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vadle Rose (Ruža) hra Harry VI. – čo bola zrejme prvá časť 
Henricha VI. Na jeseň roku 1592 spisovateľ Robert Greene 
varoval v  posmrtne publikovanom pamflete pred kýmsi, 
kto si namýšľa, že sa môže stať jediným scénotrasom v kra-
jine. „To the only Shake-scene in a  country“ je zrejmá na-
rážka na Shakespearovo priezvisko – prvá zmienka o našom 
dramatikovi, ktorý už od začiatku svojej kariéry budí žiarlivú 
pozornosť. V rokoch 1593 a 1594 boli londýnske divadlá za-
tvorené. Dôvodom bola morová epidémia. Shakespeare pí-
sal v tomto období poéziu. V roku 1593 publikuje básnickú 
skladbu Venuša a Adonis, ktorá sa v krátkom čase dočkala 

Tajomný William Shakespeare
William Shakespeare sa narodil v „srdci Anglicka“, v Strat-

forde upon Avon, ako najstarší syn Johna Shakespeara a Ma-
ry Ardenovej. Jeho ctitelia sa utvrdzujú v presvedčení, že to 
bolo 23. apríla 1564, v deň svätého Juraja, patróna Anglicka, 
keď podľa miestnej pranostiky sa rok čo rok rozospieva prvý 
stratfordský slávik. Faktom však ostáva, že presne poznáme 
iba dátum, keď ho pokrstili – 26. apríl. V Anglicku bývalo zvy-
kom, že deti krstili na tretí deň od narodenia. Jeho otec, po-
volaním garbiar a  rukavičkár, patril k  najvplyvnejším obča-
nom Stratfordu, istý čas bol radným mesta. Matka bola dcé-
ra bohatého statkára Roberta Ardena z Wilmcote. Z čias Sha-
kespearovho detstva neexistujú žiadne oficiálne záznamy, či 
doklady, väčšina životopiscov sa však domnieva, že Shake-
speare navštevoval gymnázium vo svojom rodnom meste 
(King Edward VI. Grammar school) založené roku 1553. Za 
vlády Alžbety  I. mali gymnáziá zákonom určené osnovy, 
okrem iného, mali poskytovať základné vzdelanie z  latinči-
ny, histórie, či klasického umenia. V decembri 1582 sa osem-
násťročný Shakespeare oženil s  Anne Hathawayovou, dcé-
rou farmára zo Shottery, neďaleko Stratfordu. Bola od neho 
o osem rokov staršia. Dôvodom narýchlo pripravenej svad-
by bolo tehotenstvo Anne. Ich prvé dieťa Susanne pokrstili 
pol roka po svadbe, 6. mája 1583, dvojčatá Hamneta a  Ju-
dith 22. februára 1585. Obdobie medzi rokmi 1585 až 1592 
označujú mnohí bádatelia ako tzv. „stratené obdobie“ a vie-
me o  ňom málo. Prvý Shakespearov životopisec Nicholas 
Rowe popísal povesť, podľa ktorej musel Shakespeare utiecť 
z rodného mesta, pretože pytliačil a dostal sa do nemilosti 
miestneho zemepána sira Thomasa Lucyho. Niektorí vedci 
20. storočia tvrdia, že Shakespeare mohol byť zamestnaný 
ako učiteľ u Alexandra Hoghtona z Lancashire, ktorý spome-
nul istého pána Williama Shakeshafte vo svojom závete.

Až dvadsaťosemročný začína po sebe Shakespeare zane-
chávať viac stôp. V marci 1592 sa už hrala v londýnskom di-
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deviatich vydaní a v máji 1594 vychádza jeho druhá básnic-
ká skladba Znásilnenie Lukrécie. Obe sú venované grófovi 
Southamptonovi. 

