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William Shakespeare (1564 - 1616), znakomity pisarz angiel5ki epo
ki Renesansu, tworzył za czasów panowania królowej Elżbiety i króla Ja
kuba I i przyczynit się do bujnego rozkwitu teatru w tej epoce. 

Sztuka dramatyczna Szekspira nie llczyła się z kanonami estetyki 
klasycznej: jednością miejsca, czasJ i akcji i nie przestrzegała czystości 
rodzajów dramatycznych - łączy się w niej tragizm z groteską, wznio
słość z pospolitością - wywodziła się raczej z ludowego dramatu śred
niowiecza. 

Duch renesansowy przejawia się w bogactwie i różnorodności ro
dzajow dramatu. Muza szekspirowska obejmuje tragedię (Makbet, Ham
let, Otello, Romeo i Julia, Juliusz Cezar), dramaty historyczne (Król Ry
szard Ili), kemedie o pierwiastku tragicznym (Kupiec Wenecki), komedie 
fantastyczne (Sen nocy letnieiJ i forsy (Poskromienie Złośnicy). 

Problematyka dramatów wielkiego pisarza epoki elżbietańskiej nosi 
piętno Odrodzenia, które postawiło jednostkę w centrum świata i życia 
1 chciało zapewnić jej szczęście. 

Nad stosunk iem jednostki do społeczeństwa, zagadn ieniem obowiąz
ku, winy i kary często zastanawiał się autor Hamleta, rozwiązywał je 
jednak nie w duchu sceptycyzmu Monta1gne'a, typowego przedstawi
ciela epoki Renesansu, lecz raczej w duchu ideałów wszechludzkich śred
niowiecza. 

„Hamlet", r.ajsłynn1ejszy dramat szekspirowski, pomija też to zagad
nienie. Bohater dramatu jest narzędziem kary, występuje przeciw trium
fującej zbrodni i triumfującemu złu społecznemu. Królewicz duński bierze 
na siebie obowiązek zabicia stryje-króla, . nie tylko, aby dokonać zemsty 
na zbrodniarzu, ole również, aby nie pozwolić rządzić temu, który byt 
parodią króla, rzezimieszkiem prawa i rządów". Czyn Hamleta ma cel 
określony - walki ze złem. A chociaż Hamlet chwieje się pod brzemie
niem odpowiedzialności i pesymizmu i ginie od smutnego trah• - jego 
dalsze wcielenie fortinbras obejmuje tron duński. Ten rycerz dzielny i szla
chetny, mąż opatrznościowy, uosobi<!nie czynu, sprawiedliwc€ci zoprc.wa
dz1 łcd w króleslwie duńskim. 
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Hamlet zbudowany jest jako szereg epizodów, związanych nie lo
gicznym następstwem !aktów, ale postacią bohatera i jego przeżyc i ami. 
To też wartości wieczyste „Hamleta" nie polegają na zaletach konstruk
cji dramatycznej, ale na znakomitym odtworzeniu przeżyć duszy ludzkiej 
i to nie tylko gtównego bohatera, ale wszystkich postaci dramatu. 

Ujemna ocena świata „który wyszedł z i..awiasćw", bolesne waha
nie, czy w taK1m sensie warto żyć, tragiczne zmagania szlachetnej duszy 
Hamleta znałazły najsilniejszy rezonans w epoce romcn1ycznej . Stąd wi
dziano w 11 Hamlecie" własne niepokoje. Wszelkie wahanie, sceptycyzm 
i zwlekanie w działaniu uznawano za „hamletyzm". Nie zwrócono dosta
tecznej uwagi na to, że Hamlet jest dzielnym młodzieńcem, włada dobrze 
bronią, potraf i wyrwać się z rąk szpiegów. Jego rozważania nad ztem 
świata nie są wynikiem wrodzonego pesymizmu, lecz powstały z bolesne
go zawodu (małżeństwo matki, triumf zbrodni), doznanego w okresie mło
dzieńczym, gdy siły duchowe nie są ostatecznie ukształtowane. 
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