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Autor: Marcin Jauksz 

 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Makbet (reż. Justin Kurzel, Francja, USA, 

Wielka Brytania 2015) 

 

Temat zajęć: Współczesne adaptacje – recenzujemy film. 

 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Najnowsze interpretacje klasyki literackiej – co je łączy, a co różni? 

• Szekspir w kinie - dialogi kinematograficzno-teatralne. 

• Jak napisać dobrą i atrakcyjną recenzję?  

• Słowniczek recenzenta – nie tylko pojęcia filmoznawcze. 

 
 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 
 
Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe 

 
 

Cele operacyjne: 

uczeń/uczennica 

• rozumie założenia adaptacji Justina Kurtzela; 

• omawia zagadnienie repertuaru Szekspirowskiego we współczesnej kulturze; 

• przypomina ważne postaci, wątki i zagadnienia związane z tekstem Makbeta; 

• omawia stylistykę adaptacji, zwraca uwagę na zmiany poczynione przez 

scenarzystę i tłumaczy ich znaczenie; 

• omawia recenzję filmową i doskonali tę formę wypowiedzi.  
 

Formy i metody pracy:  

• dyskusyjna,  

• praca w grupach niejednolita,  

• praca w parach jednolita,  

• praca indywidualna. 

 

Materiały dodatkowe:  

• 2007: Makbet, reż. G. Jarzyna, Narodowy Instytut Audiowizualny 2006 (fragment 

od minuty 19. do minuty 30.: https://ninateka.pl/film/2007-macbeth). 

• Fragmenty trzech recenzji filmu Justina Kurtzela (zob. zał. 1.). 

 
 

 



 

Przebieg zajęć:  

1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje im fragmenty recenzji filmowych 

(zał. 1) oraz karty pracy (zał.2). Każda grupa otrzymuje inny fragment recenzji, 

który ma przeczytać, wypisać argumenty przedstawione przez autora i odnieść się 

nich. [20 min.] 

2. Uczniowie podają zauważone przez siebie elementy. Notatka  sporządzona o karty 

pracy trzech grup może wyglądać tak: [10 min] 

 M. O’Sullivan Z. Pietrasik M. Vincent 

Ogólna opinia o 

adaptacji 

Recenzent jest 

niezwykle zadowolony, 

według niego jest to 

jedna z najlepszych 

ekranizacji sztuki; 

Ocena pozytywna, wg 

recenzenta jest to 

niepozbawiona wad 

pełna rozmachu i 

szacunku dla tekstu 

oryginału adaptacja; 

Według recenzenta to 

fatalnie obsadzona i 

nieadekwatna do 

współczesnego 

potencjału sztuki 

adaptacja, brutalna i 

bezcelowa; 

Zalety Film nowatorski, 

bezkompromisowy, ale 

szanujący tekst 

oryginału, duży 

ładunek emocjonalny;  

 

Niezwykłe plenery, 

dobra gra aktorska, 

świetny finał i 

interpretacja 

przepowiedni 

dotyczącej lasu 

birnamskiego 

 

Wady  

 

Wynikłe z konwencji 

Szekspirowskiego 

dramatu: nużące 

monologi, pewna 

oczywistość rol, jkie 

bohaterowie musza 

odegrać. 

Nie jest być może 

najgorsza z 

ekranizacji, ale istotne 

sceny są źle zagrane, 

film jest nudny i 

absolutnie oderwany 

od współczesności.  

Opinie o aktorach Mocna rola 

Fassbendera – 

napędza on film. 

 

Fassbender wskazany 

jako jeden z czołowych 

kandydatów do roli, o 

Cotillard bardzo 

oszczędnie, może 

trochę 

protekcjonalnie.  

Uznanie dla aktorów w 

rolach innych niż te w 

niniejszym filmie 

dodatkowo pogrążają 

ich kiepski występ w 

Makbecie 

Detale scenariusza Pierwsza scena – 

wskazuje na ukryte 

możliwe motywacje 

bohaterów, recenzent 

nie zdradza, o co 

chodzi.   

Pierwsza scena, która 
wyjaśnia relacje 
między małżonkami, 
wspomniana wyżej 
reinterpretacja 
finałowego ziszczania 
się przepowiedni.  

Jedyna oryginalna 

sceną jest ta 

otwierająca film – 

scena pogrzebu. 

