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«ΤΟ ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ» 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ FRANCIS BACON1 

 

Abstract: The article discusses the problem of human tragedy as it is expressed in the 

paintings of British painter Francis Bacon. Bacon’s persistence in depicting the 

human figure and its deformation is an eloquent demonstration of human tragedy 

in the twentieth century. The author’s theological approach to tragedy in Bacon’s 

works comes to the conclusion that his human figures are a representation of hell 

not as a form of punishment but as a state, i.e. the result of human choices. This 

state may be reversed only through Christ, who transforms human nature, through 

his incarnation and resurrection.  

Keywords: Art; Painting; 20th Century; Francis Bacon; Human Being; Tragedy; 

Icarnation. 

«Λοιπόν νομίζεις ότι μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, Βασίλη; Τράβα κείνη την κουρτίνα 

και θα δεις τη δική μου». Η φωνή που μιλούσε ήταν κρύα και σκληρή. 

«Είσαι τρελός, Ντόριαν, ή παίζεις μαζί μου», σιγοείπε ο Χόλγουορθ, συνοφρυωμένος. 

«Δεν θέλεις; Τότε θα το κάνω μόνος μου», είπε ο νέος τραβώντας την κουρτίνα απ’ τη 

βάση της και την πέταξε χάμω. 

Ένα ξεφωνητό τρόμου ξέσπασε απ’ τα χείλη του ζωγράφου καθώς είδε μέσα στο 

θαμπό φως το φρικτό πρόσωπο πάνω στο πανί να μορφάζει μπροστά του. Η έκφρασή του 

είχε κάτι που το γέμισε με μίσος και σιχασιά. Θεέ μου! το πρόσωπο του ίδιου του Ντόριαν 

Γκραίη έβλεπε! Ο τρόμος, όσος κι αν ήτανε, δεν είχε ακόμη χαλάσει κείνη την περίφημη 

ομορφιά. Τ’ ανάρια μαλλιά είχαν ακόμη λίγο απ’ το χρυσάφι τους και το αισθησιακό 

στόμα την κοκκινάδα του. Τα βαθουλά μάτια κρατούσαν ακόμη κάτι απ’ το γαλάζιο τους, 

οι ευγενικές καμπύλες δεν είχαν ακόμη εξαφανιστεί απ’ τα σμιλεμένα ρουθούνια κι απ’ 

τον πλαστικό λαιμό. Ναι, ήτανε ο Ντόριαν ο ίδιος. Μα ποιός τον είχε κάνει; Φαινόταν σαν 

ν’ αναγνώριζε την πινελιά του και την κορνίζα με την υπογραφή του. Η ιδέα ήτανε μια 

 

*  Δρ Θεολογίας, ΜΑ Ιστορία της Τέχνης, Μέση Εκπαίδευση —Κυπριακή Δημοκρατία. 
1  Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 4 (2017), σ. 51-64. 
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χτηνωδία, κι όμως φοβόταν. Άρπαξε την αναμένη καντήλα και την έβαλε μπροστά στο 

πορτραίτο. Στην αριστερή γωνιά ήτανε τ’ όνομά του, χαραγμένο με μεγάλα γράμματα σε 

γυαλιστερό βερνίκι. 

Ήταν μια βρωμερή παραποίηση, μια άτιμη και αναίσχυντη σάτιρα. […] 

«Δεν υπήρχε τίποτε το κακό μέσα σου. Τίποτε το αδιάντροπο. Μου ήσουν τέτοιο 

ιδεώδες που ποτέ πια δεν θα ξαναδώ. Αυτό είναι το πρόσωπο κάποιου σάτυρου». 

«Είναι το πρόσωπο της ψυχής μου». 

«Χριστέ μου! τι πράγμα λάτρεψα! Έχει τα μάτια του διαβόλου». 

«Ο καθένας μας έχει μέσα του τον Παράδεισο και την Κόλαση, Βασίλη», φώναξε ο 

Ντόριαν με μια άγρια χειρονομία απόγνωσης.2 

Η τέχνη, η αληθινή τέχνη, έχει προορισμό να απεικονίζει τον άνθρωπο· τον άνθρωπο 

ως σώμα και ψυχή, ως ύλη και πνεύμα: το ―κατά Γρηγόριο Παλαμά― 

συναμφότερον.3 Τον άνθρωπο που ως κτιστός και κινούμενος, ρέπει προς τον 

παράδεισο, αλλά ρέπει και προς την κόλαση.4 

Πάντοτε, ο αληθινός καλλιτέχνης, αναζητεί, μέσα και πίσω από το πρόσωπο, την 

αρχέγονη καταγωγή, την προαιώνια εκείνη στιγμή της Δημιουργίας που ο Θεός «[…] 

ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς […]».5 Αναζητεί, εν τέλει, στο 

πρόσωπο του ανθρώπου το αρχέτυπον, τον ίδιο τον σαρκωθέντα Λόγο, τον Χριστό.6 

Συχνά, όμως, ο ζωγράφος θα ανακαλύψει, στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης το 

κακό, τον θάνατο και την φθορά· τη δαιμονική και όχι τη θεία πλευρά του 

ανθρώπου.7 

«[…] Για μένα, το μυστήριο της ζωγραφικής στις μέρες μας είναι η όψη των 

πραγμάτων. Ξέρω ότι κάτι μπορεί να απεικονιστεί, μπορεί να φωτογραφηθεί. Όμως, 

 

2  Όσκαρ Ουάιλντ, Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίη, μτφρ.: Γ. Αναστασίου, Εκδοτική 
Θεσσαλονίκης, χ.η.ε., σ. 181-183. 

