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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 

Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (αγγλικά: William 

Shakespeare) (Απρίλιος 1564 - 23 Απριλίου 

1616) ήταν Άγγλος ποιητής και θεατρικός 

συγγραφέας. Θεωρείται ευρέως ως ο 

σημαντικότερος συγγραφέας που έγραψε στην 

αγγλική γλώσσα και ένας από τους 

σημαντικότερους δραματουργούς παγκοσμίως. 

Συχνά αποκαλείται εθνικός ποιητής της Αγγλίας 

και "Βάρδος του Έιβον". Τα σωζόμενα έργα του, 

συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων 

συνεργασιών, αποτελούνται από περίπου 38 

θεατρικά έργα, 154 σονέτα, δύο μεγάλα 

αφηγηματικά ποιήματα και πολλά άλλα 

ποιήματα. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στις 

περισσότερες γλώσσες του κόσμου και 

ερμηνεύονται περισσότερο συχνά από τα έργα 

οποιουδήποτε άλλου θεατρικού συγγραφέα. 

Δεν έχουν σωθεί παρά λίγες καταγραφές για την ιδιωτική ζωή του Σαίξπηρ και έχουν 

σημειωθεί σημαντικές εικασίες για ζητήματα όπως η εξωτερική του εμφάνιση, η 

σεξουαλικότητά του, οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις και κατά πόσον τα έργα που 

του αποδίδονται είναι γραμμένα από άλλους. 

Ο Σαίξπηρ έγραψε τα περισσότερα από τα γνωστά έργα του μεταξύ του 1589 και 

του 1613 και κατάφερε να χειριστεί με απόλυτη δεξιοτεχνία τόσο την κωμωδία όσο 

και το δράμα και την τραγωδία. Τα έργα του διαπνέονται από μία βαθειά κατανόηση 

της ανθρώπινης φύσης και παραμένουν επίκαιρα. Η επίδρασή του, ειδικότερα 

στην αγγλική λογοτεχνία, θεωρείται τεράστια. Οι Ρομαντικοί αναγνώρισαν την 

ιδιοφυία του και οι Βικτωριανοί τον λάτρεψαν κατά τρόπο που ο Τζορτζ Μπέρναρντ 

Σω αποκάλεσε "βαρδολατρεία". 

 Τα πρώτα σονέτα του Σαίξπηρ δημοσιεύτηκαν το 1609, αν και γράφτηκαν 

λίγα χρόνια νωρίτερα και αποτελούσαν ως επί το πλείστον ερωτικά ποιήματα. Τα 

τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής του καταγράφονται μόλις τέσσερα θεατρικά του 

έργα εκ των οποίων το τελευταίο είναι ο Ερρίκος ο Η' , του 1613. Μετά το 1613, ο 

Σαίξπηρ διέκοψε τη συγγραφή και αποσύρθηκε σε ένα ωραίο καινούργιο σπίτι του 

Stratford. Όμως πρόλαβε να αφήσει πίσω του ένα εντυπωσιακό αριθμό έργων. 

Πέθανε στις 23 Απριλίου του 1616 και ο τάφος του βρίσκεται στο ιερό της εκκλησίας 

της Αγίας Τριάδας του Statford. Ο ενταφιασμός του στο ιερό ήταν μια ιδιαίτερη τιμή 

που του έγινε όμως όχι λόγω της συγγραφικής του ιδιότητας, αλλά διότι είχε 

εξαγοράσει ένα μερίδιο της εκκλησίας έναντι 440 λιρών, ποσού σημαντικό για την 

εποχή. Στον τάφο του Σαίξπηρ τοποθετήθηκε έπειτα από δική του επιθυμία η 

παρακάτω επιγραφή: 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1564
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1616
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
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Good friend, for Jesus' sake forbear, 

To dig the dust enclosed here 

Blest be the man that spares these stones, 

But cursed be he that moves my bones. 

και σε ελεύθερη μετάφραση: 

Καλέ φίλε, στο όνομα του Θεού συγκρατήσου, 

Στο να σκάψεις τη σκόνη που εσωκλείεται εδώ. 

