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S pektakle studenckie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem przedstawień 
dyplomowych, to nietypowe produk-

cje teatralne. Nie powstają z myślą o prawach 
komercyjnego rynku, nie są też zwykle (albo 
przynajmniej – nie powinny być) tworami pod-
porządkowanymi ego i indywidualności ich 
reżyserów. Reflektory skierowane są za to na 
młodych adeptów aktorstwa, dopiero rozpoczyna-
jących przygodę z zawodem. Kreacje, jakie tworzą 
w spektaklach dyplomowych to podsumowa-
nie ich edukacji, prezentacja wiedzy i umiejętno-
ści, jakie nabyli podczas kilkuletnich, intensyw-
nych studiów. Role te mają za zadanie podkreślić 
szczególne predyspozycje i zdolności każdego 
ze studentów, wyróżniające ich z tłumu marzą-
cych o karierze scenicznej i filmowej. Są ich 
wizytówką, z którą wychodzą poza mury uczelni 
w świat rządzony bezlitosną konkurencją.

Tak wyobrażamy to sobie zazwyczaj w Polsce. 
Z jaką zaś myślą powstają przedstawienia 
wydziałów aktorskich w innych krajach? Nad-
chodzący tydzień to szansa na zadawanie 
takich pytań, na konfrontacje, porównania, roz-
mowy – o roli i wadze szkół w kształceniu arty-
stów teatru w krajach Europy i świata, o prze-
słankach i funkcjach spektaklu dyplomowego. 
Oraz, po prostu, o magii i sile teatru samego 
w sobie.

Wydarzenie, w którym bierzemy udział, to już 
szósta edycja warszawskiego Międzynarodo-
wego Festiwalu Szkół Teatralnych, który Aka-
demia Teatralna im. A. Zelwerowicza organi-
zuje od 2002 roku (od 2003 roku – co dwa lata). 
W konkursie (nie licząc zatem imprez towarzyszą-
cych) zaprezentowano dotąd prawie 80 spekta-
kli, głównie ze Starego Kontynentu, ale również z 
Azji, Ameryki, Australii. W jury zasiadały światowe 
sławy, by wymienić tylko Jacques’a Lassalle’a, 
Walerija Fokina, Marka Ravenhilla, Deę Loher, 
Andrzeja Seweryna, Felice Ross czy Annę B. 
Sheppard. Projekty grup kwalifikowanych na festi-
wal cechuje ogromna różnorodność – zarówno 
repertuarowa, jak i stylistyczna. Zaskakują, każą 
poszerzać percepcję i weryfikować przyzwycza-
jenia. Zachęcamy widzów, by dali się zadziwić 
znów, podczas tegorocznej edycji.

Zapraszamy na tydzień obfitujący w moc wyda-
rzeń – spotkań, warsztatów, imprez w klubie festi-
walowym, a przede wszystkim spektakli – tych 
prezentowanych w nurcie offowym oraz trzynastu 
najważniejszych, stających do konkursu. W 2009 
roku triumfowało Centrum Teatru Ateneo z Rzymu 
z komedią dell’arte Wierna Izabella. Kto zgadnie 
laury 6 MFST? Przekonamy się już po tygodniu, 
pełnym, jak mamy nadzieję, wrażeń i inspirujących 
spotkań.   

Hanna Rudnicka

Reflektory na studentów
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S tudent spectacles, especially those of 
the that are diploma spectacles, are 
very extraordinary theatrical productions. 

They are not created with the laws of the com-
mercial market in mind, they are not (or at least- 
they shouldn’t be) the constructs serving the pur-
pose of the ego and individuality of the director. 
The light are on the young adepts of the art, on 
thebeginning of their road towards the actor’s pro-
fession. Characters that they create in the diploma 
spectacles are the summary of their education, 
a presentation of their knowledge and skills that 
they acquired during the few years of their studies. 
The roles that they play are supposed to underline 
individual predispositions and abilities of each of 
them, traits that are unique enough to spot them 
in a mass of those who dream about the film and 
theatrical career. They are their trademark that 
they bear when they emerge out of the academy 
to face a world of ruthless competition.

This is the image of the diploma spectacles that 
we have in Poland. On the other hand, what 
are the prerequisites that describe the similar 
spectacles in other countries? Forthcoming week 
is a chance to ask such a question, it is a time 
for conferences, comparisons, interviews – about 
the role and importance of the academies in the 
shaping of theatrical artists in Europe and beyond, 
about the goals and functions of the diploma 
spectacle as such. And, of course, simply about 
the magic and power of the theatre itself. 

The event that we are all a part of the sixth 
edition of the International Theatre Schools 
Festival, that The Aleksander Zelwerowicz Theatre 
Academy in Warsaw is organizing from the year 
2002 (from 2003 – every second year). Up until 
now, there were (apart from the additional events) 
almost 80 spectacles presented, mainly from 
Europe, but also from Asia, America and Australia. 
Jury consisted of an international celebrities, such 
as Jacques Lassalle, Walerij Fokin, Mark Raven-
hill, Dea Loher, Andrzej Seweryn, Felice Ross or 
Anna B. Sheppard. The projects submitted to the 
festival are unique because of their vast diversity – 
regarding both repertoire and style. They amaze, 
force to broaden the perspective and verify the 
habits. We encourage all of you to let yourself be 
amazed during this year’s edition. 