Roku 1594, po skončení morovej epidémie, ožila v Lon-
dýne aj divadelná činnosť. Shakespeare bol členom aj po-
dielnikom Spoločnosti lorda komorníka (Lord Chamberlain´s 
Men), v tom čase však už vynikal nielen ako herec, ale aj ako 
dramatik. Bol autorom trojdielnej hry Henrich VI. Po nej na-
sledovali Richard III., Titus Andronicus, Dvaja šľachtici ve-
ronskí, Márna lásky snaha, Komédia omylov a  Skrotenie 
zlej ženy. Čoskoro potom vyšli spod jeho pera aj Rómeo 
a Júlia, Sen noci svätojánskej, Richard II. a Kupec benát-
sky. V roku 1596 zomrel Shakespearov syn Hamnet. Aj keď sa 
zdá, že Shakespeare nebol stvorený pre rodinný život, sha-
kespearovskí bádatelia sa domnievajú, že ho k rodine stále 
viazalo silné puto a hoci sa za jeho čias museli rodičia vy-
rovnávať so smrťou detí častejšie než my, smrť 11 ročného 
dieťaťa ho hlboko zasiahla: stopy tohto zážitku sa dajú nájsť 
aj v jeho diele. Dvojdielnu hru Henrich IV. napísal Shakespe-
are v  rokoch 1597 – 1598. V  roku 1597 sa kvôli problémom 
jeho herecká spoločnosť presťahovala z divadla Theatre (Di-
vadlo), do divadla Curtain Theatre (Dvorec). Na Vianoce 1598 
sa uskutočnila rekordne rýchla demontáž divadla Theatre. 
Na južnom brehu Temže vyrástlo nové divadlo – Globe (Ze-
meguľa) a Shakespeare sa stal jeho spoluvlastníkom. Bol to 
teda už zámožný muž, o čom svedčí aj fakt, že v roku 1596 
kúpil New Place (Nové sídlo), veľký dom v centre rodného 
Stratfordu. V tom čase jeho najpopulárnejšie hry už začínali 
vychádzať aj tlačou. Niekedy to boli i  tzv. pirátske vydania, 
vychádzajúce bez autorovho súhlasu. Krátko pred otvore-
ním divadla Globe zavŕšil Shakespeare cyklus hier o  „vojne 
ruží“ hrou Henrich V. Nasledujú hry Ako sa vám páči, Jú-
lius Caesar, Troilos a Kressida, Veselé paničky z Windsoru, 
Hamlet a Večer trojkráľový. 24. marca 1603 umrela kráľovná 
Alžbeta a končí sa tudorovská éra. Na trón nastúpil Jakub I. 
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z rodu Stuartovcov, ale divadlo malo aj naďalej dostatok ofi-
ciálnej priazne. Jakub  I. dokonca prijal Shakespearov súbor 
do kráľovských služieb: odvtedy sa volali King´s Men (Krá-
ľova spoločnosť) a  často účinkovali priamo na  kráľovskom 
dvore. Z  tohto obdobia pochádzajú Shakespearove komé-
die Koniec všetko napraví a Oko za oko, po ktorých nasle-
dovali tragédie Othello, Macbeth a  Kráľ Lear. Dva razy sa 
ešte Shakespeare vrátil aj k antike: v hrách Antónius a Kleo-
patra, či Coriolanus. Od roku 1608 však už písal sporadicky. 
Napísal hry Perikles, Cymbeline, Zimná rozprávka, Búrka 
a Henrich VIII. Prosperov epilóg v Búrke, ktorý odznel v ro-
ku 1611 aj na kráľovskom dvore, niektorí bádatelia pokladajú 
za Shakespearovu rozlúčku s divadlom. Vie sa však, že ešte 
spolupracoval s Johnom Fletcherom (1579 – 1625) na niekoľ-
kých hrách pre divadlo Blackfriars (U Čiernych bratov), otvo-
rené v roku 1608 ako druhá scéna King´s Men. 

