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Στη συλλογή Ορσίνι βρισκόταν και η υπογεγραμ-
μένη από τον Θεοτοκόπουλο Προσωπογραφία του 

Τζούλιο Κλόβιο [εικ. 18].99 Πέρα από τα στυλιστικά 
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε πίνακες του 
Γκρέκο στο μεταίχμιο της παραγωγής του από τη 
Βενετία στη Ρώμη, το γεγονός ότι το έργο βρισκόταν 
στο Παλάτσο Φαρνέζε στα μέσα του 17ου αιώνα μας 

Caprarola, where there was first and foremost a need 
for experienced fresco painters.91 As far as we know, 
Theotokopoulos never worked in this technique; how-
ever, according to Clovio’s words and to the inventory 
of Orsini’s collection, and on the basis of known works 
by the painter himself during his stay in Rome, he was 
held in appreciable esteem as a portraitist. And since it 
was precisely in this same period (after 1570) that the 
cardinal showed a particular interest in both collecting Art, Νέα Υόρκη – National Gallery, Λονδίνο), Λονδίνο, National 

Gallery Company, 2003, σελ. 100-101) το χρονολογεί στα 1570-
1572. Βλ. επίσης τις παρατηρήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και 
το κείμενο της Μαρίας Κωνσταντουδάκη στον παρόντα τόμο. 
99. «Quadro incorniciato di noce intagliato col ritratto di don 
Giulio miniatore, di mano del soprad.o Greco» (de Nolhac, «Une 
galerie de peinture au XVIe siècle», ό.π., σελ. 433, αρ. 43). 

18. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Προσωπογραφία του Τζούλιο Κλόβιο, 1571-1572, 
       λάδι σε καμβά, 58 × 86 εκ., Νεάπολη, Gallerie Nazionali  di Capodimonte.
18. Greco, Portrait of Giulio Clovio, 1571-1572, oil on canvas, 
       58 × 86 cm, Naples, Gallerie Nazionali  di Capodimonte.

91. See also the cardinal’s letter to Lodovico Todesco on 26 June 
1569 in which he asked that Federico Zuccari be called at once 
to continue the execution of works in the villa (Lodovisi / Trenti, 
(ed.), I Vignola, op.cit., p. 57). 
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επιτρέπει τη βεβαιότητα ότι εκτελέστηκε κατά την 
παραμονή του Θεοτοκόπουλου στο μέγαρο.100 

Το ίδιο ισχύει και για το έργο Η ίαση του τυφλού, 

and ordering portraits,92 it is probable that El Greco 
was employed in the palace primarily as a portraitist.93

In 1600, Fulvio Orsini owned five portraits – proba-

100. Για το έργο βλ. David Davies (επιμ.), El Greco, Κατάλογος 
έκθεσης, ό.π., σελ. 262-263· J. Álvarez Lopera, El Greco. Estudio y 
catálogo, τόμ. 2.1: Catálogo de obras originales, Μαδρίτη, Fundación 
de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2007, σελ. 91–93· 
Andrew R. Casper, El Greco and Italy: Art, Theory and the Religious 
Image of the Late Cinquecento, διδακτορική διατριβή, University 
of Pennsylvania 2007, σελ. 27, βλ. και τις παρατηρήσεις του 
Νίκου Χατζηνικολάου στον παρόντα τόμο.

19. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η ίαση του τυφλού, 1571-1572,   
        λάδι σε καμβά, 50 × 61 εκ., Πάρμα, Pinacoteca Nazionale. 
19. Greco, Christ Healing the Blind, 1571-1572, oil on canvas, 
       50 × 61 cm, Parma, Pinacoteca Nazionale.

