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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Wiliam Szekspir (1564 – 1616), czyli angielski poeta, pisarz, dramaturg
oraz aktor. Był człowiekiem, który zreformował teatr, jeden z
najwybitniejszych postaci angielskiej i światowej literatury. Uprawiał
komedie i dramat. Owocem jego intensywnej działalności została duża
ilość sztuk, w tym 154 sonety.
Urodził się w Stratford-upon-Avon w 1564 roku. Był trzecim z ośmiorga
dzieci. Ojciec trudnił się działalnością biznesową oraz polityczną,
matka natomiast wniosła do rodziny świetne szlacheckie pochodzenie,
dzięki czemu młody William mógł pobierać nauki pod okiem najlepszych
asystentów z Oxfordu. Niestety wkrótce ojciec splajtował, więc zmuszony
był zarzucić nauki. Poszedł do pracy wykonując czynności w kilku
magnackich rezydencjach. Pracował tam jako guwerner, sekretarz, a także
aktor dworskich przedstawień. W wieku 18 lat podjął decyzję ważną,
bowiem ożenił się i by już wkrótce mieć z wybranką trójkę dzieci.
Natomiast jego późniejsze życie owiane jest niewiadomą. Istnieją jednak
pewne poszlaki, z których można wywnioskować, iż był w grupie teatralnej
w Londynie. Tym nie mniej to jedynie wnioski z pogłosek, więc znawcy
nazywają tą część jego biografii ”latami straconymi” (”the lost years”).
Działalność artystyczna w latach 1586 – 1612 jest jednak udokumentowana.
Zatem studium nad biografią Szekspira stanowi jego twórczość. Zmarł w
wieku 52 lat, 23 kwietnia 1616, w New Place.

Źródło: https://obliczaludzi.com/william-szekspir/
 

Geneza - Na podstawie zapisanych w utworze sugestii i pewnych skojarzeń
oraz wzmianek o nim i nawiązań w twórczości innych autorów za datę
powstania Makbeta przyjmuje się rok 1606. 
Źródłem wiedzy o Szkocji i Anglii w XI wieku oraz związanych z tą epoką
faktów historycznych, na których zasadza się fabuła tragedii, były dla
Szekspira Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii Raphaela Holisheda wydane w
1577 r. Jest to raczej dzieło literackie niż zapis faktów historycznych. 
Według udokumentowanych źródeł, Makbet, wódz szkocki, rzeczywiście
doszedł do władzy poprzez zabójstwo młodego króla Dunkana I, pokonawszy
go uprzednio w bitwie w 1039 r. Rządził energicznie, ale sprawiedliwie,
zapewniając krajowi spokój i dobrobyt. 
Jako pierwszy władca Szkocji podróżował do Rzymu, do papieża Leona IX.
Miał syna Cormaca i pasierba Lulacha. W 1053 r. poniósł klęskę w bitwie
z wojskami angielskimi pod wodzą Siwarda. Poległ wtedy syn Siwarda,
Osbern Bulax. 15 sierpnia 1056 r. Makbet został pokonany i zabity pod
Lumphanann przez Malkolma III, syna Dunkana. Dokumenty potwierdzają też
istnienie Donalbeina. 
Żona Makbeta o imieniu Gruoch, która w wyniku walk dynastycznych
straciła w dzieciństwie całą rodzinę, a potem pierwszego męża
Gilcomgaina, jako królowa była hojną opiekunką klasztorów. [...] Lady
Gruoch i Lady Makbet w istocie niewiele mają ze sobą wspólnego.
Ostatecznie jednak utrwaliła się w powszechnym odbiorze wersja zdarzeń
zaproponowana przez Szekspira. Chociaż w wielu punktach odbiega ona od
faktów historycznych, stanowi dramatyczne studium mechanizmu władzy,
ważny głos w dyskusji o moralnym aspekcie piastowania wysokich
stanowisk.

3



Dramat szekspirowski

Konstrukcja dramatu stworzona i stosowana przez Wiliama Szekspira (XVI/XVII
wiek) a łamiąca zasadę antyczną trzech jedności: miejsca, czasu i akcji.

Szekspir wprowadził do dramatu (do teatru, na scenę) postaci i wątki
fantastyczne (duchy, nimfy, zjawy itd.), metafizykę. W niektórych dziełach
zmieszał tragizm z komizmem, zwrócił uwagę na obserwacje zachowania bohaterów
i psychologizację postaci (zaglądanie do wnętrza człowieka w poszukiwaniu
przyczyn jego działań – np. „Hamlet”).

Z dorobku i zmian Szekspira skorzystali w XIX wieku romantycy, uznając go za
swojego mistrza i prekursora. Stworzony przez nich dramat romantyczny miał
też cechy w/w gatunku.

Czas akcji dramatu Szekspira to XI wiek, rzecz dzieje się w średniowiecznej
Szkocji.
Czas, w jakim została opowiedziana historia Makbeta, jest znacznie dłuższy niż
ten, jaki obowiązywał w klasycznym dramacie antycznym.
Akt I rozgrywa się w ciągu jednego dnia. 
W akcie II rzecz dzieje się w nocy, następuje początek dnia następnego. 
Ramy czasowe aktu III są określone przez trzy samodzielne wątki:
przedstawionych zostało kilka godzin uczty na zamku Makbeta, czary wiedźm oraz
rozmowa dwóch lordów. 
Akt IV zawiera sceny, które choć następują po sobie, to różnica czasu pomiędzy
nimi mogła być spora. Ta część dramatu zawiera najbardziej znaczące momenty z
okresu panowania Makbeta. 
Akt V trwa z kolei jeden dzień.
Miejscem akcji Szekspirowskiego „Makbeta” są cztery zamki w średniowiecznej
Szkocji: zamek w Forres, zamek w Inverness, zamek Fajf, zamek Dunzynan. Inne
miejsca akcji dramatu to: wrzosowisko nieopodal Forres, jaskinia wiedźm, zamek
króla Edwarda w Anglii.
Wielość miejsc zdarzeń w dramacie, a także długość trwania akcji, które
zdecydowanie przekracza jeden dzień, stanowią oczywiste złamanie naczelnej
zasady tragedii antycznej – zasady trzech jedności.
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Bohaterowie
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.

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.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 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.
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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.
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Problem zła

Najważniejszym tematem Makbeta jest zło w świecie i w człowieku.
Problem ten ukazany został przez Szekspira w sposób wieloaspektowy. Zło
ujawnia się w działaniu na dwóch płaszczyznach: realistycznej i
fantastycznej. W pierwszej sferze znajdują się ludzie, którzy są
prowokowani do dokonywania zła przez fantastyczne wiedźmy i postać
Hekate.