We invite you to a week full of events – meetings, 
workshops, parties in the festival’s club, and, first 
of all – the spectacles – those presented in the off 
stream and those thirteen, that are mostimportant, 
because they take part in the competition. In 
2009 edition the triumphant one was Ateneo The-
atre Centre from Rome with the comedy Isabella 
the Faithful. Who would get the first place at 6th 
MFST? We will find out this week, full of, as we 
hope, emotions and inspirational meetings.   

Hanna Rudnicka, translated by Alicja Urbanik

Students in the Spotlights
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– Będąc dyrektorem artystycznym MFST, 
jeździ Pan po świecie i uczestniczy w wielu 
festiwalach szkół teatralnych. Czy łączy je 
jakiś wspólny mianownik, czy jednak na pierw-
szy plan wysuwają się różnice?

– Festiwale zrzeszone w IYME (The Interna-
tional Young Makers’ Exchange) odbywają się 
w wielu państwach europejskich. Mają one na 
celu promocję nie tyle szkół teatralnych, ile prac 
zrobionych samodzielnie przez ich studentów lub 
absolwentów tych szkół. Prace te mogą być oczy-
wiście konsultowane przez profesorów czy innych 
artystów teatru, ale nie mogą być przez nich ini-
cjowane, reżyserowane. Poprzedza je zawsze ini-
cjatywa studencka. Często pokazy studenckie są 
tylko jedną z propozycji danego festiwalu. Przykła-
dem może być ogromny festiwal w Sarajevie, który 
ma w swoim programie prezentacje szkół teatral-

nych, grup off’owych, spektakle teatrów zawo-
dowych. Festiwal w Amsterdamie ma również 
pokazy teatru tańca, etiudy filmowe, teatry uliczne, 
skecze cyrkowe. Birmingham promuje tylko grupy 
funkcjonujące samodzielne, niezależnie od szkół 
teatralnych. Niemcy mają festiwal szkół niemiec-
kojęzycznych, co jest również bardzo ciekawą pro-
pozycją. Organizują również Körber Studio Junge 
Regie Festival, na który przyjeżdżają spektakle 
dyplomowe studentów wydziałów reżyserii. Moja 
rola zatem rozszerza się. Będę zachęcał studen-
tów do prac samodzielnych i promował nie tylko 
spektakle dyplomowe, ale również prace naszych 
absolwentów. Takie typowe festiwale szkół teatral-
nych odbywają się na przykład co roku w Brnie, a 
co dwa lata w Bratysławie, Warszawie. Festiwale 
stanowią dla młodych aktorów doskonałą okazję 
do pokazania się w Europie. Organizowane pod-
czas nich międzynarodowe warsztaty aktorskie 

Ewa Uniejewska

Najważniejszy
jest dobry
spektakl
Z Cezarym Morawskim, 
dyrektorem artystycznym 
6. MFST ITSelF, rozmawia 
Ewa Uniejewska
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– Being the Artistic Director of MFST you travel 
around the world and participate in many 
theatre schools festivals. Is there any common 
denominator for them or rather differences are 
predominant?

– The festivals associated in IYME (International 
Young Makers’ Exchange) take place in many 
European cities. Their major objective, above their 
own promotion, is the promotion of works created 
independently by their students and graduates. 
Obviously, these works can be consulted by the 
professors and other theatre artists, but they are 
not allowed to be directors. The initiative is always 
given by the students. Often the students’ displays 
are only a part of a particular festival. For instance, 
a great festival in Sarajevo offers a program 
including presentations of theatre schools, 
off groups and professional theatres. A festi-

val in Amsterdam in turn has displays of dance 
theatres, film etudes, street theatre, circus 
sketches. Birmingham promotes exclusively the 
groups functioning on their own,independent 
from theatre schools. The Germans have a 
festival of German-speaking schools, which 
is a very interesting idea as well. They also 
organize Körber Studio Junge Regie Festival 
which is attended only by the Stage Directing 
Departments’ students who present their diploma 
productions. In effect my role is growing wider. 
I am going to encourage students’ independent 
works and to promote not only diploma produc-
tions but also works of our graduates. Such typical 
theatre schools festivals take place for example 
each year in Brno, every two years in Bratislava 
and Warsaw. The festivals provides an excellent 
occasion for the students to present themselves 
in Europe. The international actor workshops 

Ewa Uniejewska, translated by Monika Riegel

An interview with Cezary Morawski, the Artistic Director 
of 6. MFST ITSelF, by Ewa Uniejewska

Highest Priority 
is a Good Spectacle
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niejednokrotnie bywają inspiracją małych mię-
dzynarodowych spektakli. Festiwale oczywiście 
odbywają się na całym świecie. Rok temu MAPA, 
spektakl otwierający MFST ITSelF, została zapre-
zentowana na festiwalu w Peru. 