92. In general, until around the mid-1570s the cardinal’s interest 
was less in frescoes than in acquiring portable paintings, with the 
exception of portraits (requisite during this era), works by Titian, 
and a very few other works he acquired chiefly at the urging of 
Orsini, such as Gianfrancesco Penni’s Madonna del Divino Amore 
in 1565, at the time thought to be by Raphael (see Robertson, “Il 
gran cardinale”, op.cit., pp. 148, 204). 
93. See also the observations of Robertson, 1992, pp. 147-148. 
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που βρίσκεται τώρα στην Πάρμα [εικ. 19],101 επεξερ-
γασμένη εκδοχή του ομώνυμου έργου της Δρέσδης. Αν 
το δεύτερο ανήκει, πράγμα πιθανότατο, στην ύστερη 
βενετική περίοδο του ζωγράφου,102 η Ίαση της Πάρμας, 
δεδομένης και της βεβαιωμένης του παρουσίας στη 
συλλογή των Φαρνέζε, είναι ίσως το πρώτο γνωστό 
έργο της ρωμαϊκής περιόδου στο οποίο ο ζωγράφος 
δίνει σε μια πληρότητα την επίδραση της ρωμαϊκής 
ζωγραφικής. Η επεξεργασία μάλιστα του ίδιου θέμα-
τος στους δύο πίνακες προσφέρει ιδανικές συνθήκες 
για την εξέταση του διαλόγου μεταξύ της βενετσι-
άνικης και της ρωμαϊκής ζωγραφικής στο έργο του 
Κρητικού. Αν στο έργο της Δρέσδης είναι εμφανής 
η επίδραση του Τιντορέττο, κυρίως στη δόμηση του 
χώρου και στη χρωματική επεξεργασία, στο έργο της 
Πάρμας ο Γκρέκο σε μεγαλύτερο βαθμό εντάσσει 
στη σύνθεση κλασικά στοιχεία ρωμαϊκής αρχιτεκτο-
νικής (ας σημειωθεί ότι σε ευρετήριο χρονολογημένο 
στα μέσα του 17ου αιώ να το έργο περιγράφεται ως 
«Ο Ιησούς που δίνει το φως σε έναν τυφλό, με διά-
φορες μορφές όρθιες μαζί με προοπτικές μεγάρων 
και τοξοτές στοές»). Ταυτόχρονα, δίνει έναν χώρο 
γνώριμο στον ρωμαϊκό μανιερισμό, όπως σε έργα 
του Σαλβιάτι ή του Λιγκόριο, και διατηρεί τόσο στα 
ενδύματα όσο και στο σύνολο μια χρωματική επε-
ξεργασία που θυμίζει τα ύστερα έργα του Τισιανού, 
αποφεύγοντας τις κραυγαλέες τονικές αντιθέσεις 
προηγούμενων έργων του, ακόμα και της Εκδίωξης 

των εμπόρων της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιν-
γκτον, έργο που επίσης θεωρείται ότι ζωγραφίστη-
κε στο μεταίχμιο μεταξύ Βενετίας και Ρώμης. Στο 
έργο της Πάρμας, όπου ο Γκρέκο αποπειράται την 
απόδοση μιας ηρωικού χαρακτήρα μυικότητας στις 

bly small-scale – by the hand of El Greco: those of Car-
dinal Alessandro Farnese, Cardinal Ranuccio (“cardi-
nale Sant’Angelo”) Farnese, Cardinal Bessarion, Pope 
Marcellus, and one of “a young man” whose identity 
is not further specified.94 While none of these attest-
ed portraits is preserved, and none can be identified 
with any of Theotokopoulos’  works or with works in 
the Farnese collections,95 it is nonetheless reasonable 
to assume they were painted by the Cretan during his 
stay in the Palazzo Farnese.96

Leaving assumptions aside, if we look at the corpus 
of confirmed paintings by El Greco, there are only a 
very small number we can date with relative certainty to 
the period when he was staying in the palace, without 
this meaning that they were ordered by the cardinal.

