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Οι απόψεις τόσο για τον συγγραφέα, όσο και για την επο-
χή που γράφτηκε, καθώς και για το νόηµα του ποιήµα-

τος διίστανται. ∆εν είναι γνωστό αν είναι ένα ενιαίο κείµενο ή
συρραφή πολλών ασµάτων. Οι θεωρίες για τον συγγραφέα
είναι πολλές,4 οι γνώµες για το περιεχόµενό του ακόµη πε-
ρισσότερες.5 Κρίσιµο και το ερώτηµα πώς ένα καθαρά ερω-
τικό κείµενο συµπεριλήφθηκε στην Αγία Γραφή, γεγονός που
οδήγησε σε θεολογικές ερµηνείες για να δικαιολογηθεί το
γεγονός αυτό.6 Ο Σεφέρης θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «γα-
µήλιο τραγούδι»,7 ο Παπαδόπουλος ως «το ωραιότερο ερω-
τικό ποίηµα που γράφτηκε ποτέ», ο Ελιγιά «µια σειρά ερωτι-
κών τραγουδιών, ίσως επιθαλάµιων ασµάτων». Τα πρόσωπα
του ποιήµατος είναι δύο, ο Άντρας και η Νύφη, ενώ συµµε-
τέχει και ο Χορός, που «χωρίζονται κάποτε σε δύο ηµιχόρια
που ρωτούν και αποκρίνονται».8

Χωρίς να χρειάζεται εδώ να µείνουµε στις απόψεις που
έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για το κείµενο του Σολοµώ-
ντα, για το αν δηλαδή πρόκειται για ένα καθαρά ερωτικό κεί-
µενο ή για µια αλληγορία του έρωτα µεταξύ του Θεού και του
Ισραήλ ή του Χριστού µε την εκκλησία, θα πρέπει να επιση-
µάνουµε ότι στην περίπτωση των ελλήνων δηµιουργών, λο-
γοτεχνών και καλλιτεχνών υπερισχύει η πρώτη εκδοχή. Έτσι,
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Ένα από τα σηµαντικότερα κείµενα της εβραϊκής λογοτεχνίας που µε το βαθύτατα ερωτικό του περιεχόµενο έδωσε
το έναυ σµα σε πολλούς δηµιουργούς να αποτολµήσουν την εικονογράφησή του είναι το Άσµα Ασµάτων του Σολο-
µώντα. Πρόκειται για κείµενο που άσκησε βαθύτατη έλξη, σε κριτικούς και ερµηνευτές,1 σε λογοτέχνες για να το µε-
ταφέρουν στη νεοελληνική2 και σε καλλιτέχνες για να αποδώσουν το περιεχόµενο του µε εικαστικά µέσα.3 Και επειδή
ακριβώς το κείµενο αυτό και οι αντίστοιχες εικονογραφήσεις δίνονται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα
από τους νεοέλληνες δηµιουργούς, επιτρέπουν, δί χως άλλο, να διερευνηθούν οι τάσεις που εκφράστηκαν µέσα
στους κόλπους τους και να ανιχνευθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευαισθησίες, διαφορετικές αναγνώσεις και
προσωπικές ερµηνείες.

1. Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφία του Ευθύµη Παπαδηµη-
τρίου για την έκδοση του 1938. 
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ζωγράφοι και χαράκτες σαν τον Ευθύµιο Παπαδηµητρίου ή
τον Τάσσο, τον Αλέκο Φασιανό ή τον Τάκη Κατσουλίδη, τον
Γιάννη Μόραλη9 ή τον Γιάννη Κυριακίδη, τη Ρένα Ανούση-
Ηλία ή τη Μερόπη Πρέκα,10 αλλά και άλλους11 που επιχειρούν
τη µεταφορά του κειµένου σε εικόνα µένουν στην πλειο νό -
τητά τους χωρίς αµφιβολία στην ερω τική σχέση ανάµεσα στη
γυναίκα και τον άνδρα, χωρίς να καταφεύγουν σε απόδοση
ενός συµβολικού ή αλληγορικού περιεχοµένου και χωρίς σε
καµία περίπτωση να τους απασχολεί η θεολογική ερµηνεία
για το κείµενο.

