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HAMLET

1. Zapiši strnjeno obnovo dramskega dogajanja.
Na danskem je živela kraljeva družina: kralj Klavdij (brat umrlega kralja), princ in sin 
prejšnjega kralja Hamlet in njegova mati Gertruda. Kralj Klavdij se je odločil da se poroči z 
Gertrudo, saj je po smrti umrlega kralja postala vdova. Hamletu se je to zdelo zelo čudno, saj 
se z njim poročila že po dveh mesecih kraljeve smrti. 
Oficirji so vsak dan stražili pred gradom. Vedno se je pojavljal okrog polnoči duh umrlega 
kralja. Odločili so se, da to povedo Hamletu. Hamlet je bil nad novico zelo presenečen in 
odločijo se, da gre naslednji dan stražit z njimi. Dobijo se ob dogovorjeni uri in tudi ta dan 
srečajo duha. Hamlet ga ogovori in ta mu pomigne naj gre za njim. Tako sta šla na samo in 
duh mu je povedal, da ga je umoril Klavdij, da bi prevzel krono. Hamlet ni presenečen, saj je 
to pričakoval. V tem času prvi minister Polonij ukaže služabniku naj gre pogledat kako je 
njegov sin Laert, ki je pred časom odšel v Pariz.. Minister pa ima še hčerko Ofelijo v katero je
Hamlet močno zaljubljen. Vendar Polonij tej ljubezni ne verjame in zato prepove Ofeliji, da 
odgovarja na njegova pisma. Zaradi tega postane Hamlet malce nasilen do nje. Ofelija to pove
očetu in ta je zelo jezen in pove kralju. Hamlet se začne čudno obnašati zaradi neuslišane 
ljubezni in umora očeta, zato ga imajo vsi za blaznega. Kralj pošlje po njegova bivša sošolca, 
da bi zvedela več o tem. 
Sošolca mu povesta, da sta videla, da prihajajo igralci k njemu na gostovanje. Hamlet je tega 
vesel ampak ob tem se domisli zvijače, kako bi pripravil Klavdija do priznanja da je umoril 
njegovega očeta. Igralci zaigrajo umor. Pri tej igri brat kralja ubije kralja na vrtu, tako, da mu 
vlije strup v uho. S tem se polasti krone in kraljice. Kralj se pri gledanju spolni na svoj umor 
in takoj odide ven. Igra je prekinjena in tako je Hamlet še bolj prepričan v to. Kralj se tako še 
bolj prepriča v Hamletovo blaznost in odloči se, da se mora pogovoriti z materjo, potem pa 
naj gre v Anglijo. Pri pogovoru z mater sliši šum za preprogo in meč nehote zabode v 
Polonija, ki je prisluškoval. Tega zakoplje v pesek. Ofelija je zaradi smrti očeta zelo žalostna 
in se po Hamletovem odhodu v Anglijo utopi. Kralj in Laert se združita in zmenita se, da 
Hamleta ubijeta, saj se bo te dni nepričakovano vrnil. Ubila naj bi ga tako, da bi šel Laert v 
boj z njim in kralj bi med tekmo nudil pijačo, ki je zastrupljena. Hamlet se vrne in dogovorita 
se za boj. Hamlet se dobro bori in noče piti, da se ne bi zmotil pri tekmi. Strupeno pijačo pa 
popije njegova mati, ki takoj umre. Mati pred smrtjo pove, da je zastrupljena. Hamlet nato 
rani Laerta in ta umre. Potem še sulico vrže v kralja in tudi pade. Vendar na koncu umre tudi 
sam, saj je v roki držal zastrupljeno Laertovo orožje. 



2. Predstavi dramsko zgradbo tragedije.

3. Označi Hamleta.
Ugotovi, da je kralj Klavdij ubil njegovega očeta, zato je zelo neprijazen do njega, kralj pa se 
mu prilizuje. Ko mu kralj v prvem dejanju reče nečak moj in dragi sin se Hamlet zamisli: 
»Več kot nečak, pa precej manj kor drag«. Zelo ima rad svojega očeta, zato materi pri 
pogovoru skuša razložiti kakšen dober človek je njen bivši mož, kakšna smet pa je Klavdij. 
Začne se delati blazen in tako odgovori Poloniju na vprašanje za kaj se gre v knjigi z zelo 
čudnim stavkom: «Kdo se gre?«. Stavkov, ko se dela blazen dobimo zelo veliko. Sprašuje tudi
Polonija če ima hčer, čeprav ve, da jo ima. Danska je v njegovih očeh kot zapor. 

