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MAKBET MÓWI STOP
- WIZJA, AMBICJA
I KONSEKWENCJA
Tematyka dramatu "Makbet" Williama
Szekspira i analiza psychologii głównych jej
bohaterów stanowi ponadczasowy materiał
do namysłu nad zagadnieniami takimi jak
władza, ambicja, moralność czy
konsekwencje czynów.

Niniejszy konspekt, kierowany zarówno
do nauczycieli, edukatorów, jak i rodziców,
zawiera materiały, które stanowić mogą
inspirację do pracy z dziećmi i młodzieżą pod
kątem systemów wartości i autorytetów
moralnych. Pomogą one w budowaniu
różnorodnych warsztatów, dopasowanych do
wieku i kompetencji społecznych grupy.
Pozwolą także zderzyć problematykę
wartości i emocjonalności, tak kluczowych na
etapie dojrzewania. Ponadto, zawarta
w konspekcie propozycja rozczytania tekstu
dramatu, stanowić może zarówno gotowy
materiał do zajęć, jak i inspirację do dalszych
poszukiwań w tym i innych tytułach
szekspirowskich.

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr
Szekspirowski w ramach projektu
SzekspirOn//line.
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"MAKBET" INSPIRACJĄ DO PRACY TWÓRCZEJ Z MŁODZIEŻĄ POD KĄTEM
SYSTEMÓW WARTOŚCI I AUTORYTETÓW MORALNYCH
TEMATY DO OMÓWIENIA:
I. aktualność problematyki
II. ponadczasowość bohaterów
III. kontekst kulturowy i społeczny
WARTOŚCI MORALNE
życiowe drogowskazy, standardy naszych myśli, postaw
i zachowań, które określają kim jesteśmy, jak żyjemy i jak
traktujemy innych ludzi. To wskazania, jak mądrze i dobrze żyć.
Służą powszechnemu dobru. Stanowią kompas przy
podejmowaniu właściwych decyzji i działań, dają poczucie sensu,
budują dobre relacje z ludźmi.

Jaki jest Makbet, kiedy go poznajemy?
Jakimi wartościami się kieruje?
Dlaczego spotkanie z Czarownicami zmienia jego system wartości?

SZACUNEK / UCZCIWOŚĆ / ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ODWAGA CYWILNA
SAMODYSCYPLINA / POKOJOWOŚĆ / PRZYJAŹŃ / SOLIDARNOŚĆ
SPRAWIEDLIWOŚĆ / OPTYMIZM / PIĘKNO / ŻYCZLIWOŚĆ
PRZYZWOITOŚĆ / WOLNOŚĆ / MĄDROŚĆ / WIERNOŚĆ / PRAWOŚĆ
BYCIE W ZGODZIE Z SAMYM SOBĄ / HONOR / MĘSTWO / ROZWAGA
PRZEWIDYWALNOŚĆ / LOJALNOŚĆ

Mechanizm, według którego działa Makbet i Lady Makbet, to chęć zdobycia władzy, ale jednocześnie
osadzanie się na bezpiecznej pozycji. Są przekonani, że jeżeli nie oni będą „rozdawać karty”, to sami
staną się w końcu ofiarami. To świat bezlitosny, rządzący się prostymi prawami, bez żadnych
imperatywów moralnych.
Czy prawdą jest, że człowiek, który nie respektuje zasad etycznych, musi zawsze ponieść konsekwencje
swoich czynów, zapłacić za nie utratą spokoju, wyrzutami sumienia, cierpieniem?
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TEMATY DO OMÓWIENIA:

MŁODZIEŻ
WOBEC
WARTOŚCI

I. recesja takich wartości, jak dobro, prawda,
sprawiedliwość
II. miejsce na wartości konsumpcyjne, materialne,
instrumentalne
III. poczucie własnej odrębności
IV. poczucie sensu życia kontra bierna postawa, która
wiąże się z niską samooceną

MAKBET JAKO EVERYMAN
KAŻDY, ZWYCZAJNY CZŁOWIEK
Czy znasz dzisiejszego Makbeta?
Czy znajdujesz Makbeta w sobie?

