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Η τέχνη 
και τα αντίδοτα 

του έρωτα

Στα τρία βιβλία της Τέχνης του έρωτα ο Ρωμαίος Οβίδιος μοιράζει 
αφειδώς συμβουλές για την ερωτική προκοπή και ευημερία ανδρών 
και γυναικών, και το κάνει άλλοτε με ειρωνική απόσταση, άλλοτε 
με αισθησιακή αμεσότητα, πάντα όμως με σταθερή υπενθύμιση 
ότι ο έρωτας, εκτός από ασύδοτο πάθος, είναι και σκηνοθετημένο 
παιχνίδι με καλά οριοθετημένους ρόλους.
Στη νέα αυτή και εμπλουτισμένη έκδοση, η μετάφραση της Τέχνης 
του έρωτα συνοδεύεται από το θεραπευτικό της «σίκουελ»,  
Tα αντίδοτα του έρωτα, ένα ποιητικό βιβλίο 814 στίχων όπου ο 
δάσκαλος της ερωτικής τέχνης και υπερμεταδότης του ερωτικού 
ιού φοράει, ή κάνει πως φοράει,  την ιατρική ποδιά και χορηγεί  
αντίδοτα για τη νόσο που ο ίδιος  είχε διασπείρει. 
Η Εισαγωγή και το Επίμετρο περί Λατίνων καί τινων άλλων 
εραστών τοποθετούν το ξεχωριστό αυτό δίπτυχο της οβιδιακής 
ερωτογραφίας στο κοινωνικό και λογοτεχνικό του περιβάλλον.  
Ο σημερινός αναγνώστης είναι εύκολο να διακρίνει την 
απροκάλυπτα σεξιστική συνιστώσα της ερωτογραφικής παράδοσης 
της αρχαιότητας, αλλά πριν, μετά και πάνω απ’ όλα θα πρέπει  
να θυμάται ότι Ovid is fun.

Ο Πόπλιος Οβίδιος Νάσων 
(Publius Ovidius Naso, 20 Μαρτίου 
43 π.Χ. – 17 μ.Χ.), γνωστός ως 
Οβίδιος, ήταν ένας από τους 
μεγάλους ποιητές της εποχής του 
Αυγούστου, μαζί με τον Βιργίλιο 
και τον Οράτιο. Γνωστότερο έργο 
του οι Μεταμορφώσεις, αλλά και 
οι συλλογές ερωτικής ποίησης σε 
ελεγειακά δίστιχα, ιδιαίτερα οι 
Έρωτες (Amores) και η Τέχνη του 
έρωτα (Ars amatoria). 

Ο Θεόδωρος Παπαγγελής είναι 
ομότιμος καθηγητής του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει 
μεταφράσει επίλεκτες ιστορίες από 
τις Μεταμορφώσεις  του Οβιδίου 
(Gutenberg, 2009),  την Αινειάδα 
του Βιργιλίου (Μ.Ι.Ε.Τ., 2018) και 
το Περί Φύσεως του Λουκρητίου 
(Gutenberg, 2021).  Είναι τακτικό 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Εάν την τέχνη του έρωτα 
αγνοείς, σε βεβαιώ ότι δεν είσαι 
ο μόνος· μελέτα το ανά χείρας 
εμβριθώς, και εν συνεχεία 
ερωτεύσου ειδημόνως.
Οι αρματηλάτες και οι ναυτικοί 
σπουδάζουνε την τέχνη 
τους εγκαίρως· κι ο εραστής 
υποχρεούται σε σπουδές, είναι 
ωσαύτως τέχνη και ο έρως.
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Εισαγωγή

ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ: 

Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΒΙΔΙΟΥ

Στην τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ Μάτια ερμητικά κλει-

στά η Άλις, γυναίκα ενός νεαρού γιατρού, χορεύει εκστατική 

μέσα στην αριστοκρατική αγκαλιά ενός κόμη, ο οποίος κάποια 

στιγμή τη ρωτάει αν διάβασε ποτέ Οβίδιο. «Δεν είναι αυτός που 

έγραψε κάτι για μοιχεία;» απαντάει ρωτώντας εκείνη. Ενδιαφέ

ρουσα αντίδραση, αν σκεφθεί κανείς ότι ο Ρωμαίος Οβίδιος είναι 

διάσημος κυρίως για τις Μεταμορφώσεις του, μια τεράστια έμμετρη 

μυθολογική εγκυκλοπαίδεια. Ελάχιστοι την έχουν ξεφυλλίσει, 

αλλά πολλοί είναι αυτοί που αργά ή γρήγορα χρησιμοποιούν (ή, 

αναλόγως, καταχρώνται) την έκφραση «οβιδιακές μεταμορφώ

σεις» – ακόμα και οι Έλληνες πολιτικοί. Τα τελευταία τρία τέσ

σερα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει 

προσωπικά, η περί ης ο λόγος έκφραση έκανε σπουδαία καριέρα 

σε επίσημα χείλη, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους 

περιπλανώμενους βουλευτές και πολιτευτές των τηλεοπτικών 

παραθύρων, εντός και εκτός Βουλής, προφορικώς και εγγράφως. 
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Αλλά η αντίδραση της όμορφης Άλις επιβεβαιώνει ότι ο ποιητής 

μας οφείλει μεγάλο μερίδιο της φήμης του και στα καθαρώς 

ερωτογραφικά του έργα, στα σενάρια των οποίων βετεράνοι μοι

χοί θηρεύουν με μάτια διάπλατα ανοιχτά επίδοξες μοιχαλίδες.

Από ποιητική άποψη ο Οβίδιος παρουσίασε σαφέστατα πρόω

ρη ανάπτυξη και πριν κλείσει τα δεκαοκτώ άρχισε να ετοιμάζει 

την πρώτη ποιητική συλλογή του με τον τίτλο Amores (θα μπο

ρούσαμε να τον αποδώσουμε ως Ερωτικές Ιστορίες ή Ερωτικές Περι-

πέτειες), που εκδόθηκε κάπου ανάμεσα στο 20 και 15 π.Χ., πρώ

τα σε πέντε και σε δεύτερη έκδοση σε τρία βιβλία. Τα περισσό

τερα ποιήματα αυτής της συλλογής είχαν «αυτοβιογραφικό» 

χαρακτήρα: Εδώ εραστής πλήρους και μοιχός μερικής απασχό

λησης είναι ο ίδιος ο ποιητής. Έχουμε κάθε λόγο να υποθέτουμε 

ότι η συλλογή πουλούσε υπέροχα. Και πιθανότατα, επειδή που

λούσε τόσο υπέροχα, ο Οβίδιος επανήλθε μερικά χρόνια αργότε

ρα, στο μεταίχμιο προχριστιανικής και χριστιανικής χρονολογίας, 

με μια άλλη συλλογή, που είχε τον τίτλο Ars Amatoria, τουτέστιν 

Ερωτική τέχνη, και όπου ο πρώην εραστής και μοιχός, αντλώντας 

από τα αμύθητα αποθέματα της ερωτικής του πείρας, αναγορεύ

θηκε ελέω Αφροδίτης καθηγητής του έρωτα και ανέλαβε να κά

νει κοινωνούς των μυστικών του πρώτα και κυρίως τους άνδρες 

και στη συνέχεια τις γυναίκες της Αιώνιας Πόλης. Μπορούμε 

και πάλι να υποθέσουμε ότι η νέα ποιητική συλλογή βρέθηκε για 

πολύ καιρό πρώτη στη λίστα των ευπωλήτων. Αλλά αυτή τη φο

ρά η επιτυχία ήρθε πιασμένη χέρι χέρι με το σκάνδαλο, και το 

σκάνδαλο έφερε τελικά την τιμωρία.