Ευλογημένος όποιος ήσυχες αφήσει αυτές τις πέτρες, 

Καταραμένος όμως όποιος ανακινήσει τα κόκκαλα μου. 

Σχετικά με την επιγραφή αυτή, καλλιεργήθηκε ένας μύθος σύμφωνα με τον οποίο, 

αδημοσίευτα έργα του Σαίξπηρ πιθανόν να βρίσκονται εντός του τάφου. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει αποπειραθεί να διαπιστωθεί η αλήθεια αυτής της υπόθεσης. 

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ): 

Κωμωδίες: A Midsummer Night's Dream 1595, Much Ado About Nothing 1599 

Ιστορικά Έργα: Henry VI 1590, Richard III 1592, King John 1596 

Τραγωδίες: Romeo and Juliet 1594-1595, Macbeth 1603-1606, Antony and Cleopatra 

1606 

Ποιήματα: 154 Σονέτα, Venus and Adonis 1592-1593  
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Shall I compare thee to a summer's day?  

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer's lease hath all too short a date:  

 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimm'd;  

And every fair from fair sometime declines, 

By chance or nature's changing course untrimm'd; 

 

But thy eternal summer shall not fade 

Nor lose possession of that fair thou owest; 

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 

When in eternal lines to time thou growest:  

 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee.   
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

Να σε συγκρίνω με μέρα καλοκαιρινή; 
Μα εσύ είσαι πιο γλυκιά και χάρη έχεις περισσή 
Του Μαγιού τα γλυκά τα άνθη λυγίζουν οι σκληροί ανέμοι 
Και δε κρατεί πολύ για ΄μας το καλοκαίρι 
 
Συχνά τόσο πολύ λάμπει τ’ ουρανού το μάτι 
Ώστε ο ουρανός την ολόχρυσή του όψη να τη χάνει 
Το όμορφο την ομορφιά του πια δε βλέπει 
Από τη τύχη ή της φύσης την πορεία που συνέχεια τρέχει 
 
Αλλά το αιώνιό σου καλοκαίρι δε θα ξεθωριάσει 
Η ομορφιά σου δε θα σβήσει 
Ούτε ο Θάνατος θα παινευτεί ότι σε ‘χει πιάσει 
Και η χάρη σου σ’ αιώνιους στίχους για πάντοτε θα ζήσει 
 
Όσο θα ζούνε άνθρωποι και με τα μάτια τους θα βλέπουν 
Θα ζούνε και οι στίχοι μου μαζί και μέσα του θα σε ‘χουν 

 
 
 

Ζαραχάνης Δημήτρης 

Θα μπορούσα να σε συγκρίνω με μια μέρα καλοκαιρινή 

εσύ όμως είσαι πιο όμορφη και πιο εύκρατη 

σκληροί άνεμοι τινάζουν τα αγαπητά μπουμπούκια του Μάη 
και η μίσθωση του καλοκαιριού δίνει μια πάρα πολύ σύντομη μέρα 

 

Μερικές φορές το μάτι του παραδείσου λάμπει πολύ καυτό 

και συχνά η χροιά του χρυσού επαναπαύεται 
και κάθε δίκαιο από δίκαιο μερικές φορές αποποιείται 

 τυχαία ή από κάποια αλλαγή της φύσης η πορεία κόβεται 

 

Αλλά το αιώνιο καλοκαίρι δεν θα πρέπει να ξεθωριάσει  
ούτε να χάσει όσα κατέχει που δίκαια εσύ χρωστάς 

ούτε θα πρέπει για το θάνατο εσύ να καυχιέσαι περιπλανώμενη στην 

σκιά του 

όταν στην αιωνιότητα γραμμές με το χρόνο εσύ τραβάς 
 

Όσο οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ή τα μάτια μπορούν να 

δουν 

Τόσο αυτοί οι στίχοι ζωή θα σου χαρίζουν 
 

Ανδριοπούλου Σπυριδούλα 

 
Να σε συγκρίνω με μια καλοκαιρινή ημέρα; 

Εσύ είσαι πιο αξιαγάπητη και με περισσότερη χάρη. 

Άνεμος κουνάει τα μπουμπούκια του Μάη 

και η διάρκεια των καλοκαιριών μας είναι μικρή. 
 

