
O Francis Haskell (1928-2000), από τους σημαντικότε-
ρους ιστορικούς της τέχνης του 20ού αιώνα (κατά τον 
Eric Hobsbawm, «σχεδόν με βεβαιότητα ο επιφανέστε-
ρος ιστορικός της δυτικής τέχνης στη Βρετανία, πιθα-
νότατα και στον κόσμο, μετά τη γενιά των προσφύγων 
μεγάλων μελετητών της δεκαετίας του 1930»*), δίδα-
ξε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 1967 έως 
το 1995. Είναι σήμερα κυρίως γνωστός για τις πρω-
τοποριακές του μελέτες σχετικά με τον θεσμό της πα-
τρωνίας και τον συλλεκτισμό όπως και για εκείνες που 
σχετίζονται με την ιστορία του γούστου και, ευρύτερα, 
την κοινωνιολογία του πολιτισμού. Αποφεύγοντας γε-
νικές και αόριστες παρατηρήσεις επί υφολογικών ζη-
τημάτων και θέτοντας αμιγώς ιστορικά ερωτήματα, 
στις μελέτες του ο Haskell επιχειρούσε να ανασυστήσει 
τις εκάστοτε ειδικές καταστάσεις και να εντοπίσει τα 
συγκεκριμένα πρόσωπα που συνετέλεσαν καθοριστικά 

*  Eric Hobsbawm,  «Francis 
Haskell», Past & Present,  
τεύχος 168 (2000), σελ. 3. 
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στην παραγωγή των εικαστικών τεχνών· παράλληλα, 
ερευνούσε τη θέση που κάθε φορά δινόταν στις τελευ-
ταίες μέσα στην κοινωνία στην οποία παράγονταν. 
Μέσω της έρευνας σε παλαιές πηγές και της αναδίφη-
σης αρχειακού υλικού, προχωρούσε στην εξονυχιστική 
εξέταση του ρόλου που έπαιξαν διάφοροι παράγοντες 
—κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, ιδεο λογικοί και 
θρησκευτικοί— στη δημιουργία των εικαστικών προϊ-
όντων. Ανέδειξε έτσι ζητήματα όπως οι σχέσεις πα-
ραγγελιοδοτών-καλλιτεχνών, η συλλεκτική δραστη-
ριότητα, οι μεταβολές του γούστου, η προβολή και η 
διακίνηση των έργων τέχνης, η διοργάνωση και η απή-
χηση των πρώτων μεγάλων εικαστικών εκθέ σεων, η 
εγκαθίδρυση και η λειτουργία καλλιτεχνικών θεσμών, 
οι παράμετροι της πολιτικής και της διπλωματίας, η 
ιδεολογική χρήση των εικόνων στην ερμηνεία του πα-
ρελθόντος, η αγορά και το εμπόριο. 

Τα βιβλία του, που έχουν μεταφραστεί σε αρκετές 
ευρωπαϊκές γλώσσες, άνοιξαν νέους δρόμους στην 
ιστορική έρευνα. Είναι τα εξής: Patrons and Painters: 
A Study in the Relations between Italian Art and Society 
in the Age of the baroque, Νέα Υόρκη, Alfred N. Knopf, 
1963 (δεύτερη έκδοση: 1980, τρίτη έκδοση στα ιταλι-
κά: 2000)· Rediscoveries in Art: Some Aspects of Taste, 
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Fashion and Collecting in England and France, Νέα 
Υόρκη, Cornell University Press, 1976· Taste and the An-
tique: The Lure of Classical Sculpture, 1500-1900, Νιου 
Χέιβεν, Yale University Press, 1981 (σε συνεργασία με 
τον Nicholas Penny)· Past and Present in Art and Taste: 
Selected Essays, Νιου Χέιβεν, Yale University Press, 
1987· History and its Images: Art and the Interpretation 
of the Past, Νιου Χέιβεν, Yale University Press, 1993 
(ελλ. έκδ.: Η Ιστορία και οι εικόνες της: Η τέχνη ως ερ-
μηνεία του δυτικού πολιτισμού, μτφρ. Α. Τσοτσορού, Δ. 
Κοσμίδης, επιμ. Δ. Κοσμίδης, Αθήνα, Νεφέλη, 2012)· 
The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the 
Rise of the Art Exhibition, Νιου Χέιβεν, Yale University 
Press, 2000 (με τη φροντίδα του Nicholas Penny). Ας 
ελπίσουμε ότι κάποια μέρα όλες οι μελέτες του Haskell 
θα μεταφραστούν στα ελληνικά, εμπλουτίζοντας την 
εξαιρετικά πενιχρή βιβλιογραφία ιστορίας της τέχνης 
παλαιότερων αιώνων στη χώρα μας. 

