 

κατασκευή. Χρειάζονται εδώ, εξαρχής, κάποιες διευκρινίσεις. 

Τα περί ζωγραφικής γραπτά του Λεονάρντο πρώτα από 

όλα αφορούν: καλλιτεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσεις για την 

κατασκευή του εικαστικού χώρου μέσω της γεωμετρικής και 

της ατμοσφαιρικής προοπτικής, όπως επίσης και για την από-

δοση της φωτοσκίασης και των πτυχώσεων·  θεωρητικού τύ-

που σκέψεις περί της άμιλλας μεταξύ των τεχνών, μέσα από 

τις οποίες αναδεικνύεται η ανωτερότητα της ζωγραφικής, και 

περί της θεμελιώδους σημασίας που έχει για τους καλλιτέχνες 

η λεπτομερειακή μελέτη της φύσης· τέλος, πρακτικές οδηγίες 
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για τη διαρρύθμιση των ατελιέ, τη σκευή, τη συμπεριφορά και 

τη διαβίωση των ζωγράφων. 

Στο σύνολο αυτό των γραπτών του Λεονάρντο δεν θα συνα-

ντήσουμε παρά ελάχιστες ιστορικού χαρακτήρα σημειώσεις, 

με αναφορές, δηλαδή, στην ιστορία της ζωγραφικής ή στις «αυ-

θεντίες» της αρχαιότητας, θεματική σχεδόν υποχρεωτική για 

πολλούς από τους συγκαιρινούς του συγγραφείς που συνέταξαν 

παρόμοιες πραγματείες. Αντίθετα, και εδώ έγκειται μια από 

τις ιδιαιτερότητες της δικής του «πραγματείας», στο corpus 

αυτό συμπεριλαμβάνονται ή, ακριβέστερα, μπορούν (και πρέ-

πει) να συμπεριληφθούν, πολλές από τις παρατηρήσεις του οι 

οποίες, φαινομενικά, δεν έχουν άμεση σχέση με την τέχνη της 

ζωγραφικής, ήταν όμως εντελώς ενδεικτικές για τις δικές του 

αναζητήσεις καθώς εγγράφονται σε ό,τι ο ίδιος προσδιόριζε ως 

πραγματική δουλειά του ζωγράφου. Ποια είναι αυτή; 

Για τον Λεονάρντο η ζωγραφική αποκτά νόημα μόνον στον 

βαθμό που αποδίδει την κίνηση, τη ζωή, τη διαρκώς μετα-

βαλλόμενη πραγματικότητα σε κάθε τι· η εικαστική σύνθε-

ση είναι αδιανόητη δίχως την ουσιαστική αναπαράσταση της 

εσωτερικής και εξωτερικής φύσης του κάθε στοιχείου που τη 

συγκροτεί και δίχως τη συνάρτηση με τον χαρακτήρα και την 

ποιότητα του περιβάλλοντος, του αέρα και της ατμόσφαιρας.  

Εξ ου, και πρωτίστως στον Ντα Βίντσι, για την κατασκευή του 

εικαστικού χώρου δεν είναι αρκετή η χρήση της γεωμετρικής 
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προοπτικής· έτσι, ο ίδιος καταργεί τα περιγράμματα, χρωμα-

τίζει τις σκιές, δημιουργεί την ατμοσφαιρική προοπτική και 

επινοεί την τεχνική του sfumato. Περαιτέρω, του είναι εντε-

λώς απαραίτητο να κατανοήσει σε βάθος την εσωτερική δομή 

και τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών προκειμένου να 

αποδώσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, την εξωτερική, 

φαινομενική τους φόρμα. Στην απεικόνιση των ίδιων των αν-

θρώπινων μορφών, ο Λεονάρντο θεωρεί πρωταρχική υποχρέω-

ση του ζωγράφου να είναι σε θέση να αποδώσει τη διαφορετι-

κότητά τους, που οφείλεται στην ξεχωριστή ζωή του καθενός· 

με άλλα λόγια, να μπορεί να παραστήσει μέσω της απεικόνι-

σης των σωματικών χαρακτηριστικών τις ψυχικές διεργασίες 

οι  οποίες φανερώνονται με την αφορμή ενός εξωτερικού ερεθί-

σματος: να αποδίδει, ταυτόχρονα και στην ίδια μορφή, το ήθος 

και το πάθος της· αναζητήσεις, όλες αυτές, που ξεπερνάνε μιαν 

απλή φυσιογνωμική. 

Όλες σχεδόν οι παρατηρήσεις του Λεονάρντο –από εκείνες 

περί των αντανακλάσεων του φωτός μέχρι όσες σχετίζονται 

με τη βιολογία και την ανατομία των ζωντανών οργανισμών, 

την εσωτερική δομή των φυτών, το πέταγμα των πουλιών, 

την κίνηση του αέρα και τη σύνθεση των νεφών, την έκφραση 

των συναισθημάτων, ακόμα και οι φιλοσοφικού τύπου σκέψεις 

του– αποσκοπούσαν στην όσο το δυνατόν πειστικότερη, με την 

έννοια της πιο φυσιοκρατικής, ζωγραφική αναπαράσταση. 
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Η έγνοια του Λεονάρντο για τη ζωγραφική ως πεμπτουσία 

δημιουργίας έχει περισσότερους στόχους. Για να υποστηρί-

ξει την αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του ζωγράφου 

στην κοινωνία της εποχής του, αίτημα για την προώθηση του 

 οποίου πάσχιζαν πολλοί από τους ομοτέχνους του, ο ίδιος δεν 

χρειαζόταν την επίκληση της αρχαιότητας ή της θρησκείας, 

ούτε στην πράξη ούτε στη θεωρία: αυτό επιτελείται σιωπηλά 

–εκκωφαντικά για όσους ήταν σε θέση να τον εννοήσουν– μέσα 

ακριβώς από το σύνολο των σημειώσεων και των σχεδίων του· 

από αυτά τεκμηριώνεται η προσωπικότητα των δημιουργών 

και η αξία του έργου τους· πάνω από όλα: η πνευματικότητα 

της τέχνης («η ζωγραφική είναι πρωτίστως στο μυαλό εκεί-

νου που την επεξεργάζεται διανοητικά», γράφει) και συνάμα 

της επιστήμης της ζωγραφικής (η φράση «επιστήμη της ζω-

γραφικής» είναι από τις πλέον συνηθισμένες στα γραπτά του 

Ντα Βίντσι). 

Ξεκινώντας από την παρατήρηση και την κατονόηση των 

λειτουργιών της φύσης, μέσω της περιγραφής («descrivere») 

φτάνει στην εικαστική αναπαράστασή της («ritrarre»): αυτή 

ακριβώς η ανα-δημιουργία καθιστά τον ζωγράφο, πέρα από 

επιστήμονα, έναν μικρό θεό: «Θα μπορούσαμε ξεκάθαρα να 

ονομάσουμε [τη ζωγραφική] ανιψιά της φύσης και συγγε-

νή του θεού», γράφει ο Λεονάρντο· και ακόμα: «Η θεότητα 

που διαθέτει η επιστήμη του ζωγράφου είναι που κάνει το 
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μυαλό του να μεταμορφώνεται και να μοιάζει με εκείνο του 

θεού». 