Το κείµενο εικονογραφεί πρώτος το 1938 µε επτά ξυ λο-
γραφίες του ο Ευθύµης Παπαδη µητρίου,12 ο οποίος είναι και
ο δηµιουργός που επιµένει ιδιαιτέρως στο αισθησιακό πε-
ριεχόµενο των παραστάσεων. Ο χαράκτης αντιµετωπίζει την
καθαρά ερωτική διάσταση του κειµένου αποθεώνοντας τη
σαρκική επαφή των δύο φύλων, την ένωσή τους, τη λαχτάρα
της ηδονής. Ο Παπαδηµητρίου δίνει µεγάλη έµφαση στο ρό -
λο του χώρου µέσα στον οποίο εντάσσονται οι σκηνές που
εικονογραφεί, συνοδεύει τις πα ραστάσεις µε τα σχετικά χω -
ρία πάνω στα οποία βασίζεται η κάθε µία και αποδίδει σε όλες
το ερωτικό ζευγάρι σε διάφορες θέσεις και στάσεις. Ο χαρά -
κτης χρησιµοποιεί τη σχηµατοποίηση στον περιβάλλοντα χώ -
ρο καθώς και διακοσµητικά, καλλιγραφικά σχεδόν θέµατα
στην απόδοση των φυτών. Τονίζει τον αφηγηµατικό χαρακτή -
ρα των σκηνών, προχωρεί σε µερικές περιπτώσεις µε µία κά -
πως αυθαίρετη µεταφορά των στίχων σε άκρως τολµηρή από-
δοση, όπως γί νεται µε την απεικόνιση του στοµατικού έρωτα,
και υποµνηµατίζει το θέµα της παρά στασης µε το σχετικό χω -
ρίο συνήθως σε ταινία στο επάνω ή το κάτω µέ ρος. Ο καλλι -
τέχνης χρησιµοποιεί στα δύο σώµατα, το ανδρι κό άλλοτε εν-
δεδυµένο και άλλοτε γυ µνό, το γυναικείο πάντα γυµνό, τη λε-
πτοµερειακή περιγραφή, την απόδοση των όγκων µε τις σχε-

τικά περιορισµένες, όµως, φω το -
σκιάσεις, ενώ στα πρόσω πα επι-
κρατεί ο το νισµός των πε ρισσό-
τερο τυπικών χαρακτηριστικών. 

Αν σταθούµε λίγο περισσό-
τερο σε κάποια απ’ αυτά, όπως
στην παράσταση που εικονο-
γραφεί τους στ. 3-6 του Κεφ.
Β́ , στην οποία η ταινία στο επά -
νω τµήµα αναγράφει «ΕΝ ΤΗ ΣΚΙΑι

ΑΥΤΟΥ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΣΑ ΚΑΙ

ΚΑΡΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΛΥΚΥΣ ΕΝ ΛΑΡΥΓΓΙ

ΜΟΥ» και αυτή στο κάτω «ΕΥΩΝΥ-

ΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΜΟΥ

ΚΑΙ Η ∆ΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΜΨΕΤΑΙ

ΜΕ»,13 διαπιστώνουµε ότι ο καλ-
λιτέχνης επιχειρεί να αποδώσει
µε κάθε ακρίβεια τα δύο χωρία
µε τον άνδρα να κρατάει το κε-

φάλι της γυναίκας µε το αριστερό και να την αγκαλιάζει µε το
δεξί του χέρι, τη δε γυναίκα να επιδίδεται σε στοµατικό έρω -
τα. Στην παράσταση του Κεφ. ∆́ , στ. 11, «ΚΗΡΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΖΟΥΣΙ

ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΝΥΜΦΗ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΥ»14 ο Παπαδη-
µητρίου εικονίζει το ζευγάρι όρθιο, τον άνδρα ντυµένο τη γυ-
ναίκα γυµνή, τη στιγµή που έχουν ενωµένα τα χείλη τους.
Στην παρά σταση του Κεφ. ς ,́ στ. 10, «ΕΙΣ ΚΗΠΟΝ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΤΕ-

ΒΗΝ Ι∆ΕΙΝ ΕΝ ΓΕΝΝΗΜΑΣΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Ι∆ΕΙΝ ΕΙ ΗΝΘΙΣΕΝ Η ΑΜΠΕ-

ΛΟΣ, ΕΞΗΝΘΗΣΑΝ ΑΙ ΡΟΙΑΙ ΕΚΕΙ ∆Ω ΣΩ ΣΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ ΜΟΥ ΕΚΕΙ

∆ΩΣΩ ΣΟΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΜΟΥ»,15 ο χα ράκτης προχωρεί και πάλι
σε µια µάλλον τολµηρή απόδοση του χωρίου µε το ζευγάρι
κεκλιµένο να ενώνεται σαρκικά. Όπως µπορεί να καταλάβει
κανείς, ο καλλιτέχνης προχωρεί σε µια εικονογραφική απόδο -
ση που δια κρίνεται για τον αισθησιακό της χαρακτήρα, την
τόλµη της περιγραφής, την αποθέ ωση ουσιαστικά της ένω-
σης των δύο φύλων χωρίς να περιορίζεται από συµβάσεις σε-
µνοτυφίας. Και παρά το τολµηρό θέαµα που έχει µπροστά
του ο θεατής µπορεί να διακρίνει την τρυφερή µατιά που ρί-
χνει ο καλλιτέχνης σε αυτή την ένωση, ένα αλη θινό ποίηµα
µε εικόνες που αντιστοιχίζεται µε ουσιαστικό τρόπο, στις πε-
ρισσότερες παραστάσεις, στους στίχους που εικονογραφεί.
Σε κάθε περίπτωση ο Παπαδηµητρίου αντιµετωπίζει το κεί-
µενο ως µια απολύτως ερωτική περιγραφή και αυτή µεταφέ-
ρει χωρίς να διστάζει για το τι ακριβώς µεταφέρει µε τους
στίχους του το ποιητικό κείµενο.

