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Είναι οι άγγελοι
μια απεικόνιση του Έρωτα
στη βυζαντινή τέχνη;
Άννα Παπαστεργίου
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Tµήµατος Ιστορίας της Τέχνης
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Όταν µιλάµε σήµερα για τον έρωτα και κυρίως όταν ασχολούµαστε µε την απεικόνισή του, οι επιλογές που έχουµε
είναι εκατοντάδες: από καρδιές τρυπηµένες µε ένα βέλος, τριαντάφυλλα κόκκινα, σύµβολα του πάθους αλλά και αιθέριες υπάρξεις πολλά υποσχόµενες µε ένα µόνο τους βλέµµα. Όµως, το πλέον κυρίαρχο µοτίβο για την απεικόνιση
του έρωτα σήµερα, όπως άλλωστε και στο παρελθόν, είναι οι χαριτωµένοι, φτερωτοί και ευτραφείς ερωτιδείς, παράφραση του θεού Έρωτα της αρχαιοελληνικής µυθολογίας· αυτές οι φτερωτές µορφές κατακλύζουν κάρτες, αυτοκόλλητα, βιβλία, ακόµα και είδη ένδυσης που απευθύνονται σε ερωτευµένους ή αµετανόητα ροµαντικούς. Τι γινόταν, όµως, στο παρελθόν, και πιο συγκεκριµένα στο Βυζάντιο; Στη βυζαντινή εικονογραφία, συναντούµε µυριάδες αγγέλων και άλλων φτερωτών µορφών· θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι κάποια από αυτές τις φτερωτές µορφές είναι
η απεικόνιση του έρωτα στη βυζαντινή τέχνη;