Στη Δύσκολη γέννηση του βιβλίου τέχνης, που εκδίδε-
ται τώρα και στα ελληνικά, ο Haskell, στην αφήγησή 
του, ανασυστήνει τις συνθήκες γέννησης του πρώτου 
βι βλίου τέχνης, της Recueil Crozat, η οποία δημοσιεύ-
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θηκε στο Παρίσι το 1729· πιο συγκεκριμένα, μελετά 
αφενός τον ρόλο που διαδραμάτισαν σε αυτήν την παν-
ευρωπαϊκών διαστάσεων πρωτοβουλία ο συλλέκτης 
Pierre Crozat, ο συγγραφέας και αρχαιοδίφης κόμης 
de Caylus και ο ειδήμων Pierre-Jean Mariette και, αφε-
τέρου, τις ευρύτερες συνθήκες παραγωγής αυτού του 
είδους εκδόσεων κατά τα τέλη του 17ου και τις πρώτες 
δεκαετίες του 18ου αιώνα. 

Για άλλη μια φορά, ο Haskell, αξιοποιώντας ένα 
εν πολλοίς αθησαύριστο υλικό, καταπιάνεται με ένα 
μέχρι την εποχή του αδιερεύνητο ζήτημα: την έκδο-
ση βιβλίων στην οποία συνδυάζονται ισοβαρώς το 
κείμενο και η εικόνα για την οποία γίνεται λόγος. 
Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός είναι που διακρίνει τη 
συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων από παλαιότερες 
εικονογραφημένες εκδόσεις, οι οποίες είτε συνιστού-
σαν συρραφή από αναπαραγωγές χαρακτικών, που 
κυρίως πραγματοποιούνταν για να προβληθούν οι 
ιδιωτικές συλλογές, είτε αποτελούσαν αφηγηματικά 
κείμενα (βιογραφίες-πραγματείες) που συνοδεύονταν 
από αναπαραγόμενες προσωπογραφίες ή αλληγορίες.

Στο περιθώριο του μείζονος σημασίας και με ση-
μαντική επίδραση ζητήματος της συγκεκριμένης 
έκδοσης, ο Haskell θίγει επιμέρους, κάθε άλλο παρά 
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αμελητέες, πτυχές σχετικά με τις δυνατότητες και 
τους περιορισμούς της τεχνικής αναπαραγωγής των 
εικόνων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δίκτυα και 
τους τρόπους διακίνησης και εμπορίας των βιβλίων, 
τη διά δοση της ήδη καθιερωμένης αξιολογικής κλίμα-
κας των καλλιτεχνών μέσω των διαφόρων «ταξινομή-
σεων» και την τροποποίησή της μέσα από την αλλαγή 
του γούστου, τα τυπογραφικά κέντρα και πολλά άλλα 
θέματα τα οποία θα μπορούσαν από μόνα τους να τρο-
φοδοτήσουν ιδιαίτερες έρευνες. 