– Wartościowe wydają się również mniej-
sze przedsięwzięcia, aktorskie etiudy, ćwicze-
nia. Te mniejsze spektakle zostaną pokazane 
w ramach nurtu offowego, który w tym roku 
został bardzo rozbudowany. 

– Rzeczywiście, spektaklom konkursowym, któ-
rych jest w tym roku 13, towarzyszyć będzie rów-
nież 13 spektakli off’owych. Zasadą NASZEGO 
festiwalu jest pokazywanie różnych form teatral-
nych, a nie tylko różnych systemów kształcenia, 
czy odmiennych kultur. Takie rozbudowanie „offu” 
bardzo mnie cieszy. Centrum off’owe to przestrzeń 
Skweru Hoovera na Krakowskim Przedmieściu.

– Stanowi to z pewnością o pewnej wyjątkowo-
ści 6. MFST ITSelF na tle innych europejskich 
festiwali. Jakie inne cechy wyróżniają ten festi-
wal?

– Po pierwsze: przyznajemy wysokie nagrody 
finansowe. GRAND Prix festiwalu może wynieść 
nawet 5000 euro. Zazwyczaj jury przyznaje 8 
nagród. Jedną z nich - po raz pierwszy w tym 
roku - funduje Związek Zawodowy Aktorów Pol-
skich. Nagroda nosi imię wybitnego polskiego 
aktora – Gustawa Holoubka. Po drugie, świa-
domi różnych systemów kształcenia aktorów na 
świecie, różnorodności szkół teatralnych, różnic 
administracyjnych i systemów finansowania – 
przyjmujemy aplikacje z każdej szkoły - państwo-
wej, półprywatnej czy prywatnej. Najważniejszy 
jest dobry spektakl. Po trzecie, w spektaklach 
prezentowanych na festiwalu mogą brać udział 
pedagodzy lub zawodowi artyści, nagradzani są 
jednak wyłącznie studenci. Do tej pory niezwy-

kłość tego festiwalu polegała na tym, że grupa z 
każdego kraju grała w swoim języku. Postano-
wiliśmy jednak otworzyć się także na zwykłego 
widza. Sztuki będą grane w oryginalnych języ-
kach z polskimi napisami, a spektakle polskie 
z napisami w języku angielskim.

–Godnym uwagi jest również fakt, że MFST 
ITSelF zgromadziło wybitnych jurorów.

– Staramy się, aby członkowie międzynarodowego 
jury reprezentowali różne dyscypliny teatralne. 
Zasadą jest także, że artysta uczący w szkole 
biorącej udział w festiwalu, nie może być juro-
rem. Tegoroczne spektakle oceniać będą Stacy 
Keach, Shri Robin Das, Jeffrey Sichel, Krzysz-
tof Zanussi oraz Ramunė Marcinkevičiūtė. Także 
w komitecie honorowym mamy wielkie nazwiska,                      
m. in. Andrzej Wajda, Erwin Axer, Andrzej Sewe-
ryn, Thomas Richards, Peter Stein. 

– Akademię Teatralną reprezentować będą 
Panny z Wilka w reżyserii Mai Komorowskiej. 
Co może wyróżniać ten spektakl spośród 
innych, zakwalifikowanych na festiwal?

– To jest niezwykły spektakl, połączenie klasycz-
nego podejścia do budowania roli z absolutnie 
nowoczesnym teatrem. Szczególna atmosfera, 
skupienie, precyzja aktorskich działań, szczególne 
wyczulenie na partnera i odpowiedzialność za 
słowo. Przykład wybitnej pracy zespołowej. Kon-
kurs zapowiada się bardzo ciekawie. Jury będzie 
miało o czym dyskutować.   
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organized during these festivals quite often 
become an inspiration for small international 
spectacles. These festivals, of course, are taking 
place all over the world. Last year MAPA, which 
was an opening spectacle at the MFST ITSelF, 
was presented at the festival in Peru.

– What seems to be also valuable are minor 
actor enterprises, such as actor etudes, 
exercises. These minor spectacles are to be 
shown within off stream which is really com-
plex this year. 

– Indeed, as many as thirteen competitive 
performances are to by accompanied by another 
thirteen off spectacles. The principle of OUR 
festival is showing different theatre forms, not only 
different education systems or various cultures. 
Such a development of ‘off’ makes me really glad. 
The off centre is located in a space of Hoover 
Sqare, Cracov Suburb Street.

– Probably it creates an exceptionality of 6. 
MFST ITSelF in comparison with the other 
European festivals. What features are unique 
for this festival as well?

– First of all: we award high financial prizes. 
GRAND Prix of the Festival is due to be even 
5000 euro. Usually jury grants eight awards. One 
of them for the first time this year is funded by 
the Union of Polish Actors and is called after a 
remarkable Polish actor – Gustaw Holoubek Award.  
Secondly, being aware of different education 
systems for the actors over the world, 
variety of theatre schools, differences in 
administration and funding systems, we accept 
the applications from every school, no matter 
whether it is a public, semi-public or private. The 
highest priority is a good spectacle. Thirdly, the 
performances presented during the festival can 
be prepared by the pedagogues and professional 

artists, yet only the student can be awarded. So far the 
exceptionality of the festival occurred in a fact that 
group of each country played in its own language. 
However, we decided to become overt to an 
ordinary audience as well and from now on the 
spectacles will be played in original languages 
with Polish subtitles, whereas Polish spectacles – 
with English subtitles. 