Na posledné štyri roky života sa Shakespeare uchýlil do 
Stratfordu upon Avon. Dôvody jeho utiahnutosti v  tom-
to období sú nejasné. Vyskytli sa aj dohady, že bol zranený 
a zohavený pri požiari divadla Globe (29. júna 1613), a pre-
to sa už ani finančne nepodieľal na jeho obnove. Zdá sa, že 
svoje spoluvlastnícke podiely v oboch scénach predal – vy-
svetľovalo by to, prečo sa o nich nezmieňuje v testamente. 
Testament nadiktoval 25. marca 1616. Najštedrejší bol k ro-
dine staršej dcéry, vydatej za lekára Johna Halla. Manželka 
mala zdediť iba druhú najlepšiu posteľ. Mladšia dcéra Judith 
sa nikdy nenaučila písať a čítať, dva mesiace pred Shakespe-
arovou smrťou sa vydala za obchodníka s vínom Thomasa 
Quineyho. Všetci Shakespearovi vnuci zomreli bez potom-
kov, a  tak smrťou Alžbety Hallovej sa roku 1670 rod Willia-
ma Shakespeara končí. Ďalšie nepotvrdené dohady hovoria, 
že Shakespeare žil v ústraní aj preto, lebo sa niečoho alebo 
niekoho obával. Bol ťažko chorý? Nie je vraj vylúčené ani to, 
že zomrel na následky otravy. V každom prípade je pravde-
podobné, že svoju smrť očakával, pretože zomrel vo svojom 
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rodnom meste krátko po nadiktovaní testamentu – 23. aprí-
la 1616. 

Jeho smrti vraj mohla predchádzať bujará oslava narode-
nín s priateľmi Michaelom Draytonom a Benom Jonsonom. 
Keby bol Shakespeare abstinent, ťažko by vytvoril také skve-
lé postavy pijanov, ako boli páni Toby Belch a Andrew Ague- 
cheek v komédii Večer trojkráľový, alebo Falstaff z komédie 
Veselé paničky z Windsoru. Tak či tak musíme aj túto histor-
ku zaradiť iba medzi shakespearovské legendy. Pochovaný 
je v priestore pred hlavným oltárom Kostola Svätej Trojice. 
Na náhrobnom kameni – kópii, ktorá v polovici 18. storočia 
nahradila originál – je vytesaný epitaf:

Good friend, for Jesuś  sake forbear
To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that moves my bones.
 

Priateľ môj, pre Kristove rany, nevykop
nikdy prach, ktorý skrýva tento hrob.
Kto kameň zachová, nech Boh ho omilostí, 
a nech je prekliaty, kto pohne moje kosti.

Každý, kto navštívi tento hrob, si na ňom všimne čerstvé 
kvety – ustavične ich tam kladú obdivovatelia Shakespea-
rovho umenia z celého sveta. Busta vo výklenku na severnej 
stene, ktorú sem umiestnili čoskoro po jeho smrti, nám azda 
prezrádza jeho podobu. 

Shakespeare ako človek však zostáva postavou dosť zá-
hadnou. Zachovalo sa po  ňom iba pár záznamov v  matri-
kách a iných úradných dokumentoch, pár riadkov rukopisu 
a niekoľko podpisov na obchodných zmluvách. Práve to sú 
oporné body striedmej chronológie jeho životopisu. Jeho 
nezničiteľnou stopou je predovšetkým jeho dielo. 

Od polovice devätnásteho storočia dodnes sa vedú in-
tenzívne diskusie o  tom, či autorom slávnych divadelných 
hier a  sonetov je skutočne obchodník s  nehnuteľnosťami 

