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Ο Υ Ι Λ Ι Α Μ  Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ

Σε μια χαρακτηριστική σκηνή του γνωστού κινηματογραφικού έργου 
Ερωτευμένος Σαίξπηρ, βλέπουμε μια υπερβολικά στιλιζαρισμένη βασί-
λισσα Ελισάβετ να δηλώνει, μάλλον ωμά, ότι «το θέατρο δε διδάσκει τίποτα 
για τον έρωτα· τον ωραιοποιεί, τον διακωμωδεί ή τον εκχυδαΐζει. Δεν 
μπορεί, όμως, να τον κάνει αληθινό». Γίνεται, μάλιστα, μάρτυρας στο 
στοίχημα-πρόκληση που δέχεται ο λόρδος Ουέσεξ επί του ζητήματος από 
το μεταμφιεσμένο (για χάρη της αγάπης του, φυσικά) Σαίξπηρ. Όμως, 
αφού παρακολουθήσει –δυνάμει ενός απίθανου σεναριακού χειρισμού 
που την παρουσιάζει αναπάντεχα σ’ ένα δημόσιο θέατρο, θυμίζοντας από 
μηχανής θεό αρχαιοελληνικής τραγωδίας– την πρώτη παράσταση του 
έργου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλάζει γνώμη. Μάλιστα, λέει στον Ουέσεξ: 
«Υπήρχε ένα στοίχημα, θυμάμαι, για το αν ένα έργο μπορεί να δείξει την 
πραγματική φύση του έρωτα. Το έχασες, νομίζω, σήμερα»1. Η όλη πλοκή 
της ταινίας «παίζει» έξυπνα με την πιθανότητα οι σύγχρονοι αναγνώστες 
να συσχετίσουν τον Σαίξπηρ και την τέχνη της ερωτικής αγάπης με το 
πολύκροτο έργο του, που έγινε διαχρονικό σύμβολο του παράφορου νεα-
νικού πάθους, και ένα δυο από τα υπερ-προβεβλημένα και χιλιοδιαβα-
σμένα σονέτα του.
 Στην εποχή του, ωστόσο, ο Σαίξπηρ ταυτιζόταν περισσότερο με τον Οβί-
διο, του οποίου τα έργα με θέμα την τέχνη του έρωτα (Ερωτική Τέχνη [Ars 
Ama to ria]), τους εραστές (Έρωτες [Amores]) και τους μύθους για τους 
έρωτες των θεών (Μεταμορφώσεις [Metamorphoses]) διαβάζονταν κατά 
κόρον τόσο στο λατινικό πρωτότυπο όσο και στη δημοφιλή μετάφραση του 
Άρθουρ Γκόλντινγκ [Arthur Golding, 1567]. Η πρώτη επαινετική κριτική 
για το έργο του Σαίξπηρ γράφτηκε το 1598 από τον Φράνσις Μέρες 
[Francis Meres], ένα σύγχρονό του σπουδασμένο στην Οξφόρδη και στο 
Κέμπριτζ, με Master στις καλές τέχνες. Εκφράζοντας την επιδοκιμασία 
του, ο Μέρες δηλώνει ότι «το τερπνό κι εκλεπτυσμέ νο πνεύμα του Οβίδιου 
ζει μέσα από το μελίρρυτο λόγο του Σαίξπηρ». Το πρώτο έργο του Σαίξπηρ 
που εκδόθηκε ποτέ, το αφηγηματικό ερωτικό ποίημα Αφροδίτη και Άδω-
νης, ξεκινά με μια περικοπή από τους Έρωτες του Οβίδιου, η οποία, στη 
μετάφραση του Κρίστοφερ Μάρλοου [Chri sto pher Marlowe] αποδίδεται 
ως εξής: «Πνεύματα ξιπασμένα απ’ την ασημαντότητα, άσε τα να θαυμά-
ζουν πράγματα ελεεινά / Εσύ, ωραίε Φοίβε, οδήγησέ με στις πηγές που 
κυλούν των Μουσών τα νερά». Ο Σαίξπηρ αλλάζει αρκούντως το μύθο που 
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δανείζεται από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Στη δική του εκδοχή, 
ακόμη και η ίδια η θεά του έρωτα παρουσιάζεται ανίσχυρη στην αναζή-
τηση της αγάπης, παρόλη τη μαεστρία της. Η πλοκή μεταμορφώνεται, 
τρόπον τινά, σ’ ένα μύθο δημιουργίας, καθώς η Αφροδίτη δηλώνει προφη-
τικά ότι όλες οι μελλοντικές απόπειρες στον έρωτα θα ταλανίζονται από 
τις ίδιες αγωνίες, πίκρες κι απογοητεύσεις (βλ. σελ. 138-139).
 Η λογοτεχνική απεικόνιση του έρωτα στα έργα του Σαίξπηρ ουδόλως 
περιορίζεται στην άποψη που βάζει στα χείλη της Αφροδίτης του. Η συλ-
λογή κειμένων της παρούσας έκδοσης επιδεικνύει την ευρεία γκάμα εκ-
φραστικών χειρισμών του – άλλοτε με λυρισμό, άλλοτε κωμικά ή με 
καυστική διάθεση, ενίοτε δε τραγικά. Η επιλογή αντιπροσωπευτικών 
εδαφίων από τον τεράστιο πλούτο έργων του Σαίξπηρ που καταπιάνονται 
με τον έρωτα δεν ήταν διόλου εύκολη υπόθεση. Προσπάθησα να αποφύγω 
τη δημιουργία μιας ανθολογίας ψηγμάτων και αποσπασματικών περικο-
πών της πρόζας· ο λόγος του Σαίξπηρ γίνεται συχνά αφαιρετικός, ξεφεύ-
γοντας από το άμεσο νοηματικό πλαίσιο του έργου, και κάθε απόπειρα 
αποσπασματικής παρουσίασής του μειώνει, αναπόφευκτα, το νοηματικό 
του πλούτο. Υπάρχουν βέβαια φράσεις τόσο γνώριμες και χιλιοειπωμένες, 
που έχουν καταλήξει σε κλισέ και στερεότυπα αποσυσχετισμένα από την 
προέλευσή τους. Ας θυμηθούμε το χαρακτηριστικό «ποτέ μη δίνεις δα-
νεικά, μα ούτε και να παίρνεις» που πάμπολλοι επικαλούνται –απολύτως 
εύλογα– σε πληθώρα περιστάσεων ξεχνώντας, ή μη γνωρίζοντας, ότι δεν 
είναι παρά μια αποστροφή στον παραινετικό μονόλογο του Πολώνιου προς 
το γιο του, Λαέρτη (Άμλετ). Ή το έξοχο τσιτάτο περί σπουδαιότητας της 
υπόληψης κάποιου:

...Μα αυτός που βάνει χέρι στο καλό μου όνομα 
μ’ αποστερεί από κάτι που δεν πρόκειται να τον πλουτύνει 
κι όμως εμέ με κάνει θλιβερά φτωχό. (Οθέλος, 3.3.170-174)

Ωστόσο, κανείς δε δείχνει να θυμάται ότι αυτά τα σοφά λόγια τα ξεστομί-
ζει ο Ιάγος, ο πιο αριστοτεχνικά δοσμένος αχρείος του σαιξπηρικού δρα-
ματολογίου, στη σκηνή που υποδαυλίζει τις ανασφάλειες του Οθέλου, 
ενσταλάζοντάς του το καταστροφικό συναίσθημα της ζήλιας. Στα έργα του 
Σαίξπηρ ο χαρακτήρας του ομιλητή δίνει φωνή –και μάλιστα ηχηρή– στο 
συναίσθημα, διατυμπανίζοντάς το και αμφισβητώντας το ταυτόχρονα. 
Κατά τον ίδιο τρόπο η διερεύνηση των πτυχών του έρωτα συνδυάζει τη 
θριαμβική επιβεβαίωση με βαθιά αμφισβήτηση και αγωνία που, σε μεγάλο 
βαθμό, εκπορεύεται από το γενικότερο νοηματικό πλαίσιο του κειμένου. 
Για το λόγο αυτό επιχείρησα, στις περιπτώσεις όπου ήταν δυνατό, να 
παρουσιάσω αποσπάσματα των έργων του με επαρκή πληρότητα, ώστε να 
καθίσταται εμφανής η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ειρωνικούς συμβο-
λισμούς και στις νοηματικές πολλαπλότητες που είναι τόσο καίριες και 
ουσιώδεις στην τέχνη του Σαίξπηρ.