– It should be emphasized that MFST ITSelF 
gathered the distinguished jurors. 

– We do our best to invite the members of jury 
that represent different theatre disciplines. The 
subsequent rule is that an artist employed in a 
school participating in the festival cannot be a 
juror. This year the spectacles will be assessed 
by Stacy Keach, Shri Robin Das, Jeffrey Sichel, 
Krzysztof  Zanussi and Ramunė Marcinkevičiūtė. 
The prominent surnames are to be noticed as well 
in the Honorary Committee: Andrzej Wajda, Erwin 
Axer, Andrzej Seweryn, Thomas Richards, Peter 
Stein. 

– The Aleksandre Zelwerowicz Theatre 
Academy in Warsaw is represented by Maids 
of Wilko directed by Maja Komorowska. What 
can be a major quality of this spectacle when 
comparing it with the others qualified for the 
festival?

– It is an unusual production combining the 
classical approach to the creation of a role with 
an absolutely innovative theatre. An exceptional 
atmosphere, concentration, precision of the actor 
actions – especially a sensitivity to the partner and 
a responsibility for the word. It is a model of a per-
fect team work. The competition looks like being 
very exciting. The jury will have to make tough 
choices.   
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- Rok akademicki 2010/2011 był dla Akade-
mii Teatralnej rokiem bardzo owocnym. Stu-
denci IV roku pojechali ze spektaklem MAPA 
do Stanów Zjednoczonych. Spektakle Bracia 
Karamazow, Stracone Zachody Miłości, Panny 
z Wilka otrzymały wiele nagród na Festiwalu 
Szkół Teatralnych w Łodzi, jeszcze chwilę 
temu Akademia obchodziła hucznie 200-lecie 
powstania Szkoły Dramatycznej, a już przed 
nami Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatral-
nych… Czy było ciężko?

- Jednym z istotnych zadań prowadzącego Akade-
mię Teatralną jest animowanie rozmaitych działań 
artystycznych oraz sprzyjanie i pomaganie najróż-
niejszym inicjatywom studentów i pedagogów. Ich 
ilość i jakość jest przedmiotem szczególnej troski 
kierownictwa Uczelni. Byłbym przeto nierozsądny, 
gdybym narzekał na mnogość zdarzeń, które 
w mijającym roku akademickim miały miejsce. 
Wspomniana MAPA na przykład reprezentowała 
Akademię na Festiwalu w Peru. Laureatką Głów-
nej Nagrody Belgradzkiego FIST-u została nasza 
studentka wydziału reżyserii Kamila Michalak. Ola 
Domańska z wydziału aktorskiego przywiozła z St. 
Petersburga nagrodę za drugie miejsce w tamtej-
szym Festiwalu. To tylko niektóre przykłady intere-
sującej i licznej studenckiej aktywności w ramach 
międzynarodowych kontaktów. Ale należy pamię-
tać, że są one tylko dodatkiem do działań obliga-

toryjnych, programowych oraz uzupełnieniem nie-
zwykle bogatej oferty zajęć ponadprogramowych, 
choćby takich jak świetny warsztat taneczny pro-
wadzony przez artystów Dance Theater Piny 
Bausch. Pogodzenie wszystkiego, co się w Aka-
demii dzieje nigdy nie jest łatwe z powodu braku 
przestrzeni i rzeczy tak prozaicznej, jak fakt, że 
doba nie chce mieć więcej niż 24 godziny. Teraz 
np. mamy do czynienia z wyjątkową kumulacją. W 
ciągu miesiąca uporać musimy się z sesją egza-
minacyjną (na samym wydziale aktorskim jest to 
ponad 40 pokazów egzaminacyjnych), z obcho-
dami 200-lecia szkolnictwa teatralnego w Polsce 
(cały dzień sesji naukowej z udziałem najwybitniej-
szych ludzi teatru w Polsce oraz cały dzień wiel-
kiego festynu teatralnego), z Międzynarodowym 
Festiwalem Szkół Teatralnych i z egzaminami 
wstępnymi, gdzie na wydział aktorski zdaje prawie 
1500 kandydatów na 24 miejsca. To poważne 
wyzwanie, ale poważna Uczelnia, jaką niewątpli-
wie jest nasza Akademia, da sobie z tym radę.

- Podczas obchodów 200-lecia istnienia Szkoły 
Dramatycznej, dużo miejsca zajęła dyskusja 
nad warsztatem artysty dramatycznego. Jak 
Pan sądzi, a jako rektor Akademii Teatralnej 
wie Pan to zapewne najlepiej, w jakim kierunku 
zmierza edukacja aktora? Na co profesorowie 
kładą największy nacisk? Jakie metody kształ-
cenia są stosowane?