The View of Mount Sinai is attested as having been 
in Orsini’s collection in 1600,97 but it is not known if 
this work was executed for the cardinal’s Hellenist sec-
retary. Indeed, to judge from its style, which shows no 
“Roman” influence, rather recalling El Greco’s purely 
Venetian creations (perhaps quite early ones), it is not 
impossible that Orsini acquired the painting in finished 
form from the Cretan.98

101. Για το έργο, βλ. I Farnese. Arte e collezionismo, Κατάλογος έκ-
θεσης, ό.π., σελ. 248-250 (λήμμα του Pierluigi Leone de Castris)· 
Jutta Held, «El Greco, “Die Blindeheilung”», στο Hadjinicolaou 
(επιμ.), El Greco in Italy and Italian Art, ό.π.· Álvarez Lopera 
(επιμ.), Ελ Γκρέκο. Ταυτότητα και μεταμόρφωση, ό.π., στην ιτα-
λική έκδοση, λήμμα Álvarez Lopera, σελ. 381-382· David Davies 
(επιμ.), El Greco, Κατάλογος έκθεσης, ό.π. σελ. 84-85· Casper, 
El Greco and Italy, ό.π., σελ. 27· Álvarez Lopera, El Greco. Estudio 
y catálogo, ό.π., σελ. 61-64. 
102. Για την εκδοχή της Δρέσδης, βλ. David Davies (επιμ.), 
El Greco, Κατάλογος έκθεσης, ό.π., σελ. 80. Μια άλλη εκδοχή, 
στη Νέα Υόρκη, επίσης βάσιμα θεωρείται φιλοτεχνημένη στο 
μεταίχμιο μεταξύ Βενετίας και Ρώμης· στυλιστικά και εικονο-
γραφικά παραπέμπει περισσότερο στον πίνακα της Δρέσδης. 
βλ. ό.π., σελ. 82-83. 

94. “Four tondi in bronze, with the portrait of Cardinal Farnese, 
of [Cardinal] S. Angelo, of Bessarion, and another portrait of a 
Cardinal and one of Pope Marcellus, all made by the same hand”. 
In a separate entry: “Quadretto corniciato di noce con oro col 
ritratto di un giovine di berretta rossa di mano del med.o” (de 
Nolhac, 1884, p. 433, nos. 44-45). 
95. The portrait of Ranuccio Farnese may be identifiable with 
that recorded in the “libraria” in the seventeenth century, which 
is now missing (See Michel Hochmann, «La collezione di dipinti 
di palazzo Farnese», op.cit., p. 111). 
96. These portraits may have formed part of a series of portraits of 
famous figures which would have been placed in (a) regular row(s) 
in some room, possibly that of Orsini himself, after the example 
set by Paolo Giovio and later followed by many collectors, includ-
ing Cardinal Federico Borromeo in the Biblioteca Ambrosiana. 
97. “Quadro corniciato di noce con un paese del monte Sinai, di 
mano d’un Grego scolare di Titiano” (de Nolhac, «Une galerie 
depeinture au XVIe siècle», op.cit., p. 433, no. 39). 
98. For this work, see the entry by N. Hadjinicolaou in J. Álvarez 
Lopera, (ed.), Ελ Γκρέκο. Ταυτότητα και μεταμόρφωση: Κρήτη,Ι-
ταλία, Ισπανία, exh. cat. (Madrid – Rome – Athens), Milan, Skira, 
1999, pp. 380-381, where a dating of c. 1568 is proposed. David 
Davies (ed.), El Greco, exh. cat.  (Metropolitan Museum of Art, 
New York – National Gallery, London), London, National Gal-
lery Company, 2003, pp. 100-101) dates it to 1570-1572. See also 
the observations of Nicos Hadjinicolaou and the text by Maria 
Konstantoudaki in this volume. 
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γυμνές μορφές, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς μια 
παραλλαγή του Ηρακλή Φαρνέζε όπως και της κεφαλής 
του Λαοκόοντα, αμφότερες στην ομάδα μορφών στα 
αριστερά της σύνθεσης [εικ. 19].103 Στην ίδια ομάδα, 
η ταύτιση τριών προσωπογραφιών με μέλη της οι-
κογένειας Φαρνέζε ή και τον ίδιο τον Θεοτοκόπουλο 
είναι ακόμα ανοιχτή σε υποθέσεις. 

