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2

Inleiding
“[…] een marmeren Bacchus, [ …], wiens vorm en verschijning overeenkomst met de
bedoeling van antieke schrijvers: het vrolijke gezicht, en de loensende en wellustige ogen,
zoals bij degenen die buitengewoon verliefd zijn op wijn. In de rechterhand heeft hij een
beker, [… ]hij heeft zijn hoofd omringd met een krans van wijnbladeren. Over zijn linkerarm
heeft hij de huid van een tijger, een dier aan hem toegewijd, omdat het zoveel plezier krijgt
van de druif; en hij laat liever de huid zien dan het dier zelf, omdat hij wil laten zien dat
degene die zich verliest in sensualiteit en de hunkeringen naar die vrucht en zijn drank, zijn
leven uiteindelijk zal verliezen. In deze hand houdt Bacchus een druiventros, die een lenige en
vrolijke kleine satyr, die aan zijn voeten zit , speelsgewijs opeet. Hij lijkt zeven jaar te zijn en
Bacchus 18.”1
Één van de werken van Michelangelo die binnen zijn oeuvre relatief weinig aandacht heeft
gekregen van kunsthistorici, is de Bacchus in het museum Bargello in Florence (zie afb. 1). Wellicht te
wijten aan het schaarse bronnenmateriaal over dit kunstwerk, wordt de Bacchus vaak als
overgangswerk naar zijn latere periode gezien.2 Ondanks dat het beeld op het eerste gezicht klassiek
aandoet, blijkt uit nadere bestudering echter dat het vol zit met symboliek en dat Michelangelo een
geheel ‘nieuwe’ Bacchus heeft geschapen, een type ongekend in de klassieke oudheid.3
In mijn scriptie wil ik aantonen dat niet alleen de al eerder in de literatuur genoemde
elementen een vernieuwend beeld scheppen van de Bacchus en daarmee vorm geven aan de
perceptie die Michelangelo van deze heidense god had, maar dat ook de vrouwelijke, sensuele
vormen een inventie van de kunstenaar waren om uitdrukking te geven aan het dionysische
dualisme. Bacchus was namelijk de god van wijn en vruchtbaarheid maar ook van de bevrijdende
kennis die hij verkrijgt na zich eerst verloren te hebben in irrationele dierlijke instincten.4
Ik zal dus de veronderstelling dat dit beeld als klassiek gezien moet worden, weerleggen en daarnaast
proberen aan te tonen dat Michelangelo in dit kunstwerk zijn neoplatoonse ideeën verwerkt heeft op
een manier die nog niet eerder in de literatuur besproken is. In mijn opinie zijn de sensuele vormen
van de adolescente Bacchus geen imitatie van voorgangers – klassiek of contemporain -, maar geven
zij mede uitdrukking aan het tweeslachtige karakter van deze mythologische figuur.
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1. Replica van een klassiek beeld?
In 1496 maakte Michelangelo een Slapende Cupido en op aanraden van Lorenzo di Pier
Franscesco de’ Medici, stopte hij het beeld enkele weken onder de grond waardoor het ouder zou
lijken en meer geld op zou leveren.5 Het kunstwerk werd voor veel geld verkocht aan kardinaal
Raffaele Riario (1461-1521) die het aanzag voor een antiek exemplaar. De vervalsing werd echter
ontdekt en de kardinaal, onder de indruk van het talent van Michelangelo, ontbood hem enkele
maanden daarna in Rome.6 In het Leven van Michelangelo geschreven door Condivi, wordt beweerd
dat de Bacchus in opdracht van Jacopo Galli, de buurman van de kardinaal, gemaakt is. Condivi, die
waarschijnlijk het grootste gedeelte gedicteerd is door Michelangelo wat betreft zijn biografie7,
schildert kardinaal Riario af als iemand die maar weinig verstand heeft van beeldhouwkunst en dat
hij Michelangelo gedurende het jaar dat hij bij de kardinaal inwoonde, geen opdracht heeft gegeven
tot een beeldhouwwerk.8 Maar uit de eerst bewaarde brief aan Lorenzo de’ Medici in 1496, schreef
Michelangelo: “De kardinaal heeft me gevraagd of ik het in me heb om zelf een mooi kunstwerk te
maken”, en daarna, “we hebben een stuk marmer gekocht, geschikt voor een levensgroot beeld”.9
Naar aanleiding van een artikel van Michael Hirst is nu duidelijk dat niet Jacopo Galli de opdracht
voor de Bacchus heeft gegeven, maar dat de kardinaal dat was en dat deze er ook voor betaald
heeft.10
Desalniettemin wees de kardinaal het beeld toch af en kwam het bij Jacopo Galli terecht in zijn
antieke beeldentuin, waar Maarten van Heemskerck er tussen 1533 en 1536 een tekening van
maakte (zie afb. 2). Hierop is te zien dat de rechterhand en de penis ontbreken. Michelangelo wordt
ervan verdacht dit zelf gedaan te hebben om het beeld antiek te laten lijken. Er ontstonden verhalen
over de vermeende antieke afkomst al vlak nadat het beeld voltooid was en ook daarvan wordt
vermoed dat Michelangelo er zelf achter zat.11 Tevens de Franse antiquair Jean-Jacques Boissard die
tussen 1555 en 1561 in Rome verbleef, beweerde dat Michelangelo zelf expres het beeld beschadigd
had om het antiek te doen lijken. Door als een toen nog vrij onbekende kunstenaar een beeld van
een Bacchus te maken en vervolgens de hand eraf te hakken, kon hij later, door de hand er weer aan