Καμιά φορά πολύ λάμπει το μάτι του παραδείσου, 

και συχνά η χρυσή του όψη θαμπώνει. 

Και κάθε όμορφο από το όριο χάνει την ομορφιά του 
είτε κατά τύχη είτε από τη φύση. 

 

Αλλά το δικό σου αιώνιο καλοκαίρι δεν θα σβήσει, 

και ποτέ δεν θα χάσεις την ομορφιά σου, 
και ούτε ο θάνατος θα καυχηθεί πως μπήκες στη σκιά του. 

Αφού σε αιώνιες γραμμές τον χρόνο θα αντέχεις! 

 

Τόσο όσο οι άνθρωποι θα μπορούν να αναπνέουν ή τα μάτια να 
βλέπουν, 

τόσο θα ζει και αυτό και θα δίνει ζωή σε εσένα. 

 
 
 

Βογιατζάκης Νίκος 

Να σε αποκαλέσω μέρα καλοκαιρινή; 

Εσένα είν’μεγαλύτερες η ομορφιά και η χάρη 

Τα πρώτα άνθη του Μαϊου σαρώνουν ανέμοι δυνατοί 

Και γρήγορα το καλοκαίρι θα χαθεί και πάλι. 
 

Καμιά φορά η φλόγα τ’ουρανού λάμπει χρυσή 

κι άλλοτε το χρυσό πρόσωπο θολώνει 

κάθε ωραίο συχνά απ’το ωραίο αποστατεί 
τυχαία, ή γιατί η φύση το δηλώνει. 

 

Μα το αιώνιο καλοκαίρι ας μη χαθεί 

κι ας μη χαθεί η ομορφιά η δική σου 
ούτε κι ο θάνατος στη σκιά σου ας μην κρυφτεί 

όταν αιώνιοι οι στίχοι ζουν μαζί σου 

 

Για όσο σώματα αναπνέουν ή βλέπουν μάτια 
τόσο να ζεις κι εσύ, μέσα απ’΄των στίχων τα κομμάτια. 

 
 
 

 
Γεωργούλα Κατερίνα 
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Συγκρίνεσαι με μια καλοκαιριάτικη αυγή; 
Η ομορφιά σου έχει ωραιότερη σαγήνη 
Με βια φυσά τ’ αγέρι του Μάη τ’ άνθη  
Κι όλα τα θέρη ολιγόμερα έχουν γίνει 
 
Ανά καιρούς οι ουρανοί το μάτι τους ανάβουν  
Πυρώνει αυτό κι ενδέχεται η λάμψη του να σβήσει  
Κι όλα τα ωραία κι όμως παύουν να λάμπουν 
Η μοίρα σβήνει τη φωτιά ή η φευγαλέα η φύση 
 
Μα η δική σου η φωτιά τα χρόνια αψηφάει  
Και η δική σου ομορφιά στέκει παντοτινή 
Το θάνατο τυφλώνει κι εκείνος ξεψυχάει 
Όταν εσύ ανασαίνεις απ’ του στίχου την πνοή 
 
Όσο ματιές κοιτάζουνε και σώματα ανασαίνουν 
Θα ζεις εδώ μες τις γραμμές που άξια σ’ ανασταίνουν 

Ναταλία Καπώνη 
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Το δημιούργημα 

(αντανάκλαση) 
Το πρότυπο 

(αντικείμενο) 

ΤΟ ΣΟΝΕΤΟ 

Το σονέτο είναι ένα ποιητικό είδος που ακολουθεί μία σταθερή στιχουργική 

μορφή. Αποτελείται από 14 στίχους, γι’ αυτό συχνά αποκαλείται και δεκατετράστιχο. 

Εμφανίστηκε στην Ιταλία τον 13ο αι. και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Διακρίνονται δύο βασικές μορφές σονέτων: το ιταλικό και το 

αγγλικό. Το ιταλικό σονέτο, που είναι και το πιο καθιερωμένο, αποτελείται από δύο 

τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές, ενώ το αγγλικό από τρεις τετράστιχες και ένα 

καταληκτικό δίστιχο. 

