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William Shakespeare
„He was not of an age. 

but for all time.“
Disse Linier skrev Shakespe

ares Ven og Kammerat Drama
tikeren Ben Johnson (1574-16371 
nogle Aar efter Shakespeares 
Død og Tiden har sikkert ikke 
gjort hans Ord til Skamme. Den 
23. April 300 Aarsdagen for 
Shakespeares Død vil han bli- 

. ve mindet Verdien over og hans 
pragtfulde Skuespil vil blive op
ført overalt, hvor der findes 
Skuespillere, der kan magte de 
betydelige Opgaver, der bliver 
stillet dem.

Det er desværre kun yderst 
faa Kilder, vi har om Shakespe
ares Liv. Til Trods for de store 
Anstrængelser, som Shakespea
re Forskere ligie til vore Dage 
har haft med at gennemstøve 
Arkiver, Bibliotheker, Kirke - 
og Retsprotokoller for at finde 

selv det mindste Spor om Sha
kespeare, er der dog store Dele 
af hans Liv, hvorom vi ikke 
ved det ringeste med Sikker
hed, skønt man selvfølgelig 
igennem hans Værker kan læse 
en Del om ham. ;

Den 23. April 1564 fødteo 
William Shakespeare i den lille 
By Stradford on Avon i War
wickshire (se Artiklen andet
steds i Bladet) og blev døbt i 
Sognekirken den 26. April. 
Hans Fader, John Shakespeare, 
var Landmand og drev Forret
ning med Landbrugsprodukter. 
Han var en driftig og anset 
Borger, der paa Grund af sin 
høje Stilling i Byen fik Friplads 
for sine Sønner i Latinskolen, 
og William, som var den ældste 
Søn, kom 7 Aar gammel ind 
i Skolen. Her lærte han nu 
lidt Latin og mindre Græsk
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Shakespeare Litteratur

foruden at skrive og læse sit 
Modersmaal. Da William var 
i 14 Aars Alderen, havde Fa
deren Uheld med sin Forret
ning og blev tvunget til at ta
ge Sønnen ud af Skolen. Den
ne kom antagelig i Han
delslære, maaske er han ind- 
traadt i Faderens Forretning, 
men vi ved kun lidt om Sha
kespeares Liv paa dette Tids
punkt. Hvad man ved med Sik
kerhed er, at Shakespeare 18 
Aar gammel ægtede Anne Hat
haway, en Bondedatter fra 
Stradfordegnen, hun var næsten 
8 Aar ældre end han. De fik 
3 Børn, en Søn, som døde 1596 
og to Døtre, som overlevede 
Faderen.

Efter 4 Aars Samliv med sin 
Hustru rejste Shakespeare 1586 
af for as ukendte Grunde til: Lon
don. Her sluttede han sig til 
en Skuespiller Trup, og alle
rede 1582 finder vi Shakespe
are omtalt som en forholdsvis 
kendt og anset Skuespiller. Om
kring 1594 havde han Ansæt 
telse i Londons dygtigste Skue

spiller Trup og 1599 blev han 
Medindehaver af „Globe” Te
atret. Vi ved, at Shakespleare 
har spillet i flere af sin|e egne 
Stykker bl. a. som Aanden i 
,,Hamlet”, i hvilken Rolle han 
gjorde dybt Indtryk paa sine 
Tilskuere, men hans Skuespil
lervirksomhed blev hurtig fuld
stændig fordunklet af hans lit
terære Ydelser. ;

1593 udkom Shakespeares før-' 
ste Arbejde, ,,Venus og Ado
nis“, som gjorde Lykke og kom 
i flere Oplag; og i de følgende 
20 Aar skrev Shakespeare nu 
37 Teaterstykker, ca. 150 So
netter (trykt 1609')' og nogle 
større Digte. Den første samle
de Udgave af Shakespeares 
Skuespil udkom 1623 (Folio- 
udgaven), medens ca. Halvde
len af dem var blevet trykt en
keltvis tør den Tid (Kvartudga
ve).

Shakespeare har skrevet saa- 
vel Tragedier som historiske. 
Skuespil og Lystspil.