Ο Τάσσος έχει την ευκαιρία να εικονογραφήσει τη µετά-
φραση του Γιώργου Σεφέρη το 1965 µε επτά ασπρόµαυρες
ξυλογραφίες,16 στις οποίες προσπαθεί να αποδώσει µε πολύ
χαρακτηριστικό τρόπο το λυρικό κλίµα της ποίησης του Σο-
λοµώντα. Χαράκτης που δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε το
θέµα του έρωτα, αλλά κυρίως µε αυτό του καθηµερινού µό-
 χθου, «τη ζωή και το θάνατο»,17 βρήκε µέσα στο Άσµα Ασµά-

τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ38

2. Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφία του Τάσσου για τη µεταγραφή του Γιώργου Σεφέρη, 1965.
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των την έµπνευση για σπάνιας οµορφιάς εικόνες. Χω ρίς να
µεταχειρίζεται σχεδόν καθόλου αφηγηµατικά στοιχεία από
το λογοτεχνικό κείµενο εικονογραφεί κατά βάση τις δύο µορ-
φές, την ανδρική και τη γυναικεία, άλλοτε κατά µόνας άλλοτε
µαζί, σε ένα ερωτικό σφιχταγκάλιασµα, που µεταφέρει όλο
τον ερωτι σµό και τη µαγεία του κειµένου. ∆ίνοντας για τη γυ-
ναικεία µορφή έναν τύπο που διακρίνεται για τα στοιχεία και
τις επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη, ειδικότερα στην από-
δοση των µελών του σώµατος, για τη σχηµατοποίηση κυρίως
στα τονισµένα αµυγδαλωτά µάτια, στο στρογγυλό στήθος,
στα κυκλικά θέµατα της κοιλιάς και στο τονισµένο µε µαύρο
υπογάστριο, αποδίδει όχι απλά τη µορφή µιας γυναίκας αλλά
την ίδια την ερωτική διάσταση που µεταφέρεται µέσα από το
γυµνό σώµα. 

Και αν στις δύο από τις ξυλογραφίες, στις οποίες απεικο -

νίζεται µόνη της η γυναίκα, αναδύεται η αθωότητα της µορ-
φής, στις τρεις, στις οποίες εικονίζεται το ζευγάρι, το κλίµα
αναµ φισβήτητα φορτίζεται από τον διάχυτο ερωτισµό. Τονί-
ζοντας ο Τάσσος τη θέση της γυναίκας και στις τρεις αυτές
ξυλογραφίες, µε τις µορφές να καταλαµβάνουν όλο το χώρο
της σύνθεσης, και τοποθετώντας την ως κεντρικό πρόσωπο,
δίνοντας στην αν δρική µορφή έναν περισσότερο παραπλη-
ρωµατικό ρόλο, µεταφέρει ουσιαστικά το κέντρο βάρους
στην αισθησιακή λειτουργία των παραστάσεων. Το αγκάλια-
σµα στην πρώτη από τις παραστάσεις αυτές µε κυρίαρχο
στοιχείο το πρόσωπο και το στήθος της γυναίκας, τη στιγµή
που η ανδρική µορφή κρύβεται σχεδόν ολόκληρη, το αγκά-
λιασµά της από πίσω στη δεύτερη, σε σηµείο που να εµφα-
νίζεται ολόγυµνη µπροστά µας και ο άνδρας να ξεπροβάλλει
διακριτικά πίσω της και το τρυφερό αγκάλιασµα στην τρίτη,

µε τον άνδρα να φιλά το στήθος
της γυναίκας αποδίδουν δίχως
άλλο όλη την ερωτική διάσταση
του ποιητικού κειµένου που εικο-
νογραφείται. Ο περιορισµός της
πλαστι κής απόδοσης και η κάπως
επίπεδη παρουσίαση, η σχηµατο-
ποίηση και ο µνηµειακός χαρακτή -
ρας των µορφών, η έµφαση στα
τυπικά και όχι στα ειδικά χαρακτη -
ριστικά κάνουν τις συνθέσεις συµ-
βολικές αναφορές στον έρω τα και
στη σχέση των δύο φύ λων. Με τον
τονισµό άλλοτε της αθωότητας
και της συστολής, όπως συµβαίνει
στις µεµονωµένες γυναικείες µορ-
φές, και άλλοτε του καθαρά ερω-
τικού κλίµατος, όπως το συναντά -
µε στην παρουσίαση των ερωτι-
κών ζευγαριών, ο Τάσσος προχω-
ρεί πέρα από την απλή απεικόνιση
του γυµνού σώµατος, φτάνοντας
στην ταύτιση ποιητικού κειµέ νου
και εικόνας, µε µια εκφραστική
γλώσ σα που συγκλονίζει µε τη λι-
τότητα των µέσων της και τον πλού -
το των συµβολισµών της. Εί ναι
επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Τάσ-
σος σ’ αυτές τις παραστάσεις ξε-
φεύγει από το προσωπικό µορφο-
πλαστικό του λεξιλόγιο σε ό,τι αφο -
ρά τη γυναικεία µορ φή, η οποία
στο υπόλοιπο έργο του παρου σιά -
ζεται χωρίς τον τονισµό του ερωτι-
κού στοιχείου, «εί ναι η µοναδική
φορά που ο χαράκτης βλέπει τη
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3. Άσµα Ασµάτων, έργο του Αλέκου Φασιανού για τη µεταγραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, 1994.
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γυναίκα σαν φύση ερωτική, καθαρά θηλυκή».18 Ενδεικτικός
είναι επίσης ο περιορισµός της απόδοσης του χώρου µέσα
στον οποίο εικονογραφούνται οι µορ φές. Με τον τρόπο αυτό
τίποτα άλλο δεν αποσπά το βλέµµα του θεατή από τα ίδια τα
πρόσωπα που καλύπτουν ολόκληρη τη σύνθεση και σ’ αυτά
ακριβώς αποδίδε ται όλη η ερωτική χροιά των ποιηµάτων. 