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ
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 Από το ποιητικό του έργο παρουσιάζονται όλα τα σονέτα –τόσο μεστά 
νοήματος στην πλειονότητά τους, που συνιστούν πρόκληση για τον ανα-
γνώστη–, καθώς εστιάζονται στη διαπλοκή και στην εξέλιξη των σχέσεων 
με την πάροδο του χρόνου. Περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα από 
το Αφροδίτη και Άδωνης, επαρκή για να δώσουν στον αναγνώστη την αί-
σθηση και την ουσία αυτού του δημοφιλέστατου στην εποχή του ερωτικού 
ποιή ματος. Από το θεατρικό έργο του Σαίξπηρ επέλεξα να συμπεριλάβω 
πολλές γνωστές και δικαίως αγαπημένες σκηνές –με το Ρωμαίος και Ιου-
λιέτα να απολαμβάνει, φυσικά, τη μερίδα του λέοντος– μαζί με αποσπά-
σματα λιγότερο γνωστών έργων, όπως το Αγάπης Αγώνας Άγονος. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται και ορισμένες σκηνές που διερευνούν τη σκο-
τεινή πλευρά του έρωτα, τις λιγότερο αίσιες πτυχές του. Ο Ριχάρδος Γ΄πο-
λιορκεί ερωτικά τη λαίδη Άννα μπροστά στη σορό του πεθερού της, ο 
Ιάγος χειρίζεται επιδέξια τα θυελλώδη συναισθήματα του Οθέλου πείθο-
ντάς τον ότι η σύζυγός του υπήρξε άπιστη, ενώ ο Λεόντιος, βασιλιάς της 
Σικελίας, τυραννιέται και τυραννάει από την παράλογη ζήλια του. Στο 
δραματολόγιο του Σαίξπηρ υπάρχουν όλα – από τραγωδίες έως κλασικά 
στο είδος τους «χάπι-εντ», όσο εξωπραγματικά ή απίθανα κι αν φαίνονται. 
Μαζί με τα επιλεγμένα αποσπάσματα των θεατρικών έργων περιλαμβά-
νονται ένθετες περιγραφές της πλοκής που μεσολαβεί· σύντομες μεν, 
επαρκείς όμως για να δώσουν μια συνολική εικόνα του έργου και των 
συνακόλουθων περιπλοκών του σε όσους αναγνώστες δεν το γνωρίζουν 
στην ολότητά του. Μέσα απ’ όλα αυτά τα κείμενα, η γλώσσα του Σαίξπηρ 
μάς προσκαλεί να συμμετάσχουμε στα αισθήματα που εκφράζουν και στα 
συναισθήματα που βιώνουν οι εραστές των έργων του, καθώς και να αντι-
ληφθούμε, άμεσα ή έμμεσα, τα πολλαπλά επίπεδα ειρωνείας και παραδο-
ξότητας που αποκαλύπτει η αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις. Προφανώς, 
οι τέσσερις αιώνες που μας χωρίζουν από την εποχή του έχουν αντίκτυπο 
στη γλώσσα. Οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τέλος του βιβλίου 
θα βοηθήσουν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται ορισμένες λέξεις στο κείμενο, ενίοτε δε για να διασα-
φηνίσουν φραστικούς ή νοηματικούς υπαινιγμούς.

Ο έρωτας στην αναγεννησιακή κοινωνία 
Βέβαια, πολύ περισσότερα έχουν αλλάξει από την εποχή του Σαίξπηρ, 
πέραν της γλώσσας. Η κοινωνική δομή στο σύνολό της, μαζί με τις συ-
νακόλουθες προσδοκίες και αντιλήψεις περί έρωτα, φιλίας, γάμου και 
οικογένειας, έχει αλλάξει άρδην από τον καιρό που έγραφε ο Σαίξπηρ. 
Χαρακτηριστικότερη όλων η υπόθεση ότι η ελευθερία επιλογής που απο-
λαμβάνουν οι νεαροί ερωτευμένοι σήμερα ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετη 
προς τα κοινωνικά θέσμια εκείνης της εποχής, καθώς και ότι όλες οι εκ-
φάνσεις της ερωτικής αγάπης, τόσο καίριες στις ρομαντικές κωμωδίες 

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

9

AOL_006-023_Introduction.indd   9AOL_006-023_Introduction.indd   9 14/4/2009   11:12:08 πμ14/4/2009   11:12:08 πμ



του Σαίξπηρ, αντιμετωπίζονταν με βαθιά καχυποψία για θρησκευτικούς 
αλλά και οικονομικούς λόγους. Η ακολουθία του γάμου, την οποία ο Σαίξ-
πηρ πιθανότατα γνώριζε από το επίσημο «Βιβλίο των Προσευχών» (The 
Book of Common Prayer) της αγγλικανικής Εκκλησίας, αποκηρύσσει 
το πάθος και τονίζει εμφατικά τη σπουδαιότητα της αποφυγής του: Ο 
γάμος «δεν πρέπει να επιδιώκεται, ή να επιχειρείται, ελαφρά τη καρδία, 
απερίσκεπτα ή εκ του πονηρού για την ικανοποίηση λάγνων ορέξεων 
και σαρκικών επιθυμιών –όπως στα κτήνη που στερούνται συνειδήσεως–, 
αλλά με ευλάβεια, περίσκεψη και σύνεση, μετά φόβου Θεού». Οι τρεις 
λόγοι για να έρθει κανείς εις γάμου κοινωνία ήταν «η τεκνογονία», «η 
καταπράυνση των σωματικών παθών και κατ’ επέκταση η αποφυγή της 
αμαρτίας που συνεπάγεται η παράνομη (εκτός γάμου) συνουσία» και «η 
συμπόρευση στη ζωή, η αλληλοβοήθεια και η στοργή που οφείλει το ένα 
μέλος στο άλλο, τόσο στις καλές εποχές όσο και στις δοκιμασίες». Ο τελευ-
ταίος προσεγγίζει περισσότερο τη σύγχρονη αντίληψη περί του ιδανικού 
του αμοιβαίου έρωτα, αλλά ακόμα κι εδώ η προσεκτικά επιλεγμένη διατύ-
πωση αποφεύγει κάθε ενθάρρυνση υπέρμετρου συναισθήματος. Η αγαμία 
είχε πάψει να αποτελεί προαπαιτούμενο της ιεροσύνης και, θεωρητικά 
τουλάχιστον, η παρθενία δε θεωρούνταν πλέον υψηλότερη αρετή από τη 
συζυγική πίστη. Ωστόσο, η πολιτισμική επιρροή των μεσαιωνικών παρα-
δόσεων συνέχιζε να είναι ισχυρή, ενώ και οι εκκλησιαστικές Αρχές είχαν 
αποδυθεί με ζήλο σ’ έναν ιερό αγώνα αποτροπής της γενετήσιας πράξης 
προ και εκτός γάμου2.
 Επιπροσθέτως των θρησκευτικών επιταγών κατά των «λάγνων επιθυ-
μιών και σαρκικών ορέξεων», υπήρχαν οικονομικοί παράγοντες που ενα-
ντιώνονταν στην ελευθερία επιλογής συζυγικού συντρόφου. Για την 
ανώτερη κοινωνική τάξη, ο γάμος ήταν «μια απόφαση που λαμβάνεται 
συλλογικά, από τη στενή και ευρύτερη οικογένεια –  όχι ατομικά»3. Ταυ-
τόχρονα, όμως, η συνολική προσέγγισή του, παρά τις πολυπλοκότητές της, 
επιδείκνυε αρκετή ευελιξία· αντί για ένα ξεκάθαρο κοινωνικό μοτίβο, που 
είτε επιβάλλει τους προσυμφωνημένους γάμους είτε σέβεται το δικαίωμα 
της ατομικής επιλογής, επικράτησε ένα περιοριστικό μεν, αλλά πιο εκλε-
πτυσμένο σύστημα, στο οποίο ο έρωτας έπαιζε κάποιο ρόλο αλλά πάντα 
υπό το πρίσμα της πρόνοιας –ή, για να το θέσουμε πιο ωμά, του συμφέρο-
ντος–, σε συνδυασμό με τις επιταγές του κοινωνικού κατεστημένου και 
(στη μεσαία και ανώτερη κοινωνική τάξη) τα συμφέροντα των γονέων και 
ενδεχομένως κάποιων άλλων μελών της οικογένειας»4.
 Σε ορισμένα από τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ, η πλοκή καταδεικνύει 
με τον πλέον άμεσο τρόπο την επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος 
στους προσυμφωνημένους γάμους: Η Ιουλιέτα δίνεται από τον πατέρα 
της στο νεαρό κόμη Πάρη, τη στιγμή που η ίδια ανακαλύπτει τον –απα-
γορευμένο από την έχθρα των οικογενειών τους– έρωτα στο πρόσωπο του 
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Ρωμαίου. Υπάρχουν άφθονα ιστορικά και άλλα τεκμήρια της εποχής που 
αποδεικνύουν ότι οι προσυμφωνημένοι γάμοι ήταν η συνήθης πρακτική 
στις τάξεις της αριστοκρατίας και, με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, στην 
ανερχόμενη τάξη των «εύπορων εμπόρων», καθώς οι οικογένειες επιδίω-
καν ή παγίωναν «εξ αγχιστείας» τα οικονομικά τους συμφέροντα. Αλλά 
δεν ήταν απαρέγκλιτη. Βεβαίως, τα συμβουλευτικά εγχειρίδια της εποχής 
υπογραμμίζουν την ευθύνη των γονέων να διασφαλίσουν την ευτυχία 
των παιδιών τους. Ο ίδιος ο Σαίξπηρ εμπνεύστηκε το πλέον αγαπητό και 
πολυδιαβασμένο ρομάντζο του κόσμου από το Romeus and Juliet, ένα 
μακροσκελές (και μάλλον βαρετό) ποίημα του Άρθουρ Μπρουκ [Arthur 
Brooke], ο οποίος είναι απόλυτα ξεκάθαρος στις επικρίσεις του· στην 
επιστολή του «Προς τον Αναγνώστη» γράφει: «Και γι’ αυτόν το σκοπό, 
ευγενικέ Αναγνώστη, γράφτηκε τούτο το τραγικό έργο – για να περιγρά-
ψει ένα άτυχο ζευγάρι εραστών που αφήνονται να σκλαβωθούν σ’ ανίερο 
πόθο· περιφρονώντας την αυθεντία των γονιών, τη συμβουλή των φίλων· 
διαλέγοντας για συμβουλάτορες μέθυσους κουτσομπόληδες κι αλαφροΐ-
σκιωτους παπάδες (εκ φύσεως ιδανικά όργανα ακολασίας)· επιχειρώντας 
καθετί επικίνδυνο για να χαρούν τους πειρασμούς της σάρκας… κι εν 
τέλει μέσα απ’ τον ανίερο δρόμο που διάλεξαν, να καταλήξουν σύντομα 
στον πιο δύστυχο θάνατο».
 Οι πρώτες σκηνές στη σαιξπηρική αναδιατύπωση της ιστορίας προσεγ-
γίζουν αρκετά το πρωτότυπο, καθώς οι νεαροί ιδιαίτερα άνδρες παρουσιά-
ζονται ως ανεύθυνοι, ενώ απ’ την άλλη ο πατέρας της Ιουλιέτας προτρέπει 
τον Πάρη να επιδείξει υπομονή και να κερδίσει την αγάπη της:

