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Βυζαντινοί έρωτες,
θεϊκοί και ανθρώπινοι...
Η διαλεκτική της επιθυµίας και της απάθειας
Γιώργος Ζωγραφίδης
Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Πονώ κι η φτωχή µου ψυχή υποφέρει
όταν µέσα της φανεί και λάµψει το φως σου.
Ο πόθος µου πόνος· και πόνο τον λέω.
Πόνος που δεν έχω τη δύναµη να σ’ αγκαλιάσω ολόκληρο
να κορεστεί ο πόθος µου – και στεναγµός πολύ πικρός.
Αλλά µου αρκεί που σε βλέπω.

***

Μα τι ανιστορώ τέτοια πράγµατα, το πρόσωπό σου αναπλάθοντας στη
φαντασία µόνο; Πότε άραγε θα πάω και θ’ αντικρίσω το πρόσωπο του
κυρίου µου; Πότε θ’ ακούσω εκείνη τη χρυσή γλώσσα; Πότε θα δω το
βλέµµα σου το ιλαρό που ρίχνουν τα µάτια σου; Αύριο! Κι όµως, η ώρα
εκείνη είναι µακριά, το διάστηµα µεγάλο και η µέρα που περνά αιώνας.
Τον πόθο µου θα καταπραΰνω φέρνοντας την εικόνα σου µπροστά µου.

***

Κι εγώ υποφέρω χτυπηµένος από τον έρωτα, σαν τους ερωτευµένους
που δεν µπορούν ν’ αντικρίσουν αυτό που ποθούν
αλλά µπορούν και βλέπουν την εικόνα του,
και, όπως στον λόγο, η θέα της µορφής καταπραΰνει τη φλόγα του
έρωτά τους.
Ένας κακότυχος κι εγώ, ένας καινούργιος Ιξίων,
την αγαπώ, όπως αυτός αγάπησε την Ήρα,
αγκαλιάζοντας ανεπίγνωστα το απατηλό της είδωλο.

Ά

ντρες βυζαντινοί που γράφουν για τον έρωτα. Γράφουν
ποιήµατα και ύµνους, επιστολές και µυθιστορίες, οµιλίες και νόµους. Γράφουν για το σκοτεινό ή το φωτεινό αντικείµενο του πόθου τους, κρυµµένο ή φανερό, µακρινό ή κοντινό, αισθητό ή νοερό, θηλυκό ή αρσενικό, ανθρώπινο ή θεϊκό. Είναι ο Συµεών ο Νέος Θεολόγος που απευθύνεται στον
Θεό (Ύµνος 7.15-20), ο Μιχαήλ Ψελλός που στέλνει ένα
γράµµα στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ΄ τον Μονοµάχο
(Τω βασιλεί Μονοµάχω) και ο Μιχαήλ Χωνιάτης που θρηνεί τη
χαµένη Αθήνα του (Ποίηµα 10.8-15).1
Τι είναι αυτό που ενώνει τέτοια κείµενα µε αποδέκτες
12

πραγµατικούς ή φανταστικούς και ανεξάρτητα από το τόσο
διαφορετικό αντικείµενο του έρωτα; Το πρώτο είναι µάλλον
αναµενόµενο για το µεσαιωνικό Βυζάντιο: ο ερωτικός λόγος
είναι προϊόν ανδρικού συγγραφικού υποκειµένου που τυχαίνει να ταυτίζεται µε τον φορέα των συναισθηµάτων που περιγράφονται. Επίσης, η ίδια η εκφορά τους ακολουθεί λογοτεχνικούς τρόπους, κοινούς τόπους και οικεία ρητορική: είναι
λέξεις που περιγράφουν ένα συναίσθηµα, είναι ένα συναίσθηµα που φτιάχνεται µε λέξεις; Πέρα από την αναπόδραστη συµβατικότητα των λεκτικών σχηµάτων, Θεός, άνθρωπος ή πόλη, όλα παρουσιάζονται να έχουν προκαλέσει σφοδρό έρωτα σε έναν ποιητή µοναχό, σε έναν πολυπράγµονα
αυλικό λόγιο και σε έναν λόγιο επίσκοπο – σε ανθρώπους,
πάντως, που δεν διστάζουν να µιλήσουν στο πρώτο πρόσωπο, να εκθέσουν τον εαυτό τους απέναντι στο όποιο κοινό
τους. Και οι τρεις µιλούν για τον πόθο τους προς κάτι απόν,
που η λαχτάρα της παρουσίας του µάλλον πονά και µόνον η
εικόνα του αναπληρώνει σε κάποιον βαθµό αυτή την έλλειψη. Εδώ η καθυστέρηση της απόλαυσης δεν είναι ένα τέχνασµα του πόθου, αλλά µοιάζει να επιβάλλεται ή να υπαγορεύεται από τον ερώµενο, οξύνοντας βέβαια τον πόθο στα όρια
του πόνου. Ένας έρωτας που µετεωρίζεται ανάµεσα στην
αναµονή και στην ανάµνηση· ένας έρωτας που δεν είναι πια
ή που δεν είναι ακόµη· ένας έρωτας ανολοκλήρωτος.