3  Βλ. PG 150, 1361C. 
4  Βλ. σχετικά, PG 44, 202B-204A.  
5  Γεν.: 2:7. 
6  Βλ. σχετικά, Παναγιώτης Νέλλας, Ζώον Θεούμενον. Προοπτικές για μια ορθόδοξη κατανόηση του 

ανθρώπου, Αρμός, Αθήνα 2000, σ. 35-37. 
7  Πρβλ. Νίκος Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 18: «[…] 

Η τέχνη δεν πείθει με την παρουσίαση του καλού, αλλά με την ερμηνεία των μηδενιστικών αυτών 
δυνάμεων, εναντίον των οποίων μάχεται επώδυνα η ωραιότητα της ζωής. Γι’ αυτό η τέχνη δεν θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο ηθικολόγου· εκφράζει και ερμηνεύει την πραγματικότητα του 
κόσμου και της ζωής. Στην ίδια την τέχνη ερμηνεύεται αυτή η ελκυστικότητα του κακού […]». 
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πώς μπορεί κανείς, άραγε, να αιχμαλωτίσει το μυστήριο της δημιουργίας; […]»8 θα 

πει ο Ιρλανδός ζωγράφος Francis Bacon (1909- 1992),9 ο ζωγράφος που απεικόνισε 

με τον πλέον μεγαλειώδη, αλλά ταυτόχρονα και σκοτεινό, τρόπο την τραγωδία της 

ανθρώπινης ύπαρξης, ερχόμενος να συναντήσει τον μεγάλο συμπατριώτη του 

συγγραφέα, ο οποίος συνόψισε στην περιγραφή ενός πίνακα την πτώση του 

ανθρώπου.  

Αρχίζοντας την καριέρα του αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ο Bacon 

ζωγραφίζει με εμμονή την ανθρώπινη μορφή, υποβαθμίζοντάς την στο έσχατο όριο 

του εξευτελισμού10. Αποδίδει την εσωτερική τραγωδία του ανθρώπου που βίωσε δύο 

παγκόσμιους πολέμους, μια τραγωδία που η νίκη, η ευημερία και η καλπάζουσα 

τεχνολογική πρόοδος δεν κατόρθωσαν να εξαλείψουν.11 Αντίθετα, η πρόοδος αυτή, 

που αποτελεί προορισμό του ανθρώπου δοσμένο από τον Θεό,12 μετατρέπεται σε 

όπλο που επαγγέλλεται την καταστροφή και τον θάνατο. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια 

διαρκή απειλή: την πιθανότητα του Τρίτου Παγκοσμίου πολέμου, που θα μετατραπεί 

σταδιακά σε μία από τις συλλογικές φοβίες της ανθρωπότητας. 

Όλα αυτά, όμως, δεν αποτελούν παρά τους εξωτερικούς παράγοντες της 

τραγωδίας.13 Είναι τα συμφραζόμενα, εντός των οποίων υφίστανται οι εφιαλτικές 

μορφές του Bacon, ανθρώπινες μαζί και ζωώδεις, συγκεχυμένες και ασαφείς, 

κινούμενες και ασάλευτες, φρικτές και ταυτόχρονα κωμικές και γελοίες. Οι άνθρωποι 

του Bacon είναι μάλλον μάζες από κρέας και αίμα και κάτι άλλο, άπιαστο και 

τρομερό: από τους πίνακες του Bacon μοιάζει να εκπέμπεται μια φρικώδης κραυγή 

πόνου και αγωνίας14 ή ―ακόμα χειρότερα― δίνεται η εντύπωση ενός ορθάνοιχτου 

 

8  Το παράθεμα στο: Luigi Ficacci, Μπέικον, μτφρ.: Μαρία Μπάστα, Taschen, Κολωνία 2004, σ. 86. 
9  Βιογραφικά στοιχεία του F. Bacon βλ. ό.π., σ. 88-94. 
10  Βλ. Τζούλιο Κάρλο Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη,  μτφρ.: Λ. Παπαδημήτρη, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 1999, 

σ. 611.  
11  Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 10. 
12  Βλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 27-28. 
13  Πρβλ. τα λόγια του ίδιου του Bacon σε μία από τις συνεντεύξεις του στον David Sylvester: «[…] 

Συνήθισα πάντα να ζω μέσα από διάφορες μορφές βίας […] αλλά αυτή η βία της ζωής μου, η βία 
που έχω βιώσει, είναι, νομίζω, διαφορετική από τη βία στη ζωγραφική. Όταν μιλούμε για τη βία 
του χρώματος πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βία του πολέμου. Πρόκειται 
για μια προσπάθεια να ξανασυνθέσουμε τη βία της ίδιας της πραγματικότητας. Και η βία της 
πραγματικότητας δεν είναι μόνο η απλή βία που εννοούμε όταν λέμε ότι ένα τριαντάφυλλο ή κάτι 
άλλο είναι βίαιο, αλλά είναι και η βία που υποβάλλεται μέσω της ίδιας της εικόνας και που μπορεί 
να μεταδοθεί μόνο μέσω του χρώματος […]», το παράθεμα στο: Άλκης Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 
20ού  αιώνα. Τόμος ΙΙΙ: Η Μεταπολεμική περίοδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 
275. 

14  Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 16: «[…] Αυτό που μεταδίδουν οι Τρεις σπουδές […] είναι η 
σπαρακτική έκφραση μιας κραυγής, χωρίς όμως να εξηγείται η προέλευση ή η αιτία της. Πρόκειται 
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στόματος που ουρλιάζει χωρίς ήχο, όπως συμβαίνει στους εφιάλτες.15 Ο τρόμος, ένας 

τρόμος προαιώνιος, αυτόνομος και σχεδόν απτός, επικρατεί στο έργο του Βρετανού. 

Οι «Τρεις σπουδές για μορφές στο κάτω μέρος μιας Σταύρωσης»16 του 1944 είναι 

το πρώτο επιτυχημένο έργο του Bacon. Το θέμα της Σταύρωσης επανέρχεται συχνά 

στο έργο του Bacon, απογυμνωμένο, όμως, από την ιερότητά του: ο αγνωστικιστής 

Bacon θεωρεί ότι η Σταύρωση αποτελεί την έσχατη απεικόνιση του ανθρώπινου 

πόνου και τρόμου.17 Οι μορφές, αποδοσμένες με ένα λερωμένο γκριζογάλανο χρώμα, 

δεν έχουν πάνω τους τίποτα το ανθρώπινο:18 ζωόμορφοι άνθρωποι ή ανθρωπόμορφα 

ζώα, στηρίζονται πάνω σε έπιπλα, στρεβλωμένα και αποκομμένα από την αρχική 

τους χρήση. Το κουτί, μέσα στο οποίο ο Bacon τοποθετεί τις μορφές του, εγκιβωτίζει 

