
“Άσµα Ασµάτων” 
του Σολοµώντα 

(σηµειώσεις από την παρασταση του Θεάτρου 2003 σε σκηνοθεσία ∆ήµου Αβδελιώδη) 
 
"Κραταιά ως θάνατος αγάπη" 
 
Προκαλεί έκπληξη στον αναγνώστη ότι το "Άσµα Ασµάτων", ένα βαθύτατα ερωτικό έργο βρίσκεται στις 
σελίδες της Αγίας Γραφής. Αλλά ο έρωτας είναι δώρο Θεού και η εξύµνησή του δε θα µπορούσε να 
απουσιάζει απ' τη Βίβλο. Το 28ο βιβλίο της Π. ∆ιαθήκης είναι το τραγούδι των τραγουδιών ("Άσµα 
Ασµάτων"), ένα λυρικό ποίηµα µε πλούσιες εικόνες, µεγαλειώδη νοήµατα, βάθος αισθήµατος και 
ευγένεια έκφρασης που κατέχει ιδιάζουσα θέση στην παγκόσµια λυρική ποίηση. Θέµα του έχει την µετ' 
εµποδίων αγάπη δύο προσώπων που καταλήγει στην τέλεια ένωση. 
Έχει δοµή δράµατος και αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο περιγράφεται η βαθµιαία γέννηση της 
αγάπης και στο δεύτερο παριστάνεται η ωρίµανση και η τελείωση αυτής. Πρωταγωνιστούντα πρόσωπα 
είναι η Σουλαµίτις, βοσκοπούλα που αγαπά τρυφερά έναν βοσκό, ο βοσκός που είναι το αντικείµενο του 
πόθου της βοσκοπούλας η οποία φαντάζεται -"…εγώ κοιµόµουν, µα ξαγρύπνα µου η καρδιά…"- τη δική 
του εικόνα νυχθηµερόν και τον αναζητά στα βουνά και στους κάµπους -"…λαχτάρησα ν' ακούσω τη 
λαλιά του. Τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα". Αυτός είναι ο αγαπητός των αγαπητών, αυτός που 
"αναταράχτηκαν" τα σπλάχνα µου γι' αυτόν". Ο βασιλιάς Σολοµών, το τρίτο κύριο πρόσωπο, έχει 
ποθήσει την αγάπη του κρίνου, δηλαδή της βοσκοπούλας και µε γλώσσα γλυκειά και ερωτική προσπαθεί 
να την ελκύσει. Οι γυναίκες της Ιερουσαλήµ προτρέπουν τη γυναίκα να δεχτεί την αγάπη του βασιλιά. 
Όµως "πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν µπορούν κι ούτε µπορούν ποτάµια να την πνίξουν. Αν 
κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για ν' αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δε θα 
κέρδιζε…" 
Η εσωτερίκευση του αισθήµατος της αγάπης, η λαχτάρα και η επιθυµία του ενός προσώπου για το άλλο, 
οι αµοιβαίοι έπαινοι και η χαρά της ένωσης αναδεικνύουν τον ύµνο της αγάπης των δύο προσώπων -
"…να του πείτε ότι πεθαίνω απ' της αγάπης την πληγή…". 
 
Σπύρος Λώλης, Θεολόγος 
Αθηνά Στακιά, Φιλόλογος  
 
 
Η έκφραση "Άσµα Ασµάτων" µε την οποία επιγράφεται το οµώνυµο βιβλικό έργο είναι εβραϊσµός. Με 
ανάλογους συνδυασµούς ίδιων λέξεων, όπου η δεύτερη λέξη τίθεται στη γενική πληθυντικού (πρβλ. 
"Άγια των Αγίων") δηλώνεται η υπέρθεση, οπότε ο τίτλος του βιβλίου σηµαίνει: Το πιο όµορφο 
τραγούδι. 
Σύµφωνα µε την ιουδαϊκή κατάταξη των βιβλικών έργων, το "Άσµα Ασµάτων" ανήκει στην Τρίτη οµάδα 
των βιβλίων της εβραϊκής Βίβλου, τα "Αγιόγραφα", ενώ σύµφωνα µε τη χριστιανική στη δεύτερη οµάδα, 
στα "Ποιητικά-∆ιδακτικά Βιβλία" της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 
Το βιβλίο συνιστά πιθανότατα µια ανθολογία ερωτικών ή γαµήλιων τραγουδιών, στα οποία υµνείται σε 
ποικίλους τόνους, µε ζωηρές και πολλές φορές τολµηρές εικόνες και σε ωραιότατη λυρική γλώσσα ο 
έρωτας και τα δυνατά συναισθήµατα που συνδέονται µ' αυτόν. Η θέση ενός τέτοιου βιβλίου στην Αγία 
Γραφή προκαλεί συχνά έκπληξη στον αναγνώστη. Παρ' όλα αυτά ο έρωτας, όπως και όλα τα αγνά 
συναισθήµατα που συνδέουν τους ανθρώπους µεταξύ τους, συνιστούν δώρα του Θεού και από την άποψη 
αυτή η εξύµνησή τους δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από τη Βίβλο. Από την άλλη µεριά η συζυγική 
αγάπη ανάµεσα σε έναν άντρα και µια γυναίκα απεικονίζει στα βιβλικά κείµενα τη σχέση Θεού-Ισραήλ 
(Ως. κεφ. 1-3, Ιερ. 2-2, Ιεζ. Κεφ. 16) και Χριστού-Εκκλησίας (Εφ. 5,25. 31-32). Έτσι, το περιεχόµενο του 