Wiedźmy jako personifikacje zła
Zło, które jest zauważalne od pierwszego momentu tragedii Szekspira,
maskuje się pod postaciami czarownic, jakichś ponadnaturalnych istot.
Dlaczego są złe? Pojawiają się wraz z nastrojem grozy, wywołują
negatywne uczucia – niepokoją zarówno bohaterów, jak i widza.
Czarownice same mówią o swych niecnych zamiarach wobec ludzi, co
sprawdza się w toku akcji dramatu.
Wiedźmy mają wpływ na los człowieka. Z kart dramatu wiadomo, że
czarownice kierują człowiekiem zawsze w tę ciemną stronę. Kuszą, nękają
obietnicą szczęścia, która doprowadza bohatera do absolutnej klęski.
Gdy odkrywa on pozór tej obietnicy, złudność słów wieszczek, jest już
za późno. W scenie czarów nad kotłem czarownice przywołują siły
nieczyste, które mają przepowiedzieć Makbetowi przyszłość.
W tragedii Szekspira postacie wiedźm i Hekate są jedynym ucieleśnieniem
zła. Te postacie wraz ze złowieszczą, groźną scenerią, mają świadczyć o
obecności zła w świecie poza sceną. W końcu XVI wieku istniał jeszcze
problem kobiet palonych na stosie za kontakty z Szatanem. Dziś zjawy w
teatrze, nawet jeśli ich rolą jest pogrążenie bohatera w moralnej
otchłani, odbieramy w kategoriach baśniowych figur lub też jako
zobrazowanie myśli bohatera, czyli element jego psychiki. W XVII-
wiecznym dramacie było inaczej. Postaci, wcielające siły zła na scenie,
miały charakter symboliczny, działały na wyobraźnię, służyły
wprowadzeniu i podkreśleniu problemu, poruszanego przez dramaturga. W
tym wypadku zjawy są narzędziem do analizy zła w świecie. 
Inne interpretacje postaci czarownic
Szekspirowskie wiedźmy, posłanki zła, są postaciami, które można
zinterpretować nie tylko jako personifikacje sił szatańskich, dowody
działania Diabła na realistyczne życie ludzkie. Innymi drogami
interpretacji jest rozumienie działania wiedźm jako:
1) istnienia zbiegu okoliczności;
2) działania fatum, przeznaczenia, pozbawionego demonizmu, bez
konotacji z Diabłem; takiego fatum, które jest nieosobowe;
3) działania jednej z ludzkich cech naturalnych.
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Polityka jako teren rozwoju zła
Zło jest odczuwalne przez uciśnione społeczeństwa, które doświadczają
niesprawiedliwości, bezprawia i tyranii władzy. Szekspir zauważa więc
nie tylko zewnętrzne, diabelskie siły, działające na człowieka w sposób
niszczący, ale pokazuje także taką kategorię zła, która zależy właściwie
tylko od człowieka. Nieetyczne zachowania ludzi to druga płaszczyzna
moralnych zagadnień "Makbeta". Tragedia rozgrywa się na terenie kraju,
na szczeblu polityczno-społecznym. Pokazani są przez dramaturga
bohaterowie pozytywni, sprawiedliwi, waleczni, szukający prawdy, a także
postaci obłudne, kłamliwe, zdradzieckie, manipulatorzy. Zło w świecie
polityki objawia się w tyranii władcy: kiedy jawni przeciwnicy króla
albo nawet obywatele z cieniem podejrzenia są bezlitośnie eliminowani.
Makbet-król uśmierca również niewinnych, szukających prawdy w świecie
pełnym zagadek, niewyjaśnionych sytuacji, dwulicowych ludzi. Przykładem
jest tu rodzina Makdufa, która została zamordowana z polecenia Makbeta. 

Zła strona natury ludzkiej
Trzecim aspektem jest zło wykluwające się głęboko w sercu i myśli
człowieka. Jest to zło nie wyrażone przez Szekspira ani za pomocą
uosobień, ani za pomocą gier politycznych. Złe skłonności tkwiące w
człowieku walczą w sferze psychiki z sumieniem – wrodzonym poczuciem
słuszności postępowania, hierarchii wartości moralnych. Ten aspekt zła
pokazują wszystkie sceny monologów bohaterów. Są to wyjawiane głośno
obawy, rozterki wewnętrzne, o których nie wiedzą postaci pozostające
wtedy na scenie wokół bohatera. Oczywiście to „indywidualne” zło nie
pozostaje bez związku ze złem w świecie, na zewnątrz (zarówno tym
upersonifikowanym w postaci czarownic, jak i związanym z polityką).

Problem cierpienia
Tragedia Szekspira porusza jeszcze inny ważny problem - kwestię
cierpienia. Nie jest tak, że wyrządzanie zła nie boli. Lady Makbet
wydaje się na początku wręcz krwiożercza. Podsyca zbrodnię, twardo
podtrzymuje męża w dokończeniu haniebnego dzieła. Zdaje się dążyć do
zaspokojenia żądzy władzy bez żadnych skrupułów, bez wyrzutów sumienia.
Lecz tylko do pewnego momentu. Dopada ją choroba. W dziwnych stanach,
wywołanych przez nadwątloną psychikę zbrodniarki, bohaterka odkrywa
prawdę. Prawdopodobnie załamanie następuje, gdy Lady dowiaduje się o
zabójstwie rodziny Makdufa. Nawet w charakterze zimnej, zapalczywej
zbrodniarki umieszcza dramaturg elementy wrażliwości.
Cierpi również Makbet, który doświadcza wyrzutów sumienia. Mimo że po
dokonaniu pierwszej zbrodni, staje się on tyranem, bez skrupułów
wyrządzającym kolejne zło, odzywają się w Makbecie dziwne uczucia. Król
miewa skrajnie różne stany – od chłodu i bezwzględności po rozedrganie,
płochliwość, majaczenie. Niepokój duszy w człowieku zdaje się wyrażać
właśnie cierpienie, ból, rozpacz.
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U Szekspira bohaterowie nie mówią wprost „cierpię”, nie nazywają swoich
wewnętrznych stanów. Autor analizuje te sfery człowieka przez pokazanie
zachowania postaci. Sam wizerunek bohatera, który prowadzi czasem
monolog wewnętrzny, sama atmosfera sceny – oddają rozmiar cierpienia,
jakie odczuwa bohater.

Ludzki los
Kolejnym ważnym problemem, który porusza Szekspir w Makbecie, jest
zagadnienie ludzkiego losu, problem zależności między fatum a wyborami
człowieka.
Jeśli wiedźmy mają uosabiać los (w oryginale nazywają się one Weird
Sisters, czyli Siostry Rządzące Losem) albo ogólnie jakieś siły wyższe,
wpływające na życie człowieka, to w świecie Szekspira los ów jest z góry
dany człowiekowi, z góry zaplanowany.
Los w świecie Szekspira jest okrutny. Przypomina prymitywne, ludowe
przekonania, że całe zło, które spotyka człowieka, jest karą; że
odpowiedzialność za czyny ponosi rodzina, ród, dynastia – na zasadzie
klątwy, zmazy, z której nie da się oczyścić.
W początkowej scenie wiedźmy same mówią o swoich właściwościach. Zły los
spadnie nie tylko na kobietę, która zawiniła jednej z Weird Sisters, ale
także na bogu ducha winnego męża nieszczęsnej śmiertelniczki: 
„Tak ponurego dnia i tak pięknego,
Jak żyję, nigdy jeszcze nie widziałem” [w.131-132]
– mówi Makbet, który zbliża się wraz z przyjacielem Bankiem. Słowa te
nie muszą dotyczyć krajobrazu, roztaczającego się przed żołnierzami.
Nasuwa się interpretacja tego zdania w perspektywie niesamowitego
przebiegu bitwy. Skąd w Makbecie znalazła się tak ogromna siła do
pokonania wrogów – czy wystarczyła wierność Dunkanowi i miłość ojczyzny?
A może miały w tym swój udział przedziwne siły, których sam bohater
jeszcze nie rozpoznaje.
Jeśli wiedźmy są wysłanniczkami losu, a na podstawie późniejszych
wydarzeń można przypuszczać, że są sługami nieczystych mocy szatańskich,
oznaczałoby to, że światem kierują potęgi zła. Wpierw dają one
człowiekowi siłę, zaskakują go pięknem, pokazują szerokie możliwości i
wprawiają w stan dumy. Tak jak było z Makbetem, który po swym
zwycięstwie musiał czuć się wspaniale, pomimo okropieństwa krwawego
mordu (nawet z racji żołnierskiego obowiązku – od Lady Makbet dowiemy
się potem, że był on człowiekiem szlachetnego serca – stąd też słowa
„ponury dzień”), czy mimo zaskoczenia własnymi możliwościami (tu właśnie
chyba pozór: Makbet mówi o „pięknym dniu”, lecz nie zdaje sobie sprawy,
że może był manipulowany przez niesamowite, pozaziemskie siły). Dlatego
też, kiedy ukazują się przed dwoma wojownikami zjawy, trzy znajome już
widzom wiedźmy, i przepowiadają bohaterom przyszłość, wtedy Makbet
przyjmuje ich słowa do swego serca w sposób bezkrytyczny, od razu
wierzy, że istoty faktycznie mówią o przyszłych wydarzeniach. Nie
podważa istnienia wieszczek, nie zastanawia go ich pochodzenie.
Natychmiast pragnie dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości. Umysł i
serce Makbeta zdają się być gruntem już przygotowanym na działanie sił
czarownic.