Dorota Sech

Nie ma 
jednego klucza 
do sztuki
Z Andrzejem Strzeleckim, 
rektorem Akademii 
Teatralnej, rozmawia 
Dorota Sech
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- The academic year 2010/2011 was espe-
cially rewarding for the Theatre Academy. 4th 
year students went with their spectacle MAP 
to the United States. Spectacles Karamazow’s 
Brothers, Love’s Labour’s Lost and The 
Maids of Wilko were all awarded at the 
Theatre Schools Festival in Łódź. Only a 
while ago the Academy was celebrating 
the 200th anniversary of the foundation of 
Dramatic Schools, and just now we have the 
International Theatre Schools Festival ahead 
of us… was it a hard year for you?

- One of the most important tasks of the Provost 
of the Theatre Academy is to supervise a variety 
of artistic events, as well as supporting and help-
ing various student’s and pedagogue’s initiatives. 
The quantity and quality of such initiatives is one 
of the most important concerns of the head of the 
Academy.  I would be therefore unprofessional 
to complain about the amount of events that 
took place in the last year. The aforementioned 
MAP was representing the Academy on the 
Festival in Peru. The laureate of FIST in Belgravia 
was our student from the director’s department, 
Kamila Michalak. Ola Domańska, a student from 
the actor’s department, was awarded a second 
prize at the Festival in St. Petersburg. These are 
just a few examples of the interesting and intense 
activities of our students when it comes to 

international contacts. However, it has to be 
kept in mind that those activities are only a 
supplementation of the obligatory classes 
that are listed in the curriculum, as well as an 
addition to the vast choice of extracurricular 
activities offered by our Academy, only to mention 
the amazing dance workshops led by the artists 
from Pina Bausch’s Dance Theatre. Coordination 
of all the activities taking place at the Academy 
is not easy because of the space shortages and 
because of the fact that a day has only 24 hours. 
Right now, for example, we are dealing with an 
ex t raord inary  accumula t ion .  Wi th in  a 
month, we are compelled to deal with the 
examination session (and just in the actor’s 
department it’s over 40 exams), with the 
200th anniversary of the theatre schools in 
Poland (and that’s a full day of the academic 
session with the most prominent theatre’s people 
in Poland, as well as a great outdoor party), with 
the International Theatre Schools Festival and 
with the admission examinations, with more than 
1500 candidates competing for 24 places. It’s a 
serious challenge, but the Academy is a serious 
University and without a doubt, we are prepared 
to deal with it. 

- During the festivities at the 200th annivesary 
of Dramatic School, a lot of place was dedi-
cated to the discussion on the technique of the 

Dorota Sech, translated by Alicja Urbanik

An interview with Andrzej Strzelecki, the Provost of the The 
Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw,
by Dorota Sech

There is no one key 
for the art
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- Po pierwsze – niczego nie wiem najlepiej. Ale 
wiem, że idea, której z całego serca sprzyjam – 
iżby w Akademii uczyli najlepsi, aktywni zawo-
dowo artyści ma swój głęboki sens. Pedagodzy 
naszej Uczelni osiągają znakomite efekty swej 
pracy, dochodząc do nich bardzo różnymi dro-
gami, których podstawową busolą bywa ich wiel-
kie doświadczenie profesjonalne. Każdy z nich 
ma niejako autorski sposób prowadzenia zajęć. 
Nie ma jednego teatru i jednego sposobu docho-
dzenia do rezultatów. To uczelnia publiczna, pań-
stwowa a nie prywatne studio, które zgromadziw-
szy „wyznawców jednej wiary teatralnej” ma prawo 
nauczać jakiejś wybranej metody. Eklektyzm, róż-
ność jest niejako wpisana w formułę Akademii. 
Obdarzam profesorów pełnym zaufaniem. Wiem, 
że „kładą oni największy nacisk” na to, na co uwa-
żają, że kłaść trzeba i uczą młodych ludzi tych 
rzeczy, które uznają za najważniejsze i najbardziej 
przydatne w praktyce zawodowej. Nie oddalę się 
więc od prawdy mówiąc, że w naszej Akademii, w 
praktyce – studenci spotkają się z wszelkimi możli-
wymi sposobami myślenia o zawodzie. Kierownic-
twa wydziałów dbają o to, aby ten rodzaj wolności 
miał swoje precyzyjne odpowiedniki programowe i 
był zasadny i atrakcyjny od strony repertuarowej. 
Dodatkowo, rzeczą bardzo istotną jest dbałość o 
możliwie szerokie przygotowanie młodych studen-
tów aktorstwa do umiejętności realizacji zadań w 
różnych formach i gatunkach. W teatrze, w filmie, 
w telewizji, w radio, w dubbingu czy w teatrze 
muzycznym.     