Εφόσον, λοιπόν, η ζωγραφική περιλαμβάνει σχεδόν τα πά-

ντα και σε αυτήν αποσκοπεί η κάθε εξονυχιστική παρατήρηση 

του Λεονάρντο επί του αισθητού κόσμου, η «Πραγματεία περί 

Ζωγραφικής» δεν έχει σαφή όρια ή, μάλλον, τα όριά της είναι ευ-

ρύτατα: αποτελεί, για τον ίδιο, ένα έργο εν εξελίξει. Παρόμοια 

με πολλά άλλα έργα του, που παρέμειναν ημιτελή, η «πραγμα-

τεία» έμεινε ένα κείμενο ανολοκλήρωτο, χωρίς αρχή, μέση και 

τέλος. Η ολοκλήρωση (και) αυτού του έργου βρισκόταν ωστό-

σο, ακέρια και διαρθρωμένη σε κάθε λεπτομέρεια, στην οικου-

μενική σκέψη, μόνον φαινομενικά χαοτική, του Λεονάρντο, 

ο οποίος, όσο και αν το επιθυμούσε, ουδέποτε είδε τον κόπο 

του αυτόν να αποκτά έντυπη μορφή. Η ολοκλήρωση του έργου 

του βρισκόταν ακριβώς στον συχνά συνοπτικό και ελλειπτικό 

αλλά όχι αινιγματικό λόγο του: λόγο αυθεντικά ποιητικό, απο-

σταγμένο. (Ο Λεονάρντο αποφεύγει τετριμμένες εκφράσεις, 

θη ρεύει την κατάλληλη λέξη, βασίζει τον λόγο του σε έναν ζυ-

γισμένο, μελετημένο ρυθμό – δίχως αυτήν τη συνιστώσα, του 

λεπτού ποιητικού χαρακτήρα των γραπτών του, μας διαφεύγει 

ένα μεγάλο μέρος της σκέψης του).

Το περιεχόμενο των σημειώσεων του Λεονάρντο δεν απέ-

κτησε ποτέ από τον ίδιο μια συστηματικότητα τέτοια που 

απαιτούσε η συγκαιρινή του συγγραφική και εκδοτική πρακτι-
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κή – και την οποία διέθετε, για παράδειγμα, η πραγματεία Περί 

Ζωγραφικής του Leon Battista Alberti (1404-1472). Τα περί ζω-

γραφικής γραπτά του Λεονάρντο, όπως και όλα τα πολλά υπό-

λοιπα κείμενά του, παρέμειναν, με κάποια, ή με καθόλου, συ-

νάφεια μεταξύ τους, σε μορφή σημειώσεων. Και είναι χιλιάδες 

οι σημειώσεις που μας άφησε είτε σκόρπιες σε διάφορα φύλλα 

είτε στα σημειωματάριά του [εικ. 1], τα οποία, μετά τον θάνα-

τό του, το 1519 στο Αμπουάζ της Γαλλίας, διασκορπίστηκαν 

στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.  

•

1
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Ο τίτλος «Πραγματεία περί Ζωγραφικής» δόθηκε εκ των υστέ-

ρων, από όσους καταπιάστηκαν με το έργο της ανασύνθεσης 

και της αποκατάστασης της δομής και της συνάφειας των σχε-

τικών με τη ζωγραφική σημειώσεων του Λεονάρντο. Εύλογα, 

όλοι αυτοί, ακόμα και αν το επιθυμούσαν, δεν θα μπορούσαν να 

προχωρήσουν σε μια τέτοια εργασία παρά μόνον μέχρις ενός 

σημείου. Ήταν επόμενο να δημιουργήσουν μια νέα σύνθεση, με-

ταγράφοντας και ταξινομώντας ό,τι ήταν οι ίδιοι σε θέση να εν-

νοήσουν βάσει μιας λογικής που περισσότερο ανταποκρινόταν 

στη δική τους διαμόρφωση και στις κυρίαρχες περί τέχνης ιδέες 

της εποχής τους παρά στη σκέψη του Λεονάρντο και της δικής 

του εποχής. Ήταν επίσης αναπόφευκτο, προκειμένου να δημι-

ουργήσουν μια σύνθεση με έναν συμπαγή, ή τουλάχιστον συνε-

κτικό, χαρακτήρα, να αφαιρέσουν πολλά στοιχεία από τις σκόρ-

πιες σημειώσεις του Δασκάλου ή/και να τροποποιήσουν άλλα, 

ενίοτε αλλοιώνοντάς τα. Σε μια τέτοια εργασία ανασύνθεσης, 

η φιλολογική πρακτική για την αποκατάσταση του κειμένου 

εξ ανάγκης συμβάδιζε (και συμβαδίζει) με τη διαμορφούμενη 

συν τω χρόνω γνώση του έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι, τις 

εκάστοτε κρατούσες απόψεις περί τέχνης, την ίδια την καλλιτε-

χνική πρακτική και, τέλος, με τις τεχνικού χαρακτήρα δυνατό-

τητες και, κυρίως, τους περιορισμούς της τυπογραφίας και της 

τεχνολογίας. 
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Η δύσκολη, και διαρκής, γέννηση  

της «Πραγματείας»

 
Όσοι ανέλαβαν το έργο της έκδοσης των σημειώσεων του 

Λεο νάρντο Ντα Βίντσι, εκτός του ότι, αναπόφευκτα, όπως ει-

πώθηκε, λίγο ή πολύ αυθαιρέτησαν, είχαν να αντιμετωπίσουν 

πολλές και ιδιαίτερες δυσκολίες. Πρώτα από όλα, η αυτονόητη 

και μεγαλύτερη δυσκολία: να μείνουν πιστοί στο πνεύμα και 

στο γράμμα του Λεονάρντο. Και για τα δύο ορθώνονταν μια 

σειρά από, εν μέρει αξεπέραστα, εμπόδια. Κατ’ αρχάς, έπρεπε 

2

3
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να αναγνωσθεί και να μετα-

γραφεί η κατοπτρική γραφή 

του (για την ανάγνωσή της 

χρειάζεται καθρέφτης) [εικ. 

2-3]. Ύστερα, η ίδια η γλώσ-

σα παρουσιαζόταν ιδιαίτερα 

στριφνή και δυσνόητη στους 

εκάστοτε εκδότες, οι οποίοι 

έπρεπε να κατατάξουν, θε-

ματικά και νοηματικά, τις 

διάσπαρτες σημειώσεις. Τον 

Λεονάρντο τον απασχολούσε 

ελάχιστα η ομοιομορφία του περιεχομένου των γραπτών του: 

καθώς η σκέψη του «έτρεχε» πιο γρήγορα από την πένα, μπο-

ρούσε κάλλιστα στο ίδιο φύλλο να σημειώνει παρατηρήσεις 

για την κίνηση των νεφών, μια προτροπή για τους ζωγράφους, 

έναν αφορισμό ή έναν στίχο. Σε ένα φύλλο μπορούσε επίσης 

να απεικονίζει δίπλα στην κάτοψη μιας εκκλησίας το κεφάλι 

ενός ανθρώπου ή ένα πικτογράφημα [εικ. 4]. Επομένως, όσοι 

θα καταπιάνονταν να διαβάσουν, να μεταγράψουν και να τα-

ξινομήσουν γραπτά και σχέδια του Λεονάρντο καταδύονταν 

σε έναν κόσμο μαγευτικό μεν, αλλά γεμάτο δύσβατα μονοπά-

τια. Τα λάθη ήταν εύλογα τόσο στη μεταγραφή όσο και στην  

ταξινόμηση. 

4
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Μια ακόμα πιο απαιτητική εργασία ακολουθούσε στη διαδι-

κασία της έκδοσης: δεδομένου ότι οι σκόρπιες σημειώσεις του 

Φλωρεντινού αποκτούν νόημα μόνον αν συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα σχέδια, θα έπρεπε τα κείμενα να αντιστοιχισθούν 

με τις κατάλληλες, και επίσης διάσπαρτες, εικόνες, οι οποίες 

θα έπρεπε να αναπαραχθούν με τη (και στη) σειρά τους. Μόνον 

με μια τέτοια αντιστοίχιση το σχέδιο θα μπορούσε να κατα-

στήσει κατανοητή την ανάλογη σημείωση του Λεονάρντο, και 

αντίστροφα. Έτσι, ακόμα και αν εντοπίζονταν τα πρωτότυπα 

σχέδιά του, πράγμα καθόλου εύκολο, θα έπρεπε στη συνέχεια 

να σχεδιαστούν εκ νέου από ειδικό ζωγράφο-σχεδιαστή, που 

όφειλε, υπό ιδανικές συνθήκες, να έχει τα αυθεντικά έργα προ 

οφθαλμών· κατόπιν τα νέα σχέδια θα έπρεπε να μεταφερθούν, 

με αντίστροφη φορά, από έναν ή περισσότερους χαράκτες σε 

ξύλινη, χάλκινη ή λίθινη επιφάνεια, να γίνουν χαρακτικά· τέ-

λος, τα χαρακτικά αυτά να τοποθετηθούν στο οικείο χωρίο του 

κειμένου, να προσαρμοστούν στην αντίστοιχη σελίδα – αυτό 

που θα λέγαμε σήμερα να γίνει σελιδοποίηση. 

