
     William Shakespeare (1564 – 1616): Romeo a Julie (1594 – 1596) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy; 4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

     [2,1] Zahrada Kapuletových  

 

     JULIE: Můj Bože. 

     ROMEO: Ona mluví. 

Mluv dál, mluv dál, můj zářný anděli. 

Jsi stejně krásná jako Boží posel, 

co po nebi se vznáší na křídlech,  

zatímco dole smrtelníci žasnou 

v údivu obracejí oči v sloup 

a on se pěkně vozí na oblaku 

a zvolna pluje po nebeské pláni. 

     JULIE: Romeo, Romeo, proč jsi Romeo? 

Zavrhni otce, odhoď svoje jméno, 

nebo když nechceš, přísahej mi lásku  

a já se zřeknu rodu Kapuletů. (…) 

Jen tvoje jméno je můj nepřítel.  

Vždyť ty jsi ty, i kdybys nebyl Montek.    

Co je to Montek? Ruka, noha, tvář 

anebo nějaká jiná část těla? 

To přece není Montek! Vyměň jméno! 

Co je to jméno? To, čemu se říká „růže“, 

pod jiným jménem vonělo by stejně. 

A kdyby Romeo měl jiné jméno,  

zůstal by pořád stejně dokonalý. (…) 

     ROMEO: Na křídlech lásky přelezl jsem 

zeď.  

A každá zeď je na mou lásku krátká. 

Co láska může, to hned udělá.  

Takže tví příbuzní mne nezastaví. 

     JULIE: Zabijí tě, když tě tu uvidí! 

     ROMEO: Tvé oči ublížit mi mohou víc  

než dvacet jejich dýk. Hleď na mne mile. 

S tou jejich záští si už poradím. (…) 

     JULIE: Romeo milý můj, máš-li mne rád, 

mluv pravdu. Myslíš-li si, žes mne získal  

snadno, hned budu dělat drahoty,  

budu se mračit, budu protivná,   

ale jen proto, abys mě víc chtěl.  

Zbláznila jsem se do tebe, můj milý… 

     ROMEO: Při luně na nebi ti přísahám,  

co stříbrem skrápí temné skráně stromů –  

     JULIE: Při luně nepřísahej, nestálá je 

a na nebi se pořád jenom mění. 

Tvá láska nesmí být tak vrtkavá. 

     ROMEO: Při čem mám přísahat? 

     JULIE: Nepřísahej vůbec. 

Při sobě samém přísahej, když musíš. 

Modlím se k tobě jako k božstvu lásky a 

uvěřím ti. 

 

     [2,5]  

 

     Vstoupí Julie 

 

     JULIE: 

V devět jsem chůvě řekla, aby šla; 

slíbila, že se v půlhodince vrátí. 

Snad neví, kde ho najít. Dobře ví, 

jenže se loudá. (…)  

Umět se dojmout a mít mladou krev, 

létala by jak míč: má slova by 

ji hodila až k mému miláčkovi 

a jeho slova zpátky ke mně. 

Stáří však často belhá víc, než musí, 

vleče se, hrbí, naříká, co zkusí.  

 

     Vstoupí Chůva s Petrem  

Bože, je tady! Chůvo, drahoušku, 

mluv, našla jsi ho? Sluhu pošli pryč. (…) 

     JULIE: 

Zlatíčko, chůvo – bože, proč jsi smutná? 

I špatnou zprávu pověz rychle, spusť! 

A je-li dobrá, jak má dobře zaznít, 

když mi ji řekneš s rozmrzelou tváří? 

     CHŮVA: 

Chvilku mě nech, jsem jako zmlácená. 

Ou, moje kosti! To zas jednou bylo. 

     JULIE: 

Půjč si mé kosti, ale chci tvou zprávu. 

Prosím tě, chůvo, zlatíčko, už mluv. 

     CHŮVA: 

To je mi spěchu. Jsi jak na trní. 



Měj přece ohled, sotva chytám dech. 

     JULIE: 

Dech sotva chytáš? Ale máš ho dost, 

abys mi řekla: sotva chytám dech! 

Zamlouváš déle, než by trvalo 

vyslovit zprávu, kterou zamlouváš. 

Je dobrá, nebo špatná? Jenom to 

mi rychle řekni, na ostatní počkám.  

Tak odpověz! Je dobrá, nebo špatná? 

     CHŮVA: Takováhle volba, kdo by to do 

tebe byl řek. Ty si ale umíš vybrat muže, to ti 

povím. Tak Romeo to je? No ne. Tvářičku má 

sice, jak se patří, takovou jinde nenajdeš, ale 

ty nohy! Všechny mužské nohy překonají. A 

ty jeho ruce, krok a celá figura – ani se mluvit 

o tom nedá. Není to s čím srovnat. zdvořilostí 

se zrovna nezadýchá, ale jinak, povídám ti, 

hotové jehňátko. Nu, dělej, jak umíš; ale 

nechme toho. Už se tu obědvalo?  

     JULIE:  

Ne, ne. To všechno vím už dávno sama. 