βιβλίου κατανοήθηκε τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τους χριστιανούς ως αλληγορική έκφραση 
των σχέσεων αυτών. 
Επειδή το θέµα των τραγουδιών είναι ίδιο, µόνο υποθέσεις µπορούν να γίνουν σχετικά µε τον αριθµό 
τους. Συνήθως αναγνωρίζονται έξι άσµατα.  
 
Ελληνική Βιβλική Εταιρία 
____________________________________________________________________ 
 
Ο ύµνος στον έρωτα 
 
«Άσµα Ασµάτων». Βιβλίο της παλαιάς ∆ιαθήκης, που σηµαίνει το καλλίτερο τραγούδι, το απόσταγµα 
των υψηλών ασµάτων. Ο τίτλος του ήταν Σίρχασσιρείµ, που οι Εβδοµήκοντα το µετάφρασαν σε «Άσµα 
Ασµάτων». 
Το «Άσµα Ασµάτων» αποτελεί ένα λυρικό δραµατικό ποίηµα, ένα γαµήλιο τραγούδι στο οποίο 
πρωταγωνιστούν η Νύφη ή Σουλαµίτις και ο Άντρας ή βασιλιάς Σολοµών και αποδίδεται όχι 
ανεπιφύλακτα στον Σολοµώντα. 
Από τότε που το κείµενο, για πρώτη φορά, µεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Εβδοµήκοντα 
Γραµµατικούς της Αλεξάνδρειας (τους Ο΄), µέχρι σήµερα, έχουν καταπιαστεί µ' αυτό αρκετές δεκάδες 
από κριτικούς, ερµηνευτές, ερευνητές κειµένων, σχολιαστές και λογοτέχνες. 
Το ποίηµα είχε βρει επιφανείς ερµηνευτές στο παρελθόν όπως o Ωριγένης, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο 
Γρηγόριος ο Νύσσης και ο Μιχαήλ o Ψελλός που επιχείρησε παράφρασή του καθώς και σύγχρονους 
µελετητές από τον ∆ηµ. Παπαρρηγόπουλο (1869) και Κ Φρίλιγγο (1912), Γ. Τσουκαλά (1921) και τον 
Γιοσέφ Ελιγιά (1928) και Αλέξανδρο Κάσδαγλη (1932).  
Ο ∆ιονύσιος Σολωµός στους Αυτοσχέδιους Στίχους -που έγραψε το 1822 στην ιταλική- είναι 
εµπνευσµένος από χωρία του Άσµατος Ασµάτων και σε άλλα σονέτα που γράφτηκαν όταν ήταν στην 
Ζάκυνθο (1818 -1828) όπως και στο ποίηµα «Αγνώριστη». 
Ο Γιώργος Σεφέρης µεταφράζει το «Άσµα Ασµάτων» το 1965, σε µια σπουδαία έκδοση 465 αντιτύπων 
σε χαρακτικά του A. Tάσσου και είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιµοποιεί τον όρο «µεταγραφή» και όχι 
µετάφραση -τη θεωρεί περισσότερο ικανοποιητική για τον µεταγλωτισµό των αρχαίων κειµένων.  
Ο Νίκος Σκιαδόπουλος,  µε µακέτες του Ανάργυρου Μέξη, εκδίδει ιδιωτικά το «Άσµα Ασµάτων» σε 
έµµετρη δραµατική µεταφορά (Πειραιάς, 1970). Ο θεατρικός κριτικός και δηµοσιογράφος Στάθης 
Σπηλιωτόπουλος το έχει µεταφρασµένο σε πεζό λόγο και διαιρεµένο σε επτά σκηνές ("Χορός και δράµα 
στη χώρα των Φαραώ και στη γη Χαναάν"). Μετάφραση-µεταγραφή είναι και η ποιητική απόδοση του 
Λευτέρη Παπαδόπουλου. 
Πρόσφατα, το 1997, η Ελληνική Βιβλική Εταιρία επιµελείται και εκδίδει τη Νέα ∆ηµοτική Μετάφραση 
(Ν∆Μ) όλης της Καινής και Παλαιάς ∆ιαθήκης.  
 