9



Nierozstrzygniętym w dramacie Szekspira problemem pozostaje zależność
między wolną wolą bohatera a przepowiednią wiedźm. Czy zbrodnie Makbeta
są wynikiem jego własnych decyzji, czy są już z góry zaplanowane przez
fatum, które uosabiają wiedźmy? Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na
to pytanie, ale na pewno przepowiednia w żaden sposób nie usprawiedliwia
Makbeta, nie umniejsza ciężaru jego winy. Można też zastanawiać się nad
tym, na ile wiedźmy są uosobieniem fatum - może to tylko wewnętrzny głos
w duszy Makbeta, głos kuszący go do popełnienia straszliwych zbrodni,
ale mimo wszystko głos jego własny?...

Motyw władzy
Władza jest w Makbecie celem, który chce osiągnąć wielu ludzi. Makbet
oraz Lady Makbet dążą do władzy w sposób obsesyjny. Okazuje się, że
władza jest marzeniem obojga. Wydaje się ona jedynym warunkiem szczęścia
małżonków. Władzę szanuje całe społeczeństwo i zdaje sobie sprawę
zarówno z odpowiedzialności, jaka spoczywa na władcy, z jego obowiązków
wobec ludu, jak też z przywilejów rządzącego. Dobry władca jest
warunkiem spokoju, zadowolenia, dobrobytu i bezpieczeństwa w państwie.
Każdy interesuje się tym, co się dzieje na dworze królewskim. Lordowie
pilnują praw, panujących między władcą a poddanymi. Dzięki wiernej
służbie królowi, oni sami dążą do władzy nad mniejszymi grupami. Władza
świadczy też o kraju na zewnątrz, na arenie międzynarodowej. Tron daje
zatem wielką siłę. 
Sposób, w jaki Szekspir omawia problem władzy, pokazuje, jak trudnym
zagadnieniem jest władza nie tylko w średniowiecznym zhierarchizowanym
świecie, ale także w rozumieniu uniwersalistycznym. Władza okazuje się
być niebezpieczna. To przez nią tak trudno Makbetowi o wyznaczenie
granicy między dobrem a złem, a później – o postawienie granicy w
popełnianiu zbrodni. Ponieważ Makbet pozwolił złu opanować swoje serce,
dzięki medium władzy, przekazuje to zło na zewnątrz. Bohater staje się
wręcz niepohamowany w wyrządzaniu zła, w doprowadzaniu otaczającego
świata do upadku. Okazuje się, że wystarczy mała iskierka sił
nadnaturalnych, aby spowodować w człowieku lawinę nienawiści,
bezmyślności, żądz różnego rodzaju. Wtedy upadek jest nieunikniony.
W tragedii Szekspira przedstawione są dwa typy władców, dwie różne
drogi, jakimi można sprawować władzę. Pierwszy typ realizuje Makbet –
władca-tyran, makiaweliczny despota. Określenie „makiaweliczny” wzięło
się od nazwiska renesansowego myśliciela Machiavellego, który w swoim
dziele pt. Książę opisał władcę absolutnego, który może stosować
wszystkie metody, nawet niemoralne, w imię zasady „cel uświęca środki”.
Drugi typ charakteryzują postawy: króla Dunkana, Malkolma, angielskiego
króla – Edwarda oraz wodza angielskich wojsk – Siwarda. 
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Problem winy i kary został przedstawiony w dramacie głównie z perspektywy
tytułowego bohatera, choć nie należy także zapominać o jego żonie. 

Makbet jest bohaterem wrażliwym. Z łatwością odróżnia dobro od zła. Kiedy
pojawia się wizja zdobycia tronu, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że mógłby
„pomóc” losowi, czyli zabić króla. Jednak od początku budzi się w Makbecie
sumienie. Bohater odsuwa myśli o morderstwie jak najdalej. Pragnie poddać
się losowi. Mówi: 
Chceli los, abym był królem,
Niech mię bez przyczynienia się mojego
Ukoronuje. [w. 258-260]
Później Makbet okazuje człowiekiem bardzo podatnym na wpływy, zarówno na
podszepty wieszczek, jak i na naciski żony.
Wydaje się, że w pewnym momencie decyzja Makbeta o popełnieniu zbrodni
wypływa z utraty kontroli głównego bohatera nad wszystkim, co dzieje się
wokół. Tempo akcji jest tak wielkie, że Makbet łatwo ulega myśleniu żony.
Lady Makbet uważa, że nagły nocleg Dunkana w ich zamku w Inverness jest
darem, zesłanym przez los; że więcej taka okazja się nie powtórzy. Makbet,
który wciąż pamięta zaklęcia wiedźm, zaczyna myśleć o zbrodni nie w
kategoriach czegoś złego, niemoralnego. Bohater traci poczucie równowagi,
wmawia sobie fałszywe tezy. Lady Makbet odwołuje się w dodatku do męstwa
Makbeta. Kobieta nie odczytuje jego wahań jako odgłosów sumienia, ale
traktuje je jako symptomy tchórzostwa. Dochodzi do popełnienia morderstwa i
ani Makbet, ani Lady Makbet nie zdają sobie sprawy z kary, jaka ich za to
spotka. Ich przeczucia są tłumione przez nich samych, ponieważ bohaterowie
niewłaściwie rozumieją swoje zachowania w noc zbrodni. Zaburzenia widzenia u
Makbeta, poczucie niemożności powiedzenia jednego słowa przy strażnikach, a
zwłaszcza „amen”, będącego zakończeniem ich modlitwy, drżenie rąk i paniczny
strach przed każdym najmniejszym dźwiękiem w zamku – wszystko to małżeństwo
określa jako strach, który należy opanować. Oboje nie zauważają, że te
syndromy mogą być po prostu przeczuciem kary, zapowiedzią poczucia winy po
dokonaniu potwornego zła. 
Następstwem zbrodni są kolejne mordy. Makbet traci jakiekolwiek skrupuły. Z
zimną krwią zleca zbójcom zabicie Banka i Fleance’a, a niedługo potem –
całej rodziny jednego z lordów. Makbet zdaje się już nie odczuwać żadnej
granicy w wyrządzaniu zła. Jego zachowania są jednak raz bezwzględne, a raz
obłąkańcze. Tylko on widzi ducha Banka na uczcie, tylko Makbet nie myśli
logicznie tuż przed ostateczną bitwą pod Dunzynan.
Kara nadchodzi bardzo szybko. Są to nieustanne wyrzuty sumienia u Makbeta.
Bohater nie może spać, rozmawiać z innymi, panować nad swoimi
przywidzeniami. Podczas uczty po koronacji wydaje się gościom obłąkany. Lady
Makbet od razu zaś popada w obłęd i na koniec umiera, prawdopodobnie
śmiercią samobójczą.
Poczucie winy i następstwa zbrodni, które są karą za jej popełnienie, są w
sztuce Szekspira przeanalizowane szczegółowo. Panowanie nieuchronnego losu
nad światem człowieka, istnienie jakichś większych, wyższych sił wprowadza w
rzeczywistość ludzką konieczność kary za zło. Nie ma zbrodni bez kary. Nie
ma człowieka, który nie czułby winy po odebraniu komuś życia, po sięgnięciu
moralnego dna. Zarówno dzielny rycerz, który dopuści się nieprawości, jak i
demoniczna, bezwzględna kobieta są wkrótce naznaczeni ciężarem, którego nie
potrafią udźwignąć. Oboje giną, co również potwierdza nieuchronność kary i
ogrom cierpienia, spowodowanego przez zbrodnie.