Jen řekni, co mi vzkázal o svatbě. 

     CHŮVA: 

Mám já to hlavu, zmučí mě, můj bože! 

Co nevidět mi praskne, jak mě bolí. 

A záda. Tady, tady. Ach, můj hřbet! 

Takhle mě honit, ty bys zasloužila. 

Budu mít smrt z těch věčných pochůzek.  

     JULIE: 

Je mi tě líto, vážně, ale řekni, 

drahoušku, chůvo, řekni, co mi vzkázal! 

     CHŮVA: Ten tvůj ti vzkazuje jako čestný 

muž – a on je zdvořilost sama, vlídný, hezký i 

na mou duši poctivý – kde je tvá matka? 

     JULIE: 

Kde je má matka? Doma, kde by byla? 

Dáváš ty ale divné odpovědi! 

„Vzkazuje jako čestný muž – kde je 

tvá matka!“ 

     CHŮVA: 

Svatá panno! Však se dočkáš. 

To je mi spěchu. Jako když tu hoří.  

A takhle se má ulevit mým kostem?  

Příště si běhej na pochůzky sama. 

     JULIE:   

S tebou je kříž! Co vzkázal Romeo? 

     CHŮVA: 

Máš dovolení jít dnes ke zpovědi? 

     JULIE: 

To mám. 

     CHŮVA: 

Tak honem spěchej k otci Lorenzovi. 

Manžel tam čeká – máš být jeho ženou. 

To ti hned zahořely tvářičky! 

A ještě zrudnou, až se dovíš víc. (…) 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Zpovednice.cz: Ať jdete po ulici, po městě, jste ve vlaku, nebo se podíváte do autobusu… Co 

vidíte? Z velké většiny starý mrzutý lidi. Všude jich je jak – s prominutím – nasráno. Máme kvůli 

nim vysoký daně, malý platy, a ještě se k nim máme chovat s úctou. Tihle lidé jsou už prakticky 

absolutně na nic, nepřináší státu vůbec nic… Autobusy sou narvaný proto, že většinu sedadel 

zaberou tyhle nepotřebný starý lidi, čekárnu u doktora taky, metro nebo vlaky taky… ale zamysleli 

se třeba nad tim, jak makáme dvakrát tolik proto, aby si ty nepotřebný starci mohli pěkně vzít 

důchod za kterej se pak budou vozit v tom autobuse? Já samozřejmě vim, že oni za to, že jich je 

tolik nemůžou. Tahle generace byla bohužel silnější na plodnost. Ale myslíte si, že se takhle dobře 

budeme mít my? No tak to dost těžko, probuďte se. Všem by se ulevilo kdyby tu tahle nepotřebná 

stará generace nebyla, je to obrovská přítěž státu. (ale z citový stránky mě opravdu nedostanete… 

třeba že mají vnoučata a podobně… Kéž by těch nechutnejch starejch smradlavejch senilních dědků 

bylo o polovinu míň… všem by bylo líp. 

 

 

 

 

 



     Text je z internetové diskusní stránky a ostře ukazuje světla a stíny komunikace na síti. Anonymní 

autoři prezentují své názory otevřeně, často bez jakékoli sebekontroly. Problém spočívá v tom, že 

autoři volí způsob vyjadřování odpovídající soukromé atmosféře, tedy prostěsdělovacímu stylu, ale 

veřejné prostředí internetu si svou povahou žádá spíše styl publicistický. Porozumění tomuto textu 

prokážeme, když jej porovnáme s povahou generačních konfliktů v Shakespearově hře.  

 

     William Shakespeare (asi 23. 4. 1564 Stratford upon Avon 

/střední Anglie/ – 23. 4. 1616 Stratford upon Avon) 

 

     Anglický dramatik a básník, největší dramatik všech dob.  

     Shakespearův otec byl profesí jirchář a rukavičkář a také radní a 

rychtář, matka pocházela ze selského, kdysi zemanského rodu.  

     Shakespeare se jako osmnáctiletý oženil (r. 1582) 

s šestadvacetiletou Anne Hathawayovou: měli dceru Susannu (1583 

– 1649) a dvojčata Hamneta (1585 – 1596) a Judith (1585 – 1662). 

     Shakespeare začal před r. 1592 působit jako divadelník (autor i 

herec) v Londýně. Tuto svou činnost záhy spojil s divadelní 

společností, která vznikla r. 1594 a nejprve se nazývala Služebníci 

lorda komořího (The Lord Chamberlain's Men): společnost – jejíž byl 

Shakespeare také vlastnickým podílníkem – se stala špičkovým reprezentantem alžbětinského 

dramatu a jednou ze dvou nejvýznamnějších divadelních společností v Londýně. V r. 1599 hrála 

v nové divadelní budově arénového typu nazvané The Globe (Svět) a ležící na jižním břehu Temže. 

V letech 1996 – 1997 na téměř stejném místě byla uvedena do provozu její přesná replika. Když na 

trůn nastoupil nový král Jakub I., získala jej Shakespearova společnost hned za patrona 

(podporovatele) a přejmenovala se (1603) na Královy služebníky (The King's Men). 

