
klasa I TG1TF1 – 21 maja 

 

 

 

Ten temat nie wymaga wysłania pracy domowej. 

Zredaguj pod tematem w zeszycie krótką notatkę, w której wyjaśnisz, na czym polegała przemiana 

Makbeta (informacje znajdziesz w tej lekcji). 

1. Wewnętrzne rozterki przed popełnieniem pierwszej zbrodni 

 

Makbet –  rycerz bezgranicznie oddany królowi, waleczny żołnierz, dzięki któremu Szkoci pokonali  
w bitwie wojska norweskie – pod wpływem przepowiedni czarownic zaczyna myśleć o objęciu tronu. Aby 
zrealizować swoje marzenie, musi zabić Dunkana. Przed popełnieniem zabójstwa wygłasza monolog - jest 
to scena symboliczna, w której Makbet oczami wyobraźni widzi sztylet (symbol zbrodni). Wypowiedź 
bohatera uwidacznia jego wewnętrzne rozterki. 
 

William Szekspir Makbet 

akt II, scena 1 (fragment) 

Analiza fragmentu 

 

 

Co to jest?... Sztylet?... O tutaj, przede mną... 

Zwrócony w moją stronę rękojeścią... 

Niech się przekonam... 

 

Próbuje chwycić to, co widzi... 

 

Wymyka się dłoni... 

Ale nie oczom, bo dalej go widzę. –  

Czy to możliwe zdradliwy fantomie, 

Byś był dostępny jedynie wzrokowi, 

A dotykowi już nie? Czy więc aby 

Nie jesteś tylko zwykłym urojeniem, 

 

– widzi sztylet, próbuje go uchwycić, ale jest to 

tylko majak; 

 

 

 

– zastanawia się, czy to, co widzi, jest wytworem 

jego rozgorączkowanej wyobraźni; 

 

 

Temat: Przemiana psychologiczna Makbeta 



Tworem gorączki mojego umysłu? 

Widzę cię dalej... 

 

wyjmuje sztylet 

 

...i to tak wyraźnie 

Jak ten tu oto, który trzymam w dłoni. 

Jesteś tym właśnie, czym mam się posłużyć, 

I pokazujesz mi kierunek, w którym 

Też miałem zaraz podążyć. – Mój wzrok 

Przy innych jest albo głuptakiem, 

Albo przeciwnie: prawdziwym geniuszem. –  

Dalej cię widzę... a na twoim ostrzu 

I rękojeści wszędzie ślady krwi, 

Których poprzednio nie było. – Nieprawda, 

Nie ma niczego takiego. Tę krew 

Domalowują tylko moje myśli. –  

Po naszej stronie globu wszystko teraz 

Jest jakby martwe i pod całun snu 

Cichcem wślizgują się złowrogie zmory; 

Nieczysta Siła odprawia swój sabat, 

Bladej Hekacie składając ofiary; 

I wyją wilki, budziciele Mordu, 

Który się zrywa na ten zew i głodny 

Rusza na żer jak upiór, i podchodzi 

Chyłkiem ofiarę. – Niezgłębiona ziemio, 

Nie bacz na moje kroki, nie nasłuchuj, 

Dokąd zmierzają, bo jeszcze kamienie 

Gotowe wydać mnie i cała ich groza 

Tej chwili pryśnie, a wraz z nią i reszta. –  

Gadam i gadam, a on ciągle żyje. 

Mową go przecież nigdy nie zabiję. 

 

Słychać dzwonek. 

 

Oho! Ten dzwonek to znak, że już czas 

Iść mi do ciebie, a tobie, Duncanie: 

Do Nieba albo Piekła. – Niech się stanie. 