Είναι βέβαιο ότι και ο πίνακας Παιδί που ανάβει 

ένα κερί δημιουργήθηκε στο περιβάλλον του Παλάτσο 
Φαρνέζε στα 1570-1572, τουλάχιστον η εκδοχή που 
βρίσκεται τώρα στη Νεάπολη. Εκτός του ότι απα-
ριθμείται στα ευρετήρια της συλλογής των Φαρνέζε 
από τα μέσα του 17ου αιώνα,104 η προέλευση του 
θέματος από τον Πλίνιο καταδεικνύει ακριβώς το 
ουμανιστικό περιβάλλον του Ορσίνι, αν και το έργο 
δεν μαρτυρείται στην κατοχή του λογίου. Δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι αποτέλεσε επιθυμία του καρδι-
νάλιου, καθόσον μάλιστα ανάλογες παραγγελίες του 
Φαρνέζε δεν είναι γνωστές. 

Στη διάρκεια της παραμονής του Γκρέκο στο Πα-
λάτσο Φαρνέζε είναι πιθανό να εκτελέστηκε και το 
σχέδιο με την Ημέρα, τώρα στη Staatliche Graphische 
Sammlung του Μονάχου [εικ. 20]. Αποτελεί ελεύ-
θερη παραλλαγή της ομώνυμης μορφής του Μιχαήλ 
Αγγέλου από το ταφικό μνημείο των Μεδίκων στον 
San Lorenzo της Φλωρεντίας, σύνολο του οποίου ο 
Θεοτοκόπουλος είχε άμεση γνώση, όπως φαίνεται 
από τα σχόλιά του στον Βαζάρι.105 Ωστόσο, στη Ρώμη 
θα γνώρισε μεγάλο μέρος του έργου του «θεϊκού» 

The Portrait of Giulio Clovio [fig. 18]99 signed by The-
otokopoulos was in Orsini’s collection. Beyond the sty-
listic features peculiar to El Greco’s paintings on the 
borderline of his Venice-Rome production, the fact that 
this painting was in the Palazzo Farnese in the mid-sev-
enteenth century allows us the certainty that it was ex-
ecuted during Theotokopoulos’ sojourn in the palace.100

The same holds true for the painting Christ Healing the 
Blind now in Parma [fig. 19],101 a reworking of a painting 
of the same name in Dresden. If, as is quite probable, the 
second work belongs to the painter’s late Venetian peri-
od,102 the Healing in Parma, given its confirmed presence 
in the Farnese collection, may be the first known work 
of the Roman period where the painter fully reflects the 
influence of Roman painting. Indeed, the elaboration of 
the same subject in two paintings offers ideal conditions 
for an examination of the “conversation” between Venetian 
and Roman painting in the Cretan’s work. If the influence 
of Tintoretto is obvious in the Dresden work, chiefly in 
the construction of space and chromatic treatment, in the 
Parma work El Greco includes to a greater extent classical 
elements of Roman architecture in the composition (it 
may be noted that in the mid-seventeenth century inven-
tory, the painting is described as “Jesus, who is restoring 
sight to a blind man, with various standing figures and 
perspectives of villas/palaces and arcades”). At the same 
time, it gives us a setting familiar in Roman Manner-
ism, as in the works of Salviati or Ligo rio, and preserves 
both in the clothing and overall a chromatic treatment 

103. Για την επίδραση του Ηρακλή όπως και του Αντίνοου 
Φαρνέζε σε έργα του Γκρέκο βλ. Yasunari Kitaura, «El Greco. 
La Antigüedad encontrada a través del Renacimiento italiano», 
στο Hadjinicolaou (επιμ.), El Greco in Italy and Italian Art, ό.π., 
ιδιαίτερα, σελ. 264, 268-269. Παρά το αναμφισβήτητο ενδια-
φέρον για την αρχαιότητα, ο Θεο τοκόπουλος δεν ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα με αντιγραφή αρχαίων γλυπτών στις συνθέσεις του. 
Για τις αρχαιότητες της Ρώμης στο έργο του Γκρέκο, βλ. και 
Casper, El Greco and Italy, ό.π., σελ. 195-210.
104. Για τον πίνακα βλ. David Davies (επιμ.), El Greco. Mystery and 
Illumination, Κατάλογος έκθεσης, Εδιμβούργο, National Galleries 
of Scotland, 1989, σελ. 11-15· I Farnese. Arte e collezionismo, Κα-
τάλογος έκθεσης, ό.π., σελ. 246-248 (λήμμα του Pierluigi Leone 
de Castris)· Álvarez Lopera (επιμ.), Ελ Γκρέκο, ό.π., αρ. 15, σελ. 
383-384 (λήμμα Ν. Χατζηνικολάου). 
105. Μαρίας, Ο Γκρέκο και η τέχνη της εποχής του, ό.π., σελ. 102. 
Για το σχέδιο της Ημέρας βλ. Kurt Zeitler / Karin Hellwig, El 
Greco kommentiert den Wettstreit der Künste. eine Zeichnung in der 
Staatlichen Graphischen Sammlung München, München, Deutscher 
Kunstverlag, 2006. 