11



MAKBET
Jeśli możecie, mówcie, kto jesteście? 

 
CZAROWNICA

Witaj, Makbecie, witaj, thanie Glamis!
 

2 CZAROWNICA
Witaj, Makbecie, witaj, thanie Cawdor! 

 
3 CZAROWNICA

Witaj, Makbecie, przyszły witaj królu!
 

BANQUO
Dobry mój panie, dlaczego się 

wzdrygasz,
Lękasz się rzeczy, co brzmi tak 

rozkosznie? 
W imię was prawdy zaklinam, powiedzcie,
Czy tylko zmysłów jesteście złudzeniem,
Czy kształty wasze są rzeczywistością?

Kolegę mego godnością dzisiejszą
Witacie, razem z wielką przepowiednią
Przyszłych dostojeństw, królewskiej 

nadziei,
Tak, że oniemiał, jakby zachwycony.

Dla mnie milczycie; lecz jeśli możecie
Sięgnąć spojrzeniem w przyszłości 

nasiona,
I przepowiedzieć jakie ziarno puści,

 
Przemówcie do mnie, do mnie, co nie 

proszę
O łaskę waszą, jak się nienawiści

Waszej nie lękam.

1 CZAROWNICA
Witaj! 

 
2 CZAROWNICA

Witaj! 
 

3 CZAROWNICA
Witaj! 

 
1 CZAROWNICA

Mniejszy, a przecie większy od Makbeta. 
 

2 CZAROWNICA
Nie tak szczęśliwy, a przecie 

szczęśliwy. 
 

3 CZAROWNICA
Ty królów spłodzisz, choć nie jesteś 

królem.
Witajcie przeto, Makbecie i Banquo!

 
1 CZAROWNICA

Banquo, Makbecie, witajcie, witajcie!
 

MAKBET
O, jeszcze jedno słowo, ciemne 

wieszczki!
Przez śmierć Sinela jestem thanem 

Glamis,
Lecz jak Cawdoru? Than Cawdoru żyje,
Żyje szczęśliwy; żeby królem zostać,
To równie wiary przechodzi granice,

Jak to, że jestem dziś thanem Cawdoru.
Mówcie, skąd dziwna wiedza wam ta 

przyszła?
Mówcie, dlaczego na tym dzikim stepie,
Tym pozdrowieniem proroczym nasz pochód

 
Zatrzymujecie? Zaklinam was, mówcie! 

 
(Czarownice znikają.)

 

spotkanie z wiedźmami
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MAKBET
na stronie

 
Dwie ich przepowiednie

Już się spełniły, jak szczęśliwy prolog
Do królewskiego w przyszłości dramatu. —

Raz jeszcze dzięki składam wam, panowie! —
 

na stronie
 

Nadprzyrodzone trzech istot podszepty
Złe być nie mogą, nie mogą być dobre.
Jeśli złe, czemu prawdą zaczynają
I pomyślności dają mi zadatek?

 
Jestem Cawdoru thanem. Jeśli dobre,

Strach, PokusaDlaczego ucho nadstawiam pokusom,
Na których straszny obraz włos się jeży,

Mężne me serce w mych się tłucze piersiach,
Z siłą naturze ludzkiej niezwyczajną?

 
Strach mniej jest straszny, mniej ma w sobie grozy

W rzeczywistości, niż strach w wyobraźni.
Myśl, której tylko marzeniem morderstwo,

Wstrząsa tak słabą ludzką mą naturą,
Że siły duszy mdleją w przypuszczeniach,
I nie istnieje tylko to, co nie jest. 

 

wątpliwości 
Makbeta
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LADY MAKBET
 

Jesteś już thanem Glamis i Cawdoru,
I tym zostaniesz, co ci obiecane —
Tylko, że twojej lękam się natury,
Zbyt jest tkliwości ludzkiej pełna 

mleka,
 

Aby najkrótszą pogoniła drogą.
Być wielkim chciałbyś, ambicję masz w 

sercu,
Ale ci słabość stoi na przeszkodzie;

Chcesz zajść wysoko, ale chcesz 
uczciwie,

Nie chcesz szachrować, a wygrać chcesz 
grzesznie;

 
To, czego pragniesz, woła ci, Glamisie:
„To zrobić musisz, jeśli chcesz mnie 

posiąść,
A czego raczej wykonać się lękasz,

Niż żebyś pragnął, aby się nie stało”.
Spiesz się, przybywaj! abym mego ducha

 
W twe uszy wlała, moich słów potęgą
Zdołała wszystkie zażegnać zawady,
Które od złotej dzielą cię obręczy,
Twojemu czołu, zda się, obiecanej
Wolą przeznaczeń i nadprzyrodzonych

 
Potęg pomocą.

 
(...)

 
 
 

Kruk nawet ochrypł, który pod me blanki
Kracze fatalne przybycie Duncana.

 
Duchy, morderczych towarzysze myśli,
Do mnie tu! duszę moją odniewieśćcie,
A najczarniejszym jadem okrucieństwa
Od stóp do głowy napełńcie mnie całą!

Krew moją zgęśćcie, zamknijcie 
szczeliny,

 
Którymi wkraść by mogła się zgryzota,
By żadnych ludzkich uczuć nawiedzenie
Mym nie zachwiało okrutnym zamiarem,
Nie rozdzieliło myśli od spełnienia!
Wejdźcie w pierś moją, mleko w żółć 

przemieńcie,
 

Morderstwa duchy, gdziekolwiek w 
przestrzeniach

Czatuje wasza istność niewidoma
Na złe natury! Przybądź, nocy ciemna,
W najgęstsze dymy piekła owinięta!

By nóż nie dojrzał rany, którą zada,
 

By przez zasłonę nie przejrzało niebo,
Nie zawołało: stój! stój! 

 

monolog Lady Makbet
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MAKBET
Gdyby z uczynkiem skończyło się wszystko,

 
Byłoby dobrze czyn wykonać spiesznie;

Gdyby morderstwo, swe niszcząc następstwa,
Pomyślność śmiercią jego nam złowiło;

Gdyby wszystkiego ten cios był tu końcem,
Choćby tu tylko, tu, na tym wybrzeżu

 
Ziemskiego życia: bez trwogi bym przyjął
Wszystko, co może za grobem mnie czekać;

Lecz w takich sprawach zawsze tu sąd mamy;
Krwawa nauka, przez nas samych dana,
Na mistrza swego odwraca się zgubę;

 
Bezstronną dłonią sprawiedliwość zbliża

Sumienie, Zatruty przez nas kielich do ust 
naszych.