Όμως εσύ, ευγενικέ μου Πάρη, κάμε την πολιορκία σου· 
κέρδισε την καρδιά της· η θέλησή μου είν’ ένα πράγμα, 
δεκαπλό όμως το ναι απ’ τη μεριά της. 
Και αν το πει, αν μπεις στον κύκλο της επιλογής της,  
εκεί θα βρεις και το δικό μου ναι και όλες τις ευχές μου. (1.2.15-18)

Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Καπουλέτο να ισορροπεί αξιοθαύμαστα ανά-
μεσα στη φιλοδοξία του για έναν επωφελή γάμο και στην ευθύνη να δια-
σφαλίσει την ευτυχία της θυγατέρας του. Δυστυχώς, όμως, οι καλές του 
προθέσεις ξεχνιούνται εν ριπή οφθαλμού μπροστά στα πάθη που εγείρει 
αφενός ο θάνατος του Τυβάλδου και αφετέρου η αναπάντεχη άρνηση της 
Ιουλιέτας να υπακούσει στην πατρική θέληση.

Κόρη μου αν είσαι, όπως ορίζω εγώ θα παντρευτείς, 
αυτόν που ’χω διαλέξει· 
ειδεμή δε θα ’σαι, και να πας να κρεμαστείς, 
στη ζητιανιά να βγεις, στο δρόμο να πεθάνεις.
Γιατί, μα την ψυχή μου, δε θα σε λυπηθώ 
και θα σ’ αποκληρώσω από καθετί δικό μου. (3.5.192-195)
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 Η ξαφνική αλλαγή στάσης του Καπουλέτου και η δριμύτητα των λόγων 
του σαφώς καταδεικνύουν την πρόθεση του Σαίξπηρ να περιπλέξει την 
απλή ηθική του Μπρουκ και να εμπλέξει τον κοινωνικό περίγυρο, με τις 
έριδές του και την υπέρμετρη ροπή του προς την τραγωδία.
 Για να επιτείνει την ένταση της συναισθηματικής μας ανταπόκρισης 
στο ζευγάρι των εραστών, ο Σαίξπηρ τονίζει επίσης ότι η Ιουλιέτα είναι 
πολύ μικρή σε ηλικία –ούτε δεκατεσσάρων χρονών καλά καλά–, κάτι για 
το οποίο δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν ήταν η συνήθης πρα-
κτική στην εποχή του. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν, πέραν πάσης 
αμφιβολίας, ότι η συνήθης ηλικία γάμου στον καιρό του Σαίξπηρ ήταν 
τουλάχιστον ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, απ’ ό,τι στον 20ό αιώνα. Σύμφωνα 
με αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα μητρώα ενοριών, 
στην πλειονότητά τους οι σύγχρονοι του Σαίξπηρ, άνδρες και γυναίκες, 
παντρεύονταν στα πρόθυρα των τριάντα5. Αυτή η καθυστέρηση ήταν από-
λυτα δικαιολογημένη, δεδομένου ότι όσοι δεν είχαν την εντυπωσιακή 
οικονομική επιφάνεια των Καπουλέτων χρειάζονταν κάμποσα χρόνια για 
να φτιάξουν κομπόδεμα ικανό για να στηθεί ένα νοικοκυριό. Ο γάμος 
του ίδιου του Σαίξπηρ στην ασυνήθιστα μικρή ηλικία των δεκαοκτώ (με 
μια γυναίκα μεγαλύτερή του κατά οκτώ χρόνια) ήταν μια επιβεβλημένη 
από τις περιστάσεις εξαίρεση στον κανόνα, λόγω της πρώιμης άφιξης του 
πρώτου παιδιού τους, μόλις έξι μήνες μετά την τέλεσή του. Η μελέτη 
του κοινωνικού γίγνεσθαι την εποχή του Σαίξπηρ μάς υποχρεώνει να 
δούμε από διαφορετική οπτική τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον 
έρωτα. Το υπέρμετρα νεαρό της ηλικίας των τραγικών πρωταγωνιστών 
του είναι μια σκόπιμη επιλογή εκ μέρους του, που σοκάρει. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, η συμπάθεια που νιώθει το σημερινό ακροατήριο για 
το ερωτευμένο ζευγάρι θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, παρόμοια με τα 
συναισθήματα όσων είχαν το προνόμιο να παρακολουθήσουν την πρώτη 
παράσταση, αλλά μπορούμε εκ του ασφαλούς να υποθέσουμε ότι για τη 
δική τους νοοτροπία η υπόθεση θα πρέπει να ήταν πολύ πιο ριζοσπαστική 
κι εξίσου απροσδόκητη.
 Η οργή του Καπουλέτου μετά την άρνηση της κόρης του μας υπενθυ-
μίζει επίσης τη ριζική διαφορά μεταξύ της εποχής του Σαίξπηρ και της 
δικής μας αναφορικά με το καθήκον υπακοής του παιδιού στο γονέα και 
της συζύγου στο σύζυγο. Παρόλη την αμετροέπεια του Καπουλέτου, δεν 
τίθεται θέμα αμφισβήτησής του – η κόρη οφείλει να υπακούσει. Στον 
Σαίξπηρ, η πλέον ηχηρή και απερίφραστη δήλωση της ιεραρχικής και 
αναμφισβήτητα πατριαρχικής κοινωνικής δομής είναι τα τελικά λόγια της 
Κατερίνας στο Ημέρωμα της Στρίγκλας, όπου επιχειρεί, πολύ εύγλωττα 
και παραστατικά, παραλληλισμούς και συγκρίσεις των κοινωνικών δομών 
που ισχύουν σε επίπεδο οικογένειας και έθνους:
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Ο άντρας είν’ ο κύρης της, ζωή και φύλακάς της,
η κεφαλή της κι ο ηγεμόνας της· 
αυτός που μεριμνά γι’ αυτή, αυτός που τη φροντίζει. . .
Και δε γυρεύει απ’ αυτή τίποτα περισσότερο 
από αγάπη, καλή διάθεση κι υπακοή να του ’χει
– μια πληρωμή ασήμαντη για τόσο μεγάλο χρέος.
Όπως ο υπήκοος οφείλει υποταγή στον ηγεμόνα,
έτσι κι η παντρεμένη οφείλει υποταγή στο σύζυγό της. 
(5.2.150-160)