te zetten, laten zien hoe een bedreven kunstenaar hij was. Vele andere kunstenaars werkten op deze
manier en ook al is de bron niet helemaal betrouwbaar, het zegt wel iets over de bereidheid tot
vervalsing in die tijd.12 Edgar Wind betwijfelt dit overigens op basis van het erbarmelijke
vakmanschap waarmee de hand is gereconstrueerd.13
Verschillende aspecten van de Bacchus wekken de indruk dat dit beeld antiek is en het werd door
zijn tijdgenoten dan ook vaak voor een klassiek beeld aangezien.14 Zo zijn het levensgroot formaat,
het gepolijste marmer en de plaatsing op een lage sokkel allemaal elementen die men in authentieke
5
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klassieke beelden aantrof in die tijd. Bovendien was het beeld vaak geplaatst in een antieke context,
zoals te zien is op de tekening van Maarten van Heemskerck. Ook op een tekening van het
schetsboek van Cambridge (zie afb. 3) is de Bacchus gedocumenteerd met daarbij een inscriptie:
“Scoltur de michelangeli the wich [sic!] was buried in the grownd and fond for antick.” De inscriptie is
waarschijnlijk later toegevoegd, maar suggereert dat dit beeld op een bepaald moment voor antiek
aangenomen is.15
Was het de bedoeling van Michelangelo om dit beeld van een heidense god voor antiek te laten
doorgaan en zijn publiek te misleiden? Antieke beelden kwamen zelden helemaal gaaf uit de grond
en miste doorgaans ledematen en hun genitaliën. Moderne beelden van heidense goden waren
daarentegen intact. Als deze dus een onbeduidende beschadiging hadden, zoals een missende hand
of afgebroken genitaliën, heeft de kunstenaar of de eigenaar de indruk willen wekken dat dit beeld
ouder was dan het in werkelijkheid was. Geestelijken kochten doorgaans geen heidense beelden,
tenzij het antieken waren.16 Maar als de markt niet voorzag in de vraag naar antieke beelden, kon er
opdracht worden gegeven voor een replica. Zo kan de Bacchus ook heel goed bedoeld zijn als een
replica van een antiek beeld.17 Dat het geen replica is, zal later in deze paper duidelijk worden, maar
wellicht dat de kardinaal wél de opdracht hiervoor gegeven heeft. En dat dit ook meteen de reden is
waarom hij het werk vlak na voltooiing heeft afgewezen: het voldeed niet als antiek beeld, het was te
modern.18
Naar mijn mening heeft noch de kardinaal opdracht gegeven noch Michelangelo de intentie
gehad om een replica van een antieke Bacchus te maken. De kardinaal was de koper geweest van de
Slapende Cupido, omdat hij dacht een antiek exemplaar te kopen. Toen bleek dat dit een modern
beeld was, deed hij het direct van de hand.19 Dit doet vermoeden dat kardinaal Riario geen
vervalsingen wenste te bezitten, alleen echte klassieke beeldhouwwerken. Daarom is de
veronderstelling dat de kardinaal opdracht heeft gegeven voor een replica niet aannemelijk. Hij was
door de Slapende Cupido wel degelijk bewust van het talent dat Michelangelo bezat en gaf hem
daarom ook de opdracht, zoals blijkt uit de brief aan Lorenzo de’ Medici, om ‘zelf iets moois te
maken’.20
Dit suggereert een tamelijk vrije opdracht, die voor een groot deel door Michelangelo zelf kon
worden ingevuld. En bij een vrije invulling bestaat de kans dat de opdrachtgever het eindresultaat
niet helemaal waardeert en, na de kunstenaar wel betaald te hebben, het verkoopt aan een
geïnteresseerde buurman: Jacopo Galli. Ik vermoed dan ook dat de tweede bezitter verantwoordelijk
is voor de afgebroken hand. Condivi benadrukt het belang van de beker:
“In zijn rechterhand heeft hij een beker, als iemand die graag een slok wil nemen en hij kijkt er
intens naar, als iemand die genot vindt in het drinken van deze drank, die hij heeft
uitgevonden.”21
Hieruit blijkt dat de hand met de beker dus essentieel is in het kunstwerk. Het is onlogisch als
een kunstenaar zelf een belangrijk element elimineert, maar dat is niet de enige reden waarom ik
niet geloof dat Michelangelo verantwoordelijk is voor de ontbrekende rechterhand.
Als jonge kunstenaar die zijn reputatie nog moest vestigen, was deze opdracht van cruciaal belang.
Hij was door de kardinaal naar Rome gehaald en ook al voelde hij zich verontwaardigd over het feit
dat hij bedrogen was door de tussenpersoon die zijn Slapende Cupido voor veel meer geld verkocht

15

Freedman 2003 (zie noot 3), p. 121-122.
Koch 2006 (zie noot 6), p. 345.
17
Koch 2006 (zie noot 6), p. 349.
18
Freedman 2003 (zie noot 3),, pp. 124-125.
19
Koch 2006 (zie noot 6), p. 345.
20
Michelangelo 2008 (zie noot 9), p. 77.
21
Condivi 2008 (zie noot 1), p. 21.
16

5

had aan de kardinaal dan hij aan Michelangelo had verteld22, hij wist dat de kardinaal ook opgelicht
was en dit waarschijnlijk niet een tweede keer wenste. Een hand afhakken zodat het antiek lijkt, zou
op hetzelfde neerkomen als een beeld een tijd in de grond begraven zodat het ouder lijkt: een
vervalsing.