Nad nim tu dzisiaj podwójna straż czuwa:
Naprzód, jak krewny jego i poddany

Dwa mam powody wzdrygać się przed czynem;
 

Potem, jak jego gospodarz, winienem
Drzwi jego izby przed mordercą zamknąć,

Nie sam na głowę jego nóż podnosić.
A potem, Duncan tak łagodnie władał,
Na tronie swoim posadził cnót tyle,

 
Że wszystkie, jakby chór świętych aniołów,

Głosem od trąby grzmotu potężniejszym,
Przeciw tej czarnej odezwą się zbrodni;

Litość, jak nagie, nowo narodzone
Na skrzydłach burzy lecące niemowlę,

 
Lub jak niebieski posłaniec, cherubin,

Na niewidomym powietrznym rumaku,
W każde by oko czyn dmuchała krwawy,

I w łez potoku zatopiła wichry.
Jedyną moich zamiarów ostrogą

 
Moja ambicja, własną pochopnością

Za szranki celów swych przeskakująca. 
 

wątpliwości 
Makbeta
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HEKATE
Co mi jest? niby to nie wiecie!
Zuchwałe baby, jak wy śmiecie

Z Makbetem w tajne szachry wchodzić,
Z zbrodni do zbrodni go przywodzić.
A mnie, mistrzynię waszą, mnie,
Krzewiącą głównie wszystko złe,

Nie wezwać nawet do udziału
W tym dziele śmierci i zakały?
Co gorsza jednak, o! niecnoty,
To to, że dotąd wasze psoty
Na korzyść tylko wyszły temu

Złoczyńcy zapamiętałemu,
Który, jak każdy taki gad,

Nie wam, lecz sobie służyć rad.
 

(Akt III, sce na 4.)
 

wpływ sił nadprzyrodzonych 
na życie człowieka
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pytania na
maturę ustną

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na 
podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi 
uwzględnij również wybrany kontekst. 
Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie 
"Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij 
również wybrany kontekst. 
Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie 
"Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij 
również wybrany kontekst. 
Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" 
Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również 
wybrany kontekst. 
Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na 
podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi 
uwzględnij również wybrany kontekst. 
Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w 
literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama 
Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 
kontekst.

Makbet



Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie 
"Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również 

wybrany kontekst.

Za zachowania moralne uznajemy te, które są zgodne z ogólnie akceptowanymi
normami. Kwestią bezdyskusyjną jest fakt, że wyrządzanie krzywdy drugiemu
człowiekowi, poczucie wyższości i brak skrupułów w dążeniu do celu nie jest
zachowaniem moralnym. Jednostka, która łamie nakazy i zakazy przyjęte przez
ogół społeczeństwa musi ponieść tego konsekwencje. Literatura, wraz ze swoją
dydaktyczną funkcją oraz społeczną rolą teatru ukazuje losy bohaterów, którzy
ponoszą moralną odpowiedzialność za swoje czyny. Przykładami takich postaci
są Makbet i Lady Makbet z jednej z tragedii Wiliama Szekspira. Moralna
odpowiedzialność małżonków wiąże się z narastającymi wyrzutami sumienia u
kobiety i stanem obłąkania w przypadku mężczyzny
Makbeta poznajemy jako tryumfującego rycerza, swojego ukochanego króla
Dunkana. Od początku tragedii jawi się nam on jako bohater dumny i przekonany
o swojej wyjątkowości. To poczucie wyższości sprawia, że mężczyzna nie
poddaje w wątpliwość przepowiedni napotkanych wiedźm (w przeciwieństwie do
Banka), a uznaje je za pewną wyrocznię swoich losów. Pycha i duma popycha
Makbeta do zabójstwa Dunkana, a potem do morderstwa Banka i rodziny Makdufa.
Spirala zbrodni i opętanie żądzą władzy są pogwałceniem podstawowych zasad
moralnych człowieka. Makbet jest odpowiedzialny za te czyny, gdyż
samodzielnie podejmuje decyzje, zgodnie ze swoim osądem sytuacji, co
potwierdzają liczne monologi, ujawniające myśli bohatera. Próba
usprawiedliwiania Makbeta tym, że to żona popchnęła go do zbrodni lub to
wiedźmy zmusiły go do tego jest błędna, gdyż Makbet od pierwszych słów
dramatu daje się poznać jako zwycięzca, ktoś ma przekonanie o swojej sile,
kto zatracił się w miłości do samego siebie. Moralną odpowiedzialnością
Makbeta jest więc brak krytycyzmu wobec swojej osoby. Nie wiemy, jak bohater
został wychowany, i kto zaszczepił w nim to poczucie nieomylności (być może
stało się tak za sprawą Dunkana), faktem jednak jest to, że podobnie, jak w
przypadku bohaterów tragicznych, o klęsce bohatera przesądza pycha - hybris.
Szekspir, ukazując losy tego tyrana chce pokazać, że każdy człowiek powinien
mieć się na baczności i mieć świadomość odpowiedzialności za swoje czyny.
Wspomniana zona tytułowego bohatera Lady Makbet także ponosi moralną
odpowiedzialność za swoje czyny. Kobieta, podobnie jak jej małżonek, jest
osobą, która pragnie sławy, chwały, potęgi i władzy. Bohaterka nie ma żadnego
argumentu na usprawiedliwienie swojego upadku moralnego, który polega na
podżeganiu męża do zbrodni. Bohaterkę cieszą przyszłe zaszczyty i tytuły.Jest
dumna i pyszna jak jej mąż. Swój upadek moralny zaczyna rozumieć dopiero po
zabójstwie rodziny Makdufa. Obłęd, w który popada i wybór śmierci samobójczej
możemy odczytywać jako dobijające się do duszy bohaterki wyrzuty sumienia.
Świadomość zbrodni męża i swojego w nich udziału sprawia, ze Lady Makbet
postanawia sama wyrządzić sobie sprawiedliwość, choć być może zakończyć tylko
cierpienia związane z obłędem.
Podsumowując, bohaterowie tragedii Szekspira bez wątpienia ponoszą moralną
odpowiedzialność za swoje czyny. Nie mają na swoje usprawiedliwienie ani winy
przodków, ani wpływu sił nadprzyrodzonych na podjęcie decyzji o popełnianiu
morderstw. Są zwyczajnie opętani makiaweliczną żądzą władzy. Bez względu na
środki, podobnie jak bohater "Księcia" Nicollo Machiavellego, osiągają swój
cel, który przestaje dawać szczęście w chwili jego zdobycia.
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Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" 
Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 

kontekst.