Κάπου οκτώ χρόνια μετά τη δημοσίευση της Ερωτικής τέχνης, 

εξόριστος στις εσχατιές της αυτοκρατορίας (στη σημερινή Κον

στάντζα της Ρουμανίας) και μέσα στα τρίσβαθα του βαλκανικού 

χειμώνα, ένας πρόωρα γερασμένος και απελπισμένος Οβίδιος 

έγραφε αδιάκοπα σε γνωστούς και φίλους στη Ρώμη, πασχίζοντας 

να εξηγήσει ότι η μοιραία εκείνη συλλογή δεν στόχευε στη δια

φθορά της ρωμαϊκής νεολαίας, δεν απευθυνόταν σε καθωσπρέ
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πει μπουρζουάδες, δεν εκμαύλιζε τα χρηστά ήθη των εγγάμων 

ούτε προσηλύτιζε τους έγγαμους στην αυξανόμενη και πληθυ

νόμενη κοινότητα των διαζευγμένων – και, στο κάτω κάτω, πά

θη, σκάνδαλα, παρασυζυγίες και λαθραίες ηδονές περίσσευαν 

στις σελίδες όλων των παλαιότερων ερωτογράφων, Ελλήνων και 

Ρωμαίων. Οι διευκρινίσεις είχαν πολλούς παραλήπτες, αλλά στην 

πραγματικότητα έναν και μόνο αποδέκτη, τον Ρωμαίο μονάρχη 

Οκταβιανό Αύγουστο· γιατί ήταν αυτός που το 8 μ.Χ. υπέγραψε 

το διάταγμα για την εξορία του Οβιδίου. Η επίσημη δικαιολογία 

ήταν ότι ο ποιητής της Ars Amatoria είχε αναδείξει εαυτόν σε εθνι

κό μαστροπό – σε μια περίοδο που ο ίδιος ο αυτοκράτορας έβλε

πε ολόγυρα Σόδομα και άκουγε παντού για Γόμορα και καλούσε 

απεγνωσμένα τους υπηκόους του πίσω στο μαντρί της παραδο

σιακής ηθικής. Αλλά δεν ήταν μόνο το ακόλαστο συναξάρι της 

ερωτικής τέχνης· ίσως, μάλιστα, να μην ήταν κυρίως αυτό. Ο 

Οβίδιος, η πιο πετυχημένη προενσάρκωση του Oscar Wilde στην 

ιστορία της Δύσης, είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο με επωνύ

μους, ανάμεσα στους οποίους και η νεότερη Ιουλία, εγγονή του 

Αυγούστου. Ήξερε και δεν μίλησε εγκαίρως; Ήξεραν άλλοι και 

μίλησαν αδιάκριτα; Ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση δεν 

μας άφησε ευανάγνωστο πόρισμα· ο ίδιος ο ποιητής λέει από την 

εξορία του όσα χρειάζεται να πει για να ελαφρύνει τη θέση του, 

και μασάει τα υπόλοιπα· και το συμπαθητικό εκείνο άγαλμα στην 

Κονστάντζα θυμίζει απλώς ότι το πιο λαμπρό αστέρι της Ρώμης 

τρεμόσβησε για δέκα χρόνια στον αχαρτογράφητο γαλαξία της 

βαρβαρίας, πριν εκλείψει, το 17 μ.Χ.

Στο μεταξύ η συλλογή είχε εξαφανιστεί από τις δημόσιες βι

βλιοθήκες – συμβολική χειρονομία λογοκρισίας, αφού οι ρέκτες 

ήταν πολλοί και διέσωσαν το έργο με μεγάλη ευχαρίστηση για 

τους ενδιαφερόμενους των δύο επόμενων χιλιετιών. Πολλοί ήταν 

αυτοί που μελετούσαν την Ερωτική τέχνη με την ευλαβική προσ

δοκία ότι θα μάθαιναν όλα αυτά που ήθελαν για τον έρωτα και 

δίσταζαν να ρωτήσουν. To fan club διογκωνόταν· ο Οβίδιος ανα
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κηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ, μέγας προφέσορας, ακόμα και 

πάπας του έρωτα. Οι ανδρείοι της ηδονής διάβαζαν με τις πέντε 

αισθήσεις· άλλοι, κυρίως στον Μεσαίωνα, έβαζαν το κείμενο 

στον αλληγορικό σωλήνα και απόσταζαν καθαρό «πνεύμα»· άλλοι 

βρήκαν στο έργο σηματωρό και κήρυκα για τα δικά τους σκα

μπρόζικα γυμνάσματα· ορισμένοι παρωδούσαν με λάγνα μειδιά

ματα και μερικοί επιμελήθηκαν μια πιο υγιεινή εκδοχή του κει

μένου κόβοντας τις «τσόντες»· οι ορθόδοξοι βικτοριανοί είχαν 

την Ερωτική τέχνη κρυμμένη κάτω από τους Times και δεν την 

ανέφεραν ποτέ μπροστά στις χαμηλοβλεπούσες δεσποσύνες· και 

πολλοί στα δικά μας χρόνια διακήρυξαν urbi et orbi ότι πρόκει

ται για «το πιο ανήθικο ποίημα που γράφτηκε ποτέ». Είναι πολύ 

πιθανόν ότι ακριβώς την Ερωτική τέχνη θυμήθηκε αμυδρά και η 

Άλις του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, όταν δέχτηκε την πλήρη νοήματος 

ερώτηση του γοητευτικού αριστοκράτη.

Το βασικό διδακτικό πλάνο για τα δύο πρώτα βιβλία της Ερωτικής 

τέχνης (που απευθύνονται στους άνδρες) το εκθέτει ο Οβίδιος με 

άκρα συντομία στους στίχους 3538 του πρώτου βιβλίου: 1. Πού 

και πώς θα βρεις το κορίτσι που σου ταιριάζει (το θέμα καλύπτεται στους 

στίχους 41262 του πρώτου βιβλίου). 2. Πώς θα κερδίσεις το κορίτσι, 

άπαξ και το βρεις (από τον στίχο 269 μέχρι το τέλος του πρώτου 

βιβλίου). 3. Πώς θα διατηρήσεις τη σχέση με το κορίτσι (δεύτερο βιβλίο). 

Αυτός ήταν, όπως σημειώσαμε πιο πάνω, ο αρχικός σχεδιασμός 

του έργου. Ακολούθησε, όμως, τρίτο βιβλίο με ανάλογο διδακτι

κό πλάνο για τις γυναίκες. Το συνολικό σεμινάριο διαρκεί κάπου 

2.300 στίχους. Ένας κάπως λεπτομερέστερος οδηγός περιεχομέ

νων μπορεί να φανεί χρήσιμος.

