
klasa I TG 

13,15 maja – środa, piątek 

Przeczytaj zawarte w lekcji informacje. W zeszycie napisz notatkę, w której 
wyjaśnisz, dlaczego nadano Lady Makbet określenie „demoniczna” (użyj przy 
tym pojęcia „femme fatale”). 

Na końcu pliku znajdziesz pracę domową. 

Lady Makbet to największa i najnieszczęśliwsza zbrodniarka z dramatów Szekspira. W pierwszej chwili 

wydaje się amoralna, demoniczna, pozbawiona zasad – jednoznacznie zła i godna potępienia. Ale trzeba też dostrzec 

tragizm i niejednoznaczność tej bohaterki.  

1. Charakterystyka Lady Makbet

Imię: nieznane. 

Wygląd: nie wiadomo. Chyba jednak musi być piękna i zmysłowa, 

skoro mąż tak bardzo liczy się z jej zdaniem i pragnie jej 

zaimponować. 

Najtragiczniejszy zwrot w życiu: popada w obłęd. 

Przemiana wewnętrzna: z silnej, bezkompromisowej kobiety 

zmienia się w kruchą, bezbronną, apatyczną istotę (po 

popadnięciu w obłęd). 

Mocne strony: silny charakter, niezłomna, konsekwentna, 

konkretna, nie bawi się w sentymenty, zdecydowana w działaniu, 

opiekuńcza wobec męża, ambitna, opanowana – umie zachować 

zimną krew nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach, jest 

podporą męża. 

Słabe strony: idzie po trupach do celu, apodyktyczna, szydercza, 

bywa nieprzyjemna, złośliwa, gardzi słabeuszami, potrafi zranić 

dumę Makbeta, nie przebiera w środkach.  

2. Przemiana psychologiczna Lady Makbet

Lady Makbet na początku utworu to silna, pewna siebie i bezkompromisowa kobieta. Popełniane zbrodnie 

zdają się nie robić na niej większego wrażenia. Bohaterka działa zgodnie z zasadą, że cel uświęca środki. Wydaje się, 

że nic jej nie złamie. Gdy Makbet waha się przed popełnieniem zbrodni, gdy łamie się i wyrzuca sobie, że postąpił 

niegodnie i złamał swoje zasady, ona stara się rozwiać jego wątpliwości. To kobieta czynu. Nikt nie spodziewałby się, 

że się załamie, że da o sobie znać uśpione sumienie i Lady Makbet popadnie w obłęd. Stan psychiki lady Makbet, na 
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skutek długo tłumionych napięć, odtrącenia i samotności (Makbet przestaje zwracać na nią uwagę) staje się bardzo 

zły. Jej lunatyzmowi towarzyszy lęk przed ciemnością, automatyzm ruchów (gest umywania rąk, rzekomo 

poplamionych krwią), halucynacje wzrokowe i węchowe (wszędzie widzi krew i wyraźnie czuje jej zapach). 

Bezbronna, słaba, snuje się po pałacu, budząc niepokój służby, dam dworu i wezwanego do niej lekarza. W transie 

zdradza, że jej mąż i ona są odpowiedzialni za kilka zbrodni. Na końcu utworu Lady Makbet popełnia samobójstwo. 

3. Ważne sceny z udziałem Lady Makbet 

 

4. Lady Makbet jako femme fatale 

Femme fatale jest to określenie kobiety, która doprowadza mężczyznę do zguby czy całkowitej porażki. 

Wykorzystuje przy tym swoją pozycję społeczną lub cechy osobiste.  

Lady Makbet to kobieta żądna władzy i zaszczytów, nieznającej skrupułów i niecofającej się przed zbrodnią.  

Jest się postacią ponadczasową w światowej kulturze i symbolizuje: 

ambicję, 

żądzę władzy, 

obłęd, który jest wynikiem popełnionego zła, 

zasadę, że nie ma winy bez kary. 

 

 



5. Niejednoznaczna ocena Lady Makbet 

W. Szekspir wykreował w swoim dramacie postać o skomplikowanej naturze, niejednoznaczną, taką, która 

może zarówno przerażać swoim okrucieństwem, jak i wzbudzić litość bezbronnością i osamotnieniem. 
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Lady Makbet 

ogromna miłość do męża; 

pragnie jego wywyższenia, 
szczęścia; 

głęboko przeżywa, gdy odsuwa się 
od niej; 

cierpi, że nie mogła się spełnić 
jako matka – z treści dramatu 

wynika, że miała kiedyś dziecko, 
ale je straciła; 

ma wyrzuty sumienia, okazuje się 
słaba, przeraża ją fakt, że 

doprowadziła do krwawych 
wydarzeń;  

popada w obłęd (boi się ciemności, 
ciągle wyciera sobie ręce – wydaje 
jej się, że jest na nich krew, wciąż 

czuje jej zapach); 

popełnia samobójstwo. 

osoba o wygórowanych ambicjach, 
zawzięta i bez skrupułów 

zmierzająca do celu; 

kpi z Makbeta i bezlitośnie mu 
dokucza; 

podjudza jego ambicję; 

popycha Makbeta do zbrodni; 

pomaga przy dokonaniu 
zabójstwa, jest cyniczna, 

wyrachowana, bezwzględna, 
zachowuje zimną krew, 

nie przewiduje dalszych 
komplikacji, jakie mogą wyniknąć 

po zamordowaniu Dunkana. 



