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Shakespeare - kærlighedens digter William Shakespeare Hent PDF Forlaget skriver: Udgivelsen af
Shakespeares samlede digte, gendigtet til dansk af Bjarne Gertz, er en litteraturhistorisk begivenhed. Det er,

så vidt det har kunnet efterspores, første gang de er udgivet samlet på et nordisk sprog. Centralt står
Shakespeares 154 sonetter, digte i stram form, som f. eks. Inger Christensen brugte i samlingen

Sommerfugledalen. Det er almindeligt anerkendt, at han her formidler noget af den dybeste menneskelige
visdom. Hver af sonetterne tager et essentielt eksistensmotiv op, som Shakespeare indsigtsfuldt belyser. Det
handler om alle tilværelsens motiver, kærlighed og tab, liv og død, det flygtige og det blivende, alt det vore

følelser behandler mere eller mindre ædelt og mere eller mindre gennemtænkt.
      De øvrige digte er længere fortællende digte, som Venus og Adonis og Lucretia (for første gang på dansk),

der var mere berømte end hans teaterstykker i samtiden. Shakespeare skriver sjældent på fri fantasi, men
bearbejder foreliggende litterære kilder. Bogen er forsynet med et fyldigt appendix, der sporer de forlæg,
Shakespeare har brugt til sine tekster. De konkrete kilder, fra bl.a. antikke romerske værker, er desuden

oversat til lejligheden. Bogen har desuden en 100 sider lang introduktion til Shake-speares sonetter og deres
tolkninger og en 100 sider lang indledning til de øvrige digte.
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