99. “Quadro incorniciato di noce intagliato col ritratto di don 
Giulio miniatore, di mano del soprad.o Greco” (de Nolhac, 1884, 
p. 433, no. 43). 
100. For this work, see Davies, El Greco, op.cit., pp. 262-263. 
Álvarez Lopera, El Greco, op.cit., pp. 91-93. Andrew R. Casper, 
El Greco and Italy: Art, Theory and the Religious Image of the Late 
Cinquecento, diss., University of Pennsylvania 2007, p. 27. See 
also the remarks in the present volume by Nicos Hadjinicolaou. 
101. For this work, see I Farnese. Arte e collezionismo, op.cit., pp. 
248-250 (entry by Pierluigi Leone de Castris). Jutta Held, «El 
Greco, “Die Blindeheilung”», in Hadjinicolaou (ed.), El Greco 
in Italy and Italian Art, op.cit. Álvarez Lopera (ed.), 1999, in the 
Italian edition, entry by Álvarez Lopera, pp. 381-382. Davies, El 
Greco, op.cit., pp. 84-85. Casper, El Greco and Italy, op.cit., p. 27. 
Álvarez Lopera, El Greco. Estudio y catalogo, op.cit., pp. 61-64. 
102. For the version in Dresden, see Davies, El Greco, op.cit., p. 80. 
Another version in New York is also reasonably considered to have 
been created on the cusp between El Greco’s Venetian and Roman 
periods; it leans closer to the Dresden painting both stylistically 
and iconographically. See Davies, El Greco, op.cit., pp. 82-83. 
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καλλιτέχνη. Εκτός από τα έργα που βρίσκονταν σε 
δημόσια θέα, στο ίδιο το μέγαρο των Φαρνέζε θα 
μπορούσε να δει δημιουργίες του Φλωρεντινού στις 
συλλογές τόσο του Κλόβιο όσο και του Ορσίνι. Εξάλ-
λου, ο Δαλ ματός, αποκαλούμενος από τον Βαζάρι 
«a’ tempi nostri un piccolo e nuovo Michelagnolo»106 
είχε εκπονήσει άφθονα σχέδια αντιγράφοντας έργα 
του Μιχαήλ Αγγέλου,107 μεταξύ των οποίων ίσως και 
τη Νύχτα, από το ίδιο σύνολο του San Lorenzo [εικ. 
21].108 Ας σημειωθεί επίσης ότι το εν λόγω σχέδιο 
του Θεοτοκόπουλου στυλιστικά δεν αφίσταται πολύ 
από τα σχέδια του Δαλματού μικρογράφου. 