William Shakespeare zo Stratfordu upon Avon. Viac ako se-
demdesiat postáv sa v priebehu stopäťdesiatich rokov ob-
javilo v pozícii možných adeptov na autorstvo diela Willia-
ma Shakespeara. Najväčšiu pozornosť získali predovšetkým 
Francis Bacon, William Stanley 6. gróf z Derby, Christopher 
Marlowe a  od roku 1920 až dodnes najhorúcejší kandidát 
na autostvo shakespearovho diela Edward de Vere 17. gróf 
z Oxfordu. „Antistratfordiáni“, tak sa hnutie spochybňujúce 
Shakespearovo autorstvo nazýva, poukazujú predovšetkým 
na nedostatok vzdelania, neznalosť anglickej histórie, ale 
aj chýbajúce skúsenosti z  Talianska, Francúzska, či Dánska, 
kde sa odohráva 17 jeho hier. Samovzdelanie, či samoge-
nialita sú pri takom rozsahu a  kvalite diela oprávnene ne-
uveriteľné. Človek, ktorý písal divadelné hry, mal obrovské 
znalosti z  dôverných pomerov alžbetínskeho dvora, musel 
dokonale ovládať anglickú históriu. Všetky dostupné údaje 
o Shakespearovom živote sú iba záznamy v matrikách o krs-
te, svadbe, úmrtí, daňové záznamy, žaloby dlžníkov, transak-
cie s nehnuteľnosťami a závet. Žiadny historický dokument 
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busta s  perom v  ruke. Nápis na doske chváli spisovateľské 
nadanie zosnulého. Prvé zobrazenie tohto náhrobku z roku 
1656 v diele Williama Dugdalea sa však od dnešného výraz-
ne odlišuje. Shakespeare nedrží v ruke pero, ale vrece s obi-
lím, či vlnou. 

Zázstancami teórie spochybňujúcej Shakespearovo au-
torstvo boli napr. Charles Dickens, John Galsworthy, Mark 
Twain, Charlie Chaplin, Zigmund Freud, či Orson Welles.

Na základe niektorých pasáží v hrách, ale predovšetkým 
na základe sonetov, kde autor popisuje priateľský, niekde 
dokonca milenecký vzťah k  mužovi, mnohí literárni vedci 
špekulujú o možnej Shakespearovej homosexualite, či bise-
xualite. Odporcovia tejto teórie argumentujú skutočnosťou, 
že písať priateľovi terminológiou milostnej poézie patrilo 
v renesancii k dobovej konvencii. Významný český preklada-
teľ Martin Hilský poukazuje na štruktúru vtedajšej angličti-
ny, v ktorej je „veľká väčšina Shakespearových sonetov dvoj-
značná, či ambivalentná, čo sa týka rodu“.

Nejasnosti týkajúce sa sexuality, pochybnosti o  autor-
stve, či životopis plný prázdnych miest zahaľujú autora 39 
divadelných hier magickým tajomstvom. Pravdepodobne 
sa nikdy nedozvieme, či stratfordský úžerník naozaj napí-
sal dielo, ktoré je dnes signované jeho menom. Je to však 
v konečnom dôsledku nepodstatné. Dôležitý je fakt, že pod 
značkou William Shakespeare je skrytá práca najvýznamnej-
šieho dramatika a divadelníka všetkých čias.

 Róbert Mankovecký

neosvedčuje, že by Shakespeare získal akékoľvek vzdelanie. 
Nedochoval sa ani jeden list alebo rukopis, ktorý dokáza-
teľne napísal William Shakespeare zo Stratfordu upon Avon. 
Shakespearovi rodičia sa na úradných dokumentoch podpi-
sovali značkami, boli negramotní, rovnako tak Shakepearo-
va dcéra Judith. Dcéra Sussane podpísala jeden dokument, 
ale podpis vyzerá skôr nakreslený, ako napísaný. Samotný 
Shakespeare zanechal šesť podpisov, z  toho tri na závete. 
Ostatné tri podpisy Will Shakespeare, Will Shake – Speare, 
Will Shak-spear podľa grafologického rozboru nepísal ten is-
tý človek. Nedochoval sa ani jeden rukopis ani jednej diva-
delnej hry, či básne. Niektorí bádatelia vypozorovali skutoč-
nosť, že autor hier nemal veľa sympatií k ľuďom, ktorí sa sna-
žili spoločensky povzniesť, teda k  ľuďom ako bol samotný 
Shakespeare, jednoduchých občanov vykresľuje poväčšine 
smiešne a komicky, väčšiu skupinu plebejcov popisuje ako 
nebezpečný dav. Názor na jednoduchých ľudí je názorom 
a postojom aristokrata. 