Bovendien stelde Michelangelo hoge eisen aan zichzelf en aan de kunstwerken die hij
maakte. Fouten trok hij zich persoonlijk aan en schaamde zich ervoor, wat onder andere in het artikel
Michelangelo’s Unfinished Works van Juergen Schulz wordt besproken. Hij streefde naar perfectie in
zijn beelden en volgens Schulz heeft Michelangelo alleen de Pietà moedwillig beschadigd, juist
omdat hij in dit beeld de perfectie niet kon bereiken vanwege het moeizame blok marmer.23
Michelangelo’s streven naar perfectie strookt niet met de verdenking dat hij zelf het beeld zou
hebben beschadigd.
Wat betreft de penis ben ik ervan overtuigd dat de kunstenaar deze opzettelijk heeft
weggelaten. Zoals uit onderzoek blijkt, is de penis niet afgebroken, maar weggebeiteld.24
Aangenomen dat de hand door een ander is verwijderd en niet door Michelangelo zelf, ben ik van
mening dat de weggelaten genitaliën een diepere betekenis vertegenwoordigen die bijdragen aan
het algehele concept dat Michelangelo wilde verbeelden in zijn Bacchus.25 Wat dit concept was en in
hoeverre de weggelaten penis hier aan bij droeg, zal in hoofdstuk 2 worden behandeld.
Op de vraag of Michelangelo bewust zijn publiek probeerde te misleiden met een replica van
een antieke Bacchus, kan dus ontkennend geantwoord worden. Ook als men het beeld beter bekijkt
en onderzoekt, blijken er tal van elementen in verwerkt te zijn die absoluut niet klassiek te noemen
zijn en dat sommigen daarvan zelfs tegen de klassieke principes indruisen.26
Zo is een beeld van een vrijstaande dronken Bacchus ongekend in de klassieke oudheid. Hij wordt
over het algemeen geïdentificeerd aan de hand van zijn attributen – beker, druiven en bladeren in
zijn haar -, maar vrijwel nooit aan zijn aangeschoten toestand,27 hoewel dit volgens Pico niet de
goddelijkheid tegenspreekt. Een god is namelijk altijd vervuld met de krachten die hij verdeelt, zoals
Apollo vervuld moet zijn van muziek als hij deze gift wil doorgeven, evenals Venus vervuld moet zijn
met liefde om het zelf te geven. Daaruit vloeit voort dat Bacchus dronken moet zijn om het
dronkenschap aan anderen te geven.28
De dronkenschap en de daaruit voortvloeiende wankelende pose wordt het beste gezien als
men om het beeld heenloopt – een tweede element dat als niet-klassiek kan worden bestempeld.29
Het beeld was bedoeld om in een tuin geplaatst te worden en volgens De Tolnay verklaard dit de
meerdere gezichtspunten.30 Maar uit het artikel van Ralph Lieberman, Regarding Michelangelo’s
Bacchus, blijkt dat de rondgang een veel dieper effect heeft en dat bij elk nieuw gezichtspunt de
Bacchus lijkt te veranderen.
Van Heemskerk heeft in zijn tekening de kant van het beeld gekozen die het meest
informatief is en die ook het meest gekozen wordt door moderne fotografen. Deze hoek laat de
wankelende Bacchus en de kleine satyr het beste zien. Maar gezien vanuit andere hoeken blijkt dat
Bacchus verandert en soms helemaal niet zo’n vreemde pose heeft (zie afb. 4 t/m 8). Het beeld
nodigt uit om eromheen te lopen en dan blijkt ook dat de houding van Bacchus verandert van
normaal en elegant naar dronken en onstabiel en weer terug. Hij verliest een moment zijn evenwicht
en herpakt zich dan weer, als iemand die teveel gedronken heeft. Vanuit één bepaalde hoek kijkt
Bacchus zelfs door het handvat van de beker (zie afb. 9). Dit was de bedoeling, gezien de pupillen die
22
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ons dan recht aankijken. Door om het beeld te lopen worden we beloond met verschillende beelden
van Bacchus waarin we ook zijn verschillende gemoedstoestanden ontdekken.31
De god van de wijn werd op Romeinse sarcofagen wel eens in beschonken toestand afgebeeld
(zoals op bijvoorbeeld afb. 10) en daar heeft Michelangelo wellicht zijn inspiratie gevonden, want in
vrijstaande beelden is deze pose, die de klassieke, gebalanceerde contrapposto ondermijnt, niet
eerder gezien.32

31
32
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2. Dionysisch dualisme
2.1. Symboliek
Zoals hierboven al eerder vermeld, zit dit de Bacchus vol met symboliek. Alle elementen die
er in verwerkt zitten, geven uitdrukking aan het tweeslachtige karakter van de god van de wijn. Deze
belichaamt namelijk een dualisme: hij die de vreugdebeker heft, representeert tegelijkertijd een
ritueel van vernietiging. Doordat Bacchus zowel vernietigend als troostgevend is, verleent hij de
kracht om leven uit de dood te winnen.33
In het artikel van Linda Koch, Michelangelo’s Bacchus and the Art of Self-formation, wordt
ingegaan op het feit dat Michelangelo niet alleen een weergave heeft gemaakt van één van de meest
populaire goden uit de klassieke oudheid en de renaissance, maar dat hij in dit beeld tevens het
complexe en paradoxale van de god van de wijn heeft weten vast te leggen in een blok marmer.