τις μορφές, περιέχοντας το κενό που τις περιβάλλει. Το ασυνάρτητο και 

παραμορφωμένο αυτό κουτί αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο ζωγράφος σώζει την 

ανθρώπινη μορφή από τη διάλυση και είναι ένα αποφασιστικό βήμα στη σχέση της με 

τον περιβάλλοντα χώρο,19 όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

Στο έργο «Ζωγραφική 1946» της ίδιας χρονιάς, και πάλι μέσα σε ένα κουτί, μια 

φρικαλέα, μαυροντυμένη ανθρώπινη μορφή, με ένα κίτρινο λουλούδι στην 

μπουτονιέρα και καλυμμένη με μια κατάμαυρη ομπρέλα, στέκεται μπροστά από ένα 

 

για μια κραυγή γεμάτη αχαλίνωτη δύναμη, περισσότερο ζωώδη παρά ανθρώπινη, η οποία αδυνατεί 
πλέον να μεταδώσει οτιδήποτε το κατανοητό […]». 

15  Βλ. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 275: «[…] Η Dawn Ades σωστά επισημαίνει 
ότι το στόμα είναι αυτό που εκφράζει φυσιολογικά την πιο συμπυκνωμένη αγωνία ή έκσταση και 
σ’ αυτή την έκφραση είναι που ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο το ζώο. Παραθέτει μάλιστα 
ορισμένες σκέψεις του Georges Bataille: “Σε οριακές στιγμές η ανθρώπινη ζωή συγκεντρώνεται 
κτηνωδώς στο στόμα. Ο θυμός μάς κάνει να σφίγγουμε τα δόντια, ο τρόμος και το φρικτό 
βασάνισμα καθιστούν το στόμα όργανο σπαρακτικών κραυγών. Είναι εύκολο να παρατηρήσει 
κανείς ότι το τρομοκρατημένο άτομο, καθώς τεντώνει το λαιμό του, σηκώνει υστερικά το κεφάλι 
του προς τα επάνω έτσι που το στόμα φτάνει να στοιχηθεί, όσο είναι δυνατόν, στην προέκταση της 
σπονδυλικής στήλης, δηλαδή παίρνει τη θέση που κατέχει στην κατηγορία του ζώου” […]». 

16  O Bacon επιλέγει να περιλάβει στον τίτλο της συντριπτικής πλειοψηφίας των έργων του τον όρο 
«σπουδές», για να καταστήσει σαφές ότι, το αντικείμενο του πίνακα είναι η ίδια η τέχνη. Βλ. 
Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 18-19. Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνει ίσως ότι, κατ’ αρχήν δεν 
απεικονίζει μια συγκεκριμένη στιγμή στον χώρο και στον χρόνο, αλλά μια κατάσταση υπεράνω 
αυτών, ενώ παράλληλα, εκφράζοντας την επιθυμία της εικόνας να απεικονίζει τον εαυτό της και 
όχι το αρχέτυπο, υποδηλώνει την αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, 

σ. 103: «[…] Όταν το υλικό ζητάει να αυτονομηθή, να μην εικονίζει το αρχέτυπο αλλά τον εαυτό 
του, δε διστάζει να διακηρύξη ότι με την πράξη του αυτή το υλικό αυτοκαταστρέφεται […]». 

17  Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 64-66. 
18  Πρβλ. PG 44, 192CD: «[…] Οὕτω μοι δοκεῖ διπλῆν φέρειν ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὰ ἐνάντια τὴν 

ὁμοιότητα-τῷ μὲν θεοειδεῖ τῆς διανοῖας πρὸς τὸ θεῖον κάλλος μεμορφωμένος, ταῖς δὲ κατὰ πάθος 
ἐγγινομέναις ὁρμαῖς πρὸς τὸ κτηνῶδες φέρων τὴν οἰκειότητα· πολλάκις δὲ καὶ ὁ λόγος 
ἀποκτηνοῦται, διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄλογον ῥοπῆς τε καὶ διαθέσεως συγκαλύπτων τὸ κρεῖττον τῷ 

χείρονι […]». 
19  Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 39-40. 
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σφαγμένο βόδι (ή μήπως είναι άνθρωπος;) το οποίο κρέμεται σε στάση 

εσταυρωμένου. Μπροστά από τη μορφή, δύο σώματα σφαγμένου ζώου κείτονται 

πάνω σε μια κατασκευή.  

Η προφανής ομοιότητα με το προηγούμενο έργο εντοπίζεται στο στόμα: ένα στόμα 

φρικτό, που δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στόμα ζώου, ούτε, όμως, και 

ανθρώπου. Τα δόντια, τα χείλη αποτελούν την ίδια την ενσάρκωση του τρόμου. Αυτό 

το μη- ανθρώπινο στόμα είναι το μόνο χαρακτηριστικό προσώπου που αποδίδεται· 

πρόκειται για την πλέον φρικιαστική λεπτομέρεια των μορφών του Bacon: η απουσία 

προσώπου. Στη θέση του προσώπου υπάρχει συνήθως μια μάζα χρωμάτων που 

υπονοούν την παραμόρφωση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή, όταν το πρόσωπο 

υποτυπωδώς αποδίδεται, τότε θυμίζει είτε τέρατα του μύθου και του 

κινηματογράφου, είτε μάσκες εφιαλτικών παλιάτσων. Πρόκειται για το «εἰδεχθὲς 

προσωπεῖον»,20 την αποκρουστική μορφή στην οποία μεταβάλλεται ο άνθρωπος, 

παραμορφώνοντας τη δημιουργία του Θεού και καταστρέφοντας τον εαυτό του. Είναι 

η απώλεια του κάλλους, που συνιστά την πτώση.  

Στον πίνακα «Σπουδή του ανθρώπινου σώματος» του 1949 απεικονίζεται ένας 

γυμνός άνθρωπος που έχει την πλάτη γυρισμένη στον θεατή. Αποδοσμένος με ένα 

υπόλευκο χρώμα, θυμίζει το πρόπλασμα ενός αγάλματος· οι χοντρές οριζόντιες 

πινελιές δημιουργούν ένα είδος σωληνοειδών στηριγμάτων ή κουρτίνας,21 μέσα στην 

οποία ο ήρωας μοιάζει να χάνεται, να συγχωνεύεται με τον περιβάλλοντα χώρο.  