Οι κοινωνικές αντιλήψεις που διαφαίνονται στο συγκεκριμένο απόσπα-
σμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από το σημερινό ακρο-
ατήριο κι εξίσου δύσκολο να αποδοθούν από τον ερμηνευτή του ρόλου. 
Σοβαρολογεί; Ή μήπως ειρωνεύεται; Το εγχείρημα του Πετρούκιου (μέχρι 
και πλύση εγκεφάλου θα το θεωρούσαμε σήμερα) είναι όντως επιτυχές; 
 Όποια κι αν είναι η αντίδρασή μας στα λόγια της Κατερίνας, οφείλουμε 
να δεχτούμε ότι διατυπώνει με αξιοθαύμαστη σαφήνεια την παραδοσιακή 
αντίληψη του καιρού της. Η σύζυγος οφείλει υπακοή στον άντρα της 
κατά τον ίδιο τρόπο που ο υπήκοος οφείλει υποταγή στο μονάρχη. Βε-
βαίως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ημέρωμα της Στρίγκλας είναι 
ένα από τα πρώιμα έργα του βάρδου. Συγκρίνοντας την Κατερίνα και τον 
Πετρούκιο με τη Βεατρίκη και τον Βενέδικτο, το απολαυστικά πνευμα-
τώδες ζευγάρι εραστών του σημαντικά μεταγενέστερου Πολύ Κακό για 
το Τίποτα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που προσδίδει στην Κατερίνα το 
χαρακτήρα της στρίγκλας γίνεται για τη Βεατρίκη δείγμα αξιοθαύμα-
στου πνεύματος και ισχυρής προσωπικότητας. Το γεγονός ότι υπάρχει 
μια συνεχής αντιπαράθεση αναφορικά με το βαθμό και την ορθότητα 
της ανδρικής κυριαρχίας επί της γυναίκας καθίσταται απόλυτα σαφές 
στον Οθέλο, στη σκηνή όπου η Δεισδαιμόνα και η ακόλουθός της Αιμιλία 
σχολιάζουν την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Οθέλου. Η Δεισδαιμόνα 
επιδεικνύει μια ιδεαλιστική –έως και μαζοχιστική θα μπορούσαμε να τη 
χαρακτηρίσουμε– στάση απέναντι στο σύζυγό της: «Ακόμα και το πείσμα 
του, ο θυμός, το μούτρωμά του. . . έχουν για μένα χάρη και γοητεία» 
(4.3.21-22). Εν αντιθέσει, η Αιμιλία ισχυρίζεται με πάθος ότι οι γυναί-
κες έχουν τα ίδια αισθήματα με τους συζύγους τους κι αξίζουν τον ίδιο 
σεβασμό: 
  …Ας εννοήσουν επιτέλους και οι σύζυγοι 

ότι οι γυναίκες τους τα ίδια αισθήματα έχουν· 
βλέπουν, οσφραίνονται, κι η γεύση τους 
εξίσου ικανή να διακρίνει το γλυκό απ’ το πικρό,
όπως και των αντρών τους. (4.3.96-99· βλ. σ. 226)6
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O έρωτας στην αναγεννησιακή λογοτεχνία 
Τα εύστοχα όσο και καυστικά σχόλια της Αιμιλίας μπορεί να ηχούν πολύ 
μοντέρνα στ’ αφτιά μας, αλλά το ακροατήριο του Σαίξπηρ θα πρέπει να 
ήταν εξοικειωμένο με λογοτεχνικές προσεγγίσεις του έρωτα άκρως ανοί-
κειες σ’ εμάς, οι οποίες μάλιστα ελάχιστη σχέση είχαν με την καθεστηκυία 
αντίληψη της εποχής περί του γάμου και των κοινωνικών του προεκτά-
σεων. Στις ύστερες δεκαετίες του 16ου αιώνα οι λογοτέχνες μαγεύονταν 
από τα σονέτα του Πετράρχη, οι στίχοι των οποίων υμνούν με λυρισμό 
ένα εξιδανικευμένο πρότυπο γυναικείας ομορφιάς. Ο σερ Φίλιπ Σίντνεϊ 
[sir Philip Sidney] μετέφρασε και διασκεύασε τον Πετράρχη σε ορισμένα 
δικά του σονέτα, τα οποία περιλαμβάνονται στη θαυμάσια ποιητική συλ-
λογή του με τίτλο Astrophel and Stella. Απευθυνόμενος στο αντικείμενο 
του έρωτά του, γράφει:

. . .Κληρονομείς την τελειότητα, μα δε σου είναι αρκετό 
με τη θωριά σου επιζητείς όλους να συγκινήσεις,
που βλέπουν πάνω σου ό,τι ομορφότερο, ό,τι πιο καλό.
Κι ενώ το κάλλος σου είν’ αυτό που σέρνει την καρδιά στον έρωτα,
το ίδιο γρήγορα η αρετή σου τον εξευγενίζει.

 Ωστόσο, ο Σίντνεϊ βρίσκει το πετραρχικό ιδεώδες του έρωτα δύσκολο 
στην πρακτική εφαρμογή του. Στον τελευταίο στίχο του σονέτου ανατρέπει 
τον ιδεαλιστικό χαρακτήρα του εγκωμίου του: «Όμως ο πόθος ο αχόρταγος 
στενάζει και ζητάει “Τροφή, αχ, δώστε μου τροφή!”». Ο Σαίξπηρ, σ’ ένα από 
τα γνωστότερα σονέτα του, γραμμένο για τη μυστηριώδη σκουρόχρωμη γυ-
ναίκα –τη «Μελαχρινή Κυρά»–, χρησιμοποιεί έναν παρόμοιο ανατρεπτικό 
μετασχηματισμό του είδους των εξιδανικευμένων καλολογικών στοιχείων 
που συσχετίζονται με την παράδοση του εκλεπτυσμένου, πλατωνικού 
έρωτα: «Τα μάτια της κυράς μου ήλιο δε θυμίζουν ούτε τόσο δα» (130).
 Όπως υποδηλώνει το ποίημα του Σίντνεϊ, η ίδια η παράδοση του πλατω-
νικού έρωτα ήταν μια απόπειρα μετατροπής της ενέργειας της ερωτικής 
αγάπης σε μια πνευματική αναζήτηση. Το σημαίνον για την εποχή του 
Libro del Cortegiano του Μπαλντεσάρε Καστιλιόνε [Baldessare Cas-
tiglione] –ένας, τρόπον τινά, «πρακτικός οδηγός ζειν και φέρεσθαι διά 
αυλικούς ευγενείς» και ταυτόχρονα επιτομή του αριστοκρατικού νεοπλα-
τωνισμού–, το οποίο μετέφρασε ο σερ Τόμας Χόμπι [sir Thomas Hoby] το 
1561 υπό τον τίτλο The Book of the Courtier, επιχειρεί να τεκμηριώσει 
την υπόθεση ότι ο έρωτας που γεννάται από την ομορφιά μιας γυναίκας 
μπορεί να οδηγήσει, μέσω της εξύψωσής του, σε μια απόλυτη, πνευματική 
και υπερβατική αγάπη για το κάλλος ως αφηρημένη έννοια. Όπως δίνεται 
από τον Καστιλιόνε, η περιγραφή του ιδανικού εραστή ταιριάζει απόλυτα 
με τις υπερβολές των νεαρών εραστών στα έργα του Σαίξπηρ, ιδιαίτερα 
των ανδρών: «Διότι η επιρροή αυτής της ομορφιάς, όταν αποκαλύπτεται 
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στα μάτια του, χαρίζει τέρψη θαυμαστή στον εραστή και κάνει την καρδιά 
του να φλέγεται, αφυπνίζει και εξευγενίζει συγκεκριμένες αρετές που 
υπάρχουν εν υπνώσει στην ψυχή του... Οπότε, τότε η ψυχή αγάλλεται, 
καταλαμβάνεται από θαυμασμό και δέος, κι όμως αυτό το χαίρεται· κι εκεί 
που μένει εκστατική, μαζί με την απόλαυση αισθάνεται το φόβο και το 
σέβας που ’χουν συνήθως οι άνθρωποι για τα άγια πράγματα και θεωρεί 
ότι βρίσκεται στον Παράδεισο»7.
 Στην αρχική σκηνή του έργου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, όταν ο Ρωμαίος 
πιστεύει ακόμα ότι είναι τρελά ερωτευμένος με την αρνητικά διακείμενη 
στον έρωτα Ροζαλίντα κι εκφράζει τον καημό του, τον βλέπουμε ξαφνικά 
να αλλάζει διάθεση, να γίνεται ποιητικός και να επιδίδεται σ’ ένα λογύ-
δριο γεμάτο μεταφορές, παρομοιώσεις και παραδοξότητες – στοιχεία άκρως 
προσφιλή κι αγαπητά στους συγγραφείς της εποχής που υμνούσαν το 
ιδεώδες του εκλεπτυσμένου έρωτα:

