
Έργα Τέχνης του Λεονάρντο ντα Βίντσι:

Η Προσκύνηση των Μάγων(Adorazione dei Magi)

 Γιώργος Σιδέρης

(Λάδι σε ξύλο)

Η Προσκύνηση των Μάγων (Ιταλικά: Adorazione dei Magi) είναι ένας ημιτελής
πίνακας ζωγραφικής από τον Ιταλό καλλιτέχνη της Αναγέννησης Λεονάρντο ντα
Βίντσι. Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε ανάμεσα στο 1481 και το 1482. Σήμερα
βρίσκεται στη συλλογή της πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία.
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(Κάποιες πρώτες ιδέες για το ημιτελές αριστούργημα της Προσκύνησης των Μάγων.)

Το βασικό θέμα του πίνακα

Το θέμα του πίνακα του Λεονάρντο είναι η πρσκύνηση των μάγων προς τον
νεογέννητο Χριστό. Η Εκκλησία όπως έχει φανεί και σε άλλες μελέτες, ήδη από τα
αρχαία χρόνια εορτάζει αυτή τη σημαντική εορτή, διότι, κατά το χριστιανικό
ευαγγέλιο, η κατά σάρκα γέννηση του Υιού του Θεού αποτελεί και την απαρχή της
σωτηρίας μας. Διότι εάν ο Χριστός, εάν ο Υιός και Λόγος του Θεού δε γινόταν
άνθρωπος καθ' όλα όμοιος με μας, δε θα μπορούσε να σηκώσει και το βάρος των
αμαρτιών μας στο Σταυρό και δε θα μπορούσε να αναστηθεί και μαζί του να
αναστήσει και το ανθρώπινο γένος. Οι Άγγελοι έλεγαν ότι «ετέχθη υμίν σήμερον
Σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος.

Η ημέρα λοιπόν αυτή είναι σημαντική για την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και η
ανάμνησή της και ο εορτασμός της φέρνει στο νου όλων των πιστών, ακριβώς αυτό
το μεγαλειώδες έργο της σωτηρίας.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε στην αρχή της καριέρας του μεγάλου καλλιτέχνη, όταν ακόμη
τα έργα του δεν κοστολογούνταν πολύ ακριβά, καθώς δεν θεωρούνταν ακόμη ένας
από τους «γίγαντες της τέχνης». Ήταν παραγγελία το 1481 των αυγουστιανών
μοναχών του Σαν Ντονάτο α Σκοπέτο, αλλά επειδή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ,
παρέμεινε, μετά την αναχώρηση του Λεονάρντο για το Μιλάνο, στο σπίτι του φίλου
του Αμέριγκο Μπέντσι. Περνώντας διαδοχικά από τις συλλογές της οικογένειας των
Μεδίκων, ο πίνακας του Λεονάρντο κατέληξε το 1670 στην Πινακοθήκη των Ουφίτσι
όπου και υπάρχει μέχρι σήμερα. Εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του πίνακα από τον
Ντα Βίντσι, η παραγγελία δόθηκε στον Ντομένικο Γκιρλαντάιο, αν και στον βωμό
τοποθετήθηκε τελικά ένα έργο του Φιλιππίνο Λίππι, το οποίο επίσης σήμερα
βρίσκεται στο ίδιο μουσείο
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.

Οι εκφράσεις των προσώπων
Αν και ημιτελές, πρόκειται για ένα έργο σταθμό στην αναγεννησιακή τέχνη. Η χρήση
βερνικιού εκ των υστέρων και η βρωμιά δίνουν στο έργο αυτό το παράξενο μπεζ
χρώμα  και μας εμποδίζουν να μελετήσουμε αυτόν τον συναρπαστικό πίνακα στην
λεπτομέρειά του