«Η αγωνιώδης αντίδραση του ζωγραφισμένου υποκειμένου, το οποίο μοιάζει να 

καταρρέει αδύναμο, θυμίζει ήρωα που έχει χάσει την κυριαρχία του κόσμου, την 

εξοικείωση με τον εαυτό του και με τις καταστάσεις, καθώς και το θείο χάρισμα να 

αποτελεί επίκεντρο μιας αρμονικής πραγματικότητας»22 θα γράψει ο L. Ficacci και η 

περιγραφή αυτή αποτελεί, όχι μόνο την περιγραφή ενός πίνακα, αλλά ταυτόχρονα και 

την περιγραφή του πεπτωκότος ανθρώπου· θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το 

κλειδί μιας θεολογικής ανάγνωσης του έργου του Bacon. 

 

20  Βλ. PG 44, 193С: «[…] Διὰ τοῦτο πολλάκις ἀγνοεῖσθαι ποιεῖ τὸ θεῖον δῶρον ἡ περὶ ἡμᾶς ἀθλιότης, 
οἷον προσωπεῖον εἰδεχθὲς τῷ κατὰ τὴν εἰκόνα κάλλει τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐπιπλαστοῦσα […]». 

Πρβλ. Νέλλας, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 69. 
21  Για το θέμα αυτό βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 37-38. 
22  Ο.π., σ. 31-37. 
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Η φαινομενική διαφάνεια του σώματος της μορφής δεν μπορεί να παραπέμψει στη 

διαφάνεια του σώματος του πρωτόπλαστου Αδάμ, που εξέφραζε την αγνότητα και τη 

δεκτικότητα προς τη φύση.23 Αντίθετα, απεικονίζει μάλλον τη διάλυση του 

ανθρώπου, την εξουθένωσή του, την εξαφάνισή του εξαιτίας του κακού που υπάρχει 

μέσα του και στον κόσμο.  

Οι πίνακες του Francis Bacon αποτελούν ένα διαρκές memento mori· η υπόμνηση 

του θανάτου, υποβλητική, ωμή, ρεαλιστική βρίσκεται παντού: σφαγμένα ζώα, αίμα, 

πόνος, φρίκη. Ο Bacon δίνει, κατά τον Ficacci, τη δυνατότητα στον άνθρωπο να 

κατανοήσει το «[…] μείγμα βίας, οδύνης, άγχους, επιθυμίας, απόγνωσης, ξεπεσμού, 

αναζήτησης της αγάπης και ζωώδους εξαθλίωσης που κρύβει μέσα του […]».24 Αυτό 

το μείγμα είναι, κατά την ορθόδοξη θεολογική παράδοση, απότοκο της πτώσης του 

ανθρώπου, δηλαδή της ρήξης της αγαπητικής σχέσης του με τον Θεό. Μετά από την 

κατάφαση στην αμαρτία, δηλαδή την άρνηση του Θεού, ο άνθρωπος αποκτά εχθρούς: 

το φυσικό περιβάλλον, τους άλλους ανθρώπους, τον ίδιό του τον εαυτό. 

Ο άνθρωπος του Bacon είναι αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος, ο οποίος βιώνει μιαν 

αδιάκοπη κόλαση. Εντός του δεν υπάρχει ο ―κατά Oskar Wilde― παράδεισος και η 

κόλαση, αλλά μόνο η κόλαση, σκοτεινή και φρικαλέα. Η σχέση του με τη φύση έχει 

βιαίως διαρραγεί: ακόμα και όταν οι μορφές του Bacon βρίσκονται στο ύπαιθρο, 

όπως συμβαίνει στα έργα «Μορφές σε κήπο» (1936), «Μορφή σε τοπίο» (1945) και 

«Άντρας που γονατίζει στο γρασίδι» (1952), αποτελούν οντότητες αποκλεισμένες από 

το φυσικό περιβάλλον, ενώ τα παραμορφωμένα κουτιά τους δεν τις προστατεύουν: ο 

καθορισμός του χώρου δεν είναι παρά φαινομενικός και η παραμόρφωση και η 

ασυναρτησία αφαιρούν από το κουτί τον προστατευτικό του ρόλο· δεν είναι παρά η 

προέκταση της κατάστασης του ανθρώπου: είναι ο κόσμος, ο οποίος, διαλύεται, 

συμπαρασυρόμενος από τον διαλυμένο από την αμαρτία άνθρωπο .25 Ο κόσμος δεν 

αποτελεί πλέον ένα κόσμημα, έναν παραδείσιο κήπο στον οποίο ο Θεός έβαλε την 

κορωνίδα της Δημιουργίας του να κατοικήσει, αλλά ένα εχθρικό και επικίνδυνο 

περιβάλλον, στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να επιβιώσει.  

 

23  Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 56: «[…] Αν κατανοήσουμε τη “γυμνότητα” ως διαφάνεια, 
μπορούμε να πούμε πως το σώμα του Αδάμ ήταν τόσο απλό, ώστε ήταν στην πραγματικότητα 
διαφανές, ανοιχτό στην υλική κτίση, δεν της έφερνε καμμιά αντίσταση, κι ο κόσμος δεν έφερνε σ’ 
αυτό καμμιά αντίσταση, του ήταν παραδομένος […]». 

24  Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 10.  
25  Βλ. σχετικά, Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π. σ. 274. Πρβλ. Νέλλας, Ζώον Θεούμενον, 

ό.π., σ. 93. 
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Ο πεπτωκός κόσμος του Bacon είναι πολύ χειρότερος από αυτόν που είχε να 

αντιμετωπίσει ο πρώτος άνθρωπος· είναι η ίδια η κόλαση, η κόλαση της απουσίας 

των άλλων. Ακόμα και όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μορφές στον πίνακα, 

δεν αποτελούν παρά όντα στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν, αλλά δεν συνυπάρχουν.  

