
Klasa 1 Ma – 25 marca, 27 marca 

Temat: Główne wydarzenia „Makbeta” W. Szekspira. 

Proszę o przeczytanie „Makbeta” W. Szekspira. Tekst lektury możesz znaleźć tu: 

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

Po lekturze tekstu zapoznaj się z notatką poniżej. Najważniejsze informacje zanotuj w zeszycie. 

1. Czas i miejsce akcji „Makbeta”

Makbet rozgrywa się w XI wieku, czyli w Średniowieczu. Jest to czas walk szkocko-

norweskich (króla Dunkana z królem Swenem). Szekspir sięga więc do czasów o sześć wieków 

wcześniejszych niż jego własne: 1040 r. – śmierć Dunkana, 1057 r.– śmierć Makbeta, 1606 r. 

– napisanie Makbeta przez Szekspira. Czas dramatu jest dłuższy niż wymagany przez normę

antyczną jeden dzień. Jest to kilkanaście lat, ale oczywiście sam dramat ukazuje tylko pewne

wydarzenia, sceny z tego okresu.

Akt I rozgrywa się w ciągu jednego dnia (bardzo wartka akcja, wiele znaczących wydarzeń).

Akt II obejmuje noc oraz poranek następnego dnia. Ramy aktu III są trudne do określenia,

ponieważ należą tu sceny: kilka godzin z uczty, zjawienie się wiedźm (również krótkie), chwila

rozmowy dwóch panów szkockich. W akcie IV wydarzenia nie tracą tempa i znów ukazane są

wyrywkowe sceny, które nie muszą następować zaraz po sobie, ale mogłyby być oddzielone

nawet miesiącami czy latami. W tej części dramatu Szekspir pokazał kilka momentów

najbardziej znaczących dla panowania króla Makbeta. Akt V rozgrywa się w ciągu jednego

dnia, choć również można przypuszczać, że Szekspir wyciął jakiś odcinek czasu – np. choroba

Lady Makbet trwała długo, a na scenie widzimy tylko jedną wizytę doktora.

Miejsca akcji tworzą właściwie cztery zamki szkockie (zamek królewski Forres, zamek 

Makbeta Inverness, zamek Makdufa Fajf, zamek Dunzynan), wrzosowisko pod Forres, jaskinia 

wiedźm, las Birnam, dwór angielskiego króla Edwarda. Rozmieszczenie wydarzeń w tak różnej 

scenerii jest kolejnym zabiegiem Szekspira, wykraczającym poza normy klasycznego dramatu. 

2.  Bohaterowie „Makbeta”

Makbet – postać tytułowa. Jest wasalem i bliskim krewnym króla Dunkana. Dowodzi 

wojskiem królewskim w wojnie szkocko-norweskiej. Jego zamek znajduje się w Inverness. 

Mąż Lady Makbet. 

Na początku Makbet jest bohaterem wojennym. Wyróżnia się walecznością, wiernością 

królowi. Jego uczynki są sprawiedliwe, mężne i godne naśladowania. Jest szlachetnym 

rycerzem, ceniącym przyjaźń Banka i służbę u króla. 

Kiedy dowiaduje się od wiedźm, że zostanie królem, rodzą się w nim niemoralne żądze – myśli 

o dokonaniu zbrodni na królu, aby przyspieszyć spełnienie się przepowiedni. Myśl o władzy,

podsycana przez żonę, popycha Makbeta do zamordowania Dunkana. Wkrótce, jako król

Szkocji, Makbet staje się tyranem. Rządzi bez skrupułów, zabija przyjaciela i rodzinę Makdufa

- wiernego Dunkanowi lorda. Makbet ginie w walce z Makdufem, chcącym przywrócić tron

prawowitemu następcy dawnego króla.
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Lady Makbet – żona tytułowego bohatera. Kobieta ambitna, bezwzględna, opanowana. Ma 

ogromny wpływ na męża. W swej przebiegłości doskonale planuje zbrodnię i zacieranie jej 

śladów. Mimo swego uporu, pozornej twardości charakteru i braku sumienia – Lady Makbet 

popada w obłęd po dojściu Makbeta do władzy. Kobieta dzieli z mężem cierpkie owoce ich 

niemoralnych uczynków. Najprawdopodobniej popełnia samobójstwo.  

 

Banko – przyjaciel Makbeta. Jest dowódcą wojsk Dunkana w wojnie szkocko-norweskiej. 

Podobnie jak Makbet, Banko zdobył sławę jako waleczny rycerz, dzięki któremu Szkocja 

wygrała z wrogiem. Postać szlachetna, prawdomówna, wierna ideałom, racjonalna. Czarownice 

przepowiadają mu, że zostanie ojcem królewskiego rodu. Banko przestrzega Makbeta przed 

złudnością przepowiedni wiedźm, próbuje logicznie analizować słowa wieszczek i zachowuje 

dystans do tych istot o niepewnych intencjach. 

 

Banko podchodzi do przepowiedni wiedźm zupełnie inaczej niż Makbet. To z jego ust wypłynie 

opis dziwnych wieszczek, przypominających kobiety, nienaturalnie zniekształcone [w. 133-

142]. Jest on więc bacznym obserwatorem. Chce zbadać, czy zjawy są prawdziwe, czy też może 

zostały wywołane przez trujące rośliny, które obaj mężczyźni mogli wcześniej spożyć. 