Με αυτό τον πίνακα ο Λεονάρντο εκφράζει την ανεξαρτησία του από τον δάσκαλό
του Βερρόκιο, αναδεικνύοντας ένα φρέσκο, προσωπικό στυλ. Αν και ημιτελής, αυτός
ο πίνακας είναι πολύ πιο καινοτόμος από τα προηγούμενα έργα του. Πραγματοποιεί
τις απαιτήσεις του Αλμπέρτι για τα έργα με ιστορικό θέμα καλύτερα από οποιοδήποτε
άλλο έργο της εποχής του. Όλες οι μορφές συμμετέχουν στο κύριο γεγονός του
πίνακα. Οι Μάγοι εκφράζουν τα συναισθήματά τους με πιο αξιοπρεπή τρόπο σε
σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που επίσης δεν φτάνουν σε υπερβολικές
αντιδράσεις. Οι μορφές σχηματίζουν κύκλο γύρω από τη Μαρία και με έντονες
χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου που εκφράζουν την ψυχική τους
κατάσταση,  υποδέχονται το θείο βρέφος.

Στο μέσο της σκηνής και στο πρώτο επίπεδο εικονίζεται η Παναγία με το Χριστό
κάτω από ένα δένδρο, σύμβολο του δένδρου της ζωής, με αριστερά και δεξιά της
γονατιστούς τους μάγους σε μια  παθητική στάση με έντονες χειρονομίες. Όλα τα
πρόσωπα σχηματίζουν έναν κύκλο, δονούνται από συναισθήματα, δεν εμφανίζονται
να βλέπουν απλώς το Χριστό. Ο καλλιτέχνης μόνο με τη σύνθεση, τον τρόπο
τοποθέτησης των κύριων προσώπων, τα δυο δένδρα που φέρνουν  τη γη στον ουρανό,
και το σκόπιμα ακαθόριστο πλήθος που βρίσκεται σε βαθιά έκσταση, δίνει ένα νέο
περιεχόμενο στο θέμα. Η καθαρά εορταστική ατμόσφαιρα που ήταν το βασικό



περιεχόμενο του θέματος στα παλιότερα έργα, μεταβάλλεται τώρα σε δραματική
ένταση, σε μια μορφοποίηση του μυστηρίου της γέννησης, που δεν περιγράφεται,
αλλά μόνο υποβάλλεται με κάθε τύπο, κάθε μορφή, ακόμα και κάθε λεπτομέρεια του
έργου.

Η προσκύνηση των μάγων, δηλαδή η αναγνώριση του Χριστού, αποτελεί την πράξη
που δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να ξεφύγει από το σκοτάδι, το βίωμα αυτής της
στιγμής κάνει όλο αυτό το πλήθος να χάνει κυριολεκτικά τον εαυτό του.

Ο τονισμός της παρουσίας της Παναγίας

Πως η Προσκύνηση των Μάγων επηρέασε και άλλα έργα
Ο Μποτοτσέλλι και ο Τζιρλαντάιο ζωγράφησαν και αυτοί την Προσκύνηση των Μάγων με

τη Μαρία να βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου ανθρώπων, όμως στην περίπτωσή τους η
παρουσία της δεν τονίζεται ιδιαίτερα. Ο Λεονάρντο είναι ο πρώτος που ξέρει ότι πρέπει να
επεξεργαστεί κυριαρχικά το κεντρικό μοτίβο. Οι εξωτερικές μορφές που ωθούνται σαν
κλειστό σκηνικό στο περιθώριο είναι επίσης ένα σημαντικό μοτίβο και η αντίθεση ανάμεσα
στο συνωστιζόμενο πλήθος και στην εντελώς ελεύθερα και ανάλαφρα καθισμένη Παναγία
ασκεί πραγματικά τέτοια επενέργεια στο θεατή, που μόνο ο Λεονάρντο θα μπορούσε να
καλλιεργήσει. Αλλά ακόμα κι αν δεν είχε κανείς τίποτα άλλο εκτός από το περίγραμμα της
Μαρίας, θα έπρεπε να το εκλάβει ως το κεντρικό σημείο όλης της σύνθεσης : τόσο
εκλεπτυσμένος είναι ο τρόπος που κάθεται, καθώς και ο συσχετισμός της με το βρέφος. Οι
άλλοι ζωγράφοι εικονίζουν την Παναγία να κάθεται άνετα στον θρόνο της . Ο Λεονάρντο
προτιμά τον ωραίο, σεμνό τρόπο με μαζεμένα τα γόνατα. Οι μεταγενέστεροι υιοθέτησαν
αυτή την απεικόνιση (δες την Μαντόνα ντι Φολίνο του Ραφαήλ στις εικόνες)



