
klasa I TG 

5, 6 maja – wtorek, środa 

Ten temat nie wymaga przesłania pracy domowej. 

Przeczytaj informacje zawarte w punktach: 1, 2, 3.  

Na podstawie pkt. 4. i 5. Zredaguj notatkę w zeszycie (odpowiedz w niej na pytanie zawarte w temacie). 

 

 

 

1. Geneza „Makbeta” 

Ten dramat powstał około 1606 roku. Makbet, król Dunkan i Banko są postaciami historycznymi. 
Pracując nad sztuką, W. Szekspir korzystał z historii opowiedzianej w kronice Ralfa Holinsheda.  

2. Czas i miejsce akcji 

Akcja dramatu toczy się w Szkocji i Anglii w XI wieku. 

• Początek i zawiązanie akcji to wrzosowisko, na którym spotykają się trzy wiedźmy i przepowiadają 
Makbetowi przyszłość. 

• Później akcja przenosi się na zamek Makbeta, gdzie dochodzi do mordu. Makbet zostaje wybrany 
królem. 

• Ostatnie sceny rozgrywają się w zamku królewskim, do którego wdzierają się buntownicy; tu 
Makbet zostaje zabity, a królem Szkocji zostaje Malcolm. 

3. Główni bohaterowie dramatu 

Makbet – dzielny rycerz, oddany ojczyźnie i królowi. Wierny, lojalny przyjaciel, człowiek honoru. Choć 
na polu walki Makbet wyróżnia się jako wódz, est człowiekiem rozchwianym wewnętrznie, o słabej 
psychice, podatnym na wpływy innych. Wrażliwy początkowo Makbet poprzez kolejne zbrodnie traci 
wrażliwość – w końcu staje się cynicznym tyranem. A jednak pamięć o zabójstwie dobrego władcy nie 
opuszcza go… 

Lady Makbet – władcza, dumna, energiczna, żądna czynu. Ambitna i uparta, umiejętnie podsyca w 
mężu chore ambicje. Wykorzystuje siłę swojego charakteru i pragnienie Makbeta, by zaimponować żonie. 
Gdy marzenie o władzy w końcu się spełnia, nie dane jej jest długo się tym cieszyć. Popada w obłęd – 
despotyczna kobieta zmienia się w lękliwą, niepewną istotę. Mąż, dla którego niegdyś była tak ważna, na 
wieść o jej śmierci reaguje cynizmem i obojętnością. 

Makduf – szkocki arystokrata. Od początku nie wierzy w niewinność Makbeta, odmawia mu 
posłuszeństwa, ucieka do Anglii. Dowiaduje się, że Makbet kazał wymordować jego rodzinę. Wraca z armią 
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do Szkocji i w bitwie zabija Makbeta. Makduf został „wypruty przed porodem” z łona matki, więc 
przepowiednia, że nie zabije Makbeta człowiek zrodzony z kobiety, się sprawdza. 

Król Dunkan – idealny władca: sprawiedliwy, opiekuńczy, waleczny. Obdarza szacunkiem i przyjaźnią 
oddanych mu wodzów, ma do nich zaufanie. 

Wiedźmy – to właśnie one na początku tragedii przepowiadają Makbetowi, że zostanie królem. 
Pojawiają się jeszcze raz w IV akcie, łudząc Makbeta obietnicami bezpieczeństwa. Są symbolem zła 
istniejącego obiektywnie lub w umyśle Makbeta. 

4. Dramat o władzy 

Makbet Szekspira, określany czasem jako 

krwawa tragedia, jest przede wszystkim 

utworem o władzy, która stanowi tak wielką 

pokusę, że kruszy najszlachetniejsze 

charaktery i wpycha człowieka w otchłań 

zbrodni.  

Akcję dramatu umiejscowił autor  

w czasach mrocznego średniowiecza. 

Szczególny klimat tworzą: posępny urok starego zamczyska, chłód pałacowych komnat, groźna sceneria 

wrzosowiska, na którym wodzowie armii szkockiego króla Dunkana – Makbet i Banko – spotykają 

czarownice. Pod wpływem ich przepowiedni budzą się w Makbecie chore ambicje: pragnie sławy, władzy, 

wielkości. Ostatnie skrupuły pomaga mu przełamać żona, zachęcająca do zabicia króla i sięgnięcia po tron. I 

tak się staje: Makbet morduje Dukana i zostaje królem Szkocji. 

5. Wpływ ambicji na postępowanie Makbeta 

Przeczytaj fragmenty dramatu.  

W I Makbet rozmawia z Dunkanem 
(scena świadczy o tym, że jest 
rycerzem oddanym królowi).  

W II - Makbet nie jest jeszcze do 
końca przekonany, czy zabić króla. 
Waha się, bowiem przeciwko temu 
morderstwu przemawia wiele 
argumentów. Ostatecznie jednak 
decyduje się popełnić zbrodnię. 
Przeważył jeden czynnik – ambicja. 

 



Fragm. 1. Fragm. 2. 
 

Duncan 
Witaj, przezacny kuzynie. 
Niewdzięczność właśnie kamieniem tłoczyła me 
serce. 
Takeś daleko naprzód się posunął, 
Że mój najszczerszy zapał wywdzięczenia 
Nie zdołałby cię doścignąć. Wolałbym, 
Żebyś był zasług tyle nie położył, 
Bobym mógł prędzej znaleźć odpowiedni 
Zasób podzięk i nagród. Przyjmij choć 
W niedostatku to szczere wyznanie, 
Żem więcej dłużny, niżem oddać w stanie. 

