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Sandro Botticelli: Primavera
elemzés

Az itáliai reneszánsz kiemelkedő és példaértékű korszaka az emberiségnek, hogy jobban megérthessük

a kor embereink gondolkodását, vizsgáljuk meg az egyik reprezentáns alkotását. Egy rövid kultúrtörténeti

áttekintés után haladjunk a Panofsky-féle három szint mentén – preikonografikus, ikonográfiai és ikonológiai

rétegeit figyeljük meg a műnek. Forrásaim főként Rubinstein és Ferruolo cikkei, valamint korabeli újplatonista

szövegek Ficinótól és Polizianótól.

A kép provenienciájáról pár szó: Botticelli 1477 és 1482 között festette Lorenzo de Pierfrancesco de’ Me-

dici, Lorenzo il Magnifico unokatestvérének megrendelésére. 1638-ban még szerepelt a Mediciek levéltárában,

a korabeli leírások alapján akkoriban még volt kiegészítő dísze (ornamentuma): valamilyen kerete vagy fa-

faragványa. Története homályos egészen az 1815-ös évig, amikor elhelyezték a mai helyére, az Uffiziben. A

figyelem központjába csak 1945 utána kerül ismét, amikor a kutatók meglátták benne az újplatonista gondol-

kodás reprezentánsát.

Preikonografikus szinten mit is látunk? A teljesség igénye nélkül jobbról balra: egy kék bőrű ifjú üldöz

egy lányt, mellette egy lány virágokat szór az öléből, a középen lévő nő – aki felett egy szárnyas kisbaba repül

íjával éppen lőve – megáldja a három egymással táncoló lányt, a bal szélén pedig szintén egy ifjú áll karddal

az oldalán, jobb kezében egy caduceust tartva éppen felfelé néz.

Nagy szerencsénk, hogy már Giorgio Vasari (1511–1574) is a tavaszt jelöli meg a kép témájának, habár

nem világos, az egész kompozícióra, vagy csak az egyik alakra érti1, de ennek eldöntését halasszuk későbbre.

A klasszikus hagyományok nem szakadtak meg a középkor alatt, ám vagy csak formájukban, vagy csak té-

májukban alkalmazták őket, azaz Dávidot, mint Orpheust, Jézust, mint Heraclest ábrázolják (tehát formai és

kompozíciós minta hatására), míg Aeneast és Didót, mint divatos középkori párt, akik éppen sakkoznak, vagy

Iuppitert, mint középkori bírót (tehát feltehetően irodalmi leírások nyomán). Az ókor végén eltávolodtak az

élő hagyománytól, a középkori gondolkodás miatt bomlott meg ez a forma és téma egység, amely majd csak a

reneszánszban fog ismét egyesülni. Mindez nagyban megnehezítette a reneszánsz ember eligazodását a mito-

lógiában, hiszen még a quattrocentóig is kénytelenek voltak részben a megromlott középkor hagyományokra

támaszkodni. Sőt, egészen Boccaccióig (1313–1375) a források kizárólag északról (Írország, Anglia, Észak-

Franciaország) származtak. A klasszikus formák és motívumok egyesülése az itáliai reneszánsz jellegzetessége

tudván azt, ez nem pusztán visszatérés a múlthoz, a reneszánsz az ókorból és a középkorból is táplálkozik,

mégis eltér tőle – a saját korának kérdéseire próbál választ adni.2

1 Bredekamp (1988) Botticelli Primavera, Frankfurt am Main
2 Panofsky, Erwin (2011) „Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába.”, A jelentés a vizuális művészetek-

ben. Tanulmányok., ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, II. rész



Botticelli forrása Aby Warburg szerint3 leginkább Horatius4 lehetett, és nem Lucretius5, a két jobb szélső

alakhoz pedig Ovidius6. Aki egyértelműen és kétség nélkül azonosítható, az a középen álló Venus – felette

Cupido (Eros) – jobbján a három gratia: Pulchritudo, Castitas és Voluptas. A bal szélén pedig Mercirius

áll. A nehéz része a jobb széle: a különböző homályos és egymásnak látszólag ellentmondó leírások alapján

elkülöníteni Chlorist, Florát, Iuvenitast, és Vert egymástól. A következőkben vizsgáljuk meg ezt jobban!