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο Οβίδιος καταθέτει τα διαπιστευτήριά του 

ως δάσκαλος του έρωτα (134). • Πίνακας περιεχομένων για τα 
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δύο πρώτα βιβλία (3540). • Η Ρώμη έχει γυναίκες για όλα τα 

γούστα (4166). • Τα προσφερόμενα μέρη για άγρα κοριτσιών 

είναι οι δημόσιες στοές, οι εορταστικές συγκεντρώσεις, ο υπαί

θριος δικαστηριακός χώρος, το θέατρο, ο ιππόδρομος, οι μο

νομαχίες, οι δημόσιες τελετές (67228). • Ανάλογες ευκαιρίες 

προσφέρουν τα πάρτι, οι κοσμοπολίτικες πλαζ και διάφορα 

στέκια για ζευγαράκια (229262). • Μην ξεχνάς: Όλες οι γυναί

κες αποτελούν νερό για τον μύλο σου, γιατί όλες εμφορούνται 

από μέγα ερωτικό πάθος (263350). • Αναζήτησε πρόσβαση στη 

γυναίκα που σε συγκινεί μέσω της προσωπικής της υπηρέτριας 

(351398). • Κάνε την πρώτη κρούση σε εθνικές γιορτές, για να 

μη χρειαστεί να αγοράσεις δώρο – αν και στο φινάλε θα σου τα 

πάρει, έτσι κι αλλιώς (399436). • Ως προπομπό, στείλε στην 

κοπέλα ένα κατάλληλο γράμμα και μην αποθαρρύνεσαι από μια 

ενδεχόμενη πρώτη άρνηση (437486). • Γίνε σκιά της, όπου κι 

αν πάει (487504). • Πρόσεχε την εμφάνισή σου, αλλά χωρίς 

θηλυπρεπείς υπερβολές (505524). • Τα συμπόσια, όπου κυριαρ

χεί ο Βάκχος, προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες, με την προϋ

πόθεση ότι θα μείνεις νηφάλιος (525610). • Παίξ’ το ερωτευ

μένος· υποκρισίες και ψεύτικοι όρκοι ανήκουν στην ημερήσια 

διάταξη του έρωτα και, εξάλλου, αποτελούν και χαρακτηριστι

κό του γυναικείου φύλου (611662). • Να μη σε εξαπατούν τα 

νάζια και οι αρνήσεις της· κατά βάθος θέλει να γίνει το ερωτικό 

σου θήραμα (663704). • Πάρε την πρωτοβουλία της προσέγγι

σης, αλλά διακριτικά (705722). • Απόκτησε την ταλαιπωρημέ

νη όψη του ακάματου εραστή (723738). • Προσοχή! Ακόμα και 

αυτοί που θεωρείς υπεράνω υποψίας εποφθαλμιούν το κορίτσι 

σου (739754). • Κάθε τύπος γυναίκας απαιτεί και διαφορετική 

τεχνική προσέγγισης (755770). • Τέλος πρώτου βιβλίου και δι

άλειμμα (771772).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: Αποστολή εξετελέσθη επιτυχώς! Το θήραμα 

έπεσε στα δίχτυα, αλλά το μάθημα συνεχίζεται! Ο φτερωτός έρω
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τας, σαν τον φτερωτό Δαίδαλο, δεν δαμάζεται εύκολα (198). • 

Μην καταφεύγεις στα μάγια για να κρατήσεις δίπλα σου την 

κοπελιά, και μην εμπιστεύεσαι μόνο την εξωτερική εμφάνιση· 

φρόντισε και την πνευματική σου καλλιέργεια (99144). • Να 

είσαι ευγενικός και να αποφεύγεις τις βιαιότητες και τους κα

βγάδες με το κορίτσι σου (145176). • Δείχνε πάντα υπομονή, 

καλή διάθεση και υποχωρητικότητα· με άλλα λόγια, να είσαι μα

ζί της εξυπηρετικός και ιπποτικός (177232). • Ο έρωτας απαιτεί 

κόπους και θυσίες (233250). • Να είσαι προσηνής και ευγενικός 

με το υπηρετικό της προσωπικό και να της κάνεις πάντα κάποιο 

δωράκι (251272). • Οι στίχοι τη σήμερον ημέρα δεν έχουν και 

μεγάλη πέραση, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κοπελιές που κολακεύο

νται από ένα τέτοιο δώρο (273286). • Άφηνέ τη να πιστεύει ότι 

αυτή κάνει κουμάντο (287294). • Να παινεύεις ό,τι φοράει και 

ό,τι κάνει, χωρίς να δείχνεις ότι παίζεις θέατρο (295314). • Να 

είσαι στο πλάι της όταν αρρωσταίνει, αλλά χωρίς να γίνεσαι φορ

τικός (315336). • Να είσαι διακριτικά παρών μέχρι να σε συνη

θίσει, αλλά να φεύγεις πού και πού, για να σε αποθυμάει κιόλας 

– όχι όμως για πολύ, γιατί αυτό μπορεί να βγει σε κακό (337372). 

• Κάνε το κέφι σου με άλλες, αλλά με προσοχή, γιατί η οργή μιας 

προδομένης γυναίκας είναι τρομερή (373408). • Αν, παρ’ όλα 

αυτά, συμβεί να συλληφθείς επ’ αυτοφώρω, αρνήσου σταθερά 

την ενοχή σου και κάνε ειρήνη μαζί της πάνω στο κρεβάτι – χω

ρίς περιττά διεγερτικά (409424). • Η απόλυτη σιγουριά αμβλύνει 

τον έρωτα, γι’ αυτό φρόντιζε κατά καιρούς να της δίνεις αφορμές 

να σε ζηλεύει· στη συνέχεια πρέπει να την ηρεμήσεις – πάλι 

πάνω στο κρεβάτι (425466). • Οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζευγά

ρωσαν ερωτικά από ένστικτο και άρχισαν να ημερεύουν· έτσι κι 

η οργισμένη κοπελιά μαλακώνει όταν της κάνεις έρωτα (467492). 

• Σοφή εντολή: Κάθε εραστής να επιδεικνύει ό,τι καλό διαθέτει 

(493510). • Ως εραστής πρέπει να είσαι έτοιμος για πολλές αντι

ξοότητες: Δείξε καρτερικότητα (511534). • Μην προσπαθείς να 

την πιάσεις στα πράσα· είναι καλύτερο να κάνεις τα στραβά μά
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τια (535598). • Αυτά τα μαθήματα δεν αφορούν τις αξιότιμες 

κυρίες των καλών οικογενειών (599600). • Ό,τι συμβαίνει ανά

μεσα σε δύο εραστές πρέπει να παραμένει αυστηρά ιδιωτική 

υπόθεση· η σύγχρονη αδιακρισία και σκανδαλοθηρία είναι απα

ράδεκτες (601640). • Αν η κοπελιά έχει κουσούρια, κάνε πως 

δεν καταλαβαίνεις, και στο τέλος θα πάθεις ανοσία (641662). • 

Η παλιά η κότα έχει το ζουμί (663682). • Προσωπικά, μου αρέ

σουν οι παλιές κότες και η αμοιβαία, μέχρις οργασμού ευχαρί

στηση στον έρωτα (683702). • Τελευταίο μάθημα: Φτάσατε στο 

κρεβάτι· νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε – επιμένω πάντως 

στην αμοιβαία ευχαρίστηση και στον συγχρονισμό (703732) • 

Τέλος σεμιναρίου, παιδιά! Δοξάστε με! (733744) • Το επόμενο 

βιβλίο αφιερώνεται στα κορίτσια (745746).