Στο έργο «Δυο μορφές» του 1953 απεικονίζονται δύο μορφές σε ερωτική 

συνεύρεση, οι οποίες αποδίδονται με ένα γκρι-υπόλευκο χρώμα πάνω σε λευκό 

κρεβάτι, κλεισμένες σε ένα μαύρο κουτί. Στα παραμορφωμένα τους πρόσωπα δεν 

ξεχωρίζουν παρά αμυδρά τα χαρακτηριστικά, ενώ στο πρόσωπο του ενός δεσπόζει 

ένα σαρδόνιο, φρικαλέο, μη ανθρώπινο στόμα· τα πρόσωπα μεταμορφώνονται σε 

μάσκες τρόμου και θανάτου, συνδέοντας έτσι αδιάρρηκτα τις δύο κορυφαίες στιγμές 

της ανθρώπινης ύπαρξης: τον έρωτα και τον θάνατο.26  

Για τον Bacon, όμως, ο έρωτας δε νικά τον θάνατο, ούτε ο θάνατος αποτελεί μια 

ερωτική πράξη. Ο έρωτας είναι θάνατος και φθορά· παύει να είναι δημιουργικός και 

μετατρέπεται σε πράξη θανάτου. Γίνεται μια πράξη δαιμονική. Το κουτί, παρόν και 

σε αυτό το έργο, αδιόρατα παρόν, μετατρέπεται σε φυλακή των μορφών. Είναι η 

φυλακή στην οποία μεταβάλλεται το σώμα όταν πάψει να αναφέρεται στον Θεό, και 

ο έρωτας είναι η κατ’ εξοχήν ανθρώπινη κατάσταση εντός της οποίας πραγματώνεται 

η συνάντηση με το θείον.27 

Η εικόνα των δύο εραστών του Bacon δείχνει όλη την τραγικότητα του έρωτα 

όταν απομακρύνεται από τον Θεό· οι δύο μορφές, παραμορφωμένες και αποδοσμένες 

με ένα νεκρικό λευκό, μοιάζουν να παλεύουν σ’ έναν απεγνωσμένο αγώνα μεταξύ 

τους, αλλά και με τον εαυτό τους. Είναι ενδεδυμένες με τους δερμάτινους χιτώνες, με 

 

26  Βλ. την περιγραφή του έργου στο: Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 44-51. 
27  Οι πατέρες της Εκκλησίας ποτέ δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν λόγια ερωτικά για να 

περιγράψουν τη σχέση του ανθρώπου —τη δική τους σχέση— με τον Θεό. Δήλωναν πάντοτε 
εραστές του θείου, μεθυσμένοι από έρωτα μανικό για το αντικείμενο του πόθου τους, τον Χριστό. 
Όταν ο έρωτας προς τον άνθρωπο έχει ως αναφορά του τον θείο έρωτα, αποτελεί μια κατάσταση 
χάρης. Όταν, όμως, ο έρωτας αγνοεί τον Θεό και φυλακίζεται στα στενά όρια της κτιστότητας, τότε 
εκπίπτει από τη χάρη και καταλήγει να βιώνεται ως κόλαση. Βλ. ενδεικτικά, Συμεών Νέος 
Θεολόγος, Ὕμνος 16, Ὕμνοι, 16-40, SC 174, (J. Koder) 1971, σ. 10-12. Παράδειγμα της ερωτικής 
γλώσσας που χρησιμοποιούν οι πατέρες αποτελούν οι παρακάτω στίχοι: «[…] Περιπατῶ καὶ 
καίομαι ζητῶν ὧδε κἀκεῖσαι / καὶ οὐδαμοῦ τὸν ἐραστὴν εὑρίσκω τῆς ψυχῆς μου· / καὶ 
περιβλέπομαι συχνῶς, ἰδεῖν τὸν ποθητόν μου / ὅλος περιπλεκόμενος, ὅλον καταφιλεῖ με, / ὅλον τε 
δίδωσιν αὑτὸν ἐμοὶ, τῷ ἀναξίῳ, / καὶ ἐμφοροῦμαι τῆς αὐτοῦ ἀγάπης καὶ τοῦ κάλλους, / καὶ ἡδονῆς 
καὶ γλυκασμοῦ ἐμπίπλαμαι τοῦ θείου […]»· του ιδίου, Ὕμνος 28, 183-187· Ὕμνοι, 16-40, SC 174, 

(J. Koder) 1971, σ. 308: «[…] ὥσπερ μαζὸς φωτοειδὴς καὶ γλυκασμὸς ὁρᾶσαι, / ἀστράπτων καὶ 
στρεφόμενος, ὤ μυστηρίου ξένου! / Δὸς μοι σαυτὸν οὕτω καὶ νῦν, ὅπως ἐμφορηθῶ σου, / ὅπως 
καταφιλήσω σου καὶ κατασπάσομαὶ σου / τὴν δόξαν τὴν ἀπόρρητον, τὸ φῶς τοῦ σοῦ προσώπου 

[…]». 
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τη νεκρότητα που ο άνθρωπος περιέπεσε μετά την παρακοή και την αμαρτία· είναι η 

κατάσταση της ―κατά Γρηγόριον Νύσσης― «ἐν θανάτου ζωῆς», μιας κατάστασης 

που αντιστρέφει την αληθινή ζωή του ανθρώπου, η οποία πλέον μεταβάλλεται σε 

επιβίωση, μέσα στη ζοφερή επιβολή του θανάτου.28  

Τα δύο πρόσωπα δεν κοιτάζονται· τα στόματά τους δεν σμίγουν σ’ ένα φιλί, αλλά 

ξεγυμνώνουν τα ούλα τους σε μια γκριμάτσα θανάτου. Είναι η δαιμονική κατάσταση 

του ανθρώπου, η δαιμονική κατάσταση του έρωτα.29 «Αγάπη είναι ο διάβολος» 

(«Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon», 1998) επιγράφεται η 

βιογραφική ταινία για τον Bacon, η οποία αφηγείται ένα συγκλονιστικό επεισόδιο 

από τη ζωή του ζωγράφου και καταλήγει με την αυτοκτονία του φίλου του, George 

Dyer, στην τουαλέτα του ξενοδοχείου του στο Παρίσι, μία μέρα πριν από την 

αναδρομική έκθεση του Bacon στη γαλλική πρωτεύουσα. 