De filosofen Marsilio Ficino en Pico della Mirandola waren direct geïnspireerd door Plato’s Phaedrus
en middeleeuwse moraliserende tradities en in hun traktaten krijgt de dronken Bacchus een
helpende rol in de opstijging van de mens naar het goddelijke door middel van ‘goddelijke razernij’ of
‘goddelijke waanzin’. De auteur stelt echter vast dat het moraliserende aspect enkel in relatie tot
Bacchus wordt onderzocht en de andere elementen – de kleine satyr, de boomstronk, de dierenhuid
en de rotsachtige sokkel - worden vergeten. Maar zoals uit haar artikel blijkt, is het gehele complexe
beeldhouwwerk voorzien van een moraliserende betekenis en zijn de uitgangspunten hiervoor de
teksten van Ficino en Pico.
In Ficino’s Commentaar op Plato’s Symposium, stelt de neoplatonist dat de waanzinnige
Bacchus een bemiddelende rol heeft in de vier stadia tijdens de opstijging van de mens naar het
goddelijke:
“Door goddelijke waanzin, is de mens verheven boven de natuur van de mens en gaat hij over
in God. De goddelijke waanzin is een soort van verlichting van de rationele ziel, waardoor God
de ziel naar beneden laat glijden in de lage wereld en dan weer terug naar de hogere.”34
De tweede komt van Pico delle Mirandola’s Oratie op de Waardigheid van de Mens. Volgens Pico
heeft de mens de keuze tussen een hoger en lager bestaan en kan hij zo zelf de maker van zijn natuur
zijn:
“Wie… verlangt niet, terwijl hij op aarde is, om de drinkende kameraad van de goden te
worden; en, dronken van de nectar van de eeuwigheid, de gift van onsterfelijkheid toe te
wijzen aan het sterfelijke dier? Wie wenst niet om de Socratische razernij in hem te blazen,
die gezongen werd door Plato in Phaedrus… We zullen worden bezeten, vaders, we zullen
worden bezeten door deze Socratische razernij, die ons zo gek zal maken dat zij onze geest en
onszelf in God plaatst…
Bacchus, de leider van de Muzen, in zijn eigen mysteriën, dat is, in de zichtbare tekenen van
de natuur, zal de onzichtbare dingen van God aan ons laten zien wanneer we filosoferen, en
zal ons dronken maken met de overvloed van het huis van God.”35
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Wijn en de dronkenschap van Bacchus werden geassocieerd met buitensporigheid en de lagere
zintuigen, maar waren ook de stimulans tot de hogere wereld van de kennis. De rationaliteit en het
begrijpen kon door dronkenschap worden ‘verlicht’.36
Maar hoe wordt dit nu in het beeldhouwwerk tot uitdrukking gebracht? Zoals Ralph Lieberman in zijn
artikel al stelde, wilde Michelangelo dat zijn publiek een actieve houding in zou nemen bij het
bekijken van dit beeld. Dat wil zeggen dat het kunstwerk van verschillende kanten moest worden
bekeken om het te kunnen begrijpen. Maar het beeld nodigt niet uit om het te bekijken met de klok
mee. De rechterhand van Bacchus is opgeheven en maakt de linkerkant van het beeld gesloten (zie
afb. 5). Ook is zijn rechterbeen gebogen en daarmee ook omhoog. Daarentegen heeft Bacchus zijn
linkerschouder naar beneden en naar achteren en zijn zijn linkerarm en –been gestrekt naar
beneden. We zien bovendien, als we recht voor het beeld staan, achter zijn linkerbeen een stuk van
de kleine satyr, maar we moeten verder om het beeld heen lopen om die volledig te kunnen zien.37
Michelangelo leidt de kijker niet alleen rond het beeld, maar ook in een spiraal van boven
naar beneden. Ficino en Pico bespraken de hogere en lagere werelden, maakten daarin een
onderscheid tussen goed en kwaad: tegenstelling van intelligentie met naïviteit, waarin de laatste
gelijkgesteld wordt met dierlijkheid. Door subtiele manipulaties in de vormen en posities van het
beeld, heeft Michelangelo een moreel en intellectueel verval van het hogere naar het lagere willen
verbeelden: van de waanzinnige goddelijkheid tot de lage wereld van beestachtigheid.