Az alak Venus balján lehet akár a római fiatalság istennője, akár a tavaszé is. Mint említettem Vasari utal

rá, a kép a tavaszt ábrázolja, és Aby Warburg nyomán7 ez tényleg rá is illik: a virágos koronája miatt8 lehet

egyrészről az egyik hora9. Ezzel szemben Horatiusnál a hora nem istennő, viszont Rómában Iuventas nagy

tiszteletnek örvendett, így alkalmasabb Venus kísérőjének, mint egy évszak (Ver).

Másik megközelítésből persze mondhatjuk, annyira nem válnak szét ezek az alakok. Míg a római vallásban

egy istennővel ábrázolják a fiatalságot, addig a költészetben az élet tavaszának nevezték10. Hebe Iuventas

görög megfelelője, így ír róla Boccaccio: „amikor eljön a születés ideje, akkor visszatér a tavasz, Iuno napvilágra

hozza Hebét, ez a fiatalság és mindennek megújulása, a levelek, a virágok és miden rügy emiatt fakad meg”.11

3 Warburg, Aby (1932) „Sandro Botticelli’s »Geburt der Venus« und »Frühling«”, Gesammelte Schriften, Lipcse és Berlin, 1–55
4 Horatius Odák, I.30

O Venus regina Cnidi Paphique,

sperne dilectam Cypron et vocantis

ture te multo Glycerae decoram

transfer in aedem.

fervidus tecum puer et solutis

Gratiae zonis properentque Nymphae

et parum comis sine te luventas

Mercuriusque.
5 Lucretius De rerum natura,737–740

it Ver et Venus, et Veneris praenuntius ante

pennatus graditur, Zephyri vestigia propter

Flora quibus mater praespargens ante viai

cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet
6 Ovidius Fasti, V.195–202

Chloris eram, quae Flora vocar: corrupta Latino

nominis est nostri littera Graeca sono.

...

ver erat, errabam: Zephyrus conspexit abibam.

insequitur, fugio: fortior ille fuit
7 lásd 3 , 27, 41
8 Ovidius Metamorphoses, II.27.

Verque novum stabat cinctum florente corona
9 Ovidius Metamorphoses, V.217.

conveniunt pictis incinctae vestibus Horae
10 Ovidius Metamorphoses, X.83–85.

fuit auctoramorem

in teneros transferre mares citraque iuventam

aetatis breve ver et primos carpere flores
11 Boccaccio (1951) Genealogie deorum gentilium, ed. V. Romano, Bari, II.441–2.

adveniente tempore partus, id est vere novo, [Iuno] Heben parit, id est iuventutem et rerum omnium renovationem, frondes, flores et

germina omnia ea emittuntur tempestate
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Ennek a kérdésnek a tisztázására szeretném Rubinsteint szó szerint idézi: „Az azonosítása Venus balján álló

alaknak ugyanúgy Iuventasszal, mint Verrel elavulttá teszi azt az (általánosan elfogadott) érvelést12 miszerint

a Chlorisból átalakult Florát ábrázolja.”13 Mivel hogy nem különbözik a kettő, a klasszikus mitológiában nem

alakul át Chloris Florává, hanem megegyeznek. Ovidius szerint „Chloris voltam, most Florának hívnak, ami

a megromlott latin formája a görög névnek”14.

Horatius költészetében Iuventas, mint a fiatalság istennője jelenik meg, kísérője Chloris vagy Flora, akit

Zephyrus üldöz. Sokkal jobban ráillik ez, mint Lucretius évszakainak felvonulása15, hiszen abban hiányzik

Mercurius és a három gratia, valamint Cupido Venus előtt halad, nem pedig felette repül.

Vannak hasonlóságok még Angelo Poliziano leírásaival is16, ám az ezektől való eltérés jelentősége csekély,

hiszen valószínűleg Polizianótól személyesen is kért tanácsot, ugyanis mindketten Firenzében a Mediciek szol-

gálatában álltak. Őt és Marsilio Ficinót (aki ez időben szintén az Akadémián tanított) hívom segítségül az

ikonológiai értelmezéshez – természetesen Platónon kívül.

