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 Шекспиров стваралачки значај се у савременој књижевној критици не доводи у 

питање јер он није стварао само за своје време, већ за сва времена. Питање узрока који 

меланхоличног Хамлета наводи на непрестано преиспитивање и оклевање је и данас 

актуелно и себи га поставља и човек нашег доба. 

Приступ питањима које Шекспир покреће у овој драми разликује се од доба, 

времена, простора и услова у којима се на њих тражио одговор. Величина и значај ове 

трагедије је управо у свести читалаца и књижевних критичара да су та вековима стара 

питања важна и данас. 

 У Шекспирово време доминантна филозофија је видела човека као микрокосмос, 

свет који у себи сажима све елементе из састава планете: ватру, ваздух, воду и земљу, и 

сматрала да управо ти елементи одређују његов карактер и темперамент. Филозофи су 

били веома заинтригирани особеностима меланхолика, особа склоним туговању, 

неспособним да се са тугом изборе. „Хамлет, типичан пример меланхолика, чврсто 

верује да је све у свету измештено и да не постоји начин да ствари врати на своје место. 

Зло је толико дубоко урасло у људску природу да не постоји пут којим га може изместити 

и искоренити. Такође, ништа не може Гертруди помоћи да врати невиност коју је некада 

имала. Шта је онда поента његове освете? Бреме га притиска, непрестано се преиспитује 

и оклева јер не види начин да побољша ситуацију у сопственој породици, а затим ни у 

широј слици, на двору и у држави.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зашто је Шекспир морао да убије и Хамлета?1 

 Одговор који се, наравно, намеће 

јесте да то захтева трагичка радња, односно, да је то закон у трагедији. Али, Шекспир је 

тако добро баратао драматуршком техником, тако добро мешао жанрове да је лако могао 

и да се удаљи од основне легенде о данском принцу и напише свој крај. Међутим, 

одговор на ово питање је, ипак, сложенији. 

Да је остао жив, Хамлет би свакако постао краљ.  

 Али каква би била његова владавина, да ли би таква слојевита, мисаона и 

колебљива личност могла успешно да води државу?  

 Фортинбрасове речи, на крају комада, над Хамлетовим лешом да ''он би показао 

се, збиља, прави краљ да оста у животу" треба свакако прихватити с пуно резерве, јер 

нити је он познавао Хамлета нити може да каже ишта друго до лепих речи о ономе који 

му је оставио круну. Шекспир је, наиме, потпуно био свестан да таква личност као што 

је Хамлет, не би могла да буде подесан владар. Краљева је дужност да дела, а Хамлет то 

често није у стању; владар не сме да буде осетљив, а Хамлет је – преосетљив; краљ мора 

да располаже јаком животном енергијом, док Хамлет поседује нагон за самоуништењем.  

 Међутим, хипотетички се може рећи да је Хамлет поседовао те тражене особине 

владара пре очевог убиства и мајчине удаје за убицу, да током драме те особине губи и 

постаје меланхолик, да би на крају, са Клаудијевом смрћу престао то да буде и опет 

постао онај стари, ''очима свима и узор и циљ''. Као да убиство Розенкранца и 

Гилдестерна на путу за Енглеску за Хамлета добија катарзично дејство. Међутим, за 

Шекспира, чини се, нема дилеме. Он нам сугерише кроз своју драму: да, тачно је да се 

из Енглеске враћа један други Хамлет, промењени Хамлет – али то је промена на горе. 

То је промена која, заправо, убија сваку наду да би дански краљевић икада више могао 

да поврати своју човечност и духовност. 
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