Και αν, γενικά, σε παλαιότερες εποχές οι τεχνικές δυσκολίες 

της δημιουργίας των βιβλίων τέχνης ήταν μεγάλες (όπως μας 

τις έχει αφηγηθεί με γλαφυρό τρόπο ο Φράνσις Χάσκελ στη 

Δύσκολη γέννηση του βιβλίου τέχνης), στην περίπτωση του Λεο-

νάρντο αυτές οι δυσκολίες γίνονταν ακόμα, και ίσως ασυγκρί-

τως, μεγαλύτερες. Πώς θα μπορούσαν να αναπαραχθούν, με 
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έναν κατά το δυνατόν πιστό τρόπο, όσα είχε σχεδιάσει με μια 

μέθοδο εξονυχιστικής, σχεδόν βασανιστικής, μελέτης και επε-

ξεργασίας; Για να φέρουμε μόνον μερικά παραδείγματα, βασι-

κά για την «πραγματεία» του Λεονάρντο: Πώς θα μπορούσε 

να εικονογραφηθεί ικανοποιητικά με ασπρόμαυρα χαρακτικά 

η εντολή του Δασκάλου για τη δημιουργία της ατμοσφαιρικής 

προοπτικής που μόλις και μετά βίας θα ήταν κατανοητή (για 

όσους θα συμμερίζονταν ανάλογες αναζητήσεις), και μόνον 

μέσα από ελαιογραφίες; Ή, πώς θα μπορούσαν να αποδοθούν 

οι εικαστικές παρατηρήσεις περί της σκιάς (που για τον Λεο-

νάρντο διαθέτει πάντοτε χρώμα), περί της απόδοσης ανατομι-

κών λεπτομερειών, πτυχώσεων ή εκφράσεων της ψυχής του 

ανθρώπου [εικ. 5]; 

5
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Δεν ήταν μόνον τεχνικά ακατόρθωτο να αναπαραχθούν τα έργα 

του Λεονάρντο· ήταν κυρίως αδύνατο να γίνουν κατανοητά από 

άλλους καλλιτέχνες, που σχεδόν πάντα δούλευαν κατόπιν πα-

ραγγελίας. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και πάλι μόνον σε ορι-

σμένα σημεία της σκέψης και της τέχνης του Λεονάρντο. Έτσι, 

οι σχεδιαστές και οι χαράκτες που κλήθηκαν να αποδώσουν τα 

σχέδιά του (όπως και τα έργα, για παράδειγμα τη Μόνα Λίζα 

[εικ. 6]), είτε προκειμένου να συνοδεύσουν την «πραγματεία» 

είτε σε άλλες ευκαιρίες εικονογράφησης, δεν θα μπορούσαν 

παρά να δώσουν μια δική τους ερμηνεία, κατά κανόνα σύμφω-

νη με τις κυρίαρχες απόψεις, την τεχνοτροπία και το γούστο 

6
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της εποχής τους· αναγκαστικά, δημιούργησαν νέα σχέδια τα 

οποία τις περισσότερες φορές ελάχιστη σχέση είχαν με τα 

αντίστοιχα των σημειώσεων του Λεονάρντο. 

Μια επιπλέον παράμετρος, την οποία πρέπει να έχουμε πά-

ντοτε κατά νου (με την απόσταση που μας χωρίζει από την επο-

χή που πραγματοποιήθηκαν οι διάφορες απόπειρες ανασύνθε-

σης της «Πραγματείας»), είναι οι διαφορετικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες έδρασαν οι εκάστοτε παλαιοί εκδότες από εκείνες 

που συγκροτούσαν το κλίμα μέσα στο οποίο έζησε και δημι-

ούργησε ο Λεονάρντο: αυτό που συνήθως ονομάζουμε Ουμανι-

σμό και το οποίο παρήλθε, ανεπιστρεπτί, λίγο μετά τον θάνατό 

του. Φτάνει να διαβάσουμε, κάτω από τις γραμμές, τη βιογρα-

φία του Φλωρεντινού από τον Giorgio Vasari (1511-1574) για 

να αντιληφθούμε την αντιστροφή του ουμανιστικού αυτού κλί-

ματος. Στη μάλλον σύντομη, σε σχέση με τις βιογραφίες που 

ο Βαζάρι αφιερώνει σε άλλους καλλιτέχνες, «Vita di Lionardo 

da Vinci» [εικ. 7], πιο πολύ καλούμαστε να μαντέψουμε το με-

γαλείο της τέχνης και του πνεύματος του Λεονάρντο παρά να 

το διαβάσουμε ρητώς και ξεκάθαρα: και αυτό γιατί, εμμέσως 

πλην σαφώς, ο Βαζάρι όχι μόνον προσάπτει στον Λεονάρντο 

την κατηγορία της αίρεσης αλλά, επιπλέον και σχεδόν απρο-

κάλυπτα, συγκαταλέγει τη φιγούρα του ανάμεσα στους καλλι-

τέχνες οι οποίοι από τα μέσα του 16ου αιώνα και εξής, σε μια 

εποχή αντιμεταρρυθμιστικής κουλτούρας σε πλήρη ανάπτυξη, 
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θα αποτελούσαν ένα μάλλον καλλιτεχνικό αντι-πρότυπο παρά 

ένα καταξιωμένο πρότυπο. 

•

Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω δυσκολίες και παραμέτρους, 

μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι σχεδόν κάθε προσπά-

θεια για (ανα)σύνθεση και αποκατάσταση των γραπτών του 

Λεονάρντο εξέβαλλε σε ένα κάθε φορά νέο κείμενο, με τη σειρά 

του ανοιχτό σε νέα περιεχόμενα και, ακολούθως, σε καινούργιες 

7
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ερμηνείες. Αποτέλεσμα: να έχουμε πολλές «πραγματείες περί 

ζωγραφικής» με το όνομα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Με άλλα 

λόγια, όσοι αποπειράθηκαν να εκδώσουν τις σημειώσεις του, 

εκφράζοντας κατά κανόνα το δικό τους επιστημονικό, καλλι-

τεχνικό, πνευματικό αλλά και ιδεολογικό κλίμα και πιστεύω, 

έδωσαν μια λίγο-πολύ ανάλογη «πραγματεία». Στην καλύτερη 

περίπτωση, η ανασύνθεση των κειμένων του θα αποτελούσε 

μια πρόκληση για καλλιτέχνες και θεωρητικούς, εκδότες και 

τυπογράφους. 

Και αν τα παραπάνω συνθέτουν τους παράγοντες της συ-

ναρπαστικής περιπέτειας της «πραγματείας», της πορείας της 

από το χειρόγραφο στο έντυπο, η ίδια η ιστορία των ανασυν-

θέσεων, ήτοι των πολλών «πραγματειών», παρουσιάζει από 

μόνη της ένα μεγάλο ενδιαφέρον· όχι ως μια ακόμα ψηφίδα στη 

φθαρμένη από την πολλή χρήση έννοια της «πρόσληψης» –που 

σε αυτή την περίπτωση θα αγνοούσε ή θα παρέβλεπε το ίδιο 

το έργο του Λεονάρντο– αλλά ως μια σημαντική πτυχή σε αυ-

τήν καθεαυτήν την εξέταση της καλλιτεχνικής πράξης και της 

θεωρίας της τέχνης και, ευρύτερα, της αλλαγής του γούστου 

και της ιστορίας των ιδεών: αφορά την ιστορία της τέχνης και 

ταυτόχρονα την ιστοριογραφία της. 

