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VODORAVNO: 
5   Hamletova mati, ki se je po smrti Hamletovega očeta poročila z 
njegovim bratom, Hamletovim stricem (8)
7   Avtor najpogosteje uprizorjenega prevoda Hamleta v slovenščino, 
Oton (8)
8   Ime dramatika, po katerem se imenuje ustanova, v kateri je na ogled 
razstava »Hamlet na Slovenskem« (4)
9   Kostumografinja in prejemnica nagrad za kostume v uprizoritvi 
Hamleta Mestnega gledališča ljubljanskega (premiera 12. 1. 1984), 
Alenka (5)
11   Nečak norveškega vladarja, ki je norveško vojsko vodil v zmagovit 
boj na Poljsko in ukazal v zadnjem prizoru drame počastiti Hamletovo 
truplo (10)
14   Dopolni primerjavo iz drugega prizora drugega dejanja, s katero 
Hamlet označuje svojo domovino: Danska je … (4)
15   Hamletov nekdanji sošolec, Gildensternov prijatelj (10)
17 Orožje, s katerim se v dvoboju spopadeta Laert in Hamlet (3)
18 Država, v katero Klavdij pošilja Hamleta, da bi se za nekaj časa umaknil 
z dvora, v resnici pa naj bi ga tam pričakala smrt (7)
21 Zvrst, v kateri smo si lahko leta 1975 v SNG Opera in balet Ljubljana 
ogledali uprizoritev Hamleta (5)
23 Nagrada, ki jo je prevajalec Fišer za prevod Hamleta prejel leta 2013 na 
slovenskem gledališkem festivalu (11)
24 Zadnji prevajalec Hamleta, ki je prevedel Hamleta za uprizoritev v SNG 
Drama Ljubljana v sezoni 2012/2013, Srečko (5)
25   400. obletnica Shakespearovega življenjskega dogodka, ki se ga 
spominjamo leta 2016 (4)
27   Ukrep zoper Klavdija, ki ga duh pokojnega kralja pričakuje od svojega 
sina Hamleta (10)
29   Dopolni vprašanje, ki si ga postavi Hamlet o smislu življenja in smrti v 
znamenitem monologu v prvem prizoru tretjega dejanja: Biti ali ne (4)
30   Avtor in izvajalec Hamleta v obliki stand-up komedije (premiera 18. 5. 
2007), Tadej (3)
31   Elizabetinski dramatik, avtor drame Hamlet, William (11)
33   Oblikovalec lutk v zunajinstitucionalnem projektu Hamlet v režiji Saša 
Jovanovića (premiera 18. 12. 1994), Silvan (6)
34   Ofelijin brat, s katerim se Hamlet mečuje (5)
36   Zgodovinsko obdobje, v katerem so delovala elizabetinska gledališča 
in je nastala drama Hamlet (9)
38   Pisatelj, ki je Šauperlov prevod Hamleta popravil za uprizoritev v 
sezoni 1904/05, Ivan (6)
39   Prostor na pokopališču, kjer se prvič spopadeta Hamlet in Laert (4)
40   Hamletov prijatelj in študijski tovariš (7)
42   Slovenski igralec, ki je igral Hamleta med drugo svetovno vojno leta 
1941 in v alternaciji s Stanetom Severjem po drugi svetovni vojni leta 1948, 
Slavko (3)
43   Kraljevi norec, katerega ostanke najde grobar na (6)
45   Igralec, ki je leta 1995 na Borštnikovem srečanju prejel nagrado za 
vlogo Hamleta, Jernej (6)
47   Prvi prevajalec Hamleta v slovenščino, katerega prevod je le delno 
ohranjen v objavljenih odlomkih v reviji Zora iz leta 1874, (7)
48   Gledališče, kjer je bila leta 1899 prva slovenska uprizoritev Hamleta in 
ki je danes stavba SNG Opera in balet Ljubljana (7)
50   Dejanje Ofelije, zaradi katerega ji po mnenju grobarjev ne pripada 
krščanski pogreb (7)
51   Spol igralcev, ki so v Shakespearovih časih igrali vse vloge, tudi 
ženske (5)
52   Kratica ustanove, ki v svojih zbirkah hrani raznovrstno gradivo s 
področja uprizoritvene umetnosti in je pripravila razstavo o Hamletu na 