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Για λόγους ισορροπίας πρέπει τώρα να «εξοπλί

σω» και τις γυναίκες, οι οποίες πέφτουν κατά κανόνα θύματα 

των ανδρών (140). • Αυτό συμβαίνει, κορίτσια, επειδή δεν δι

δαχτήκατε ποτέ την ερωτική τέχνη· και εγώ έχω εντολή από την 

Αφροδίτη να σας τη διδάξω (4158). • Εκμεταλλευτείτε τα νιάτα, 

που γρήγορα περνούν, και δώστε άφοβα στους άνδρες από αυτό 

που έχετε (59100). • Η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να προσέχει 

την εμφάνισή της (101134). • Η κόμμωση είναι σημαντικό ζή

τημα και η καθεμιά πρέπει να διαλέξει το στιλ που της πάει (135

168). • Και από ενδυματολογική άποψη, καθεμιά πρέπει να δια

λέξει το χρώμα που της ταιριάζει (169192). • Προσωπική υγιεινή 

και καλό «μεϊκάπ» είναι εκ των ων ουκ άνευ, μόνο που το δεύ

τερο (με την εξαίρεση του χτενίσματος) πρέπει να γίνεται πάντα 

εν κρυπτώ και παραβύστω (193250). • Μάθετε να καμουφλάρε

τε τα αδύνατα σημεία και να επιδεικνύετε τις αρετές σας, σωμα

τικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές (251352). • Η γυναίκα 

πρέπει να έχει μια ιδέα από επιτραπέζια παιχνίδια, ακόμα και 

από τζόγο – αλλά βέβαια, όταν παίζει, πρέπει να επιδεικνύει 

καλούς τρόπους (353380). • Σε αντίθεση με τα δυναμικά σπορ 
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των ανδρών, η γυναίκα πρέπει να επιδίδεται βασικά σε περιπά

τους, και γενικώς να κυκλοφορεί, για να τη βλέπουν οι υποψή

φιοι εραστές (381432). • Αποφεύγετε τους υπερβολικά κομψευό

μενους τύπους, γιατί ενδέχεται να μην είναι αυτό που φαίνονται, 

δηλαδή άνδρες, και να είναι αυτό που δεν φαίνονται, δηλαδή 

απατεώνες. Αλλά φερθείτε έντιμα στους έντιμους (433466). • 

Ανταλλάξτε επιστολές με τον άνδρα που σας φλερτάρει, για να 

καταλάβετε τις διαθέσεις του, αλλά η ανταλλαγή να γίνει με 

ασφάλεια και καλό τέμπο (467498). • Να είστε ευδιάθετες και 

πρόσχαρες· οι άνδρες δεν θέλουν κατεβασμένα μούτρα (499524). 

• Πάρτε από τον κάθε άνδρα αυτό που μπορεί να σας δώσει – 

αλλά τους ποιητές να τους λατρεύετε αφιλοκερδώς και αποκλει

στικώς για το πνεύμα τους (525552). • Χειριστείτε αλλιώς τους 

πρωτάρηδες κι αλλιώς τους βετεράνους του έρωτα (553576). • 

Μην κάνετε τα πράγματα εύκολα για τους άνδρες· τα εμπόδια 

τονώνουν τον έρωτα (577610). • Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

συναντήσετε μυστικά τον εραστή σας – από τη μυστική αλληλο

γραφία μέχρι τη δωροδοκία του προσωπικού σας «δεσμοφύλακα» 

(611658). • Μη δείχνετε υπερβολική εμπιστοσύνη σε φίλες και 

υπηρέτριες (659666) • Οι άνδρες είναι ματαιόδοξοι και θέλουν 

νάζια και καπρίτσια (667682). • Αλλά να μην είστε και τόσο 

εύπιστες όταν ακούτε ότι σας απατούν – η ευπιστία μπορεί να 

καταλήξει σε τραγωδία (683746). • Τηρείτε τους κανόνες του 

«σαβουάρ βιβρ» στα πάρτι και στις κοσμικές συγκεντρώσεις (747

768). • Επιλέξτε τη στάση που σας ταιριάζει καλύτερα στο κρε

βάτι και δείξτε πάση θυσία ότι απολαμβάνετε το πράγμα (769

808) • Μάθημα τέλος! Τους ζυγούς λύσατε! (809812).

Η κλασική αρχαιότητα καλλιέργησε μια σεβαστή παράδοση έμ

μετρων συνθέσεων που είχαν στόχο (ή τουλάχιστον έτσι διατεί

νονταν) την ενημέρωση και τη διδασκαλία των αναγνωστών. Στην 
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αρχή αυτής της «διδακτικής» παράδοσης θα βρούμε τον Ησίοδο, 

ο οποίος έγραψε το Έργα και Ημέραι (8ος7ος π.Χ. αι.), όπου, 

ανάμεσα σε ηθικά παραγγέλματα, θυμοσοφίες και λαογραφικά 

σύμμεικτα, έδινε πρακτικές συμβουλές και οδηγίες περί γεωρ

γίας. Κάπου τέσσερις αιώνες αργότερα τα έμμετρα διδακτικά 

ποιήματα έγιναν συρμός και το θεματικό τους φάσμα διευρύν

θηκε: αλιεία, κυνήγι, ιατρική, αστρονομία, γαστρονομία κ.ά. 

Αλλά, αν εξαιρέσουμε σκόρπιες νύξεις και άτακτες συμβουλές 

σε ποικίλα πεζά και έμμετρα κείμενα, από καθαρά διδακτική 

άποψη το κεφάλαιο του έρωτα παρέμενε ακάλυπτο. Η οβιδιακή 

Ερωτική τέχνη είναι, όσο γνωρίζουμε, το πρώτο εγχειρίδιο του 

είδους στη δυτική γραμματεία – πρώτο και σημαντικά καθυστε

ρημένο, αφού στην Ανατολή η σχετική τεχνολογία είχε ήδη κάνει 

σημαντικά άλματα.

Ο ταοϊσμός, για παράδειγμα, βρήκε στη συνεύρεση του Υin 

(αρχή του άρρενος) και του Υang (αρχή του θήλεος) την εγγύηση 

της ψυχοσωματικής υγείας και έτσι ενσωμάτωσε στα θρησκευτι

κά και βιοθεωρητικά του κείμενα σαφέστατες προτροπές και 

οδηγίες για σεξουαλική συμπεριφορά γενικότερα και για ερωτικές 

στάσεις ειδικότερα. Ωστόσο, το διασημότερο και συστηματικό

τερο ερωτικό σύγγραμμα της Ανατολής είναι η ινδική Κάμα Σού-

τρα. Το έργο γράφτηκε κάπου ανάμεσα στον 1ο και τον 4ο μ.Χ. 