Όψεις του βυζαντινού έρωτα
Πώς, όµως, είναι δυνατόν να µιλάµε για τον βυζαντινό έρωτα,
όταν για να µιλήσει κάποιος για τον έρωτα, εννοώ ως πεδίο
επιστηµονικής µελέτης, οφείλει να ακούσει φωνές τόσο διαφορετικές, πληθώρα και πολλαπλότητα εκφράσεων και προσεγγίσεων, από τον Μαλινόφσκι και τον Μπατάιγ ως στον
Ντενί ντε Ρουζµόν; Και πώς θα εκµεταλλευόµασταν για το
Βυζάντιο την παρέµβαση του Φουκώ, ο οποίος µε την Ιστορία
της σεξουαλικότητας ανέδειξε τον ιστορικώς ενδεχοµενικό
χαρακτήρα των ερωτικών φαινοµένων και την εµπλοκή των
τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων κατά τη συγκρότηση και
την κατανόηση της ερωτικής εµπειρίας;
Αν στραφούµε σε µια οποιαδήποτε µελέτη για το Βυζάντιο,
θα διαβάσουµε ότι «οι Βυζαντινοί καταδίκαζαν ασφαλώς τον
σαρκικό έρωτα (ιδίως όταν έπαιρνε τη µορφή της πορνείας ή
της οµοφυλοφιλίας) και συνιστούσαν περιορισµούς στο συζυγικό σεξ» και ότι, παράλληλα, σε πολλά βυζαντινά κείµενα
υµνείται η αδελφική αγάπη, η αγάπη µεταξύ γονέων και παιδιών, η συζυγική αγάπη, αλλά η λυρική έκφραση του πάθους
είναι σπάνια.
Εφόσον, λοιπόν, στη βυζαντινή νοοτροπία όλα είναι προσανατολισµένα και ανάγονται στο θείο, και απορρίπτεται ο
εδώ κόσµος, µε τα συναισθήµατα που περιλαµβάνει (κι ανάµεσά τους τον έρωτα), τότε κείµενα και πρακτικές στο Βυζάντιο εξοβελίζουν και καταπιέζουν τον ανθρώπινο έρωτα, ενώ

1. Ο Ευαγγελισµός. Σκηνή από εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας,
β΄ µισό 15ου αι., Μουσείο Μπενάκη.

εξιδανικεύουν τον θεϊκό. Αλλά ακόµη και ο θείος έρως, και
µόνο σαν όρος, δηµιουργεί αντιρρήσεις (µέχρι σήµερα).2 Τα
πράγµατα, εκ πρώτης όψεως, είναι ξεκάθαρα. Στο Βυζάντιο
έχουµε µία κλασική περίπτωση, που δεν είναι απλώς κληρονοµιά του χριστιανισµού και έχει γενικότερα χαρακτηριστεί
ως «αιτία» του πολιτισµού: είναι η αναβολή της απόλαυσης,
η καθυστέρηση της ηδονής ή η µετάθεσή της σε ένα άλλο,
«ανώτερο» πνευµατικό επίπεδο.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110

Ακόµη κι αν αυτό είναι το αφετηριακό συµπέρασµα µιας
πρώτης προσέγγισης, αξίζει να επιµείνουµε. Για να µιλήσουµε για τον έρωτα στο Βυζάντιο, πρέπει πρώτα να εντοπίσουµε το πιθανό υποκείµενο και αντικείµενο του έρωτα, τον ίδιο
τον άνθρωπο. Αλλά ποιος είναι ο βυζαντινός άνθρωπος; Η
απάντηση είναι τόσο δύσκολη που ίσως µας κάνει να σκεφτούµε πως το ίδιο το ερώτηµα δεν είναι τόσο εύλογο όσο
φαίνεται. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί,3 δεν µπορεί να
εντοπιστεί αυτή η αφαίρεση, ο «άνθρωπος»· ούτε ο βυζαντινός άντρας ούτε, πολύ περισσότερο, η βυζαντινή γυναίκα.
Όπως, εξάλλου, και η συχνά επιχειρούµενη ανασύσταση της
καθηµερινής ζωής στο Βυζάντιο µόλις µοιάζει µε κάτι παραπάνω από εικονική πραγµατικότητα.
Μιλώντας εδώ για βυζαντινούς έρωτες (και όχι «τον» βυζαντινό έρωτα) διακρίνω, µόνο µεθοδολογικά, τον έρωτα και
την πρακτική του από τον λόγο περί του έρωτα – υποσηµειώνοντας ότι και για την πρακτική του πηγές µας είναι και πάλι
λόγοι. ∆εν έχει νόηµα να προχωρήσει κάποιος σε µια εγκυκλοπαιδική επισκόπηση ούτε να θίξει τις εκδηλώσεις και τις
πτυχές του ερωτικού φαινοµένου στο Βυζάντιο. Είναι πολλές,
βέβαια, και ενδιαφέρουσες: οι έµφυλες σχέσεις, ο γάµος, η
πορνεία,4 η οµοφυλοφιλία,5 η καταστολή και η ανοχή τους.
Αν επιχειρήσουµε να µπούµε στα ενδότερα της βυζαντινής οικίας, αν παρακολουθήσουµε τον πληρωµένο έρωτα
στις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, αν ρίξουµε µια κλεφτή µατιά στα ιδιαίτερα ενδιαιτήµατα του Μεγάλου Παλατίου, µας περιµένουν αρκετές ερωτικές ιστορίες. Η ανεκδοτολογία, από την Απόκρυφη ιστορία του Προκοπίου έως το ποινικό δίκαιο, είναι εκτενής και αρκούντως γαργαλιστική, και η
περιπτωσιολογία είναι ευρεία: ιστορίες κοινών θνητών ή ειδικότερα κοινών γυναικών που φιλοδόξησαν και έφτασαν ως
τον θρόνο ή απαρνήθηκαν τον πρότερο βίο τους και γνώρισαν τον έρωτα στο πρόσωπο του Χριστού, ιστορίες υποχόνδριων ηλικιωµένων ανδρών µε φιλήδονες συζύγους και εξυπηρετικούς φίλους, δυναµικών πολλά υποσχόµενων νέων δίπλα σε βολικούς αυτοκράτορες, φίλων κολλητών µέχρι παρεξηγήσεως. Ιστορίες του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας,
της Θεοδώρας και αµέτρητων άλλων, του Βασιλείου (µετέπειτα Βασιλείου Α΄) και του Μιχαήλ Γ΄, του Κωνσταντίνου Θ΄
του Μονοµάχου και του Ρωµανού Βοΐλα, αλλά και της Μαρίας
της Αιγυπτίας ή των σαλών. Ερωτικές ιστορίες πάθους, συµφέροντος και εξουσίας, αλλά και ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν τη φύση τους και αφιερώθηκαν στον υπερβατικό
έρωτα της ζωής τους, τον Θεό.
Αξίζει να περιδιαβάσει κάποιος τις πηγές, κοσµικές και
εκκλησιαστικές, ειδικά τις νοµικές. Είναι σκανδαλωδώς αναλυτικές και περιγραφικές για τα θέµατα αυτά6 και, καθώς
προτίθενται να κανονίσουν σχέσεις µελών της κοινωνίας και
της εκκλησίας, µοιάζει να ταυτίζουν τον έρωτα µε την παρατηρήσιµη εξωτερίκευσή του στις ανθρώπινες πράξεις και τις
συνέπειές τους. Η περιπτωσιολογία των «εγκληµάτων κατά
13
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2. Ο Μυστικός ∆είπνος, τοιχογραφία, 14ος αι. Άγιον Όρος, Μονή Βατοπεδίου.

