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Najważniejszy jest dla 
mnie w Makbecie wybór perspektywy 

egzystencjalnej. Droga po koronę wiedzie 
Makbeta ku samoświadomości. Bohater Szekspira 

przekracza granice samego siebie, o których istnieniu nie 
miał dotąd pojęcia. Stając się mordercą i tyranem, Makbet tak 

naprawdę odkrywa siebie, każdą maleńką cząstkę swojego „ja". 
Żeby wiedzieć, kim jest, musi pokonać w sobie to, co jest piękne 

i czyste, co jest „ fair", aby drzemiące w nim zło(,, foul") mogło dojść do 
głosu. Makbet, jak każdy z nas, jest po trochu „ fair" i „ foul"; jedno bez 
drugiego nie może istnieć, ale te obydwa oblicza duszy muszą być uświado
mione, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy. Wcześniej Makbet jest jakby uśpio
ny. Działa, funkcjonuje, wykonuje polecenia Duncana; wypełnia sumiennie 
swoje żołnierskie obowiązki. Prawdziwy Makbet śpi głęboko ukryty, czekając 
na wezwanie. 
Makbet boi się tego głosu, ponieważ najbardziej boi się samego siebie. 
Dlatego określa go to, kim Oeszcze) nie jest. Mówi: „ I tylko to jest we 
mnie, czego nie ma". A od momentu spotkania wiedźm, źyje myślą, iż 
nie jest królem Szkocji. Jeszcze. Tak jak pisał o szkockiej tragedii 

Szekspira Jan Kott, Makbet musi zabić, bo gdyby nie zabił, nie 
mógłby zgodzić się na taką wersję samego siebie - na Mak

beta, który się boi. Nie mógłby dalej źyć tak samo jak 
przedtem ze świadomością, iż nie zdobył się na 

ten czyn. 



Rafał Matusz, reżYser 



Reżyser, 
tekściarz (sam o sobie mó-

wi, że nie dramaturg), marketingowiec, 
manager. Rocznik 1973. Wrocławianin z uro

dzenia, z życia, z konieczności, z wyboru. Różnie. 
Pokoleniowo - dziecko Okrągłego Stołu. Mentalnie - sam 

nie wie, ale zaczęło go to niepokoić, więc wziął się za siebie. 
Absolwent Wydziału Reżyserii krakowskiej PWST. Wyreżyserował 

kilkanaście przedstawień m.in. w Olsztynie, Kaliszu, Kielcach, Ko
szalinie, Tarnowie. Zawsze była to dramaturgia bardziej współczesna: 

Genet, Ionesco, Witkacy, Osborne, Różewicz, Strindberg, Fraser. 
W 2006 w olsztyńskim Teatrze Jaracza wyreżyserował własną sztukę 
„Parapetówa". W gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy zrealizował „Znie
czulonych" W. Holewińskiego, „Dziady" A. Mickiewicza, „Balladynę" 
J. Słowackiego, „Żegnaj, Książę" I. Kusiak, „Bardzo zwyczajną histo-
rię" M. Łado, a w 2011 roku - „Tango" S. Mrożka. Wyreżyserował 
również m.in. „Brzydala" M. von Mayenburga w Teatrze Nowym 
w Zabrzu, „Pokojówki" J. Geneta i własną sztukę pt. „ 11 :16" 

w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze i „Beauty 3.0" 
I. Kusiak w Teatrze im. J. Szaniawskiego w Płocku. 

Wielokrotnie współpracował z Hanną Szymczak. 
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William Szekspir 
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Obsada: 
IRENEUSZ PASTUSZAK-Makbet 

KATARZVNA JANEKOWICZ - Lady Makbet 
MARIUSZ SZAFORZ- Duncan, Siward 

PIOTR HUDZIAK - Malcolm, Pierwszy Morderca 
TOMASZ GĘBALA- Donalbain I Drugi Morderca I Sługa 
PAWEŁ TROJAK - Dona/bain I Drugi Morderca I Sługa 

KAMIL URBAN- Lenox 
DANIEL GUZDEK - Banquo 

TOMASZ PIASECKI - Macduff 
FILIP KUBALA- F/eance 

FILIP GIERACKI - Syn Macduffa 
JERZY OGRODNICKI - Lekarz, Żołnierz, Starzec 

BOGUSŁAWA PODSTOLSKA-KRAS - Dama Lady Makbet 
JERZY PAL - Hekate, Odźwierny 

EWA CYPCARZ-BOGUCKA- Żona Duncana, Wokalistka 
JOLANTA JANUSZÓWNA- Pierwsza Wiedźma 

MATYLDA BACZYŃSKA- Lady Macduff, Druga Wiedźma 
MONIKA WENTA-HUDZIAK - Trzecia Wiedźma 





Producent i multiinstrumentalista łączący tradycję oraz za
miłowanie do instrumentów akustycznych z absolutną fascy-

nacją światem muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i klubo
wej tworzonej z pomocą wyrafinowanych narzędzi współczesnych 
technik studyjnych. Autor i producent utworu „Freeman" z płyty 
„Rythm & Hymns" brytyjskiej grupy Mattafix, założyciel zespołu 
Jamal, producent i współautor debiutanckiego albumu „Rewolucje". 

Jako kontrabasista jest laureatem wielu festiwali jazzowych, 
m.in. Grand Prix na festiwalu jazzowym w czeskim Usti, 
I miejsca w konkursie standardów jazzowych w Siedlcach. 
Skomponował muzykę do „Tanga" w reż. Rafała 

Matusza w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim. 



( ... ) 
Przed ludźmi 

Grajmy komedię: 
niechaj twarz fałszywa 
Przed wzrokiem świata 
fałsz serca ukrywa. 

Być 
tym, kim jestem 

- drobiazg; ale być nim 
Bez obaw! ... 
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