Επιπλέον περιγραφή και η Τεχνοτροπία του έργου

Σε πρώτο πλάνο, στο κέντρο η Παναγία με το Βρέφος περιτριγυρισμένη από ένα
πλήθος προσώπων – ανάμεσα στα οποία και οι Μάγοι – το οποίο χαρακτηρίζει μια

αίσθηση κυκλικότητας, μια δίνη δράσης και κινήσεων που στηρίζεται στο σύμπλεγμα
της Παρθένου με το Βρέφος, που δίνει υπόσταση την Παρουσία του Θεού που

συνταράζει όλους τους παρευρισκόμενους. Μαζί με τους Μάγους, η Παρθένος δίνει
μορφή σε μια πυραμίδα, της οποίας αποτελεί την κορυφή. Το γεγονός ότι τα πόδια
της είναι στραμμένα αριστερά ενώ το κεφάλι της και αυτό του Ιησού στρέφονται

δεξιά δίνουν στην πυραμίδα μια αίσθηση περιστροφής. Το κεφάλι της Μαρίας είναι
τοποθετημένο στην τομή των δύο διαγωνίων του πίνακα, που είναι σχεδόν

τετράγωνος δεδομένης της ελάχιστης διαφοράς ανάμεσα στο μήκος και το ύψος, και
έτσι το κεφάλι της Παναγίας είναι ακριβώς στο κέντρο του πίνακα. Στο φόντο, κατά
μήκος της διαγωνίου που σχηματίζουν δύο δέντρα, το πρώτο μια δάφνη, σύμβολο
θριάμβου, και το δεύτερο ένας φοίνικας, σύμβολο μαρτυρίου που παραπέμπει στο

"Άσμα Ασμάτων" του Σολομώντα, εξελίσσονται δύο σκηνές: στα δεξιά, μια
συμπλοκή ενόπλων αντρών και αφηνιασμένων αλόγων, σαν σύμβολο της τρέλας των
ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη λάβει το χριστιανικό μήνυμα και στα αριστερά ένας

ερειπωμένος ναός που παραπέμπει στην πτώση του Ναού της Ιερουσαλήμ.
Εναλλακτικά πρόκειται για κάποιο παγανιστικό κτίριο, πιθανώς για τη Βασιλική του
Μαξεντίου, για την οποία είχε ειπωθεί πως θα κατέρρεε αν μια παρθένος έφερνε στον

κόσμο ένα παιδί. Όπως και με το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, Doni Tondo, το φόντο
αναπαριστά τον παγανισμό που υποτάσσεται στη χριστιανοσύνη, έναν κόσμο που

εγκαινιάζεται από τη σκηνή που εξελίσσεται μπροστά. Επίσης, σύμφωνα με κάποιους
ειδικούς, ο νεαρός που αποτελεί την τελευταία μορφή δεξιά, αποτελεί

αυτοπροσωπογραφία του νεαρού Λεονάρντο.
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Ο Λεονάρντο αναπτύσσει την πρωτοποριακή του χρήση του chiaroscuro στην
εικόνα, δημιουργώντας μια φαινομενικά χαοτική μάζα ανθρώπων βυθισμένων στο
σκοτάδι και τη σύγχυση από την οποία οι Μάγοι βαίνουν προς τις φωτισμένες μορφές
της Μαρίας και του Ιησού, ενώ ο παγανιστικός κόσμος πίσω συνεχίζει να χτίζει και
να υπάρχει αγνοώντας την νέα αποκάλυψη που συντελείται.