 

 

 

 

 

1. Przeczytaj tekst Zuzanny Lewandowskiej „Protagonistka Lady Makbet poszukiwana” i napisz jego 
streszczenie liczące 40 – 60 słów (licz jako wyrazy również zaimki, spójniki, przyimki). Na końcu podaj liczbę 
użytych w nim wyrazów. 

Wniknąwszy głębiej w fabularne zawiłości „Makbeta” Williama Szekspira, odnieść można wrażenie, że małżonka 
tytułowego bohatera zasługuje na tyle samo albo i nawet więcej uwagi niż on. Tymczasem wyrazistej i 
pełnowymiarowej postaci Lady Makbet próżno szukać w powstałych dziełach [filmowych], które łączy patriarchalny 
punkt widzenia. Objawia się on przede wszystkim skoncentrowaniem na męskich postaciach i prowadzeniem fabuły 
wokół ich historii. [...]  
Obok „Makbeta” – jednego z najbardziej nośnych kulturowo dramatów Williama Szekspira – nie mogli rzecz jasna 
obojętnie przejść filmowcy, co jakiś czas wskrzeszając historię króla Szkocji na szklanym ekranie. Opowieść 
adaptowano kilkadziesiąt razy i to nie tylko w anglojęzycznych krajach, jak Anglia, Australia czy Stany Zjednoczone, 
ale również… w Japonii i Indiach.  [...] W przywołanych filmach zaskakuje tak małe przywiązanie nie tylko do roli, jaką 
w dramacie odegrała Lady Makbet, ale i do samej konstrukcji postaci, która zdaje się roztaczać szerokie pole 
interpretacyjne. Kobieta fatalna, szalona, silna, zdeterminowana, feministka, wampirzyca – zdaje się, że kontekstom, 
jakie można nadać tej postaci, nie ma końca. Warto pokusić się zatem o próbę wskazania kilku kierunków, w których 
mogliby podążyć filmowcy chcący uczynić z „Makbeta” dramat kobiety. 
           Lady Makbet – jako jedna z najbardziej charakterystycznych figur biblijnej Salome, czyli  kobiety fatalnej, istoty 
przeklętej, przynoszącej mężczyźnie zgubę i porażkę poprzez działanie wewnętrznej „siły demonicznej” – zasługuje 
na więcej uwagi niż jej małżonek chociażby z racji stworzenia pewnego prototypu femme fatale. Zazwyczaj 
interpretuje się jej postać w kontekście „żądzy władzy”, co oczywiście jest głównym motorem napędzającym 
machinę zguby, jednak gubi się przy tym aspekt psychoseksualny, który stanowi istotną stronę „fatalizmu” tkwiącego 
w bohaterce. Jak pisała w swojej „Biografii wampira” Maria Janion „»Najbardziej krwawe zbrodnie są prawie zawsze 
dziełem kobiety… To ona je sobie wyobraża, układa je, przygotowuje, kieruje nimi«. Kobieta bowiem jest w naturalny 
sposób »chora« (…), jest chorym potworem o skłonnościach sadystyczno-wampirycznych. Wampiryzm ma po prostu 
we krwi” (Janion 2002: 216-218). 
             Dokonawszy w końcu zbrodni na Dunkanie, Makbet zjawia się przed obliczem żony odurzony tym, co uczynił: 
omamiony wizją swojego czynu, niezdolny do pojęcia tego czego de facto się dopuścił i przerażony głosami 
budzącego się sumienia. Wzburzona Lady Makbet znów demonstruje mu potęgę swojej demonicznej siły – pozbawia 
męża „męskości” i bierze sprawy w swoje ręce, kończąc zbrodnię i czyszcząc sztylety. Umazana krwią jawi się jako 
wampirzyca, która właśnie nasyciła podsyconą erotyzmem żądzę. [...] Symboliczne i ukazane przez pryzmat 
demonicznej seksualności, działania Lady Makbet „predestynują ją do roli wampira, wodzącego mężczyzn na 
pokuszenie i pijącego ich krew” (Janion 2002: 212). Jako przeciwieństwo „anioła domu” jest ona w swej zbrodniczej 
pewności siebie i szatańskim, wyuzdanym pożądaniu, niewątpliwie najbardziej „krwawą” femme fatale ze wszystkich 
szekspirowskich postaci kobiecych. [...] 

http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=328&artykul=6243 

 

2. Zredaguj list pożegnalny Lady Makbet do męża, który mogła napisać tuż przed swoją śmiercią. 

Nawiąż w nim do treści dramatu. 

Praca domowa 

Zad. 1. – obowiązkowe (termin: 18 maja) 

Zad. 2. – dobrowolne (termin: 20 maja) 
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