 

3. Nauczyciel pyta, z czego wynikać mogą rozbieżne opinie recenzentów. Uczniowie 

powinni wskazać na: 

• odmienny stosunek do dramatu Szekspirowskiego jako takiego (największy 

szacunek u O’Sullivana, największy dystans u Pietrasika); 
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• inną wrażliwość wyrażaną też w stylu wypowiedzi (np. podniosły styl 

O’Sullivana w kontrze do lekkiego i trochę ironicznego miejscami tonu 

Pietrasika); 

• duże oczekiwania związane z nowoczesnymi adaptacjami (Vincent); 

• własne wyobrażenia dotyczące postaci, które mogą lub nie pokrywać się  

z wizerunkiem bohatera/bohaterki (Pietrasik jest zadowolony, Vincent – 

nie). [7 min.] 

 

4. Nauczyciel pyta uczniów, jakie aspekty dzieła filmowego nie zostały przez 

recenzentów podjęte, co jeszcze mogło (lub powinno się było w recenzjach 

znaleźć). Uczniowie mogą wskazać na: 

• praktycznie brak uwag o zdjęciach, nikt nie zwraca też uwagi na montaż, 

który w filmie ma ogromne znaczenie; 

• poza pierwszą sceną, na którą wskazują wszyscy recenzenci, niewiele 

uwagi poświęcone jest też scenariuszowi (np. o brutalności filmu można by 

mówić na przykładzie sceny spalenia żony i dzieci Macduffa) oraz realizacji 

konkretnych scen (tu na plus wyróżnia się Vincent); 

• tylko jeden z recenzentów (Vincent) przywołuje tradycję adaptacji 

filmowych (O’Sullivan arbitralnie stwierdza, że jest to jedna z najlepszych, 

nie pokazuje jednak fundamentów takiej decyzji), mało jest też o znaczeniu 

adaptacji filmowych klasycznych tekstów literackich; 

• nieco więcej można też napisać o aktorach – zwłaszcza o tych 

drugoplanowych, którzy zupełnie umykają uwadze recenzentów; 

• brak refleksji o kontekście historycznym dramatu i jego znaczenia dla 

współczesności (w tym drugim aspekcie znów na plus wyróżnia się 

Vincent). [7 min.]    

 

5. W ramach zadania domowego uczniowie mają odpowiedzieć pisemnie na pytanie, 

co w portrecie Makbeta i jego zony zmienia scena pogrzebu dziecka. Mogą 

potraktować tę zmianę jako korzystną lub nie dla adaptacji, a swojej wypowiedzi 

pisemnej powinni nadać formę akapitu recenzji. [1 min.]  

 

Druga lekcja: 

1. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o odczytanie  ich zadań domowych. Następnie 

wspólnie z uczniami przygotowuje wersję tego fragmentu, która mogłaby brzmieć 

tak: 

Niezaprzeczalną zaletą adaptacji Kurtzela jest gotowość, by przybliżyć głównych 

bohaterów – Makbeta i jego żonę – i rozbudować motywacje ich działań. 

Pokazanie ich jako pary opłakującej śmierć swego dziecka w otwierającej film 

scenie, która nawiązuje do zawartej w tekście dramatu wypowiedzi lady Makbet  

o doświadczeniu karmienia piersią, każe zastanowić się nad rolą żałoby  

w kształtowaniu motywacji bohaterów. Ich okrutne czyny w kontekście 

doświadczenia straty stają się nie tylko bezwzględnie realizowanymi etapami  

w drodze do wytyczonego przez szatańską ambicję celu, ale pozwalają ujrzeć 



 

przepowiedziany Makbetowi los jako konieczną drogę dla kogoś, kto nie pogodził 

się ze stratą tego, co dla niego najcenniejsze, i gotów jest mścić się na wszystkich 

za krzywdę, która go spotkała. Wyrok wydany na syna Banka, zabójstwo dzieci 

Macduffa to elementy tego planu, które inaczej przedstawiają się w kontekście 

domniemanej niedawnej utraty własnego dziecka. [10 min.] 

2. Następnie nauczyciel pokazuje uczniom fragment adaptacji Makbeta dokonanej 

przez Grzegorza Jarzynę i zadaje pytanie o różnice, które uczniowie dostrzegają. 

W dyskusji wskazane zostać powinny: 

• decyzja o przeniesieniu akcji na współczesny Bliski Wschód i uczynienie  

z bohaterów członków wojskowej misji; 

• niezbyt pochlebny dla samych żołnierzy portret zbiorowości wojskowych; 

• łagodniejszy wizerunek Makbeta odgrywanego przez Cezarego Kosińskiego; 

• sugestywne ujęcia: gra cieni na ścianie podczas rozmowy bohaterów na 

przyjęciu, stylizacja na horror lub grę komputerową (zabójstwo Duncana). 

[4 min.] 