De berømteste Tragedier er 
„Hamlet“ og „Kong Lear“,
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Vor Frue Boglade
Shakespeare, enkelte Værker å 60 Øre

Samlede Værker fra 3 Kr. 50 Øre i Originalsproget

nørregade 13. Telefon 9612.

de største historiske Skue
spil „Richard III“ og „Julius 
Cæsar“, og de bedste Lystspil 
„En Skærsommernats Drøm“, 
„As you like it “ og „ Køb manden 
fra Venedig“. Han skrev baade 
i Elisabeths og James’ Tid, men 
de bedste Stykker tilhører hans 
sidste Periode. I hvilken Orden 
Stykkerne udkom, vides ikke 
med Sikkerhed. I „The Tem
pest“ („Stormen“) (1611) synes 
han at tage Afsked mbdjsin -For- 
fattervirksomhed og sit Liv i 
London, og dette Drama, er der
for af mange blevet regnet for 
hans sidste Stykke.

De Penge Shakespeare tjen
te paa sine Værker havde, han 
sendt hjem til Stradford, hvor 
han havde købt et Hus, og her 
levede han nu et stille Liv med 
sin. Hustru til han døde den 
23. April 1616. Han ligger be
gravet i Stradford Kirke, som 
indeholder en ikke videre vel
lignende Buste af Shakespeare. 
1892 fandt man det Billede, de,r 
uden Tvivl ligner Shakespeare 
mest af de Malerier, vi har be

varet ; clet er malet af William 
Droeshout og findes kopieret i 
Folio-Udgaven.

Shakespeares V irksomhled 
strakte sig kun over ca. 20 Aar, 
men 1 denne Tid fik han frem
bragt Mesterværker, som hver
ken før eller senere er blevet 
overgäaet af nogen Forfatter.

Til .Trods for, at han kun 
havde gaaet i Skole fra sit 
syvende til sit trettende Aar, 
viser Shakespeare et Kend
skab til Historien, til Retsfor
hold, til fremmede Lande osv., 
som er forbavsende, og raadler 
over et Gloseforraad og har et 
Herredømme över Sproget, som 
mange Forskere kan misundte 
ham. Men først og fremmest, 
hans Kendskab til Mennesket 
og hans Evne til at skildre 
Sjælstilstande, lige fra Fortviv
lelse og Vanvid, til Munter
hed og Lystighed. Og det ler 
væsentlig for hans Menneske
skildringer, 'at vi nu 300 Aar ef
ter hans Død hykler ham over 
hele clen civilislerede Vierden.

T. S.
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Stratford-on-Avon
Et Par Timers Jernbanene,jse 

fra. London ligger en lille venlig 
By i idylliske Omgivelser. I>en 
er kendt idet mindste af Navn 
over den ganske Verden. Her 
saa William Shakespeare Da
gens Lys i det smukke Bin
dingsværkshus med de spidse 
Gavle., som ganske vist nu har 
et stærkt oppudset Ydre, men 
hvis Indre er bevaret uforan
dret fra Shakespeares Tid. Det 
er nu indrettet som Musæium. 
med Bohave og Brugsgenstandle 
fra Familiens daglige Liv og et 
Shakespeare-Bibliothek. hvori 
Originaludgaverne af hans Vær
ker opbevares.

Det er imidlertid ikke det 
eneste gamle Hlus, Byenej(er, tog 
forskellige er de næsten alle. 
For den, der holder af skønne 
gamle Huse, er det en sand 
Øjenlyst at gaa ned ad Byens 
Hovedgade. Her ligger en Del 
morsomme gamle „inns”, her 
ligger ,,Havard House”, er
hvervet af Grundlæggeren af 
det store amerikanske Havard 
Universitet; Stjernebanneret 
vajer fra den høje Frontegpire 
og vinker hjemligt til de Hun
dreder af amerikanske, Turister, 
der hver Sommer gør de, smalle 
Gader usikre med deres „motor- 
cars". Skraas over for dette, 
ganske modsat i Bygningsstilen, 

den lave lange Bindingsværks
bygning, som husede Guild-hall 
og'Skolen, hvor Shakespearje f|ik 
sin Børnelærdom, og som støt
ter sig til det solide Guild-Cha- 
pel med det lave, firkantede 
Taarn, — og der kunde nævnes 
mange flere. Lige over for 
Guild-Chapel laa. omgivet af 
dejlige Haver, Shakespeares Ej
endom „New Place“, hvor han 
tilbragte sine sidste Aar, og 
hvor han lukkede sine Øjnle. Af 
Huset er der egentlig intet til
bage. kun. en malerisk, vedben- 
klædt Brønd staar endnu; den 
store Have er nu tilgængelig 
for alle, og med sine skønne 
Plantninger og Plæner er den 
nok værd at aflægge et Besøg. 
Her stod i ca. 150 Aar efter 
Shakespeares Død et Morbær
træ, han selv havde plantet.