των ηθών» είναι εξαντλητική ακόµη και για τον πλέον ευφάνταστο. Η ποινικοποίηση της πορνείας, της µοιχείας, της «αρπαγής» και του βιασµού, της αιµοµιξίας και της ανδρικής
οµοφυλοφιλίας αποτελούσε την κληρονοµιά του ρωµαϊκού
δικαίου, στο οποίο οι Βυζαντινοί πρόσθεσαν την κτηνοβασία.
Αντίστοιχα ευρύ είναι και το φάσµα των ποινών σε κάθε πιθανή εκδοχή παράνοµης ή ανάρµοστης ερωτικής σχέσης, δηλαδή όλων πλην ορισµένων συζυγικών «οµιλιών». Από τις
πλέον ανώδυνες αλλά πάντα κοινωνικά ορατές, όπως το κούρεµα, ως τη µαστίγωση, την εξορία, το χρηµατικό πρόστιµο
ή και τη δήµευση της περιουσίας, και ως τον ακρωτηριασµό
της µύτης ή του γεννητικού οργάνου (ποινή προνόµιο των ανδρών) ή τη θανάτωση. Οι ποινές αυτές ποίκιλλαν ανάλογα µε
τον συνδυασµό και την (οικονοµική, κοινωνική, ερωτική) ταυτότητα των συνευρισκοµένων ή ακόµη και µε βάση το ζωικό
είδος στο οποίο ανήκαν. Παράλληλα, οι εκκλησιαστικές πηγές (από τους κανόνες των Συνόδων και τις πατερικές οµιλίες ως τα αγιολογικά κείµενα) φανερώνουν την αυστηρότητα
14

της θέσης της Εκκλησίας, η οποία προνοεί και επιβάλλει απαγορεύσεις και επιτίµια µέχρι και στα παράνοµα φιλιά.
Υπάρχει ασφαλώς διαφοροποίηση στο δίκαιο από τη ρωµαϊκή κληρονοµιά και την ιουστινιάνεια κωδικοποίηση στην
Εκλογή των Ισαύρων ή στον Πρόχειρο νόµο, καθώς και µια
περισσότερο αυστηρή εκδοχή στο «κανονικό» (εκκλησιαστικό) δίκαιο. Πάντως, η ανισότητα σε βάρος της γυναίκας στη
µεταχείριση των ερωτικών αξιόποινων πράξεων έχει επισηµανθεί ήδη τον 4ο αιώνα από τον Γρηγόριο Θεολόγο, αν και
χωρίς διάθεση ανατροπής της έστω στην εκκλησιαστική πρακτική: «οι νοµοθέτες ήταν άντρες, γι’ αυτό και η νοµοθεσία
είναι κατά των γυναικών».7
∆εν είναι βέβαιο αν η θέσπιση τέτοιων κανόνων αποτελούσε πάντοτε απάντηση σε διαδεδοµένες πρακτικές ούτε
είναι µεθοδολογικά ασφαλές να εξαγάγουµε συµπεράσµατα
για την έκταση της παραβίασης των κανόνων. Επίσης, όσο κι
αν ευλόγως θεωρούµε ότι η Εκκλησία «ήταν πάντοτε ισχυρότατος παράγοντας ρύθµισης της κοινωνικής ζωής του
τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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Βυζαντίου», τούτο δεν συνεπάγεται πως ό,τι έγραφαν οι Πατέρες το ακολουθούσαν οι Βυζαντινοί αγόγγυστα!8 Μην ξεχνάµε, ειδικά στα θέµατα του έρωτα, την ένταση ανάµεσα
στις θεωρητικές διακηρύξεις και στην (ενίοτε ανοµολόγητη)
πρακτική.
Το χάσµα των κανόνων (ορθόδοξης) ηθικής και της ηθικότητας, δηµόσιας και ιδιωτικής, είναι αναµφισβήτητο.9 Κανόνες και ποινές, το εύρος και η ένταση των οποίων µας λένε
αρκετά γι’ αυτό που θεωρείτο σκόπιµο να προβληθεί ως ο κανόνας της αποδεκτής ερωτικής ζωής στο Βυζάντιο. ∆εν µας
λένε, όµως, κατ’ ανάγκην πολλά για τη δυνατότητα επιβολής
αυτού του κανόνα και κυρίως για την πραγµατικότητα των
ερωτικών σχέσεων και τον ερωτικό λόγο. Η µεγάλη αυστηρότητα των κανόνων και η δυσκολία τήρησής τους από τον
καθηµερινό άνθρωπο µπορούσε να οδηγήσει σε µια ελαστική αντιµετώπισή τους και ίσως στην ουσιαστική αδιαφορία
απέναντί τους. Είναι πάντως δύσκολο να αρνηθεί κάποιος ότι
στο Βυζάντιο ο έρωτας σχεδόν ταυτίζεται µε την ερωτική
πράξη και η τελευταία συνδέεται όχι απλώς µε την παράβαση νόµων και κανόνων αλλά µε την αµαρτία και το κακό.