- Spotkanie z Anną Strasberg będzie możliwo-
ścią bliższego poznania metody Strasberga, z 
kolei prowadzone warsztaty przybliżą metodę 
Stanisławskiego. Ten sposób pracy wciąż jesz-
cze budzi pewne kontrowersje, wymaga od 
aktora niezwykle osobistego zaangażowania. 
Można odnieść wrażenie, że dzisiejsza publicz-
ność żąda od aktora, aby jak najbardziej odkrył 
siebie, reżyserzy pozwalają sobie na akty psy-
chologicznego ekshibicjonizmu. Gdzie jest gra-
nica, której nie powinno się przekroczyć?

- Ludzie na szczęście są różni. Nie ma jednego 
klucza do sztuki. Metody są od tego, aby je poznać. 

Sposób korzystania z nich jest całkowicie indy-
widualną sprawą konkretnego człowieka. Wedle 
mojej opinii, zawodowe uprawianie aktorstwa nie 
może być mylone z wizytą u lekarza. Profesjo-
nalizm to świadomy wybór pożądanych środków 
artystycznych, służących wytyczonemu celowi. To 
umiejętność komponowania komunikatu artystycz-
nego w obranej konwencji. Aktor niekiedy na pró-
bach bywa „pacjentem” reżysera, ale to sytuacja 
tranzytowa, pomocnicza, służąca wyłącznie poszu-
kiwaniu najlepszych i najskuteczniejszych arty-
stycznie środków wyrazu. Później, w spektaklu 
mamy już tylko do czynienia z profesjonalną tech-
niką przekazu. Tak jest u najlepszych aktorów. Ci 
nigdy nie przekroczą granicy rozsądku i tej drugiej, 
niekiedy równie ważnej – granicy gustu i smaku. 

- W trakcie festiwalu zobaczymy spektakle 
szkół m.in. z Włoch, Iranu, Węgier. Nie sposób 
nie zwrócić uwagi na różnice kulturowe, sym-
bole, które mogą być dla nas nieczytelne. Czy 
język teatru jest na tyle uniwersalny, aby poko-
nać te problemy?

- Język teatru to połączona suma rozmaitych języ-
ków przekazu. Potrafi działać ona na uczucia i 
emocje poza stroną czysto werbalną. Ale widzowie 
naszego Festiwalu i ze słownym przekazem nie 
powinni mieć problemów, gdyż wszystkie spekta-
kle będą grane z tłumaczeniem.   

- Czego spodziewa się Pan po festiwalu? Co 
może nas zaskoczyć?

- Festiwal jest spotkaniem. Teatr jest rozmową. Ja 
wciąż i nieustannie wierzę w siłę spotkania, w sens 
rozmowy. Chciałbym, żeby Festiwal był bardzo 
udany w indywidualnej ocenie każdego jej uczest-
nika i widza. I chciałbym, żeby nas wszystkich 
zaskoczył tą oceną.  
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dramatic actor. Where is, in your opinion as a 
Provost of the Academy, the actor’s education 
heading nowadays? What is the main focus of 
interest for the professors? Which teaching 
methods are the most frequently used ones?

- First of all, I don’t know everything for cer-
tain. However, I know that the idea that I‘m fully 
supportive of – the idea that the teachers in the 
Academy should be the best, professionally 
active artists, is good. The pedagogues from 
our Academy have a marvelous affect of their 
work as teachers and they achieve them in a 
different ways, their only common guide being 
their professional experience. Each of them has an 
individual style of conducting classes. There is no 
universal theatre and one way of achieving results. 
This is a public school, not a private studio that can 
gather the supporters of „one theatrical faith” and 
that is entitled to teach only one chosen method. 
Eclectics, variety is in a way a part of the 
Academy’s foundation. I trust the professors. I am 
sure that they put emphasis on the things that they 
consider to be most important, and they teach the 
student things that they consider to be vital and 
useful in their future professional work. It won’t be 
far from the truth to say that in our Academy stu-
dents encounter a variety of possible approaches 
to their profession. Additionally, one of the most 
important things is the care of the professors 
to prepare the students for very different types 
of acting in a variety of forms and genres – in 
theatre, film, television, radio, dubbing or musical 
theatre. 

- The meeting with Anna Strasburg will a 
be splendid opportunity to get to know the 
Strasberg’s method, and the workshops 
will explain the Stanislavski’s method. This 
way of work is still somehow controver-
sial, as it demands a special, very personal 
involvement from the actor. It seems that the 
contemporary public demands from the actor 
to uncover himself in every possible way, and 
the directors allow themselves a public acts 
of psychological exhibitionism.  Where is the 
border that shouldn’t be crossed?

 - Fortunately, people differ from each other. 
There is no one key for the art. The methods are 
there to be tested. The way of using them is an 
individual preference of a single person. In 
my opinion, professional acting cannot be 
confused with a visit to a doctor. Professional-
ism is a conscious choice of artistic tools used for 
the chosen goal. It is the ability of composing an 
artistic statement in the chosen style. During the 
rehearsals, actor can be a “patient” of the 
director, however, it is only a temporary situa-
tion, serving only the search for the best and most 
effective means of artistic expression. Later, during 
the spectacle, we are only confronted with the 
professional technique. At least, this is the case 
with the best actors. They won’t ever cross the line 
of the common sense and the second, even more 
important one – the line of good taste.