Την αυτοκτονία του Dyer, ο οποίος, υπήρξε και το βασικό του μοντέλο του Bacon 

για τα έτη 1963-1971, απεικονίζει, ίσως, το έργο «Τρίπτυχο Μάιος-Ιούνιος 1973». 

Στο αριστερό ταμπλό του τριπτύχου εικονίζεται μια ανθρώπινη μορφή καθισμένη στη 

λεκάνη της τουαλέτας. Η βίαιη συστροφή του σώματος υποδηλώνει ίσως τον πόνο. 

Στο ταμπλό στα δεξιά του τριπτύχου, η μορφή, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

ευκρινέστερα, είναι σκυμμένη πάνω από ένα νιπτήρα· πλένεται ή κάνει εμετό. Στο 

κεντρικό ταμπλό, η μορφή, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδοσμένα με 

περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά ταυτόχρονα και φρικτά στρεβλωμένα, μοιάζει να 

κάθεται. Πάνω από το κεφάλι της μια κρεμασμένη λάμπα φωτίζει ελάχιστα με το 

ασθενικό της φως· και οι τρεις μορφές είναι τυλιγμένες στο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι απ’ 

το οποίο μοιάζει να γεννιέται μια εφιαλτική σκιά που αποτελεί την προέκταση του 

άντρα του κεντρικού ταμπλό. Μια σκιά που μοιάζει με την ίδια τη μορφή του 

διαβόλου.  

 

28  PG 44, 121D: «[…] Ἐπειδὴ τοίνυν ἀποστὰς τῆς τῶν ἀγαθῶν παγκαρπίας ὁ ἄνθρωπος τοῦ 

φθοροποιοῦ καρποῦ διὰ τῆς παρακοῆς ἐνεπλήσθη (ὄνομα δὲ τοῦ καρποῦ τούτου ἡ θανατοποιὸς 
ἀμαρτία), εὐθὺς ἐνεκρώθη τῷ κρείττονι βίῳ τὴν ἄλογον καὶ κτηνώδη ζωὴν τῆς θειοτέρας 
ἀνταλλαξάμενος. Καὶ καταμιχθέντος ἄπαξ τοῦ θανάτου τῇ φύσει συνδειξῆλθε ταῖς τῶν τιτκομένων 
διαδοχαῖς ἡ νεκρότης. Ὅθεν νεκρὸς ἡμᾶς διεδέξατο βίος αὐτὴς τρόπον τινὰ τῆς ζωῆς ἡμῶν 
ἀποθανούσης· νεκρὰ γὰρ ἄντικρύς ἐστιν ἡμῶν ἡ ζωὴ τῆς ἀθανασίας ἐστερημένη […]». Πρβλ. 
Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 50. 

29  Πρβλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 540. 
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Αυτοκτονώντας εξευτελιζόμενος, ο Dyer υποδηλώνει ότι αυτή η αγάπη και αυτή η 

φιλία είναι η ίδια η ενσάρκωση του διαβόλου… Είναι η απουσία της αγάπης, ένας 

αιώνιος αποκλεισμός και εγκλεισμός στην ερεβώδη φυλακή του εαυτού. 

Όπου κι αν βρίσκονται, μόνοι ή με άλλους ανθρώπους, σε σπίτι ή στο ύπαιθρο, οι 

ήρωες του Bacon υποφέρουν φρικτά· υποφέρουν μόνοι. Η αιτία του πόνου τους 

πουθενά δεν υποδηλώνεται. Πουθενά όργανα βασανιστηρίων, μορφές βασανιστών 

και δημίων, έστω η ένδειξη κάποιας ασθένειας. Οι ήρωες του Bacon υποφέρουν από 

ένα μαρτύριο που πηγάζει από τον ίδιό τους τον εαυτό· πρόκειται για την ασθένεια 

που προκαλεί το κακό.30 Ο Bacon έρχεται να αντιστρέψει την περίφημη ρήση του 

Sartre: για τους ήρωές του, η κόλαση δεν είναι οι άλλοι· η κόλαση είναι ο ίδιός τους ο 

εαυτός. 

Οποιαδήποτε διέξοδος από το μαρτύριο αυτό είναι ανέφικτη.31 Πουθενά δεν 

υπάρχει διαφυγή, όπως συμβαίνει στους εφιάλτες. Κλεισμένες ή όχι μέσα στα κουτιά 

τους, σε περιβάλλον ανθρώπινο ή μη, οι μορφές του Bacon είναι καταδικασμένες σε 

έναν αέναο πόνο. Οι πίνακες του Bacon είναι η εικαστική απεικόνιση της κόλασης. Η 

ομοιότητα με τις μεσαιωνικές απεικονίσεις της κόλασης, όπως και με αυτές του 

Hieronymus Bosch είναι αδιαμφισβήτητη· υπάρχει, όμως, κάτι περισσότερο στους 

πίνακες του Bacon: είναι η βαθύτατη αίσθηση ότι το μαρτύριο αυτό δεν είναι 

αποτέλεσμα κάποιων εσφαλμένων επιλογών, συγκεκριμένων αμαρτιών, ή της 

ανυπακοής σε ορισμένους κανόνες, αλλά είναι η ίδια η ζωή του ανθρώπου, επίγεια ή 

μετά θάνατον. Το memento mori, που είναι πανταχού παρόν στους πίνακες του 

Bacon, δεν αναφέρεται απλώς στον θάνατο, ως το βιολογικό τέλος του ανθρώπου. 

Αναφέρεται μάλλον στον «δεύτερο θάνατο», την αιώνια δηλαδή καταδίκη. Είναι ο 

θάνατος ως «ὀψώνιον τῆς ἀμαρτίας».32 

Ο Francis Bacon κατόρθωσε να αποδώσει μία καθ’ όλα ορθόδοξη εικόνα της 

κόλασης, όχι ως τόπου, αλλά ως μίας κατάστασης, η οποία αρχίζει από τον παρόντα 

βίο και συνεχίζεται στη μεταθανάτια ύπαρξη του ανθρώπου. Η κόλαση αποτελεί 

 

30  Για το θέμα του κακού στην πατερική παράδοση, βλ. Νίκος Α. Ματσούκας, Το πρόβλημα του 
κακού. Δοκίμιο Πατερικής Θεολογίας, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 32009 και κυρίως οι σ. 15-34. 