Závet Williama Shakespeara má nudný a nebásnický ja-
zyk, chýba v ňom akákoľvek zmienka o jeho vydaných die-
lach, básňach a  divadelných hrách, obsahuje jediný odkaz 
na divadelné prostredie – peňažný dar svojim priateľom 
hercom, za ktorý si majú kúpiť pamätný prsteň – odkaz bol 
však dopísaný do závetu dodatočne, medzi riadky, čo vrhá 
na tento odkaz istý tieň podozrenia. Na Shakespearovom 
pohrebe sa nezúčastnila žiadna významná osobnosť, se-
dem rokov po jeho smrti nebol vydaný žiadny oslavný spis, 
elégia, či nekrológ. 

Jedným z dôkazov spochybňujúcim Shakespearovo au-
torstvo je aj vydanie Sonetov v Londýne roku 1609 Thoma-
som Thorpom. Označenie „náš stále živý básnik“ sa predsa 
používa ako označenie osoby zosnulej, ktorej chceme preu-
kázať úctu. Shakespeare ale zomrel až sedem rokov po tom-
to vydaní. Edward de Vere 17. gróf z Oxfordu zomrel 5 rokov 
pred vydaním. Shakespearov náhrobok v  Stratforde tvorí 
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O hre Hamlet
Aj v tejto dráme ostáva Shakespeare verný svojmu zvyku 

situovať príbeh hry mimo Anglicka: dejiskom je tentoraz Dán-
sko. Prapôvodný inšpiračný zdroj: Saxo Grammaticus (1150 – 
1220) a jeho Príbeh jutského princa Amleta. Už tu nájdeme me-
ná Amlet a Geruta – k Shakespearovi však táto dánska inšpirá-
cia priputovala prostredníctvom prekladov.

Vo francúzštine Saxovu kroniku spracoval François de Bel-
leforest v piatom zväzku svojich Tragických príbehov (Histoires 
tragiques, 1570), v  anglickom preklade vyšli v  rokoch 1559 – 
1582. Pozoruhodný je aj ďalší samostatný anglický preklad Prí-
behu Hamleta (The Hystorie of Hamblet, 1608). Podľa bádate-
ľov Belleforestov anonymný prekladateľ musel roku 1608 už 
poznať aj Shakespearovu hru: preberá z nej napríklad scénu, 
v ktorej Hamlet prebodne za gobelínom skrytého Polonia.

Shakespeare však nebol prvý, kto uviedol Hamletov prí-
beh na javisko. Philip Henslowe sa vo svojom denníku zmie-
ňuje, že už roku 1594 sa hrala podobná hra v Divadle v Sho-
reditch – nemeckí vedci jej v 19. storočí dali meno Ur-Hamlet. 
Spisovateľ Thomas Lodge, ktorý takisto zaznamenal jej insce-
náciu v knihe Bieda rozumu a šialenstvo sveta (Wit́ s Misery and 
the World´s Madness,1596), hovorí aj o postave Ducha, ktorá sa 
nevyskytuje u Belleforesta. To znamená, že Shakespeare po-
znal aj Ur-Hamleta.

Okrem epických a dramatických prameňov sa treba zmie-
niť aj o filozofických. Najmä Hamletove monológy nesú zre-
teľné stopy Shakespearových obľúbených autorov a diel – 
Erazmovej Chvály bláznovstva a Montaignových esejí.

No ako zvyčajne – nič to neuberá z veľkosti Shakespearov-
ho básnického výkonu a jeho Hamlet si právom vyslúžil pre-
zývku hra hier.

