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1.)
William Sheakspeare

Sheakspeare je bil in bo samosvoj pojem iz zgodovine. Bil je pisatelj globokih 
čustev in širokega obzorja. S svojimi deli človeka prevzame in prepriča v svoj prav. Bolj, kot 
razmišljamo bolj smo v dvomih ali naš prav velja ali nam je hotel Sheakspeare povedati nekaj
drugega. 

Predvideva se naj bi se Sheakspeare robil nekje med 23. in 26. aprilom leta 1564, umrl
pa naj bi 23. 4. 1616. Bil je sin obrtnika usnjarske stroke in matere, katera je izhajala iz 
plemiške rodbine. Sheakspeare je bil pravi knjižni mol saj je prebral večino dotedanjih del. 
Leta 1582 se je poročil. Kmalu se je poročil in postal oče trem otrokom. Njegovo ustvarjanje 
delimo nekako v 3 obdobja:

 Prvo obdobje, ki je vsebovalo predvsem pesmi in prve komedije 
(Komedija zmešnjav, Dva gospoda iz Verone, Ljubezni trud zaman)

 V drugo obdobje spadajo nadaljnje štiri kraljevske kronike in dela, ki so 
doživela uspeh v gledališčih (Romeo in Julija, Julij Cezar, Beneški trgovec, Othello, 
Hamlet, Kralj Lear, Macbeth, Antonij in Kleopatra, Sen kresne noči, Ukročena 
trmoglavka, Mnogo hrupa za nič, Kakor vam drago, Kar hočete,.. )

 V tretje in zadnje obdobje spadajo vse ostale umetnine ( Troilus in Kresida,
Dober konec vse povrne, Koriolan, Zimska pravljica, Vihar)  

Po številnih vzponih in padcih predvsem v Londonu, pa tudi po osebnih, družbenih ter 
finančnih uspehih in neuspehih se je leta 16o9 vrnil v Stratford. Takrat je bil njegov umetniški
sijaj že mimo in tega se je Sheakspeare tudi sam zavedal. Leta 1615, ko je bil še dobrega 
zdravja in spomina se je odločil napisati oporoko. 13. aprila 1616 pa se je ob praznovanju 
rojstnega dne poslovil od sveta. 

Sheakspeare je kot dramatik pobiral snovi in motive iz že znane zakladnice vendar je v
Vsa svoja dela dodal iskrico, ki je delo naredila bolj »živo.« Večina tragedij je dokaj klasična,
njegove komedije pa so zelo radožive. 
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2.)
Obnova zgodbe

Tragedija se začne dokaj nerazumno. Občutek imamo, da manjka par strani, ki bi 
služile uvodu. 
Stražam se prikazuje duh umrlega kralja. Eden izmed stražarjev to pove Hamletu, zato se le ta
odloči, da se bo za eno noč pridružil stražarjem, saj je želel videti očetovega duha. Hamlet je 
očeta zelo cenil in imel rad, zato ga je njegova smrt zelo strla. Hudo ga je prizadela tudi 
nenadna materina poroka, saj mu ni bilo jasno, kako lahko ljubezen tako hitro mine. Bolela pa
ga je tudi materina odločitev, da se poroči ravno z bratom umrlega. Ko je bil Hamlet na straži 
se mu je prikazal očetov duh, ki ga je povabil na pogovor. Na pogovoru mu je povedal, da ga 
je umoril njegov brat, kar je v Hamletu povzročilo željo po maščevanju. Hamlet je zaigral 
blaznost saj je tako lažje ljudi prepričal v Klavdijevo krivdo. Izmislil si je posebno zvijačo, 
kako bo razkrinkal Klavdija. Na dvor so prišli igralci, katere je Hamlet prosil naj zaigrajo 
Mišnico. Mišnica je prikazovala zločin, ki je bil na las podoben umoru kralja. Med 
uprizarjanjem zgodbe je Hamlet opazoval Klavdija ter mamo, katera sta bila zelo živčna, tako 
se je njegov sum potrdil. Kralj se je Hamleta zelo bal, zato ga je poslal v Anglijo, kjer naj bi 
ga umorili, vendar se Hamlet reši in vrne. Medtem, ko ga ni Ofelija zblazni in se utopi. 