Εκτός από την τεχνική αυτή που ανέπτυξε όμως, ο Da Vinci για την σχεδίαση του
πίνακα είχε και μια ιδιαίτερη προσσέγγιση όσον αφορά το χρώμα του πίνακα της
Προσκύνησης των μάγων. Ο Λεονάρντο άφηνε συχνά έργα ανολοκλήρωτα, πράγμα
που έβλαπτε την αξιοπιστία του σαν επαγγελματία στα πρώτα χρόνια της καριέρας
του. Η τάση του αυτή επιδέχεται διάφορες ερμηνείες: κατά μια εκδοχή του αρκούσε
να βλέπει στο μυαλό του ολοκληρωμένο το έργο και να περνά ανυπόμονα σε νέες
προκλήσεις. Κατά μια άλλη ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μηχανική, παρά για τη
ζωγραφική η οποία ήταν το διαβατήριό του για τη συντεχνία των Φλωρεντινών
ζωγράφων. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η έλλειψη προσοχής οφειλόταν σε
ψυχολογικά αίτια.

Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με λάδι πάνω σε ένα ξύλο και φυσικά αυτό δεν τον
σταμάτησε από το να απογειώσει πραγματικά το έργο. Οι βρομιές όμως και η
«αλλοίωση» του πίνακα όπως έδειχνε αρχικά, λόγω των πολλών ετών, δεν μας
αφήνουν να αναλύσουμε αρκετά τα χρώματα πάνω στον πίνακα. Σε όλα αυτά λοιπόν
οφείλεται και η αχνή και αμυδρή αυτή όψη των χρωμάτων στον

πίνακα.





Παραπάνω βλέπουμε κάποια κομμάτια του πίνακα απομονωμένα και μεγενθημένα.

Πως Αισθάνομαι

Ο πίνακας του da Vinci για την προσκήνηση των μάγων μου δημιουργεί μία αίσθηση
πολυκοσμίας και κινιτικότητας. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός του όταν
ζωγράφιζε την Προσκύνηση των Μάγων με την προτοποριακή τεχνική  του

chiaroscuro. Παρ’ όλα αυτά είναι εμφανή τα κύρια στοιχεία του έργου. Αυτό συμβαίνει
λόγω του φωτισμού που δίνει στα πρόσωπα της Παναγίας , του Χριστού και των τριών
μάγων. Έτσι, παρά την σχετική σύγχυση που επικρατεί στον χώρο είναι ξεκάθαρο το

θέμα του πίνακα που δεν είναι άλλο από την προσφορά των μάγων στον νεαρό Χριστό.
Το πρόσωπο της Παναγίας σε  συνδυασμό με την  παιδική στάση του Χριστού , χτίζουν
ένα κλίμα χαράς, αισιοδοξίας και μεγάλης ικανοποίησης προς τον νεογέννητο Χριστό.
Η απουσία των βασικών χρωμάτων  δεν δημιουργεί αρνητική εικόνα στο έργο καθώς



υπάρχει μια ηρεμία με αυτό το ξεθωριασμένο λαδί χρώμα. Η εικόνα της προσκύνησης
των μάγων αποδίδεται από τον Λεονάρντο πολύ καλύτερα άλλους ζωγράφους που
προσπάθησαν να αποτυπώσουν στον καμβά την ιερή αυτή , για την θρησκεία μας

στιγμή. Αν και ημιτελής ο πίνακας με κάνει να αισθανθώ πόσο σημαντική είναι εκείνη η
στιγμή που και οι τρείς μάγοι προσκυνούν μαζί τον Χριστό.
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