31  Βλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 409. Ο Argan αναζητεί τη διέξοδο στα πλαίσια της 
εικαστικής έκφρασης. Νομίζω, όμως, ότι η ζωγραφική δεν μπορεί να αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό 
από την πραγματικότητα· ανήκει μάλλον οργανικά σε αυτήν, συνήθως την αντανακλά και συχνά 
δύναται να τη μεταβάλει. 

32  Βλ. Ρωμ.: 6:23. Η αμαρτία εννοείται εδώ ολιστικά, ως στάση και τρόπος ζωής και όχι ως απλώς η 
απαρίθμηση ορισμένων πράξεων. 
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τρόπο ζωής για τον άνθρωπο που έχει απομακρυνθεί εθελούσια από τον Θεό· τα 

βασανιστήρια, όμως, της κόλασης, δεν επιβάλλονται από έναν Θεό τιμωρό και 

σαδιστή, που εκδικείται τους ανθρώπους που δεν τον λάτρεψαν. Αποτελούν τη 

φυσική συνέπεια της επιλογής του ανθρώπου να αρνηθεί τον Θεό και να ζήσει μακριά 

από αυτόν και είναι βασανιστήρια εσωτερικά· είναι η ίδια η αγάπη του Θεού που 

κατακαίει τον αμαρτωλό που την απορρίπτει.33  

Ο Bacon, λοιπόν, απεικονίζει το πρόσωπο του ανθρώπου που αμαυρώθηκε από 

την αμαρτία και την πτώση· το πρόσωπο του τέρατος, που μεταμορφώνεται από 

άνθρωπο σε δαιμονική ύπαρξη. Βοηθά ίσως τον άνθρωπο να κατανοήσει αυτήν την 

φρίκη, αλλά δεν τον βοηθά να λυτρωθεί από αυτήν. Το πρόσωπο του τέρατος δεν 

βρίσκεται έξω από τον καλλιτέχνη· είναι ταυτόχρονα και το δικό του πρόσωπο. Οι 

εικόνες του Bacon αποτελούν, ίσως, τη δική του κραυγή για βοήθεια:34 «[…] 

Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τις με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου; 

[…]»35  

Η ζωγραφική του Bacon, όμως, ανήκει σ’ εκείνη την τέχνη, τη μεγάλη τέχνη, που 

αναζητεί ―και, εν τέλει, κατορθώνει να εντοπίσει― την ουσία των πραγμάτων. «[…] 

Το μοντέλο έχει σάρκα και οστά, και αυτό που πρέπει να αδράξετε είναι η ουσία του 

[…]. Προς το παρόν διαπιστώνω ότι, αν πρόκειται να ζωγραφίσετε ένα πορτρέτο, 

πρέπει να αποδώσετε το πρόσωπο. Όμως, μαζί με το πρόσωπο, πρέπει να 

προσπαθήσετε να παγιδεύσετε και την ενέργεια που απορρέει από αυτό […]»36 θα πει 

ο ίδιος ο ζωγράφος. Ο Francis Bacon κατάφερε όντως να αποδώσει την πραγματική 

ανθρώπινη κατάσταση στις τραγικές στιγμές της, αυτό που ο ίδιος ονομάζει «ουσία 

του ανθρώπου», απογυμνωμένη από το εκλεπτυσμένο λούστρο του πολιτισμού. Κάθε 

πίνακας, λοιπόν, του Bacon λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης,37 σαν ένα πορτραίτο του 

 

33  Πρβλ. PG 90, 1088 ΑΒ: «[…] Ὁ Θεὸς, ἥλιός ἐστι δικαιοσύνης ὡς γέγραπται· πᾶσιν ἁπλῶς τὰς 
ἀκτῖνας ἐπιλάμπων τῆς ἀγαθότητος· ἡ δὲ ψυχή, ἤ κηρὸς ὡς φιλόθεος ἤ πηλὸς ὡς φιλόυλος κατὰ 

τὴν γνώμην γίνεσθαι πέφυκεν· ὥσπερ οὖν ὁ πηλὸς κατὰ φύσιν ἡλίῳ ξηραίνεται, ὁ δὲ κηρὸς 
φυσικῶς ἀπαλύνεται, οὕτω καὶ πᾶσα ψυχή […]». 

34  Πρβλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 540: Σύμφωνα με τον Αργκάν, «[…] από το όλο έργο του 
Bacon, προκύπτει πως δεν πιστεύει στην εξύψωση ή τη σωτηρία, αλλά στον εξευτελισμό ή στην 
πτώση της ανθρωπότητας: συνεπώς και η ζωγραφική δεν είναι κάποιο προτσές ανύψωσης αλλά 
ταπείνωσης […]». 

35  Ρμ.: 7:24. 
36  Το παράθεμα στο: Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 78. 
37  Πρβλ. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 274. Σύμφωνα με τον Μ. Leiris, φίλο του 

ζωγράφου, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει και το πορτραίτο του, ο πίνακας δεν είναι υποκατάστατο του 
κόσμου μας ή κάποιο μοντέλο του σε μικρή κλίμακα, αλλά είναι η πραγματική αντανάκλασή του, 
που ενσωματώνει και τον ίδιο τον θεατή. 
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Ντόριαν Γκραίη, μέσα στο οποίο κάθε θεατής δύναται να παρατηρήσει τον εαυτό του, 

να φρίξει με τον εαυτό του και να θελήσει, ίσως, να τον αλλάξει.  