Ofelijin brat Laert se vrne domov, da bi se maščeval Hamletu. Laert ga izzove na 
dvoboj. Pred dvobojem je Laert namazal konico meča s strupom, nato je ranil Hamleta, 
Hamlet pa je zamenjal meča in ranil Laerta s strupenim mečem. Preden je Leart umrl je 
Hamletu izdal Klavdija, katerega je Hamlet nato umoril. Laert in Klavdij sta pred bojem 
naredila tudi rezervni načrt, če bi Hamlet zmagal. V čašo za zmagovalca sta natočila strupeno 
vino, mati ni vedela za drugi načrt in je spila vino iz čaše, zato je tudi ona na koncu umrla.
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3.)
Liki,njihova označitev in moje osebno mnenje

Liki, ki jih zasledimo v tragediji so:
 Hamlet
 Ofelija
 Kraljica- Gertruda
 Klavdij
 Laert
 Polonij

Označitev oseb:
 Hamlet

Je dokaj občutljiv lik, kateremu pomenita dobrota in pravičnost zelo veliko. Hamlet 
ima očeta zelo rad in je ob njegovi smrti zelo prizadet (to nas lahko spolne na Antigono 
ljubezen do brata!) Ob materini poroki, katera ga zelo prizadene spozna, da svet ni tako lep 
kot zgleda na zunaj.  Zave se, da na dvoru ni prave ljubezni, spoštovanja in pravilnih 
medsebojnih odnosov. Zaradi razočaranja nad vsem svetom hlini blaznost. V maščevanju je 
pasiven. Očita si slabe lastnosti. Včasih govori razumno, mnogokrat pa zelo nepovezano- 
nerazumno. Nad sabo ima nadzor, izgubi ga le v pogovoru z materjo. Nagnjen je k 
razmišljanju in pogosto premleva svoje občutke/ strahove, želje,.. Njegova duhovitost je 
mnogokrat sarkastična. Kljub odlašanju maščevanja se pokaže v tragediji, kakor človek 
dejanj. Včasih je celo proti samosvojemu mnenju- enkrat govori o življenju po smrti, kot da 
verjame vanj, drugič pa popolnoma drugače. Hamlet je tragičen, saj je ujet v lastno strast. 
Zaveda se, da je svet slab, vendar nima moči, da bi ga lahko uravnal. Hamlet v prizadevanju 
za dobro povzroča krivice saj dela napake!

Menim, da je bil Hamlet zelo dober in pravičen človek. Stal je za svojo besedo, ki jo je
dal očetu. Očeta je močno ljubil, kar zelo spoštujem saj kri ni voda! Hamlet bi lahko bil 
sebičen in bi poskrbel za to, da bi bolje živel vendar mu je bil počitek očetove uboge duše bolj
pomemben od svojega življenja. Mislim, da se je zavedal, da ga brez očeta ne bi bilo, zato mu
je poskušal vrniti vsaj delček ljubezni. Hamlet je junak, kateri morda v vseh prizorih/ dejanjih
ne dela pravilno vendar je vsak človek zmotljiv, česar se zaveda.

 Ofelija
Zelo je navezana na brata. Brata ceni in ga uboga, čeprav v srcu misli drugače. 

Odvisna je tudi od očeta in kralja saj je zvesta hči, katera sledi ukazom. Hamleta ne razume v 
trenutkih, ko je le ta najbolj potrebuje in mu ne nudi prave moralne opore. Kljub temu, da ima
Hamleta rada ne stori ničesar. Ofelija je krhka in poslušna oseba. Do Hamleta je v odnosu 
podrejenosti, do njega je zelo ustrežljiva. Vsa krivica in prepričevanje drugih likov, kaj naj 
stori jo moralno tako zlomi, da na koncu zblazni.

Ofelija mi kot lik ni všeč, saj menim, da je preveč strahopetna! Sama je bolje poznala 
svoja čustva, kakor sta jih njen brat in oče. Menim, da njunega mnenja ne bi smela vzeti tako 
resno in ga tako strogo spoštovati saj prava ljubezen premaga vse ovire. 