αιώνα από τον Mallanaga, που πρέπει να ήταν πρωτοκλασάτος 

yogi και ανήκε στη μεγάλη οικογένεια των Vatsyayana. Ωστόσο, 

ο Mallanaga αντλεί έμπνευση και υλικό από μια μακρά βιοθεω

ρητική, φιλοσοφική και ερωτογραφική παράδοση, που μπορεί 

να φτάνει πίσω, μέχρι και τον 7ο π.Χ. αι., παραθέτοντας συχνά 

τη διδασκαλία και τις απόψεις προγενεστέρων του. Ως προς τον 

τίτλο του έργου: Kama είναι ο ινδικός θεός του έρωτα (η λέξη 

σημαίνει επίσης τον ερωτικό πόθο, την ευχαρίστηση και την 

ευφορία)· Sutra είναι οι ποικίλες γνώμες ή αφορισμοί που απαρ

τίζουν το σύγγραμμα. Όσοι νομίζουν ότι η Κάμα Σούτρα είναι 

απλώς ένας πρακτικός οδηγός του τύπου «όσα θέλετε να μάθετε 
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γύρω από το σεξ» μπορεί να απογοητευτούν ή λίγο να μπερδευ

τούν, όταν πληροφορηθούν ότι ο έρωτας που διδάσκεται εδώ δεν 

ταυτίζεται με την εμπορική και εύχρηστη κλίμακα φλερτ 

–«foreplay»– οργασμός, αλλά συνδυάζεται προγραμματικά με 

την τήρηση ηθικώνθρησκευτικών αρχών (Dharma) και την επι

δίωξη υλικής ευμάρειας (Artha). Τέτοιου είδους «κουλτουριάρι

κες» περιπλοκές μπορεί να πέσουν βαριές στο στομάχι των «γιά

πις» του μεταμοντέρνου δυτικού πραγματισμού – αλλά έτσι είναι. 

Μια δεύτερη ψυχρολουσία μπορεί να είναι η ανακάλυψη ότι από 

τα επτά κεφάλαια (Adhikarana) της Κάμα Σούτρα μόνο το δεύτε

ρο κάνει «zoom» στα «σανσκριτικά του σώματος» και είναι πραγ

ματικά ακατάλληλο δι’ ανηλίκους. Τα υπόλοιπα βρίθουν από 

αξιοσύστατες σκέψεις για τα εξωτικά τσαλίμια και τις τελετουρ

γικές ορθοπρέπειες της ινδικής αριστοκρατίας, τις προγαμιαίες 

υποχρεώσεις των αγαπητικών της μαχαραγιοπούλας, το καλό 

καλλιτεχνικό γούστο και τα πάρε δώσε με τις φιλάργυρες οδαλί

σκες της ινδικής αδελφότητας. 

Είναι προφανές ότι οι διαθέτοντες το κατάλληλο διδακτορικό 

καταλαβαίνουν καλά τον ιδιότυπο ανατολικό συνδυασμό γαληνού 

στοχασμού, μανδαρινικού «σαβουάρ βιβρ» και αισθησιακής παρ

ρησίας που ρυθμίζει την Κάμα Σούτρα. Από την άλλη μεριά, έχει 

κανείς τη σταθερή υποψία ότι ακόμα και εκεί όπου το ινδικό 

εγχειρίδιο μοιάζει να κινείται παράλληλα προς την οβιδιακή Ερω-

τική τέχνη (στις συμβουλές του για την εμφάνιση του εραστή, 

λόγου χάρη, ή στην περιγραφή της κερδοσκοπικής εταίρας) οι 

διαφορές βιοθεωρητικού, κοινωνικού και φιλοσοφικού «φόντου» 

είναι πολύ μεγαλύτερες και σημαίνουσες από τις φαινόμενες 

ομοιότητες. Ο Δυτικός αναγνώστης της Κάμα Σούτρα δεν πρέπει 

να ξεχνά ότι η ινδική κουλτούρα δεν θεωρεί τίποτε που σχετίζε

ται με το σεξ και τις τεχνικές του «λεπτό» ή άσεμνο. Η ινδική 

τέχνη, ποίηση και θρησκεία αντανακλούν με σαφήνεια αυτή την 

αντίληψη, και η Κάμα Σούτρα δίνει συχνά την εντύπωση ότι η 

ερωτική συνεύρεση των δύο φύλων είναι ένα είδος ιεροτελεστίας 
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που επιβεβαιώνει το αξιακό σύστημα της ινδικής κοινωνίας. Δεν 

έχουμε εδώ ούτε τον χώρο ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να 

επιχειρήσουμε μια λεπτομερέστερη συγκριτολογικού τύπου διε

ρεύνηση, που θα απέδιδε ίσως πολύ ερεθιστικά πορίσματα, και 

θα είναι αρκετό αν πούμε ότι τελικά η λειτουργία, το «στάτους» 

και η στόχευση της Κάμα Σούτρα είναι πολύ διαφορετικά από εκεί

να της Ερωτικής τέχνης του Οβιδίου. Ο Mallanaga και οι συν αυτώ 

κατεβαίνουν ως οιστρήλατοι yogi από τα στοχαστικά ύψη του 

ινδικού Σινά· ο Οβίδιος χαριεντίζεται, μεταμφιεσμένος σε διδα

κτικό βάρδο, στις κοσμικές υπώρειες του Ελικώνα. Για τον ανα

γνώστη που μεγάλωσε με τις δυτικές ποικιλίες παρωδίας, γκρο

τέσκου και ειρωνείας και που θεωρεί τα της γαστρός και τα υπο

κάτω της γαστρός έξοχες ευκαιρίες για τρανταχτό χιούμορ και 

καρναβαλική ασυδοσία, η Κάμα Σούτρα μοιάζει να σοβαρεύεται 

εν παικτοίς· η Ερωτική τέχνη, αντίστροφα, μοιάζει να παίζει εν 

παικτοίς και ου παικτοίς. Τι συμβαίνει με τον Οβίδιο θα το δού

με αμέσως πιο κάτω. Με την Κάμα Σούτρα θα πρέπει να τελειώ

σουμε εδώ, όχι όμως πριν επιχειρήσουμε μια σύντομη αλλά εν

δεικτική σύγκριση τοπικής εμβέλειας.

Η Ερωτική τέχνη περιέχει δύο σχετικά εκτεταμένες αναφορές 

στην ερωτική επαφή και στις τεχνικές της. Η πρώτη απαντά 

στους στίχους 703732 του δεύτερου βιβλίου, έχει αποδέκτες τους 

άνδρες και είναι μάλλον απογοητευτική για όσους θέλουν τα 

σύκα σύκα, χωρίς το φύλλο της συκής. Ο δάσκαλος χρειάστηκε 

700 στίχους για να μας φέρει προ των πυλών της κρεβατοκάμα

ρας, και, όταν οι παρτενέρ παίρνουν θέση μάχης, μας κλείνει την 

πόρτα κατάμουτρα. «Ας αποχωρήσω τώρα εγώ» ψιθυρίζει διακρι

τικά. «Ξέρουν αυτοί τι πρέπει να κάνουν· το ένστικτό τους θα 

ανακαλύψει τα σκοτεινά αντικείμενα του πόθου». Ακολουθεί μια 

επιθεωρησιακού τύπου υπόμνηση σχετικά με τα πρωτοπαλίκαρα 

της Ιλιάδας, τον Έκτορα και τον Αχιλλέα, που περνούσαν κατευ

θείαν, και χωρίς καν ένα ντουσάκι, από τα πολεμικά χαρακώμα

τα στην κρεβατοκάμαρα. Απομένουν δεκαέξι στίχοι: Εδώ έχουμε 



Ο Β Ι Δ Ι Ο Σ

26

ένα συμβατικό «foreplay» με νάζια, φιλάκια και απόκρυφες ψη

λαφήσεις, και στο φινάλε ένα δυο καθωσπρέπει περιφράσεις και 

μεταφορές, διαμέσου των οποίων συνιστάται καλό τέμπο και 

ταυτόχρονος οργασμός. Κάποιοι θα είναι έτοιμοι να ζητήσουν 

τα λεφτά τους πίσω· άλλοι θα θυμηθούν ότι το παλιό Χόλιγουντ 

άφηνε τον Γκάρι Κούπερ να φιλάει διεξοδικά, αλλά δεν τον άφη

νε βασικά να προχωρήσει πιο πέρα. Σεμνοτυφία ή διακριτικότη

τα; Μάλλον παράδοση: Ο Οβίδιος σέβεται την παραδοσιακή 

εφεκτικότητα της ερωτικής ποίησης ως προς την κρίσιμη σκηνή 

– και όταν δεν κρυπτογραφεί το οργασμικό τέλος με μεταφορές, 

την τελευταία στιγμή τραβάει πάνω το σεντόνι.