Η εκδοτική πλευρά αυτής της ανασύνθεσης συνιστά μόνον μία 

πτυχή της περιπέτειας της «Πραγματείας περί Ζωγραφικής». 

Η εξιστόρησή της δεν αποτελεί απλή απαρίθμηση μιας σειράς 
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εντύπων· μέσα από την αναλυτική εξέταση των εκδόσεων είναι 

δυνατό να διερευνηθούν πολλά περισσότερα ζητήματα: Πώς 

διάβασαν και τι μπόρεσαν να κατανοήσουν όσοι, καλλιτέχνες 

και συγγραφείς, ασχολήθηκαν με τις σχετικές με τη ζωγραφι-

κή σημειώσεις του Λεονάρντο από τον 16ο έως και τις αρχές 

του 20ού αιώνα· πώς ερμήνευσαν, ανάλογα με τις δικές τους 

αναζητήσεις, τις οδηγίες του· αν, πώς και σε ποιον βαθμό οι 

σκέψεις του γονιμοποίησαν την καλλιτεχνική δημιουργία και 

τη θεωρητική σκέψη διά μέσου των αιώνων. Παράλληλα, θα 

πρέπει να μελετηθούν οι τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες 

όσων προσπάθησαν να αποτυπώσουν σχέδια και ολοκληρωμέ-

νες δημιουργίες του. Η περιπέτεια, έτσι, της κριτικής παρά-

δοσης των σημειώσεών του συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο 

γοητευτική. Σε αυτήν μπορούμε να διαβάσουμε ως έναν βαθμό 

την ιστορία της τέχνης των προηγούμενων αιώνων.  

Η editio princeps της «Πραγματείας» (1651)

Κατά τον 16ο και τις αρχές του 17ου αιώνα, οι περί ζωγραφι-

κής ιδέες και οδηγίες του Λεονάρντο ντα Βίντσι κυκλοφορού-

σαν με διάφορες μορφές και τρόπους –μη εξαιρουμένου εκεί-

νου της λογοκλοπής–, πρώτα από όλα σε πλήθος χειρόγραφα 

στα οποία μεταγράφονταν επιλεκτικά και κατά το δοκούν οι 
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σημειώσεις του. Η έκδοση των 

σημειώσεων, ωστόσο, έμελλε 

να αργήσει πολύ: για πρώτη 

φορά πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι το 1651, με την επιμέ-

λεια του λόγιου Raphaël Trichet 

du Fresne (1611-1661), και βα-

σίστηκε σε ένα χειρόγραφο το 

οποίο ο ρωμαίος πολυσχιδής λό-

γιος και μαικήνας Cassiano dal 

Pozzo (1588-1657) είχε προσφέ-

ρει στον γάλλο συλλέκτη Paul 

Fréart Sieur de Chantelou (1609-

1694) [εικ. 8]. Μακρινή πηγή του χειρογράφου αυτού ήταν 

ένα συμπίλημα του μαθητή του Ντα Βίντσι, Francesco Melzi 

(1491/1493-1570), με τίτλο «Βιβλίο Ζωγραφικής» (Libro di 

pittura), το οποίο συνιστά τη σημαντικότερη συλλογή-επιλογή 

των σημειώσεων περί ζωγραφικής του Λεονάρντο· συλλογή 

βασισμένη στα ίδια τα γραπτά του Δασκάλου, τα οποία ο Μέλ-

τσι συγκέντρωσε, μετέγραψε, ομαδοποίησε θεματικά, εικο-

νογράφησε και, σύμφωνα με τον Βαζάρι, αποπειράθηκε, ατε-

λέσφορα, γύρω στα 1540, να εκδώσει. Στην έκδοση του 1651, 

ωστόσο, παραλείφθηκαν σημαντικά κεφάλαια –ακόμα και 

της κατά Μέλτσι εκδοχής– της λεοναρδικής «πραγματείας», 

8
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όπως οι σημειώσεις περί της άμιλλας των τεχνών (γνωστής 

στον 16ο αιώνα ως paragone)· στην ίδια έκδοση εντάχθηκαν 

οι πραγματείες περί ζωγραφικής και περί του αγάλματος του 

Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, μαζί με βιογραφικά και άλλα ει-

σαγωγικά κείμενα. Ο ζωγράφος ο οποίος ανέλαβε να σχεδιάσει 

τις παραστάσεις που εικονογράφησαν τα γραπτά του Λεονάρ-

ντο ήταν ο διάσημος Nicolas Poussin (1594-1665) – όσα σχέδια 

δεν περιλάμβαναν ανθρώπινες μορφές ανατέθηκαν στον άσημο 

Pierfrancesco degli Angeli. 

Ο Πουσέν δεν συμμεριζόταν παρά ελάχιστα τις νατου-

ραλιστικές ανησυχίες και αναζητήσεις του Λεονάρντο. Για 

τον γάλλο ζωγράφο του 17ου αιώνα το ζωγραφικό ιδεώδες 

εκπορευόταν από μιαν εξωραϊσμένη και εκλεκτικιστικά ιδω-

μένη φύση και από μιαν ηρωϊκή αρχαιότητα. Ένας τέτοιος 

κλασικισμός ήταν, υπό μίαν έννοια, ακριβώς το αντίθετο από 

όσα πρέσβευε ο Ντα Βίντσι, για τον οποίο η φύση, η διαρ-

κώς μεταβαλλόμενη κίνηση, η ζωή («η κίνηση είναι η αρχή 

κάθε ζωής», έγραφε), ήταν ο μοναδικός οδηγός του και η ανα-

παράστασή τους η μόνη του έγνοια. Το ότι ο Πουσέν, για να 

«εικονογραφήσει» τις οδηγίες του, χρησιμοποίησε εν πολλοίς 

τις εξιδανικευμένες μορφές των αρχαίων γλυπτών, αποτέλε-

σε μιαν ερμηνεία της σκέψης του Λεονάρντο πολύ κοντά στην 

αλλοίωσή της [εικ. 9].  
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Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη έκδοση των σημειώσεων του 

Λεονάρντο γνώρισε μεγάλη διάδοση. Σε αυτήν θα βασιζόταν 

για πολύ καιρό κάθε μεταγενέστερη έκδοση, μετάφραση ή δια-

σκευή των κειμένων του. Καθώς μάλιστα η «Πραγματεία» 

γρήγορα έγινε ένας από τους άξονες της Γαλλικής Ακαδη μίας 

Ζωγραφικής και Γλυπτικής (ιδρύθηκε το 1648), κατέστη ένα 

αναγκαίο σημείο αναφοράς, όχι πάντοτε αδιαμφισβήτητο –

κάθε άλλο– τόσο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση όσο και για 

τις θεωρητικές συγγραφές περί τέχνης και, ακόμα, ένα είδος 

εγχειριδίου για ανάλογες ακαδημίες πολλών χωρών. Έτσι, 

εκδόσεις της «Πραγματείας» πραγματοποιήθηκαν σε όλη την 

Ευρώπη: μέχρι μόνον τις αρχές του 18ου αιώνα είχαν ήδη κυ-

κλοφορήσει εκδόσεις στα γαλλικά (το 1651, ταυτόχρονα με 

9
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την ιταλική, και ξανά το 1716), στα ιταλικά (1733 [εικ. 10]), 

στα αγγλικά (1721 [εικ. 11]), στα γερμανικά (1724 [εικ. 12]), 

στα ολλανδικά (1682 και 1704)· μόνον η πρώτη ισπανική έκδο-

ση θα αργούσε: πραγματοποιήθηκε το 1784. 