Problem winy pojawia się w literaturze od czasów antycznych i związany był z
wyrokami bogów, działaniem Fatum (mitologia) czy złamaniem zakazu Stwórcy
("Biblia"). Wina, jaką popełnia bohater literacki stawała się pretekstem do
rozważań autorów na temat zasad moralnych oraz odpowiedzialności za swoje
czyny. Przykładem bohatera literackiego, który ponosi odpowiedzialność
moralną za swoje winy jest tytułowa postać z tragedii Wiliama Szekspira pt.
"Makbet". 
Makbet daje się poznać czytelnikowi jako mężczyzna ambitny i odnoszący
sukcesy. Pierwszą winą jaką popełnia jest duma i pycha, co zbliża tę postać
do kategorii bohatera tragicznego. Hybris, czyli pycha była cechą, która
przesądzała o klęsce bohatera tragicznego - dumny Edyp długo nie chciał
zaakceptować prawdy na swój temat, Antygona, przekonana o słuszności swoich
racji wybrała śmierć samobójczą. 
Kolejną winą, jaką popełnia Makbet jest podążanie za podszeptami złej części
swojej natury. Jeśli mielibyśmy mówić o toposie psychomachii czyli
wewnętrznej walce między dobrem a złem, która obywa się w człowieku,
należałoby zauważyć, że w przypadku Makbeta cząstka zła osiąga zwycięstwo
bardzo szybko. Bohater wręcz ulega przepowiedni, a potem namowom żony. Jego
monolog z początku dramatu potwierdza, że szybko podejmuje decyzję o
makiawelicznym dążeniu do celu. Odnosimy wrażenie, że rozmowa z Lady Makbet
jest tylko usprawiedliwieniem dla decyzji, podjętej tuż po spotkaniu z
wiedźmami, które przepowiedziały mu królewską przyszłość. 
Oczywistymi winami Makbeta są dokonywane zbrodnie. Pierwsza z nich, dokonana
na swym przyjacielu i władcy świadczy nie tylko o zbrodniczej naturze, ale
także na złamaniu kodeksu rycerskiego. Makbet z początku dramatu to oddany
rycerz czyli wasal swojego suwerena, Makbet po spotkaniu wiedźm, to buntownik
i zdrajca. Druga zbrodnia, czyli zabójstwo Banka pokazuje nam, że dla Makbeta
nie liczy się relacja przyjaźni. Jego winą jest w tym przypadku egoizm i
strach przed wyjściem na jaw tajemnicy zabójstwa Dunkana. Wymordowanie
rodziny Makdufa świadczą z oklei o ostatecznym zwycięstwie zła w duszy
bohatera. Widzimy to na przykładzie rodzącego się obłędu: bohater widzi ducha
zmarłego Banka i popada w skrajne stany emocjonalne. Nie przejmuje się nawet
śmiercią żony. Pragnie jedynie do końca pozostać na swoim stanowisku. Nawet,
kiedy zbliżające się do zamku wojska zwiastują przegraną. Zwróćmy uwagę na
fakt, że w tamtym momencie Makbet nie chce już wierzyć w przepowiednię
(dotyczyła ona tego, że Makbet pozostanie na tronie dopóki las Birnam nie
ruszy ku zamkowemu wzgórzu, zbliżające się wojska, przechodzące przez las
wywołują to wrażenie).
Podsumowując, przedstawione winy Makbeta, począwszy od pychy, przez
makiaweliczny sposób dążenia do celu, aż po mnożące się zbrodnie pokazują, w
jaką spiralę grzechu popada człowiek, kiedy zapomina, że każda wina wiąże się
z konsekwencją i karą.
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Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" 
Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 

kontekst. 

Problem władzy oraz sposobów jej sprawowania został uwieczniony w literaturze
wielu epok literackich. Motyw ten ukazał także Wiliam Szekspir w swojej
tragedii pt. "Makbet". Dzieło bez wątpienia wyjątkowe i warte poznania ze
względu na wprowadzenie postaci o pogłębionej psychologii w przeciwieństwie
do literatury wieków poprzednich. Dzięki temu zabiegowi literackiemu widzimy
przemianę bohatera z wiernego, choć ambitnego rycerza w zbrodniarza bez
skrupułów i tyrana oraz poznajemy jego wewnętrzne motywacje i myśli.
Makbet z pierwszych scen dramatu to człowiek bez wątpienia ambitny. Czytamy o
jego zasługach na polu walki i szacunku, jakim darzy go król - Dunkan. Tytuł,
jakim posługuje się bohater - tan Glamis. Oznacza to, że mężczyzna już w
przeszłości musiał wykazać się przed władcą, by ten nadał mu ten zaszczyt.
Powitany przez napotkane wiedźmy jako tan Kawdoru i przyszły król Makbet
zastanawia się nad sensem tej przepowiedni. Szybko okazuje się, że jego
zasługi w wojnie zostały nagrodzone i Makbet zostaje tanem Kawdoru. Kolejny
monolog Makbeta to tak naprawdę narodziny tyrana. Pojawiające się w nim
zdanie o tym, że nie istnieje tylko to, co nie jest sugeruje, że bohater
podjął już decyzję o dokonaniu zbrodni. 
List, który wysyła do żony i późniejsza z nią rozmowa może być odczytywana
jako manipulacyjny zabieg ukrycia swych wewnętrznych pragnień. Lady Makbet
tyko pozornie bowiem jest bardziej żądna władzy od Makbeta. Jej siła polega
na słowie, a Makbeta na działaniu. Zabójstwo Dunkana, dokonane pod osłoną
nocy, w sypialni, w której król nie miał jak się bronić także potwierdza
pogwałcenie honoru i zasad kodeksu rycerskiego przez Makbeta, który właściwie
jest już tyranem. Po pierwszej zbrodni mężczyzna stopniowo staje się
bezwzględny i tyranizuje dwór. Jak przystało na tyrana, czyli uzurpatora,
osobę, która nie powinna zdobyć władzy, Makbet nieustannie obawia się, że
prawda o zabójstwie Dunkana wyjdzie na jaw oraz że ktoś mu ją odbierze -
przepowiednia mówiła, że Banko jest ojcem przyszłych królów. Wobec tego
morduje przyjaciela, a potem niewygodną rodzinę Makdufa. Nawet samobójcza
śmierć żony nie robi na Makbecie wrażenia. Mężczyzna na końcu dramatu staje
się skrajnym egoistą, który popada w obłęd. Zaniedbuje swoje obowiązki, jest
znienawidzony przez podwładnych, którzy prawdopodobnie domyślają się, kto
jest odpowiedzialny za zabójstwo Dunkana. Ten literacki wizerunek tyrana
wiąże się z wątpliwościami Wiliama Szekspira na temat ingerencji sił
nadprzyrodzonych w życie człowieka. Średniowieczne założenie na temat tego,
że władca na ziemi sprawowana jest przez pomazańca Bożej jest już na
przełomie renesansu i baroku nieaktualna. Cała masa zbrodniarzy, którą
Szekspir znał z kronik historycznych skłaniała dramaturga ze Stratfordu do
ukazania władzy taką, jaką jest i uwzględnieniu w wizerunku tyrana iście
makiawelicznych cech. Nicolo Machiavelli, filozof doby renesansu w swoim
traktacie pt. "Książę" zaprezentował strategię utrzymania władzy, wedle
której nie są ważne środki, a cel. Refleksja Szekspira uwzględnia jednak
także konsekwencje takiego postępowania. W końcu bowiem Makbet ponosi klęskę
i osiągnięcie celu nie cieszy go. Czy wobec tego bardziej liczy się dążenie
do celu, a nie samo jego osiągnięcie? Być może...
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Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama 
Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 