Το µοναδικό αυτό λογοτεχνικό έργο αρχίζει µε τη φράση "Το άσµα των ασµάτων, το του Σολοµώντος", 
στη Νέα ∆ηµοτική Μετάφραση (Ν∆Μ) αποδίδεται ως "Το πιο όµορφο από του Σολοµώντα τα τραγούδια". 
Η µνεία του ονόµατος του Σολοµώντα, όµως -που έχει θεωρηθεί ως µαρτυρία για την ταυτότητα του 
συγγραφέα- επίσης θα µπορούσε να σηµαίνει ότι η συγγραφή ή η συλλογή των στίχων αυτών έγινε για 
χάρη του ή µε δική του πρωτοβουλία. Οι µόνον έξι φορές που αναφέρεται το όνοµα του βασιλιά σε όλο 
το βιβλίο, δεν δίνουν ισχυρό έδαφος για να θεωρηθεί αυτός ως συγγραφέας.  
Έχει διατυπωθεί η γνώµη ότι η πρωταγωνιστική ανδρική µορφή είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Σολοµώντας κι η 
Σουλαµίτισσα µια νέα κοπέλα που την πήραν στο παλάτι για να γίνει γυναίκα του. Αυτή, όµως, παρά τις 
βασιλικές εκκλήσεις και τις "συµβουλές" των άλλων γυναικών της αυλής εξακολουθούσε ν' αγαπάει έναν 
βοσκό από την πόλη της, στον οποίο έµεινε σταθερά πιστή. Σαν αποτέλεσµα ο βασιλιάς την άφησε 
ελεύθερη για να ενωθεί µε τον αγαπηµένο της. Αλλά και τούτη η υπόθεση δεν είναι χωρίς προβλήµατα.  



 
Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι πρόκειται για συλλογή ανεξάρτητων ερωτικών τραγουδιών όπου, σε 
εναλλασσόµενους στίχους, οι αγαπηµένοι εκφράζουν τον αµοιβαίο πόθο τους ενώ κάποτε συµµετέχουν 
διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Στον πρόλογο του Άσµατος, στη Νέα ∆ηµοτική Μετάφραση 
(Ν∆Μ) της Βιβλικής Εταιρίας, αναφέρεται ότι "το βιβλίο συνιστά πιθανότατα µια ανθολογία ερωτικών ή 
γαµήλιων τραγουδιών, στα οποία υµνείται σε ποικίλους τόνους, µε ζωηρές και πολλές φορές τολµηρές 
εικόνες και σε ωραιότατη λυρική γλώσσα ο έρωτας και τα δυνατά συναισθήµατα που συνδέονται µ’ Αυτόν".  
Άλλοι το χαρακτήρισαν απ' το Θεό υπαγορευµένη προφητεία, άλλοι κοινό λαϊκό τραγούδι, άλλοι ύµνο 
προσευχής και κατάνυξης κι άλλοι λαϊκό δράµα, που το παράσταιναν στην αυλή του βασιλιά ή των 
αρχόντων, µε συνοδεία µουσικών οργάνων. 
∆εν αποκλείεται, τέλος, αυτά τα ποιήµατα να ήταν µέρος της γαµήλιας τελετής στον αρχαίο Ισραήλ.  
 