Βυζαντινοί λόγοι περί έρωτα
Υπάρχει, ήταν δυνατόν να υπάρχει, σε µια κοινωνία σαν τη
βυζαντινή µια «γλώσσα του έρωτα»; Ας στραφούµε και πάλι
στα κείµενα. Στην πρωτοχριστιανική περίοδο και έως τον 6ο
αιώνα, εκτός από τις νύξεις και τις ποιµαντικές κυρίως υποδείξεις των θεολογικών κειµένων, δεν λείπουν οι άµεσες λογοτεχνικές αναφορές στον έρωτα και στις περιπέτειές του.10
Όσο γοητευτικός κι αν είναι ο κόσµος των ερωτικών ποιηµάτων, λ.χ. του Παύλου Σιλεντιάριου ή του Αγαθία (που περιλαµβάνονται στην Παλατινή Ανθολογία), δεν πρέπει να παραβλέπουµε την απόσταση του κόσµου αυτού των βιβλίων και
των λογίων από την πραγµατικότητα.
Από τον 6ο έως τον 12ο αιώνα απουσιάζει η ερωτική λογοτεχνία και τέχνη, καθώς χάθηκε το µυθιστόρηµα της Ύστερης Αρχαιότητας και η κληρονοµιά της ερωτικής ποίησης.11
Τα πράγµατα αλλάζουν µετά τα µέσα του 11ου αιώνα και ο
ερωτικός λόγος επανέρχεται στις ρητορικές ασκήσεις του
Νικηφόρου Βασιλάκη12 και στο ερωτικό µυθιστόρηµα13 από
τον 12ο αιώνα, που είναι το όριο για τη δική µας περιδιάβαση.
Η ενδιάµεση αυτή απουσία, ωστόσο, δηλώνει µόνο την προγραµµατική (και σε γραµµατειακό είδος) προγραφή του στο
Βυζάντιο. ∆ιότι, καθώς ο ερωτικός λόγος, όπως κι ο έρωτας,
παίζει παιχνίδια συχνά ανεξέλεγκτα, όλο το φορτίο του και η
«απαγορευµένη» εικονοποιία του µεταφέρθηκαν σε ένα πεδίο
εντελώς διαφορετικό, το οποίο εξ ορισµού αρνείται κάθε ερωτική/σωµατική σχέση: η γλώσσα του σωµατικού έρωτα χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην ασκητική γραµµατεία
για να δηλώσει πνευµατικές σχέσεις,14 και µε τον τρόπο αυτό
η ασκητική γραµµατεία µοιάζει να είναι η κατεξοχήν ερωτική! Όσο εκλείπει ο λόγος για τον γήινο (πολύ γήινο) έρωτα,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110

τόσο ανθεί ο λόγος για τον έρωτα του υπερβατικού. Η µετάθεση είναι εντυπωσιακή: ολόκληρο το καθιερωµένο ερωτικό
λεξιλόγιο επιβιώνει και λειτουργεί πλέον (έως τον 12ο αιώνα)
στο νέο θρησκευτικό πλαίσιο.
Έτσι µπορούµε, κυρίως µέσα από τους Βίους των αγίων,
να προχωρήσουµε σε µια περιδιάβαση γεγονότων, περιστατικών ιστορηµένων µε τον τρόπο και τις συµβάσεις του γραµµατειακού αυτού είδους.15 Μπορεί, βεβαίως, να αναρωτηθεί
κάποιος µήπως –στο πλαίσιο τέτοιων αφηγήσεων– οι αναφορές σε ερωτικά θέµατα (περιγραφές πράξεων, πειρασµοί,
κ.λπ.) δεν φανερώνουν «ερωτισµό» αλλά αποτελούν εκτόνωση καταπιεσµένων επιθυµιών.
Η αρνητική στάση για τον έρωτα συµβαδίζει µε την ασκητική της επιθυµίας και τον µισογυνικό τόνο µεγάλου µέρους
της γραµµατείας. Από τη µια πλευρά υπάρχει το κυρίαρχο
αρνητικό στερεότυπο για τη γυναίκα (που ασφαλώς προσδιορίζει και τον λόγο περί του έρωτα), από την άλλη υπάρχουν και πατερικά κείµενα που περιέχουν θετικότερη αποτίµηση για τη γυναίκα και τον έρωτα (περί ισοτιµίας έναντι του
Θεού κ.λπ.).
Ο βυζαντινός λόγος για τον έρωτα, βασισµένος στον πρώιµο πατερικό, έχει γύρω του αυστηρές παραδόσεις, θρησκευτικές και φιλοσοφικές. Η απαξίωση της ύλης και του σώµατος
είναι το πλαίσιο το οποίο εν µέρει αλλάζει και εν µέρει ενδυναµώνει. Ένα πλαίσιο που διαµορφώνεται από τις ιουδαϊκές
σέκτες, τους γνωστικούς, τους νεοπλατωνικούς, τους µανιχαίους, τον αυστηρό (αντιερωτικό) ασκητισµό.16 Μέσα σ’ αυτό το γενικό κλίµα, και µε σύνδεση του έρωτα µε τη σεξουαλική πράξη, είναι σχεδόν φυσική (για την ακρίβεια, κοινωνικά αυτονόητη) η εχθρότητα προς ό,τι θυµίζει έρωτα. Μην ξεχνάµε ότι οι µονοθεϊστικές θρησκείες (και οι κοινωνίες που
καθορίζουν) κρατούν απέναντι στο σώµα και στον έρωτα
αµφίθυµη στάση, η οποία συνήθως καταλήγει σε έµπρακτη
(ενίοτε και µεθοδική) απαξίωσή τους.17