Το ότι οι μεταγενέστερες εκδόσεις της «Πραγματείας» 

βασίζονταν στην έκδοση του 1651 δεν σημαίνει ότι αυτές δεν 

αποτελούσαν, αναγκαστικά, νέες εκδοχές του λεοναρδικού κει-

μένου. Ήταν επόμενο, καθώς σε κάθε καινούργιο τύπωμα χρει-

αζόταν να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία: να στοιχειοθετηθούν 

εκ νέου οι σημειώσεις, όχι σπάνια με τις συνήθεις για την εκ-

δοτική πρακτική της εποχής τροποποιήσεις, να ξανασχεδια-

στούν και να ξαναχαραχθούν οι συνοδευτικές εικόνες, επίσης 

με πολλές αλλαγές, οφειλόμενες περισσότερο στις τεχνικές δυ-

νατότητες και τους περιορισμούς της τυπογραφίας και συνάμα 

υποκείμενες στις διαφορετικές καλλιτεχνικές και αισθητικές 

προτεραιό τητες. 

Σε κάθε μεταγενέστερη εκδοχή, ακόμα και στην περίπτω-

ση που θα αναπαραγόταν σε γενικές γραμμές το περιεχόμε-

νο του κειμένου του 1651 και θα γινόταν σεβαστή η πρώτη 

εικονογράφηση, υπήρχαν πάντα μικρότερες ή μεγαλύτερες 

αποκλίσεις και αλλαγές, στο μέτρο που είχε μεταβληθεί και η 

αντίληψη των επιμελητών για το νόημα των σημειώσεων του 

Λεονάρντο και το γούστο των εκδοτών. Κάθε μεταγενέστερη 

εκδοχή-αναπαραγωγή της «Πραγματείας», όσο και αν βασι-
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ζόταν στην editio princeps (ακόμα και όταν επρόκειτο για τις 

όχι σπάνιες περιπτώσεις δημιουργίας νέων χειρογράφων), 

δεν ήταν παρά μια νέα ανάγνωση-ερμηνεία των γραπτών του 

Ντα Βίντσι.  

Μια μετάφραση της «Πραγματείας» στα ελληνικά 

Την εποχή που δημοσιεύονταν οι πρώτες μεταφράσεις της 

«Πραγματείας» ετοιμαζόταν και μια ελληνική έκδοση: την εκ-

πονούσε, βασιζόμενος επίσης στην εκδοχή του 1651, ο ζωγρά-

φος και στρατιωτικός στην υπηρεσία της Βενετίας Παναγιώ-

της Δοξαράς (1662-1729). Από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, 

ο Δοξαράς είναι ο πρώτος που δούλεψε εξ ολοκλήρου με τους 

τρόπους της «δυτικής» τέχνης: έδωσε έργα αμιγώς στο «να-

τουράλε», όπως αποκαλούσαν τη «δυτική» ζωγραφική κατά 

τον 18ο αιώνα στις ελληνικές χώρες και ιδίως στον χώρο του 

Ιονίου – λέξη η ίδια, το «νατουράλε», που, όσο και αν χρησιμο-

ποιείται κάπως αυθαίρετα εκείνη την εποχή, παραπέμπει, όσο 

λίγες, απευθείας στον Λεονάρντο. 

Ο Δοξαράς, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της μετάφρα-

σης, επέλεξε να αποδώσει τις άγνωστες έννοιες και τους νεο-

φανείς όρους που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις του Λεο-

νάρντο κατά βάση στην καθομιλουμένη ελληνική της εποχής 
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προκειμένου, όπως ο ίδιος 

δηλώνει, οι βασικές αρχές 

της ζωγραφικής να γίνουν 

κτήμα των ελληνόφωνων 

ομοτέχνων του. Για τον 

ίδιο σκοπό μετέφρασε στα 

ελληνικά και άλλα κείμενα: 

την πραγματεία περί ζω-

γραφικής του Αλμπέρτι, 

οδηγίες περί τοιχογρα φίας 

του ιησουίτη ζωγράφου 

Andrea Pozzo (1642-1709), 

το πρώτο καλλιτεχνικό λε-

ξικό του Pellegrino Antonio 

Orlandi (1660-1727). Ο Δοξαράς συγκέντρωσε τις μεταφρά-

σεις αυτές, μαζί με κάποια μικρότερα κείμενα, σε ένα εκτενές 

εικονογραφημένο σύγγραμμα, με τίτλο «Τέχνη Ζωγραφίας», 

το οποίο σκόπευε να εκδώσει, πιθανότατα στη Βενετία. Πα-

ρότι η προετοιμασία της ελληνικής έκδοσης είχε προχωρήσει 

αρκετά, όπως διαπιστώνουμε από τα δύο σωζόμενα απόγρα-

φα, ένα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, με χρονολο-

γία 1720 [εικ. 13], και ένα δεύτερο, πληρέστερο, στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, χρονολογημένο το 1724 [εικ. 14-17], 

τελικά, άγνωστο για ποιους λόγους, δεν πραγματοποιήθηκε. 

13
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Μέσα από τη μετάφραση κειμένων που διαδραμάτισαν κα-

θοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιταλικής και, ευρύτερα, της 

«δυτικής» τέχνης, ο Δοξαράς στόχευε στην εισήγηση καινο-

τομιών στη ζωγραφική παραγωγή των ελληνόφωνων πληθυ-

σμών οι οποίες αφορούσαν νεωτερισμούς στην εικονογραφία, 

την τεχνική και το ύφος. Αυτή η επιδίωξη του έλληνα ζωγρά-

φου για μια ριζική παρέμβαση στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της 

εποχής του παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον: όχι μόνο ιστο-

ρικό και καλλιτεχνικό, αλλά επίσης πολιτικοϊδεολογικό, θρη-

σκευτικό και γλωσσικό.  

14-15

16-17
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Η μετάφραση του Ντα Βίντσι από τον Δοξαρά, η μοναδική 

που διαθέτουμε μέχρι σήμερα στην ελληνική γλώσσα, παρέ-

μεινε ανέκδοτη μέχρι τις μέρες μας: κυκλοφόρησε πρόσφατα 

από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-

νας [εικ. 18].

Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι η «Τέχνη Ζωγραφίας» κυκλο-

φορούσε τουλάχιστον κατά τον 18ο αιώνα, σε χειρόγραφη 

μορφή, τόσο στον χώρο του Ιονίου όσο και στη Βαλκανική 

χερσόνησο. Για να φέρουμε εδώ μόνον ένα παράδειγμα: σε 

κώδικα με τίτλο «Περί Ζωγραφίας», χρονολογημένο το 1781 

18
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και φυλασσόμενο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους [εικ. 19], 

περιέχονται αποσπάσματα της «Πραγματείας» του Λεονάρ-

ντο, αντλημένα από το χειρόγραφο του Δοξαρά και αποδο-

σμένα σε μια πιο λόγια γλώσσα. Η σημαντικότερη όμως επί-

δραση της μεταφραστικής αυτής εργασίας του Παναγιώτη 

Δοξαρά μπορεί να εντοπιστεί στην ίδια τη ζωγραφική παρα-

γωγή των ελληνικών χωρών και γενικότερα των Βαλκανίων, 

εργασία που μένει ακόμα να γίνει. 