Ο Αλέκος Φασιανός δίνει έξι εικόνες για την εικο νο γρά -
φηση της έκδοσης του Άσµατος Ασµάτων µε µεταγρα φή19

των στίχων στη νεοελληνική από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο
το 1994.20 Αν εξαιρεθεί η εικόνα του εξω φύλλου της έκδοσης,
που επαναλαµβάνεται και στη σελίδα τίτλου και µεταφέρει
ένα περισσότερο λυρικό διακοσµητικό θέµα, και δύο ακόµη
συνθέσεις µε ένα γυναικείο και ένα ανδρικό πρόσωπο κατά
µόνας, τα υπόλοιπα τρία καθαρά ερωτικά θέµατα υπο µνηµα-
τίζονται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη µε την αναγραφή πάνω
στη ζωγραφική επιφάνεια συγκεκριµένων στίχων του κειµέ-
νου της µετάφρασης από τα εβραϊκά των εβδοµήκοντα ή της
µεταγραφής του Παπαδόπουλου. Στο πρώτο, στο οποίο πα-
ρουσιάζεται µια κεκλιµένη γυµνή γυναικεία µορφή, «Σαν τα
τσαντίρια του Κηδάρ είµαι ηλιο καµένη», στο δεύτερο, στο
οποίο παρουσιάζεται ένα ζευγάρι, «Ιδού ει καλή πλησίον µου,
ιδού ει καλή»,21 στο τρίτο, στο οποίο παρουσιάζεται µια γυµνή
ανδρική µορφή, «Αδελφιδός µου λευκός και πυρρός εκλελο-
χισµένος από µυριάδων».22

Ο Φασιανός δεν ξεφεύγει από αυτό το ιδιαίτερο µορφο -
πλαστικό του ιδίωµα που έχει διαµορφωθεί και παγιωθεί µε
το πέρασµα του χρόνου. Οι ίδιες ανάλαφρες µορφές, οι σχε-
δόν άυλες, που βασίζονται στην αέρινη γραµµή του σχεδίου

του, κυριαρχούν και στην εικονογράφηση του ποιήµατος. Με
τις µορφές που χρησιµοποιεί ο Φασιανός δίνει µε τη σειρά
του ένα εικαστικό ποίηµα για τον έρωτα, ειδικά στη σύνθεση
µε το ζευγάρι. Χωρίς να τονίζει ιδιαίτερα τα αισθησιακά χα-
ρακτηριστικά, ο τρόπος που επικοινωνούν οι µορφές στη ζω-
γραφική επιφάνεια δείχνει πολύ πιο ουσιαστικά το δεσµό
ανάµεσά τους, την ερωτική έλξη, τη συνάντησή τους, τη βα-
θύτερη ένωσή τους. Χρησιµοποιώντας και άλλα στοιχεία
όπως ο χαρταετός, επικαιροποιεί κατά κάποιο τρόπο το ερω-
τικό ποίηµα δίνοντας περισσότερο την εικόνα ενός λαϊκού
παραµυθιού, που βασίζεται στη αγάπη.

Σε µια διαφορετική κατεύθυνση κινείται η εικονογράφηση
της Ρένας Ανούση-Ηλία για την απόδοση του Κώστα Π. Πα-
νόπουλου το 1996.23 Η δηµιουργός επιβάλλει µε την εικονογρά -
φησή της ένα καθαρά ονειρικό κλίµα, χωρίς να µένει στα επι-
 µέρους αφηγηµατικά στοιχεία του κειµένου. Βασικό χαρα-
κτηριστικό των παραστάσεων η σχεδιαστική οξύτητα και ο πε-
ριορισµός της πλαστικής απόδοσης, που δίνουν τη δυνα τό -
τητα στην καλλιτέχνιδα να αποδώσει το περιεχόµενο µετα-
φέροντας µε λυρισµό και εκφραστικότητα τις µορφές της. Στις
παραστάσεις, κυρίως γυναικείων µορφών, που εισάγουν τα επι-
µέρους κεφάλαια, η Ανούση δεν στέκεται στο ειδικό περιεχό -
µενο κάποιων στίχων και τον υποµνηµατισµό τους αλλά στη
γενική εντύπωση που της προκαλεί το κείµενο. Με αυτόν τον
τρόπο εκφράζει µε τα θέµατα που δίνει τη χαρά του έρωτα.