Ficinót elnagyolva két témában lehetne összefoglalni ezzel kapcsolatban: fény és szerelem.17 Ezekre Poli-

ziano Stanze per la Giostra című munkájának első könyvében válaszol – a főszereplőt egy lény szépsége iránt

érzett szerelem vezeti arra, gondolkodjék azon a szépségen, ami mindenek felett áll.18 Egy kört ír le: a szépség

szerelmet nemez, a szerelem pedig a szépség gyümölcsözéséhez vezet. Ennek a ciklusnak, amely Istentől halad

a világ felé, majd a világtól Isten felé, három fázisa van: ahogy elkezdődik Istenben az a Szépség (pulchri-

tudo), ahogy átmegy a világba, úgy lesz szerelem, és a végén boldogságként (felicitas) tér vissza. A szerelem

szépségből indul és gyönyörűségben (voluptas) végződik.19

Ficino szerint a valóságot úgy látja és érzi, ahogy valójában van és semmi sincs megtagadva attól az

embertől, akiben az isteni fény – amely ragyog minden dologban – már megnyilvánult alapvető tisztaságában.

Az részesült már ebben a felsőbb boldogságban, de „lehullott a lelkünk a testünkbe miután elhagyott az isteni,

egyedül saját fényét tudja használni, és ha magától elkezd buzgónak lenni, aminél fogva Istenhez hasonlóvá

teszi magát, a lélek már saját akaratából akar buzgó lenni, mintegy egyenlő lenne ebben Istennel”.20

Ha megvizsgáljuk Botticelli három képét (Primavera, Venus születése, Venus és Mars) azt tapasztalhatjuk,

éppen egy összehangolt nagyobb téma egyes részei. A derűs ég közös háttere a három alkotásnak, a Venus

és Marson és a Venus születésében zavartalanul tárul elénk, míg a Primaverában csak a lombokon keresztül

láthatjuk. Ugyanitt a kép bal szélén Mercurius elfordul a többi alaktól, mintha csak arra ösztönözne szemével

és az ég felé mutató kezével, hogy keressünk valamit, ami tulajdonképpen nem is ezen a képen, hanem a Venus

12 Wind, E. (1967) Pagan Mysteries in the Renaissance, Harmondsworth
13 Rubinstein, Nicolai (1997) „Youth and Spring in Botticelli’s Primavera”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 60, 248–251

The identification of the figure on Venus’s left as luventas, as well as Ver, renders the argument that she represents Chloris transformed

into Flora obsolete.
14 lásd 6
15 lásd 5
16 Poliziano, Angelo (1954) Stanze per la giostra di Giuliano de’ Medici, ed. V. Pernicone, Turin, I.68, 33
17 Ficino, Marsilio Convivium Platonis De Amore Commentarium
18 Poliziano, Angelo (1929) Stanze cominciate per la Giostra del Magnifico Giuliano di Piero De’ Medici, ed. P. Mastri, Florence, 3–44.
19 Ficino, Marsilio() De Amore, Oratio secunda, Cap. II, 1324
20 Ficino, Marsilio() De Amore, Oratio quarta, Cap. IV, 1332

Cecidit autem animus noster in corpus, cum praetermisso divino, solo suo usus est lumine: et se ipso coepit esse contentus. ... Quapropter

Deo se parem fecit tunc animus, cum se solo voluit esse contentus, quasi non minus, quam Deus sibi ipse sufficeret.
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születésén lenne. Ez utóbbiról pedig a virágzó narancsfák vezetnek vissza, a Primaverán már gyümölcsökkel

teli narancsfákat találunk. Ugyanazt a – Ferruolo21 szerint – lila köpenyt adják rá születésekor, van rajta a

Primaverán, és ezen fekszenek a Venus és Marson. A Pimaverán középen Venus felett lebeg Cupido (éppen

Poliziano Stanzejára emlékeztet22), a szerelem a kép igazi tárgya, a másik kettő is összefügg a szerelemmel,

csak más neveken: szépség (pulchritudo) és gyönyörűség (volptas), tehát megtaláltuk a mitológiai kör részeit:

közepét, elejét és végét. Platón szerint Eros a „szépségben való nemzés és szülés vágya, . . . és a halhatatlanság

vágya”.23

Nézzük meg ezek alapján a Primavera jobb oldalát! Zephyrus a menekülő Florát üldözi a ligeten keresztül,

aminek következtében a nympha nyitott száján virágfolyam tör ki.24 Ez a szél a nemzés vágyának képe, amely

„arra hajtja, kényszeríti a magokat, hogy rügyekbe kihajtsanak, kihúz minden létezőből legbelsőbb energiáit,

utódok fogannak, és attól függően miben fogant meg, a fényhez vezeti őket”.25 Flora szájából a Tavasz ölébe

hullanak a virágok, aki derűs és nyugodt a mellette lévő üldöző-üldözöttel szemben. Ő hozza a képre azt a

folytonosságot, amellyel a halandó dolgok képesek fennmaradni, a törekvést a nemzésre. Ez a vágy Istentől

indul, és folytatódik minden teremtményben.26

„A szépség nem más, mint egy felsőbb jó ragyogása, csillogása mindazoknak a dolgoknak, amit észlelni

tudunk szemmel, füllel vagy elménkkel, ez irányít a felsőbb jó felé, ugyanolyan módon a látás, a hallás