Το έργο είναι γεµάτο από εξωτική γλώσσα, περιέχει πολλές λέξεις που δεν υπάρχουν αλλού στην Παλαιά 
∆ιαθήκη και χαρακτηρίζεται από πλούσια χρήση τοπωνυµίων (Ιερουσαλήµ, ∆αµασκός κ.ά.) και 
µνηµονεύονται πολλά βουνά (Λιβάνος, Σενείρ, Κάρµηλος, Ερµών κ.ά.). Αναφέρονται επίσης πολλά φυτά 
και ζώα (µηλιές, συκιές, αµπέλια, ροδιές, φοίνικες, κέδροι, κρίνα, δορκάδες, άλογα, ελαφίνες, αλεπούδες, 
περιστέρια, τρυγόνια, αγριοκάτσικα, πρόβατα) και εξωτικά αρώµατα (λιβάνι, σµύρνα, νάρδος κ.λπ.).  
Η ποιητική πνοή και η συναισθηµατική σύγκρουση είναι ευδιάκριτη στα πρόσωπα που πλέκονται στους 
στίχους. Σε όλο το κείµενο υµνούνται η σωµατική οµορφιά και η έλξη που έχουν οι αγαπηµένοι µεταξύ 
τους. Περιγράφεται έντονα η λαχτάρα και ο θαυµασµός της νύφης για τον αγαπηµένο της, όπως και το 
καµάρι του νέου για την κοπέλα που αγάπησε. Μέσα στους στίχους εύκολα διακρίνεται η ερωτική 
επιθυµία, η παρατήρηση των φυσικών θέλγητρων του αγαπηµένου προσώπου και η τρυφερότητα µεταξύ 
του ζευγαριού.  
Παρόλο που το σκηνικό είναι έντονα ανατολίτικο και χαρακτηριστικό συγκεκριµένης εποχής, το ποίηµα 
περιγράφει µε ρεαλισµό και ξεχωριστή ζωντάνια το συναισθηµατικό πλούτο που είναι κοινός σ' όλους 
τους αγαπηµένους ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ από το Κείµενο 
EKEINH: 

Tις νύχτες στο κρεββάτι µου 
γύρευα κείνον που αγαπώ. 

Tον γύρευα µα δεν τον βρήκα. 
Θα σηκωθώ και θα γυρίσω όλη 

την πόλη, 
Μέσα στους δρόµους, µέσα 

στις πλατείες, 
και θα γυρέψω κείνον που αγαπώ. 

Tον γύρευα µα δεν τον βρήκα. 
Mε συναπάντησαν οι φύλακες 
που τριγυρνάνε µες στην πόλη. 
«Eίδατε τον αγαπηµένο µου;» 

τους ρώτησα. 
Mόλις τους είχα προσπεράσει 
και βρήκα κείνον που αγαπώ. 

Tον άδραξα και δε θα τον αφήσω 
ώσπου στης µάνας µου το σπίτι 

να τον φέρω, 
στον κοιτώνα εκείνης 



που µε γέννησε. 
 

Σας εξορκίζω, κόρες της Iερουσαλήµ, 
σ’ όσα ζαρκάδια κι ελαφίνες 

έχει ο κάµπος, 
µην την ταράξτε, µην αναστατώστε 

την αγάπη µας 
ώσπου µονάχη της να το θελήσει. 

 
EKEINOΣ: 

Mε γήτεψες, καλή µου 
κι αδελφή µου, 

µου πήρες την καρδιά µε µια 
µατιά σου, 

µ’ ένα µονάχα τίναγµα 
του κεφαλιού σου. 

 
O έρωτάς σου µάγεµα, καλή µου 

κι αδελφή µου. 
Πιότερο αξίζει ο έρωτάς σου απ’ 

το κρασί, 
κι η ευωδιά των µύρων σου από 

τ’ αρώµατα όλα. 
 

……………. 
EKEINH: 

Γιατ’ είναι δυνατή 
σαν θάνατος η αγάπη, 
σκληρό καθώς ο άδης 
το πάθος το αγαπητικό. 

Oι φλόγες της, φλόγες φωτιάς, 
άγριο αστροπελέκι. 

 
Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη 

δεν µπορούν 
κι ούτε µπορούν ποτάµια 

να την πνίξουν. 
…………….. 
EKEINOΣ: 

Tι όµορφη που είσαι αγαπηµένη µου, 
τι όµορφη που είσαι! 

Περιστέρια τα µάτια σου 
µέσ’ απ’ το πέπλο σου, 

ωσάν κοπάδι ερίφια τα µαλλιά σου, 
που ροβολάνε από τις ράχες 

της Γαλαάδ. 
Tα δόντια σου ωσάν κοπάδι αµνάδες, 

που µόλις τις κουρέψαν 



και τις έπλυναν. 
Όλες γεννάνε δίδυµα, 

στέρφα δεν βρίσκεται ανάµεσά τους. 
Tα χείλη σου είναι σαν σειρήτι 

κόκκινο 
και θελκτική η λαλιά σου, 

τα µάγουλά σου µέσ’ από το πέπλο σου 
σαν δυο µισά ροδιού. 