Τονίζοντας την παραδείσια ατµόσφαιρα και το ονειρικό
κλίµα, τα εξιδανικευµένα χαρακτηριστικά των γυναικείων
µορφών και ορισµένα συµβολικά θέµατα, η καλλιτέχνιδα στο-
 χεύει σε µια απόδοση που δεν βασίζεται σε αφηγηµατικά και
περιγραφικά στοιχεία. Αποπειράται να µιλήσει περισσότερο
µε την εσωτερικότητα παρά µε την εξωτερική ακρίβεια, µε
τον πλούτο των γραµµικών θεµάτων παρά µε τους όγκους,
µε τις συµβολικές αναφορές παρά µε την αποτύπωση του
πραγµατικού. Φτάνει µε τον τρόπο αυτό να τονίσει µε ένα
προσωπικό ύφος την αγνότητα του έρωτα και να υποβαθµί-
σει τη σαρκική σχέση των δύο φύλων. 

Σε διαφορετικά πλαίσια κινείται ο Γιάννης Κυριακίδης
στην εικονογράφηση του 2000.24 Σ’ αυτήν δίνει οκτώ ξυ λο-
γραφίες σε όρθιο ξύλο σε ένα κλίµα που βρίσκεται ανάµεσα
στο ερωτικό περιεχόµενο και στη θεολογική ερµηνεία. Γιατί
εδώ δεν έχουµε ούτε την τολµηρή απόδοση του Παπαδηµη-
τρίου, ούτε καν τις ηµίγυµνες µορφές και την ερωτική διά-
σταση των έργων του Τάσσου, ούτε την ερωτική έλξη του Φα-
σιανού. Ο χαράκτης παραπέµπει πολύ περισσότερο στην εσω-
τερικότητα της ερωτικής σχέσης παρά στα καθαρά εξωτε-
ρικά στοιχεία της ένωσης των δύο φύλων. Αποφεύγει συνει-
δητά και ολοκληρωτικά την απόδοση των µορφών στη γυ-
µνότητά τους και επιµένει περισσότερο σε άλλα χαρακτηρι-
στικά που αποδεικνύουν έναν έρωτα λιγότερο σαρκικό και
περισσότερο πλατωνικό, ο οποίος βασίζεται στην ψυχική επι-
κοινωνία και όχι στην ερωτική ένωση.
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4. Άσµα Ασµάτων, έργο της Ρένας Ανούση-Ηλία για την απόδοση του
Κώστα Π. Πανόπουλου, 1996.
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Ο Κυριακίδης δεν υποµνηµατίζει τις παραστάσεις του µε
στίχους του κειµένου, προσπαθώντας να αποδώσει το γενι-
κότερο κλίµα. Παρόλο που φαίνεται ότι δεν αποκόπτεται
εντελώς από τις ερµηνείες του κειµένου που υποστηρίζουν
τον αποκλειστικό χαρακτήρα ενός συνόλου ερωτικών ποιη-
µά των, προσανατολίζεται σε ένα συνδυασµό αλληγορικής και
ερωτικής ερµηνείας. Αυτό τουλάχιστον µοιάζουν να προδί-
δουν οι σκηνές που δίνει στην εικονογράφησή του. Με την
ανδρική µορφή να παραπέµπει εικονογραφικά στην απόδοση
της µορ φής του Χριστού, ο Κυριακίδης επιλέγει µια απόδοση
που δια  κρίνεται κυρίως για τον τονισµό της εσωτερικότητας
της σχέσης των δύο µορφών και πολύ λιγότερο για την ερω-
τική τους συνάντηση. Το όρθιο ξύλο επιτρέπει στον χαράκτη
να επιµείνει στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των συνθέσεών
του, να διαρθρώσει πλούσια τα τοπία, να αποδώσει τις ενδιά -
µεσες ανάµεσα στο άσπρο και το µαύρο τονικές διαβαθµί-
σεις. Είναι ωστόσο χαρακτηριστική η τάση να αποδοθεί η συ-
νάντηση των µορφών µε µια θα ’λεγε κανείς ιερατική διά-
θεση. Έτσι επικρατούν οι συγκρατηµένες χειρονοµίες και σε
κάποιες περιπτώσεις η ακινησία, που δηµιουργούν την εντύ-

πωση της εσωτερικής συνοµιλίας και όχι του εξωτερικού πά-
θους. 