Η Δύσκολη γέννηση του βιβλίου τέχνης (πρωτότυ-
πος τίτλος: The Painful birth of the Art book) αποτε-
λεί τον τίτλο της διάλεξης που έδωσε, την άνοιξη του 
1987, ο Francis Haskell στο Birkbeck College του Πα-
νεπιστημίου του Λονδίνου. Η διάλεξη εντάχθηκε στη 
σειρά ομιλιών «Walter Neurath Memorial Lectures», οι 
οποίες πραγματοποιούνταν, από το 1969 έως το 2000, 
στη μνήμη του ιδρυτή του γνωστού εκδοτικού οίκου 
Thames & Hudson. Την επόμενη χρονιά, η μελέτη 
του Haskell τυπώθηκε σε αυτόνομη έκδοση (Λονδίνο, 
Thames & Hudson). Μεταφράστηκε στα ιταλικά (στον 
τόμο Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico 
nel XVIII e XIX secolo, Τορίνο, Bollati Boringhieri, 1989· 
και σε, αυτόνομη, συλλεκτική έκδοση εκτός εμπορίου, 
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 Μιλάνο, Electa, χ.χ.), στα ισπανικά (Βιτόρια, Instituto 
de Estudios Iconográficos Ephialte, 1991), στα γαλλικά 
(Παρίσι, Réunion des Musées Nationaux, 1992) και στα 
γερμανικά (Βερολίνο, Wagenbach, 1993). 

Για το έργο του Haskell χρήσιμο είναι να δει κα-
νείς: Linda Whiteley, «Francis Haskell: a Bibliography», 
Saggi e memorie di storia dell’arte, 23 (1999), σελ. 223-
274 (αυτοτελής έκδοση: Βενετία, Fondazione Giorgio 
Cini, 2000)· Scritti in ricordo di Francis Haskell: gior-
nata di studio, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Isola 
di San Giorgio Maggiore, 4-5 novembre 2000, Βενετία 
2002· Pascal Griener, «Francis James Herbert Haskell 
(April 7, 1928 - January 18, 2000)», Zeitschrift für 
Kunst  geschichte, 64 (2001), σελ. 299-303· Louise Rice,   
«Francis Haskell’s ‘Patrons and Painters; A study in 
the Relations Between Italian Art and society in the 
Age of the Baroque’, 1963», The burlington magazine, 
152 (2010), τεύχος 1289, σελ. 543-546· Alberto Frigo, 
«Estetica della ricezione e storia dell’arte: H. R. Jauss, F. 
Has kell e un preteso Vermeer», Intersezioni, 30 (2010), 
τεύχος 2, σελ. 307-323. 

Παναγιώτης Ιωάννου
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Είμαστε τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τα πολυτελώς 
εικονογραφημένα βιβλία τέχνης, τα οποία εκτός από 
διακοσμητική έχουν ενίοτε και χρηστική αξία, ώστε η 
ύπαρξή τους μοιάζει σήμερα δεδομένη, αναπόσπαστο 
τμήμα της πολιτισμικής μας παράδοσης. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, όταν έλαβα την πρόσκληση να συμμετάσχω στη 
σειρά των διαλέξεων, στη μνήμη του Βάλτερ Νόυρατ 
(Walter Neurath, 1903-1967) που εξέδωσε με επιτυχία 
τέτοια βιβλία, σκέφθηκα ότι θα ήταν η κατάλληλη ευ-
καιρία για μια εξέταση των απαρχών αυτού του είδους, 
τόσο στενά συνδεδεμένου με το όνομα του σπουδαίου 
αυτού εκδότη, όπως και για την πραγμάτευση ορισμέ-
νων από τις συνέπειες που είχε η διάδοση αυτών των 
βιβλίων τόσο ως προς τη διεύρυνση των γνώσεών μας, 
όσο και ως προς την εκτίμηση της ίδιας της τέχνης. 

Αντίθετα με πολλούς από τους ομιλητές που προ-
ηγήθηκαν από εμένα σε αυτήν τη σειρά διαλέξεων, 
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1 Προμετωπίδα του Sébastien le Clerc στο Antiquité 
του Bernard de Montfaucon.
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 ουδέποτε γνώρισα προσωπικά τον Βάλτερ Νόυρατ και 
έτσι, μεταξύ των λόγων που έχω για να θλίβομαι για 
τον χαμό του είναι ακριβώς το ότι ένας προσωπικός 
απολογισμός των εμπειριών του ως εκδότη (αν και, θέ-
λω να πιστεύω, δεν είχε να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματα των προκατόχων του, στα οποία θα αναφερθώ 
εδώ) θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως στο περιεχό-
μενο αυτής της παρέμβασής μου. 