4. Kako Hamlet v pogovoru z materjo primerja očeta in strica?
Pravi ji, kako je bil dober njen bivši mož. Kako je imel prisrčen obraz, Apolonove lase, 
Jupitrovo čelo, Marsovo oko ter postavo kot Merkur. Zelo je spoštoval svojo ženo. Vsakemu 
bi lahko bil vzor. Strica pa primerja z zelo slabim človekom, ki jo sploh ne ljubi in spoštuje. 
Sprašuje se, kako je lahko tako zaslepljena, da ne opazi. 

5. Za kaj si prizadeva Hamlet?
Hamlet si prizadeva za to, da bi naročilu umrlega očeta dokazal, da ga je kralj Klavdij ubil. 
Pomagati hoče tudi materi, da bi razumela, da jo Klavdij ne ljubi, vendar mu gre samo za 
kraljevo krono. Hoče ji razložiti, da je malo verjetnosti, da je umrlega kralja, ko je spal na vrtu
(kot vsak dan) upičila kača (na to se izgovarja Klavdij). Zastavlja si vprašanje, zakaj se je tako
hitro poročila po smrti in zakaj je Klavdij tako hitel s poroko. Ali se ji ni zdelo čudno. Na ta 
vprašanja mu ne odgovori in še zmeraj trdi, da je Klavdij nedolžen.

6. Kakšen je Hamletov odnos do žensk?
Hamlet je zelo zaljubljen v Ofelijo. Če pogledamo vsa njegova izražanja v knjigi do Ofelije, 
ugotovimo, da je njegov odnos do žensk zelo čuden. Če gremo od začetka. Hamlet ji piše 



veliko ljubezenskih pisem z lepimi pesmimi. Po mojem mnenju je morala biti Ofelija 
zaljubljena v njega. Ampak ker ji je oče prepovedal da mu odgovarja na pisma, se Ofelija s 
tem sprijazni. To Hamleta zelo užali. Zato se začne čudno vesti do nje. Začne biti malo 
nasilen, odgovarja ji nesmiselne stavke in sploh se ne meni več zanjo. V pogovoru z njo 
čutimo njegovo jezo do nje, ker ji večkrat reče naj gre k nunam. Ko je gledališka igra na 
gradu, pa ne opazimo več njegove jeze do nje, saj gre sedeti k njej in se z njo pogovarja.

7. Označi Polonija in njegov odnos do sina in hčere.
Polonij je prvi minister. Zelo pomaga kralju in kraljici. Za njiju prisluškuje in vohuni. Vse jim
poroča kar se godi. Zato ni na Hamletovi strani. Kralju skuša dokazati, da je Hamlet blazen 
zaradi ljubezni do njegove hčerke. Oba otroka ima zelo rad, vendar raje ima hčerko Ofelijo. 
Sinu dovoli, da gre v Pariz. Čez nekaj časa pošlje služabnika, da pogleda kako je z njim. 
Zmenita se, da bo služabnik začel govoriti mimoidočim grde stvari o Laertu in ti mu bodo 
verjetno povedali kaj resničnega o njem. To je po mojem mnenju zelo grdo od očeta, da začne
širiti slabe stvari in izmišljotine o Laertu. Za Ofelijo pa zelo skrbi in ona ga vse uboga, saj ji 
pomeni zelo veliko. Po izgubi očeta zaradi tega tudi zblazni.

8.  Označi dogajalne kraje v drami.
Vse se večinoma dogaja v gradu in pred njim. Pred gradom se dogaja na terasi kjer stražijo. V
gradu pa se dogaja v državni zbornici, v dvorani, kjer igralci igrajo tragedijo, v kraljičinih 
prostorih, kjer se pogovarja kraljica s sinom in v drugih prostorih v gradu. Nekaj časa pa se 
drama dogaja tudi na pokopališču, kjer Hamlet sreča grobarja in vidi Ofelijin pokop in v 
Polonijevi hiši, kjer so pogovori med Polonijem in njegovima otrokoma ter med njim in 
njegovim služabnikom Rejnaldom.