Πιο πρόσφατη εικονογράφηση είναι αυτή του Τάκη Κα-
τσουλίδη για τη µετάφραση του Γιώργου Παπαδόπουλου το
2007.25 Όπως και στις περισσότερες από τις άλλες πε ριπτώ-
σεις, ο Κατσουλίδης επιλέγει έναν καθαρά ερωτικό χαρα-
κτήρα για τις παραστάσεις που δίνει. Χωρίς εξόφθαλµες και
εξαντλητικές περιγραφές του γυµνού γυναικείου σώµατος ο
καλλιτέχνης αποδίδει το περιεχόµενο επιµένοντας σε έναν
υπολανθάνοντα ερωτισµό, υπαινισσό µενος περισσότερο
παρά αποκαλύπτοντας. Με ένα πλούσιο έργο στην περιοχή
της γυµνογραφίας, ο Κατσουλίδης στην περίπτωση αυτή φαί-
νεται να µην αρκείται σ’ αυτήν. Τις επιδόσεις του στην εικο-
νογράφηση ερωτικών κειµένων τις έχει αποδείξει ήδη παλαι-
ότερα µε την ενασχόλησή του µε την εικαστική µεταφορά
των επιγραµµάτων του 5ου τόµου της Παλατινής Ανθολογίας
καθώς και µε τα Ερωτικά του. Κινούµενος στη συνεπή γραµ -
µή που χάραξε στην καλλιτεχνική του διαδροµή ο Κατσουλί-
δης µε ένα συνδυασµό γραµµικών τύπων και έντασης του
χρώµατος, εξπρεσιονιστικής οξύτητας και λυρικού χαρα-

κτήρα, οδηγείται εκ του ασφαλούς όχι σε
µια στείρα µεταφορά του κειµένου αλλά
στη λυρική µεταγραφή του µε εικαστικά
µέσα. Με τον τρόπο τούτο οριοθετεί τα εν-
διαφέροντά του αποδίδοντας µε τρυφε -
ρότητα την ερωτική έλξη, χωρίς ποτέ να
καταφεύγει σε κραυγαλέες αποδόσεις της
ένωσης των δύο φύλων. Υποµνηµατίζο-
ντας κι αυτός τις παραστάσεις µε στίχους
του κειµένου τονίζει εξίσου µορφή και πε-
ριεχόµενο φθάνοντας στη σύµπτω σή τους.

Κείµενο που µε το βαθύτατα ερωτικό
του περιεχόµενο έδωσε τη δυνατότητα
στους έλληνες δηµιουργούς να εκφρά-
σουν το λυρισµό του, να τονίσουν τη σχέ -
ση ανάµεσα στα δύο φύλα, να σχολιάσουν
την ένωσή τους, να αναδείξουν τις τρυφε-
ρές πλευρές του έρωτα, το Άσµα Ασµάτων
µετατρέπεται µε τα κοπίδια και τις βελόνες
τους, µε τα µολύβια και το χρώµα τους, σε
ένα εικαστικό ποίηµα. Που δεν έχει την
ανάγκη να µιλήσει µε τις λέξεις, αλλά εν-
διαφέρεται να υµνήσει µε την εικόνα, που
δεν καταφεύγει στον εντυ πωσιασµό αλλά
επιβάλλεται µε τη µεστότητα του εσωτερι-
κού του περιεχοµένου, που δεν µεταφρά-
ζει στίχο προς στίχο αλλά στηρίζεται στη
µαγεία του συνόλου. Με διαφορετική ανά-
γνωση από τον κάθε δηµιουργό οι εικόνες
του Άσµατος Ασµάτων γίνονται άλλοτε λυ-
ρικό παραµύθι και άλλοτε ύµνος στην

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110 41

5. Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο του Γιάννη Κυριακίδη για την έκδοση του 2000 (εκδ.
Καστανιώτη και ∆ιάττων).
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ερωτική ένωση, άλλοτε εσωτερική αναζήτηση και άλλοτε
εξωτερικό πάθος, άλλοτε χαρά της ζωής και άλλοτε ηδονικό
τραγούδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Οι πρώτοι που ασχολούνται µε την ερµηνεία του κειµένου κυρίως από τη
θεολογική πλευρά του είναι µεταξύ άλλων ο Ωριγένης, ο Γρηγόριος ο Θε-
ολόγος, ο Γρηγόριος ο Νύσσης κ.ά. Από τον 19ο αιώνα ξεκινά η ενα σχό-
ληση σηµαντικών σύγχρονων µελετητών µε το κείµενο, ανάµεσά τους ο ∆η-
µήτριος Παπαρρηγόπουλος το 1869, ο Κ. Φριλίγγος το 1912, ο Γιοζέφ Ελι-
γιά το 1928, ο Αλέξανδρος Κάσδαγλης το 1932. Το 1990, ασχολήθηκε µε το
κείµενο ο Χρήστος Γιανναράς στο Σχόλιο στο Άσµα Ασµάτων, εκδ. ∆όµος,
Αθήνα 1990. 
2 Πολλές και οι µεταφράσεις ή µεταγραφές του κειµένου στη νεοελληνική. Εν-
δεικτικά µόνο αναφέρουµε κάποιες απ’� αυ τές των τελευταίων χρόνων. Η ση-
µαντικότερη ίσως είναι αυτή του Γιώργου Σεφέρη το 1965. Την ίδια χρονιά εκ-