O τράχηλός σου ορθώνεται καθώς 
ο πύργος του ∆αυϊδ, 

χτισµένος στρογγυλά για φρούριο 
κι από σειρές λιθάρια λαξεµένα 

ασπίδες χίλιες κρέµονται 
τριγύρω του, 

όλες οι ασπίδες των γενναίων ανδρών. 
Tα δυό σου στήθη είναι σαν δυο 

νιογέννητα 
δίδυµα της ζαρκάδας, 

που βόσκουν στα κρίνα ανάµεσα. 
METAΦPAΣH: Eλληνική Bιβλική Eταιρία-1997 

 
 
 
 
«ΘΕΑΤΡΟ 2003» 
∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΕΛΙΩ∆ΗΣ 

“Άσµα Ασµάτων”του Σολοµώντα 
 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 
«Άσµα Ασµάτων» 
Βιβλίο της παλαιάς ∆ιαθήκης, που σηµαίνει το καλλίτερο τραγούδι, το απόσταγµα των υψηλών ασµάτων.  
Ο τίτλος του ήταν Σίρχασσιρείµ, που οι Εβδοµήκοντα το µετάφρασαν σε «Άσµα Ασµάτων». 
 
 
Το «Άσµα Ασµάτων» αποτελεί ένα λυρικό δραµατικό ποίηµα, ένα γαµήλιο τραγούδι στο οποίο 
πρωταγωνιστούν η Νύφη ή Σουλαµίτις και ο Άντρας ή βασιλιάς Σολοµών και αποδίδεται -όχι 
ανεπιφύλακτα- στον Σολοµώντα. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠAPAΣTAΣHΣ
Κείµενο:  "Άσµα Ασµάτων" του Σολοµώντα  
Μετάφραση: Ελληνική Βιβλική Εταιρία 
Σκηνοθεσία: ∆ήµος Αβδελιώδης 
Μουσική: Φώτης Μυλωνάς 
Σκηνογραφία-Κοστούµια: Νίκος Χατζής  
Κινησιολογία: Κική Μπάκα, ∆ηµήτρης Σωτηρίου 
 
Παίζουν οι ηθοποιοί: 



Παναγιώτης Θανασούλης, Κώστας Λαός, Ρίτα Λυτού, Μαρίνος Μουζάκης, Τάνια Παλαιολόγου, Γιάννης 
Παπαχαραλάµπους, Θέµος Σκανδάµης, Χριστίνα Σπύρου, ∆έσποινα Τοµαζάνη, Χριστίνα Χριστοδούλου 
Παίζουν οι µουσικοί: 
ΒΙΟΛΙ: Τζέκι Σουλκούκι, Γκέργι Μεχίλι  ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ: Μιχάλης Πορφύρης, Μυρτώ 
∆ηµητροπούλου 
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ: Γιώργος Γεωργιάδης, Γιώργος Θεοδωρακάκος ΠΙΑΝΟ-ΦΛΑΟΥΤΟ: Φώτης 
Μυλωνάς 
 

Το "ΘΕΑΤΡΟ 2003" ιδρύθηκε πριν ένα εξάµηνο από µια οµάδα ηθοποιών και άλλων καλλιτεχνών µε 
σκοπό την παρουσίαση θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, που προσφέρονται γι' αυτό, ξεκινώντας µε το 
"Άσµα Ασµάτων" του Σολοµώντα και τη "Σαλώµη" του Όσκαρ Ουάιλντ, σε µια ενιαία παράσταση, ως 
δυο διαµετρικά αντίθετες όψεις του έρωτα. 
Η πολύµηνη εργασία µας και η αναζήτησή µας επικεντρώθηκε κυρίως στο να θεµελιωθεί ένας κοινός 
κώδικας πρακτικής του θεάτρου ως προς τη φιλοσοφία, την οικονοµία, την αισθητική και την τεχνική 
που αξιώνουµε από τη θεατρική τέχνη. 
Το αποτέλεσµα αυτής της πορείας παρουσιάζουµε τώρα µε το  "Άσµα Ασµάτων" και θα ολοκληρώσουµε 
το αρχικό µας σχέδιο µε τη "Σαλώµη" ως το επόµενο φθινόπωρο. 
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