Bádatelia vynaložili veľa úsilia aj na to, aby zistili, kedy hra 
vznikla a kedy ju uviedli – s väčším úspechom sa im podarilo 
vymedziť pravdepodobný čas jej vzniku.

Polonius na jednom mieste hovorí: „Hral som Júlia Caesara. 

Zabili ma na Kapitole. Zavraždil ma Brutus.“ A Hamlet mu od-
povedá: „To bolo od neho brutálne – zabiť taký kapitálny kus.“ 
Z týchto dvoch replík si vieme predstaviť nielen to, akým zá-
bavným spôsobom v divadle Globe nadväzovala jedna insce-
nácia na druhú, ale nadobúdame aj istotu, že Shakespeare ne-
mohol Hamleta napísať skôr ako ku koncu roku 1599. Zachoval 
sa totiž údaj, že 21. septembra 1599 videl predstavenie hry Jú-
lius Caesar v znovupostavenom divadle Globe švajčiarsky ces-
tovateľ Thomas Platter – a vieme aj to, že prebodnutého Júlia 
Caesara hral herec John Heminges, ktorý neskôr, v Hamletovi, 
odišiel zo sveta podobným spôsobom v úlohe Polonia. Sláv-
ny tragéd Richard Burbage bol zase v oboch hrách – raz ako 
Brutus a raz ako Hamlet – Hemingesovým katom.

Takisto vieme určiť najneskorší dátum vzniku hry. Istý 
Gabriel Harvey nám zanechal písomnú poznámku, v  ktorej 
hovorí súčasne o hre Hamlet aj o grófovi z Essexu – a o oboch 
hovorí v  prítomnom čase. To znamená, že vo chvíli, keď už 
bol na  svete Hamlet, gróf z  Essexu ešte žil. Essexa popravili  
25. februára 1601 – Hamlet teda nemohol vzniknúť neskôr. 
Všetci bádatelia sa zhodujú v názore, že Shakespeare hru pí-
sal v priebehu roku 1600 a dokončil ju na začiatku roku 1601.

No aj keď určite išlo o úspešnú hru, nezachovali sa nám 
nijaké údaje o jej realizácii v divadle Globe. Prvé správy o jej 
inscenáciách pochádzajú až z lodného denníka kapitána Wil-
liama Keelinga, podľa ktorého sa dva razy hrala na palube lo-
de The Dragon (Drak) – 5. septembra 1607 a 31. marca 1608.

26. júla 1602 dal James Roberts zaevidovať do Nakladateľ-
ského registra „knihu nazvanú Pomsta Hamleta, dánskeho prin-
ca, ako ju nedávno zahrala Spoločnosť lorda komorníka”. 

Najdôležitejšie prvé tri knižné vydania, ku ktorým sa vra-
cajú všetci neskorší editori, sú tieto: 

1) Q 1, čiže tzv. prvé kvarto, ktoré vyšlo roku 1603 a bolo 
to pirátske vydanie. 

Malo iba 2 154 riadkov, poprehadzované výstupy a sko-
molené texty. Polonius sa v  tomto vydaní volá Corambis. 



/ Zlý začiatok má ešte horšiu dohru.” Škrtnuté boli aj niektoré 
Hamletove rady matke. V IV/1 bola v závere Claudiovej rep-
liky škrtnutá pasáž o  klebete, ktorá „letí svetom ako delová 
guľa”, v IV/7 pasáž o dobre, ktoré „zomrie na vlastnú veľkosť”, 
a výrečné sú aj škrty v dialógu Hamleta s Osricom v V/2 – 
za obeť im padli posmešky o „dokonale urodzených pánoch”.