Καπνός είναι ο έρωτας, από των στεναγμών την πάχνη καμωμένος·
πας να τον λιώσεις και θεριεύει φλόγα στις ματιές των εραστών·
αν τον ταράξεις, φτιάχνει θάλασσα απ’ τα δάκρυά τους.
Τι άλλο θα μπορούσε να ’τανε; Τρέλα που δείχνει εξόχως λογική,
θανατερό φαρμάκι και συνάμα νέκταρ θεϊκό που ζωντανεύει. 
(1.1.190-194)

 Από την άλλη, βλέπουμε μια Ιουλιέτα ασυνήθιστα οξυδερκή για το 
νεαρό της ηλικίας της, η οποία έχει απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι 
τα ωραία λόγια, από μόνα τους, ελάχιστη αξία έχουν. Στην περίφημη 
σκηνή του μπαλκονιού, όταν ρωτάει τον Ρωμαίο πώς έφτασε ως εκεί, η 
απάντησή του είναι ρομαντική, παντελώς στερούμενη πρακτικότητας:

Πήρα τ’ ανάλαφρα φτερά του έρωτα και πέταξα 
ψηλά, πάνω απ’ τα τείχια. Ο έρωτας δε μαντρώνεται· 
κανένας πέτρινος φραγμός δεν τον περιορίζει· 
κι ό,τι η αγάπη το μπορεί, τολμάει και το κάνει.
Γι’ αυτό δεν πρόκειται να μου σταθούν εμπόδιο οι δικοί σου. (2.2.66-69)

Λόγια ευφάνταστα μεν αλλά διόλου προσγειωμένα, στα οποία η Ιουλιέτα 
απαντά πολύ πιο λογικά: «Αν, ο μη γένοιτο, σε δουν εδώ, σίγουρα θα σε 
σκοτώσουν». 
 Η Ιουλιέτα δεν είναι η μοναδική ηρωίδα που παρουσιάζεται πιο ρεα-
λίστρια και προσγειωμένη από τον αγαπημένο της. Σε αρκετές από τις 
κωμωδίες του ο Σαίξπηρ καθιστά σαφές ότι οι γυναίκες πρέπει να «εκ-
παιδεύουν» τους άνδρες τους, μαθαίνοντάς τους να απορρίπτουν την επι-
πόλαιη και αβασάνιστη γλώσσα του φλερτ καθώς κατακτούν ένα επίπεδο 
ωριμότητας που τους επιτρέπει να χαλιναγωγούν την άμεση και ανυπό-
μονη ερωτική παρόρμηση. Στο Όπως Αγαπάτε, ο Ορλάνδος ξεκινά την 
εξορία του στο δάσος του Άρντεν χαράζοντας και κρεμώντας σε κορμούς 
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δέντρων στιχάκια απ’ αυτά που συνηθίζουν οι ερωτοχτυπημένοι, τα οποία 
έρχεται κατόπιν και παρωδεί χονδροειδώς ο γελωτοποιός του έργου:

Φυλακισμένος σε τσόφλι πικρό είν’ ο πιο γλυκός καρπός,
κι απ’ όλους τους καρπούς γλυκύτερος η Ροζαλίντα.
Ο τυχερός που θα το βρει το ρόδο το ευωδιαστό 
θα νιώσει το αγκάθι του έρωτα στη Ροζαλίντα. (3.2.105-108)

 Το αντικείμενο του πόθου του και αποδέκτης της κολακείας του, η 
Ροζαλίντα, πασχίζει να εκπαιδεύσει τον Ορλάνδο στην πιο πεζή και ανια-
 ρή πραγματικότητα του αμοιβαίου έρωτα (βλ. σ. 182-185).
 Το πρόβλημα της εξιδανίκευσης, όπως την εκφράζει ο λόγος του εκλε-
πτυσμένου πλατωνικού έρωτα, είναι ότι αγνοεί, ή αδυνατεί να αναγνωρί-
σει, την ανθρώπινη φύση της γυναίκας που περιγράφει και, ως εκ τούτου, 
οδηγεί πολύ εύκολα στο διαμετρικά αντίθετό της, το μισογυνισμό, καθώς 
η γυναίκα-πραγματικό ον αναπόφευκτα υπολείπεται του ιδανικού. Οι 
ερωτικές τραγωδίες του Σαίξπηρ και ορισμένα άλλα έργα του που συγκα-
ταλέγονται στην ομάδα των αποκαλούμενων «προβληματικών» αντιμετω-
πίζουν αυτή την αναπόδραστη πραγματικότητα. 

Το μέτρο και η υπερβολή στον έρωτα 
Τόσο στα ποιήματά του όσο και στα θεατρικά, κωμωδίες και τραγωδίες, ο 
Σαίξπηρ καθιστά σαφές ότι γνωρίζει πόσο ισχυρή είναι η ερωτική αγάπη 
(και δη η σεξουαλική πτυχή της), ικανή να υπερισχύσει ανά πάσα στιγμή 
της λογικής και συνετής συμπεριφοράς, είτε στον άνδρα είτε στη γυναίκα. 
Την πλέον απερίφραστη ομολογία αυτού του γεγονότος την ακούμε από 
τα χείλη ενός εκ των πρώτων κωμικών χαρακτήρων που χρησιμοποίησε 
ποτέ ο Σαίξπηρ, του Σαΐτα στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Η Τιτάνια, 
υπό την επήρεια του μαγικού φίλτρου του Όμπερον, ξυπνά από τον ύπνο 
της, βλέπει τον Σαΐτα και τον ερωτεύεται ακαριαία: «Κι η αρετή σου τόσο 
με συγκίνησε / που απ’ την πρώτη τη ματιά ανάγκη νιώθω να σου ορκιστώ 
πόσο πολύ σε αγαπώ»· για να ακολουθήσει αμέσως μετά η εξαιρετικά εύ-
στοχη απάντηση του Σαΐτα: «Κατά την ταπεινή μου άποψη, κυρία μου, 
μηδαμινό λόγο θα ’πρεπε να ’χετε γι’ αυτό. Αν κι εδώ που τα λέμε, στις 
μέρες μας, η λογική κι ο έρωτας σπανίως πάνε χέρι χέρι» (3.1.135-139). 
Στο συγκεκριμένο έργο, το μαγικό φίλτρο που στάζει ο Πουκ στα μάτια 
της Τιτάνιας (και άλλων) προσφέρει μια βολικά πειστική αφορμή για ν’ 
ανθίσει ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Η ταχύτητα της συναισθηματικής 
ανταπόκρισης είναι αναμφισβήτητα βολική υπό το πρίσμα των χρονικών 
περιορισμών ενός θεατρικού έργου, όπου η πλοκή πρέπει να ρέει με γοργό 
ρυθμό, αλλά ο Σαίξπηρ δεν είναι ο μοναδικός δημιουργός που γράφει για 
το αιφνίδιο της σεξουαλικής έλξης· στο Όπως Αγαπάτε, η ερωτοχτυπημένη 
Φοίβη επικαλείται την πασίγνωστη ρήση του Μάρλοου: «Βοσκέ, μόλο που 
πέθανες, τα λόγια σου μιλάνε στην καρδιά· / υπήρξε ποτέ άλλο είδος έρωτα 
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εξόν του έρωτα με την πρώτη ματιά;» (3.5.80-81). Τυπικά σαιξπηρική η 
ειρωνεία που υποβόσκει εδώ, δεδομένου ότι η Φοίβη έχει ερωτευτεί την 
ανδρική μεταμφίεση της Ροζαλίντας. Ο κεραυνοβόλος έρωτας μπορεί να 
μην είναι πάντα τόσο εξωφρενικός όσο στην περίπτωση της Φοίβης (δεν 
ξεμπερδεύουμε το ίδιο εύκολα στην περίπτωση του Ρωμαίου και της Ιου-
λιέτας), αλλά είναι σαφές ότι χρήζει χαλιναγώγησης, μια και «απ’ τα μάτια 
πιάνεται» και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται από την επιφάνεια (την όψη) 
και όχι την καρδιά.
 Άρα, λοιπόν, μία από τις πολλές εντάσεις στον έρωτα προκύπτει από 
την ανάγκη χειραγώγησης του υπερβολικού πάθους στο οποίο τόσο εύ-
κολα οδηγεί. Το τελευταίο σονέτο που θεωρείται ότι γράφτηκε για τη 
Μελαχρινή Κυρά, «Ξόδεμα πνεύματος σ’ ωκεανό ντροπής είναι της ηδο-
νής η πράξη» (σονέτο 129), μιλά ξεκάθαρα για την ενδεχομένως καταστρο-
φική επίδραση που έχει το πάθος στον άνθρωπο – στη συγκεκριμένη 
περίπτωση «της ηδονής η πράξη», την οποία…

Αλόγιστα την κυνηγάς κι όταν τη βρεις,
παράλογα ευθύς αμέσως τη μισείς. 
Σαν δόλωμα που χάφτεις στα τυφλά,
ριγμένο επίτηδες για να σου πάρει τα μυαλά.