Slovenskem (5)
53   Predmet, ki ga Hamlet v petem dejanju na pokopališču vzame v 
roko (7)
54   Hamletov stric, ki je umoril Hamletovega očeta (7)
55   Avtor računalniških animacij v uprizoritvi Hamleta v SNG Nova Gorica 
(premiera 30. 10. 1999), Samo (7)

NAVPIČNO
1   Prvo gledališče, v katerem je nastopala skupina Lord Chamberlain’s 
Men, katere član je bil tudi Shakespeare (7)
2  Kraj, v katerem je študiral princ Hamlet (10)
3  Naklepno dejanje, ki ga potujoči igralci na Hamletovo željo odigrajo 
v igri, da bi z njim soočili Hamletovega strica in tako preverili njegovo 
vpletenost (4)
4   Klavdijev nečak, glavna oseba drame, ki mu je bil namenjen zastrupljen 
napitek, usoden za Gertrudo (6)
6   Dežela, v kateri se drama dogaja (6)
7   Dopolni izrek, s katerim Hamlet v drugem prizoru prvega dejanja 
označuje svojo mater: Šibkost, tvoje ime je … (6)
10   Prevajalec Hamleta, katerega prevod smo lahko spoznali v uprizoritvi 
Mestnega gledališča ljubljanskega (premiera 6. 4. 2006), Milan (5)
12   Mentalno stanje, ki ga pripisujejo spremenjenemu Hamletu (6)
13   Igralec, ki je posodil glas lutki Hamleta v marionetni predstavi Hamlet 
v Lutkovnem gledališču Ljubljana (premiera 19. 3. 2006), Igor (7)
16   Režiser prve uprizoritve Hamleta na Slovenskem po prvi svetovni vojni 
(premiera 1. 11. 1918), Hinko (5)
18   Kratica gledališča, ki je leta 2008 predstavilo Hamleta v 60-minutni 
različici (3)
19   Dopolni Hamletove zadnje besede pred smrtjo (zadnji prizor): 
Drugo je … (6)
20   Znamenje, s katerim so v gledališču Shakespearove dobe označili, da 
tam poteka predstava (7)
22   Kraljica, ki je v času nastanka Hamleta vladala Angliji (9)
23   Posebna oblika uprizoritve Hamleta v sezoni 2013/14 v Mestnem 
gledališču ljubljanskem (6)
24   Država, v katero na študij odhaja Laert, Polonijev sin (8)
26   Žival, ki je v prvem prizoru drame zmotila duha Hamletovega očeta (7)
28   Mesto (v slovenskem prevodu), v katerem je kraljeva palača, kjer živi 
Hamlet (7)
29   Stražar, ki je skupaj z Marcelom med prvimi videl duha Hamletovega 
očeta (8)
31   Poklic, ki ga na dvoru opravlja Polonij (7)
32   Slovensko narodno gledališče v Ljubljani, v katerem je bilo največ 
različnih uprizoritev Hamleta (5)
33   Polonijeva hči, v katero je bil zaljubljen Hamlet (7)
35   Slovenski igralec, ki je igral Hamleta v predstavah leta 1922 in 1940, ki 
ju je režiral Osip Šest, Zvonimir (5)
37   Sredstvo, s katerim je Klavdij ubil svojega brata, prejšnjega danskega 
kralja (5)
39   Dopolni citat s konca četrtega prizora prvega dejanja: Nekaj je … v 
danski državi (7)
41   Elizabetinsko gledališče, ki je na svoji zastavi imelo znak laboda (4)
44   Režiser prvega slovenskega Hamleta (premiera 28. 12. 1899), ki je 
tudi igral naslovno vlogo, Rudolf (7)
46   Gledališče v Londonu, v katerem je nastopala že Shakespearova 
skupina in ki je bilo ponovno postavljeno leta 1997 (5)
49   Slovensko stalno gledališče v Trstu je v sezoni 1992/93 postreglo 
Hamleta v pikantni … (5)

Križanka Hamlet je nastala v sodelovanju Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) in 
osrednjega portala slovenskega gledališča, SiGledal. 
Rešitve lahko najdete na http://url.sio.si/Resitev-krizanke-Hamlet


