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MACBETH 



TAPAHTUMAT 

I NÄYTÖS 

Sota on tuonut vain tuhoa ja kuolemaa.

Macbeth ja Banquo, kaksi kuningas Duncanin armeijan kenraalia, tapaavat joukon 
noitia palatessaan voitokkaasta taistelusta. Noidat ennustavat Macbethin 
nousevan yhä suurempaan valtaan, jopa kuninkaaksi saakka, mutta Banquosta 
tulee tulevan dynastian kantaisä. Kun Macbeth saa kuulla ensimmäisen noitien 
enteistä käyneen toteen, hän uskoo jonain päivänä vielä saavuttavansa kuninkaan 
kruununkin.


Mieheltään saamassa kirjeessä Lady Macbeth saa myös kuulla ennustuksista. 
Hänen kunnianhimonsa on vielä voimakkaampi kuin miehensä; hän päättää tehdä 
kaikkensa jotta ennustus Macbethin kuninkuudesta kävisi toteen. 


Palvelija ilmoittaa kuningas Ducanin olevan matkalla linnaan, ja kaipaavan yösijaa. 
Tilaisuus on tullut. Macbeth suunnittelee tappavansa kuninkaan tämän nukkuessa, 
ja kaappaavansa vallan. Mutta veriteon jälkeen hänet valtaa suunnaton katumus. 
Macduff ja Banquo löytävät kuninkaan ruumiin ja kiroavat murhaajan, tietämättä 
kuka hän todellisuudessa on.


II NÄYTÖS 

Macbeth on nyt kuningas, mutta hänen omatuntonsa ei jätä häntä rauhaan. 
Kuninkaanmurhasta syytetään Duncanin paennutta poikaa Malcolmia. Mutta nyt 
Banquo näyttää Macbethistä uhkalta, sillä tämänhän ennustettiin siittävän tulevan 
kuningassuvun… vaimonsa rohkaisemana Macbeth päättää raivata tieltään 
tämänkin esteen omalle dynastialleen. Hän palkkaa miehet tappamaan sekä 
Banquon että tämän pojan. Mutta poika pääsee pakenemaan.


Uuden kuninkaan kunniaksi järjestetään suuret juhlat. Lady Macbeth viihdyttää 
vieraita juomalaululla, ja Macbethille kerrotaan Banquon murhan onnistuneen. 
Banquon haamu kuitenkin ilmestyy uudelle kuninkaalle ja saa tämän tolaltaan. 
Vain kuningatar estää Macbethiä tunnustamasta rikoksiaan koko juhlakansalle. 
Macduff, joka syyttää kuningasta kaikista kuolemista, lähtee maasta.


III NÄYTÖS 

Macbeth tahtoo varmuuden tulevaisuudestaan. Noidat mainitsivat kolme seikkaa: 
ensinnäkin Macduffia tulee pelätä, vaikkei toisekseen kukaan naisesta syntynyt 
voisikaan Macbethiä vahingoittaa. Tämä saa Macbethin tietenkin tuntemaan 
itsensä voittamattomaksi, sillä jokainen mieshän on naisesta syntynyt. 
Kolmanneksi, tuhon ennen on se kun Birnamin metsä marssii kuningasta vastaan. 
Metsähän ei kävele, joten Macbeth on turvassa. Macbeth kuitenkin saa 
varmuuden siitä että tuleva kuningashuone ei tule olemaan hänen sukuaan, vaan 
Banquon.


Lady Macbeth löytää tajuntansa menettäneen miehensä, ja rohkaisee tätä 
hallitsemaan pelolla ja voimalla. Banquon poika ja Macduff saavat kumpikin kuolla, 
ja samalla heidän koko perheensä myös!


IV NÄYTÖS 

Macbethin kauhun valtakautta pakenevat surevat maansa kohtaloa ja kansansa 
sortoa. Macduff suree vaimoaan ja lapsiaan, jotka joutuivat Macbethin uhreiksi. 
Yhdessä hän ja Malcolm päättävät ryhtyä taisteluun. He käskevät jokaisen sotilaan 
ottaa naamiokseen oksan Birnamin metsästä, ja marssia Macbethiä ja tämän 
joukkoja vastaan. 


Lady Macbethin seuraneiti näkee tämän kävelevän unissaan linnassa, ja 
tunnustavan syyllisyytensä hirmutekoihin. Kuningatar yrittää unessaan turhaan 
pestä verta käsistään… hän on menettänyt järkensä, ja kuolema seuraa pian 
perässä.


Macbeth on pettynyt elämäänsä, mutta lohduttautuu yhä ajatuksella 
voittamattomuudestaan. Mutta kun hänelle kerrotaan Birnamin metsän lähestyvän 
linnan muureja, hän ymmärtää uhkansa todellisuuden. Macbeth aseistautuu ja 
valmistautuu viimeiseen taistoon.


Taistelun tuoksinassa Macbeth tapaa Macduffin, joka haavoittaa häntä 
kuolettavasti. Macduff ei koskaan syntynyt tavanomaiseen tapaan, vaan hänet 
leikattiin äitinsä kohdusta. Macbeth kiroaa kruunun joka toi hänelle pelkkää 
tuskaa. Hänen kuoltuaan taistelu vallanperimyksestä alkaa saman tien.



