
Powtórka z lektur 

 

Hamlet, Makbet 

 

Dramat o zbrodni, władzy i  słabości. 

Hamletyzm: postawa, którą charakteryzuje: wielka wrażliwość (nadwrażliwość?) 

psychiczna,  rozdarcie wewnętrzne,  rozterki moralne, zwątpienia.
 

Hamletyzować:  rozważać różne drogi i nie umieć wybrać żadnej z nich, miotać się. 

Hamlet:symbolizuje tęsknotę za idealizmem, szlachetnością, nieskazitelnością 

oraz znalezienia dla siebie motywacji do życia w imię wyższych celów, a  nie 

tylko dla korzyści wypływających jedynie ze splendoru władzy. 

Źle się dzieje w państwie duńskim. 

 

Szekspir na obrazie Ernsta Hadera z ok. 
1880 r. 

 

 

 

Hamlet do Poloniusza: 

[…] cóż tak czytasz mości książę ? 

- Słowa, słowa, słowa… 

William Shakespeare ,, Hamlet’’ 



Przesłanie 

        Losy głównych bohaterów Hamleta zawierają moralne przesłanie o tym, że nie ma 

zbrodni bez kary. Człowiek, który nie respektuje zasad etycznych, musi zawsze ponieść 

konsekwencje swoich czynów, zapłacić za nie utratą spokoju, wyrzutami sumienia, 

cierpieniem.  

               

W tym szaleństwie jest metoda. 

Reszta jest milczeniem.  

Hamlet - bohater „rozdwojony w sobie” - 

 rozdarty pomiędzy fantazją a rzeczywistością, między pragnieniem czynu a 

niemożnością jego realizacji. 

 

 

Aleksander Gierymski - Hamlet – 1870 

 

,, Niech ryczy z bólu ranny łoś, 

Zwierz zdrów przebiega knieje, 

Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, 

To są zwyczajne dzieje’’. 

 

Być albo nie być - oto jest pytanie. 
Źródło: Hamlet - akt III, scena 1 

 



 Hamlet jest idealistą, marzycielem, wierzy w uczciwość, szlachetność, 

szczerość i czystość ludzkiej natury. Dworskie intrygi, podstępy są zaprzeczeniem tego w co 
wierzy. Codziennie  rozstrzyga dylemat „być albo nie być” i rozmyśla o nicości świata. Człowiek 
może dokonywać wyborów. Być jest trudno. Hamlet swoimi rozważaniami stwierdza, że  
gdyby wiadomo było, co czeka człowieka po śmierci, nikt by nie ścierpiał życia na ziemi. Hamlet 
jednakże (jak i większość ludzi) woli zło znane od nieznanego. Dlatego decyduje się podjąć trud 
życia, choć właściwie życie jest okropne: pogarda świata, krzywdy ciemiężcy, buta władz, 
odwłoka , nudne życie. Natura Hamleta ustępuje jednak miejsca ludzkim namiętnościom, 
emocjom. Nie planował zbrodni, w nagłym przypływie gniewu i nienawiści zabija Klaudiusza. 

Można przypuszczać , że wypowiadając słowa „być albo nie być” Hamlet zastanawia się nad 
samobójstwem ( którego nie popełnia),  bo nie ma w sobie tyle siły i energii,  by zacząć działać.  

Umrzeć – zasnąć. – Zasnąć! Może śnić? W tym sęk cały… 

Ofelia: ukochana Hamleta, którą ten jednak odrzuca. Dziewczyna popada w 
obłęd i odbiera sobie życie. 

 

                                                    Ofelia – Everett Millais, 1851-2 , Museum Tate Britain https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamlet 

Leartes: brat Ofelii, broni jej dobrego imienia. Ginie w pojedynku z Hamletem, 
zadając mu wcześniej śmiertelny cios zatrutym ostrzem. 

Klaudiusz: król duński, stryj Hamleta  otruł króla Hamleta, by zdobyć władzę w 
państwie i pojąć Gertrudę (królową i matkę Hamleta) za żonę. 

Poloniusz: szambelan, ojciec Ofelii i Leartesa szpiegując Hamleta, ginie od jego 
szpady. 

Gertruda: królowa, matka Hamleta, żona Klaudiusza. 

Rozenkranc i Guildenstern: przyjaciele Hamleta, pomagają rozwiązać zagadkę 
jego szaleństwa. Zabierają na rozkaz Hamleta do Anglii, ten jednak ucieka, 
wystawiając ich na pewną śmierć. 

Fortynbras: książę norweski, który po śmierci Klaudiusza i Hamleta obejmuje 
tron duński. Wkracza na zamek w Elsynorze w momencie śmierci Hamleta. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamlet


Ważne motywy:  

 Władca - Król Hamlet został zabity przez własnego brata, który chciał objąć tron. 