Γ

ια να µιλήσουµε για τις φτερωτές υπάρξεις στη βυζαντινή τέχνη, είναι απαραίτητο να αναφέρουµε κάποια βασικά γνωρίσµατα της τέχνης αυτής: γεννήθηκε µέσα στους
κόλπους της Ανατολικής Ρωµαϊκής Aυτοκρατορίας, για να εκφράσει τις αντιλήψεις του χριστιανισµού αλλά και για να δώσει το στίγµα της επερχόµενης Βυζαντινής Aυτοκρατορίας.
Εποµένως, µιλάµε καταρχήν για µια θρησκευτική τέχνη, που
στόχος της ήταν να εξιστορεί στον λαό την ιστορία του χριστιανισµού, µε απλά και κατανοητά σύµβολα. Σύµφωνα µε
τον Στήβεν Ράνσιµαν, η βυζαντινή τέχνη ήταν «τέχνη κυρίως
θρησκευτική αλλά όχι γι’ αυτό τον λόγο και χριστιανική· ήταν
µάλλον προϊόν της θρησκευτικής εκείνης εποχής στην οποία
θριάµβευσε ο χριστιανισµός».1 Οι επιδράσεις που δέχτηκε από
την κλασική αρχαιότητα και τον ειδωλολατρισµό είναι σηµαντικές· κατάφερε, όµως, να τις αφοµοιώσει και να τις χρησιµοποιήσει για τον σκοπό της. Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε στο παρελθόν ο André Grabar, «µόνον η βυζαντινή
τέχνη συναιρεί αποτελεσµατικά και χωρίς διακοπή το έργο
των τελευταίων αιώνων της Αρχαιότητας και όλων των αιώνων του Μεσαίωνα».2 Σε αντίθεση µε την κλασική αρχαιοελληνική τέχνη, η οποία διεπόταν από ελευθερία έκφρασης, η
βυζαντινή τέχνη είναι µια τέχνη αυστηρή και συντηρητική, η
οποία θέτει απαράβατους και περιοριστικούς κανόνες στην
καλλιτεχνική δηµιουργία. Οι εκφάνσεις της τέχνης αυτής
εντοπίζονται στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη µικροτεχνία
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και βέβαια τη ζωγραφική. Στη ζωγραφική, διαπιστώνουµε µια
καινοτοµία της βυζαντινής τέχνης, τη δηµιουργία δηλαδή φορητών εικόνων· σε αυτές θα εντοπίσουµε και θα ερµηνεύσουµε την παρουσία των φτερωτών αγγελικών υπάρξεων.
Οι εικόνες ήταν στο κέντρο της βυζαντινής ζωής, όπως
άλλωστε ήταν και η Εκκλησία. Έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο
στον διάκοσµο κάθε εκκλησίας και, σε συνδυασµό µε τις ψαλµωδίες της Θείας Λειτουργίας, αποτελούσαν το ιδανικό περιβάλλον για τους πιστούς που συνέρρεαν εκεί. Επειδή ο χώρος στον οποίο εντάσσονταν οι εικόνες ήταν ιερός, στόχος τους
ήταν να δηµιουργήσουν και την ανάλογη ατµόσφαιρα ευλάβειας και θεοσέβειας στους πιστούς. Εκτός, όµως, από τη
λειτουργική τους ιδιότητα, όφειλαν να πληρούν και κάποιους
βασικούς κανόνες αισθητικής. Έτσι, λοιπόν, δικαίως θεωρούµε τις εικόνες ως το αποκορύφωµα της βυζαντινής τέχνης,
καθώς συνδύαζαν τη θρησκευτικότητα αλλά και την αισθητική, συµβαδίζοντας πάντα µε τις αρχές του χριστιανισµού.
Κάνοντας µια σύντοµη αναδροµή στη γέννηση της χριστιανικής τέχνης, διαπιστώνουµε ότι, προκειµένου να γίνει
κατανοητή στους πιστούς αλλά και για να τους προστατεύσει
από τους ειδωλολάτρες, χρησιµοποιούσε διάφορα διφορούµενα σύµβολα, όπως, για παράδειγµα, το σύµβολο του καλού
ποιµένα: στην εικόνα του ποιµένα µε τον αµνό, οι µεν Χριστιανοί έβλεπαν τον Χριστό, ενώ οι ειδωλολάτρες έβλεπαν έναν
βοσκό µε το αρνί του. Αντίστοιχα και στις φορητές εικόνες
τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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χρησιµοποιούνταν σύµβολα που γίνονταν εύκολα κατανοητά,
ακόµα κι αν παρέπεµπαν στο µακρινό παγανιστικό αλλά και
ιουδαϊκό παρελθόν του χριστιανισµού. Αυτά τα σύµβολα, από
τη στιγµή που απέδιδαν µε επιτυχία τα υψηλά νοήµατα του
χριστιανισµού, παγιώθηκαν και έκτοτε επαναλαµβάνονται έως
σήµερα. Έτσι, λοιπόν, οι εικόνες παρουσίαζαν στους πιστούς
σκηνές από την Καινή ∆ιαθήκη, τους βίους αγίων, µε µια διάθεση επανάληψης ενός παλιού µοτίβου, το οποίο, όµως, είναι
τόσο γνώριµο στους πιστούς, ώστε δεν τους αποσπά την
προσοχή από την προσευχή και την προσήλωση στη Θεία
Λειτουργία.
Ένα από τα σύµβολα αυτά που αναγνωρίζουµε σε όλες
τις εικόνες της βυζαντινής τέχνης είναι και η φτερωτή αγγελική µορφή. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, άγγελος σηµαίνει
αγγελιαφόρος και οι πιο γνωστοί αγγελιοφόροι στη µυθολογία ήταν ο Ερµής και η Ίρις. Άγγελοι υπήρχαν και στην
εβραϊκή παράδοση, πάλι µε την ιδιότητα του αγγελιαφόρου,
όπως ο άγγελος που εµφανίστηκε στον Αβραάµ τη στιγµή
που ετοιµαζόταν να θυσιάσει τον Ισαάκ. Η πρώιµη χριστια-