19
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Η έκδοση των χειρογράφων και οι «εικόνες» 

του Λεονάρντο ντα Βίντσι

Η ενασχόληση με τα γραπτά του Λεονάρντο αποκτά νέες δια-

στάσεις στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου ενώ 

παράλληλα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται νέες εκ-

δόσεις της «Πραγματείας», οι οποίες αναπαρήγαν εν πολλοίς 

την παρισινή εκδοχή του 1651. Η επίδραση των ιδεών του 

Διαφωτισμού συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός διαφορετικού εν-

διαφέροντος για τη φυσιογνωμία του Φλωρεντινού. Καθορι-

στικής σημασίας στάθηκαν σε αυτό οι έρευνες του ιταλού φυ-

σικού Giovanni Battista Venturi (1746-1822), ο οποίος, έχοντας 

ήδη γνώση άλλων πραγματειών περί τέχνης –του Piero della 

Francesca (1416-1492) και του Francesco di Giorgio Martini 

(1439-1501), μεταξύ άλλων–, μελέτησε τα λεοναρδικά χειρό-

γραφα που από το 1796 φυλάσσονται στο Institut de France του 

Παρισιού. Η ρηξικέλευθη μελέτη του Βεντούρι Esssai sur les 

ouvrages psysicho-mathématiques de Léonard de Vinci [εικ. 20], 

στην οποία εξεταζόταν ευρύτερα η δραστηριότητα του Ντα 

Βίντσι και περιλαμβάνονταν χαρακτικές αναπαραγωγές πρω-

τότυπων σχεδίων του, σηματοδότησε την έναρξη της επιστη-

μονικής ενασχόλησης με το έργο του.  

Σημαντικό γεγονός επίσης, ειδικά για το ζήτημα της «Πραγ-

ματείας περί Ζωγραφικής», αποτέλεσε η έκδοση το 1817 στη 
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Ρώμη του προαναφερθέντος χειρογράφου του Μέλτσι, του πε-

ρίφημου πλέον κώδικα Urbinatus Latinus 1270 [εικ. 21]. Σε 

αυτό το κείμενο, το οποίο κατά μεγάλο μέρος ταυτίζεται με 

τις σημειώσεις περί ζωγραφικής του Λεονάρντο, θα στηρίζο-

νταν στη συνέχεια πολλές από τις μεταγενέστερες εκδόσεις και 

μεταφράσεις, όπως του Heinrich Ludwig το 1882 στη Βιέννη ή 

του Philip McMahon το 1956 στο Πρίνστον. Όσο όμως και αν 

ο κώδικας του Μέλτσι βασιζόταν στα χειρόγραφα του Λεονάρ-

ντο, δεν έπαυε να είναι ένα μεταγενέστερο συμπίλημα, και ως 

προς τα κείμενα και ως προς την εικονογράφηση· πληρέστερο 

και πιστότερο των προηγουμένων αλλά, πάντως, συμπίλημα: 

δεν έπαυε, δηλαδή, να αποτελεί μιαν ακόμα ερμηνεία του Λεο-

νάρντο, μιαν ακόμα «Πραγματεία περί Ζωγραφικής». 

•

20 21
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Για τη διπλωματική μεταγραφή των 

ιδιόχειρων γραπτών σημειώσεων του 

Λεονάρντο και για μια πρώτη πιστή 

αναπαραγωγή των σχεδίων του έπρε-

πε να περιμένουμε μέχρι το 1883, όταν 

κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η δίτομη 

έκδοση The Literary Works of Leonardo 

da Vinci, Compiled & Edited from the 

Original Manuscripts, θεμελιώδης και 

μνημειώδης εργασία του γερμανού 

ιστορικού της τέχνης Jean Paul Richter (1847-1937). Ο τελευ-

ταίος αναζήτησε τους πρωτότυπους κώδικες του Λεονάρντο, 

ομαδοποίησε, μετέγραψε και μετέφρασε στα αγγλικά τις ση-

μειώσεις του και, το πιο σημαντικό, δημοσίευσε τα αντίστοι-

χα σχέδια του Λεονάρντο σε φωτογραφική αναπαραγωγή [εικ. 

22]. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Charles Ravaisson-Mollien, γιος του 

φιλόσοφου Félix Ravaisson-Mollien, εξέδωσε στο Παρίσι σε έξι 

τόμους, από το 1881 έως το 1891, τους αυτόγραφους κώδικες 

του Λεονάρντο που φυλάσσονται στο Ινστιτούτο της Γαλλίας, 

σε φωτομηχανική αναπαραγωγή (facsimile), διπλωματική έκδο-

ση και γαλλική μετάφραση. Οι παραπάνω εκδόσεις και τα νέα 

χειρόγραφα του Λεονάρντο που έρχονταν στο φως και δημοσι-

εύονταν με επιστημονικές πλέον μεθόδους έκαναν εφικτές στη 

συνέχεια πολλές νέες εκδόσεις της «Πραγματείας». Σημαντικά 

22
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ήταν επίσης τα πλεονεκτήματα που οσημέραι προσέφερε η τε-

χνολογία βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα των φωτογρα-

φιών και την πιστότητα των αναπαραγωγών. 

Αφού ξεπεράστηκαν οι περιορισμοί της ασπρόμαυρης φωτο-

γραφίας, κατέστη πλέον δυνατό, μέσα από τις υψηλής πιστότη-

τας αναπαραγωγές, να διακριβωθεί η αυθεντικότητα των χειρο-

γράφων, να ιδωθούν και οι πιο ανεπαίσθητες πινελιές ή μολυβιές, 

ακόμα και να διαπιστωθούν τα «ίχνη», τα αποτυπώματα, του 

Λεονάρντο. Είμαστε πια σε θέση να διακρίνουμε τι ανήκει στον 

Δάσκαλο και τι είναι μεταγενέστερη προσθήκη πάνω στην ίδια 

σελίδα ή ακόμα και στο ίδιο κείμενο ή σχέδιο. Στις μέρες μας, 

που διαθέτουμε ψηφιοποιημένες, ακόμα και εικονικές, εκδόσεις 

της πραγματείας (για παράδειγμα, στους διαδικτυακούς τόπους 

www.treatiseonpainting.org και www.leonardodigitale.com), 

η ανάγνωση, η μελέτη και η ερμηνεία των σημειώσεων του Ντα 

Βίντσι αλλά και εκείνων που αφορούν ειδικά τη ζωγραφική 

έχουν αποκτήσει εισέτι μεγαλύτερες διαστάσεις. 

•
Με την έκδοση των αυτόγραφων κωδίκων του Λεονάρντο, συ-

νεχίστηκε η αποκατάσταση της «Πραγματείας», πάντα με 

βάση τις εκάστοτε προτεραιότητες και τις πεποιθήσεις των 

επιμελητών, κατά κανόνα ιστορικών της τέχνης αλλά όχι μό-

νον. Όπως είναι ευνόητο, κάθε απόπειρα όχι μόνον συνεχίζει 

να συγκροτεί μια λίγο ή πολύ διαφορετική «Πραγματεία», η 
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οποία εξακολουθεί να παραμένει υπό κατασκευή· συνάμα τρο-

φοδοτεί, και ενίοτε καθορίζει, τις σχετικές, αλλεπάλληλες και 

πολλές φορές αντικρουόμενες, ερμηνείες. Το ιστορικό πρόσω-

πο του Λεονάρντο (και, καθόλου σπάνια, ο μύθος του) αντιστοι-

χεί ως έναν βαθμό στην έκδοση των σημειώσεών του, προπα-

ντός των σημειώσεών του περί ζωγραφικής. 