3. Marc Chagall, «Το όνειρο», 1939. The Phillips Collection.
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Ανεξάρτητα από το πλατωνικό Συµπόσιο
και σε πείσµα της εξιδανίκευσής του, ο έρωτας δεν ήταν κάτι που επαινούσαν οι
φιλόσοφοι ήδη από την ελληνιστική
περίοδο, ειδικά στον βαθµό που,
όπως συχνά επιβεβαιώνεται, η ταραχή και η προσπάθεια για την ικανοποίησή του είναι µεγαλύτερη από
την ευχαρίστηση που φέρνει. Βέβαια, ένας τέτοιος ωφελιµιστικός
υπολογισµός µοιάζει µακρινός για
τους Βυζαντινούς.
Πάντως πρέπει να θυµόµαστε
πως η θετική εντύπωση και ο θαυµασµός για τους ανθρώπους,
άνδρες και γυναίκες, που επιλέγουν
την αγαµία και την παρθενία δεν
είναι συναισθήµατα αποκλειστικά χριστιανικά. Η εναντίον του γάµου γραµµατεία δεν ήταν άγνωστη στους κύκλους
εθνικών και χριστιανών καθ’ όλη την Ύστερη
Αρχαιότητα και οι χριστιανοί συγγραφείς δεν είναι 4. Ο ασπασµός των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τοιχογραφία,12ος αι. Άγιον Όρος,
περισσότερο αυστηροί από τον νεοπλατωνικό φιλό- Μονή Βατοπεδίου.
σοφο Πορφύριο. Για εθνικούς και χριστιανούς, η επιτοιες πρακτικές στοιχεία που να σηµαίνουν κάτι για τον έρωθυµία που συνυφαίνεται µε τον έρωτα αποσπά το άτοµο από
τα; Είναι λόγος περί έρωτα ή περισσότερο λόγος περί κοιτις πνευµατικές αναζητήσεις του – την ανώτερη αποστολή
νωνικών τυπικών ή άτυπων θεσµών, στους οποίους η θέση
του. Η απεµπλοκή από τις φροντίδες του κόσµου, και σ’
του έρωτα µπορεί να είναι (ή να θεωρούµε εµείς ότι δεν µποαυτές περιλαµβάνονται όσες συνεπάγεται ο έρωτας (που δεν
ρεί παρά να είναι) σηµαντική; Η πορνεία, λ.χ., ανάλογα µε
είναι λίγες ούτε µικρές), και η απελευθέρωση από την ερωτιπολλές παραµέτρους, υποκειµενικές και κοινωνικές, µπορεί
κή επιθυµία18 είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανοδική
πορεία του ανθρώπου, της αποκατάστασης της φύσης του
να είναι αποτέλεσµα της επιθυµίας, δεν είναι όµως αποτέλεµετά την πτώση.
σµα του έρωτα – ακριβώς επειδή, ή στο µέτρο που, ο έρωτας
Από την άλλη, ο γάµος, εκτός από νόµιµη επιλογή, µοιάδεν ταυτίζεται µε ή δεν εξαντλείται στην επιθυµία.
ζει µε σχεδόν επιβεβληµένη φυσική διέξοδο του ερωτικού πάΓια να το θέσω αλλιώς: έχει µείνει καθόλου χώρος για το
θους, όπως τη θέλει η παύλεια θεολογία και η ερµηνεία της
συναίσθηµα; Όταν, π.χ., η άνω των πενήντα αυτοκράτειρα
από τον Ιωάννη Χρυσόστοµο.19 Σταδιακά αρχίζει να εκτιµάΖωή γνώρισε τον ευειδή θαλαµηπόλο Μιχαήλ (και για ευνόται από εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όσο κι αν η απόλυτη,
ητους λόγους µετέπειτα Μιχαήλ ∆΄), «ἐπυρπολεῖτο τὴν ψυτελική λύση παραµένει ο µοναχισµός, η (εξ ορισµού) απόχὴν» – «κυριευµένη από έρωτα γι’ αυτόν, η ψυχή της είχε
δραση από κάθε ερωτική δραστηριότητα. Ούτε όµως αυτός
ανάψει και, βλέποντας καθηµερινά την οµορφιά του, η ερωεξασφαλίζει την απουσία της επιθυµίας, το ξεπέρασµα της
τική φλόγα την έκαιγε»,20 και έτσι δεν µπορούσε «οὔτε φιλοσάρκας. Παρόλο που υπήρξαν, κατά τις αφηγήσεις, και ορισοφεῖν οὔτε οἰκονοµεῖν τὸν πόθον».21 Εδώ, πώς διακρίνεται
σµένοι που κατόρθωσαν και έγιναν «σκληροί σαν βράχοι» στη
ο πόθος από τον έρωτα;
θέα των θελγήτρων του άλλου φύλου.
Ενώ µιλούν λίγο για τέτοιους ανθρώπινους έρωτες, οι χριστιανοί δεν διστάζουν να χρησιµοποιήσουν το λεξιλόγιο του
Η διπλή γλώσσα του έρωτα
έρωτα για να περιγράψουν τη σχέση Θεού και ανθρώπου.
Όλα τα παραπάνω, γάµος, ασκητισµός, ποινές, η θέση της γυΉδη στα µέσα του 3ου αιώνα ο Ωριγένης, όταν σχολιάζει το
ναίκας, η στάση της Εκκλησίας (επίσηµη και τρέχουσα), µας
Άσµα Ασµάτων, υιοθετεί το ερωτικό λεξιλόγιο, παρουσιάζολένε πολλά (ή λιγότερα) για την αξιολόγηση των ερωτικών
ντας την Εκκλησία σαν νύφη και τον Λόγο σαν νυµφίο, µε
σχέσεων στη βυζαντινή κοινωνία. Μας λένε, όµως, κάτι για
αναφορά στους «Έλληνες» που πρώτοι υποστήριξαν ότι ο