δίδεται η µετά φραση από τα εβραϊκά του Γιοζέφ
Ελιγιά. Το 1970 εκδίδεται ιδιωτικά η µετάφραση
του Νίκου Σκιαδόπουλου. Το 1972 η απόδοση
της Στάσας Στρούζα-Μαργαρίτη και το 1976 η
µετάφραση του Νίκου Παπακωνσταντίνου. Το
1994 κυκλοφορεί η µεταγραφή του Λευτέρη Πα-
παδόπουλου, το 1996 του Κώστα Πανόπου λου,
το 1998 η µετάφραση του Κώστα Τοπούζη, το
2001 αυ τή της Μάχης Μουζάκη. Πιο πρόσφατες
εκείνες του Μιχάλη Γκανά το 2006 και του καλα-
µατιανού γιατρού Γιώργου Παπαδόπουλου την
ίδια χρονιά.
3 Εκτός από τις εικονογραφήσεις που συνοδεύ-
ουν τις µεταφράσεις του κειµένου, υπάρχουν
και αυτές που δίνονται µόνο µε το κείµενο της
µετάφρασης από τα εβραϊκά των εβδοµήκοντα,
δεν συνοδεύονται δηλαδή από µετάφραση στη
νέα ελληνική. Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις
αυτές του Ευθύµη Παπαδηµητρίου το 1938 και
του Γιάννη Κυριακίδη το 2000.
4 Μια αναλυτική εικόνα για τις υποθέσεις που
έχουν γίνει για τη χρονολόγηση του έργου, κα -
θώς και τη δική του άποψη δίνει ο ελληνοεβραίος
ποιητής Γιοζέφ Ελιγιά, ο οποίος τοποθετεί τη
συγγραφή του Άσµατος στα τέλη του 10ου
αιώνα π.Χ.
5 Μια συνοπτική εικόνα για τις απόψεις σχετικά
µε το περιεχόµενο του έργου δίνει ο Λ. Παπα-
δόπουλος στην εισαγωγή του στην έκδοση του
1994. Πρβλ. Άσµα Ασµάτων, µεταγραφή Λευτέ-
ρης Παπαδόπουλος, ζωγραφική Αλέκος Φασια-
νός, Αθήνα 1994, σ. 9-11.
6 Πιο χαρακτηριστικές αυτές του Ωριγένη τον
3ο αιώνα µ.Χ., πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν
και σχεδόν όλες οι µεταγενέστερες. Σύµφωνα
µε τον Ωριγένη, παρουσιάζεται ο έρωτας της
ψυχής µε τον ουράνιό της νυµφίο ή εµφανίζε-
ται η ένωση του Χριστού µε την Εκκλησία.
7 Άσµα Ασµάτων, µεταγραφή Γ. Σεφέρης, Αθήνα
1972, σ. 9.
8 Στο ίδιο.
9 Ο Γιάννης Μόραλης δεν εικονογραφεί το Άσµα
Ασµάτων. ∆ίνει την εικονογρά φηση του εξωφύλ -
λου στη µεταγραφή του Γιώργου Σεφέρη, στην
έκδοση που ακολούθησε αυτήν µε την εικονο-
γράφηση του Τάσσου, καθώς και µια παρά-