9. Kdo izreče naslednje citate, ob kateri priliki in kaj pomenijo:
-Besede, besede, besede.
Ta citat izreče Hamlet, ko se pogovarja z Polonijem. Zelo je zapleten v branje in prebere tudi 
en stavek iz knjige. Zato ga Polonij vpraša kaj bere in on mu odgovori: »besede, besede, 
besede«. To pomeni, da v knjigi bere besede.
- Danska je ječa.
Ta citat izreče tudi Hamlet v pogovoru z Rozenkrancem in Gildenšternom. To sta njegova 
bivša sošolca. Hamlet ju vpraša, zakaj sta pa prišla sem v zapor. Oba se začudita in Hamlet 
jima razloži: »Danska je zapor«. To se mu zdi zaradi tega, ker je Danska polna ozkih ulic, 
grad je ograjen, zato je veliko zidov, celic in temnic. 
Biti, ne biti: to je tu vprašanje.
Ta izrek je tudi iz Hamletovih ust. Pove ga malo prej, ko govori z Ofelijo. Življenje se mu ne 
zdi več toliko vredno, bolje se mu zdi umreti, spati in sanjati. S tem citatom pove, da živi ali 
umri.

10. Kakšen pogled na življenje, svet in človeka ima danski kraljevič?
Človek se mu zdi vprežen v dva opravka. Sprašuje se katerega naj najprej naredi. Zelo ga 
peče vest, ker je umoril brata, zato gre na koncu tudi molit. Življenje se mu zdi kot neka 
stiska, ko ne veš kaj narediti.

11. Kdo so Hamletovi prijatelji-pravi in navidezni?
Njegov najboljši prijatelj je Horacij. Njemu vse zaupa in v drami ga Horacij nikoli ne izda. 
Njegova (navidezna) prijatelja sta Rozenkranc in Gildenštern. Ta dva sta bolj navidezna kot 
prava, saj ga izkoriščata in delata samo usluge kralju. Vse kar jima ukaže naredita. Proti 



koncu drame vedno bolj opazimo, da so le navidezni prijatelji. Tudi ko ju vpraša, ali ju je 
povabil kralj sta zelo strahopetna in si ne upata povedati. 

12. Kako razumeš idejo drame?
Ideja drame mi pri tej knjigi ni preveč jasna. 
Lahko pa bi bila, da na koncu vsi umrejo. To lahko razumemo na dva načina:

- Tisti ki so živeli lepo in po pravilih in tisti, ki so veliko grešili. Med prijazne ljudi bi 
lahko spadali kraljica in Hamlet, med »grešne« ljudi pa bi spadali kralj in Laert, ker se
je tudi on strinjal z umorom Hamleta.

- Vse lahko damo med »grešne« ljudi, saj je tudi Hamlet zagrešil umor in kraljica se je 
poročila z bratom bivšega moža zelo kmalu po smrti, kar ni lepo. Tako bi lahko 
nekako končali, da vsi, ki so bili za nekaj krivi so tudi umrli. Npr. Horacij je bil tam in
ni umrl, ker ni zagrešil nič takšnega.

13. Zakaj velja tragedija za klasično tragedijo? Katere probleme odkriva, da je 
sodobnemu človeku še vedno blizu?
Probleme ki jih odkriva: samomor (Zavedati se moramo, da to obstaja tudi v resničnem svetu. 
Veliko ljudi je zelo potrtih pri izgubi bližnjega. Nekateri se začnejo rezat, nekateri naredijo 
samomor.)in umor kralja (Še zdaj se dogaja to, vendar ne ravno za kralje. Nekdo bi npr. rad 
bil direktor in ve če bi ubil trenutnega direktorja zasedel on to mesto.).

14. Kateri prizor te je najbolj pretresel? Zakaj?
Pretreslo me je to, da je bil na koncu mrtev tudi Hamlet. V zadnjem prizoru v knjigi hoče kralj
zastrupiti Hamleta, vendar ta na srečo ne spije te pijače. Pri tem  sem bila zalo vesela, ker sem
hotela, da Hamlet ostane živ. Ko je mati hotela spiti pijačo, sem prav tako upala, da jo bo in 
bo Hamlet ostal živ. Ponovno sem bila vesela, ker je pijačo spila. Na koncu pa zelo 
razočarana oz. pretresena, ker je Hamlet vseeno umrl.