Er denne lille By en Perle, 
saa vil ingen nægte at Indfat
ningen er den værd. Lige ind 
til Byen, slynger sig Avons sagte 
glidende Vande, den stille, pile- 
kranste Flod, den er ligle, hen
rivende, hvad enten Solstraaler- 
ne spiller paa den blanke Over
flade eller Maanien svøber den 
i sit bløde Lys, -- denne sammle 
Maane, der spinder sit Eventyr- 
slørs Sølvtraade om og gennem 
sidste Akt af „The Merchant 
of Venice“. Tæit ved Flodbred- 
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(len ligger næsten Side om Side 
den smukke gotiske Kirke, der 
gemmer de jordiske Restler af 
det. der engang var William 
Shakespeare, og det i vor Tid 
opførte Teater, hvor Shakes
peares Værker levendegøres 
hver April og August Maaned. 
Den lille maleriske By og den 
spejlblanke Flod — hvis Vand 
for Resten er slemt mudret — 
kan næsten lignes ved et dej
ligt Eventyrlegetøj, der ligger 
paa en grøn Silkepude. Puden 
er de vidunderligfe. idylliske, fro
dige Naturomgivelser, -- bøl
gende Bakkedrag, vidtstrakte 
Enge, grønne Marker, ogspriedt 
over alt dette „hedgerows” m'ed 
de velkendte engelske „stiles”; 
de mange fritstaacndie store 

Træer med de smukt kuplede 
Kroner giver det hie.le Præg af 
en mægtig Park. Strøet som 
smaa Buketter paa Puden liggier 
hist og her hyggelige smaa 
Landsbyer som f. Eks. Shottery 
med Anna Hathaway's gamle 
maleriske Hjem.

Det er ganske naturligt, at 
al denne Skønhed har staalet 
for Shakespeares indue Øje. 
naar som helst han skildrede 
Naturen i sine Værker; og at 
det for ham har været mer|e end 
et skønt Maleri, derom vidrter 
det. at han i ,.As you like it“ 
lader den gamle Hertug finde, 
„tongues in the treles, books in 
the running brooks, sermons in 
stones and good. jn every jthing”.

Agnes Hvidegaard.

Fn Førsteforestilling i Globe
Med Dr. phil. Karl Manzius' 

Tilladelse aftrykker vi her et 
forkortet Kapitel af hans Bog: 
Engelske Teater forhold i 
S h ak espe a ret i den.

Klokken gaar til tre. Der er 
Travlhed og Spænding indenfor 
(Hobet heatrets høje Træmure.

Det er en Førsteforestilling, 
og man venter sig meget af det 
nye Stykke. Inde i Paaklæd- 
ningshuset trækker Skuespiller
ne nervøst de nye, pragtfulde 
Klæder paa, sætter Parykker 

paa Hovedet og sminker Kin
derne. De unge Drenge, der 
har Kvinderollerne, spændes ind 
i snærende Korsettier og pyntes, 
sminkes og parfumeres trods 
nogen Dame. Suffløren og Sce- 
neinspicienten farer geskæftigt 
omkring med Lister i Haanden 
og paasér, at alle Rekvisitter 
er i Orden, og Musikanterne 
stemmer deres Instrumenter.

Prologus er allerede færdig. 
Højtidelig gaar han op og ned 
i sin lange, sarte Fløjelsdragt, 
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som Prologen altid bærer, og 
mumler for sig selv de Indled
ningsvers, han skal fremsige.

Ude paa Tilskuerpladsen ly
der en stadig tiltagende Sum
men og Brummen, isprængt 
med enkeltle høje Raab af Kvin
derøster. Man skelner Ord som 
„Æbler! Nødder! 01! Kanari- 
sæk 1”

Prologus gaar ind ad den ene 
af de store Porte ind til den 
bageste Del af Sdenerummlet; 
Drapperierne, der skiller det fra 
den egentlige Scene, er trukne 
for, og han kigger ind i Huset.

Dernede staar de, hans Dom
mere, dernede i ,,Gaarden”, 
alle disse Læredrenge, menige 
Soldater og Matroser, blandede 
med Londons værste Bærme af 
Spillere, Lommetyve og Skøger, 
som, inden tre Timer er gaaet, 
vil have afsagt deres Topence- 
dom over det Arbejde, hvori 
han har nedlagt hele sin fine 
Sjæls bedste Følelser og Tan
ker. For Prologus er det, som 
har skrevet det nye Stykke.