 Kraljica- Gertruda
Je lik brez lastne volje. Podrejena je Klavdiju in je čustveno zelo plitka. Moževa smrt 

jo skorajda ne prizadene, saj si izredno hitro opomore ter se ponovno poroči. Do Hamleta jo 
obvezuje le materinska skrb, ne nudi mu dovolj podpore! Kot lik je zelo težko razumljiva saj 
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ne vemo kaj točno misli. Njena vloga pri umoru kralja se razjasni šele ob koncu tragedije, tik 
preden umre.

Kraljica je po mojem mišljenju zelo potuhnjena ženska, kateri sočlovek ne pomeni 
veliko in ji ni zelo pomemben. Važno ji je le to, da je za njo dobro poskrbljeno in, da lepo živi.
Ni mi všeč, ker je premalo materinska. Za lastnega sina se ne zavzema dovolj. Menim, da se 
ne bi smela tako hitro poročiti po smrti moža- če že ne zaradi moža pa zaradi sina, saj je 
videla kako je revež trpel. Postaviti bi se morala na Hamletovo stran in mu pomagati 
prebroditi krizo. Če bi to storila bi bila v mojih očeh plemenit lik. Mislim, da je preveč 
potuhnjena in nima svojega jaza, prilagaja se tisti strani, kjer je za njeno prihodnost boljše 
poskrbljeno.

 Klavdij
V vlogi govornika deluje zelo spretno. Daje nam vtis preudarjenosti.  Svojim 

podrejenim zelo rad ustreže ter pomaga po najboljših močeh. Do Hamleta je zelo očetovski in 
v mnogih prizorih se mu prilizuje. Spretno zna zavajati kraljico. Klavdij je zelo sovražen lik, 
Hamletu skuša prevzeti priljubljenost in čast. Zaradi umora ga muči notranji glas- vest. V 
molitvi skuša najti tolažbo. Pred okolico hlini ljubezen do Hamleta, v resnici pa ga ne mara 
(to opazimo v prizoru, ko se Laert in Hamlet bojujeta.) Stvari zna obrniti sebi v prid.

Klavdij je požrešen lik. S Hamletovo materjo Gertrudo nekako sodita skupaj, saj oba 
skrbita le za lastno lepšo prihodnost. Menim, da ni potrebno ubijati nedolžnih ljudi zato, da 
bi bilo v tvoji prihodnosti vse zagotovljeno in obarvano v lepo. Kot osebnost je zelo hinavski, 
saj se navzven kaže, kakor da je namestnik Boga, v resnici pa je le eden izmed mnogih 
slabičev, ki grešijo brez, da bi resnično pomislili ali je to, kar počnejo pravilno. Njegovega 
ravnanja ne podpiram. Ali ima kraljico v resnici vsaj malo rad?!

 Laert
Družina mu pomeni veliko, saj je do sestre zelo skrben brat. Nastopa kot izkušena 

oseba. Sestro stvari pred Hamletom. Po očetovi smrti zelo trpi saj ga razjeda velika žalost, 
katera mu ustvarja željo po maščevalnosti. Klavdij manipulira z njim. Je človek dejanj. 
Njegov karakter ni dovolj močen in trden, zato ga okolica zlahka prepriča v napačne 
odločitve.

Leart mi je všeč, ker je do sestre zelo zaščitniški. Mislim, da bi z veseljem prenašal vse
njene križe pa čeprav bi bili grozni, le da bi bilo njej lepo. Prav je, da je izrazil svoje mnenje 
o Hamletu, vendar mislim, da bi bila njegova sestra s Hamletom srečna, saj ga je imela rada.
Leartu družina veliko pomeni, tega ne opazimo le iz njegovega odnosa do sestre, marveč tudi 
iz odnosa do mrtvega očeta, saj za njim žaluje in resnično trpi. Mislim, da bi moral pred 
maščevanjem bolje premisliti ali se res splača in ali je res vse tako, kakor se zdi.