νική παράδοση σπάνια απεικόνιζε αγγέλους, και αυτό µόνο
όταν το απαιτούσε η αφήγηση. Η παρουσία ενός άφυλου
φτερωτού πλάσµατος παρέπεµπε κυρίως στον φτερωτό Έρωτα της αρχαιότητας, και γι’ αυτόν τον λόγο οι πρώτοι χριστιανοί απέφευγαν να τον απεικονίσουν, καθώς θεωρούσαν
ότι είναι κατάλοιπο ειδωλολατρίας. Οι πρώτες εµφανίσεις
των αγγέλων είχαν τη µορφή ανδρών χωρίς φτερά. Μετά τη
θεσµοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας ως επίσηµης θρησκείας του ρωµαϊκού κράτους το 324, οι άγγελοι έλαβαν την
οριστική τους µορφή, η οποία παρέπεµπε στη θριαµβευτική
µορφή των ελληνορωµαϊκών θεοτήτων, της Νίκης και της
∆όξας, οι οποίες µετέφεραν επιφανείς νεκρούς πάνω στα
φτερά τους. Πολύ αργότερα, το 787, κατά την Ζ΄ Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας, η οποία καταδίκασε την εικονοµαχία, νοµιµοποιήθηκε η απεικόνιση των αγγέλων στις εικόνες
µε τη µορφή που τους αναγνωρίζουµε και σήµερα.
Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να αναφέρουµε ποιες
ήταν οι τάξεις των αγγέλων, τι µορφή είχαν αλλά κυρίως ποιος
ήταν ο ρόλος τους. Στη χριστιανική παράδοση, οι αγγελικές
στρατιές είναι εννιά: Θρόνοι, Αρχές, ∆υνάµεις, Κυριότητες, Εξουσίες, Άγγελοι,
Αρχάγγελοι, Σεραφείµ, Χερουβείµ. Όσον
αφορά τη µορφή τους, αρωγός µας ο
Φώτης Κόντογλου και το έργο του Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας,
όπου µας δίνει τις παρακάτω περιγραφές
για τα πολυόµµατα Σεραφείµ, τα εξαπτέρυγα Χερουβείµ, τις ∆υνάµεις και τους
Αρχαγγέλους:

1. Η ετοιµασία του Θρόνου και Παναγία Οδηγήτρια, αµφιπρόσωπη εικόνα, τέλη 14ου αι. Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110

Τα Χερουβείµ ζωγραφίζονται µε παράδοξα
σχήµατα, ωσάν δύο τροχοί πύρινοι περασµένοι ο ένας µέσα εις τον άλλον, πλήρεις οφθαλµών και µε τέσσαρας πτέρυγας […]. Τα δε Σεραφείµ παρίστανται µε εξ πτέρυγας, και εις
το µέσον αυτών νεανικόν πρόσωπον ανθρώπου
µε χείρας και πόδας. Εις τας χείρας των κρατούν κοντάρια, έχοντα πινακίδας µε την επιγραφήν «Άγιος, Άγιος, Άγιος» […]. Εις πολλάς
τοιχογραφίας ιστορούνται µεταξύ των Αλων
∆υνάµεων και τα λεγόµενα τετραόµορφα, ήγουν
εις το µέσον πρόσωπον νεανικόν ανθρώπου,
περιβαλλόµενον από τέσσαρας πτέρυγας, και
γύρωθεν αυτού τρία οµοιώµατα πτερωτά, το εν
λέοντος, το δεύτερον βοός και το τρίτον αετού
[…]. Οι δε Αρχάγγελοι εικονίζονται µε φορέµατα ιερατικά, ήγουν µε στιχάρια, ως οι διάκονοι, περιζωσµένοι µε το οράριον, και κρατούντες εις το ένα χέρι κοντάρι, και εις το αριστερόν στρογγυλά δισκάρια, οπού έχουν επάνω το ιερόν µονόγραµµα Χ. [...]. Έχουσι δε πρόσωπον νεανικόν και αρρενωπόν, µε µαλλιά
σγουρά, δεµένα µε ταινίαν, της οποίας τα άκρα
ανεµίζονται µέσα εις τον φωτοστέφανον.3
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2. Η Γέννηση, 15ος αι. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Κόντογλου δεν αναφέρεται µε λεπτοµέρειες στην απεικόνιση των απλών αγγέλων ― τις περισσότερες φορές έχουν
νεανική µορφή, µαλλιά σγουρά και φορούν ενδύµατα ιερατικά,
άλλοτε λευκά, άλλοτε κόκκινα και άλλοτε γαλαζοπράσινα.
Στις φορητές εικόνες, φτερωτές αγγελικές µορφές παρουσιάζονται σε διάφορες στάσεις, διαδραµατίζοντας κάθε φορά διαφορετικό ρόλο. Τα Σεραφείµ και τα Χερουβείµ συνήθως
έχουν ρόλο συνοδευτικό και προστατευτικό: τα Σεραφείµ στέκονται γύρω από τον Θρόνο του Κυρίου (εικ. 1), προαναγγέλλοντας την άφιξή του· τα Χερουβείµ είναι οι φύλακες του
χώρου του Θεού, του Κήπου της Εδέµ, άλλες φορές, όµως,
µεταφέρουν τον Θεό στα ουράνια. Ο ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης στην πραγµατεία του για τις «Ουράνιες Ιεραρχίες» αναφέρει ότι τα Σεραφείµ, τα Χερουβείµ και οι Θρόνοι πλαισιώνουν τον Θρόνο του Ιησού· τα Σεραφείµ αποδίδονται µε κόκκινο χρώµα ως σύµβολο της Θείας Αγάπης, τα Χερουβείµ µε
48

