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Streszczenie
Wariant dla leniwych (5 minut)
Makbet i Banko, powracający ze zwycięskiej bitwy z buntownikami wspomaganymi przez irlandzkie i norweskie wojska,
spotkali Wiedźmy. Przepowiedziały one Makbetowi, że zostanie
tanem Kawdoru i królem. Bankowi zaś, że jego potomkowie będą
królami. Ta myśl obudziła złe żądze w szlachetnym do tej pory
Makbecie. Kiedy Król Duncan nagrodził go za męstwo okazane
w bitwie godnością tana Kawdoru, Makbet zaczął wierzyć w prawdziwość przepowiedni. Wysłał list do żony, w którym poinformował
ją o spotkaniu z Wiedźmami i przepowiedni.
Król Duncan postanowił przenocować w zamku Makbeta znajdującym się w Inverness. Lady Makbet przekonała swojego męża,
że należy go zamordować i doprowadzić do spełnienia się wróżby.
On początkowo opierał się, ale uległ i zgodnie z planem swojej
żony zabił śpiącego Duncana sztyletami zabranymi strzegącym
jego komnaty pokojowcom. Lady Makbet wcześniej dała im napój
ze środkiem nasennym. Makbet wstrząśnięty tym, co uczynił, zapomniał zostawić sztylety przy ciele zamordowanego. Lady Makbet
wzięła je od męża, który nie miał odwagi tam wrócić i podrzuciła
na miejsce zbrodni. Wysmarowała także krwią Duncana twarze
i ręce pokojowców, żeby uznano ich za zabójców. Wówczas rozległo
się łomotanie do bramy. W Makbecie zrodził się żal z powodu tego,
co zrobił – zapragnął, żeby stukanie do bramy obudziło zabitego.
Małżonkowie nałożyli szlafroki, żeby sprawić wrażenie, że noc
spędzili w łóżku.
Po otwarciu bramy do zamku weszli Macduﬀ i Lennox, którzy
przyjechali obudzić Duncana – taki otrzymali od niego wcześniej
rozkaz. Macduﬀ wszedł do jego sypialni i znalazł zakrwawione