Η δεύτερη αναφορά καταλαμβάνει τους στίχους 769808 του 

τρίτου βιβλίου και είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στα κορίτσια. 

Βρισκόμαστε πάλι ante portas και ο δάσκαλος μας κάνει πάλι 

νερά επικαλούμενος τον νόμο περί ασέμνων: «Πώς να τα πω; 

Ντρέπομαι...» ψελλίζει, όταν η Αφροδίτη με προσωπική παρέμ

βαση του απαγορεύει να λιποψυχήσει. Ακολουθεί μια αρκούντως 

εύγλωττη κατήχηση περί κατάλληλων στάσεων και μια εξειδικευ

μένη προτροπή σε όσες υποφέρουν από τοπική αναισθησία στο 

κρίσιμο σημείο: «Ακόμα και αν δεν αισθάνεσαι τίποτε, κάνε 

οπωσδήποτε ότι αισθάνεσαι». Το καλαμπούρι παραμονεύει και 

εδώ: «Όσο πιο ανοργασμική είσαι τόσο πιο πολλά ντεσιμπέλ 

φρόντισε να εκπέμπεις». Μόλις και προλαβαίνουμε να σώσουμε 

την τσόντα από τα σαγόνια της ειρωνείας. Είναι προφανές ότι 

και στις δύο περιπτώσεις ο δάσκαλος θέλει να μας μπάσει γενικά 

στο κόλπο – και πουθενά αλλού ειδικότερα. Πάμε τώρα στο δεύ

τερο κεφάλαιο της Κάμα Σούτρα.

Και διαβάζουμε την πρώτη Sutra της πρώτης ενότητας: «Οι 

άνδρες διακρίνονται σε τρεις τύπους, ανάλογα με το μέγεθος του 

πέους: τον τύπο του ‘‘λαγού’’, του ‘‘ταύρου’’ και του ‘‘επιβήτορος 

ίππου’’». Η δεύτερη Sutra: «Υπάρχουν ομοίως τρεις τύποι γυ

ναικών, ανάλογα με το μέγεθος του αιδοίου: ο τύπος της ‘‘γαζέ

λας’’, της ‘‘φοράδας’’ και της ‘‘ελεφαντίνας’’». Στις επόμενες 
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δύο Sutra περιγράφονται εννέα δυνατοί συνδυασμοί αρσενικών 

και θηλυκών τύπων. Ο συνδυασμός που κερδίζει είναι αυτός που 

συνάπτει συμβατά μεγέθη – «έτσι λένε οι δάσκαλοι» διευκρινίζει 

το κείμενο, αλλά αυτό θα μπορούσε να το υποθέσει και κάποιος 

που δεν διαθέτει γραμμάριο ανατολικής σοφίας. Οι επόμενες 

Sutra πολλαπλασιάζουν τα είδη και τους τρόπους συνουσίας 

ανάλογα α) με την ένταση του πάθους που διακρίνει τους συ

ντρόφους και β) με τη διάρκεια των ερωτοπραξιών. Είναι εύλογο, 

καθώς διευκρινίζει και η Sutra 66, ότι με τόσους πολλαπλασια

στές μιλάμε για πολυψήφιο συνουσιακό γινόμενο. Οι αριθμοί, 

ως συνήθως, έχουν τη δική τους λογική και μιλούν από μόνοι 

τους, αλλά υπάρχουν και μυστήρια, όπως αυτό της Sutra 70, η 

οποία αποφθέγγεται ότι οι καλλίγραμμες φθάνουν πιο γρήγορα 

στον οργασμό. Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου απαριθ

μούνται χίλια και ένα είδη εναγκαλισμών, φιλιών και ονυχοθω

πειών (sic) – μάλλον περισσότερα από όσα προλαβαίνει να δοκι

μάσει ένας τύπος βαρβάτου ή μια τύπισσα ελεφαντίνας με μέσο 

προσδόκιμο ενεργής σεξουαλικής ζωής. Ο αριθμός και η ευρη

ματική ποικιλία των στάσεων και θέσεων σεξουαλικής επαφής 

στις σαράντα εννιά Sutra της έκτης ενότητας κάνουν τα ανάλο

γα χωρία της οβιδιακής Ερωτικής τέχνης να μοιάζουν με συντομευ

μένο δελτίο της ιεραποστολικής διακονίας. Ορισμένες ανθρωπο

γεωγραφικές λεπτομέρειες, όπως αυτή της Sutra 31 από την 

πέμπτη ενότητα, εξηγούν, μεταξύ άλλων, και τις εμφύλιες εχθρό

τητες της ινδικής χερσονήσου: «Οι γυναίκες της επαρχίας 

Drawida προτιμούν την παρατεταμένη επαφή, αλλά φτάνουν 

στον οργασμό με μεγάλη καθυστέρηση». Γενικά ο συνουσιακός 

άτλας της Κάμα Σούτρα δεν αφήνει χώρο στη φαντασία – ούτε, 

πολύ περισσότερο, στο χιούμορ. Και μόνο αυτό θα ήταν αρκετό 

για να πούμε ανεπιφύλακτα ότι η Κάμα Σούτρα, όπως και άλλα 

ερωτικά εγχειρίδια της ανατολικής παράδοσης, παρά τις όποιες 

ομοιότητες, κινείται σε εντελώς διαφορετική τροχιά από αυτήν 

της Ερωτικής τέχνης του Οβιδίου. Το ένα αποτελεί παραδοσιακή 
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«Γραφή» και θεσμό της ινδικής αριστοκρατίας»· το άλλο αποτελεί 

ψευδοδιδακτικό προϊόν μιας ώριμης ερωτογραφικής παράδοσης 

και ενός «μοντερνιστικού life style» που, εκ πρώτης όψεως του

λάχιστον, βρισκόταν σε διάσταση με τα παραδοσιακά θέσμια της 

ρωμαϊκής κοινωνίας.