τον ίδιο τον έρωτα; Πιο έντονα: µπορούν να µας πουν κάτι ή
έρως είναι που οδηγεί την ψυχή στον Θεό. Αλλά και ο Γρηέστω µπορούµε εµείς να βρούµε σε τέτοια κείµενα και σε τέγόριος Νύσσης (4ος αι.) προσφέρει µια αλληγορική ερµηνεία
16
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του Άσµατος και µιλά για την ερωτική διάθεση της ψυχής
σει το εµπόδιο του σώµατος ή έστω της υποτιµηµένης εικό22
προς το καλό. O ∆ιονύσιος Ψευδο-Αρεοπαγίτης (στις αρχές
νας του και να µην επιτείνει τον αυστηρό δυισµό της υλικής
δηµιουργίας και του άυλου Θεού. Γι’ αυτό βρίσκει θέση για
του 6ου αι.) παραλαµβάνει την έννοια του έρωτα µε το θεωρητον έρωτα στη ζωή του Θεού και κάνει ιερό τον έρωτα. Και
τικό της φορτίο (χριστιανικό και νεοπλατωνικό) και τη θέτει
όσοι «έχουν αποµακρυνθεί από κάθε αγάπη αυτού του
στο κέντρο της συζήτησης περί Θεού, διασκεδάζοντας τις
κόσµου και τους φαίνονται όλα περιττά, διότι έχουν ηττηθεί
ανησυχίες, που δεν έλειψαν από τότε: «ας µην φοβόµαστε το
23
όνοµα του έρωτα».
από τον ουράνιο πόθο»,29 αυτοί κατανικούν τη διάθεση για
Όσο κι αν προσπαθήσουµε να χωρίσουµε την αγάπη από
σωµατική ένωση. Εδώ, βέβαια, ο θρησκευτικός ασκητισµός
τον έρωτα, θεωρώντας ότι η λέξη «έρως» είχε εθνικές συνδηµεταµορφώνει τον ανθρώπινο έρωτα και τον θυσιάζει – όπως,
λώσεις (και σηµαντικό ρόλο στην ύστερη πλατωνική παράάλλωστε, και ο σύγχρονος ευρωπαϊκός «επαγγελµατικός
δοση) και άρα οφείλουµε να την αντιδιαστείλουµε προς την
ασκητισµός».
«αγάπη», ως πιο συνάδουσα µε το χριστιανικό περιβάλλον, η
Στον Πλάτωνα ο έρωτας µπορεί να δείξει τη φύση της
ανάγνωση των ίδιων των κειµένων δεν
δικαιολογεί τη σαφή διάκρισή τους.24
Ο «έρως» δεν αφορά µόνο την σαρκική αγάπη, ούτε η «αγάπη» µόνο τη
θεϊκή αγάπη. Θετικές και αρνητικές
όψεις του έρωτα µπορεί να εκφράζονται και µε τις δύο λέξεις.
Η ερωτική γλώσσα θεωρείται πλέον κατάλληλη για τη δήλωση της θρησκευτικής εµπειρίας. Η παράδοξη ένωση µε τον Θεό δεν εξηγείται, απλώς
περιγράφεται µε όρους προσωπικής
εµπειρίας.25 Και η µόνη δυνατότητα
για µια τέτοια περιγραφή είναι η χρήση εικόνων από την περιοχή µιας ιδιαίτερα έντονης ανθρώπινης εµπειρίας, του σωµατικού έρωτα, έστω κι αν
αυτός είναι «είδωλο του αληθινού».26
Η ύψιστη στιγµή του βυζαντινού
έρωτα παρουσιάζεται έτσι –αναγκαστικά– µε τον πιο ανθρώπινο τρόπο,
αρκεί να θυµηθούµε το τολµηρό (και
παλαιότερα λογοκριµένο) λεξιλόγιο
του Συµεών του Νέου Θεολόγου και
την κλασική αναλογία του Ιωάννου Σιναΐτη: «Μακάριος ὅστις τοιοῦτον πρὸς
Θεὸν ἐκτήσατο ἔρωτα, οἷον µανικὸς
ἐραστὴς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἐρωµένην
κέκτηται».27 Ο έρωτας παρουσιάζεται
ως ενδιάθετη ορµή και ως ελκτική δύναµη, ως έκσταση του όντος που αγαπά και «προσφέρεται σε µια ετερότητα». Είναι δύναµη ενωτική και συγκρατητική, που προκαλεί την έγνοια του
ανώτερου για το κατώτερο και την
επιθυµία του κατώτερου για το υψηλότερο, καθώς και την αµοιβαία έλξη
των όντων του ίδιου επιπέδου.28
5. Mathieu Le Nain, «Ο Ευαγγελισµός», 17ος αι. Autun, Musée Rolin.
Ο βυζαντινός επιχειρεί να ξεπεράΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110
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φιλοσοφίας και ειδικά της σχέσης
δασκάλου και µαθητή στην οποία
θεµελιώνεται – και η φιλοσοφία
είναι η κατεξοχήν δραστηριότητα
που ταιριάζει στον άνθρωπο. Είναι
πάλι στον έρωτα, στη µεταφορά
του, που οι Βυζαντινοί θα βρουν το
αντίστοιχο για την κατεξοχήν φιλοσοφία, την ἄκρα φιλοσοφία, που
τώρα γι’ αυτούς δεν είναι παρά η
ασκητική ζωή. Σ’ αυτήν η διαλεκτική της επιθυµίας και της απάθειας,
η νέκρωση του πάθους είναι ουσιαστικά η διοχέτευσή του όχι προς τα
αισθητά και ανθρώπινα αλλά προς
τον Θεό. Ο άνθρωπος σκοτώνει τα
πάθη του, για να µπορέσει µε τη
µεγαλύτερη έντασή του να τα διαφυλάξει και να τα νιώσει για τον
Θεό.