 Pojawienie się ducha Hamleta – zmordowanego ojca młodego Hamleta. 

 Aktorzy odgrywają dramat - mord na Hamlecie – rozwiązanie zagadki mordu i 
dokonanie zemsty na Klaudiuszu. Hamlet wygłasza słynny monolog na temat 
sztuki scenicznej. Widzami są mieszkańcy zamku w Elsynorze. Hamlet udaje 
szaleństwo ( nie ma pewności czy to naprawdę jest szaleństwo) by rozwiązać 
zagadkę śmierci ojca. Hamlet gra przed innymi szaleńca, zaprasza aktorów, 
dopisuje fragmenty spektaklu i ogląda przedstawienie. Wykorzystuje teatr, by 
ostatecznie przekonać się o winie Klaudiusza. Ponadto gdy matka i stryj udają 
wielki żal po śmierci króla, Hamlet komentuje to: „Ta przygnębiona twarz, te wszystkie 
formy, / kształty, postacie, wyglądy boleści (…)! / To – można udać, odegrać jak aktor”. 

 Zemsta – pomszczenie śmierci króla Hamleta. Hamlet- duński książę, dobrze 
wychowany,  wrażliwy i szlachetny, rozdarty pomiędzy marzeniem a 
rzeczywistością, nie może zdobyć się na akt zemsty, nie chce plamić rąk krwią. 
W rezultacie staje się ofiarą dworskiej intrygi. Ginie w zaaranżowanym 
podstępnie przez popleczników Klaudiusza pojedynku. 

 Samobójstwo Ofelii – popada w obłęd - odrzucenie jej miłości przez Hamleta. 
Rozważania Hamleta również wskazują na jego samobójcze skłonności. 

 Pogrzeb Ofelii – Hamlet dokonuje refleksji nad przemijalnością i nicością życia 
ludzkiego, które kończy się jednakowo dla władcy, błazna, chłopa. Pogrzeb Ofelii 
staje się  pretekstem do kłótni pomiędzy Hamletem a Leartesem, co 
wykorzystuje skrzętnie Klaudiusz. 

 Zdrada -  Gertruda, która prawdopodobnie znała (lub domyślała się) przyczyn 
śmierci męża. Hamleta zdradzają też przyjaciele, a także w jakiś sposób Ofelia, 
współpracując z ojcem przeciw Hamletowi. 

 Śmierć - umierają prawie wszystkie postaci. Pojedynek między Hamletem a 
Leartesem staje się kulminacją sztuki. Klaudiusz, chcąc dopomóc bratu Ofelii, 
doprowadza do tego, że giną wszyscy.  

Konteksty 
Wiele motywów pojawiających się w Hamlecie: śmierć, szaleństwo, odrzucona miłość, 
problem władzy, rozterki natury egzystencjalnej itd. można odnaleźć w utworach:  
 

• Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego 
Wertera 
• Adam Mickiewicz, Dziady 
• Juliusz Słowacki, Kordian 

Przeczytaj na: 

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

Więcej na: http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/hamlet-szekspira 

 

 
 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/hamlet-szekspira


Makbet -  dramat o wpływie władzy na psychikę człowieka, 

ambicji, ludzkiej naturze, moralności, teatrze świata, znikomości istnienia, 
walce dobra ze złem, jednostce uwikłanej w historię. 

Przesłanie: Nie ma winy, która nie zostałaby ukarana. Człowiek ma zawsze możliwość 

wyboru. Człowiek posiada ciemną stronę swojej natury. Ostrzeżenie - zaprzeczenie ideału 
władzy – Makbet to tyran.   

Makbet zaczyna się i kończy rzezią. 

      Wielkim morderstwem, od którego zaczyna się historia, jest zamordowanie 
króla. Potem już trzeba zabijać. Tak długo, aż ten, który zabijał, sam zostanie 
zabity. Makbet zabija prawowitego władcę i musi zabić świadków zbrodni i tych, 
którzy ją podejrzewają. Zabić musi synów i przyjaciół tych, których przedtem 
zabił. Potem musi zabijać wszystkich, bo wszyscy są przeciwko niemu. 

Kim jest ten człowiek, co tak broczy krwią? 
 Dunkan – Makbet 

 

Zdławienie buntu postawiło Makbeta w pobliżu tronu. Może zostać królem, a więc musi zostać królem. 

Makbet:  

Wzdłuż i wszerz przetrząsnąć kraj. 
Tych, co sieją panikę - powiesić. Podaj mi zbroję. 