Στο έργο του Bacon δεν απεικονίζεται παρά ο άνθρωπος που ασθενεί και 

διαβρώνεται από την αμαρτία. Είναι ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος έχει εντός του την 

εικόνα του Θεού αμαυρωμένη· το πρωτότυπο της εικόνας, όμως, ο Χριστός, 

προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση την καθαρίζει από το κακό, το οποίο μοιάζει 

να είναι απόλυτο. Μπροστά στον Χριστό, όμως, το κακό δεν είναι πλέον τόσο 

τρομακτικό· μετριάζεται και σχετικοποιείται. Το κακό δεν είναι πλέον παρά ένα 

συμβάν, αποτυπωμένο σε ένα πίνακα ή και στο πρόσωπο του ανθρώπου· η σωτηρία, 

όμως, που ήρθε στον κόσμο μέσω του Χριστού, πραγματοποιήθηκε μεν μέσα στον 

χρόνο, αλλά βρίσκεται πέραν του χρόνου και του τόπου.38  

Το κακό δεν παύει να υπάρχει μέσα στον κόσμο· αντίθετα, θεριεύει όλο και 

περισσότερο. Οι πίνακες του Francis Bacon αποδεικνύουν αυτήν την αλήθεια με 

τρόπο συγκλονιστικό. Δεν έχει, όμως, απόλυτη ισχύ· ο κόσμος δεν κυβερνάται από 

δύο ισοδύναμες και άκρως αντίθετες θεότητες, την καλή και την κακή, οι οποίες 

παλεύουν αιωνίως μεταξύ τους για να επικρατήσουν. Ο κόσμος κυβερνάται, 

συνέχεται, ζωογονείται από τον ένα Θεό, τον Αγαθό και Καλό, ενώ το κακό 

λειτουργεί παρασιτικά και διαβρωτικά, καταλαμβάνοντας την καλή λίαν δημιουργία. 

Η Ενσάρκωση, ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού δεν άλλαξαν την ισορροπία 

του σύμπαντος· ο κόσμος παραμένει ο ίδιος και οι άνθρωποι συνεχίζουν να 

πεθαίνουν. Λειτούργησαν, όμως, έτσι ώστε ο άνθρωπος να δει τα πράγματα στην 

αληθινή τους όψη. Το πρόσωπο του Χριστού αποτελεί, λοιπόν, την απάντηση.39 

«[…] Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη […]»40 θα γράψει ο απόστολος Παύλος, 

δείχνοντας στον κατεστραμμένο άνθρωπο του Bacon το δρόμο. Τα ανθρωπόμορφα 

τέρατα του Bacon έχουν παραιτηθεί απ’ ό,τι εξανθρωπίζει τον άνθρωπο: την πίστη 

στον εαυτό τους, τον άνθρωπο και τον Θεό· την ελπίδα για το καλό και το ωραίο· την 

αγάπη για τον Θεό και τον σύμπαντα κόσμο. 

 

38  Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 38-40, 43. 
39  Πρβλ. Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού, ό.π. σ. 107: «[…] Με άλλα λόγια ο πόνος αν δεν 

ταυτιστεί με τη σταυρική θυσία και με τις συνέπειές της, παύει να ’ναι δημιουργικός, και γίνεται 
καταστροφικός […]». 

40  Α΄ Κορ.: 13:13. Πρβλ. PG 44, 1133BC: «[…] Ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ ὁ χρόνος καὶ στῇ τὰ κινούμενα 
κατὰ τὴν προσδοκωμένην τῆς ζωῆς ταύτης συντέλειαν, τότε τὸ οὐραῖόν τε καὶ τὸ ἔσχατον τοῦ 

ἔχθροῦ καταργεῖται, τοῦτο δὲ ἐστιν ὁ θάνατος· καὶ οὑτως ὁ παντελὴς ἀφανισμὸς τῆς κακίας 
γενήσεται, πάντων εἰς ζωὴν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἀνακληθέντων […]». 
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Ο Francis Bacon, μέσα στη δική του, φρικτή τραγωδία, επαναδιατυπώνει, 

αντεστραμμένη τη ντοστογιεφσκική ρήση: η ασχήμια θα καταστρέψει τον κόσμο και 

φτάνει μόνο να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος για να μπορέσουμε να τον 

σώσουμε· φτάνει μόνο να μετατρέψουμε την ασχήμια σε κάλλος για να σωθεί ο 

κόσμος, και μαζί του και εμείς.41 Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά εν Χριστώ· ο 

διαλυμένος, παραμορφωμένος άνθρωπος, τόπος και χρόνος του Bacon, εν Χριστώ 

έρχεται να ενοποιηθεί, να αποκτήσει το αρχαίον κάλλος και τη λαμπρότητα της 

χάρης.42 Συμμορφούται με το αρχέτυπον, δηλαδή με τον ίδιο τον σαρκωμένο Λόγο, 

χριστοποιείται, γίνεται υιός Θεού. «[…] Ἀλλ’ ἐπανέλθωμεν πάντες ἐπὶ τὴν θεοειδῆ 

χάριν ἐκείνην ἐν ᾗ ἔκτισε τὸ κατ’ ἀρχὰς τὸν ἄνθρωπον ὁ Θεός, εἰπών· ὅτι 

“Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν” […]».43 

   

 

    

 

41  Πρβλ. Νίκος Ματσούκας, Πολιτισμός αύρας λεπτής, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 378: 
«[…] Θα έλεγε κανείς ότι η αισθητική είναι μια διαρκής νίκη κατά του μετεωρισμού και του 
κατακερματισμού […]». 

42  Βλ. σχετικά, Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το άγιον. Εισαγωγή στη φιλόκαλη αισθητική της 
Ορθοδοξίας, Ακρίτας, Αθήνα 2004, κυρίως οι σ.135-224. 

43  PG 44, 256C. 

Εικ. 1: Τρεις σπουδές για το κάτω μέρος μιας Σταύρωσης (Three Studies for Studies at the of a 

Crucifixion), 1944, λάδι σε μουσαμά, Λονδίνο, Tate Gallery. 
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Εικ. 2: Ζωγραφική 1946 (Painting 1946), 1946, λάδι σε λινό, Museum of Modern Art, Νέα 

Υόρκη 
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Εικ. 3: Τρίπτυχο Μάιος- Ιούνιος 1973 (Triptych May- June 1973), 1973, λάδι σε 

μουσαμά, Ελβετία, Ιδιωτική συλλογή 

 