Θα φανεί ίσως παράδοξο ότι σε μια μελέτη για τη 
γέννηση του βιβλίου τέχνης δεν δίνεται ένας επαρκής 
ορισμός για τα περιεχόμενα ενός τέτοιου βιβλίου. Στη 
θέση αυτή όμως βρίσκομαι, καθώς, όσο περισσότερο 
μελετώ το σχετικό υλικό τόσο πιο δύσκολο μού είναι 
να το καταστήσω σαφές. Τα «βιβλία τέχνης», με την 
έννοια που θα χρησιμοποιήσω εδώ τον όρο, είναι βέ-
βαια εικονογραφημένα βιβλία, ωστόσο είναι ολοφάνε-
ρο ότι όλα τα εικονογραφημένα βιβλία δεν συνιστούν 
απαραιτήτως βιβλία τέχνης. Ακόμα και τα εικονογρα-
φημένα βιβλία στα οποία αναπαράγονται σημαντικά 
έργα τέχνης δεν συνιστούν πάντοτε βιβλία τέχνης με 
την έννοια που τα αντιλαμβάνομαι εδώ. Κατά συνέ-
πεια, δεν θα αναφερθώ σε τόμους βιογραφιών, ακό-
μα κι αν εικονογραφούνται με πλήθος πορτραίτων, 
όπως —για να φέρω ένα οριακό παράδειγμα— είναι 
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η  δεύτερη έκδοση των Βίων του Βαζάρι, που θέλει να 
μας περιγράψει τα χαρακτηριστικά περισσότερο των 
δημιουργών παρά εκείνα των έργων τους. Πολύ λιγό-
τερο θα κάνω λόγο για αρχαιοδιφικούς τόμους, όπως 
είναι οι μεγάλοι συγκεντρωτικοί κατάλογοι αρχαιολο-
γίας και μεσαιωνικής τέχνης του Μπερνάρ ντε Μον-
φωκόν (Bernard de Montfaucon, 1655-1741)* (εικ. 1), 
στους οποίους, κατά την άποψή μου, τα έργα που 
αναπαράγονται, τόσο τα ζωγραφικά όσο και τα γλυ-
πτικά, δεν συμπεριελήφθησαν βάσει ουσιωδώς αισθη-
τικών κριτηρίων· βέβαια, αναγνωρίζω πλήρως ότι η 
διαχωριστική γραμμή είναι πραγματικά δυσδιάκριτη, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση βιβλίων που 
αφιε ρώνονται σε κοσμήματα ή εμβλήματα. Μια ακό-
μα διευκρίνιση: αυτή εδώ η παρέμβασή μου αφορά τα 
βιβλία που αφιερώνονται προπαντός στην τέχνη και, 
μόνο περιθωριακά, στην αναπαραγωγή έργων τέχνης· 
είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί αυτό, καθώς δεν 
θα μιλήσω εδώ ούτε για τις οξυγραφίες ούτε και για τα 
χαρακτικά αυτά καθαυτά, με τα οποία, πολύ πριν από 
τη γέννηση των βιβλίων τέχνης, έγιναν γνωστά σε ένα 
ευρύτατο κοινό διεθνώς πολλά από τα κορυφαία καλ-
λιτεχνικά αριστουργήματα. Το βιβλίο τέχνης, όπως 
το εννοώ εδώ, αποτελείται από έναν συνδυασμό κειμέ-