µπλε ως σύµβολο της Θείας Σοφίας και
οι Θρόνοι σε κίτρινο.
Μεγαλύτερο ρόλο από τα Σεραφείµ
και τα Χερουβείµ έχουν οι άγγελοι. Τις
περισσότερες φορές εµφανίζονται σε
στάση δέησης ή λατρείας, εκατέρωθεν
του κεντρικού εικονιζόµενου προσώπου,
είτε είναι η Παναγία είτε ο Χριστός. Στην
απεικόνιση της Γέννησης οι άγγελοι (εικ.
2), σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο, δοξολογούν τον ερχοµό του Χριστού και παρουσιάζονται σαν ουράνια ορχήστρα. Στη
Σταύρωση άλλες φορές πετούν προς τον
Σταυρό ενώ άλλες φορές τον περιβάλλουν θρηνώντας για το µαρτύριο του Χριστού. Στην Ανάληψη, οι άγγελοι οδηγούν
τον Χριστό στα ουράνια. Τέλος, πολλές
φορές η παρουσία τους σε µια εικόνα
έχει καθαρά ρόλο προφητικό, όπως, για
παράδειγµα, στην απεικόνιση της Παναγίας του Ελέους, όπου πλαισιώνουν την
Παναγία µε το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά της, κρατώντας στα χέρια τους τα
σύµβολα του Θείου Μαρτυρίου.
Οι εκπρόσωποι των αγγελικών τάξεων, που διαδραµατίζουν πρωταρχικό
ρόλο σε διάφορες εικόνες, είναι οι Αρχάγγελοι. Οι επικρατέστερες µορφές αρχαγγέλων είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και
Γαβριήλ, ενώ στη βυζαντινή τέχνη σπανίως απεικονίζεται ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ (εικ. 3) είναι
ο παλαιότερος των Αρχαγγέλων και ο αρχηγός των αγγελικών στρατιών. Απεικονίζεται συνήθως µε στρατιωτική περιβολή, καθώς οι χριστιανοί τον «υιοθέτησαν» ως προστάτη της
χριστιανικής πίστης και της Εκκλησίας. Με αυτή του την ιδιότητα τον βλέπουµε σε αρκετές εικόνες να µάχεται εναντίον
του κακού, το οποίο έχει τη µορφή φιδιού. Εκτός, όµως, από
την ιδιότητά του αυτή, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ χαρακτηρίζεται ως ψυχοποµπός: σε διάφορες εικόνες εµφανίζεται κρατώντας στο ένα χέρι το ξίφος του και στο άλλο µια ζυγαριά,
σταθµίζοντας ψυχές και κρίνοντας την καταλληλότητά τους
για τον Παράδεισο ή την Κόλαση. Θεωρώντας ότι σε αρκετές
περιπτώσεις η χριστιανική εικονογραφία έχει χρησιµοποιήσει
δόκιµα και αναγνωρίσιµα µοτίβα του παρελθόντος για να επιτύχει τον στόχο της, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η
µορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ίσως έχει επηρεαστεί από τη
µορφή του Ερµή της αρχαιοελληνικής µυθολογίας. Ο Ερµής,
εκτός από αγγελιαφόρος των θεών, ήταν και αυτός που οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών στον Κάτω Κόσµο, ζυγίζοντας
τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