 Από τα πρώτα ως τα τελευταία έργα του, ο Σαίξπηρ δραματοποιεί τη 
διαπάλη ανάμεσα στην εξύμνηση της απόλαυσης και της ελευθερίας του 
έρωτα (με τον ιερό δεσμό του γάμου να είναι αυτός που επιτρέπει τελικά 
την ελευθερία της σεξουαλικής έκφρασης) και στην ανάγκη χαλιναγώγη-
σης της υπερβολής. Αυτή η αντίστιξη δεν είναι πουθενά καταφανέστερη 
από εκείνη την παράδοξη στιγμή όπου το πάθος ακροβατεί επί ξυρού 
ακμής ανάμεσα στην αγάπη και στη ζήλια· στο φόβο ότι αυτό που βλέπει 
το μάτι δεν είναι αυτό που αισθάνεται η καρδιά. Η διάζευξη μεταξύ μα-
τιού και καρδιάς αντηχεί επίσης στα σονέτα, όπου οι αναφορές σε πρώτο 
πρόσωπο είναι μια απόπειρα εκ μέρους του ποιητή να συνταιριάξει την 
εξωτερική ομορφιά των αγαπημένων του με συμπεριφορές που προκα-
λούν πόνο. Στα θεατρικά του το ανδρικό μάτι τη μια στιγμή βλέπει τη 
ζεστασιά των αισθημάτων της αγαπημένης του ως διαβεβαίωση αγάπης, 
ενώ την αμέσως επόμενη ως επιβεβαίωση υπέρμετρης (και άρα απρεπούς 
ή ύποπτης) σεξουαλικής έξαψης. Στο κάτω κάτω, η κρατούσα αντίληψη 
της εποχής συσχέτιζε την αγνότητα με το λευκό και την ψυχρότητα, όπως 
χαρακτηριστικά προειδοποιεί ο Άμλετ την Οφηλία: «Όσο κι αν είσαι αγνή 
σαν παγοκρύσταλλο, όσο κι αν είσαι αμόλυντη σαν της αυγής το χιόνι, τη 
διαβολή και το διασυρμό δεν πρόκειται να γλιτώσεις» (3.1.137-138). 
 Στον Οθέλο ο Ιάγος επικρίνει την αμεσότητα και τη θέρμη της συ-
ναισθηματικής ανταπόκρισης της Δεισδαιμόνας υπονοώντας ότι συνιστά 
ένδειξη σεξουαλικής παρεκτροπής. Στην αρχή ο Οθέλος την υπερασπί-
ζεται:
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                …Όχι, δε θα ζηλέψω 
αν κάποιος πει για τη γυναίκα μου πως είναι όμορφη 
και καλοζωισμένη και κοινωνική, 
πως λέει θαρρετά τη γνώμη της, πως παίζει ωραία μουσική 
κι άφταστη είναι στο χορό και στο τραγούδι· 
εκεί που υπάρχει αρετή, όλα αυτά τα εξευγενίζει. (3.3.197-200)

 Ωστόσο, όταν αργότερα πιάνει το χέρι της, πείθεται ότι η ίδια ακριβώς 
ελευθερία έκφρασης είναι υπέρμετρα ελευθεριάζουσα· ακόμα και το στοι-
χειώδες γεγονός ότι είναι ένα πλάσμα ζωντανό που αναπνέει αντιμετωπί-
ζεται ως τεκμήριο της υποτιθέμενης ενοχής της:
ΟΘΕΛΟΣ Δώσ’ μου το χέρι σου. Τούτο το χέρι 

παραείναι απαλό, κυρά μου.
ΔΕΙΣΔΑΙΜΟΝΑ Είναι που δεν το άγγιξαν ακόμα ούτε τα χρόνια 

ούτε οι λύπες.
ΟΘΕΛΟΣ Απλοχεριά το βλέπω εγώ να μαρτυρά κι ελεύθερη καρδιά.
 Ζεστό, καυτό και απαλό τούτο το χέρι· 

να ξεμακρύνει πρέπει από την ελευθεριότητα, 
ν’ αποδυθεί σε προσευχή και σε νηστεία. (3.4.36-40)

 Σ’ αυτό τον κόσμο δεν υπάρχει χώρος για μετριοπάθεια· τα πάντα είναι 
άσπρο ή μαύρο, ποτέ γκρι: η γυναίκα αντιμετωπίζεται πάντα είτε ως 
θερμή και ελευθεριάζουσα, είτε ως ψυχρή και ενάρετη. Αυτή η νοοτροπία 
έχει βαθιές τις καταβολές της στον αναμφισβήτητο μισογυνισμό των δι-
δαχών της Εκκλησίας, καθολικής και προτεσταντικής8. Αρκετοί από τους 
τραγικούς πρωταγωνιστές του Σαίξπηρ συνηθίζουν, σε στιγμές κρίσεων, 
να καταφέρονται συλλήβδην εναντίον του γυναικείου φύλου: η επίθεση 
του Άμλετ στην Οφηλία, το παραλήρημα του Λιρ στο θαμνοτόπι, η διά-
χυτη υποψία με την οποία αντιμετωπίζεται η γυναικεία σεξουαλικότητα 
στα αποκαλούμενα «προβληματικά» του έργα. Ακόμα και στις κωμωδίες 
του, ένα από τα στερεότυπα που διακωμωδείται είναι αυτό του «κερατά» 
– του άνδρα που αδυνατεί να ελέγξει τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα αυτή 
να μην του είναι πιστή.
 Ο έλεγχος είναι μια μορφή αντίδρασης στην αγωνία που προκαλούν 
η αντίληψη περί «ολισθηρότητας» του έρωτα προς το κακό και η απειλή 
της απρεπούς, ακόλαστης συμπεριφοράς. Ο διαβόητος Πετρούκιος, στο 
Ημέρωμα της Στρίγκλας, υιοθετεί ένα καθεστώς ανδρικής επικυριαρχίας 
χρησιμοποιώντας πρακτικές εμπνευσμένες από την τέχνη της εκγύμνασης 
γερακιών, τα οποία χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι, το σπορ των ευγενών 
της εποχής. Ο μονόλογος όπου ανακοινώνει το σχέδιό του διανθίζεται με 
άφθονες και παραστατικές εικόνες της διαδικασίας: το γεράκι «σκύβει το 
κεφάλι» όταν εφορμά στη λεία του, το «δόλωμα» είναι η ανταμοιβή όταν 
επιστρέφει στον εκπαιδευτή, η «γερακίνα» είναι το ενήλικο θηλυκό γεράκι 
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που δεν έχει εξημερωθεί, η «επιτήρηση» κρατάει το πουλί σ’ εγρήγορση κι 
ένα αιχμάλωτο γεράκι «φτεροκοπάει μανιασμένο» πασχίζοντας να ελευθε-
ρωθεί απ’ το κλουβί:

Άγριο είναι το γεράκι μου, αδάμαστο για την ώρα.
Και μέχρι να σκύψει το κεφάλι δεν πρέπει να βρεθεί ούτε στιγμή 
χορτάτο, ειδάλλως δε θα ρίξει ούτε μια ματιά στο δόλωμά του.
Ναι, έχω το δικό μου τρόπο εγώ να ημερέψω τη γερακίνα μου,
να τηνε κάνω να ’ρθει σ’ εμέ, να υπακούει στου αφέντη της το 
κάλεσμα, κι αυτός δεν είναι άλλος απ’ την επιτήρηση, όπως κρατάμε 
αλέστο το φυλακισμένο το πουλί κι αυτό φτεροκοπάει μανιασμένο 
μέσα στο κλουβί μέχρι να υποταχτεί στη μοίρα του.
Άφαγη έμεινε σήμερα κι άφαγοι μένουν όλοι· 
άυπνη έμεινε χτες κι απόψε πάλι δε θα κλείσει μάτι...
Μα την πίστη μου όμως, σ’ όλο αυτό το καψόνι 
σκοπεύω όλα να γίνουν με φροντίδα περισσή για εκείνη...
Μ’ αυτό τον τρόπο σφάζεις μια γυναίκα με το γάντι, 
κι έτσι θα βάλω χαλινό στην αγριάδα και την ξεροκεφαλιά της.
(4.1.178-197)