Ένα άλλο στοιχείο που θα μας επέτρεπε να χρο-
νολογήσουμε το σχέδιο στην περίοδο 1570-1572, δίχως 
ωστόσο να μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα 
ότι αποτελούσε παραγγελία ή κτήμα του καρδινά-
λιου Φαρνέζε, είναι το γεγονός ότι το φύλλο βρισκόταν 
αρχικά στη συλλογή σχεδίων του Τζόρτζο Βαζάρι.109 
Ο Αρητινός, στον οποίο το περιβάλλον του Παλάτσο 
Φαρνέζε ήταν πάντα οικείο, απέκτησε ίσως το σχέδιο 
ενδεχομένως κατά το 1570-1572, διάστημα που εργα-
ζόταν στη Ρώμη. Τότε ίσως πρόσθεσε την επιγραφή 
«Domenico Greco», όπως δηλαδή εμφανίζεται ο Κρη-
τικός και στη συνδρομή του στη Συντεχνία του Αγίου 
Λουκά (1572) [εικ. 22]. Δεν αποκλείεται το σχέδιο αυτό 
να έγινε από τον Γκρέκο ακριβώς κατά τα χρόνια της 
παραμονής του στο Παλάτσο Φαρνέζε, όπου πιθανόν 
γνώρισε και τον Βαζάρι, εναντίον του οποίου επρόκει-
το αργότερα να πραγματοποιήσει ανελέητη επίθεση. 
Το πως το σχέδιο πέρασε στα χέρια του Αρητινού 
δεν το γνωρίζουμε. Μια μάλλον βάσιμη υπόθεση θα 
ήταν ότι αυτό έγινε μέσω του Τζούλιο Κλόβιο, για 
τον οποίο ο βιογράφος δεν φείσθηκε επαίνων. 

Πέρα από τα έργα που ενδεχομένως πραγματοποίη-
σε κατά την παραμονή του στο μέγαρο, η γενικότερη 
επίδραση του περιβάλλοντος Φαρνέζε στη μετέπειτα 
δράση του Θεοτοκόπουλου στάθηκε εξαιρετικής ση-
μασίας. Δίχως διάθεση υποβάθμισης της σημασίας του 

recalling the late works of Titian, avoiding the glaring 
tonal contrasts of his earlier works, even those of the 
The Purification of the Temple in the National Gallery 
of Art in Washington, D.C., another work believed to 
have been painted on the cusp of the Venetian-Roman 
period. In the Parma work, where El Greco attempt-
ed to render a muscularity of heroic type in the nude 
figures, it is easy to discern a variant of the Hercules 
Farnese and the head of the Laocoön, both in a group of 
figures at the composition’s left.103 In the same group, 
the identification of three portraits with members of 
the Farnese family or with Theotokopoulos himself 
remains open to speculation. 

It is certain that the Boy Lighting a Candle, at least 
the version of it found today in Naples, was also creat-
ed in the environment of the Palazzo Farnese between 
1570 and 1572. Apart from its presence in the inventories 
of the mid-seventeenth century Farnese collections,104 
the subject’s source (Pliny the Elder) accurately illus-
trates the humanist environment around Orsini, even 
if the work is not attested as having been in the schol-
ar’s possession. It is not at all certain that it would have 
been painted at the cardinal’s wish, since no comparable 
commissions by Farnese are known. 

During his sojourn in the Palazzo Farnese, it is like-
ly that El Greco also executed the drawing of the fig-
ure of Day, now in Munich’s Staatliche Graphische 
Sammlung [fig. 20]. The drawing is a free version of 
the figure of this name by Michelangelo from the tomb 
of the Medici at San Lorenzo in Florence, a composi-
tion of which Theotokopoulos had direct knowledge, 
as is apparent from his comments on Vasari.105 How-
ever, in Rome he would have come to know a great part 

106. Vasari / Milanesi, τόμ. 7, σελ. 559.
107. Catherine Monbeig Goguel, «Giulio Clovio “nouveau petit 
Michel-Ange”. À propos des dessins du Louvre», Revue de l’art, 
80, 1988, σελ. 37-47. 
108. Ό.π., σελ. 47, εικ. 16. 
109. Licia Ragghianti Collbi, Il Libro de’ Disegni del Vasari, 2 τόμ., 
Φλωρεντία, Vallecchi, 1974, τόμ. 1, σελ. 173 και τόμ. 2, εικ. 317. 