Literatura od zarania dziejów przedstawia ludzkie namiętności. Jedną z nich
jest władza, którą człowiek pragnie sprawować nad własnym losem, drugim
człowiekiem czy całym społeczeństwem. W obliczu kształtowania się kultur
narodowych, w okresie renesansu problem władzy podejmowany był przez
filozofów takich jak Nicolo Machiavelli czy Tomasa Morusa. Dyskusję z tym
pierwszym na kartach swojej tragedii pt. "Makbet" toczy wiliam Szekspir,
ukazując władzę jako cel i namiętność człowieka, a żądzę tejże jako czynnik
przesądzający o klęsce bohatera.
Władza jest w "Makbecie" celem, który chcą osiągnąć Makbet oraz Lady Makbet.
Dążą więc do jej osiągnięcia w sposób wręcz obsesyjny. Bohater zastanawia się
nad tym, kiedy ją zdobędzie i to przyspieszyć. Zaszczepiona mu przez
przypadkowo napotkane wiedźmy myśl o zostaniu króle kiełkuje, by ostatecznie
stać się najważniejszym celem, który bohater pragnie zdobyć i utrzymać za
wszelką cenę.  
Okazuje się, że władza jest marzeniem obojga - kobieta marząc o tytułach i
zaszczytach, namawia bohatera do pierwszej zbrodni. Władza wydaje się być 
 jedynym warunkiem szczęścia małżonków, kobieta wyraża pogardę wobec
tchórzostwa Makbeta, podkreśla, że taki człowiek jest niezdolny do władzy.
Bohaterka w jednej ze scen wyrzeka się macierzyństwa - nie chce dziecka,
ponieważ ciąża i poród są według niej słabością, która dotyczy kobiet.
Wyrzeka się więc swej kobiecości, niewinności i wrażliwości na rzecz bycia
podziwianą przez męża, władczą i silną kobietą. Kobieta więc panuje nad swoim
ciałem i naturą, niektóre interpretacje "Makbeta" mówią o aborcji, której
dokonuje bohaterka, a nie o potencjalnej ciąży.
Władza w "Makbecie" okazuje się być również niebezpieczna. To przez nią tak
trudno Makbetowi wyznaczyć granice między dobrem a złem, a później – o
postawienie granicy w popełnianiu zbrodni. Ponieważ Makbet pozwolił złu
opanować swoje serce, dzięki medium władzy, przekazuje to zło na zewnątrz.
Bohater staje się wręcz niepohamowany w wyrządzaniu zła, w doprowadzaniu
otaczającego świata do upadku. Okazuje się, że wystarczy mała iskierka sił
nadnaturalnych, aby spowodować w człowieku lawinę nienawiści, bezmyślności,
żądz różnego rodzaju. Wtedy upadek jest nieunikniony. Morderstwa, które wg
Makbeta są konieczne by utrzymać władzę odsuwają tak naprawdę bohatera od
swoich poddanych. Obsesją Makbeta staje się to, by jego zbrodnie nie wyszły
na jaw. Stara się wiec nie tylko o utrzymanie władzy w państwie ale i
utrzymanie władzy nad tajemnicą morderstw.. Makbet pragnie pozostać jedyną
osobą, która zna mroczną prawdę na temat śmierci poprzedniego władcy, co bez
wątpienia jest przewagą nad innymi.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że w tragedii Szekspira przedstawione są
jednak dwa typy władców. Pierwszy z nich realizuje rzecz jasna Makbet - tyran
i makiaweliczny despota (określenie „makiaweliczny” wzięło się od nazwiska
renesansowego myśliciela Machiavellego, który w swoim dziele pt. Książę
opisał władcę absolutnego, który może stosować wszystkie metody, nawet
niemoralne, w imię zasady „cel uświęca środki”); drugi typ charakteryzują
postawy: króla Dunkana, Malkolma, angielskiego króla – Edwarda oraz wodza
angielskich wojsk – Siwarda. Są to władcy sprawujący swe rządy mądrze i w
zgodzie z zasadami moralnymi. Co ważne zakończenie tragedii jest pozytywne,
bowiem rządy wracają w ręce prawowitego władcy. 
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Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" 
Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 

kontekst. 

Pojawiający się na kartach literatury europejskiej wizerunek kobiety był
kształtowany głównie w oparciu o biblijny obraz pierwszej żony i matki. Ewa
została ukazana jako buntowniczka i kusicielka odpowiadająca za klęskę
mężczyzny - Adama. Pokutujący negatywny wizerunek kobiety w kolejnych epokach
literackich przerodził się chociażby w motyw femme fatale, który wykorzystał
Wiliam Szekspir w swojej tragedii pt. "Makbet". Bohaterką pierwszoplanową
autor uczynił żądną władzy kobietę, która podżega swojego męża do zbrodni.
Femme fatale, czyli kobieta fatalna, to taka która sprowadza klęskę na swioch
bliskich i siebie. Jednocześnie bohaterka jest postacią tragiczną i
dynamiczną.
Lady Makbet poznajemy, kiedy odczytuje list od swojego męża. Czytając o
czekających go zaszczytach, kobieta przywołuje duchy ciemności i zła, aby
objęły władzę nad jej wolą i nie zawahała się przed zbrodniczymi decyzjami.
Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo kobieta jest zdeterminowana do tego, by jej
mąż został władcą. Jest więc ambitna i konsekwentna, jednak cechy te w tym
przypadku nie są pozytywne.
Charakteryzowana na szatańską kusicielkę przyjmuje swojego męża z honorami by
potem w manipulacyjny sposób - zarzucając mu tchórzostwo - skłonić go do
morderstwa. Kobieta wykorzystuje swoje wdzięki i inteligencję by zdobyć, to,
czego pragnie, czyli honory królowej.
Zastanówmy się jednak, co tak naprawdę jest celem kobiety? Czy są nimi
zaszczyty królowej? Analizując wypowiedź Lady Makbet na temat macierzyństwa w
kontekście rekacji jej męża warto zauważyć, że taka bezwzględna postawa Lady
Makbet spotyka się z uznaniem Makbeta. Czy zatem nie jest tak, że żona
pozostaje pod wpływem męża i pragnie mu się przypodobać? Taka interpretacja
tej postaci zwalniałaby ją z moralnej odpowiedzialności za swoje czyny, a
zdaje się, że nie to było celem Szekspira. Autor przełomu renesansu i baroku
kreuje wizerunek bezwzględnej zbrodniarki, ale uwzględnia także dynamizm
postaci. Postać dynamiczna to taka, która zmienia się w trakcie akcji utworu.
Kobieta staje się postacią tragiczną. Znalazłszy się w sytuacji bez wyjścia
(spirale zbrodni Makbeta) popada w obłęd i wybiera śmierć samobójczą.
Wracając zaś do feministycznej interpretacji tej postaci możemy powiedzieć,
że kobieta, jako satelita krążący wokół mężczyzny, staje się dla niego po
osiągnięciu niepotrzebna. Kobieta nie widzi już celu, zrealizowała swoje
zadanie musi więc zginąć, ponieważ jest już zwyczajnie niepotrzebna.
Podsumowując, wizerunek kobiety ukazany w "Makbecie" Szekspira bez wątpienia
jest negatywny i tragiczny. Dynamiczna postać, jaką jest Lady Makbet z
wyzutej ze skrupułów żądnej władzy żony swego męża, staje się smutną i
obłąkaną kobietą, która nie widzi sensu swojego życia, dodatkowo wyrzuty
sumienia popychają ją do samobójczej śmierci, którą możemy odczytywać także
jako rozpaczliwą chęć zakończenia swojego cierpienia.
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Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. 
Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira.
 W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Elementy fantastyczne są jedną z innowacji, którą wprowadził do dramatu
brytyjski autor XVII wieku William Szekspir. Łamiąc tym samym wyznaczniki
klasycznej tragedii, dramaturg ze Stratfordu wykreował nowy typ tragedii. W
jednym ze swoich najwiekszych dzieł - "Makbecie" Szekspir zaprezentował trzy
wiedźmy, Hekate (najważniejsza z czarownic) i ducha Banka. Wprowadzenie ich
na scenę wraz ze zjawiskami  nadprzyrodzonymi posłużyło Szekspirowi do tego,
aby zbudować nastrój  grozy, związek z naturą oraz pokazać, że człowiek,
niezależnie od tego, co i kogo spotyka na swojej drodze ma wolną wolę i
stanowi o swoim losie. W ten sposób dramaturg ze Stratfordu dyskutuje z
tradycją antyczną. Do swoich tekstów, motywy fantastyczne wprowadził także
Adam Mickiewicz. W jego "Balladach i romansach" natura oraz postaci
zaczerpnięte z podań ludowych przekazują odwieczne prawa moralne, przeciw
którym człowiek nie może się buntować, gdyż poniesie tego konsekwencje.