*  Σ.τ.Ε.: Γάλλος βενεδικτίνος μοναχός, 
θεμελιωτής της πα λαιο  γραφίας, εκδότης 
των Πατέρων της Εκκλησίας και ένας 
εκ των θεμελιωτών της επιστήμης της 
Αρχαιολογίας.
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νου και εικόνας. Βέβαια, καθώς τέτοιου είδους ορισμοί 
 καταντούν πολύ γρήγορα τόσο ανιαροί όσο και άχρη-
στοι, ευθύς αμέσως θα τολμήσω να πω ότι το βιβλίο 
τέχνης συνελήφθη ως τέτοιο από τα μισά έως τα τέλη 
του 17ου αιώνα, γεννήθηκε δε στις αρχές του 18ου αι-
ώνα με τη δημιουργία ενός τόμου εξέχουσας σημασίας 
για τον οποίο θα κάνω λόγο εκτενώς στη συνέχεια.1 

Δεν νομίζω ότι μπορούν να προβληθούν σοβαρές 
αντιρρήσεις για το ότι μέσω των πρώτων εικονογρα-
φημένων βιβλίων που περιέχουν αναπαραγωγές έρ-
γων νεώτερης τέχνης, σε αντιπαράθεση με εκείνα της 
αρχαίας, επιδιωκόταν η εξύμνηση των κατόχων τους, 
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με αυτή των αναπαραγό-
μενων έργων. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, την εξαιρε-
τική συμβολή του Τζιρόλαμο Τέτι (Girolamo Teti) για 
να τιμηθεί ο μαικηνισμός των Μπαρμπερίνι (Barberini) 
(εικ. 2), που εκδόθηκε στη Ρώμη το 16422 και που μέ-
σω της  οποίας η διακοσμητική ευφυΐα του Πιέτρο ντα 
Κορτόνα (Pietro da Cortona) κατέστη γνωστή στους 
πάντες. Λέω «κατέστη γνωστή στους πάντες» επειδή 
το γεγονός ότι το κείμενο γράφτηκε στα λατινικά κα-
ταδεικνύει ότι το βιβλίο προοριζόταν να διαδοθεί τόσο 
εκτός όσο και εντός Ιταλίας. Αυτή η επιδεικτική προ-
βολή της ιδιοκτησίας (που, φυσικά, συνεχίζει να είναι ο 
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2 Προμετωπίδα στο Aedes barberinae του Girolamo Teti.
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κινητήριος μοχλός για την παραγωγή  πολλών εικονο-
γραφημένων βιβλίων ακόμα και στις μέρες μας) μπορεί 
να διαπιστωθεί και στην περίπτωση του πρώτου εικο-
νογραφημένου καταλόγου πινάκων τον οποίο ετοίμασε 
ο Ντάβιτ Τενήρς (David Teniers) για τον αρχιδούκα 
Λεοπόλδο Γουλιέλμο (εικ. 3-4),3 ενώ συναντούμε πολ-
λές άλλες ανάλογες περιπτώσεις στους εκθαμβωτικούς 
τόμους που συνιστούν θριαμβευτική δοξολογία του 
Λουδοβίκου ΙΔ΄ ως χορηγού και συλλέκτη.4 

Αλλά, μαζί με βιβλία αυτής της κατηγορίας (στα 
οποία θα επανέλθω), η έκδοση των οποίων χρηματοδο-
τούνταν από τους ίδιους τους μαικήνες, πιο πολύ προ-
κειμένου να διανεμηθούν ως δώρα στους ομολόγους 
τους παρά για να διατεθούν στην αγορά, είχαν ήδη 
πραγματοποιηθεί στον καλλιτεχνικό κόσμο πολλά 
εμπορικά εγχειρήματα. Νομίζω πως ουδείς μέχρι τώ-
ρα έχει μελετήσει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς, ού-
τε έχει επιχειρήσει να ερευνήσει σε βάθος τις περιστά-
σεις κάτω από τις οποίες τα βιβλία τέχνης δημιουρ-
γήθηκαν, πουλήθηκαν ή κυκλοφόρησαν. Η έρευνά μου 
επ’ αυτού του πεδίου βασίστηκε σε διάσπαρτο υλικό 
(εν μέρει αδημοσίευτο) και δεν αποτελεί παρά μια 
αρχική προσπάθεια, η οποία προφανώς υπόκειται σε 
διορ θώσεις, ακόμα και στην ανασκευή της. 