σταση στο εξώφυλλο του δίσκου του Μάνου Χατζιδάκι «Μεγάλος Ερωτικός»,
στον οποίο περιλαµβάνεται ένα απόσπασµα από το κείµενο του Σολοµώντα. 
10 Εικόνα στο Εικαστικά και Λογοτεχνικά παράλληλα (κατ. έκθεσης), Αθήνα
1998, σ. 99.
11 Ανάµεσά τους και ο Γιάννης Γουρζής, ο οποίος ασχολείται µόνο έµµεσα
µε το ποίηµα. Εικονογραφεί ένα απόσπασµα από το Σχόλιο στο Άσµα Ασµά-
 των του Χρήστου Γιανναρά, γεγονός που εξηγεί και τον διαφορετικό χαρα-
κτήρα της παράστασης που δίνει. Εικόνα του έργου του Γουρζή, βλ. στο Ει-
καστικά και Λογοτεχνικά παράλληλα (κατ. έκθεσης), Αθήνα 1998, σ. 43.
12 Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφίες Ε. Παπαδηµητρίου, Αθήνα 1938.
13 Ο Σεφέρης το µεταφράζει «στον ίσκιο του λαχτάρησα και κάθησα κι ο καρ-
πός του γλυκός στον ουρανίσκο» και «Τ’ αριστερό του χέρι κάτω απ’ το κε-
φάλι µου και το δεξί του µ’ αγκαλιάζει».
14 Ο Σεφέρης το µεταφράζει «Μέλι σταλάζει απ’ τα χείλη σου, νύφη. Μέλι και
γάλα κάτω απ’ τη γλώσσα σου».
15 Ο Σεφέρης το µεταφράζει «Κατέβηκα στον κήπο τις καρυδιές να ιδώ τους
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6. Άσµα Ασµάτων, έργο του Τάκη Κατσουλίδη για την απόδοση του Γ.Π. Παπαδόπουλου, 2007.
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ροδαµούς του χείµαρρου, να ιδώ µην άνθισε τ’ αµπέλι, µη βγάλαν άνθος οι
ροδιές». Παραλείπεται από τον Σεφέρη η µετάφραση του τελευταίου στί-
χου, άγνωστο γιατί. Ο Παπαδόπουλος µεταφράζει αυτόν τον τελευταίο στίχο
«Στον κήπο αυτό τα στήθια µου θα σου τα παραδώσω». Σε καµία γνωστή
µου έκδοση δεν υπάρχει η τελευταία φράση που χρησιµοποιεί ο Παπαδη-
µητρίου στο έργο του «ΕΚΕΙ ∆ΩΣΩ ΣΟΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΜΟΥ».
16 Άσµα Ασµάτων, µεταγραφή Γ. Σεφέρης, ξυλογραφίες Α. Τάσσος, Αθήνα
1965.
17 Γ. Μουρέλος, «Η τελευταία χαρακτική του Τάσσου», Ζυγός 99-100 (Φε-
βρουάριος-Μάρτιος 1964).
18 Ε. Οράτη, «Η µορφή της γυναίκας στο έργο του Α. Τάσσου», στο Εθνική
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Α. Τάσσος, Κατάλογος Ανα-
δροµικής Έκθεσης, Αθήνα 1987, σ. 18.
19 Ο Λ. Παπαδόπουλος χρησιµοποιεί, όπως τριάντα περίπου χρόνια νωρί-
τερα και ο Γιώργος Σεφέρης, τη λέξη µεταγραφή και όχι µετάφραση.
20 Άσµα Ασµάτων, µεταγραφή Λευτέρης Παπαδόπουλος, ζωγραφική Αλέκος
Φασιανός, Αθήνα 1994.
21 Στη µεταγραφή του Λ. Παπαδόπουλου: «Όµορφη που ’σαι αγάπη µου! Τι
όµορφη που είσαι!».
22 Στη µεταγραφή του Λ. Παπαδόπουλου: «Λάµπει ο αγαπηµένος µου / Το
δέρµα του ροδίζει. / Τον ξεχωρίζεις µονοµιάς / ανάµεσα σε µύριους».
23 Άσµα Ασµάτων, απόδοση Κ.Π. Πανόπουλος, εικονογράφηση Ρένα Ανούση-
Ηλία, Αθήνα 1996.
24 Άσµα Ασµάτων, ξυλογραφίες Γιάννης Κυριακίδης, Αθήνα 2000.
25 Άσµα Ασµάτων, απόδοση Γ.Π. Παπαδόπουλος, εικονογράφηση-τυπογρα-
φία Τάκης Κατσουλίδης, Αθήνα 2007.
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The Song of Solomon: Divine or Human Eros?
A Route in Modern Greek Art Through Its Illumination
Thanos Christou

The profound erotic content of the Song of Solomon, one
of the milestones of Hebrew literature, has offered the ini-
tiative to many artists to illuminate the poem. Its verses
have inspired these creators to express its lyricism, to
stress the relation between male and female, to comment

on their union, to exalt the tender aspects of eros. Since
many opinions have occasionally been stated as regards
the identity of the Song of Songs, whether, that is, the poem
is a purely erotic text or an allegory of the love between
God and Israel or between Christ and the Church, it must
be underlined that its Greek illustrators have adopted the
first interpretation.

Euthymis Papadimitriou is the first Greek engraver who
illustrates the text with seven woodcuts in 1938, which re-
veal the artist’s strong persistence in the sensual content of
the illustrations. He pinpoints the distinct erotic dimension
of poem by deifying the sexual intercourse of the protago-
nists, their carnal mergence and longing for pleasure. He
also stresses the narrative character of the scenes and
handles the text as a purely erotic description. 

Tassos illuminates the translation by Georgios Seferis
in 1965 with seven black and white woodcuts in which he
attempts to breathe the lyricism of Solomon’s poetry. Leav-
ing aside almost all the narrative features of the text, he
manages to illuminate the amorous tight embracing and to
convey its overwhelming magic.

Alekos Fasianos, creates six works, typical of his par-
ticular artistic idiom, showing the characteristic airy, almost
incorporeal figures, the result of the ethereal lines of his
drawing. The voluptuous features lying in dim light, the way
the figures communicate with each other demonstrates
their strong vital bond, the sexual attraction, the copulation
and the following deepest union.

Rena Anousi-Ilia, in safe distance from the individual
narrative elements of the text, imposes with her illustrations
a clearly oneiric atmosphere. The basic characteristics of
her representations are the clarity and sharpness of her
drawing and the reduction of plasticity in modeling that re-
sult to expressive figures imbued with lyricism.

As opposed to the aforementioned artists, Yannis Kyr-
iakidis engraves eight woodcuts in which he combines the
erotic with the theological content of the poem. He praises
much more the inwardness of the erotic relation than its
external characteristics, the essence of the union not the
epiphenomenon. He consciously and completely avoids
portraying the nudity of the figures while focusing on other
insignia that reveal an eros relying on psychic communi-
cation rather than on carnal pleasure. 

The most recent illumination is that by Takis Kat-
soulidis, complementing the translation by Giorgos Pa-
padopoulos in 2007. As in most of the other cases, Kat-
soulidis favors the clearly erotic character for his work.
Sparing of tangible and exhaustive descriptions of the fe-
male nudity, the artist chooses to represent the content of
the text by using an undercurrent of eroticism, hinting at it
instead of unveiling it.
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