Jestem pogrążony we krwi tak głęboko, że gdybym nawet teraz zatrzymał się, to powrót 
byłby tak samo trudny jak brnięcie dalej. 

Makbet po pierwszym zabójstwie: 

Odtąd nie ma nic poważnego wśród rzeczy śmiertelnych, 
Wszystko zabawką. I sława, i świętość umarły. Wino życia jest scedzone. 



Unurzani we krwi są wszyscy: mordercy i ofiary – cały świat. 

Tu każdy uśmiech jest nożem, 
Im kto krwią bliższy, tym bliższy krwotoku. 

 Donalbein, syn Dunkana 

Kilka kropel wody oczyści nas z plamy tego czynu. 
Jakże on wtedy będzie lekkim! 

Lady Makbet 

Ale tej  krwi nie da się zmyć, krwi jest coraz więcej. 

 

Gdyby ten czyn mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego Tu, na tym brzegu, 
po tej stronie życia - o przyszłe życie nie dbam. 

Makbet: 

Czemu grać miałbym rzymskiego szaleńca 
I od własnego ginąć miecza? Póki 

Widzę tu żywych - ich będę zabijać. 

Makbet: 

Makbet nie czuje się winny i nie ma przeciwko czemu protestować. 

Może tylko przed własną śmiercią pociągnąć w nicość jak najwięcej żywych. 

Makbet - bohater tragiczny w ujęciu szekspirowskim, zbrodniarz – 

królobójca, uzurpator władzy, zabójca. Ulega przemianie na przestrzeni 

utworu. To bardzo ważne!!! Bohaterowie antyczni byli niezmienni. Makbet – 

inaczej niż Edyp – nie jest skazany na wolę fatum, lecz świadomie ją wypełnia. 

     Z rycerza prawego i honorowego Makbet przeistacza się w zabójcę bez 
skrupułów. Poddaje się ambicjom i żądzy władzy, nabiera pewności siebie, lęka 
się ujawnienia zbrodni – raz dokonane morderstwo pociąga za sobą następne. 
Początkowo lękliwy, niepewny, trapiony wyrzutami sumienia, przemienia się w 
twardego, pozbawionego lęku, obojętnego na śmierć żony, zdecydowanego 
zabójcę. Makbet zdaje sobie sprawę ze swojego przeistoczenia. Nie żałuje swoich 
czynów, raczej ma żal do czarownic, że go oszukały. W końcowej scenie 
zachowuje jednak godną postawę rycerza i ginie w pojedynku. 



Charakterystyka postaci 

Makbet – dzielny rycerz, oddany ojczyźnie i królowi. Wierny, lojalny przyjaciel, 

człowiek honoru, dobry wódz na polu walki, ale rozchwiany wewnętrznie, o 
słabej psychice, podatnym na wpływy innych. Wrażliwy początkowo Makbet 
poprzez kolejne zbrodnie „hartuje się” – w końcu staje się cynicznym tyranem. 
Zabija króla Dunkana, który jest jego gościem! 

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, 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. 

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

 Bardzo ważne!  
Spotkanie Makbeta z czarownicami odmieni całe życie bohatera, obudzi w nim 

żądzę władzy i w ten sposób zapoczątkuje ciąg tragicznych wydarzeń. Wiedźmy 

obrazują potęgę sił nadprzyrodzonych, których moc jest znacznie większa od 

możliwości człowieka. To właśnie one, a nie my sami, nadają ostateczny kształt 

naszemu życiu i są siłą sprawczą wielu ludzkich zachowań. Symbolizują zło 

świata, które mieszka poza ludzką naturą. Jednak człowiek jest w nie uwikłany, 

bo mimo że go nie akceptuje – podlega jego prawom. Symbolizują ciemne myśli 

Makbeta i jego ukryte pragnienia (żądzę władzy!). 
 Utwór stawia pytanie o odpowiedzialność człowieka za swoje czyny, o wpływ własnej 

woli – lub sił odgórnych – na etykę człowieka.   

Konteksty 

 Balladyna Juliusza Słowackiego – kobiece bohaterki obu dramatów za wszelką cenę 
pragną zdobyć władzę, obie dążą po trupach do celu. To silne, zdecydowane na 
wszystko kobiety. Makbet i Balladyna to literaccy zbrodniarze dla władzy. 

 Hamlet, Król Lear – inne dzieła Szekspira, w których obecny jest temat władzy. 
 Zbrodnia i kara Dostojewskiego – dokładna analiza zbrodni i psychiki zabójcy. 

Raskolnikow i Makbet – możliwe zestawienie.  

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/makbet-bohater-literacki
http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/lady-makbet
http://aleklasa.pl/gimnazjum/c267-lektury-do-egzaminu/balladyna
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/hamlet-szekspira


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


