
William 

Shakespeare

(Szekspir)



Kilka słów wstępu 

w kontekście historycznym…



Renesans

Epoka w historii kultury europejskiej,

obejmująca przede wszystkim XVI wiek,

określany często jako „odrodzenie sztuk i

nauk”.



Postacie renesansu

Leonardo da 

Vinci

Marcin Luter Mikołaj 

Kopernik

Krzysztof 

Kolumb



Elżbieta I

Z dynastii Tudorów, ur. 7 IX

1533 w Greenwich k. Londynu,

zm. 24 III 1603, Richmond,

królowa Anglii i Irlandii.

Elżbieta jest często oceniana

jako najwybitniejszy monarcha

brytyjski; za jej władzy Anglia z

państwa drugorzędnego wyrosła

na jedną z ważnych sił w

Europie. Jej panowanie przeszło

do historii również jako okres

wspaniałego rozkwitu — zwany

renesansem elżbietańskim —

literatury i nauki oraz sztuki

tzw. elżbietański styl.



W renesansie elżbietańskim w dziedzinie literatury 

wyróżnia się m.in. William Shakespeare…



Odmiany nazwiska

Istnieje ponad

100! odmian jego 

nazwiska:

• Shakspere,

• Shakspear, 

• Shakespere, 

• Shaksper, 

• Shaxper,

• Shake-speare

• pol. Szekspir 

↑

Podpis pisarza



Kto to jest?

William Shakespeare urodził się

prawdopodobnie 23 kwietnia

1564 jako trzecie z ośmiorga

dzieci! Johna Shakespeare’a,

rękawicznika i lokalnego polityka

oraz pochodzącej ze znanej i

bogatej rodziny, Mary Arden.

Został ochrzczony 26 kwietnia

1564, w Stratford- upon - Avon.

Zmarł również 23 kwietnia* lub

3 maja 1616 w tym samym

mieście.

Angielski poeta, dramaturg oraz

aktor. Powszechnie uważany jest

za jednego z najwybitniejszych

pisarzy literatury angielskiej oraz

reformatorów teatru.

* Powtarzalność dat wynika z problemu rachuby czasu, który powstał w związku 

z  przechodzeniem poszczególnych krajów z kalendarza juliańskiego („starego 

porządku”) na gregoriański („nowego porządku”).



Twórczość

Eksperci uważają, że

większość swoich prac

napisał między 1586 a 1612

rokiem. Przedmiotem ciągłej

debaty jest ich chronologia, a

nawet kwestia autorstwa

większości z nich. Był jednym

z niewielu dramaturgów,

którzy z dużym powodzeniem

tworzyli zarówno komedie,

jak i tragedie. Napisał 38

sztuk, 154 sonety, a także

wiele utworów innych

gatunków.

Mimo, że cieszył się

popularnością już za życia,

jego sława rosła głównie po

śmierci.



Liczne sztuki tego pisarza, kroniki, komedie i
tragedie; są uważane za jedne z najlepszych dzieł w
swoich gatunkach i arcydzieła angielskiej literatury.
Większość z nich została wystawiona w Globe
Theatre.

Specjaliści dokonują następującego podziału
wszystkich jego utworów:

• wczesne komedie i kroniki (np. Sen nocy letniej; ok.
1590–1596)

• utwory z okresu pośredniego (wtedy powstały
najbardziej znane sztuki, jak: Otello, Romeo i
Julia, Makbet, Hamlet czy Król Lear, a także sztuki
problemowe, do których zaliczyć możemy Miarkę za
miarkę; ok. 1595–1609)

• późne romanse (Burza, Opowieść zimowa; ok. 1610–
1612)



Szekspir nie myślał o zachowaniu

swych dzieł dla potomnych.

Zadbał o wydanie dwóch poematów –

„Wenus i Adonis” oraz „Gwałt na

Lukrecji”, ale tylko dlatego, że

wiersze te napisane były dla

możnych patronów.

Nie przygotował jednak do druku

swoich sztuk – ukazały się w

komplecie dopiero siedem lat po jego

śmierci, a zawdzięczamy to jego

kolegom, którzy chętnie zebrali

wszystkie teksty.