 Παρ’ όλα αυτά, στο Σονέτο XVIII του Ουΐλιαμ Σαίξπηρ εντοπίζονται αρκετά 

στοιχεία θεατρικότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει και το χαρακτηρισμό του ως και 

θεατρικός συγγραφέας. Συγκεκριμένα, σε αρκετά σημεία γίνεται χρήση του β’ ενικού 

προσώπου, δίνοντας έτσι την εντύπωση ενός υποτιθέμενου εκτυλισσόμενου διαλόγου 

καθώς και της δραματικότητας. Όπως επίσης και ο ευθύς λόγος. Στοιχείο 

θεατρικότητας αποτελεί, επιπλέον, η δυσανάλογη σύγκριση, μεταξύ του αγαπημένου 

προσώπου ή του ποιήματός του με τη φύση (μια καλοκαιρινή μέρα). Ο Σαίξπηρ, στο 

σονέτο του, χρησιμοποιεί και αρκετές εικόνες, οι οποίες σε συνδυασμό με την 

έκφραση των συναισθημάτων του ανθρώπου που το απαγγέλει, αλλά και με την 

αλλαγή της μέρας και της νύχτα, δίνουν την ψευδαίσθηση της αλλαγής κάποιου 

σκηνικού. 

 Ιδιαίτερο, όμως, χαρακτηριστικό του Σονέτου αυτού αποτελεί η χρήση της 

τεχνικής grafting. Πιο ειδικά, ο ποιητής- συγγραφέας εκφράζει τη πεποίθηση πως η 

ομορφιά και η ποίηση μπορούν να καταργήσουν το παροδικό και να δημιουργήσουν 

ένα νέο στοιχείο, αιώνιο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ανατρέπει και τους νόμους της 

λογικής, ώστε να δείξει ότι τελικά το πρόσωπο-ποίημα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. 

 Η τεχνική του Σαίξπηρ στο Σονέτο του δεν σταματά όμως εκεί. 

Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται πως χρησιμοποιεί τη τάση της «αναπαράστασης». Η 

τάση της «αναπαράστασης» είναι η μίμηση, η οποία λειτουργεί πλέον σαν ένας 

καθρέφτης αντανάκλασης των αισθητών ή μη πραγμάτων. Έτσι, φαίνεται να έχει 

σκεφτεί και ο ίδιος ο ποιητής όσον αφορά στο ποίημά του. Το ποίημα, δηλαδή, 

μπορεί να αποτελέσει την αντανάκλαση του ίδιου. 

 

 

 

 

 

 

Ο ποιητής 

(καθρέφτης) 
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

ΠΡΩΤΗ: 

Στο σονέτο, με μια πρώτη ματιά, εξυμνείται η ομορφιά, η νεότητα και τα 

συναισθήματα που δίνουν ζωή στο κόσμο και στους ανθρώπους γύρω μας. Φαίνεται ο 

ποιητής να απευθύνεται στο αγαπημένο πρόσωπο τρυφερά, υπαινικτικά, 

παιχνιδιάρικα. Άλλοτε εξομολογητικά, σαρκαστικά, έμμεσα. Αναγνωρίζει το θαύμα 

της ομορφιάς και το δώρο του έρωτα.  

 Αυτή η ερωτική όμως εξομολόγηση θα μπορούσε να γινόταν όχι σε κάποιο 

πρόσωπο αλλά σε κάτι άψυχο; Θα μπορούσε να ήταν η πηγή που θα έδινε ζωή σε 

αυτό το άγνωστο και άψυχο αντικείμενο; 

 Ίσως ναι. Ίσως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ είχε ερωτευτεί το έργο του, το 

δημιούργημά του.  

 Ο ποιητής και συγγραφέας μέσα από το σονέτο αυτό, πιθανότατα, 

επιδιώκει την αθανασία του δικού του έργου. Τα καλοκαίρια θα περάσουν και ο ίδιος 

κάποια στιγμή θα βρεθεί στη σκιά του θανάτου. Επομένως, η μόνη που θα μπορούσε 

«για το θάνατο να καυχιέσαι περιπλανώμενη στην σκιά του» θα ήταν η φήμη, η δόξα 

του έργου και του ίδιου. «Αθανασία» και «δημιουργικότητα» για τον Σαίξπηρ είναι 

έννοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Η πρώτη επιτυγχάνεται μέσω της δεύτερης και 

η δεύτερη ελκύεται με στόχο την πρώτη. Η αμηχανία του ανθρώπου να χειριστεί το 

θαύμα της ζωής μετατρέπεται σε ζωογόνο δράση: αφήνει το συναίσθημα και τη 

σκέψη του να ξεχειλίσει, να αποκαλυφθούν ακέραια και να υπερβούν τα ανθρώπινα, 

τους ταπεινωτικούς μέσους όρους επιβίωσης.  