Zo wordt de wijnbeker die Bacchus hoog opheft, gezien als voor zijn eigen consumptie, maar
ook als een aangereikte miskelk ter contemplatie voor de kijker. De overvloed aan druiven op zijn
hoofd (zie afb. 11), verwijzen naar de mogelijkheid tot rationele verlichting en verlossing.38 De kleine
satyr, als half-mens, half-geit, representeert de beestachtige neigingen van de mens en is daarom
afgebeeld met een erectie (zie afb. 12). Sater werden vaak gelijk gesteld met zondaren en gezien als
personificaties van ondeugd en het kwade.39
De kleine satyr komt tot halverwege het lichaam van Bacchus en is gedraaid waardoor zijn
achterlichaam ons verder om het beeld heen leidt (zie afb. 6 en 7). Dan zien we het dierenvel tussen
zijn geitenpoten op de rotsachtige sokkel liggen (zie afb. 13 en 14). Het vel van het gevilde roofdier
staat voor dood, een reiniging door middel van transformatie.40
In het visualiseren van de Bacchus tijdens een morele afdaling, gebruikte Michelangelo niet
alleen de werelden van God, mens en dier, maar ook stenen en planten: de rotsachtige sokkel waar
hij op staat en de boomstronk die eruit voortkomt. In de hiërarchie van de elementen zijn stenen en
mineralen de laagste orde, planten staan er net boven, gevolgd door dieren en mensen. De
boomstronk waarop de kleine satyr zit, is verstoken van takjes en blaadjes (zie afb. 15) en het bootst
een typisch klassiek element na41, maar het heeft waarschijnlijk een diepere betekenis. Op het
plafond van de Sixtijnse Kapel heeft de kunstenaar namelijk verschillende keren kale boomstronken
afgebeeld om de zondigheid van de mens te symboliseren (afb.16). De boomstronk met daarop de
satyr en de dierenhuid in de Bacchus van Michelangelo verwijzen waarschijnlijk naar de staat van
zondigheid die geassocieerd werd met beestachtigheid. Bacchus lijkt dit te benadrukken door met
zijn linkerwijsvinger letterlijk naar beneden te wijzen (zie afb. 15). Ook het feit dat de kleine satyr aan
zijn linkerkant – in de christelijke gedachte, de kwade of duistere kant – is gesitueerd, kan geen
toeval zijn.42
Na de rondgang en afdaling, wordt verwacht dat de kijker de weg terug aflegt en dus een
stijging maakt, want in het dialectische proces van het neoplatonisme en van Pico’s
moraalintellectuele keuze is de stijging net zo belangrijk. Net zoals dat aan de voorkant alleen de
36
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dronken god te zien is, zo is aan de achterkant alleen de beestachtige wereld te zien. Michelangelo
wil dat we terug lopen in tegengestelde richting, want hij ontmoedigd verder lopen doordat zowel
Bacchus als de satyr ons niet meer aankijken (zie afb. 8). In de extreme draaiing van het lichaam van
de satyr, keert hij zijn menselijke bovenlichaam weg van zijn dierlijke onderlichaam en richting de
hogere vormen van bestaan, die hier worden gesymboliseerd door de druiven en de god van de wijn.
De satyr representeert niet alleen de beestachtige en sensuele kant van de mens, maar omdat hij
half-mens is ook zijn vermogen tot rationele kennis.
Michelangelo maakte de gedraaide satyr tot overgangspunt tussen het hogere en het lagere
en verschijnt letterlijk in het midden van het beeld. Lachend grijpt de satyr de druiven van de god, de
nectar van de eeuwigheid en de stimulans in het proces richting goddelijke kennis. Zijn glimlach
wordt meestal geïnterpreteerd als een uiting onbedwingbare lust naar wijn, maar kan ook gezien
worden als een zielsverlangen naar het goddelijke, iets dat volgens Ficino en Pico in ieder mens
aanwezig is.
De dronken Bacchus laat het dierenvel dat hij vastheeft achter zich aanslepen (zie afb. 17),
alsof hij het zojuist nog aan gehad heeft, maar nu heeft afgedaan om zijn complete transformatie of
metamorfose kenbaar te maken, van beestachtig naar goddelijk.43

2.2. Vrouwelijke sensualiteit als uitdrukking van moreel verval
Linda Koch is één van de weinige kunsthistorici die zich heeft bezig gehouden met de
complexe symboliek van dit beeld. Ze stelt daarbij zelf dat vele onderzoekers zich slechts tot de
Bacchus hebben beperkt en de andere elementen, zoals de kleine satyr en de dierenhuid, niet
verklaren.44 En hoewel ze in haar artikel zeer uitgebreid over de verschillende elementen uitwijdt,
lijkt ze er zelf toch ook een paar te zijn vergeten. Ze benadert dit kunstwerk met als uitgangspunt de
neoplatoonse teksten van Ficino en Pico en het idee van dialectiek tussen het hogere en het lagere.
Naar mijn mening heeft Michelangelo inderdaad in alle genoemde elementen dit idee willen
verbeelden, maar heeft hij dit óók gedaan in het lichaam van Bacchus.
De vrouwelijke sensuele vormen worden door vrijwel iedere auteur die de Bacchus beschrijft,
genoemd, maar nooit verklaard. Vasari roemde dit beeld vanwege het feit dat Michelangelo “een
zekere vermenging van prachtige delen heeft nagestreefd, met name door er de slankheid van de
mannelijke jeugd aan te verlenen te zamen met de vlezigheid en ronde vormen van de vrouw.” De
kunstenaar wist volgens Vasari gestalte te geven aan verheven ideeën in een moeilijke stijl.45 Ook
Johannes Wilde vermeldde de vrouwelijke vormen, maar weet de zachte modellering van de Bacchus
aan de invloed van klassieke kunst in de Renaissance.46 Andrea Emmerling-Skala spreekt dit tegen en
noemt juist de sensualiteit in tegenspraak met de klassieken en mede daarom “geen afbeelding van
een god”.47 Frederick Godfrey gaat zelfs zo ver om het verwijfde lichaam van Bacchus “jeugdig” te
noemen en gemaakt “naar het voorbeeld van de klassieken met treffende waarschijnlijkheid”.48
Dat Bacchus verwijfd is afgebeeld, kan volgens Luba Freedman beïnvloed zijn door de
verwijzing van Boccaccio naar Albricus die stelt dat “de klassieken Bacchus als vrouwelijk afbeelden”.
Maar Michelangelo kan volgens haar ook verschillende klassieke voorbeelden bekeken hebben,
omdat hij in de klassieke literatuur beschreven wordt als vrouwelijk of androgyn.49 Echter, Bacchus
43
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heeft niet alleen een zacht onderbuikje, maar ook lichtelijk zwellende borsten (zie afb. 18), beide
traditionele vrouwelijke kenmerken. Voorbeelden uit de vijftiende eeuw van Bacchus als vrouwelijk
zijn er wel, van onder andere Jacopo Bellini en Marco Zoppo (zie afb. 19 t/m 22). Zij beelden de
Bacchus echter alleen af en met een buitenproportionele onderbuik.50 In geen enkele antieke of
renaissancistische weergave is Bacchus zo vrouwelijk afgebeeld en hieruit kan dus geconcludeerd
worden dat dit een inventie van Michelangelo was.