Og paa Tilskuerpladsen fyl
des Loger og Gallerier med sta
telige Damer og Herrer. Hier- 
rerne i kostelige Dragter af 
Silke og Fløjl, med gyldne Kæ
der paa Brystet, stive spanske 
Pibekraver om Halsen, fine 
Kniplingsmanchetter for Hæn
derne, højpullede Hatte eller la
ve Baretter med vajende' Struds

fjer: Damerne endnu mere 
prægtige, snørede i de lange, 
spidse Korsetter, med de uHyre 
Ærmepuffer, de opstaaefnide 
Kniplingshalskraver, med Perler 
i de højt opsatte Haar eller i 
Parykkerne — thi som oftest 
forslog Haaret ikke til den Tids 
Frisurer — funklende Ringe i 
Ørerne og paa Fingrene, Hand
sker med guldbriodere.de Nav
netræk, med Ansigter, der lyser 
i hvid og rød Sminke, medens 
hele Figuren dufter af kostbar 
Parfume.

Ansigtet faar man dog ikke at 
se paa dem alle, thi de fleste 
af de anstændige Damer er ma
skerede, og et broget, men be
synderligt Indtryk gør det at 
se Logerne fyldes af disse man
gefarvede Masker, nogle vöks- 
gule, andre rødbrune, kulsorte, 
græsgrønne, kirsebærrøde ejler 
abildgraa, hvorigennem Øjnene 
skinner mystisk, medens die, ju
velbesatte Hænder bevæger de 
sorte Strudsfjervifter.

Huset er fuldt. Skuespil lerne 
er paaklædte. Kun Burbage og 
Prologus er sorte. De fleste af 
de andre er lige saa brogede og 
lige saa pragtfulde som Tilsku
erne i Logerne. Prologus ret- 
fer paa sin sarte Fjøjelsdragt og 
ser i Vejret op til Musikanter
ne, cier staar beredte m|ed ^rjoni- 
peterne tor Munden. Han giver 
Signal, og udover Teatret 

guldbriodere.de
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sKingrer den første Fanfare. Al
le ser op, man Ördner sig, sæt
ter sig til Rette, Kortspilterne 
i rarsettet skynder sig at blivte 
tærclige med det sidstle Spil, in- 
aen stykket begynder. Nok en 
r antare. Snakken og Larmen 
Degyncter at tage af. Æbltepi- 
gerne og de anrdie Sælgere hol
der op at raab'e. Kortspillerne 
sætter den sidste Trumf i. End
nu en. den tredje og sidste. Alt
er stille; alle Øjne rettede, mod 
Drapperiet.

Der bag vea staar Prologus, 
rank men med tørre Læbler og 
skælvende Hænder. Han bider 
Tænderne sammen. „Skal jeg 
i Dag kunne tæmme det mange- 
hovedede, stirrende Uhyre der
ude/' mumler han, river Drap
periet rask til Side, trældler frem, 
rolig og smilende og bøjer sig 
for Mængden.

„Det er Shakespeare! se, 
Shakespeare!” hvisker man 
rundt om, og S rerne i det sære 
Navn hvisler som en Susen gen
nem Huset.

Shakespeare fremsiger med 
den Ynde og Anstand, som er 
ham egen, Indledningsversene 
og gaar langsomt ud, fulgt af 
sine Venners Bifald.

Pludselig skingrer Trompeter
ne og tordnende Kanonskud 
skræmmer Tilskuerne op. Fra 
Scenen lyder Versene:

„Prins, hvad betyder dette?”'

og Bourbays Røst svarer skæ
rende og bittert:

„At Kongen holder Svirelag 
inat

og tager sig en Rus, og raver 
ør, 

den pralende, opskudte Padde
hat ;

og for hvert Drag, han skyller 
ned af Rhinskvin, 

udskyder Paukens og Trompe
ten Klang- 

li vor drabelig han drak.”

Og Shakespeare smiler Flau 
kommer til at mindes de lysti
ge Historier, hans gamle Kam
merat, William Kemp, fortalte 
ham om den fordrukne Danner- 
konge Frederik II. og Fester
ne paa Kronborg og i Helsing
ør ... . men nu er det Tid, nu 
skal han ind — — — Saa bry
der Bifaldet løs. Akten er ude.

Det er Mellemakt. Støjen og 
Snakken har rejst sig igen. Æb
lepigerne skriger paany, som om 
Hamlet aldrig havde mistet sin 
Fader. Kunstdommerne disku
terer og kritiserer, Damerne ko
ketterer, og Pøbelen drikker 01. 
Hist og her sidder en enkelt 
og tænker stille paa, hvad han 
har hørt og set.

Fortsættes.
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