
NÁRODNÍ  llIVADLÚ  
nositel Řádu republiky 

WILLIAM SHAKESPEARE  

MI A MI lL lE 

P~
, 



W. SHAKESPEARE 

HAMLET 
Národní divadlo - 76. rok 
činohra 

druhá hra sezóny 1959-60 

• 
REŽIE: JAROMÍR PLESKOT 

SCĚNA: JOSEF SVOBODA 
laureát státní ceny 

HUDBA: J. F. FISCHER 

• 
PO PRVÉ 27. LISTOPADU 1959 
V NÁRODNÍM DIVADLE 



WILLIAM  SHAKESPEARE se  narodil roku 1564, pravděpodobně 
23. dubna, ve Stratfordu nad Avonou. Byl nejstarší z osmi děti strat-
fordského koželuha a rukavičkáře Johna Shakespeara. Matka, rozená 
Ardenová, pocházela ze zemanské rodiny. Historikové soudí, že první-
ho vzděláni nabyl ve stratfordské latinské škole a že později pracoval 
v místní právnické kanceláři. Roku 1582 se oženil s Annou Hatha-
wayovou z blízké vsi Shottery. Proč asi po třech letech odešel ze 
Stratfordu, není přesně známo; víme jen, že se stal v Londýně hercem. 
Zpráva z roku 1592 se zmiňuje pochvalně o jeho divadelní činnosti. 
Tehdy začíná také jako autor.  Soudí se, že spolu s Marlowem a snad 
i dalšími upravil starší historickou hru v trojdílné drama Král Jind-
řich VI. a brzy nato, už samostatně, napsal historickou tragédii 
o Richardu III. Tehdy zřejmě začal psát i své Sonety a vydal epické 
básně Venuše à Adonis a Znásilnění Lukrecie. Od roku 1594 je 
předním hercem divadelní společnosti lorda Komorníka, která se 
později změnila ve společnost Královskou. Pro ní tvoří svá díla, z nichž 
do prvního období patří i Romeo a Julie spolu s. Benátským kupcem. 
Už v roce 1597 vytěžil z autorské i herecké činnosti a z účasti na 
divadelním podnikání tolik, že koupil největší stratfordský dům, 
New Place. V posledních letech 16. století vznikly jeho nejlepší 
veselohry, mezi nimi Mnoho povyku pro nic, Veselé ženy windsor-
ské, Jak se vám líbí. Caesar (asi 1599) zahajuje období tragédií, mezi 
něž patří i Hamlet (kolem 1601). V letech 1609-1611 píše své po-
slední hry: Cymbelin, Zimní pohádka a Bouře. Od roku 1610 žil 
Shakespeare už trvale ve Stratfordu, kde také 23. dubna 1616 po 
krátké nemoci zemřel. Je tam pochován v kostele sv. Trojice. 
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