     Shakespeare byl společensky obratný muž a pronikl jak ke kulturymilovným šlechticům, tak do 

prostředí právnických studií a k panovnickému dvoru královny Alžběty I. Souhrnně řečeno, dobře 

poznal a osvojil si život nejrůznějších prostředí i společenských vrstev z města i venkova. Jako 

dramatik využíval především starší látky, jež ovšem zpracovával hlubším, psychologizujícím a 

filozoficky náročným způsobem, přičemž zároveň dbal na duchaplnost, vtip a pohotovou 

výstižnost. Jeho postavy mají dokonale prokreslené, mnohovrstevnaté a plně realistické 

charaktery. Shakespeare odvážně experimentoval ve formě i kompozici dramatu, rád mísil žánry, 

střídal prózu a poezii, v básnických pasážích se jeho základním výrazovým prostředkem stal verš 

blankvers: je jambický nerýmovaný, má 10 – 11 slabik, a sloky o nepravidelné délce, závislé na 

obsahu.   

     Přičteme-li k tomu všemu fakt, že Shakespeare nikdy prvoplánově nereagoval na aktuální 

politické dění, zjistíme, že jako málokterý autor vybavil svá díla předpoklady pro svrchovaně 

nadčasový účinek. Stal se navěky platným měřítkem dokonalosti dramatické tvorby.     

     Shakespeare nikdy neopustil Anglii (což se může zdát pozoruhodné také vzhledem k tomu, že 

řada jeho her se odehrává v cizích zemích). V r. 1613, na prahu padesátky, se odebral na odpočinek 

a vrátil se z Londýna do Stratfordu, kde o 3 roky později zemřel. Jeho hrob, ozdobený sochou, která 

jej zachycuje při spisovatelské práci, se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Velké Británii.   

 

     Nejvýznamnější díla:  
     Divadelní hry: Dochovalo se 38 Shakespearových dramat (uvažuje se o jeho několika málo 

dalších hrách, které jsou ztraceny). Shakespearovy hry byly publikovány tiskem postupně od r. 

1594, souborných vydání se jen v 17. století dočkaly čtyřikrát, což svědčí o jejich značné popularitě. 

Shakespearova dramata můžeme třídit různými způsoby, nejvhodnější se jeví hledisko 

chronologicko-tematické, podle něhož Shakespeare napsal: 

     10 historických her: Jindřich VI. (Henry VI; trilogie: 1. díl 1589 – 1592, 2. díl 1590 – 1592, 3. 

díl 1590 – 1593), Richard III. (Richard III; 1592 – 1594), Král Jan (King John; 1594 – 1596), 



Richard II. (Richard II; 1595 – 1596), Jindřich IV. (Henry IV; 1. díl 1596 – 1597, 2. díl 1597 – 

1598), Jindřich V. (Henry V; 1599), Jindřich VIII. (Henry VIII; 1613),      

     13 komedií: Marná lásky snaha (Love´s Labour´s Lost; 1588 – 1597), Komedie plná omylů 

(The Comedy of Errors; 1589 – 1594), Dva šlechtici z Verony (The Two Gentlemen of Verona; 

1590 – 1594), Zkrocení zlé ženy / Jak zkrotit saň (The Taming of the Shrew; 1590 – 1594), Sen 

noci svatojánské (A Midsummer Night´s Dream; 1595 – 1596), Kupec benátský (The Merchant of 

Venice; 1596 – 1597), Veselé paničky windsorské (The Merry Wives of Windsor; 1597 – 1601), 

Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing; 1598 – 1599), Jak se vám líbí (As You Like 

It; 1598 – 1600), Večer tříkrálový (Twelfth Night; 1600 – 1602), Dobrý konec vše napraví (All´s 

Well That Ends Well; 1601 – 1605), Zmatek nad zmatek (Measure for Measure; 1603 – 1604), 

Dva vznešení příbuzní (The Two Noble Kinsmen; spoluautor John Fletcher; 1612 – 1614);  

     11 tragédií: Titus Andronikus (Titus Andronicus; 1589 – 1592), Romeo a Julie (Romeo and 

Juliet; 1594 – 1596), Julius Caesar (1599 – 1600), Hamlet (1599 – 1601), Troilus a Cressida 

(Troilus and Cressida; 1601 – 1602), Othello (1603 – 1604), Král Lear (King Lear; 1605 – 1606), 

Timón Athénský (Timon of Athens; 1605 – 1608), Antonius a Kleopatra (Antony and Cleopatra; 

1606 – 1607), Macbeth (1606 – 1607), Koriolanus (Coriolanus; 1608)      

     4 romance (tragikomedií, fantazijních her): Perikles, kníže tyrský (Pericles, Prince of Tyre; 

1606 – 1608), Cymbelin (Cymbeline; 1608 – 1610), Zimní pohádka (The Winter´s Tale; 1609 – 

1611), Bouře (The Tempest; 1611).  

 

 
 

 