- During the festival we will see the 
spectacles of schools from Italy, Iran, Hungary 
and many others. It is impossible not to notice 
the cultural differences, symbols that can be 
completely alien to us. Is the language of the 
theatre universal enough to conquer those 
problems? 
 
- The language of theatre is a sum of 
different forms of conveying the meaning. It can 
influence the feeling and emotions apart from 
the strictly verbal form. However, the specta-
tors of our Festival won’t have any problems with 
communication, as all of the spectacles will be 
played with the translation.

- What do you expect from the festival? What 
can be surprising?

- Festival is a meeting. Theatre is a conversation. I 
relentlessly believe in the sense of a meeting and 
of a conversation. I would like the Festival to be 
very successful in the individual evaluation of each 
spectator and each member. And I would like to be 
surprised by this evaluation.   
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- Czym jest dla Pani kształcenie aktora? Zawo-
dem, wyzwaniem, misją?

- Dzielenie się tym, czego nauczyłam się od Lee, 
jest moją pasją.

- Czy metoda stosowana w Lee Strasberg The-
atre & Film Institute jest wciąż dokładnie tym 
samym systemem, który wypracował Lee 
Strasberg, czy jego idee ewoluowały?

- Uczymy w ten sam sposób, w jaki robił to sam 
Lee. Lee nie uczył grać; uczył żyć – pracować nad 
własnym światem, doświadczeniami, poczuciem 
prawdy i zaufaniem do tej prawdy, którą będzie się 
wyrażać.

- Czy miała Pani kiedyś bliższą styczność 
z polskimi aktorami? Jeśli tak - jakie widzi 
Pani główne różnice między ich i Pani wycho-
wanków przygotowaniem i podejściem do 
zawodu?

- Pracowałam z ogromną liczbą aktorów wszyst-
kich narodowości i ze wszystkimi odnajdowa-
łam więź. Aktorzy, którzy pracują najciężej i nie 
przestają się uczyć, stają się najodważniejsi. A 
to, czego oczekujemy od aktorów, to odwaga i 
prawda.

- Jaką wiedzę pragnie Pani przekazać młodym 
reżyserom, którzy uczestniczyć będą w Pani 
warsztatach podczas MFST? Proszę uchylić 
rąbka  tajemnicy – na czym polegać będzie ten 
krótki kurs?

- Odkryłam, że reżyserzy, którzy poznają mecha-
nizmy rzemiosła aktorskiego, a następnie łączą tę 
wiedzę z wizją i zrozumieniem procesu twórczego 
aktora, są w stanie porozumieć się z aktorem 
wspólnym dla nich obojga językiem. Jeśli chodzi 
o warsztaty, chciałabym, by były niespodzianką. 
Podzielę się tym, czego uczę wszystkich aktorów. 
Jednakże, za każdym razem, gdy prowadzę zaję-
cia, jest to jakby pierwszy raz, zawsze ma to w 
sobie świeżość. Zobaczę, gdzie zaprowadzi nas 
doświadczenie.

- W tym roku Lee Strasberg Theatre & Film 
Institute uczestniczy w MFST po raz pierwszy. 
Jakie są Państwa oczekiwania i nadzieje zwią-
zane z udziałem w festiwalu?

- Spodziewam się zyskać wiedzę od osób uczest-
niczących w festiwalu i nie mogę doczekać się 
wymiany myśli – jestem niezwykle podekscyto-
wana wiedząc, że ta podróż przejdzie wszystkie 
moje oczekiwania. Mam nadzieję stworzyć trwałe 
więzy przyjaźni dzięki sztuce teatru i mówić języ-
kiem kreatywności, który nie wymaga translacji.  

Hanna Rudnicka

Lee nie uczył 
grać
Z Anną Strasberg 
rozmawia Hanna Rudnicka
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- How would you define your role in the 
education of young actors? Is it a job, a 
challenge, a mission?

- Sharing what I learned from Lee with young 
actors is my passion.

- Is the method used in The Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute still the same system 
created by Lee Strasberg, or did his ideas 
evolve?

- We teach Lee’s work as he taught it.  Lee didn’t 
teach you to act; he taught you to live – to work 
with your own reality, experiences, and sense of 
truth and to trust that truth, which you will give 
expression to.  

- Have you ever had an occasion to work 
closely with Polish actors? If yes, are there 
any significant differences between their and 
your graduates’ skills and attitude to work as 
actors? 

- I have worked with so many actors of all 
nationalities and found a bond with them.  The 
actors who work the hardest and are constantly 
learning and growing are the most courageous.  
What we ask of actors is courage and  truth.

- What kind of knowledge do you want to share 
with young directors who will take part in your 
workshops during the International Theatre 
Schools Festival? Can you reveal what this 
short course will be like?

- I have found that directors who learn the 
behavior of the actor’s craft, and then combine this 
with a vision and understanding of what the actor’s 
process is, are able to communicate with actors 
in a language they both will share. Regarding the 
workshop, I’d like it to be a surprise.  I will share 
things that I have taught to all actors.  However, 
each time I teach, it’s fresh, as if it’s the first  time. I 
will see where the experience takes us.   