 Polonij
Polonij je zelo dober in skrben oče. Je človek širokih obzorij. Za vsak zakaj pozna svoj

zato. Deluje zelo brez čustven, saj noče imeti opravka s čustvi. Hčerke ne razume saj mu 
delujejo njena čustva do Hamleta preveč nepomembna, da bi se ozira nanje. Pozna le 
življenjska pravila, vse ostalo je nepomembno. Kot lik je zelo spreten, potuhnjen, hinavski, 
nezaupljiv saj niti najbližjim sorodnikom ne zaupa. Kralju je zelo vdan. Je človek mnogih 
besed. Polonij je bil lik, katerega je Liki in njihova označitev Sheakspeare označil kot osebo, 
ki vse zna in vse ve.

Polonij je samosvoj in poseben lik. Pri njem me moti le to, da je hčerki nekako 
preprečil srečno in lepo prihodnost, ko jo je prepričeval proti Hamletu. Polonij bi moral biti 
malce bolj čustven.

___________________________________________________________________________

Kar je napisano ležeče je moje mišljenje.
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4.)
Misli in moje mišljenje o njih

str.15: Kraljica:
»Kar živi, umre in skoz naravo se preseli v večnost.«
str.23:Laert:
»burna mladost pa rada sebi v kvar.«
str.24:Polonij:
»..bodi sam sebi zvest.«
str.28:Hamlet
»Življenje mi pomeni manj kot igla.«
str.46:Hamlet:
»Biti pošten, ko ga svet tako lomi, se pravi biti eden na deset tisoč.«
str.61:Hamlet:
»Biti ali ne biti, le za to gre.«
str.72:Kralj v igri:
»Z ljubeznijo gre rada sreča skup.«
str.81:Kralj:
»Beseda brez misli v neb ne seže.«
str.98:Ofelija:
»Vzela ga je smrt,..«
str.103:Laert:
»..zvestoba in spomin gresta skupaj«
str.103:Ofelija:
»Pravijo, da je imel lepo smrt.«
str.103:Ofelija:
»mrtev spi, pojdi leč še ti!«
str.115:prvi kmet:
»ko sem bil mlad, sem ljubil, ljubil….«
str.134:Horacij:
»Zbor angelov naj ti zapoje mir!«

Misli v tej tragediji so zelo globoke in po večini polne čustev. To, da je bil pisatelj zelo
izobražen človek lahko razberemo tudi s pomočjo teh misli, saj vidimo, da je pisatelj točno 
vedel kako povezati stvari skupaj,..  Najbolj všeč mi je bila misel: »Kar živi, umre in skoz 
naravo se preseli v večnost.« 
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5.)
Moje mišljenje o tragediji

Ko sem začela tragedijo brati mi sploh ni bila všeč, ko pa sem se prebila skozi prvih 
20 strani in sem sploh »zaštekala« za kaj se gre in kam sodi določena oseba mi je tragedija 
postala všeč. Zelo všeč so mi bile globoke misli, ob katerih se resnično zamisliš o sebi in o 
svojih ravnanjih, ko si bil v določeni situaciji. Mislim, da nam je hotel Sheakspeare s to 
tragedijo povedati, da moramo v življenju spoštovati svojo družino in, da šele ko smo v krizi 
spoznamo komu gre zaupati. Pisatelj nam je verjetno želel tudi poudariti, da mora imeti vsak 
posameznik svoj JAZ in svoje mišljenje in, da se ne smemo vedno zmeniti za okolico in za to 
kaj si ljudje mislijo. Vsak človek je svoje sreče krojač. V življenju nam je postavljenih veliko 
zank in ni vedno res, da ima večina prav. Tudi to, da so starejši vedno bolj izkušeni in pametni
ne drži v vsaki situaciji. Morda bi bila Ofelija lahko srečna z Hamletom. Lahko bi se ljubila 
ter spoštovala, če se ne bi vsi med seboj le sovražili in razmišljali o maščevanju do sočloveka.
Morda bi moral Ofelijin oče pomisliti, kaj hčerka v srcu čuti in kako se bo počutila brez 
Homerja. Ofelija pa je bila tudi dovolj stara, da bi lahko začela misliti s svojo glavo, morda bi 
bila potem še živa!

