
 

 

Język polski kl. 1fk 07.05.2020r., 08.05.2020r. 

 

Temat: Fenomen ponadczasowości dzieł Williama Szekspira. 

Kim są bohaterowie tragedii Szekspira? 

  

Proszę o przeczytanie „Makbeta” W. Szekspira. Tekst lektury 

znajdziecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet/ 

Po lekturze tekstu zapoznaj się z notatką poniżej, a następnie 

sporządź w zeszycie własną dotyczącą najważniejszych punktów.  

1. Geneza dramatu   

Dokładna data powstania Makbeta nie jest znana. Powszechnie  

przyjmuje się, że był to rok 1605 lub 1606. Należy wspomnieć, że  

dzieło to powstało w oparciu o autentyczne wydarzenia historyczne.  

W 1040 roku, król Szkocji Dunkan został zamordowany przez swego  

generała Makbeta, który z kolei w 1057 roku poległ z ręki niejakiego  

Malkolma. Źródłem wiedzy były dla Szekspira Kroniki Anglii, Szkocji i 

Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w 1577 roku. Dramat 

ten został po raz pierwszy wystawiony w 1606 roku w Hampton Court 

specjalnie dla Jakuba I i jego szwagra Chrystiana – króla Danii.   

2. Czas i miejsce akcji   

Akcja dramatu toczy się w XI wieku w Szkocji, tylko sceny z aktu IV  
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rozgrywają się w Anglii. Jednak autor podaje również konkretne  

miejsca, w których toczą się niezwykłe wydarzenia. Są to na przykład  

obóz wojskowy, wrzosowiska Szkocji, siedziba czarownic w  

domostwie w Forres, zamki: królewski Forres, zamek Makbeta  

Inverness, zamek Makdufa Fajf, zamek Dunzynan, las Birnam, itp.  

Czas dramatu jest dłuższy niż wymagany przez normę antyczną. Nie  

jest to jeden dzień tylko kilka lat. Akt I rozgrywa się w ciągu jednego  

dnia. Akt II obejmuje noc i poranek kolejnej doby. Ramy aktu III są  

trudne do określenia, ponieważ należą tu sceny: kilka godzin z uczty,  

zjawienie się wiedźm, krótka rozmowa dwóch panów szkockich. W  

akcie IV Szekspir ukazał sceny, które nie muszą następować zaraz po  

sobie, ale mogłyby być oddzielone nawet miesiącami czy latami. Akt  

V rozgrywa się w ciągu jednego dnia, tutaj Szekspir ukazał ostateczne  

konsekwencje popełnionych przez parę kochanków zbrodni.  

3. Charakterystyka najważniejszych bohaterów   

Makbet – wódz hrabstwa Glamis. Poznajemy go jako znakomitego  

wodza, odważnego i działającego według kodeksu rycerskiego  

żołnierza, wiernego i oddanego wasala króla Dunkana. Wszystko się  

jednak zmienia, kiedy czarownice przepowiadają mu przyszłość.  



 

 

Mówią mu, że obejmie władzę i zrobi niewyobrażalną karierę. Kiedy  

słowa wiedźm zaczynają stopniowo się spełniać, Makbet nie potrafi  

zapomnieć o dalszych obietnicach. Wraz z rozwojem akcji  

systematycznie zmienia się w mordercę.  

Lady Makbet – żona tytułowego bohatera. Kobieta żądna władzy,  

pozbawiona skrupułów. Gdy dowiaduje się o przepowiedni  

czarownic, za wszelką cenę stara się namówić męża do zabicia króla.   

Banko – przyjaciel Makbeta, wódz wojsk szkockich. Czarownice  

przepowiedziały mu, że zostanie ojcem królów, dlatego został  

zamordowany za rozkaz Makbeta, ponieważ zagrażał jego  

panowaniu.  

Dunkan – był królem Szkocji, swoje rządy sprawował sprawiedliwie,  

dbał o poddanych, dobrych nagradzał, a złych karał. Ginie z rąk  

Makbeta.  

Makduf – lord szkocki. Początkowo był poplecznikiem Makbeta, ale  

musiał uciekać z jego dworu do Anglii. Gdy dowiedział się o śmierci  

swojej rodziny postanowił zemścić się na tyranie.   

Lady Makduf – żona Makdufa. Była dobrą matką i kochającą żoną.  

Została zamordowana wraz z synkiem z rozkazu Makbeta.   



 

 

Malkolm – najstarszy syn zamordowanego króla Dunkana, pracowity  

następca tronu. Po odkryciu zbrodni, w obawie o własne życie, ucieka  

do Anglii. Odmawia walki o szkocki tron, jednak później decyduje się  

zmierzyć z tyranem.  

Donalbein – syn króla Dunkana. Po odkryciu zbrodni, w obawie o  

własne życie, ucieka do Irlandii.   

Fleance – syn Banka. Udało mu się uciec z zasadzki, jaką przygotowali  

na jego ojca i niego samego zbójcy nasłani przez Makbeta.  

Lennox, Rosse, Angus – panowie szkoccy. Dawniej wierni słudzy  

Dunkana i przyjaciele Makbeta. Lennox przeciwstawił się Makbetowi i  

wraz z innymi wyruszył przeciwko niemu.  

Siward – hrabia Northumberland, dowódca wojsk angielskich,  

przybyłych pod Dunzynan na wojnę z królem-tyranem, Makbetem. W  

walkach zginie jego syn, Młody Siward.  

Hekate – najważniejsza z czarownic, boginka wojny i zemsty. To  

właśnie ona zapowiada koniec wielkości Makbeta.   

Trzy wiedźmy – czarownice, które przepowiadają przyszłość  

Makbetowi i jego przyjacielowi Banko. 


