
Ελάχιςτα πράγματα μασ είναι γνωςτά 
για τθν ηωι του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρζκο). Για τα πρϊτα 
παιδικά του χρόνια ςτον Χάνδακα (ςθμερινό Ηράκλειο) και τθν 
μετζπειτα παραμονι του ςτθν Ιταλία οι πλθροφορίεσ και τα 
ντοκουμζντα είναι απελπιςτικά φτωχά, μόνο εικαςίεσ μποροφμε να 
κάνουμε. Αν και κακϊσ προχωρά θ ζρευνα για τθ ηωι του εμφανίηονται 
κάποια ςτοιχεία που ανατρζπουν τα ιδθ υπάρχοντα δεν παφει να 
υπάρχουν κενά και πλικοσ ερωτθμάτων να μζνουν αναπάντθτα. 

Γνωρίηουμε ςίγουρα ότι γεννικθκε ςτον Χάνδακα τθσ Κριτθ και από 
νεαρι θλικία ζδειξε το ταλζντο του, τθν κλίςθ του ςτθν ηωγραφικι. 
Πζραςε από τθν Ιταλία (Βενετία και Ρϊμθ) με ςκοπό τθν κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ και τθσ τεχνικισ γφρω από τθ ηωγραφικι, αλλά και τθν 
αναηιτθςθ ανκρϊπων που κα του ζκαναν μεγάλεσ παραγγελίεσ ζτςι 
ϊςτε να γίνει διάςθμοσ και αποδεκτόσ ςτθν καλλιτεχνικι κίνθςθ τθσ 
Δφςθσ. Για να επιλζξει τθν Ιςπανία -αρχικά τθ Μαδρίτθ και τζλοσ το 
Σολζδο- όπου εγκαταςτάκθκε και παρζμεινε το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. 

Ο Δομίνικοσ Θεοτοκόπουλοσ είναι ζνα ξεχωριςτό φαινόμενο ςτθν 
ιςτορία τθσ Σζχνθσ. Σα ζργα του (ιδιαίτερα αυτά που ζγιναν ςτθν 
Ιςπανία) είναι χωρίσ αμφιςβιτθςθ, αριςτουργιματα. Φανερϊνουν δε 
τθν κατάκτθςθ μιασ νζασ για τθν εποχι του εκφραςτικισ γλϊςςασ που 
δεν απζκτθςε ποτζ μιμθτζσ, αποδεικνφοντασ ζτςι τθ μοναδικότθτά τθσ. 
Γλϊςςα θ οποία τον βφκιςε ςτθν αφάνεια, αφοφ μετά το κάνατό του 
ζγινε ακόμα πιο ακατανόθτθ και αινιγματικι. Ζπρεπε να ζρκει το 
κίνθμα του ρομαντιςμοφ χάρθ ςτο οποίο διαμορφϊκθκε μια νζα 
καλαιςκθςία για να διαρραγεί αυτόσ ο ςκοτεινόσ κφκλοσ γφρω από το 
ζργο του Γκρζκο. Ζτςι αργά αλλά ςτακερά άρχιςε μια «ανακάλυψθ» του 
ςπουδαίου αυτοφ ζργου, μια βακμιαία ανάδυςι του από τθ ςκόνθ του 
χρόνου, μια επανεκτίμθςθ φςτερα από αιϊνεσ παρεξθγιςεων και 
παρερμθνειϊν, και θ περιφρόνθςθ ζγινε ζξαλλοσ ενκουςιαςμόσ. Η 
επανεκτίμθςθ αυτι ζχει πολλζσ περιοχζσ αφοφ πλικοσ ηωγράφων 



διαφόρων κατευκφνςεων και κεωριϊν αντλοφν από το πλοφςιο ζργο 
του μεγάλου Ζλλθνα. Από τον Πικάςο που γοθτεφεται από το ζργο του 
Ελ Γκρζκο (με τα ςχιματα, το χρϊμα, τθ ςφνκεςθ, τθ δομι του χϊρου, 
τθν αφθρθμζνθ οργάνωςθ τθσ φόρμασ, το χειριςμό του φωτόσ) και δεν 
το κρφβει, αφοφ «Οι δεςποινίδεσ τθσ Αβιγιόν» (1970) ξεκινοφν ωσ 
ζμπνευςθ από τον πίνακα του Γκρζκο «Η Πζμπτθ φραγίδα τθσ 
Αποκάλυψθσ» (1608-1614) ωσ τουσ εξπρεςιονιςτζσ που προςζχουν και 
υιοκετοφν τισ παραμορφϊςεισ του Θεοτοκόπουλου. Σον Ντελακρουά 
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που ζχει ςτθ ςυλλογι του ζναν πίνακα του Γκρζκο, τον Μανζ που κα 
φτιάξει το δικό του «Νεκρό Χριςτό» (1864) εμπνεόμενοσ από τθν «Αγία 
Σριάδα» (1577-1579) του Θεοτοκόπουλου. Σουσ κυβιςτζσ που 
προςζχουν τθ δομικι ανάλυςθ και τθ ςχθματοποίθςθ των ςυνκζςεων 
του, αλλά για να είμαςτε δίκαιοι ο πρϊτοσ καλλιτζχνθσ που εντόπιςε 
και παρατιρθςε το δομικό χαρακτιρα τθσ μορφολογίασ του Ελ Γκρζκο 
ιταν ο εηάν, ο πρόδρομοσ του Κυβιςμοφ.  

Κατάφερε να μείνει αλϊβθτοσ αν και κλικθκε από τθν ιερά εξζταςθ να 
δϊςει εξθγιςεισ για τουσ πίνακζσ του και για τθ ηωι του. 

Ο Γκρζκο ζχει πλζον πάρει τθ κζςθ που του αξίηει ςτο παγκόςμιο 
ςτερζωμα τθσ Σζχνθσ. Εκκζςεισ με ζργα του αλλά και επιςτθμονικζσ 
ανακοινϊςεισ που αφοροφν τθ ηωι και τθν τζχνθ του αποςποφν το 
παγκόςμιο ενδιαφζρον, αν και όπωσ είχε δθλϊςει ο ίδιοσ ςτον Πατςζκο 
«θ ηωγραφικι δεν είναι τζχνθ όπωσ τθν όριςε ο Αριςτοτζλθσ, γιατί δεν 
υπάγεται ςε κανόνεσ αλλά ςτθν ζμπνευςθ και τθ διαίςκθςθ».  
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