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William Shakespeare sa narodil ako tretie 
dieťa z ôsmich do rodiny rukavičkára 
Johna Shakespeara a jeho o niečo uro-
dzenejšej manželky Mary Arden, pochá-
dzajúcej z nižšej vidieckej šľachty. Pokrstili 
ho 26. apríla, takže je pravdepodobné, že 
sa narodil o tri dni skôr, 23. apríla. Zomrel 
v rovnaký deň presne o 52 rokov neskôr. 

Do mladého Williama nahustili klasické 
vedomosti v Kráľovskej novej škole, ale na 
univerzitu to nedotiahol. Ako osemnásť-
ročný si vzal za manželku Anne Hathaway 
a kým dosiahol 25 rokov, narodili sa im 
tri deti. Niekedy medzi rokmi 1585 a 1592 
nastúpil na dráhu herca a dramatika.

Dom v ulici Henley, 
kde sa údajne William 
Shakespeare narodil.

V rovnakom roku sa narodil: 
Christopher Marlowe  
(1564 – 1593), priateľ, 

konkurenčný autor  
a údajný špión.

William Shakespeare sa zrejme narodil 
23. apríla 1564 v meste Stratford-upon-Avon, 
v kniežatstve Warwickshire, v Anglicku.

WarWickshire

stratford-
upon-avon

WILLIAM SHAKESPEARE



16

S
H

A
K

E
S

P
E

A
R

E

SVET V ROKU

Pisa
V Pise sa narodil 
Galileo Galilei, 
astronóm, fyzik, 
vynálezca a kontro-
verzný heliocentrik.

Rím
Vo veku 88  
rokov v Ríme  
zomiera 
Michelangelo 
Buonarroti, je-
den z gigantov 
renesancie.

TridenT  
(TrenTo)
Po osemnástich ro- 
koch a 25 zasadnu- 
tiach sa slávnost- 
ne skončil Trident-
ský koncil, zvolaný na reformáciu 
katolíckej cirkvi v reakcii na pro-
testantské hnutie. 

Plymouth 
Admirál John Hawkins 
sa z mesta Plymouth 
vydáva na svoju druhú 
nesmierne výnosnú 
výpravu do Nového 
sveta, aby ukončil 
monopol Španielska 
v obchode s otrokmi.

Troyes
Anglicko a Francúzsko 
podpísali Troyeský 
mier a dohodli sa me-
dzi sebou na voľnom 
obchode.

Ženeva
V Ženeve zomiera  
vo veku 55 rokov  
Ján Kalvín, reformátor 
cirkvi a významná 
opora protestantského 
reformačného hnutia.

Zakynthos
Andreas Vesalius 
(Andreas van Wesel), 
otec modernej anató- 
mie, zomiera po tom,  
ako jeho loď strosko- 
tala na ostrove Zakyn-
thos v Iónskom mori.

Londýn
Robert Dudley, jeden z ob- 
ľúbencov Alžbety I. a prav-
depodobne jej milenec, 

sa stáva prvým grófom 
z Leicesteru a najväčším 
vlastníkom pozemkov 
v Anglicku.

JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL SEP NOVAUG OKT DEC

1564
Shakespeare sa narodil v čase, keď sa v Európe 
práve ujali myšlienky a hodnoty renesancie 
a priemyselná revolúcia bola síce vzdialeným, 
ale už viditeľným zábleskom budúcnosti. Vďaka 
expanzii jednotlivých krajín sa svet zmenšoval. 
Pod pevnou, ale dobre hospodáriacou rukou 
Alžbety, poslednej z rodu Tudorovcov, Anglicko 
prosperovalo, čo pripravilo pôdu pre rozkvet 
umenia a najmä literatúry.
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Výnimka 
z rodostromu
William sa na rodostrome Shakespearov-
cov objavil ako nečakaný exotický kvet, 
labuť medzi husami. Jeho rodičia a starí 
rodičia boli z počestného zemianskeho 
rodu. Všetci sa narodili a žili v okruhu 
20 míľ (32 km) od Stratfordu-upon-Avon. 
Jeho otec John bol kožiar a rukavičkár, 
brat Gilbert obchodník s galantériou a ses-
tra Joan si vzala klobučníka. U žiadneho 
z Williamových predkov sa neprejavil 
nijaký literárny či dramatický talent a nikto 
z jeho potomkov už nevzal pero do ruky.

John Shakespeare  
(asi 1531 – 1601)

Joan Shakespeare  
(1558 – neznámy)

Margaret  
Shakespeare  
(1562 – 1563)

Anne  
Shakespeare  
(1571 – 1579)

Edmund  
Shakespeare  
(1580 – 1607)

Richard  
Shakespeare  
(1574 – 1613)

Joan  
Shakespeare  
(1569 – 1646)

Shakespeare  
Quiney 

(1616 – 1617)
Judith Quiney 
(1585 – 1662)

Thomas  
Quiney 

(1589 – 1662/3)

Richard  
Quiney 

(1618 – 1639)

Thomas  
Quiney 

(1620 – 1639)

Hamnet  
Shakespeare  
(1585 – 1596)

Anne Hathaway  
(1556 – 1623)

Susanna Hall  
(1583 – 1649)

John Hall  
(1575 – 1635)

Elizabeth Hall  
(1608 – 1670)

Gilbert  
Shakespeare  
(1566 – 1612)

Mary Arden  
(asi 1537 – 1608)

William  
Shakespeare  
(1564 – 1616)
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