Έτσι, αναλόγως των ιστοριογραφικών, καλλιτεχνικών και 

ιδεολογικών πλεγμάτων μέσα από τα οποία διαβάστηκαν οι 

σημειώσεις, προβλήθηκαν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες 

πολλές «εικόνες» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Από τον καλλιτέ-

χνη με τον οποίο, κατά τον Βαζάρι, άρχισε η «μοντέρνα μανιέ-

ρα» της αναγέννησης των τεχνών στον αισθητικιστή που τάχα 

γυρεύει την επιτηδευμένη αρμονία ως όχημα του ωραίου. Από 

τον οικουμενικό άνθρωπο, τον κατεξοχήν homo universalis, πρό-

δρομο και πρότυπο των εγκυκλοπαιδιστών του Διαφωτισμού 

και την πλέον εμβληματική μορφή μιας εξωραϊσμένης και ηρωι-

κής Αναγέννησης, συνώνυμης μιας πνευματικής ακμής, έως τον 

κεντρικό εκπρόσωπο μιας décadence ατμόσφαιρας των τελών 

του ευρωπαϊκού 19ου αιώνα. Και από τον πολυσχιδή στοχαστή, 

φιλόσοφο, καλλιτέχνη-επιστήμονα, εφευρέτη (που θα εμπνεύσει 

τον Ιούλιο Βερν) και ακάματο ερευνητή της ουσίας των φυσικών 

πραγμάτων που βασανίζει την κάθε παραδεδομένη βεβαιότητα, 

μέχρι τον αλχημιστή, τον μάγο, τον μέτοχο αποκρυφιστικών 

νοημάτων ή μέλος συνωμοσιών, και ακόμα τον μύστη, τον προ-
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φήτη ή τον θεοσοφιστή (ο θεοσοφιστής Joséphin Péladan θα εκ-

δώσει μάλιστα την «Πραγματεία περί Ζωγραφικής» το 1910). 

Και από τον δαιμόνιο ερευνητή της παραμικρής λεπτομέρειας, 

ικανό να διαβλέπει, μέσα από τα σωματικά και φυσιογνωμικά 

τους χαρακτηριστικά, τον πλέον μύχιο χαρακτήρα, το ήθος των 

ανθρώπων και τα ανάλογα πάθη τους, στον φυσιογνωμιστή και 

εγκληματολόγο (όχι τυχαία, μεταξύ των ευάριθμων βιβλίων που 

έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα ο φανταστικός ήρωας Ηρακλής 

Πουαρό, φιγουράρει μια έκδοση των γραπτών του Λεονάρντο 

[εικ. 23]), στον «Ιταλό Φάουστ» (για τον Γκαμπριέλε ντ’ Ανούν-

τσιο) ή έναν «μεγάλο διαλογιστή και μεγάλο γητευτή» (για τον 

Μωρίς Μπαρές). Από τον άνθρωπο που, ως ενσάρκωση της λογι-

κής, πασχίζει για την απελευθέρωση από τις προκαταλήψεις και 

τους φόβους μέχρι στο ακριβώς αντίθετό του: στην άρνηση της 

λογικής. Στο τελευταίο ίσως πρέπει να επιμείνουμε. 

Ενώ η μελέτη των γραπτών του Λεονάρντο ντα Βίντσι δια-

τρανώνει ακριβώς την ορθολογιστική του σκέψη («όποιος δεν 

23
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διαβιώνει σύμφωνα με τη λογική, ας συναναστρέφεται τα κτή-

νη», γράφει· και αλλού σημειώνει: «τίποτα δεν συμβαίνει στη 

φύση δίχως λόγο», ανακαλώντας το αριστοτελικό «ἡ φύσις 

οὐδὲν  ποιεῖ μάτην») στη σύλληψη του μεγαλείου (και της τρα-

γικότητας, αλλά και της αθλιότητας) της ανθρώπινης φύσης, 

κάποιες ειδικές αναγνώσεις των ίδιων αυτών γραπτών θέλουν 

να τοποθετήσουν τον Λεονάρντο όχι στην ιστορία αλλά σε μια 

σφαίρα μυστηρίου και αινίγματος. Στην εποχή μας, αυτή η ει-

κόνα μοιάζει να κερδίζει έδαφος, συνεπικουρούμενη από μια 

άνευ προηγουμένου ακμάζουσα παραλογοτεχνία. Και ας προ-

ειδοποιούσε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Πωλ Βαλε-

ρύ, προσπαθώντας να ανασκευάσει μιαν ανιστορική εικόνα του 

Ντα Βίντσι την οποία ήθελαν να φτιάξουν και να αντικρίζουν 

πολλοί σύγχρονοί του. Γράφει ο φιλόσοφος και ποιητής, βασι-

ζόμενος ακριβώς στην έκδοση των γραπτών του Λεονάρντο, 

και με αφορμή τον Μυστικό Δείπνο (που δεν είναι άλλο από ένα 

θέατρο των ανθρώπινων παθών): «Το μυστήριο, αν πρόκειται 

για μυστήριο, συνίσταται ακριβώς στο να δούμε πώς εμείς κρί-

νουμε μυστή ριες τέτοιες συνθέσεις· φοβάμαι ότι σε αυτό ακρι-

βώς πρέπει να δώσουμε μιαν εξήγηση». 

Δεν υπάρχει μυστήριο, δεν υπάρχει αίνιγμα. 

π. ι. 

Αύγουστος 2016
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Βιβλιογραφία

Για την εκδοτική περιπέτεια και τις αναγνώσεις-ερμηνείες της «Πραγματείας περί Ζωγραφικής» 
του Λεονάρντο ντα Βίντσι μπορεί κανείς να συμβουλευτεί την παρακάτω βιβλιογραφία, όπου συ-
γκεντρώνονται και οι προγενέστερες σχετικές μελέτες: 

Giuseppina Fumagalli, Leonardo, omo sanza lettere, Φλωρεντία, Sansoni, 1952 • Kate Trauman 
Steinitz, Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura. Treatise on Painting. A Bibliography of the Printed 
Editions 1651-1956, Κοπεγχάγη, Munksgaard, 1958 • Carlo Pedretti, Leonardo Da Vinci, On 
Painting. A Lost Book (Libro A). With a Chronology of Leonardo’s «Treatise on painting», Μπέρκλεϋ-
Λος Άντζελες, University of California Press, 1964 (= California Studies in the History of Art, 3) • 
Gerolamo Calvi/Augusto Marinoni, I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, 
storico e biografico, Busto Arsizio, Bramante Editrice, 1982 • Leonardo. Dagli studi di proporzioni 
al Trattato della Pittura, κατάλογος έκθεσης (Μιλάνο, Castello Sforzesco, 2007-2008), επιμέλεια 
Pietro C. Marani/Maria Teresa Fiorio, Μιλάνο, Electa, 2007 • Π. Κ. Ιωάννου, «Γύρω από την προϊ-
στορία, την επώαση και την υποδοχή της πρώτης έκδοσης της Πραγματείας περί Ζωγραφικής του 
Leonardo da Vinci (1651)», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης: Προσεγγίσεις της καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας, Αθήνα, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Νε-
φέλη, 2008, σελ. 297-319 • Re-reading Leonardo. The Treatise on Painting Across Europe, 1550-1900, 
επιμέλεια-εισαγωγή Claire Farago, Σάρρεϋ, Ashgate, 2009 • Anna Sconza, «La prima trasmissione 
manoscritta del “Libro di pittura”», Raccolta Vinciana, XXXIII (2009), σελ. 307-366 • Leonardo da 
Vinci. Interpretazioni e rifrazioni tra Giambattista Venturi e Paul Valéry. Atti della «Giornata Valéry-
Leonardo», promossa dall’équipe Valéry dell’Institut des Textes et Manuscripts Modernes, CNRS, Parigi, 
dall’Università di Pisa e dalla Biblioteca Leonardiana, Vinci, 18 maggio 2007, επιμέλεια Romano 
Nanni/Antonietta Sanna, Φλωρεντία, Leo S. Olschki, 2012 • Leonardo da Vinci. Il disegno del mondo, 
κατάλογος έκθεσης (Μιλάνο, Palazzo Reale, 16 Απριλίου – 19 Ιουλίου 2015), επιμέλεια Pietro C. 
Marani/Maria Teresa Fiorio, Μιλάνο, Skira 2015, σελ. 437-487. 