Zoals hierboven is vermeld, beeldde Michelangelo een dialectiek uit in zijn Bacchus en ik
denk dat hij dit onderscheid tussen het hogere en het lagere ook in het lichaam van Bacchus heeft
willen verbeelden: de vrouwelijke vormen als uitdrukking van het morele verval.
Renaissancistische voorbeelden van gespierde vrouwen zijn gebruikelijk in zowel literatuur
als in de kunst. Vittoria Colonna werd door Michelangelo beschreven als een man in een
vrouwenlichaam, of nog beter een god, die door haar mond spreekt. Michelangelo’s waardering voor
haar androgynie komt overeen met de eigentijdse traditie waarin de man als hoger gezien werd als
de vrouw en de vrouw zichzelf kon verheffen tot het niveau waarop ze zichzelf mannelijke
eigenschappen wist toe te meten. Ze overtroffen daarmee hun zwakke vrouwelijke natuur en
ondergingen een heroïsche transformatie tot mannelijkheid, dankzij hun goddelijke inspiratie en
spirituele superioriteit.51
Joanne Snow-Smith bespreekt in haar artikel, Michelangelo’s Christian neoplatonic aesthetic
of beauty in his early oeuvre: the nuditas virtualis image, de neoplatoonse ideeën die in de kunst van
Michelangelo zijn verwerkt en wijst op de gespierde torso’s die een uitdrukking zijn van spirituele
kracht.52 In het artikel van Jonathan Katz Nelson komt nog duidelijker naar voren dat Michelangelo
mannelijke en vrouwelijke lichaamseigenschappen gebruikte om de mate van spirituele
verhevenheid uit te drukken. In The Florentine ‘Venus and Cupid’: A Heroic Female Nude and the
Power of Love bespreekt hij het gebrek aan interesse voor het schilderij Venus en Cupido (zie af. 23).
Dit gebrek komt volgens hem voort uit de te mannelijke Venus: men weet niet hoe het bekeken moet
worden. Maar uit de tekst blijkt dat zijn mannelijke vrouwen geen gevolg zijn van zijn
homoseksualiteit of zijn relatie met Tomasso Cavalieri: Michelangelo creëerde immers verschillende
vrouwentypes en waaronder ook vrouwelijke vrouwen. Tevens het gebrek aan vrouwelijke modellen
is geen verklaring voor de gespierdheid van zijn vrouwen, maar juist de rol die de vrouw speelt
bepaalt mede hoe gespierd zij wordt afgebeeld. Venus verbeeldt hier de hemelse liefde, Cupido de
aardse en het onderwerp van het schilderij is dan ook de tweeslachtigheid van liefde. Michelangelo
heeft de hemelse, hogere liefde uitgedrukt in een vrouw met mannelijke kenmerken, omdat in de
renaissance de man hoger stond dan de vrouw.53 Wat de ziel betreft zijn man en vrouw beiden een
evenbeeld van God, maar alleen het mannelijk lichaam is het evenbeeld van God en het
vrouwenlichaam is slechts een imperfecte variant van het mannenlichaam.54
Volgens verschillende auteurs drukken mannelijke kenmerken in een vrouwenlichaam dus
verhevenheid uit. Ook Rona Goffen bespreekt in haar artikel, Mary’s Motherhood According to
Leonardo and Michelangelo, de mannelijke madonna’s die door Michelangelo gemaakt zijn en stelt
dat zijn meest mannelijke madonna, in de Doni Tondo, Michelangelo’s wáre madonna was, namelijk
een vrouw met mannelijke deugden (zie afb. 24). Hij gaf haar hiermee een enorm compliment en
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haalde haar uit de ondergeschikte rol die ze als vrouw speelt of dient te spelen.55 Ook de sibillen
Libica en Cumana op het plafond van de Sixtijnse Kapel zijn losgemaakt van de traditionele weergave
van vrouwen in de renaissance en zijn vermannelijkt om hun verhevenheid uit te drukken (zie afb. 25
en 26).56
Het neoplatoonse geloof in de aanwezigheid van het spirituele in het materiële is de sleutel
tot het verklaren van de kunst van Michelangelo. Dat is niet een recente ontdekking, maar werd in
zijn eigen tijd ook al gesteld. Panofsky beschrijft hem als de enige van zijn tijd die het neoplatonisme
in zijn geheel toepaste in zijn kunst en in zijn hele leven.57 En als dit neoplatoonse idee in zijn
afbeeldingen van vrouwen van toepassing is, waarom dan niet in de Bacchus? Michelangelo wilde
door middel van mannelijke gespierdheid uitdrukking geven aan de verhevenheid van de persoon,
diens virtú. Vrouwenlichamen en vrouwelijke kenmerken werden als lager beschouwd, aardser. Door
Bacchus een onderbuikje te geven en lichtelijk zwellende borsten – beide typisch vrouwelijke
kenmerken -, wilde Michelangelo uitdrukking geven aan het morele verval of de ondeugd die heerst
in het tweeslachtige karakter van de god van de wijn. Dit staat geheel in lijn met de algehele
symboliek die het beeld dient uit te dragen, namelijk dat deze god op weg is naar verhevenheid,
maar dat nog niet bereikt heeft. Dit wordt extra benadrukt door de kleine satyr, die de letterlijke
overgang symboliseert van de lagere, beestachtige wereld, naar de hogere en verheven wereld.