Ukazane na początku dramatu trzy wiedźmy maja niepewny status ontologiczny. W
Makbecie wzbudzają strach, a Banku nie. Bez względu na to, czy bohaterowie
dają wiarę czy nie ich przepowiedniom, obecność czarownic wpływa na przebieg
akcji. Stają się one integralną częścią świata przedstawionego i mają na
niego wpływ. Ich obecność, w lesie, nocą przy mroczej aurze (wiatr, deszcz)
buduje nastrój tajemnicy i grozy (typowy dla estetyki baroku). Warto zwrócić
uwagę, że wiedźmy przynależą do świata natury (przyrody): Świat Makbeta jest
szczelny i nie ma z niego ucieczki. Nawet natura ma w nim charakter koszmaru.
Jest tak samo nieprzejrzysta, gęsta i lepka. Jest z błota i majaków. Wiedźmy w
Makbecie należą do pejzażu i są z tej samej materii co świat. Skrzeczą na
rozstajach i szczują do morderstw. Ziemia dygoce jak w gorączce, sokół zostaje
zadziobany w locie przez sowę, konie łamią zagrody, pędzą jak szalone, rzucają
się na siebie i zagryzają. Nie ma w świecie Makbeta żądnego luzu, nie ma
miłości ani przyjaźni, nie ma nawet pożądania. (Jan Kott, Szkice o Szekspirze).

Cza row ni ce są okrutne. Wy ko rzy stu ją swo je nadprzyrodzone zdolności, aby sze- 
rzyć strach, śmierć i zło na świe cie. Lu dzie w ich rę kach są ma rio net ka mi
(topos theatrum mudni) – o czym mógł prze ko nać się sam Makbet. 

Cza row ni ce są także pretekstem, mechanizmem wyzwalającym u człowieka jego
ciemną naturę. Trze ba za zna czyć, że Mak bet sam pod jął de cy zję o za mor do wa niu
Dun ka na, Ban ka i ro dzi ny Mak du fa. Nie rzu co no na nie go żad ne go cza ru, nie był
pod wpły wem ma gicz ne go elik si ru. Cza row ni ce uchy li ły bo ha te ro wi je dy nie rąb ka
ta jem ni cy – dla swo jej za ba wy prze po wie dzia ły mu przy szłość. Nie po skro mio na
am bi cja i pew ne pre dys po zy cje cha rak te ru spra wi ły, że Mak bet po peł nił okrut ną
zbrod nię. Nie moż na jed nak za jego czy ny wi nić złych Cza row nic. 

Nad Cza row ni ca mi gó ru je Hekate. Jest ona naj waż niej szą cza row ni cą. To ona
spra wu je pie czę nad dzia ła nia mi zjaw. I to ona upo mi na swo je sio stry, aby
opa mię ta ły się i nie zwodziły Makbeta. Wy po wiedź He ka te po zwa la na wy snu cie
pew ne go przy pusz cze nia. Co praw da Cza row ni ce in ge ru ją w świat lu dzi (w jed nej
ze scen wy mie nia ją psi ku sy, któ re uczy ni ły lu dziom), jed nak pil nu ją one, aby
nie zo sta ła zachwiana harmonia.
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He ka te jest zła, że przez nie roz myśl ność jej sio stry za miast do pro wa dzić do
zgu by mor der cę Mak be ta, po pra wi ły je dy nie jego ży wot. Po roz mo wie Cza row nic,
do cho dzi do od wró ce nia sza li spra wie dli wo ści – Mak bet po no si klę ski na co raz to
no wych po lach, osta tecz nie zo sta je za bi ty przez Mak du fa.

Wśród ba da czy li te ra tu ry po ja wia się też opi nia, że Cza row ni ce są konkretyzacją
zła – spo so bem po ka za nia czy tel ni ko wi zła pod na ma cal nym kształ tem:
Postaci czarownic służą budowaniu nastroju napięcia i niesamowitości, zapowiadają
– jest to element przypominający tragedię grecką – przyszłe zdarzenia. Są
uosobieniem marzeń bohatera a przy tym ucieleśnieniem, upostaciowieniem zła.
Poprzez osoby wiedźm zyskuje ono realne kształty.(Biblioteczka opracowań:
"Makbet", oprac. D. Po lań czyk).

W "Makbecie" po ja wia się duch Banka. Mak bet wi dzi go na uczcie. Zja wa za sia da z
nim przy sto le. Je dy nie nowy mo nar cha wi dzi du cha za mor do wa ne go by łe go przy ja- 
cie la. Po zwa la to przy pusz czać, że zja wa jest transpozycją wyrzutów sumienia
ty tu ło we go bo ha te ra. Świad czy to o zło żo no ści psy chi ki po sta ci (po głę bie nie
psy cho lo gicz ne po sta ci – obok po ja wia nia się zja wisk nad przy ro dzo nych – jest
ce chą dra ma tu szek spi row skie go) oraz po twier dza tezę, że zbrod nia ni g dy nie po- 
zo sta je bez wpły wy na ży cie czło wie ka.

Cza row ni ce pod czas dru giej prze po wied ni dla Mak be ta przy wo łu ją dziw ne zja wi ska.
To z ich ust zbrod niarz do wia du je się, jaki cze ka go los. Przed ocza mi kró lo- 
bój cy uka zu ją się: głowa w hełmie, zakrwawione dziecko oraz dziecko z koroną i
gałęzią. Po ja wie nie się tych ele men tów słu ży zbu do wa niu nastroju grozy. Dzię ki
temu za bie go wi dra mat Szek spi ra sta je się spek ta ku lar ny i bu dzi emo cje w wi dzu.
Wszak że po ja wie nie się na sce nie np. kuli prze po wia da ją cej przy szłość, po dzia- 
ła ło by znacz nie sła biej na wy obraź nię od bior cy.

Wy stę po wa nie cza row nic, dia bli ków i du chów na wie dza ją cych ży wych oraz wia ra w
lu do wą spra wie dli wość po zwa la dra ma tur gię Szek spi ra wy wo dzić z kręgu wierzeń
ludowych.

Oma wia jąc za gad nie nie świa ta nad przy ro dzo ne go w Makbecie, nie moż na za po mnieć o
kre acji natury. Zo sta ło już po wie dzia ne, że zja wy przy na le żą do świa ta na tu ry,
są jej in te gral ną czę ścią – po wsta ły z tej sa mej ma te rii. Zja wi ska przy ro dy,
ta kie jak deszcz czy bu rza, to wa rzy szą kno wa niom Cza row nic. Nie sprzy ja ją ca aura
przy ro dy to wa rzy szy tak że za mor do wa niu Dun ka na. Na tu ra więc współ od czu wa, za- 
cho wu je się jak żywy or ga nizm. Po go da, zwie rzę ta i ro śli ny re agu ją na po peł nio- 
ne zbrod nie – na za chwia ną har mo nię. Świat przed sta wio ny Mak be ta jest sys te mem
na czyń po łą czo nych – wszyst kie ele men ty są po wią za ne i za leż ne od sie bie.
Zbrodnia mąci po rzą dek i po cią ga za sobą wie le kon se kwen cji dla wszyst kich bo- 
ha te rów tra ge dii.

Podobnie świat przedstawiony i rolę zjawisk nadprzyrodzonych prezentuje Adam
Mickiewicz. W cyklu ballad ukazuje takie postaci jak: Świtezianka, dziewczyna
wyłowiona z wody oraz zdarzenia: zapadająca się kaplica, śmiercionośne kwiaty.
Pełną tę samą, jak u Szekspira funkcję: budują atmosferę grozy, wskazują
związek z naturą i wprowadzają tematykę winy i kary oraz odpowiedzialności
człowieka za swój los. 
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