Κατάλογος εικόνων

Εικόνα εξωφύλλου: Λεονάρντο ντα Βίντσι, Αυτοπροσωπογραφία(;), περ. 1512, Τορίνο, Biblioteca 
Reale. 
1. Λεονάρντο ντα Βίντσι, σελίδες από τον κώδικα Leicester (γράφτηκε μεταξύ 1504-1508), 

Συλλογή Bill Gates.   
2. Ο γραφικός χαρακτήρας του Λεονάρντο (από: Gerolamo Calvi/Augusto Marinoni, I manoscritti 

di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e biografico, Busto Arsizio, Bramante 
Editrice, 1982)

3. Δείγμα της κατοπτρικής γραφής του Λεονάρντο: απόσπασμα από το κάτω μέρος του σχε-
δίου με τον Βιτρουβιανό Άνθρωπο, σχέδιο του 1492 (Βενετία, Gallerie dell’Accademia).

4. Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μελέτες για τον απόστολο Ιάκωβο και κτήριο, 1493, Ουίνδσορ, Royal 
Library. 

5. Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μελέτες κεφαλών (για τη Μάχη του Ανγκιάρι), 1504-1505, Βουδαπέ-
στη, Szépmûvészeti Múzeum. 
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6. Χαρακτική αναπαραγωγή της Μόνα Λίζα, από την πρώτη γερμανική έκδοση της «Πραγμα-
τείας περί Ζωγραφικής» (Νυρεμβέργη 1724).

7. Giorgio Vasari, Le Vite de’ piú eccellenti pittori, scultori e architettori, Φλωρεντία, Giunti, 1568, 
προσωπογραφία του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ξυλογραφία.   

8. Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nouamente dato in luce, con la vita dell’istesso autore 
scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura et il trattato della statua di 
Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo, Παρίσι, Giacomo Langlois, 1651, σελίδα τίτλου.  

9. Δείγμα της εικονογράφησης της έκδοσης του 1651 από τον Nicolas Poussin. Κεφάλαιο αρ. 264 
της πραγματείας («Dell’huomo che posa sopra li due piedi, e che dà di sé piú peso all’uno che 
all’altro»).  

10. Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce, colla vita dell’istesso 
autore, scritta da Rafaelle Du Fresne [...], e di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione 
condotto, In Parigi, Appresso Giacomo Langlois, MDCLI, ed in Napoli, a spese di Niccola, e 
Vincenzo Rispoli, Νάπολη, Francesco Ricciardo, 1733, σελίδα τίτλου.  

11. A treatise of painting by Leonardo da Vinci; translated from the original Italian, and adorn’d 
with a great number of cuts; to which is prefix’d the author’s life, done from the last edition of the 
French, Λονδίνο, J. Senex and W. Taylor, 1721, προμετωπίδα και σελίδα τίτλου. 

12. Johann Georg Böhm, Des vortreflichen Florentinischen Mahlers Lionardo da Vinci höchst-
nützlicher Tractat von der Mahlerey, Νυρεμβέργη, Johann Christoph Weigel, 1724, προμετω-
πίδα και σελίδα τίτλου. 

13. Biblioteca Nazionale Marciana, Βενετία,  gr. IV 50 (= coll. 1117): Παναγιώτου Δοξαρά, «Τέ-
χνη Ζωγραφίας», σελίδα τίτλου. 

14. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα, χειρόγραφο αρ. 1285: Παναγιώτου Δοξαρά, «Τέ-
χνη Ζωγραφίας», σελίδα τίτλου.  

15. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα, χειρόγραφο αρ. 1285: Παναγιώτου Δοξαρά, «Τέ-
χνη Ζωγραφίας», φύλλο 7r. 

16. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα, χειρόγραφο αρ. 1285: Παναγιώτου Δοξαρά, «Τέ-
χνη Ζωγραφίας», φύλλο 16r.

17. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα, χειρόγραφο αρ. 1285: Παναγιώτου Δοξαρά, «Τέ-
χνη Ζωγραφίας», φύλλο 32r.

18. Λεονάρντο ντα Βίντσι / Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι / Αντρέα Πότσο, Διά την ζωγραφίαν. Οι 
πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον Παναγιώτη Δοξαρά, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ (2015). 

19. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα, Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη, Β΄ Κατάλογος 
χειρογράφων, αρ. 27: «Περί Ζωγραφίας», σελίδα τίτλου.  

20. Giovanni Battista Venturi, Esssai sur les ouvrages psysicho-mathématiques de Léonard de Vinci, 
Παρίσι 1797, σελίδα τίτλου.  

21. Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, tratto da un codice della Biblioteca Vaticana, επι-
μέλεια Guglielmo Manzi, Ρώμη, De Romanis, 1817. 

22. Jean Paul Richter, The Literary Works of Leonardo da Vinci, Compiled & Edited from the 
Original Manuscripts, Λονδίνο 1883.

23. Πλάνο από τηλεοπτικό επεισόδιο της σειράς Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό.



 

 

Είμαι βέβαιος ότι, επειδή δεν είμαι σπουδαγμένος, ορισμένοι πο-
λύξεροι αλαζόνες θα θεωρήσουν λογικό ότι μπορούν να με ψέξουν 
ισχυριζόμενοι πως είμαι άνθρωπος αγράμματος. Ανόητοι! Δεν 
νογάνε ετούτοι εδώ ότι θα μπορούσα, όπως ο Μάριος αντιγύρισε 
στους ρωμαίους πατρίκιους, να τους απαντήσω λέγοντας: «Εκεί-
νοι που έχουν αποκτήσει τιμές για τους εαυτούς τους από των 
άλλων τον ιδρώτα, δεν καταδέχονται να μου αναγνωρίσουν τους 
δικούς μου κόπους». Θα πουν ότι, επειδή εγώ δεν κατέχω γράμ-
ματα, δεν είμαι σε θέση να εκφράσω επάξια εκείνο που θέλω να 
πραγματευτώ. Αγνοούν ότι, με όσα ο ίδιος καταγίνομαι, τα γνω-
ρίζω από δική μου εμπειρία κι όχι από λόγια άλλων. Κι επειδή η 
εμπειρία ήταν δάσκαλος εκείνων που ήξεραν τι έγραφαν, έτσι κι 
εγώ την έχω για οδηγό μου και στο κάθε τι την εφαρμόζω. 

(Λεονάρντο ντα Βίντσι, από τον κώδικα Arundel, Λονδίνο, British Library)

Δὲν λείπω τοῖνυν εἰς τὸ νὰ βάλῳ εἰς ταῦτας τὰς παραγγελίας ἕνα 
νέον ἐφεύρεμα τῆς θεωρίας. Τὸ ὁποῖον, ἀγκαλὰ καὶ νὰ καθορᾶται μι-
κρόν, πλὴν δίδει μέγα σύμφερον εἰς τὸ νὰ ἐγχειρίζῃς τὴν διάνοιαν εἰς 
διαφόρους ἐφευρέσεις καὶ ὑπάρχει αὐτό. Ἀνίσως καμίαν φορὰν καὶ 
στοχάζεσε εἰς κάποιους τείχους ἀλειμένους ἢ πέτρας μὲ πικοίλαις 
ανακάτωσαις, ἠμπορεῖς ἐκεῖ νὰ στοχαστῇς ἐφεύρεσαις καὶ παρο-
μοίωσαις διαφόρων τοποθεσιῶν καὶ πολέμων, σχήματα πρόθυμα 
τῶν μορφόσεων, παράξεναις ἰδέαις τῶν προσώπων καὶ ἐνδυμάτων 
καὶ ἐτέρων ἀπείρων πραγμάτων. Διότι εἰς τὰ συγχισμένα πράγμα-
τα ὁ νοῦς ἐγχειρίζεται εἰς πολυποίκιλα ἐφευρέματα. 

(Λεονάρντο ντα Βίντσι, μετάφραση: Παναγιώτης Δοξαράς, «Τέχνη ζωγρα-

φίας», 1724) 


