
William S. w pigułce 

Poeta, dramatopisarz, aktor, reformator teatru 

 Nazywany Bardem z Avon, najsłynniejszy dramaturg w dziejach ludzkości. 

 Urodził się i zmarł w Stratford-upon-Avon (1564 - 1616), ale przez większość dorosłego życia 

mieszkał w Londynie. Zmarł 23 kwietnia, prawdopodobnie w swoje 52. urodziny. 

 Jest autorem co najmniej 38 sztuk (komedii, tragedii oraz historii-kronik), 154 sonetów, 

2 poematów, kilkunastu wierszy i apokryfów. 

 Wywarł silny wpływ na literaturę, teatr, poezję, a nawet język angielski - szacuje się, że 

wprowadził do niego prawie 3000 słów. 

 Jego motywy są uniwersalne, a pisarstwo mistrzowskie, choć opowiadane historie nie są 

oryginalne. Shakespeare czerpał wątki i postacie z klasycznych tekstów oraz relacji 

historycznych. 

 Szekspirowskie komedie są utworami bardziej beztroskimi. Tragedie to sztuki z ponurymi 

motywami i mrocznymi zakończeniami. Poematy są dziełami kunsztownymi, uczonymi 

i wyrafinowanymi. 

 Autor splatał rzeczywistość z fantastyką, mieszał gatunki, tragizm z komizmem, swobodnie 

przekraczał reguły, wprowadzając bogactwo wątków, scen i postaci. Tworzył złożone, 

wyraziste charaktery, a podstawowe źródło losu bohatera widział w jego osobowości. 

 Poeta osobiście znał królową Elżbietę Pierwszą, która zresztą była wielką fanką jego sztuk. 

 Jako dramaturg William Shakespeare był związany z londyńskim teatrem The Globe, którego 

był współwłaścicielem. 

 Na zawsze utrwalił w naszej świadomości postacie Hamleta, Otella, króla Leara, małżeństwa 

Makbetów czy Ofelii. Jest odpowiedzialny za to, co często uważa się za największą historię 

miłosną wszechczasów – „Romeo i Julię”. 

 Jednym z najczęściej granych Szekspirowskich utworów teatralnych jest „Hamlet”. 

To również jego najdłuższa sztuka - ma 4042 wiersze. Najkrótszą jest „Komedia omyłek” - 

liczy zaledwie 1770 wierszy. 

 William Shakespeare był nie tylko jednym z najważniejszych twórców epoki elżbietańskiej, 

ale wciąż jest najsłynniejszym, najpoczytniejszym i najchętniej wystawianym przez teatry 

całego świata dramatopisarzem. Jego wpływ na kulturę i sztukę jest nieoceniony. 

 Prywatnie był mężem Anne Hathaway i ojcem Zuzanny, Hamneta i Judith.



 
Zdjęcie 1. William Shakespeare – pierwsze wydanie jego sztuk. 

(Źródło: lubimyczytać.pl). 

 

Zdjęcie 2. Dom rodzinny Williama Shakespeare'a w Stratford. 
(Źródło: medium.com). 

https://lubimyczytac.pl/blisko-10-milionow-dolarow-za-egzemplarz-dziela-szekspira
https://medium.com/a-dream-destination/published-dec-23-2007-94233f29502e


 

Zdjęcie 3. Schemat szekspirowskiego teatru The Globe. 
(Źródło: Monika Szostek - Blog). 

 

Zdjęcie 4. Sarah Bernhardt jako Hamlet. 
(Źródło: Shakespeare's staging). 

https://monikaszostek.blogspot.com/2016/09/10-ciekawostek-o-szekspirowskim-teatrze.html
https://shakespeare.berkeley.edu/images/hamlet-sarah-bernhardt-1844-1923-as-hamlet
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