Tragedija je zelo zanimiva saj so se na koncu vsi maščevali, vendar so tudi vsi umrli. 
Milim, da bi se morali iz te tragedije naučiti, da je odpuščanje pot do prave ljubezni!
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6.)
»Življenje mi pomeni manj kot igla«

Življenje je nekaj svetega, je nekaj velikega in edinstvenega. Je mozaik s sliko jasnega
neba posutega z zvezdami. Zvezde so tisti trenutki, ki nas osrečujejo. So trenutki za katere 
živimo, vse ostalo so le preizkušnje in težave, katere moramo prebroditi, da pridemo do 
zastavljenih ciljev, ki jih predstavljajo zvezde. Zvezde nas na poti do cilja opogumljajo in 
nam dajejo potrebno moč. Res je, da je temni del mnogo obsežnejši od svetlega, toda življenje
ni nekaj enostavnega, zato je potrebno mnogo naporov v boju za preživetje. Močnejši in 
pogumnejši zmaga in gre dalje.

Mnogokrat, ko smo na tleh mislimo, da se nam dogaja krivica in da smo edini, ki 
trpimo, edini ki nam je hudo. Morda je res, da je naše trpljenje krivično vendar prav gotovo 
nismo edini na svetu, ki trpimo. Na svetu je mnogo revežev, ki so si z ne vzornim obnašanjem
in življenjem nasploh postavili na ramena takšno breme, da so si z njim uničili življenje. 
Morda je res, da so si kazen za svoje napake zaslužili..toda ali si ne zasluži vsakdo še druge 
priložnosti? Toda če pomislimo..koliko ljudi se rodi bolnih, prizadetih,.. Včasih je to zaradi 
napak njihovih staršev, ali je to pravično? Kako se lahko nekdo rodi tako ali drugače 
negativno zaznamovan, kako lahko že ob rojstvu izgubi možnost, da bi se pravilno razvijal in 
da bi živel navadno in povprečno življenje?! Koliko ljudi umrje preden dobijo možnost, da bi 
se dokazali, da bi spoznali kaj pravzaprav življenje je! Misel iz tragedije Hamlet: »Življenje 
mi pomeni manj kot igla.« me zelo moti. Kako lahko nekomu pomeni nekaj tako svetega in 
krasnega manj kot nič? Vsak dan znova nam življenje prinaša nova spoznanja in 
presenečenja. Tudi takrat, ko smo že »globoko ugreznjeni v blato« imamo še vedno možnost 
zlesti ven in se rešiti ter priznati svoje napake in jih skušati popraviti. Zavedati bi se mogli, da
v življenju ne more biti vse lepo, brezhibno-krasno. Če se nam ne bi bilo nikoli potrebno 
potruditi za boljši jutri, sploh ne bi vedeli kaj je prava sreča, saj bi bili vedno srečni. Z 
nenehno srečo, bi postali zamorjeni in nesrečni, saj ne bi našli zadoščenja za prizadevanja. 
Nikomur se ne bi bilo potrebno potruditi narediti kaj lepega, saj bi bilo vse že preveč lepo..
Morda so nekatere preizkušnje, ki doletijo človeka res preveč grenkega okusa za dejanja, ki 
jih je storil. Takšne trenutke, bi si mogli vzeti kakor izziv in se z njimi spopasti, če se z dejanji
spopademo imamo za zmago mnogo več možnosti, kakor če se vdamo, ko nam prvič 
spodrsne. Morda bi si pregovor »še osel gre samo enkrat na led« morali pogledati iz drugega 
zornega kota. Osel gre le enkrat na led, ko mu spodrsne se vda. Ljudje moramo znova in 
znova na led, če nam spodrsne nam bo pa drugič uspelo. Nekateri morajo na led enkrat, 
dvakrat nekaterim pa nam bo uspelo, ko bomo poskusili tretjič ali morda stotič, toda zavedati 
se moramo, da nam nekoč no. Z izzivi se moramo soočati vedno znova.

Napaka je izziv sprejeti kot oviro, preko katere ne moremo. Življenje je prekratko, da 
bi si želeli naj se čim prej konča. Misel, da človeku življenje pomeni manj kot nič me je 
resnično zabolela. Nekaj tako veličastnega, v kar smo imeli možnost vstopiti je za nekoga nič 
vredno in tako prazno, umazano, da si ne želi biti tu?!
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