8. PAPASTERGIOY:Protypi 110X

3/4/09

11:50 AM

Page 49

τις ψυχές των ηρώων. Αυτή η άποψη ίσως επικρατούσε στα
πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν η παρουσία των ειδωλολατρών ανάµεσα στους χριστιανούς ήταν ιδιαίτερα έντονη. Αξίζει να αναφέρουµε ότι αυτή η ταύτιση του Ερµή µε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ οδήγησε τους πρώτους χριστιανούς να χτίσουν ναούς αφιερωµένους σε αυτόν, πάνω σε ερείπια ναών
του Ερµή. Τέλος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο άγγελος της
Τελικής Κρίσης, καθώς αυτός θα σαλπίσει µε την τροµπέτα
του προκειµένου να αναστηθούν οι νεκροί.
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο Άγγελος του Ευαγγελισµού (εικ. 4), εκείνος που αναγγέλλει όχι µόνο τη γέννηση
του Ιησού, αλλά και τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόµου
και ίσως παλαιότερα τη γέννηση του Σαµψών. Η πιο γνώριµη
απεικόνισή του είναι στις εικόνες του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου: πλησιάζει τη Θεοτόκο πετώντας, ή γονατίζει µπροστά της και της αναγγέλλει το χαρµόσυνο νέο της γέννησης
του Ιησού. Στο χέρι του κρατά κοντάρι, σύµβολο εξουσίας
αλλά και απόδειξη ότι είναι ο αγγελιαφόρος του Θεού, το
οποίο η ∆υτική Τέχνη το µετέτρεψε αργότερα σε κρίνο. Παρατηρώντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, βλέπουµε έναν νέο άνδρα, µε πολύ όµορφα και ευγενικά χαρακτηριστικά. Μια τέτοια ανδρική µορφή στην αρχαιότητα θα µπορούσε να είναι
η προσωποποίηση του έρωτα και του υπέρτατου κάλλους,
όπως, για παράδειγµα, ήταν ο Άδωνης ή ο Νάρκισσος. Αυτοί,
4. Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου, τέλη 12ου αι. Μονή της Αγίας Αικατερίνης, Σινά.

3. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αρχές 14ου αι. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.
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όµως, οι δυο νέοι της µυθολογίας, µε την οµορφιά τους,
σκανδάλιζαν και προκαλούσαν ακόµα και τους θεούς. Άλλωστε, εντάσσονταν σε ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούσε
η τρυφηλότητα. Οι Βυζαντινοί, επηρεασµένοι από τις απεικονίσεις και τις περιγραφές αυτών των όµορφων νέων, εµπνεύστηκαν και έδωσαν στους αγγέλους και ειδικά στον Αρχάγγελο Γαβριήλ όµορφα αλλά και ευγενικά χαρακτηριστικά. Αυτό που κατόρθωσαν, όµως, ήταν να αποβάλουν κάθε ιδέα ή
έστω υποψία τρυφηλότητας και ερωτικού πάθους, ανάγοντας τους αγγέλους σε πρότυπα αγνότητας, θείας αγάπης,
ηθικής και αρετής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατήρησαν τα γνώριµα εικονογραφικά πρότυπα της αρχαιότητας, δηµιουργώντας, όµως, γι’ αυτά το κατάλληλο χριστιανικό περιβάλλον.
Θα ήταν, εξάλλου, πολύ παρακινδυνευµένο να υποθέσουµε ότι, λόγω της είδησης που µεταφέρει, ο άγγελος έχει οµοιότητες µε το θεό Έρωτα της αρχαιότητας, καθώς αυτό θα
ερχόταν σε πλήρη αντιπαράθεση µε τη χριστιανική αντίληψη
περί αγάπης αλλά και µε τις στοιχειώδεις αρχές της βυζαντινής εικονογραφίας. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, µε την λέξη αγάπη
µεταφράζεται η εβραϊκή λέξη ahab, η οποία δηλώνει όλα τα
είδη αγάπης, τη συζυγική, την ερωτική, την αγάπη του Θεού
για τους ανθρώπους κ.λπ. Στη µετάφραση των Εβδοµήκοντα,
στη θέση των λέξεων «ερώ» και «έρως» εµφανίζονται τα «αγα49
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πώ» και «αγάπησις», και αργότερα στην Καινή ∆ιαθήκη κυριαρχεί πλέον το ουσιαστικό «αγάπη», έναντι του «έρως». Για
πολύ καιρό, στη χριστιανική γραµµατεία οι έννοιες της αγάπης και του έρωτα ήταν καθαρά ανταγωνιστικές, και αυτό
γιατί θεωρούσαν ως έρωτα την κοσµική αγάπη, που δεν µπορεί να συγκριθεί µε την αγάπη που συµβολίζει το αίµα του
Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουµε µια διάκριση που έκαναν οι Αλεξανδρινοί όσον αφορά
στα δύο είδη του έρωτα: συγκεκριµένα, ο Ωριγένης αναφέρει
ότι η λέξη αγάπη στη Γραφή υπηρετεί τον Θείο Έρωτα και
πρέπει να διακρίνεται από τον κοινό έρωτα. Αυτή τη διάκριση
είχε ήδη κάνει και ο Πλάτωνας στο Συµπόσιο (80 d-e) διά στόµατος Παυσανία, ο οποίος υποστηρίζει ότι γι’ αυτόν ο Θεός
είναι έρως. Η φύση αυτού του έρωτα, όµως, είναι καθαρά
πνευµατική και απέχει πολύ από τον χαρακτήρα που απέδιδαν οι αρχαίοι στον µικρό οµώνυµο φτερωτό θεό, ο οποίος
πολλές φορές σκανδάλιζε αλλά και βασάνιζε τους κοινούς
θνητούς µε τα παιχνίδια του. ∆εν µπορούµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι ανάµεσα στον Έρωτα της αρχαιότητας και τον
Αρχάγγελο Γαβριήλ υπάρχουν οµοιότητες, καθώς, εκτός από
τη χριστιανική αντίληψη περί αγάπης, υπάρχουν και οι αυστηρές αρχές της χριστιανικής εικονογραφίας: ήδη αναφέραµε παραπάνω ότι ο στόχος των εικόνων µέσα στους ναούς
ήταν να δηµιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον ευσέβειας
και προσευχής για τους προσερχόµενους πιστούς. Εποµένως, οι εικόνες δεν µπορούσαν να σκανδαλίζουν µε το περιεχόµενό τους ή να παραπέµπουν σε έννοιες κοσµικές, οι
οποίες θα αποσπούσαν τον πιστό από το µυστήριο της Θείας
Λειτουργίας ή από την προσευχή του.
Παρουσιάσαµε µια σύντοµη ιστορία της απεικόνισης της
φτερωτής αγγελικής µορφής στη βυζαντινή τέχνη, και ειδικότερα στις φορητές εικόνες, δίνοντας τις βασικές αρχές
που διέπουν αυτήν τη θρησκευτική έκφραση. Αποδεχόµενοι
κάποιες επιδράσεις από το ειδωλολατρικό παρελθόν, διαπιστώσαµε ότι ήταν πάγια τακτική η χρήση συµβόλων που παρέπεµπαν σε αυτό, προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι έννοιες του χριστιανισµού στον απλό λαό. ∆ιακρίναµε τα είδη
των αγγέλων και µε βάση την παρουσία τους στις εικόνες
έγινε µια απόπειρα ερµηνείας του ρόλου τους, µε σκοπό να
ερευνήσουµε αν υπάρχει κάποια αντιστοιχία των αγγέλων
της βυζαντινής τέχνης µε τον φτερωτό έρωτα της αρχαίας
ελληνικής µυθολογίας.
Καταλήγοντας, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω,
διαπιστώνουµε ότι στη βυζαντινή τέχνη δεν υπήρχε απεικόνιση του έρωτα µε τη µορφή φτερωτής αγγελικής µορφής,
ίσως µάλιστα δεν υπήρχε εν γένει απεικόνιση του έρωτα σε
αυτή την αυστηρή µορφή θρησκευτικής τέχνης. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχε η καλλιτεχνική έκφραση του
έρωτα στο Βυζάντιο, απλώς υποθέτουµε ότι θα περιοριζόταν
σε άλλες µορφές τέχνης, περισσότερο κοσµικής παρά θρησκευτικής, όπως η ποίηση και η λογοτεχνία.
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Are the Byzantine Angels a Representation of Eros?
Anna Papastergiou
Byzantine art is a strictly religious art that has promoted the
ideas and dogmas of Christianity. In its early years the new
religion adopted various well-known, recognizable symbols of the pagan past, so that its doctrines could be fully
understood by the common, everyday people. Thus, the
winged figures of antiquity were chosen to represent the
angels. According to the Christian literature, the celestial
orders are nine: thrones, dominions, powers, virtues, principalities, seraphims, cherubims, archangels and angels.
Each of these orders has its own distinct form and features
and is purposed to play and serve a specific role, which,
with the exception of angels and archangels, is an attending and protective one. The representation of angels and
archangels has been obviously influenced by the iconography of the god Hermes of the ancient Greek pantheon
as well as by that of the goddesses Victory and Glory of
the Roman mythology. The beauty of these Christian celestial bodies could most probably make the spectator
think that they personify the ancient Greek god Eros, however Byzantine art has deprived them of any notion of erotic
passion and exalted them as models of chastity and divine
love.
The representation of Eros has not as yet been located
in the religious art of Byzantium, although it has been portrayed and lively described in other forms of secular art,
such as literature.
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