 Ο σημερινός αναγνώστης θα αισθανθεί τουλάχιστον άβολα, αν όχι αγα-
νακτισμένος, μ’ αυτή την προμελετημένη απόπειρα καθυπόταξης της 
γυναίκας9 παρά το γεγονός ότι ο Σαίξπηρ τής προσδίδει αξιοσημείωτα 
πνευματώδη χαρακτήρα. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει και η αντίστιξη του 
φιλελευθερισμού στις κωμωδίες, όπου οι γυναίκες αποκτούν δύναμη και 
εξουσία επί των ανδρών. Στο Αγάπης Αγώνας Άγονος, για παράδειγμα, η 
βασίλισσα και οι τρεις κυρίες της ακολουθίας της ανατρέπουν την εμφα-
νώς κωμική πορεία των πραγμάτων – όπως σχολιάζει ο άρχοντας Μπιρόν: 
«Οι έρωτές μας δεν τελειώνουν σαν τα έργα τα παλιά / ο μορφονιός δεν 
τηνε πήρε ακόμα τη μορφονιά» (5.2.872-873). Οι άνδρες πρέπει να κερ-
δίσουν την αγάπη τους αναλαμβάνοντας δοκιμασίες για δώδεκα ολόκλη-
ρους μήνες, πριν οι αγαπημένες τους αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά το 
γάμο (βλ. σ. 153-155).
 Η διαπάλη ανάμεσα στην ανάγκη ελέγχου και στην ελευθερία έκφρα-
σης της ζωηράδας του έρωτα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συγ-
γραφικού βίου του Σαίξπηρ. Σ’ ένα από τα αινιγματικότερα ίσως σονέτα 
του σκιαγραφεί τον ιδανικό εραστή ως απαθή, ίσως ακόμα και ψυχρό, 
απόμακρο:

Αυτοί που δύνανται να βλάψουν μα αρνούνται 
να πράξουν ό,τι τους είν’ εύκολο και μπορετό,
που, ενώ άλλους συγκινούν, δε συγκινούνται,
μένουν ψυχροί, απρόθυμοι στον πειρασμό· 
δικαίως απολαμβάνουν τ’ ουρανού την ευλογία... (σονέτο 94)
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 Ένα από τα έργα της ύστερης περιόδου του Σαίξπηρ, Η Τρικυμία, οικο-
δομείται πάνω σε μια κεντρική μορφή, τον Πρόσπερο, ο οποίος ασκεί 
αυστηρό έλεγχο στον Φερδινάνδο και στη Μιράντα, το ζεύγος των νεαρών 
εραστών, επιμένοντας να συγκρατήσουν το πάθος που τρέφουν ο ένας για 
τον άλλο μέχρι να δεθούν με τα ασφαλή δεσμά του γάμου10. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο Πρόσπερο υποβαθμίζει τον έρωτά τους σε εμπορική συ-
ναλλαγή και η προειδοποίησή του ενάντια στο προγαμιαίο σεξ, αν και 
ποιητική, είναι δριμύτατη:

Τότε, λοιπόν, πάρε την κόρη μου· δώρο 
σ’ την κάνω εγώ κι εσύ άξιος είσαι να το αποκτήσεις. 
Μα, αν πάρεις την αγνότητά της προκαταβολή,
πριν ολοκληρωθεί το ιερό μυστήριο του γάμου,
με όλη την αρμόζουσα τελετουργία,
οι ουρανοί δε θα σας ράνουν με τις ευλογίες τους· αντίθετα,
θα σπείρουν στο κρεβάτι σας το στείρο σπόρο της διχόνοιας, 
το δηλητήριο του μίσους και της καταφρόνιας, 
κι ένωσή σας θα γενεί τόσο πικρή 
που και οι δυο σας θα τη σιχαθείτε. (4.1.13-22)

 Ένα άλλο εκ των ύστερων έργων του, Το Χειμωνιάτικο Παραμύθι, μας 
προσφέρει ένα καλοδεχούμενο αντιστάθμισμα σ’ αυτό τον αυστηρό και 
άτεγκτο έλεγχο. Στην αρχή του έργου ο βασιλιάς Λεόντιος διακατέχεται 
από παράλογη ζήλια, υποψιαζόμενος ότι η έγκυος γυναίκα του, Ερμιόνη, 
υπήρξε άπιστη και μάλιστα πρόδωσε το γάμο της με τον παιδικό του φίλο 
Πολύξενο. Οι ενέργειές του είναι καταστροφικές και φέρνουν το έργο 
στο χείλος της τραγωδίας· όμοια με τον Οθέλο, εκλαμβάνει τη ζωντάνια 
της συζύγου του ως υπέρμετρη (και άρα ύποπτη ή απρεπή) θέρμη· όπως 
και ο Οθέλος, αυτός ο ίδιος, με τις πράξεις του, καταστρέφει την ευτυχία 
του. Όμως η πλοκή αυτού του έργου ξεπερνά την τραγωδία και φτάνει σ’ 
ένα είδος λύτρωσης, στην τελική σκηνή όπου αντικρίζει το άγαλμα της 
Ερμιόνης:

   Ω, έτσι έστεκε,
το ίδιο μεγαλόπρεπα, γεμάτη ζωντάνια 
–ζωντάνια και θέρμη μαζί, 
όσο ψυχρή είναι τώρα η μαρμάρινη εικόνα της– 
τότε που της πρωτοφανέρωσα τον έρωτά μου.
Ντρέπομαι τόσο! Κι η πέτρα ακόμα με μαλώνει 
που ήμουνα πιο πετρωμένος απ’ αυτή. (5.3.34-38)

 Τελικά, καταλαβαίνει ότι η ζωντάνια της Ερμιόνης πήγαζε από τη ζε-
στασιά της αγάπης και όχι από σεξουαλική ελευθεριότητα· μια αίσια και 
γόνιμη μέση οδός ανάμεσα στην παγερή ψυχρότητα και στην ασυδο σία 
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του υπερβολικού πάθους. Στο ίδιο έργο ο έρωτας ανάμεσα στην Περντίτα 
και στον Φλοριζέλ σκιαγραφείται με μια ανάλογη αίσθηση ισορρο πίας, 
καθώς το νεαρό ζευγάρι επιλέγει να περιμένει μέχρι το γάμο για να 
ολοκλη ρώσει τον έρωτά του, αν και δε διστάζει να τον εκφράσει ελεύθερα 
(βλ. σ. 248-250).
 H ισορροπία μεταξύ της συγκράτησης και της υπερβολής δεν είναι ποτέ 
εξασφαλισμένη και, ακόμα κι όταν επιτυγχάνεται, οι απολαύσεις του 
έρωτα δείχνουν τόσο εφήμερες και φευγαλέες όσο η ομορφιά ενός ρόδου 
(που απειλείται πάντα από τα ζιζάνια) ή μιας μέρας καλοκαιρινής (βλ. 
σονέτα 35, 54, 18). Ο έρωτας όχι μόνο σβήνει, αλλά, ακόμα χειρότερα, 
απειλεί να κάνει πικρή την ίδια τη στιγμή που κατακτιέται:

Πίκρες γίνονται μισητές οι γλύκες που λαχταράμε, 
ακόμα και την ίδια εκείνη τη στιγμή που τις αποκτάμε.
(Ο Βιασμός της Λουκρητίας 697-698.)

 Αυτός ο φόβος ανακύπτει συχνά στα επιλεγμένα αποσπάσματα έρ-
γων της παρούσας έκδοσης, κυρίως λόγω της συχνότητας με την οποία 
ο Σαίξπηρ «χτίζει» τους χαρακτήρες του χρησιμοποιώντας υλικά από 
σπουδαίους και τραγικούς μύθους της αρχαιότητας, όπου οι εραστές απο-
δείκνυαν τον έρωτά τους περνώντας από κάποια δοκιμασία ή ανατροπή 
πριν επέλθει η αίσια έκβαση: Τρωίλος και Χρυσηίδα, Ηρώ και Λέανδρος, 
Διδώ και Αινείας. Σήμερα, φυσικά, οφείλουμε να προσθέσουμε σ’ αυτό το 
εκλεκτό καστ το ζεύγος που έκανε διάσημο ο ίδιος ο Σαίξπηρ: Ρωμαίος 
και Ιου λιέτα. Ειδικότερα δε στα σονέτα, ο ποιητικός λόγος του βάρδου 
στοιχειώνεται από το αδυσώπητα καταστροφικό χέρι του Χρόνου, που 
μετα μορφώ νει το άνθος της νιότης στο μαρασμό των γηρατειών:

Ο Χρόνος μαραίνει της νιότης τον ανθό,
στης ομορφιάς το μέτωπο τη στάμπα του αφήνει· 
τροφή του ό,τι δίνει η φύση πιο καλό,
δε μένει τίποτα αθέριστο απ’ το δικό του δρεπάνι. (σονέτο 60)