 

3. Następnie nauczyciel prosi, by uczniowie odnieśli się do tezy o nowoczesności obu 

adaptacji – filmowej Kurtzela i teatralnej Jarzyny. Uczniowie powinni wyrazić 

zadnie o tym, co dla nich jest znamieniem aktualnej adaptacji – czy wystarcza, 

jak w przypadku filmu, niezwykły montaż, współczesna, psychologiczna 

perspektywa na bohaterów, naturalizm w obrazowaniu przemocy, czy też kluczowe 

jest – jak w zarejestrowanej wersji teatralnego spektaklu (czy adaptacji Romea  

i Julii Baza Luhrmanna) – przeniesienie akcji we współczesne widzowi realia. 

Nauczyciel może zwrócić uwagę, że np. w obu przypadkach sceny śmierci króla są 

mocno stylizowane i tylko sposób stylizowania nieco się zmienia. Warto też 

zauważyć, że pod wieloma względami to profesja bohatera (rycerz lub wojskowy) 

może stać na przeszkodzie porozumienia z bohaterem, a nie czas akcji dramatu. 

Konsensus powinien uwzględniać nowoczesne elementy w obu adaptacjach, przy 

opisaniu odmiennych środków, jakie do dyspozycji miał Jarzyna, a jakie Kurtzel. 

[7 min.]    

 

4. Następnie nauczyciel prosi uczniów, by wykorzystując kontekst inscenizacji  

Jarzyny przygotowali w parach kolejny akapit recenzji dotyczący wykorzystanych 

w filmie środków filmowego wyrazu. [8 min.] 

Wskazane pary odczytują efekt swych prac. Nauczyciel wypisuje fragmenty 

wypowiedzi na tablicy. Cała klasa uczestniczy w łączeniu tych elementów  

i wypracowaniu wersji ostatecznej, która (przykładowo) mogłaby brzmieć tak: 

Nakładanie monologów na akcję (na przykład na spowolnione sceny batalistyczne 

na początku filmu) jest u Kurtzela szansą na uczynienie z tekstu dramatu 

monologu wewnętrznego towarzyszącego najbardziej dramatycznym momentom  

z biografii bohaterów. Mimo że aktorzy noszą tu średniowieczne kostiumy, taki 

wgląd w psychikę postaci jest już na wskroś nowoczesny i zestawiony z adaptacją 

„Makbeta” autorstwa Grzegorza Jarzyny z 2007 roku, które przenosiła akcję  

na współczesny Bliski Wschód, pokazuje, że nie tylko w kostiumach, ale  

w sposobie komponowania obrazów leży istota uwspółcześnionej ekranizacji 

renesansowego dramatu. [13 min.] 
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5. W ramach zadania domowego uczniowie mają przygotować dwa dowolne 

akapity w oparciu o możliwe do poruszenia wątki wskazane w punkcie 4. Jeżeli 

czas pozwoli kolejna lekcja może być poświęcona odczytywaniu propozycji, 

łączeniu ich i wspólnemu budowaniu recenzji. Jeśli nie ma na to czasu, nauczyciel 

po sprawdzeniu dwóch kolejnych akapitów może poprosić uczniów, by w ramach 

trzeciego etapu indywidualnej pracy uzupełnili swoja recenzję o wstęp  

i zakończenie. Uczniowie, którzy zdecydują się obejrzeć jakąkolwiek inną 

adaptację Makbeta i zestawić ją z filmem Kurtzela, mogą liczyć na ocenę celującą. 

[3 min.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załączniki 

Załącznik nr 1  

Fragmenty recenzji 

I. Michael O’Sullivan, Movie Review: Fassbender’s ‘Macbeth’ is ferocious, unhinged, 

washingtonpost.com, 10.12.2015. 

 „Makbeta” australijskiego reżysera Justina Kurtzela napędza tytułowa rola Fassbendera 

wcielającego się w morderczego Szekspirowskiego bohatera w sposób surowy lecz 

intensywny i dziki. Ta filmowa wersja szkockiej sztuki godna jest tego, by zaliczyć ją do 

najlepszych adaptacji dzieł angielskiego Barda. 

Ale nie jest to „Makbet”, jakiego znali wasi rodzice.   

Otwarty przez krótką, pozbawioną słów scenę, której próżno by szukać w dramacie 

Szekspira – a której detale niepotrzebnie byłoby tu ujawniać – film Kurtzela szybko 

zaznacza, że nie zamierza szukać sedna sztuki krocząc po łatwych i znajomych ścieżkach, 

tak pod względem interpretacji jak i wykonania. Prolog ten nie jest tez pozbawiony 

znaczenia. Dodaje on podkład psychologicznej motywacji dla późniejszych działań 

bohaterów, nie zmieniając ich charakteru.  

