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Вилијам Шекспир

ГОРДАНА ЂУРОВИЂ ,проф.



Добро дошли на путовање у 
најпознатију љубавну причу!

Љубав није чудо, ал’чини чудеса

Mилан Беговић

Aко желиш бити вољен, воли.

Сенека

Mнога велика књижевна дjела настала су 
захваљујући великим и несрећним љубавима.



Ко је Вилијам Шекспир?

 Један од највећих енглеских, али 
и свjетских драмских аутора и 
најизвођенији позоришни аутор 
свих времена

 Велики књижевник који је своју 
каријеру започео вjероватно као 
глумац или сценски радник



Kaко је Шекспир изгледао?



Шекспиров живот

 Рођен је 1564. године (када и 
Галилео Галилеј и Микелађело)

 Рођен је у енглеском градићу 
Стратфорду на реци Авон у 
имућној породици

 Отац му је био трговац и угледни 
грађанин, чак је био биран и за 
градоначелника

 1582. године Вилијам се жени 
осам година старијом Аном Хатвеј



Родна кућа Вилијама Шекспира



 Након рођења дjеце замеће 
му се сваки траг – до 
1592.године када је у 
Лондону где се бави глумом и 
писањем драма

 Његове драме се често 
изводе, па је стекао углед 
најбољег енглеског писца 
трагедија и комедија.

Шекспиров живот



Позориште Глоб

 Шекспир је био 
сувласник ондонског 
позоришта Глоб

 Саграђено је 
1599.године

 Срушено је 1644.године

 Изводила су се и његова 
дјела у којима је и сам 
наступао као глумац







Позориште Глоб

 1997. године отворено је 
ново “Шекспирово 
позориште Глоб”

 Саграђено је на 
оригиналном месту и 
према оригиналном 
изгледу (сцена и гледаоци 
су на отвореном)

 Драме се изводе љети; 
зими се користи за 
едукацију и разгледање



 Дијели се на неколико етапа:

1. Ране драме (углавном комедије 
и драме са садржајима из 
енглеске и античке прошлости, 
као и почетни покушаји писања 
трагедија)

2. Зрело доба (велике трагедије)

3. Позније доба стваралаштва
(тзв. мрачне комедије и 
проблемске драме и романсе)

Шекспирово стваралаштво



 Ромео и Јулија (Romeo and Juliet; 1593.)

 Tит Андроник (Titus Andronicus; 1594.)

 Jулије Цезар (Julius Caesar; 1599.)

 Tроило И Кресида (Troilus and Cressida; 1601. - 1602.)

 Хамлет (Hamlet;1602.)

 Oтело (Othello; 1604.)

 Kраљ Лир (King Lear; 1605.)

 Магбет (Macbeth; 1606.)

 Aнтоније и Клеопатра (Antony and Cleopatra; 1607.)

 Kориолан (Coriolanus; 1608.)

 Tимон Атињанин (Timon of Athens; 1608.)

 Цимбелин(Cymbeline; 1610.)

Шекспирове трагедије



 Узалудни љубавни труд (Love's Labour's Lost; 1590.)

 Два племића из Вероне (The Two Gentlemen of Verona; 1591.)

 Kомедија забуна (The Comedy of Errors; 1593. - 1594.)

 Сан летње ноћи (A Midsummer Night's Dream; 1594.)

 Mлетачки трговац (The Merchant of Venice; 1595.)

 Укроћена горопад(The Taming of the Shrew; 1596.)

 Mного буке ни око чега (Much Ado About Nothing; 1599.)

 Веселе жене виндзорске (The Merry Wives of Windsor; 1599.)

 На три краља или како хоћете (Twelfth Night, or What You Will; 1599. -
1600.)

 Kако вам драго (As You Like It; 1600.)

 Све је добро што се добро сврши (All's Well That Ends Well; 1602. - 1604.)

 Mјјера за меру (Measure for Measure; 1604.)

 Перикле (Pericles, Prince of Tyre; 1608.)

 Зимска прича (The Winter's Tale; 1610.)

 Oлуја (The Tempest; 1611.)

 Два племенита рођака (Two Noble Kinsmen; 1634.)

Шекспирове комедије



 Хенрик VI (Henry VI; 1591.)

 Ричард III (Richard III; 1593.)

 Ричард  II (Richard II; 1594.)

 Kраљ Џон (King John; 1594.)

 Хенрик IV (Henry IV; 1596. - 1597.)

 Хенрик V (Henry V; 1599.)

 Хенрик VIII (Henry VIII; 1612.)

Шекспирове историјске драме



 Венера и Адонис (Venus and Adonis; 1593.)

 Силовање Лукреције (The Rape of Lucrece; 1594.)

 Страствени ходочасник (The Passionate Pilgrim; 1599.)

 Феникс и корњача (The Phoenix and the Turtle; 1601.)

 Љубавников приговор (A Lover's Complaint; 1609.)

 Сонети (Shakespeare's Sonnets; 1609.)

Шекспирове песме



Ренесанса

 раздобље у којем је Шекспир 
стварао

 jедно од најкреативнијих 
раздобља у књижевности и 
умјетности уопште, које је 
означио прекид са средњим 
вијеком и човјеково окретање ка 
самом себи

Мона Лиза, дело Леонарда 
да Винчија, 16.век



Ренесанса

 Настаје захваљујући развоју 
градова и стварању грађанског 
слоја друштва

 Нови погледи на живот и 
уметност

 Ренесансни поглед на свет 
истиче појединца, његову 
слободу и овоземаљске ужитке, 
истраживање природе и 
стицање нових знања

Краљица Елизабета I (шеста 
и последња владарка из 
династије Тјудор, која је 
владаа 44 године. Последње 
године њене владавине 
обележене су славним 
уметницима : Кристофер 
Марло, Вилијам Шекспир, 
Бен Џонсон.



