
 

 

Język polski kl. 1ts 20.04.2020r., 23.04.2020r. 

 

Temat: Szekspir i nowatorstwo teatru elżbietańskiego. Świat 

metafizyczny i jego funkcje w „Makbecie” W. Szekspira. 

  

Jesteś po lekturze „Makbeta”. Zapoznaj się z notatką 

poniżej, a następnie sporządź w zeszycie własną dotyczącą 

najważniejszych punktów. Uzupełnij kartę pracy nr 1 (wklej 

ją lub przepisz do zeszytu). 

 

1. Teatr elżbietański 

Typ teatru publicznego, który rozwinął się w Anglii za panowania 

Elżbiety I, o bardzo charakterystycznej budowie. Spektakle tworzyły 

zawodowe zespoły teatralne (The Globe, The Rose, The Swan, The 

Fortune), a tekstów dostarczali dobrze wykształceni dramaturdzy, 

którzy osobiście czuwali nad kształtem przedstawienia. Pierwszy tego 

typu budynek (The Theatre) powstał w 1576 r. pod Londynem. Był 

pierwszą stale działającą sceną publiczną – wcześniej grywano na 

targach i w ogrodach. Na niej odbywały się premierowe spektakle 

dramatów Szekspira, a sam pisarz występował jako aktor. Konflikt z 

właścicielem działki zakończył się eksmisją artystów, którzy przenieśli 

się wówczas do nowej siedziby – słynnego The Globe („Pod Kulą 

Ziemską”). Drewniany budynek teatru spłonął w 1613 r., gdy pokryty 

słomą dach zajął się ogniem użytym w spektaklu Henryk VIII. 



 

 

Odbudowany w ciągu roku – został następnie zburzony przez 

purytan. W 1997 r. otwarto jego replikę, znajdującą się jednak w 

innym miejscu niż oryginalne. 

 

Schemat ukształtowania przestrzeni teatralnej wpłynął na swoisty 

charakter przedstawień teatru elżbietańskiego – opierających się na 

poetyckiej wyobraźni i sztuce aktorskiej, niemal całkowicie 

pozbawionych efektów widowiskowych. Otwarty układ właściwy 

estradzie, w którym nakładała się na siebie przestrzeń widowni i 

sceny, sprawiał, że teatr stawał się modelem świata. 

Oprac. na podstawie Słownik wiedzy o teatrze, praca zbiorowa, Bielsko-Biała 2005, s. 139–1401.  

 

2. 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.  

3. Czas i miejsce akcji  

Akcja dramatu toczy się w XI wieku w Szkocji, tylko sceny z aktu IV 

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. 

4. 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. 

 

 



 

 

Karta pracy 1. Tajemnice czarnej magii 

 

1. Wpisz do tabeli informacje związane z czarownicami. 

 

Okoliczności spotkania 

czarownic 
 

 

Jak wyglądają? 
 

 

Jakie maja 

możliwości, na czym 

polega ich działanie? 

 

Jakimi cechami 

charakteryzują się ich 

wypowiedzi? 

(przykład ze sc. I) 

 

 

Z jakich składników 

przygotowują swoje 

mikstury?  

 

 

 

 
Jaką funkcję pełnią w 

kontekście problemu 

zła? 

 

 

  

 

 

 



 

 

2. Uzupełnij schemat metaplanu, analizując sytuację Makbeta po 

drugiej przepowiedni czarownic. 

 

Jak jest? Jak być powinno? 

  

  

  

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

 

Wnioski 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zdjęcie z przedstawienia w londyńskim teatrze Almeida z 2005 r. 

pokazuje, jak reżyser wyobrażał sobie szekspirowskie Wiedźmy. 

Opisz swoje wyobrażenie czarownic w trakcie lektury.

Janet 

Whiteside, Ann Firbank, Jane Thorne jako Trzy Wiedźmy oraz Simon Russell Bealew roli Makbeta, Almeida 

Theatre, Londyn, 2005 
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Uzupełnione karty pracy proszę przesłać do 25 kwietnia br. 

w formie zdjęcia lub dokumentu Word na e-mail: 

marti26.84@o2.pl  

Praca jest obowiązkowa, jej niewykonanie skutkuje oceną 

niedostateczną. Przypominam o podpisywaniu prac, 

informuję, że prace nadesłane po wyznaczonym terminie 

będą skutkowały oceną niedostateczną. 