Bacchus is er nog niet, zijn transformatie is nog bezig en hij heeft de goddelijke verlichting nog niet
bereikt. In dat geval zou hij namelijk een afbeelding van God zijn en dus mannelijk. Maar de Bacchus
is niet mannelijk, hij is verwijfd en sterker nog: ontmand.
Zoals al eerder vermeld, is de penis er bewust afgelaten door Michelangelo en niet zoals in
het geval van de afgebroken hand, opzettelijk afgebroken en behelst het daarom waarschijnlijk een
diepere betekenis, waarvan ik denk dat die naadloos aansluit op voorgaande bewering: Bacchus is
geen goddelijke geïnspireerde ziel, maar bevindt zich nog in het proces ernaartoe en is daarom geen
‘man as a image of God’, maar een androgyn figuur: vrouwelijk noch mannelijk.58 Bovendien legt de
gebogen houding van de god de nadruk op zijn ontbrekende genitaliën,59 wat doet vermoeden dat
Michelangelo zijn publiek bewust wilde maken van dit feit. Helaas werd dit element keer op keer
bestempeld als klassiek, zoals zoveel andere aspecten van dit kunstwerk en werd de diepere
betekenis ervan niet begrepen.

2.3. Bacchus als uitdaging voor een erudiet publiek
Wellicht dat kardinaal Riario dit werk ook niet begreep en het daarom niet waardeerde.60 De
kijker werd tenslotte uitgedaagd om een actieve houding in te nemen in het bekijken van dit beeld.
Dit was niet voor niets. Michelangelo wilde een boodschap uitdragen, namelijk dezelfde als Pico della
Mirandola, die stelde dat ieder mens kan kiezen voor een hoger of lager bestaan. De kunstenaar
daagde zijn publiek uit om voor een hogere staat van zijn te kiezen, maar dit kon alleen als de kijker
in staat was dit kunstwerk te ‘lezen’ en het daarmee te onderscheiden van een klassiek beeld. Dus
alleen de erudiete kijker zou in staat zijn om de verhulde betekenissen te kunnen achterhalen.61
De Bacchus is het eerste beeld in zijn oeuvre waarin Michelangelo heidense en christelijke
verwijzingen met elkaar verenigde door christelijke morele waarheden in een heidens beeld te
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verhullen.62 De kunstenaar heeft de Bacchus waarschijnlijk opgevat als een intellectuele en
thematische uitdrukking van de activiteiten van de Accademia Pomponiana. Tijdens deze convivia die
gehouden werden door geleerde classicisten, hield men zich bezig met poëzie, oratorische
vaardigheden en debatten over zowel seculiere als spirituele onderwerpen. Het doel was om de
heidense kennis te harmoniseren met de christelijke mystiek in bedekte termen die alleen de leden
konden ontcijferen. Hun activiteiten waren nauw verbonden met de erudiete en geheime didactiek
van Ficino en Pico, wier ideeën actueel waren in Rome in de late vijftiende eeuw.63
Dat het beeld in een open ruimte geplaatst diende te worden, is duidelijk vanwege de
rondgang van het beeld. Beelden van Bacchus werden in de klassieke oudheid doorgaans in tuinen
geplaatst, omdat de context daarbij aansloot op de natuur van de god. Maar een plaatsing in een tuin
was in dit geval nog gepaster vanwege het feit dat de convivia doorgaans in tuinen, wijngaarden of
grotten gehouden werden. Deze omgevingen waren verwant aan Bacchus en er werden dan ook
schilderijen of klassieke beelden geplaatst waarna ze de focus van intellectuele discussies vormden.
Het is niet onwaarschijnlijk dat in de tuin van Jacopo Galli, waar het beeld vele decennia heeft
gestaan, het middelpunt van debatten en discussies is geweest.64
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Conclusie
Zoals uit dit onderzoek is gebleken, is het zeer onwaarschijnlijk dat Michelangelo bewust het
publiek probeerde te misleiden met een replica van een antieke Bacchus. Dat het beeld op het eerste
gezicht klassiek aandoet zal ongetwijfeld wel zijn bedoeling zijn geweest, maar hij daagde hiermee de
erudiete kijker uit om door het heidense onderwerp van het kunstwerk de diepere moraliserende
betekenis te achterhalen.
Het beeld is, zoals uit de briefwisselingen bleek, wel degelijk besteld en betaald door
kardinaal Riario, maar direct na aankoop verkocht aan zijn buurman Jacopo Galli, waar het decennia
lang in zijn beeldentuin heeft gestaan. De reden waarom de kardinaal het beeld niet waardeerde,
blijft onduidelijk. Naar mijn mening heeft Riario Michelangelo een opdracht gegeven voor een eigen
kunstwerk en is de kans dus groot dat deze vrije interpretatie niet op prijs gesteld werd door de
opdrachtgever. Wellicht dat de kardinaal de diepere betekenis niet begreep en enkel een dronken,
waggelende afbeelding van een heidense god zag en dat dit ook de reden is waarom Condivi hem als
een man beschreef die maar weinig van kunst begreep. Jacopo Galli daarentegen wordt geprezen om
zijn intelligentie waaruit dus geconcludeerd zou kunnen worden dat hij wel de diepgaande inhoud
begreep.