Ромео и Јулија

 Узрок свих невоља и заплета 
радње: непријатељство две 
породице (Капулети и Монтеки) 
које се преносило с генерације на 
генерацију

 Књижевни род: драма
 Књижевна врста: трагедија –

драмска врста у којој су јунаци 
жртве своје властите несрећне 
судбине



Ради ли се о истинитом догађају?

 Шекспир није измислио 
фабулу ове трагедије

 Новела сличног садржаја 
била је позната у Италији већ 
у 15.вијеку, а мотив су 
касније обрадили различити 
писци

 Као инспирација, Шекспиру 
је послужила поема
Tрагична историја Ромеа и 
Ђулијете, eнглеског 
пјесника Артура Брука из
1562.године



Teматско-идејни слој

 Тема: искрена и 
безгранична љубав двоје 
младих чије су породице у 
дугогодишњој крвној 
завади

 Средишње мјесто заузима 
љубав Ромеа и Јулије која 
је чврста и искрена

 Насупрот тој љубави је 
лажна, тјелесна љубав 
Ромеа према Розалини



Мјесто и време дешавања радње

 Италијански град 
Верона

 Почетак 16.вијека



Јулијина кућа у Верони

• У дворишту куће стоји Јулијина 
биста изливена у бронзи са грудима 
као од злата

• Верује се да ће онај ко додирне 
њене груди имати среће у љубави

• Jулија је затрпана поштом: сваке 
године из целог света стигне више 
од 5000 писама

• Aдреса: Julija, 

Verona, Via Galilei br.3

ITALIJA



Jулијин балкон у Верони



Ликови

МОНТЕКИ

 Монтеки и његова супруга

 Ромео, њихов син

 Бонвољо, њихов синовац и 
Ромеов и Меркуцијев 
пријатељ

 Aврам, Меркуцијев слуга

 Балтазар, Ромеов слуга

КАПУЛЕТИ

 Капулети и његова супруга

 Jулија, њихова кћи

 Tибалдо, Капулетов рођак

 Дадиља

 Петар, слуга

 Самсон, Грегорије, Антон, 
Лончина - слуге



ТОК РАДЊЕ

 Већ у уводу се открива 
како су две угледне 
веронске породице, 
Монтеки и Капулети, у 
завади. Између њих на 
главном тргу избија 
свађа која се завршава 
упозорењем кнеза 
Ескала. Он забрањује 
било какве даље сукобе. 
Наслућује се да је 
Ромео, син Монтекија, 
заљубљен у Розалину, 
девојку која му није 
узвратила љубав.

 Глава породице 
Капулети организује 
забаву, а Ромеова љубав 
према Розалини наводи 
га да дође тамо. На 
забави сусреће Јулију. 
Између њих се јавља 
љубав, без ограничења 
које намеће мржња 
између њихових 
породица. Ромео схвата 
прави смисао живота. 
Убрзо потом, Ромеа и 
Јулију тајно венчава 
монах Лаврентије.



ТОК РАДЊЕ

 У једној свађи,Тибалдо, 
Капулетов синовац, 
убија Меркуција, 
Ромеовог пријатеља. 
Желећи да га освети, 
Ромео убија Тибалда. 
Пренеражен призором, 
кнез Ескало осуђује 
Ромеа на прогонство у 
Мантову, али његови 
осјећаји према Јулији 
спречавају га да оде и 
он се скрива код 
Лаврентија.

 Отац и мајка желе да 
удају Јулију за Париса, 
угледног, младог и 
богатог племића. Због 
вечне љубави на коју се 
заветовала Ромеу, она 
радије бира смрт него 
удају за Париса. Монах 
Лаврентије, желећи да 
спречи трагедију, даје 
Јулији напитак, који би 
требало да је успава, а 
шаље поруку Ромеу да је 
она жива. Сви мисле да 
је Јулија мртва и 
сахрањују је.



ТОК РАДЊЕ

 Међутим, гласник кога је 
послао Лаврентије не 
стиже на време до 
Ромеа. Ромео одлази у 
гробницу Капулетија и 
мислећи да му живот без 
Јулије више нема 
смисла, испија отров и 
умире. Непосредно 
након тога Јулија се 
буди и, видевши да јој 
се муж убио, узима 
бодеж и одузима себи 
живот.

 Након трагедије, у 
гробницу долазе остали 
чланови обе породице. 
Над мртвим телима 
њихове деце они се мире 
јер схватају да је узрок 
томе неразумна мржња 
која је наметнула 
границе истинској и 
чистој љубави и тиме 
донела свима велику 
несрећу.



ПОРУКА ДјЕЛА

Oсновна порука 

дјела јесте да права 
љубав увек нађе 
начин да се испољи.
Уз то је присутна и 
порука да се свађе и 
тврдоглава жеља за 
немирењем са неким 
увек заврше лоше 
по све актере.



Шетња Стратфордом







Ријека Авон



AMEРИЧКА ФОНТАНА



УЛИЦА МОСТОВА



Хотел WHITE SWAN



BANCROFT GARDENS, Шекспирова биста и 
бисте ликова из његових драма



Шекспирова кућа 



Врт крај куће у којој је живио



Соба за вријеме 
студирања

Шекспиров сто



Шекспиров хотел



Прослава Шекспировог рођендана



Унутрашњост цркве гдје је сахрањен