és az elme útján.” 27 A dolgok szépsége felemeli az embert, és a tudatosság arról, mi ez a szépség fogja

lelkesíteni a vágyakozásban, hogy megtalálja a szépség végső eredetét. Ekkor áll készen a felemelkedésének

utolsó szakaszára, melyben eléri azt a fénylő tisztaságot, ami mindenek fölé emeli őt.28

Ahogyan a vak Eros meglövi a középső gratiát, Castitast, az szerelemre gyúl Mercurius iránt, aki, mint

a titkok tudója és a bölcsesség mestere, eloszlatja a feje felett lévő tudatlanság felhőit mágikus botjával. Az

világos, hogy a Venus születésén a kör első része, a szépség kezdődik; ez a szépség istennője válik majd a

Primaverán a szerelem istennőjévé. A szépség szerelmet nemez, és a szerelem által, ami a szépség utáni vágy,

emeli felfelé az univerzumot.29

„Venus kétarcú, valóban az a belátás, amit az angyali elmébe helyeztünk, és másrészt a világléleknek

tulajdonított nemzőerő is. (. . . ) Az egyiket a veleszületett vonzalom hajtja Isten szépségének megértésére, a

másikat pedig saját szerelme készteti, hogy ugyanazt a szépséget létrehozza testben is. Az első Venus magába

foglalja az isteni ragyogást, és továbbítja azt a másiknak, aki ennek a ragyogásnak a szikráit foglalja bele

az anyagba. Mert ezek a szikrák az egyes testek képességei szerint láthatóak szépnek, és a szépségüket az

emberi lélek fogja fel a szemen keresztül. De a léleknek két ereje van felváltva: az egyik a megértésre, a

másik a nemzésre. Ezek az iker-erők, a mi két Venusunk, egyenlően kísérik a két szerelmet. Amikor az emberi

21 Ferruolo, Arnolfo B. (1955) „Botticelli’s Mythologies, Ficino’s De Amore, Poliziano’s Stanze Per La Giostra: Their Circle of Love”, The

Art Bulletin, Vol. 37, No. 1 (Mar., 1955), 17–25
22 Poliziano, Angelo Stanze, I.40, 16.
23 Platón A lakoma, 206e—207a
24 Poliziano, Angelo Stanze, I.68, 25.
25 Ficino, Marsilio De Amore, Oratio tertia, Cap. III, 1330.
26 Ficino, Marsilio De Amore, Oratio tertia, Cap. II, 1329.
27 Ficino, Marsilio In Philebum Commentariorum, Liber I, Cap. V, inOpera, II, 1212.
28 Ficino, Marsilio De Amore, Oratio quarta, Cap. V, 1332.
29 Ficino, Marsilio Epistolarum, Liber I, in Opera, I, 618–619.
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test szépsége először tárul szemünk elé, elménk elé, ami az első Venusunk, az isteni szépség képeként fogjuk

csodálni, és elménk gyakorta mozdul felé, míg a nemzőerő, ami a második Venusunk, sóvárog, hogy hasonló

szépséget alkothasson. Mindkettőhöz tartozik egy szerelem, az egyik, ami a szemlélődésre vágyik, a másik

pedig a szépség teremtésére.”30

A Primavera bemutatja mindkettőt: Venus jobbján a szerelmet, mint a szépség csodálásának vágya, balján,

mint a szép teremtésének vágya. Egyik sem alávalóbb a másiknál, „becsületesek és tiszteletre méltóak, mivel

mindkettő az isteni képet követi”.31

A legnagyobb boldogság képében fejeződik be a szerelem köre: a gyönyörűség gyümölcsözésében. Venus

felülkerekedett Marson, aki csak szédülten hever, miközben satyrusok játszanak fegyvereivel. A lila paláston

fekszenek, amit eddig hordott, mint a megnyilvánulás köpönyege, amellyel képes volt az isteni erő alkotni az

anyagban.

30 Ficino, Marsilio Oratio secunda, Cap. VII, 1326–1327.
31 lásd eggyel feljebb
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