103. For the influence of the Hercules as well as the Farnese An-
tinous on works by El Greco, see Yasunari Kitaura, «El Greco. La 
Antigüedad encontrada a través del Renacimiento italiano», in  
Hadjinicolaou (ed.), El Greco in Italy and Italian Art, op.cit., esp. pp. 
264, 268-269. Despite his undoubted interest in antiquity, Theot-
okopoulos did not particularly occupy himself with copying ancient 
sculptures in his compositions. For Roman antiquities in the work 
of El Greco, see also Casper, El Greco and Italy, op. cit., pp. 195-210.
104. For this painting, see David Davies (ed.), El Greco. Mystery 
and Illumination, exh. cat.,Edimburg, National Galleries of Scot-
land, 1989, pp. 11-15. Fornari Schianchi / Spinosa, Farnese. Arte 
e collezionismo, op.cit., pp. 246-248 (entry by Pierluigi Leone de 
Castris). Álvarez Lopera, 1999, no. 15, pp. 383-384. 
105. Marías, Ο Γκρέκο και η τέχνη της εποχής του, op.cit., p. 102. 
For the drawing of Day, see Zeitler, 2006. 
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21. Τζούλιο Κλόβιο (αποδίδεται), Νύχτα, σχέδιο, μαύρο μολύβι πάνω σε μπεζ χαρτί, 
       26 × 36,5 εκ., Παρίσι, Λούβρο, Cabinet des dessins.
21. Giulio Clovio (attrib.), Night, drawing, black pencil on beige paper, 
       26 × 36.5 cm, Paris, Louvre, Cabinet des dessins.

κρητικού περιβάλλοντος στην πρώτη, και δίχως άλλο 
καθοριστική, μόρφωση του Θεοτοκόπουλου, η παρα-
μονή του Γκρέκο στο μέγαρο του «gran cardinale», 
μαζί με την εξίσου μείζονος σημασίας επίδραση που 
δέχθηκε, κυρίως σε καλλιτεχνικό-στυλιστικό επίπεδο, 
από το περιβάλλον της Βενετίας και δη του Τισια-
νού, υπήρξαν οι πλέον διαμορφωτικοί παράγοντες 
για την ουμανιστική-νεοπλατωνική παιδεία του, τη 
λόγια πλευρά του. Εκτός από τα όσα έμαθε εκεί, που 
επρόκειτο να αποτελέσουν διαρκή παρακαταθήκη, 
οι φιλικές σχέσεις που σύναψε θα αποδεικνύονταν 
καθοριστικές για τη μετέπειτα τύχη του.

Εκτός από τις ζωγραφικές επιρροές, ένα μεγάλο 
μέρος της θεωρητικής συγκρότησής του ο Γκρέκο 
σίγουρα το οφείλει στον κύκλο Φαρνέζε, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδραση (ουμανιστών) 
συγγραφέων-καλλιτεχνών, κυρίαρχη στο περιβάλλον 
του μεγάρου.110 Δεν αποκλείεται η κατοπινή ενασχό-

of the oeuvre of the “divine” artist. In addition to works 
on public view, in the Palazzo Farnese itself he could 
have seen creations by the Florentine artist in the col-
lections of both Clovio and Orsini. Moreover, the Dal-
matian, whom Vasari called “a’ tempi nostri un piccolo 
e nuovo Michelagnolo”,106 had produced a wealth of 
drawings copying works by Michelangelo.107 These in-
cluded the figure of Night from the same composition 
in San Lorenzo [fig. 21].108 It may also be noted that 
the drawing in question by Theotokopoulos is not far 
removed stylistically from the drawings of the Dalma-
tian miniaturist. 

Another thing that would allow us to date the draw-
ing to the 1570-1572 period, though without being able 
to claim with assurance that it was ordered by or the 

20. Θεοτοκόπουλος,  Ημέρα, 1570(;), 
        σχέδιο, 59,8 × 34,6 εκ., Μόναχο, 
        Staatliche Graphische Sammlung.
20. Greco, Day, 1570(?), drawing, 
       59.8 × 34.6 cm, Munich, 
       Staatliche Graphische Sammlung.

110. Βλ. ιδιαίτερα Robertson, «Annibal Caro as Iconographer», 
ό.π.· Riebesell, Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese, 

106. Vasari / Milanesi, vol. 7, p. 559. 
107. Catherine Monbeig Goguel, «Giulio Clovio “nouveau petit
Michel-Ange”. À propos des dessins du Louvre», Revue de l ’art,
80, 1988, pp.  37-47. 
108. Op.cit., p. 47, fig. 16. 