 

 

 

 

 

– wydaje mu się, że sztylet to znak, który wskazuje 

drogę „którą i tak szedłem”; 

– przyznaje, że planował wkroczyć na drogę 

zbrodni; 

– dostrzega, że na rękojeści sztyletu pojawiły się 

plamy krwi, a po chwili stwierdza, że to złudzenie; 

– jest przekonany o wszechobecności śmierci, która 

zapanowała nad globem; 

– kreśli wizję przerażającego świata, który 

pozostaje we władaniu sił ciemności; 

– pragnie ukryć swoje zamiary z obawy, że straci 

dogodną okazję do morderstwa; 

 

 

 

 

 

– gani sam siebie za to, że za dużo mówi i że słowa 

ostudzą zapał; 

 

 

– głos dzwonka, który przerywa jego rozmyślania, 

traktuje jak sygnał do działania; 

– przepowiada śmierć Duncanowi i wychodzi 

dokonać zbrodniczego czynu. 

 

Sztylet, który ukazuje się Makbetowi, to rekwizyt znaczący; symbolizuje drogę zbrodni, na którą wkracza 
bohater; zapowiada pierwsze dokonane przez niego morderstwo; jest narzędziem zła. 
 
Szekspir rysuje sylwetkę zbrodniarza i procesy, które zachodzą w jego osobowości. Pokazuje moralny 
upadek człowieka i szuka genezy zła. Ukazuje wpływ destrukcyjnych czynników na szlachetną naturę, 
sugerując odbiorcy, że uśpione zło mogą wyzwolić nie tylko okoliczności zewnętrzne, lecz także cechy 
natury ludzkiej: ambicja, słabość, uleganie wpływom, niestałość. 



 
2. Sytuacja kluczowa dla przyszłych losów Makbeta 

 
Drzewko decyzyjne ukazuje bohatera w sytuacji kluczowej – wymagającej od niego podjęcia decyzji 
(pozytywne i negatywne konsekwencje każdego z możliwych wyborów).  
 

 
 

3. Jaką przemianę (metamorfozę) przechodzi Makbet? 

 

 



Zmienia się on z pokornego sługi Duncana do tyrana, zabójcy i uzurpatora. Przed metamorfozą 

Makbet był szkockim generałem, odważnym wodzem, dzielnym, uniżonym królowi człowiekiem. Wsławił 

się męstwem i odwagą podczas bitwy pod Torres. Był to wówczas patriota kochający ojczyznę i seniora. 

Niestety, już w kolejnych scenach poznaliśmy Makbeta z innej, ciemnej strony osobowości. 

Co sprawiło, że bohater przeszedł tak skrajną metamorfozę? Czynników jest wiele. Pierwszym jest  

z pewnością przepowiednia wiedźm. Czarownice nazywają Makbeta tanem Glamis i Kawdoru, co spełnia 

się błyskawicznie – tytuły te zostają nadane dzięki zasługom wojennym bohatera. Wiedźmy przepowiadają 

mu przejęcie tronu, co generał z początku lekceważy. Spełnienie pierwszej części przepowiedni budzi 

podejrzenia Makbeta oraz podsyca jego uśpioną ambicję. Bohater zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że 

może zostać królem, jeśli tylko „pomoże” losowi. 

Wpływ na przemianę Makbeta ma bez wątpienia jego żona. Nazywa go ona tchórzem, namawia do 

zbrodni i eskaluje żądzę władzy. Wydaje się być kobietą twardą i nieustępliwą. Makbet decyduje się zabić 

Duncana. Od tej pory jest już zmuszony zabijać, aby utrzymać władzę. Zabita zostaje służba króla, na którą 

bohater zrzucił winę. Także Banko nie uszedł z życiem, ponieważ Makbet obawiał się, iż ten zostanie 

„ojcem królów”, jak określiły go czarownice. Nawet rodzina Makdufa, który zaczął podejrzewać tyrana, 

zostaje zamordowana. Skutki przemiany dają się zauważyć dość szybko. Makbet traci wszelkie skrupuły, 

popada w obłęd. Szkocja pod jego rządami przeistacza się w kraj ludzi uciskanych, biednych, zastraszanych 

Choć króla dręczą przerażające koszmary – nie czuje żalu. W ostatecznej walce mówi: „Póki widzę tu 

żyjących – ich będę zabijać”. Okazuje się jednak, że przepowiednie czarownic to złuda, a władca ponosi 

klęskę – zostaje zabity; Lady Makbet popełnia samobójstwo. 

 

 