Makbet 
Służba i honor, którym życie święcę, 
W wykonywaniu swoich obowiązków 
Hojną znajdują już nagrodę. Waszej 
Królewskiej mości pozostaje tylko 
Przyjmować owoc naszych usiłowań; 
Bo siły nasze są dziećmi, sługami 
Tronu i państwa i pełnią jedynie 
Swoją powinność, ściśle wypełniając 
To, co im miłość ku monarsze 
I dobro kraju nakazuje. 

 

 

Makbet 
Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, 
Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. 
Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć wszelkie 
Dalsze następstwa, gdyby ten czyn mógł być 
Sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego 
Tylko tu, na tej doczesnej mieliźnie, 
O przyszłe życie bym nie stał. Lecz zwykle 
W podobnych razach tu już kaźń czeka. 
Krwawa nauka, którą daję, spada 
Na własną naszą głowę. Sprawiedliwość 
Zwraca podaną przez nas czarę jadu 
Do własnych naszych ust. Z podwójnych względów 
Należy mu się u mnie bezpieczeństwo: 
Jestem i krewnym jego i wasalem 
To samo zbyt już wyraźnie potępia 
Taki postępek – lecz jestem, co więcej, 
I gospodarzem jego, który winien 
Drzwi zamknąć jego zabójcy, nie, odwrotnie 
Sam mu do piersi krwawy nóż przystawiać. 
A potem – Duncan tak skromnie piastował 
Swą godność, tak był nieskalanie czysty 
W pełnieniu swego wielkiego urzędu, 
Że cnoty jego, jak anioły nieba, 
Piorunującym głosem świadczyć będą 
Przeciw wyrodnym sprawcom jego śmierci, 
I litość, jako nowo narodzone, 
Nagie niemowlę lub cherub siedzący 
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach, 
Wiać będzie w oczy każdemu okropny 
Obraz tej zbrodni, aż łzy wiatr zaleją. 
Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec 
Podżega we mnie tę pokusę, to jest 
Ambicja, która przeskakując siebie, 
Spada po drugiej stronie. 

 

Wnioski 

• Dla wymowy całości utworu to fragmenty niezwykle istotne: przedstawiają przemianę wewnętrzną 

bohatera, odsłaniając jego upadek moralny i wypaczenie charakteru. Prezentują tym samym odmienność 

szekspirowskiego poglądu na temat ludzkiej natury od teorii głoszonych przez renesans. Człowiek w ujęciu 



autora Makbeta nie podlega działaniu sił wyższych, sam stanowi o własnym losie, ulegając sile żądz i 

namiętności. 

• Makbet w pierwszej scenie jawi się jako postać ukształtowana według wymogów średniowiecznego 

szlachcica. Stanowi wręcz modelowy przykład doskonałego rycerza, jakiego opiewały średniowieczne 

chanson de geste (=pieśń o czynach): honorowy, waleczny, oddany królowi i ojczyźnie odbiera od Dunkana 

podziękowania za poniesione zasługi. Jednocześnie z należnym królowi szacunkiem bohater składa 

deklarację wierności i służby, zapewniając skromnie, że wypełniał tylko rycerską powinność. 

• Ogrom poświęcenia i odwaga okazana w walce kontrastują z kruchością i słabością wewnętrzną 

ukazaną we fragmencie drugim. Makbet jest człowiekiem o delikatnym, wrażliwym sercu i refleksyjnej, 

uduchowionej naturze. Zanim popełni zbrodnię, przeżyje prawdziwą udrękę myśli. 

• Makbet przed zabójstwem króla Duncana toczy ze sobą wewnętrzną walkę. Targają nim wątpliwości 

natury moralnej: bohater ma świadomość, że królobójstwo jest czynem haniebnym, że, zabijając króla, 

sprzeniewierzy się wartościom kodeksu rycerskiego i kodeksu etycznego. Wie również, że perfidnie 

nadużyje zaufania, jakim obdarzył go Duncan, że uhonorowany przez króla tytułami winien mu wdzięczność 

a jako gospodarz ma obowiązek zapewnić władcy bezpieczeństwo pod swoim dachem. 

• Poddaje analizie osobę Duncana jako władcy, dostrzegając same zalety: Duncan zdaje mu się 

postacią bez skazy, pełną godności i dobroci – tym trudniej Makbetowi podjąć decyzję o zabójstwie. 

• Bohater również chłodno kalkuluje: rozważa konsekwencje, jakie mogą go spotkać, gdy zbrodnia 

wyjdzie na jaw. Wie, że synowie Duncana będą szukać winowajcy i ta myśl go paraliżuje. Zbrodnia może się 

więc obrócić przeciwko niemu. 

• W decydującym stopniu Makbet ulega jednak sile rozbudzonej ambicji. To ona stanowi 

rozstrzygający argument, który tłumi skrupuły moralne i popycha bohatera do dokonania zbrodni. 

• W świetle drugiego fragmentu Makbet przedstawia się jako człowiek o niestabilnej osobowości, 

chwiejny, silny i słaby jednocześnie, pełen rozterek wewnętrznych. 

Chora ambicja rozpaliła w Makbecie żądzę władzy. Temu pragnieniu nie był w stanie się oprzeć. 

Przeszedł wewnętrzną przemianę. Z prawego, wrażliwego rycerza przeistoczył się w okrutnego, pewnego 

siebie tyrana, któremu nic nie jest w stanie zagrozić. Ujawnił ciemną stronę swojej natury, która  

w sprzyjających okolicznościach zatriumfowała. Rozbudzone ambicję i pokusy mogą być więc siłą niszczącą 

człowieka, zabiją w nim to, co najlepsze, wypaczą najbardziej szlachetny charakter. 

 

 