 Μέσα από τα σονέτα του ο Σαίξπηρ διατυπώνει την άποψη –άλλοτε με 
περισσότερη κι άλλοτε με λιγότερη σιγουριά– ότι υπάρχει ένα αντίδοτο 
στο εφήμερο της ομορφιάς και του έρωτα, κι αυτό δεν είναι άλλο από την 
τέχνη της ποίησης. Στα θεατρικά η εξερεύνησή του έχει πιο σιβυλλικό 
χαρακτήρα· έχουμε πάντα μια βολική –αν όχι αίσια– έκβαση· γενικά, οι 
όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, διευθετούνται. Στην περίπτωση του Ρω-
μαίου και της Ιουλιέτας βάζει τις δύο οικογένειες να δίνουν τα χέρια και 
να στήνουν αγάλματα προς τιμήν τους, παρότι ακόμα κι αυτή την ύστατη 
στιγμή ανταγωνίζονται ποιανής θα είναι το ακριβότερο· στις κωμωδίες τα 
ζευγάρια παντρεύονται, οπότε μπορούν να ολοκληρώσουν τον έρωτά τους 
με τις ευλογίες της Εκκλησίας, και το έργο τελειώνει πάντα, πολύ βολικά, 
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πριν αρχίσει ο μακρόχρονος αγώνας της συζυγικής συμβίωσης. Ελάχιστα 
είναι τα παντρεμένα ζευγάρια που παίρνουν πραγματικά μέρος στα έργα 
του Σαίξπηρ. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που παρουσιάζει το ποιητι-
κότατο «συζυγικό καβγαδάκι» του νιόπαντρου ζεύγους Τζέσικα-Λορέντζο 
στον Έμπορο της Βενετίας (βλ. σ. 176-177).
 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Σαίξπηρ προτείνει, αν και υπαινικτικά, ένα 
διαφορετικό αντίδοτο στο πρόβλημα της παρέλευσης του έρωτα, το οποίο 
δείχνει να εξαρτάται από τη θέληση της γυναίκας να τον κρατήσει ζω-
ντανό. Στο Όπως Αγαπάτε, η Ροζαλίντα φαντάζεται πώς θα είναι η ζωή 
μετά το γάμο και φοβάται ότι ο αγαπημένος της θα χάσει το ενδιαφέρον 
του γι’ αυτή: «Απρίλης είν’ ο άντρας σαν ερωτευτεί, Δεκέμβρης γίνεται 
όταν παντρευτεί. Κι η κοπελιά μέρα Μαγιού όσο μένει κοπελιά, μα αλ-
λάζει όπως ο καιρός σαν βάλει δαχτυλίδι» (4.1.138-141). Η λύση, κατά την 
άποψή της, δοσμένη εξόχως παραστατικά, συνίσταται στο να είναι για τον 
άντρα της μια συνεχής μεταβολή, μια διαρκής πρόκληση: «Για σένα θα 
’μαι πιο ζηλιάρα από κοκόρι μπαρμπαρέζικο για την πουλάδα του, μια 
φωνακλού χειρότερη από παπαγάλο που οσμίζεται βροχή, στις μαργιολιές 
πιο άφταστη κι από μαϊμού, στις πεθυμιές πιο αλαφρόμυαλη κι από πι-
θήκι» (141-143). Στη σύζυγο το μυαλό είναι πάντα τεκμήριο απαράδεκτης 
(για τα θέσμια της εποχής) ανεξαρτησίας και ξεροκεφαλιάς: «Όσο πιο 
έξυπνη είναι η γυναίκα τόσο πιο ανυπόταχτη» (153). Στην εξαιρετική 
τραγωδία Αντώνιος και Κλεοπάτρα, που καταπιάνεται με τα βάσανα του 
συζυγικού έρωτα και το πεπρωμένο μεγάλων αυτοκρατοριών, η Κλεοπά-
τρα παρουσιάζεται ως μια γυναίκα που διαρκώς σκανδαλίζει και χειρα-
γωγεί τους άνδρες, καταφέρνει να τους έχει πάντα «πεινασμένους για τα 
κάλλη της, όσο περισσότερα τους προσφέρει» (2.2.247-248). Το Όπως Αγα-
πάτε τελειώνει με γάμο, οπότε δε μαθαίνουμε ποτέ πόσο επιτυχής είναι 
η Ροζαλίντα στην υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων της· από την 
άλλη, ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της Κλεοπάτρας οδηγεί, τελικά, στο 
θάνατο των δύο εραστών.

Ποιητής και δραματουργός 
Αναπόφευκτα λείπουν πολλά από αυτή τη σύντομη αναφορά μας στην 
ικανότητα του Σαίξπηρ να «πλάθει» εραστές και λόγια αγάπης με σχεδόν 
απεριόριστη ποικιλία μορφών, διαθέσεων, χαρακτήρων και αποχρώσεων: 
η αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους (και, ιδιαίτερα στα ύστερα έργα 
του, του πατέρα για την κόρη)·  η αγάπη του ατόμου για τον εαυτό του 
(παρόλο που ο νεαρός ευειδής φίλος των σονέτων του φαντάζει ενίοτε ναρ-
κισσιστής)· και η αγάπη για το θείο, εκφρασμένη άμεσα σ’ ένα σονέτο και 
έμμεσα στη στάση των εραστών που εξυψώνουν τον ανθρώπινο έρωτά τους 
σ’ ένα είδος ειδωλολατρίας (Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σονέτα 146 και 105).
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 Διαβάζοντας τα έργα του, ο Σαίξπηρ δε μας αφήνει να ξεχάσουμε ούτε 
για μια στιγμή ότι ήταν και λογοτέχνης –πραγματικός μάστορας με τις 
λέξεις– και δραματουργός· και ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας, 
υποκείμενος στις αρέσκειες και στις διαθέσεις ενός ακροατηρίου που πλή-
ρωνε για να δει και ν’ ακούσει τα έργα του. Όμως, το γεγονός ότι ακολου-
θεί δύο διαφορετικές εσωτερικές επιταγές προκαλεί εντάσεις: τα λόγια 
μπορούν να παρεμποδίσουν τη δράση και η δράση μπορεί να καταπνίξει 
τα λόγια. Δύο από τους σημαντικότερους τραγικούς πρωταγωνιστές του 
Σαίξπηρ παγιδεύονται σ’ αυτό ακριβώς το δίλημμα: Ο Άμλετ και ο Μάκβεθ 
μιλούν τη στιγμή που πρέπει να δράσουν και δρουν όταν θα έπρεπε να 
μιλούν ή να σκέφτονται. Ιδιαίτερα στα πρώιμα θεατρικά του βλέπουμε 
περιοδικά τη δράση να μπαίνει κυριολεκτικά «στην αναμονή», ενόσω κά-
ποιος από τους χαρακτήρες του έργου αποδύεται σ’ ένα μονόλογο που θα 
μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με τις άριες των πρωταγωνιστών του 
λυρικού θεάτρου – μια ευφυέστατη σύλληψη εκ μέρους του Σαίξπηρ, 
αριστοτεχνικά υλοποιημένη στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ακόμα 
και στα μεταγενέστερα θεατρικά του μας υποχρεώνει ν’ ακούσουμε τον 
άρχοντα Ιάκωβο του Όπως Αγαπάτε στο λογύδριο περί των επτά ηλικιών 
του ανθρώπου, τους μονόλογους του Άμλετ ή τo χειμαρρώδη λόγο του 
Πρόσπερο όταν αποκηρύσσει τα μαγικά του τεχνάσματα στην Τρικυμία. 
Οι κινηματογραφικές μεταφορές των έργων του Σαίξπηρ επιδεικνύουν 
συνήθως μια δυσανεξία σ’ αυτό το είδος φραστικού πλούτου· το γλωσσικό 
κάλλος αντικαθίσταται από τα ισχυρά ατού του κινηματογραφικού μέσου: 
εντυπωσιακά πλάνα, συναρπαστική δράση και ειδικά εφέ. Στο θεατρικό 
σανίδι οι ηθοποιοί έχουν την πολυτέλεια να δημιουργήσουν χαρακτήρες 
με βάθος και συγκεκριμένη ατμόσφαιρα με τα λόγια που τους δίνει ο 
Σαίξπηρ.
 Όταν γράφει για το χαρτί κι όχι για το σανίδι, ο Σαίξπηρ δε χάνει ποτέ 
την ευκαιρία να δώσει την πρωτοκαθεδρία στα λόγια. Ταυτόχρονα, όμως, 
παραμένει δραματουργός: δραματοποιεί την ιστορία της Αφροδίτης και 
του Άδωνη που κληρονόμησε από τον Οβίδιο, ενώ ακόμα και στο λιγοστό 
χώρο του δεκατετράστιχου σονέτου συνηθίζει να εισάγει δραματικές ανα-
τροπές και παράδοξα. Ο Σαίξπηρ δεν έγραψε ποτέ κάποιο κείμενο επί 
τούτου για την «τέχνη του έρωτα», όπως ο Οβίδιος. Τα έργα του, όμως, στο 
σύνολό τους, φωτίζουν, εικονογραφούν και μελετούν με αξιοσημείωτη 
διορατικότητα τον έρωτα – όμοια με τους ευμετάβλητους και πολυποίκι-
λους ιριδισμούς πολύτιμων λίθων, μας δίνει λέξεις για να εκφράσουμε 
όλο το φάσμα και το βάθος του ανθρώπινου πάθους, σε όλες του τις απο-
χρώσεις. 
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