Ook wie verantwoordelijk is geweest voor de afgebroken hand, is tot op heden niet te
achterhalen. Dat Michelangelo dit zelf heeft gedaan om het beeld voor een antiek door te laten gaan,
is om verschillende redenen niet aannemelijk. Ten eerste was de rechterhand met de beker een
essentieel onderdeel van het kunstwerk om de volledige betekenis ervan te begrijpen. Ten tweede
streefde Michelangelo naar perfectie in zijn kunstwerken en het strookt daarom niet met het idee
dat hij moedwillig het beeld beschadigd zou hebben. En als laatste was dit een cruciaal moment voor
een nog onbekende kunstenaar om zijn reputatie te vestigen. Een beeld voor de tweede keer laten
doorgaan als een authentiek klassiek exemplaar, zoals bij de Slapende Cupido het geval was geweest,
zou wederom een vervalsing betekenen, iets wat naar mijn mening niet door de kardinaal
gewaardeerd zou zijn. Dat is ook de reden waarom ik denk dat Michelangelo en Riario beiden niet
verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de afgebroken rechterhand.
De Bacchus is geen klassieke weergave, ook al oogt hij dat op het eerste gezicht wel. Zo zijn
het levensgrote formaat van het beeld, de gepolijste afwerking en de plaatsing op een lage sokkel
allemaal kenmerken die als klassiek bekend stonden in de renaissance. Tevens de plaatsing in een
antieke context droeg bij aan de misconceptie van dit beeld en verschillende tijdgenoten van
Michelangelo zagen de Bacchus dan ook voor antiek aan. Maar, zoals hierboven vermeld, zijn
verschillende elementen niet klassiek te noemen en druisen sommigen er zelfs tegenin.
De god van de wijn is nooit eerder in een vrijstaand beeld in een beschonken toestand afgebeeld.
Ook de rondgang om het beeld is niet klassiek te noemen en de houding van Bacchus is een
ondermijning van de klassieke contrapposto.
Het beeld zit vol met symboliek die de tweeslachtigheid van de god van de wijn uitdrukken.
Zoals uit de teksten van Ficino en Pico bleek, werd dronkenschap gezien als verdorven en zondig,
maar ook als het middel tot rationele verlichting en opstijging van de ziel naar het hogere. Deze
tweeslachtigheid komt tot uitdrukking als men tegen de klok in om het beeld heen loopt en de blik
van boven naar beneden in een spiraal laat glijden. Als men recht voor het beeld staat, zien we in het
hogere gedeelte, het hoofd van Bacchus dat rijkelijk versierd is met druiven, als nectar van de
eeuwigheid. Ook heft hij zijn rechterhand met de wijnbeker die als contemplatie voor de kijker
gezien kan worden. Aan zijn linkerkant bevindt zich de kleine satyr, die voor de zondigheid en
beestachtigheid van de mens staat. Nog verder om het beeld en naar beneden zien we de kop van
het gevilde dier tussen de hoeven van de satyr op de rotsachtige sokkel liggen. De dierenhuid als
symbool voor dood en reiniging, de rots als laagste element in de hiërarchie. De boomstronk waarop
de satyr rust staat tevens voor zonde van de mens.
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Eenmaal in de laagste wereld beland, verlangt Michelangelo van zijn kijker dat hij de weg
terug maakt en dus een stijging ziet. Dan blijkt dat de kleine satyr zijn lichaam extreem gedraaid
heeft en hij gezien kan worden als de overgang van het lagere naar het hogere, met zijn menselijke
rationele kant gericht op de god van de wijn.
Bacchus heeft een bemiddelende rol in de opstijging van de ziel naar het goddelijke. Door
middel van goddelijke waanzin die voortkomt uit dronkenschap, laat hij de ziel afglijden naar de
lagere, beestachtige wereld om van daar weer op te stijgen naar het hogere en spirituele. Dit heeft
Michelangelo in zijn beeldhouwwerk willen verbeelden, maar hij deed dit naar mijn mening ook in
het lichaam van de god zelf. De vrouwelijke en sensuele vormen kunnen namelijk gezien worden als
uitdrukking van het morele verval dat Bacchus in zich draagt. Hij bevindt zich niet in de goddelijke
staat van zijn, maar beleeft zijn transformatieproces nog. Vanuit het neoplatoonse idee bekeken,
waarbij het mannelijk lichaam als evenbeeld gezien wordt van God, wordt spirituele verhevenheid
van personen in de kunst van Michelangelo vaak uitgedrukt in gespierdheid. Michelangelo paste dit
idee toe op vele afbeeldingen van vrouwen die hij een virtú toedichtte. Immers, vrouwenlichamen
werden als de imperfecte variant van het mannelijk gezien en waren niet geschikt om goddelijk
geïnspireerde zielen weer te geven. Om de zondigheid van Bacchus uit te drukken, gebruikte
Michelangelo typisch vrouwelijke kenmerken, zoals een onderbuikje en licht zwellende borsten.
Tevens heeft hij de god ontmand door hem bewust geen penis te geven. Deze is niet per ongeluk
afgebroken, maar door de kunstenaar weggebeiteld en het benadrukt daarmee dat Bacchus geen
goddelijk geïnspireerde ziel is, maar zich nog in zijn transformatieproces bevindt.
Het beeld was bedoeld om de erudiete kijker bewust te maken van zijn eigen mogelijkheid
om te kiezen tussen het hogere en lagere, tussen intelligentie en naïviteit. Een rationeel verheven
ziel zou de boodschap van dit kunstwerk begrijpen en het daarmee kunnen onderscheiden van een
antiek exemplaar.
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Lijst van afbeeldingen

Afb. 1: Michelangelo
Buonarroti, Bacchus, 1497,
marmer, 203 cm., museum
Bargello, Florence.
Foto: Linda A. Koch,
‘Michelangelo’s Bacchus
and the Art of SelfFormation’, Art History 29
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