
SHAKESPEARE: 

 Anglija,  

 delavec v gledališču,  

 igralec, režiser, dramski pisec, 

 Globe, Blackfear Theatre 

 

DELA: 

KOMEDIJE: Zmešnjava, Zen kresne noči, Ukročena 

trmoglavka, Mnogo hrupa za nič 

TRAGEDIJE: Othello, Hamlet, Kralj Lear, McBeth, R&J 

KRALJ. ZGO. DR: Richard  I, II, Henrik 5,4 

ROM. IGRE: Milo za drago, Beneški trgovec 

 

HAMLET 

 Danski princ 

 oče mu nedavno premine 

 negativne misli 

 sarkastičen 

 zasmehuje ljudi, ki jih ne mara 

 pogumen, vdan očetu 

ZGRADBA DRAME 

 SINTETIČNA-dogajanje si sledi po vrsti 

 ANALITIČNA-sega v preteklost 

 Blank verz, 

 5 stopični jamb 

 5 dejanj 

o razlikuje od antičnih 

o ne upošteva 3 enotnosti, 

o daljši dogajalni čas 

o spreminja prizorišče 

o več oseb,  

o  v antiki iščejo pomoč pri bogovih 

 

 

 

 

 

 

 

 Shakespearsko vprašanje 

 verzi(višji slog), proza(prep. ljudje) 

 življenske teme, 

 je klasik, ker združuje najvišja življenska vprašanja 

 umre 1616, na roj. dan 

 sonet (154) posvečeni ČRNI DAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 ima misli po maščevanju 

 Danska je ječa.. potem je ječa ves svet! 

 neg. lik, žrtev lastnega značaja 

 Hamlet je KOMEDIJA, za tragičen konec so krove 

sile v njem samem 

 

RAZLIKA MED Shake. IN ant. DRAMO 

 SH: ni zbora, trojne enotnosti, 

 bogovi ne odl. o usodi,  

 več oseb, dolga besedila,  

 povd. na človeku,  

 sam odloča o svoji usod 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELIZABETINSKO GLEDALIŠČE 

 osemkotna oblika  

 oder, zadaj balkon 

 preprosta scena, 

 kulisa, 

 ni mask, 

 le moški, 

 odprti tip, 

 brez premorov,  

 namenjeno vsem slojem, 

 dobra animacija gledalcev 

 Shak. vedno piše tako, da so gledalci v napetosti 

POBUDA ZA NASTANEK HAMLETA 

 Angleška kraljica premaga škotsko kraljico Marijo 

Stuart, ta ima sina Jakoba, ki v sebi vidi Hamleta, 

mam da umoriti moža, poroči z morilcem 

 Jakob I je Shakespearov mecen, 

 ima sina Hamleta a umre, 

 zapusti ga Črna dama, 

 Essex proti Elizabeti, a neuspešno 

2 GLAVNI TEMI: Boj za oblast, Hamletov značaj 

MOTIV: Blaznost, prešuštvo 

MONOLOG 

 samogovor 

 osebno reproduciranje misli, ki bi drugače ostale 

neizrečene, 

 Hamlet v svojih razkrisva svoj intimni svet, lahko 

odkrijemo junakov notranji značaj  

 v njem razmišlja, ali je bolje živeti ali 

umreti,  

 sprl se je, ali je bolje da trpiš in se 

smrt z tem primerja z spanjem, 

  odloči se za življenje in maščevanje 

HAMLET 

bojazljiv, neodločen, plemenit, pogumen 

KLAVDIJ 

častihlepen, brezbrižen, brez čustev 

 

 

 

 

 

 