Δύο κατηγορίες αναγνωστών δεν θα άνοιγαν ποτέ, υποθέτω, ένα 

ερωτικό εγχειρίδιο: αυτοί που πιστεύουν σε μία τιμία και «ιερα

ποστολική» στάση για αναπαραγωγικούς σκοπούς και μόνο και 

αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν είναι όμως καθόλου 

βέβαιο ότι όλοι οι υπόλοιποι θα διαβάσουν αδιαμαρτύρητα την 

οβιδιακή Ερωτική τέχνη. Στην πραγματικότητα, ο Οβίδιος επιφυ

λάσσει «δυσάρεστες» εκπλήξεις για όλους. Έτσι, για παράδειγμα, 

ο φαλλοκρατικός «μάτσο», που χειροκροτάει με ενθουσιασμό 

την πλήρη, εκ μέρους του δασκάλου, αποποινικοποίηση της αν

δρικής απιστίας (ή, μάλλον, την ψυχολογική, ηθική και κοινω

νιολογική της κατοχύρωση), θα δοκιμάσει αμηχανία, όταν δια

πιστώσει ότι σε άλλο μάθημα ο ίδιος δάσκαλος του συνιστά να 

κάνει τα στραβά μάτια στις παρασπονδίες των γυναικών· και το 

γέλιο του θα παγώσει, όταν πληροφορηθεί ότι στο άλλο σεμινά

ριο, «μόνο για γυναίκες», περιγράφονται αφειδώς και ακριβώς 

οι τεχνικές εξαπάτησής του. Όσοι αντέχουν γερές δόσεις τερ

πνού, αδιαφορώντας για το ωφέλιμο, μπορεί στο τέλος να προ

βληματιστούν από μια γενικευμένη αίσθηση αμοραλισμού, που 

φαίνεται να υπερακοντίζει τα εσκαμμένα της δονχουανικής αμε

ριμνησίας και ηδονοθηρίας. Φυσικά, οι σύγχρονοι θιασώτες της 

παγκοσμιοποιημένης πολιτικής ορθότητας, οι φεμινιστικώς επα

γρυπνούντες και οι εφημερεύοντες για τα δικαιώματα των «γκέι» 

δεν θα πιστεύουν στα μάτια τους: Εδώ οι «γκόμενες» πρέπει να 

ανήκουν στην άρια συνομοταξία· οι παχουλές είναι κλινικώς δύ

σχρηστες· οι «καραγκούνες» είναι ανάξιες διδασκαλίας και όλες 
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ανεξαιρέτως αξιώνονται αδυσώπητες παρομοιώσεις με οικόσιτα 

και άλλα θηλαστικά· οι ομοφυλόφιλοι θα ήταν ανώδυνα γελοίοι, 

αν δεν δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα σε μια από τις θεμε

λιακές αρχές του ερωτικού σύμπαντος του δασκάλου, τον ταυ

τόχρονο οργασμό.

Όλα αυτά αποτελούν λίγο πολύ ορθοδοξία ακόμα και για ποιη

τές με ρομαντικές περγαμηνές. Αυτό που κάνει την Ερωτική τέχνη 

αιρετική είναι η σταθερά υποκείμενη αρχή σύμφωνα με την 

οποία ο έρωτας αποτελεί διδακτέα ύλη, ακριβώς όπως τα διά

φορα επιτηδεύματα. Οι άλλοι, λίγο παλιότεροι ή σύγχρονοι Ρω

μαίοι ποιητές, καλλιέργησαν και κράτησαν, καθένας με τον 

δικό του τρόπο, το ρομαντικό πρόσχημα. Ο ίδιος ο Οβίδιος στην 

προηγούμενη ερωτική του ποίηση, κυρίως στους Amores, έπαι

ξε συχνά με το ρομαντικό πρόσχημα: Ο έρωτας είναι παρόρμη

ση, ένστικτο, ανεξέλεγκτη εσωτερική δύναμη, ή ό,τι άλλο αυτής 

της κατηγορίας φανταζόμαστε. Τώρα, στην Ερωτική τέχνη, ο έρω

τας γίνεται απλώς παιχνίδι με διδακτέες συμβάσεις και διδα

κτούς κανόνες. Πιστεύω, μαζί με άλλους αναγνώστες του ποι

ήματος, ότι «ο έρωτας ως παιχνίδι με κανόνες που μπορούν και 

πρέπει να γίνουν αντικείμενο σεμιναρίου» προσφέρει την καλύ

τερη αφετηρία για την προσέγγιση αυτού του έργου. Ο Οβίδιος 

της Ερωτικής τέχνης γνωρίζει θαυμάσια τους τρόπους με τους 

οποίους η αρχαιότητα αντιμετώπισε κατά καιρούς τον έρωτα, 

αλλά προτείνει τη δική του εκδοχή: Είτε είναι καταστροφική 

παραφροσύνη είτε ευγενές και εξευγενιστικό πάθος, ο έρωτας 

στην Ερωτική τέχνη έχει νόημα μόνο ως αφετηρία και ευκαιρία για 

ένα πολιτισμένο, «σοφιστικέ» παιχνίδι, όπου οι πρωταγωνιστές, 

μακριά από το να έχουν την υποχρέωση συναισθηματικής ειλι

κρίνειας και αυθόρμητου πάθους, επιδεικνύουν savoirfaire και 

παίζουν ευχαρίστως τους ρόλους που προβλέπει ένα συγκεκρι

μένο σενάριο.

Άλλοι Ρωμαίοι ερωτικοί ποιητές ξοδεύουν κάμποσους στίχους 

για να διαμηνύσουν: Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο· ο Οβίδιος γράφει 
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εκατοντάδες στίχους με το σύνθημα: Ερωτευθείτε εντέχνως – και 

αυτό σημαίνει: Παίξτε σωστά τον ρόλο του εραστή και της ερω

μένης. Η αλήθεια των εραστών της Ερωτικής τέχνης είναι η πιστό

τητα στον ανατεθειμένο ρόλο τους· και αν είναι έτσι, η υποκρι

σία ως ηθικό κατηγόρημα αδικεί τους εραστές της Ερωτικής τέ-

χνης. «Έσο χλωμός» λέει κάπου ο μάστορας στα τσιράκια του· 

χλωμός, γιατί χλωμοί, για διάφορους λόγους, ήταν όλοι οι επαγ

γελματίες εραστές, από την παμπάλαια εκείνη Σαπφώ μέχρι τους 

σύγχρονους Ρωμαίους ερωτικούς ποιητές – αυτό είναι το παρα

δοσιακό χρώμα των εραστών. Οι εραστές της Ερωτικής τέχνης είναι 

εν μέρει επεξεργαστές λογοτεχνικών μοτίβων και εν μέρει τυ

πικοί εκπρόσωποι του ρωμαϊκού «New Age». Δεν διεκδικούν 

πρωτοτυπία πάθους ή ιδιοσυγκρασιακή έκφραση· δεν επικαλού

νται τα ανεξερεύνητα μυστήρια της φύσης ή της φύσης τους· 

θέλουν μόνο να κάνουν τον έρωτα «παράδειγμα» της νέας κουλ

τούρας που διαφημίζει ο Οβίδιος – μιας «μεταρομαντικής» κουλ

τούρας που δίνει προτεραιότητα στην τέχνη και την επιτήδευση. 

Μπορούμε να διασκευάσουμε εδώ τον Oscar Wilde: Το πρώτο 

καθήκον του εραστή είναι να είναι όσο πιο επιτηδευμένος γίνε

ται· τα υπόλοιπα έπονται.

Αν είναι η τέχνη και η τεχνική, όχι η φύση και το ένστικτο, 

που έχουν προτεραιότητα, οτιδήποτε εκμαιεύει τέχνη και τεχνι

κή είναι ευπρόσδεκτο. Συχνά στην Ερωτική τέχνη ο δάσκαλος επι

μένει να επινοεί εμπόδια. Το εύκολο είναι ταυτισμένο με το φυ

σικό· το δύσκολο απαιτεί στρατηγική και η επίτευξή του προβάλ

λεται ως κατόρθωμα τέχνης, για την οποία ο πανταχού παρών 

και τα πάντα πληρών δάσκαλος ζητάει επιτακτικά αναγνώριση. 