Μένει κάτι για
τον ανθρώπινο έρωτα;
Προφανώς είναι δύσκολο για µας
να συλλάβουµε την ουσιαστική (και
όχι απλώς αρνητική) σχέση της
θρησκείας µε το ερωτικό στοιχείο,
ειδικά στον βαθµό που περιορίζουµε τη θρησκεία σε µια θεσµοποιηµένη ηθική κωδικοποίηση και τον
έρωτα στην αισθητική του όψη,
στην ωραιότητα. Είναι ίσως αποδεκτό πως ο έρωτας δεν περνά (τουλάχιστον δεν αρχίζει) από το στοµάχι αλλά από το βλέµµα. Όπως 6. Gian Lorenzo Bermin, «Η έκσταση της Αγίας Θηρεσίας», γλυπτό από µάρµαρο, 1645-1652. Ρώµη, Santa
Maria della Vittoria.
παρατηρεί ο Μ. Βασίλειος, η αρχή
γίνεται «διὰ τῆς τῶν βλεµµάτων
ἁφῆς», η οποία «ἐπὶ τὴν τῶν χειρῶν λαθραίως ὁδεύει», για
Ειδάλλως, κατά έναν µάλλον πλατωνικό τρόπο, αυτό που
να ακολουθήσουν ο εναγκαλισµός, το φίληµα (στον αυχένα,
αγαπούµε είναι ιδέες και ιδιότητες εν γένει (π.χ. οµορφιά) και
στα µάτια).30 Και ο ερωτευµένος προσδίδει στο αντικείµενο
όχι ο άλλος συνολικά, ως πρόσωπο – στο οποίο, βέβαια, υποτου πόθου του το κατηγόρηµα του κάλλους. Όµως ο έρωτας
στασιοποιούνται ορισµένες ιδιότητες.
δεν είναι απλώς οµορφιά. Είναι το κίνητρο για να βρούµε την
Μέσα από τη σκέψη πάνω στον θείο έρωτα διαφαίνεται
οµορφιά σ’ αυτό που αγαπάµε. Όπως εύστοχα υπενθυµίζει ο
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου: αν ο Θεός δεν
Ντενί ντε Ρουζµόν,31 «η καθηµερινή εµπειρία δείχνει καθαρά
έχει κάποιον ειδικό λόγο που αγαπά τον άνθρωπο, δηλαδή
ότι “ο έρωτας οµορφαίνει το αντικείµενό του” και ότι η “επί δεν τον αγαπά επειδή ο τελευταίος έχει κάποιαν ιδιότητα που
σηµη” οµορφιά δεν είναι εχέγγυο ότι θα αγαπηθείς». Μόνο
είναι θαυµαστή ή αξιέραστη, αυτό σηµαίνει ότι η αγάπη συµυπ’ αυτή την έννοια το κάλλος µπορεί να θεωρηθεί προϋπόβαίνει ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν επιθυµητές όψεις σ’
θεση του έρωτα.
αυτόν που αγαπούµε. Όταν πράγµατι επιθυµούµε ή θαυµάΑν ο έρωτας είναι πάντοτε έρωτας προς κάποιο πρόσωζουµε ιδιότητες του άλλου, δεν πρέπει να υποθέσουµε ότι
πο (άρα ο Θεός εκλαµβάνεται ως πρόσωπο), τότε κάποιος
αυτή η επιθυµία ή η εκτίµηση είναι η ίδια η αγάπη ή το κίνηαγαπιέται όχι ως φορέας ορισµένων αξιαγάπητων ιδιοτήτων.
τρό της. Είναι µάλλον το αποτέλεσµα της αγάπης· επειδή
18
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είµαστε ερωτευµένοι γινόµαστε ικανοί να βλέπουµε τέτοιες
ιδιότητες ως καλές και επιθυµητές.32
Για τη βυζαντινή αντίληψη, που µοιάζει να αποκλίνει από
τη συνήθη πρακτική του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου, το
να ρίχνεις τον εαυτό σου και να αποδέχεσαι την αγάπη που
σου προσφέρουν, να περιβάλλεσαι από αυτήν, είναι πολύ λιγότερο εγωιστικό. Είναι µεγαλύτερη ταπείνωση να δέχεσαι
παρά να δίνεις· και τούτο παρά την εύλογη κριτική για την
ταπεινοφροσύνη και την πιθανή µετατροπή της σε φιλαυτία.
Μοιάζει σαν να υπάρχει ως βάση η παρακάτω αντίληψη: Γνωρίζω πώς να αγαπώ τον εαυτό µου, όχι άµεσα, αλλά ως κάποιος το ερωτεύσιµο του οποίου βεβαιώνεται από τον άλλον
που µε αγαπά. Εδώ ο έρωτας δεν µπορεί να είναι εγωιστικός
(όπως έχει κατηγορηθεί ότι είναι ο πλατωνικός έρωτας), καθότι είναι κατ’ εικόνα του έρωτα του Χριστού προς την Εκκλησία του (Προς Εφεσίους 5.25) και µόνο έτσι µπορεί να είναι
αµοιβαίος. Αγαπάς τον άλλο όπως είναι ή µάλλον όπως κι αν
είναι. ∆εν αγαπάς «την ιδέα του έρωτα ή το θανάσιµο και ηδονικό του πύρωµα».33
Σ’ ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα δοκίµιά του, ο Ζαν-Λυκ
Μαριόν επανέρχεται ακριβώς σ’ αυτό το ζήτηµα και τονίζει
την πρωταρχικότητα της αναζήτησης της βεβαιότητας ότι
αγαπιόµαστε.34 Σε µια εσχατολογική προοπτική, ο έρωτας
δεν βεβαιώνεται µόνο κάθε φορά που συναντιούνται τα σώµατα, αλλά είναι σταθερός και αληθινός, ακριβώς επειδή θεµελιώνεται στην αιώνια αγάπη του Θεού. Μιλώντας καρτεσιανά, ο Θεός είναι µάρτυρας και εγγυητής της αγάπης.
Μιλώντας βιβλικά, «ἡµεῖς ἀγαπῶµεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡµᾶς» (Α΄ Ιωάννου 4.19) ή, όπως αναφέρει ο Φώτιος,
«αὐτὸς ἡµῶν ἠράσθη πρῶτος». Όπως ο άνθρωπος «γνωρίζει, στο µέτρο που έχει γνωσθεί (από τον Θεό)», έτσι και (µπορεί να) αγαπά, στο µέτρο που έχει αγαπηθεί. Όχι όµως από
κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον Θεό.
Ο έρωτας υπάρχει όχι ως «απλό» συναίσθηµα (αν υπάρχει
κάτι τέτοιο), αλλά ως συνολική στροφή της ύπαρξης, ως κίνηση ψυχής που «βλέπει και κατακαίγεται από τον πόθο».35
Έρωτας και θρησκεία συναντιούνται36 στην απόπειρα του
ανθρώπου να ξαναβρεί τη χαµένη του ολότητα. Και µένει ο
ποιητικός λόγος να διεκτραγωδεί την ερωτική αναζήτηση ως
έλλειψη:
Την φλόγα µου εδώ κι εκεί την πάω αναζητώντας,
µα της ψυχής µου πουθενά τον εραστή δεν βρίσκω,
και πάντα βλέπω ολόγυρα να δω τον ποθητό µου,
µ’ αυτόν ως είναι αόρατος καθόλου δεν τον βλέπω.
(Συµεών, Ύµνοι, 16.12-15, µτφρ. Ι. Σακαλής)