Puryści nie musza się martwić. Choć odważny i swobodny scenariusz „Makbeta” 

autorstwa Jacoba Koskoffa, Michaela Leslie i Todda Louiso, (…) zmieniony jest dla 

zwiększenia emocjonalności przekazu, ale bez straty wobec inteligencji oryginału. 

 

II. Zdzisław Pietrasik, Krwawa gra o tron, Polityka, 24.11.2016. 

„Arcydzieło Szekspira Justin Kurzel potraktował z pokorą, co pewnie zaskoczy naszych 

reżyserów teatralnych, chętnie poprawiających autora „Makbeta”. Nie jest jednak tak, że 

oglądamy teatr na ekranie. Choćby dlatego, że większość scen rozgrywa się w plenerach, 

pięknych i niesamowitych, jak w filmach z gatunku fantasy. Ale to tylko zewnętrzne 

podobieństwa; na ekranie widzimy bowiem krwawy dramat o żądzy władzy, z wieloma 

naturalistycznymi scenami. Makbeta gra Michael Fassbender, którego festiwal mamy 

obecnie na ekranach („Slow West” oraz „Steve Jobs”) i chyba trudno byłoby znaleźć 

dzisiaj lepszego aktora do tej roli. Zżerają go ambicje, jest okrutny i bezwzględny, 

zarazem jednak wydaje się być postacią tragiczną. Marion Cotillard robi to, co zwykle do 

obowiązków żony Makbeta należy, czyli namawia go do okrutnej zbrodni, z wiadomym 

skutkiem. Dużo o relacjach między małżonkami może powiedzieć pierwsza, krótka, niema 

scena dopisana Szekspirowi. Jak to w ekranizacjach wielkiej dramaturgii bywa, męczą 

długie monologi, niektóre kierowane wprost do kamery. W nagrodę za cierpliwość mamy 

rewelacyjny finał z lasem birnamskim, „przychodzącym” do zamku, ale nie tak, jak 

dotychczas oglądaliśmy w teatrze i w kinie”. 
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III. Mal Vincent, "Macbeth" with Michael Fassbender is a gory mess, and what's worse, 

it's boring, The Virginian Pilot, 11.02.2016.  

„Obecna wersja, pomimo imponującej obsady, to krwawa łaźnia brutalniejsza od 

wszelkich wcześniejszych, niemniej jednak bezcelowa. Biorąc pod uwagę, ze w roli Lady 

Makbet obsadzono Marion Cotillard, a Michael Fassbender gra Makbeta, zdumiewa, jak 

nudnym okazuje się być to przedsięwzięciem. 

Cotillard, francuska aktorka, która zdobyła Oskara za mało wyrazisty portret Edith Piaf, 

daje poczucie wielkiej satysfakcji, gdy tylko zostaje obsadzona we właściwej roli. Rola 

Lady Makbet, najbardziej rozpoznawalnej z zaborczych i ambitnych żon, do nich nie 

należy. Najbardziej żenująca jest symboliczna scena lunatykowania, w której próbuje 

usunąć plamy krwi z rąk. Zagrane jest to na jednym tonie i dosłownie w bezruchu.  

(…) 

Porażka tego „Makbeta” wzbudza szczególny żal, ponieważ w świecie politycznych zdrad  

i podwójnej gry toczonej na szczytach władzy ta sztuka wydaje się zwłaszcza atrakcyjna 

dla współczesnych odczytań. Jej filmowe adaptacje były niefortunne, zwłaszcza krwawa, 

bezsensowna, wydumana wersja Romana Polańskiego z 1971 roku – nie aż tak zła jak ta 

Orsona Wellesa, ale wciąż – zła. Lokalnie doświadczyliśmy wersji scenicznej, w której trzy 

wiedźmy były toples. Wydaje się, że reżyserzy zbytnio się starają, jeśli chodzi o tę 

sztukę. 

Tu trzech scenarzystów dostało czeki za swoje przepisanie Szekspira. Wymyślili jedną 

oryginalna scenę – tę otwierająca film, w której trzyletnie dziecko Makbetów jest 

chowane do grobu. To scena, której nie ma w sztuce, umożliwia ją sugestia Lady Makbet, 

która nawiązuje do faktu karmienia przez siebie piersią”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Karta pracy dla grup 

 

Ogólna opinia 

o adaptacji 

 

 

Zalety 

 

 

 

 

Wady 

 

 

 

 

Opinie o aktorach 

 

 

 

 

Detale scenariusza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