Το ζητούμενο δεν είναι να παύσουμε το παιχνίδι, αλλά να το 

κάνουμε όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Για τον σκοπό αυτό επι

στρατεύονται, μεταξύ άλλων, άφθονες ποσότητες ρασιοναλι

σμού. Ο φιλοσοφικός ρασιοναλισμός της οβιδιακής εποχής, 

κυρίως ο ρασιοναλισμός των στωικών και των επικούρειων, ήταν 

ο αριθμός επείγουσας κλήσης για όσους αναφλέγονταν ερωτικά· 
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ο Οβίδιος τον χρησιμοποιεί απλώς για να παρατείνει το ερωτικό 

παιχνίδι και να το κάνει δηλωτικό της κουλτούρας της σύγχρονης 

Ρώμης, που του πήγαινε, και την πήγαινε, τόσο πολύ. Αν ο ερα

στής της ρωμαϊκής ερωτικής ποίησης ήταν κατά κανόνα ρομα

ντικός αισθηματίας και ειρηνιστής, ο εραστής της Ερωτικής τέχνης 

είναι κυρίως παραγωγός κουλτούρας, ισάξιος και εναλλάξιμος 

με τον τεχνίτη, τον καλλιτέχνη και τον ποιητή.

Αλλά, βέβαια, όποιος περιμένει ότι το συνεταιρικό παιχνίδι 

της νέας κουλτούρας με τη συγχρονισμένη οργασμική του κατά

ληξη θα προωθούσε την ισοτιμία των συμβαλλομένων απλώς θα 

απογοητευθεί. Στα δύο πρώτα βιβλία της η Ερωτική τέχνη αντιμε

τωπίζει τη γυναίκα ως υλικό του παιχνιδιού· και επειδή η στρα

τηγική μεταφορά που υπόκειται εδώ είναι αυτή του ερωτικού 

homo venator, δηλαδή του άνδρα κυνηγού, το αντίστοιχο μετα

φορικό μερίδιο για τη γυναίκα ονομάζεται «θήραμα». Η Ρώμη 

είναι ένας θαυμαστός ερωτοβιότοπος, όπου η θήρα επιβάλλεται 

– με την τήρηση, εννοείται, των σχετικών κανόνων. Ακόμα και 

φεμινίστριες με χιούμορ δεν θα συμβιβαστούν εύκολα με την κα

ταιγιστική διαφήμιση του αστικού χώρου ως εκτροφείου θηλυκών 

θηραμάτων. Μήπως το τρίτο βιβλίο, απευθυνόμενο με τόση τρυ

φερότητα και έγνοια στα κορίτσια, αντισταθμίζει αυτό τον κα

τάφωρο σεξισμό; Όχι, το τρίτο βιβλίο είναι από πολλές απόψεις 

ακόμα πιο σεξιστικό, γιατί παροτρύνει τα κορίτσια να γίνουν πιο 

ελκυστικά θηράματα – όπως το διατύπωσαν ορισμένοι κριτικοί, 

παροτρύνει τα κορίτσια να γίνουν ενεργητικώς παθητικά. Η αλή

θεια είναι ότι ο δάσκαλος δεν θέλει να πέφτουν οι σπουδάστριές 

του θύματα της ανδρικής διπλοπροσωπίας και αναξιοπιστίας, 

και σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνει οφθαλμόν αντί οφθαλμού 

και κέρας αντί κέρατος· αλλά αυτό δεν αλλάζει τελικά τους όρους 

και την ισορροπία της κυνηγετικής μεταφοράς – απλώς είναι 

καλύτερο να είσαι ένα ευτυχισμένο και πληροφορημένο θήραμα 

από το να είσαι ένα δυστυχές και αμαθές θήραμα. Πιθανώς ο 

Οβίδιος εννοεί ότι στον έρωτα η μεγαλύτερη ευτυχία της γυναί
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κας είναι να κάνει ευτυχισμένο τον άνδρα, αλλά δεν το λέει ρητά. 

Από την άποψη αυτή η Κάμα Σούτρα είναι πιο ειλικρινής. Ιδού η 

Sutra 49 της πρώτης ενότητας του δεύτερου κεφαλαίου: «Ο άν

δρας αντλεί ευχαρίστηση από την αίσθηση ότι έχει τον ενεργη

τικό ρόλο, ενώ η γυναίκα ευφραίνεται από μόνο το γεγονός ότι 

συνευρίσκεται με τον άνδρα». Η διαφορά είναι ότι οι Ινδές ήξε

ραν ότι αυτό είναι το αναπόδραστο «κισμέτ», ενώ οι Ρωμαίες 

μπορούσαν να ποντάρουν στο χιούμορ του Οβιδίου.

Η ρωμαϊκή νεολαία δεν περίμενε τον ερωτικό θούριο του Οβι

δίου για να διαφωτιστεί και να ξεσηκωθεί. Η Ερωτική τέχνη ακκί

ζεται ειρωνικά με τη διδακτική της αμφίεση, αλλά απευθύνεται 

πρώτα απ’ όλα σε όσους ήξεραν ερωτική ποίηση και κυρίως ερω

τική ελεγεία. Από την άλλη πλευρά, το έργο αυτό είναι αδιανόη

το έξω από το ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον της Ρώμης, 

όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο μεταίχμιο της προχριστιανικής 

και χριστιανικής εποχής· και απηχεί τα σύγχρονα ήθη που με 

τόση αποφασιστικότητα και έμφαση εορτάζει ο Οβίδιος. Ο έρω

τας της Ερωτικής τέχνης είναι το κατεξοχήν «παράδειγμα» μιας 

ραφιναρισμένης μητροπολιτικής κουλτούρας. Είπα ότι ο Οβίδιος 

τον εμφανίζει ως «σοφιστικέ» παιχνίδι με συμβατικούς και προ

βλεπτούς ρόλους. Ασφαλώς ο αναγνώστης μπορεί τελικά να θεω

ρήσει ότι ακόμα και ως τέτοιο παιχνίδι ο οβιδιακός έρωτας είναι 

αβάσταχτα ελαφρός ή ύπουλα ανήθικος – μπορεί να είναι βέβαιος 

ότι έτσι τον είδαν όχι μόνο οι Ρωμαίοι κήνσορες αλλά, πιθανότα

τα, και ο ίδιος ο Αύγουστος. Έτσι τον είδαν και πολλοί άλλοι στις 

δύο πλήρεις χιλιετίες που διένυσε το ποίημα. Θα ήθελα απλώς 

να προσθέσω ότι, πέρα από τον αενάως σοβούντα homo ludens, 

τον «παίζοντα άνθρωπο», στο γύρισμα της τρίτης χιλιετίας –όπου 

οι ρόλοι, τα προσωπεία και η δυσπιστία στα διαχρονικά νοήματα 

γίνονται μέρος της μετανεοτερικής μας νοημοσύνης και επιστη

μολογίας– μπορεί να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το 

παιχνίδι της Ερωτικής τέχνης, και έτσι μπορεί να το καταλάβουμε 

καλύτερα. Τα υπόλοιπα σε απευθείας σύνδεση με τον Οβίδιο.
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σπουδάζουνε την τέχνη 
τους εγκαίρως· κι ο εραστής 
υποχρεούται σε σπουδές, είναι 
ωσαύτως τέχνη και ο έρως.
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