Przyjaciel głównego bohatera zauważa, że nie należy ufać słowom niepewnych istot. Jest więc 

człowiekiem twardo stojącym na ziemi. 

W późniejszych scenach tragedii Banko daje dowody, że potrafi być przyjacielem, dochować 

tajemnicy. Nie zdradza Makbeta przed królem Dunkanem, który nie wie o przepowiedni 

wiedźm. Banko jest postacią neutralną w zagadkowej sytuacji między Makbetem a dworem 

zmarłego Dunkana. Lordowie zaczynają podejrzewać spisek, odsuwać się od Makbeta, 

natomiast Banko wydaje się pozostawać bezstronny. Banko ginie w napaści, zorganizowanej 

przez króla Makbeta, który był zazdrosny o losy przepowiedziane jego potomstwu. 

 

Dunkan – król Szkocji. Władca sprawiedliwy, mężny, doceniający starania poddanych w 

walce dla ojczyzny. Nagradza Makbeta tytułami w zamian za bohaterstwo na polu bitwy. 

Zdrajców ojczyzny karze śmiercią (przykład tana Kawdoru). Dunkan nie podejrzewa 

przemiany swego krewnego, Makbeta, i zatrzymuje się w Inverness, nieświadomy zasadzki na 

swe życie. Ginie z rąk Makbeta.  

 

Makduf – lord szkocki. Postać wierna królowi Dunkanowi, jeden z pierwszych panów, który 

podejrzewa zdradę Makbeta. Jest zmuszony uciekać do Anglii i opuścić żonę i dzieci w swej 

posiadłości w Fajf. Jako niemowlę został wyjęty przez lekarzy z łona matki, zanim upłynęło 

dziewięć miesięcy. Fakt ten będzie przedmiotem jednej z wróżb, dotyczących śmierci Makbeta.  

 

Lady Makduf – żona Makdufa. Dobra matka i wierna mężowi gospodyni, która nie rozumie 

polityki, nie miesza się w sprawy męża. Kobieta racjonalna, łatwowierna, nie rozumiejąca 

głębszych słów synka, który rozumie decyzję ojca i niebezpieczną sytuację polityczną w 

państwie. Lady Makduf, wahająca się, czy wierzyć przestrodze, nie zdąży uciec przed zbójcami 

i zginie wraz z dziećmi. 

 

Malkolm i Donalbein – synowie króla Dunkana. Nie kierują się żądzą władzy, ale stosują 

raczej uniki w polityce, stawiając na wartość ich życia. Po morderstwie Dunkana podejrzewają 

spisek także przeciw sobie i uciekają z kraju. Z daleka obserwują tyrańskie rządy Makbeta. Gdy 

znajdują pomoc u króla Anglii, ruszają przywrócić w ich ojczyźnie ład i spokój. Malkolm, jako 

starszy, przejmuje władzę. Zaprasza poddanych na koronację do Skony. 



 

Malkolm jest postacią drugoplanową, ale razem z Donalbeinem stanowi przeciwwagę postaci 

Makbeta. Malkolm i jego ojciec są typami władców sprawiedliwych, praworządnych, dążących 

do pokoju w państwie. Z tą postawą natomiast kontrastuje wizja władzy, którą reprezentuje 

Makbet-tyran. 

Fleance – syn Banka. Chłopiec, który ucieka z zasadzki zastawionej w lesie na niego i ojca. 

Stanie się ogniwem spełnionej przepowiedni wiedźm, że potomstwo Banka będzie królami 

Szkocji. 

 

Lennox, Rosse, Angus – panowie szkoccy. Chcą przywrócenia sprawiedliwości i prawości w 

Szkocji króla Makbeta. Dawniej wierni słudzy Dunkana i przyjaciele Makbeta. 

 

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. Służą jej wiedźmy, diabliki. Ona 

ma moc kontaktować się z Czartem. Hekate pojawia się wśród wiedźm i zapowiada koniec 

wielkości Makbeta, ponieważ ten nie wezwał jej pomocy w dzień morderstwa Dunkana. 

Hekate, gdy zwraca się do trzech czarownic, nazywa siebie mistrzynią [ich] czarów. Jest 

wściekła, bo wiedźmy postąpiły samowolnie, wciągając Makbeta w krąg zbrodni bez udziału 

Hekate. Poza tym klęska Makbeta będzie większa za jej udziałem, bo bohater chce uniknąć 

kary za swe czyny, nie wierzy we własną zgubę. Hekate mówi też, że zadufanie, same wiecie – 

największy wróg śmiertelnych w świecie.  

 

Trzy wiedźmy – czarownice, które pojawiają się najpierw przed Makbetem i Bankiem, a 

później albo są same na scenie, albo z Makbetem. Przepowiadają przyszłość, ale zawsze mówią 

o niej za pomocą dwuznacznych zaklęć, strof rymowanych i pełnych metafor. Ich słowa są w 

stanie zawładnąć człowiekiem, jeśli ten od razu w nie uwierzy i naiwnie będzie się trzymać 

swojej jednej interpretacji wróżby. 

 

 

 

 

Praca domowa 

Uzupełnij poniższą kartę dotyczącą lektury.  Oczywiście najpierw trzeba lekturę przeczytać 

     Termin odsyłania wypełnionych kart to 1 kwietnia. Karty proszę wysyłać na adres: 

magdarolzsp4@gmail.com 

Praca jest obowiązkowa, jej niewykonanie skutkuje oceną ndst. 
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