Stretneme sa však aj s opačným prípadom. V II/2 riadky 
239 – 269 chýbajú v  kvarte a  nájdeme ich až vo fóliu. Ich 
obsah je takisto pozoruhodný: je to pasáž, ktorá sa začína 
Hamletovou otázkou: „Dovoľte, aby som sa vás rovno opýtal. 
Čím ste sa to zavďačili Štastene, priatelia, že vás poslala do toh-
to žalára?” Inak však doplnky vo fóliu tvoria väčšinou len he-

Titulný list druhého kvartového vydania Hamleta z roku 1605

Bádatelia usudzujú, že je to záznam spamäti, ktorý urobil 
a ukoristil herec, hrajúci pravdepodobne v pôvodnej insce-
nácii Marcella – najmä repliky tejto menšej postavy si totiž 
neznámy páchateľ, ktorý vydal Q 1, pamätal presne. I napriek 
pochybným kvalitám Q 1 si bádatelia aj toto vydanie všíma-
jú: „Marcellus” si totiž okrem svojho partu pamätal dobre aj 
scénické pokyny.

2) Q 2, čiže tzv. druhé kvarto, ktorého výtlačky majú vro-
čenie 1604 – 1605.

Predpokladá sa, že sa tlačilo podľa pôvodného Shakespe-
arovho rukopisu – zle čitateľného nečistopisu, ktorý neob-
sahoval nijaké scénické poznámky. Q 2 malo 3 677 riadkov.

3) F, čiže fóliové vydanie 36 hier z roku 1623. Toto vydanie 
(v ktorom text Hamleta zrejme pochádzal z Q 2) má povesť 
najautentickejšej správy o tej podobe hry, v akej ju pravde-
podobne uvádzali. Obsahuje 3 535 riadkov, sú v ňom teda 
aj škrty (tie sa dnes doplňujú z druhého kvarta) a niekoľko 
veršov oproti druhému kvartu navyše. Škrty pokladajú bá-
datelia za pozoruhodné – nikde totiž neporušujú zmysel, 
rytmus ani blankvers, a tak môže byť oprávnený aj názor, že 
ich urobil sám Shakespeare. Nebol dôvod, aby náš preklad 
škrty do slabiky presne kopíroval. Kto sa chce škrtmi zaobe-
rať bližšie, môže siahnuť po origináli s číslovanými riadkami. 
Vo fóliu boli škrtnuté v I/1 riadky 111 – 118, v I/4 riadky 17 – 38 
a 75 – 78, v III/2 riadky 166 – 167 a 213 – 214, v III/4 riadky 71 
– 76, 78 – 81, 163 – 167, 169 – 172 a 204 – 212, v IV/1 riadky 4 
a 41– 4, v IV/5 slová „and now behold“ v 76. riadku, v IV/7 riad-
ky 99 – 101 a 113 – 122 a napokon v V/2 riadky 106 – 134. Po-
čet škrtov je primalý na to, aby ich mohlo odôvodniť tempo 
inscenácie. Ich dôvod treba hľadať skôr v obsahu. Hneď na 
začiatku je škrtnutá pasáž, kde Horatio spomína „zlovestné 
znamenie pre dánsky štát”. Ďalší škrt nasledoval po Horatiovej 
otázke „To je tu zvykom?”, ktorá dávala Hamletovi príležitosť 
kritizovať Dánsko. Aktuálne asociácie iste vyvolávalo aj v III/4 
škrtnuté dvojveršie „Musím byť krutý, keď chcem slúžiť dobru. 



recké dodatky, zvolania za scénou, a pod. Harold Jenkins ich 
uvádza len v poznámkovom aparáte. 

Zopár prínosov v  dnešnej podobe hry vzniklo aj vďa-
ka tomu, že vydavatelia v nej hľadali aristotelovské zásady. 
Takto napríklad vzniklo IV. dejstvo (v kvartovom vydaní z ro-
ku 1676) – Harold Jenkins to nepokladá za najlepší nápad, 
lebo prvý výstup IV. dejstva je plynulým pokračovaním po-
sledného výstupu III. dejstva. Zaužívalo sa to však a moderní 
bádatelia s tým už nehýbu.

 Ľubomír Feldek
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ZNALECKÉ POSUDKY
z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
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