Στην εποχή του ποιητή δεν θα ήταν λίγοι εκείνοι που θα τον αποδοκίμαζαν και θα τον 

κατηγορούσαν για αυτή του την επιθυμία. Εγκλωβίζοντας όμως τους αναγνώστες σε 

ένα κλίμα θεατρικό και  ερωτικό, όπου τα συναισθήματα υπερβαίνουν της λογικής, 

μπόρεσε να επιτύχει το στόχο του. Κανένας, λοιπόν,  δεν θα μπορούσε να τον 

κατηγορήσει, και κυρίως τώρα, ως υπερόπτη και αλαζόνα, καθώς η αιωνιότητα τον 

δικαίωσε. Άρα, το ποίημα γράφτηκε επιθυμώντας την αιωνιότητα όχι του ερωτικού 

αντικειμένου, αλλά της δικιάς του ποιητικής ικανότητας (LINES-LIVES). 

Αναμφίβολα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη ενός μυστηρίου 

που περιβάλλει τον Σαίξπηρ και η αιτία για αυτό το μυστήριο είναι τα πενιχρά 

βιογραφικά στοιχεία που διαθέτουμε, το ότι πέραν των γραπτών του πέρασε από τη 

ζωή αθόρυβα και το ότι δε διασώθηκε κανένα χειρόγραφό του. Συνειδητοποιούμε την 

ύπαρξη ενός αινίγματος γύρω από το πρόσωπό του, οι όροι του οποίου είναι δύσκολο 

να τεθούν.  
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Ο Σαίξπηρ τελικά με ό,τι και αν ασχολιόταν δεν έχανε τον εαυτό του, 

αντίθετα έκανε όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του εμφανή όπως η αγάπη για την 

ποίηση, το θέατρο και γενικότερα την καλλιτεχνική του φύση, 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ: 

Μέσα από το ποίημα αυτό, ο Σαίξπηρ περνά στο κοινό του την εντύπωση πως 

αναφέρεται σε κάποιο ιδιαίτερα αγαπημένο του πρόσωπο, πιθανώς σε κάποια κοπέλα. 

Φαίνεται να την συγκρίνει με μια «μέρα θερινή», αλλά στη συνέχεια αποσύρει αυτήν 

του την παρομοίωση, εξηγώντας πως το πρόσωπο αυτό είναι ανώτερο – η ομορφιά 

και η χάρη του ξεπερνούν αυτές της εφήμερης καλοκαιρινής μέρας.     

      Μετά την ανεπιτυχή αυτή σύγκριση, κατά την οποία αναλύονται τα αρνητικά 

στοιχεία της μέρας του καλοκαιριού – ανυπόφορη ζέστη, σύντομη διάρκεια- ο 

Σαίξπηρ θέτει μια νέα παράμετρο για την αιωνιότητα: την ποίηση. 

      Ο Σαίξπηρ ήταν γνωστός για την μεγάλη επιθυμία του για φήμη, και φιλοδοξούσε 

τα έργα του να μην χαθούν μετά τον θάνατό του. Αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε: 

Κατά πόσο αναφέρεται όντως σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο; Ποιος άλλος θα 

μπορούσε να κατέχει αυτά τα χαρακτηριστικά; Η απάντηση είναι, φυσικά, ο ίδιος. 

Προσπαθεί να συγκρίνει τον εαυτό του –όχι ως απλό άνθρωπο, αλλά ως επιτυχημένο 

καλλιτέχνη, που τα έργα του καθίστανται διαχρονικά- με μια εφήμερη,συνηθισμένη 

καλοκαιρινή μέρα, όμοια με όλες τις άλλες καλοκαιρινές μέρες. Εύλογα λοιπόν 

καταλήγει στην αδυναμία της σύγκρισης αυτής, καθώς το δικό του μεγαλείο υπερέχει.  