Αλλά η καταστροφική δύναµη του έρωτα (µοτίβο γνωστό από
την αρχαία σκέψη) και ο ποιητικός µετεωρισµός αναστέλλονται, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται ριγµένος στο πέλαγος της
(θεϊκής) αγάπης. Εδώ, υπερισχύει ο µυστικός λόγος, όταν πια
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110

ο άνθρωπος ενώνεται µε το αντικείµενο του πόθου του, όταν
–κατά τον Συµεών (Ύµνοι 16.29-30)– «βυθίζεται στην οµορφιά και στην αγάπη του, και πληµµυρίζει από ηδονή και θεία
γλυκύτητα».
***
Η ένταση και η καταδίκη της ερωτικής επιθυµίας και, κατ’
αντιδιαστολή, ο θαυµασµός και η προτίµηση της απάθειας
και της παρθενίας (αιτιολογηµένος σε µια σειρά συγγραµµάτων Περί παρθενίας) δεν κρύβουν µιαν απλή αλήθεια: ο
βυζαντινός άνθρωπος γνώριζε τη µεγάλη δύναµη της ερωτικής επιθυµίας και αναγνώριζε τη δυσκολία του χειρισµού της
λαχτάρας του σώµατος. Ακόµη κι αν αυτό το θεωρούσε αποτέλεσµα της παρέµβασης του διαβόλου ή της εκπεσµένης
ανθρώπινης φύσης, η πραγµατικότητα δεν άλλαζε για τον
ίδιο. Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία πιστοποιούν, όπως είναι αναµενόµενο, ότι οι ανθρώπινοι, πολύ ανθρώπινοι έρωτες των
Βυζαντινών αποτελούσαν βασική συνιστώσα της καθηµερινής ζωής τους και ότι παράλληλα αλλά υπόγεια αναπτύχθηκε ο λόγος για τον έρωτα.
Στην επίγεια πολιτεία των µοναχών η αυθεντία των ηθικών
αρχών των µεγάλων Πατέρων ήταν αδιαµφισβήτητη και µέτρο ζωής. Ωστόσο, στην ευρύτερη βυζαντινή κοινωνία η αρχή
της επιείκειας και η πεποίθηση ότι είναι δυνατή η απαρχή της
σωτηρίας σ’ αυτόν τον κόσµο, οδηγούσε όχι στη σχετικοποίηση των ηθικών αρχών αλλά στην κατ’ οικονοµίαν προσαρµογή τους στις περιστάσεις του ανθρώπινου βίου και κατανόηση των ανθρώπινων αδυναµιών. Ίσως είναι υπερβολικό
να πούµε37 ότι ο βυζαντινός λαϊκός άνθρωπος ζούσε µια διπλή ζωή, από τη µια συµµόρφωσης µε την Ορθοδοξία και από
την άλλη ενοχικής παράβασης ηθικών κανόνων της. Πάντως,
στη βυζαντινή σκέψη η θεολογία του έρωτα, αυτή που θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µια ανθρωπολογία του έρωτα, ζει –είτε από προαίρεση είτε από ανάγκη– στους στίχους
µυστικών ποιητών και σε στιγµές µυστικής εµπειρίας. Εν τω
µεταξύ, «ο µέσος βυζαντινός πολίτης “αµάρτανε µε γενναιότητα” και µετανοούσε διαρκώς µε την ίδια γενναιότητα».38
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Byzantine Erotes, Divine and Human: The Dialectic
of Desire and Apathy
George Zografidis
This article attempts to present and comment on aspects
of the Byzantine eros and the erotic discourse in particular
from the beginning of the Byzantine era to the twelfth century. Although there are quite many difficulties in dealing
with this issue, the extant literary sources allow us to record
the variety of erotic relations and the rather unsuccessful
efforts of State and Church to regulate them repressively.
The reserved, or even negative, attitude towards eros and
marriage echoes the broader intellectual milieu of Late
Antiquity, which from the sixth century on has led to the
absence of the erotic discourse. The language of the bodily love is thus transferred and used in the theological discourse in order to express the religious experience and to
represent in particular the relation of God with man. If in
human level eros is not described as a “pure” emotion and
it is not distinguished from the erotic act, in the theological
literature and mystic poetry divine love overcomes every
mood and attempt for physical union. In the ascetic life
desire is surmounted through apathy, subjugation and
mortification of passions, so that the true love, being an
innermost urge, to be directed exclusively to God.
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