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Після відродження, яке відбулося на рубежі XIII-XIV 

століть, перед здивованим Заходом відкрилася забута духовна 
культура, заснована на здоровому відношенні до людської 
природи, вільної думки. Виник культ античності. Шекспір відбив 
усі сторони цього складного процесу. У його творах перед нами 
з'являються як люди, ще схильні жити по старому, так і ті, хто 
скинув окови віджилої моральності, і ті, хто розуміє, що людська 
свобода аж ніяк не дає права будувати своє благополуччя на 
нещастях інших [1,21]. 

Герої п'єс Шекспіра — люди саме такого складу. Їм властиві 
великі пристрасті, могутня воля, безмірні бажання. Характер 
кожного виявляється з незвичайною ясністю і повнотою. 

Герой Шекспіра активний і здатний до морального вибору. 
Він відчуває відповідальність за свої дії. Якщо обставини, 
суперечать ідеалам моральності і порушують їх, то моральний 
вибір героя – у боротьбі проти обставин, у непримиренності до 
зла, навіть якщо це веде до його власної загибелі. 

У трагікомедіях Шекспіра панує лірико-героїчний початок, 
романтика виняткових подій. Цим п'єсам властива тема 
протиставлення суспільства і природи та жорстких придворних 
уподобань. Однак розрив із суспільством є тут формою 
морально-етичної критики цього суспільства, а не закликом бігти 
від нього. Не випадково, що герої повертаються в суспільство, 
щоб продовжувати боротьбу зі злом [2,269]. 

Разом з тим в його зображенні людина, прагнучи своєї мети, 
постійно наражається на протидію з боку інших людей, які 
зводять нанівець її вільну волю. Ця протидія може бути свідомою 
з боку іншої людини ( в «Гамлеті» король Клавдій свідомо діє 
проти принца і заважає йому здійснити план помсти), але так 
само і несвідомою (в комедіях, в «Ромео і Джульєтті»). Тоді 
несвідома протидія уособлює роль випадковості. Людина 



безсила проти випадковостей; бо може врахувати причинно-
наслідкові зв'язки лише в безпосередній близькості від себе, але 
втручання віддалених сил, які руйнують її життя або вносять в 
нього хаос, вона передбачити не може [3,49]. 

Комізм, — це домінуючий пафос всієї доби, що виражає 
звільнення. Через комічне людина внутрішньо емансипується від 
влади духовних догм, морального примусу тощо. Але, 
звільнившись від догми, примусу чи духовного ярма, людина 
опиняється перед складним завданням самостійно приймати 
рішення і нести тягар відповідальності, самостійно передбачати 
всі наслідки своїх дій. 

Концепція випадковостей і прихованих причинно-
наслідкових зв'язків  відбилася  в  композиції п'єс Шекспіра. 
Драматург любить розгортати одночасно  кілька сюжетних ліній,  
які  не просто «заважають» одна одній. На сцені, зрозуміло, 
неможливо показати ці лінії одночасно, тож Шекспір їх чергує і 
показує у вигляді невеликих фрагментів подій, що створює ефект 
емоційної напруги і чекання [4,51]. 

Отже, драматургія Шекспіра не обмежена ніякими 
жорсткими рамками. П’єса зображує не одну подію, а ланцюг 
подій, глядач бачить зародження, розвиток, ускладнення і 
розв’язку з безліччю всіляких подробиць. 
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