      Η πρόθεση αυτή γίνεται πιο ξεκάθαρη στη συνέχεια του ποιήματος. Στην τρίτη 

στροφή το δηλώνει και ο ίδιος ξεκάθαρα: 

«Θα λάμπεις πάντα εσύ μέσα σ’αιώνιους στίχους!» 

      Εάν το όνειρό του πραγματοποιηθεί και τα έργα του γίνουν πράγματι διαχρονικά, 

το όνομά του θα παραμείνει γνωστό και μέσα από τα ποιήματα και τις ιστορίες του θα 

περνά ένδοξο από γενιά σε γενιά. 

  

ΤΡΙΤΗ 

Η γνώση της ανθρώπινης φύσης, το πλούσιο λεξιλόγιό του και η βαθειά 

αντίληψη της δραματικής τέχνης, δίνουν την ικανότητα στον Σαίξπηρ να αποδίδει με 

τρόπο γλαφυρό και έντονα συναισθηματικό δύσκολα νοήματα και κοινές εμπειρίες 

των ανθρώπων αγγίζοντας έτσι το ευρύ κοινό. Έτσι, λοιπόν, χρησιμοποιεί το ταλέντο 

του αυτό σε ένα από τα κορυφαία έργα του, το Σονέτο XVIII, το οποίο παρουσιάζει 

χαρακτηριστική αμφισημία.  

Ο ποιητής πραγματεύεται το ζήτημα της ομορφιάς και του καλαίσθητου, μέσα 

από μια ποικιλία εκφραστικών λογοτεχνικών οργάνων, όπως παρομοιώσεις, 
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μεταφορές ή προσωποποιήσεις. Το ενδιαφέρον, όμως, και πιο «χτυπητό» σημείο του 

έργου αυτού, είναι η αβεβαιότητα που προκαλεί στον αναγνώστη όσον αφορά το 

περιεχόμενο και το αντικείμενο αναφοράς του. Το χαρακτηριστικό «Εσύ» είναι 

πανταχού παρόν, χωρίς να διευκρινίζεται σε κανένα σημείο ποιος είναι.  

Υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές που ερμηνεύουν το παραπάνω παράδοξο: 

«Εσύ» είναι μια πανέμορφη κοπέλα που ασκεί την ακαταμάχητη γοητεία της πάνω 

στον ποιητή, τον ελκύει τόσο που την συγκρίνει ακόμη και με τη φύση και φαίνεται 

πως η πρώτη υπερέχει σε ομορφιά. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να γίνεται λόγος, όχι 

για κάτι θνητό και πρόσκαιρο, που περνά από τη συνεχή ροή της ζωής απαρατήρητο 

και δεν αφήνει παρά ένα αμυδρό στίγμα, όπως ο άνθρωπος, αλλά κάτι πολύ 

επικρατέστερο, κάτι πολύ πιο επιβλητικό και άφθαρτο. Μια τέχνη, η ποίηση. Ο 

Σαίξπηρ, κατά μια άποψη, εξυμνεί σε αυτό το ποίημά του την τέχνη του, την οποία 

θεωρεί ανώτερη ακόμη και από την ίδια την πλάση. 

Εκτός, όμως, από τις δύο παραπάνω γνώμες, και το δύο είναι ένας πολύ 

μικρός αριθμός, ο κάθε ένας από εμάς που διαβάζουμε αυτούς τους στίχους καλείται 

από την ίδια την τέχνη του ποιητή να δημιουργήσει ο ίδιος τη δική του, προσωπική 

οπτική μέσα από αυτό το έργο και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να εκφράσει κάποιο 

δυνατό του συναίσθημα. Η δική μου γνώμη, ως αναγνώστης ενός τέτοιου 

δημιουργήματος, είναι πως κάθε καλό έργο τέχνης έχει πρωταρχικό σκοπό να κάνει 

τα συναισθήματα του δέκτη να αναδυθούν στη επιφάνεια και σίγουρα το δέκατο 

όγδοο Σονέτο του Σαίξπηρ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. 
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