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Coriolanus William Shakespeare Hent PDF Lähestyvä nälänhätäkatastrofi uhkaa Roomaa ja jännitys kasvaa
tavallisten roomalaisten ja Rooman aristokraattien eli patriisien välillä, koska patriisien epäillään keräävän
itselleen ruokavarastoa. Rooman kaduilla vihataan erityisesti ylimielistä Caius Martiusta, joka ei pysty

peittämään kansaa kohtaan tuntemaansa inhoa.

Vihollisen lähestyessä Roomaa Caius Martius osoittaa kuitenkin olevansa rohkea ja suuri kenraali ja niittää
mainetta Coriolin kaupungin taistelussa ansaiten siten lisänimen Coriolanus. Hänestä tulee konsuli, joka on

Rooman yksi korkeimmista viroista. Mutta hän on epävarma johtaja ja roomalaiset kääntävät hänelle
selkänsä. Coriolanus siirtyy vihollisen puolelle ja aloittaa marssin kohti Roomaa.

Antonius ja Kleopatran lailla Coriolanus-tragedian uskotaan olevan yksi kahdesta viimeisestä tragediasta,
jonka Shakespeare kirjoitti.

William Shakespeare (1564−1616) on yksi maailman merkittävimmistä kirjailijoista. Näytelmäkirjailijana
hän kirjoitti tragedioita, historiallisia näytelmiä ja komedioita, joita esitetään edelleenkin teattereissa 400

vuotta myöhemmin. Hän kirjoitti lisäksi runoja ja niin kutsuttuja sonetteja.

Hänen tunnetuimpia näytelmiään ovat Hamlet, Macbeth, Othello sekä Romeo ja Julia.

Teoksissaan Shakespeare asettaa kysymyksen: Mikä on ihminen? Mikä tekee ihmisestä ihmisen? Yhden
vastauksen kysymyksiin saamme Coriolanus-tragediassa.
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