Życie prywatne

• W szkole w Stratford uczył się łaciny, 

historii, literatury antycznej i retoryki;

• W okresie kłopotów finansowych ojca 

musiał przerwać naukę;

• Pracował m.in. jako aktor w 

dworskich przedstawieniach;

• W wieku 18 lat ożenił się o 8 lat 

starszą Anne Hathaway;

• Miał troje dzieci: córkę Susannę oraz 

bliźnięta Hamnet i Judith;

• Jego syn Hamnet zmarł w wieku 11 

lat. Niektórzy przypuszczają, że jego 

śmierć była jedną z inspiracji do 

napisania Hamleta.

Żona

← Szekspira

Jego starsza córka-

Susanne →



Ciekawostki
 William Szekspir nie był jedynym Szekspirem w historii teatru

Młodszy brat Williama, Edward, także został aktorem. Nie zapisał się jednak w historii 
teatru. Zaś jego starszy o szesnaście lat brat był lepszy zarówno jako pisarz, jak i jako 
aktor, tak przynajmniej się dzisiaj przypuszcza.

 Szekspir był bogaty

Szekspir zgromadził sporą fortunę – zyski przynosiło mu zarówno pisanie, jak i granie. 
Przede wszystkim jednak był udziałowcem w dobrze prosperującym teatrze. W 
testamencie zapisał swojej córce Judith trzysta funtów, co było wtedy pokaźną kwotą. 

Swojej żonie zostawił w spadku jedynie łóżko!

 Sztuki Szekspira miały więcej niż jednego autora

W czasach elżbietańskich powszechną praktyką było współautorstwo tekstów. Czasem 
nad jedną sztuką pracowało dwóch lub trzech pisarzy. Szekspir prawdopodobnie lubił 
pracować samotnie, ale z całą pewnością sporo fragmentów jego sztuk zostało 
napisanych przez innych autorów.

 Wiele słów używanych we współczesnej angielszczyźnie zostało wymyślonych 
przez Szekspira

Wiele słów angielskich zostało po raz pierwszy zapisanych właśnie w sztukach 
Szekspira, ale oczywiście były używane już wcześniej. Szekspir jednak wymyślił sporo 
słów, które są w użyciu do dzisiaj, np. eyeball (gałka oczna), bloodstained (splamiony 
krwią), assassination (zabójstwo) i radiance (blask). Jest też autorem wielu zwrotów, 
które trafiły do języka potocznego, takich jak choćby przełamywanie lodów (breaking
the ice).



 Córka Szekspira była analfabetką

Z trójki dzieci Williama i Anny przeżyły dwie córki – Susannah i Judith.  Susannah 

umiała napisać swoje imię, Judith była jednak całkowitą analfabetką. W tamtych 

czasach umiejętność czytania i pisania była zarezerwowana dla pewnej grupy mężczyzn. 

Szekspir był prawdziwym człowiekiem swoich czasów i nie dbał o to, żeby jego córki były 

wykształcone.

 Szekspir nie miał potomków

Jedyny syn poety, Hamnet, zmarł jako jedenastolatek. Jego córka Susannah nie miała 

dzieci, zaś dzieci Judith zmarły wcześnie. Szekspir miał trzech braci, ale żaden z nich 

się nie ożenił. Ród Szekspira wygasł w 25 lat po jego śmierci..

 Szekspir miał swoich „hejterów”

Nie wszyscy zgadzali się, że Szekspir był wielkim poetą. Wolter uważał, że „Hamlet” jest 

dziełem „pijanego dzikusa”, T. S. Eliot także twierdził, że „Hamlet” jest poniekąd 

„wybrakowaną” sztuką. George Bernard Shaw chciałby poetę „wykopać i obrzucić 

kamieniami”. Napisał to w gazecie. Dobrze, że nie było wtedy Facebooka, Twittera albo 

Instagrama;)



Pozycje wybrane



Dziękujemy za uwagę 

Przygotowały:

Małgorzata Bomba

Karina Słowik