POMYSŁY NA ZAJĘCIA Z MŁODZIEŻĄ - ETIUDY:
i. W etiudzie nasz Makbet to pracownik dużej firmy. Piastuje wysokie stanowisko.
Wraca z np. Londynu wraz z kolegą z firmy. Obaj są zadowoleni z negocjacji, które
przeprowadzili. Udało im się (po raz kolejny) uzyskać duży kontrakt dla firmy.
Przechodząc obok np. galerii handlowej zostają zaczepieni przez np. akwizytorów,
członków sekty, cudzoziemców o intrygującej urodzie.
To spotkanie zmienia wszystko….
ii. W etiudzie nasz Makbet to pracownik dużej firmy. Piastuje wysokie stanowisko.
Udało mu się (po raz kolejny) uzyskać duży kontrakt dla firmy. Spotyka się
z dziennikarzem, który przeprowadza z nim wywiad na temat osiągniętego sukcesu
w biznesie. Poza kamerą dziennikarz zadaje pytanie, czy Makbet ma zamiar zostać
w przyszłości prezesem swojej firmy, bo nadaje się na to stanowisko lepiej niż
obecnie je zajmujący.
To spotkanie zmienia wszystko….
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MAKBET JAKO LIDER

+
wykazuje się odwagą, wzbudza zaufanie, zaraża swoją pasją,
działa z zaangażowaniem i cechuje się ambicją,
człowiek z wizją, który dokładnie wie, dokąd zmierza,
jak wygląda droga do sukcesu i jak smakuje wygrana,
umie podejmować trudne decyzje

powinien być dla ludzi przykładem, zachowywać się tak, by chciało
się go naśladować
powinien wyróżniać się umiejętnością oddzielania dobra od zła,
stałością poglądów, dotrzymywaniem obietnic, szczerością i otwartością
w kontaktach międzyludzkich
motywuje, inspiruje i przewiduje konsekwencje
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ANALIZA TEKSTU
TEMATY DO OMÓWIENIA:
I. charakterystyka postaci i wydarzeń
II. kiedy Makbet mógł powiedzieć STOP?
III. Makbet mówi STOP i co dalej?

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 1.0
Makbet, akt I, scena 3
tłum. J. Paszkowski

MAKBET
Ciemne
Sybille, więcej mi powiedzcie!
... ... ... ... ...
Mówcie, skąd macie tę dziwną wiadomość?
I w jakim celu nas tu na tych wrzosach
Zatrzymujecie tak dziwnym proroctwem?
Odpowiadajcie, rozkazuję wam.

STOP
CO ZMIENIŁOBY SIĘ W BIEGU
WYDARZEŃ, GDYBY WTEDY
MAKBET POWSTRZYMAŁ
SWOJĄ CIEKAWOŚĆ?

MAKBET
Do siebie.
Glamis i Kawdor! Najważniejszej jeszcze
Brakuje rzeczy.
Głośno.
Dzięki wam, panowie;
Na stronie do Banka.
Wątpiszże widzieć twe dzieci królami,
Gdy ci te same usta to przyrzekły,
Które nazwały mnie tanem Kawdoru?

STOP
CO ZMIENIŁOBY SIĘ W BIEGU
WYDARZEŃ, GDYBY WTEDY
MAKBET NIE UTWIERDZAŁ SIĘ
W PRZEKONANIU
O SŁUSZNOŚCI WRÓŻBY?
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MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 2.0
Makbet, akt V, scena 5
tłum. J. Paszkowski

SEJTON
Panie, królowa umarła!

MAKBET
Powinna była umrzeć nieco później;

STOP
CO ZMIENIŁOBY SIĘ W BIEGU
WYDARZEŃ, GDYBY WTEDY
MAKBET PRZEŻYŁ ŚMIERĆ
ŻONY I OTRZĄSNĄŁ SIĘ
Z AMOKU WŁADZY?

... ... ... ... ...
ŻOŁNIERZ
Wywrzyj, o panie, na mnie swój gniew cały,
Jeśli tak nie jest. O trzy mile w dali
Widać go, jak się rusza i posuwa
Prosto w tę stronę.

MAKBET
Jeśli fałsz donosisz,
Dopóty żywcem wisieć nie przestaniesz,
Aż umrzesz z głodu; jeśli prawdę mówisz,
Wolno ci będzie tak uczynić ze mną.

STOP
CO ZMIENIŁOBY SIĘ W BIEGU
WYDARZEŃ, GDYBY WTEDY
MAKBET WYKAZAŁ SIĘ
MĄDROŚCIĄ WŁADCY I
ZAAKCEPTOWAŁ SWOJĄ
PORAŻKĘ?
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Wykorzystanie aktów I i V (początku i końca) ukazuje, że na każdym etapie mamy prawo
powiedzieć STOP i nie brnąć w błędach, w nieszczęściu dalej.
Masz prawo zmienić swoje życie w dowolnym jego punkcie.
Ważne: zaakceptuj konsekwencje.
Makbet mówi STOP i co dalej?
Wykorzystaj wyobraźnię i zbuduj historię Makbeta po słowie „STOP”, które może paść
w dowolnym punkcie dramatu.

