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Renesance a humanismus v 
anglické literatuře 



Anglie: 

 Nejvíce se rozvíjela v době vlády Alžběty I.  
(7. září 1533 – 24. březen 1603)  

 Zlatý věk Anglie, bohatne, rozvíjí se 

 Největší rozmach:  
 Alžbětinské drama 

 Předchůdce renesance:  
 Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky, 

14. století, básník 

 Cyklus povídek: rytíř, kupec, jeptiška cestují 
do Canterbury, vyprávějí si příběhy 

 Téměř všechny povídky jsou veršované, 
pouze 2 jsou psané v próze 

 Humor, hádky, ironie 

Anglická renesance 



William Shakespeare (1564 – 1616) 

 nejvýznamnější renesanční dramatik 
tohoto období, ale i vůbec v dějinách 
dramatu 

 Málo informací o jeho životě 

 Historikové ani nemohou s jistotou říci, že 
autorem jeho děl je opravdu on 

 

 Narodil se v Stratfordu nad Avonou 

 Oženil se už v 18 letech a záhy odjel do 
Londýna 

 Tam se aktivně věnoval divadlu 

 

 

 

William Shakespeare  



 Věnuje se herectví, zakládá vlastní divadelní 
společnost 

 Založil v Londýně divadlo Globe 

 Nejprve upravuje známé hry a poté píše i 
své vlastní 

 Jeho tvorba se skládá z: 

 

 

 

 

 

William Shakespeare 

Ostatní 
texty 

154 
sonetů 

37 her 



The Globe 



 Co mají tyto obrázky společného? 

William Shakespeare 

Tyto anglické názvy vymyslel William Shakespeare a ty následně nahradily 
původní pojmenování. Celkem William Shakespeare vymyslel nebo inovoval 

2000 anglických slov a spojení 

eyeball elbow blanket 



Historické hry 

Tragédie 

Komedie 

Pohádky 

•Richard III., Richard II., Král Jan, 
Jindřich V. 

•Hamlet, Král Lear, Othello, Romeo a 
Julie, Macbeth, Antonius a Kleopatra 

•Komedie plná omylů, Zkrocení zlé 
ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho 
povyku pro nic, Veselé paničky 
windsorské 

•Dva vznešení příbuzní, Zimní pohádka 

William Shakespeare - dílo 
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