- This is the first time The Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute is partaking in The 
International Theatre Schools Festival.  What 
are your hopes and expectations connected 
with our festival?

- I expect to gain knowledge from the people 
participating in the festival and look forward to the 
exchange of ideas with great excitement, knowing 
that this journey will exceed all my expectations.  
I hope to form enduring friendships through the 
art of theater and speak the language of creativity 
that needs no translation.  

Hanna Rudnicka, translated by Hanna Rudnicka

An interview with Anna Strasberg by Hanna Rudnicka

Lee didn’t teach you to act
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- W Polsce jest Pan znany przede wszyst-
kim jako reżyser – czy  praca ze studentami 
aktorstwa stanowi dużą część pana aktyw-
ności zawodowych?

- W Paryżu (w Institut d’Etudes Théâtrales), 
w Strasbourgu (w École du Théâtre National), 
w Conservatoire de Paris, podczas licznych 
stażów oraz warsztatów mistrzowskich, które 
prowadziłem za granicą, nigdy nie wyznacza-
łem granic między reżyserią i pedagogiką. 
„Nauczanie to już reżyseria, reżyseria to jesz-
cze nauczanie.”

- Czego oczekują od swoich pedagogów, w 
tym od Pana, francuscy studenci? Czy ich 
wyobrażenia własnej przyszłości na scenie 
zbiegają się z Pana wizją teatru, czy też 
ściera się Pan z nimi?

- Studenci oczekują często reguł, żeby nie 
powiedzieć: recept. Pedagogika, według mnie, 

powinna polegać zwłaszcza na stawianiu pytań. 
Wolę uczniów aktywnych, w inteligentny sposób 
krytycznych, niż w fanatycznie gorliwych i bier-
nych.

- W 2002 oraz 2003 roku był Pan człon-
kiem jury MFST. Jak wspomina Pan tamte 
doświadczenia?

- W 2002 i 2003 roku przewodziłem jury 
waszego festiwalu. Pozostały mi z niego 
wspomnienia odkryć bardzo gęstych, bardzo 
różnorodnych, oraz wspomnienie święta mło-
dości tego świata, toczącego się w przyjaznej 
atmosferze i mniej przesyconego konkurencją 
niż radosną otwartością na rywalizację wśród 
różnic. Szkoły z Warszawy, Krakowa, Lwowa, 
Sankt Petersburga, Moskwy i Budapesztu zro-
biły na mnie szczególne wrażenie. 

- Czy uważa Pan, że jest możliwe rzetelne 
porównywanie talentu i umiejętności stu-

Hanna Rudnicka

Otwartość na 
rywalizację
Z Jacques’em Lassalle’em 
rozmawia Hanna 
Rudnicka
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- In Poland you are best known as a 
director. Is your academic work a 
significant part of your overall activities?

- In Paris (Institut d’tudes Théâtrales), in 
Strasbourg (École du Théâtre National), 
in Conservatoire de Paris, and during 
numerous internships and master workshops 
that I have run abroad I have never set a border 
between work of a director and an educator. 
“Teaching is already directing, but directing is still 
teaching.”

- What does French students demand from 
their teachers, including yourself? Do 
their future expectations overlap with your 
vision of theatre, or do they collide?

- Students expect us to give them rules, if not 
to say remedies. Pedagogy, as I see it, should 
be concerned mainly with asking questions. 
I prefer active students, intelligent in their 

critique, to overzealous fanatics or passive 
people. 

- In 2002 and 2003 you were a member of 
MFST jury. What good or bad aspects can 
you recollect? 

- Indeed, I chaired the jury of your 
festival in 2002 and 2003. It brings back 
memories of diverse and rich discoveries and 
a memory of festivity of youth of this world. 
Festivity taking place in cordial atmosphere and 
less soaked with competition than with joyful 
openness for rivalry between differences. 
Schools from Warsaw, Cracow, Lviv, Saint 
Petersburg, Moscow and Budapest made best 
impressions on me. 

- Do you think that fair comparison of 
talents and skills of students coming from 
so different theatrical traditions as those 
taking part in MFST? What criterions may 

Hanna Rudnicka, translated by Błażej Prokopiuk

An interview with Jacques Lassalle by Hanna Rudnicka

Open to competitiveness
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dentów wywodzących się z tak różnych 
tradycji teatralnych jak ci biorący udział 
w MFST? Jakie kryteria może zastosować 
jury w konkursach takich jak ten?

- Mimo różnorodności spektakli, tak mile 
widzianej, ustalenie werdyktu  nie było dla jury 
w 2002 i 2003 roku zbyt trudne, jako że część 
prac wyróżniała się swoim bogactwem oraz 
poziomem gry i realizacji. Festiwal taki jak ten 
mógłby obyć się bez nagród, ale ich wręcza-
nie ostatniego dnia daje poczucie jedności i 
tworzy atmosferę uczciwej i zdrowej rywaliza-
cji.

- Powtarza Pan, że lubi Pan pracować z pol-
skimi aktorami. Czy jest w nich zatem coś, 
co ich szczególnie wyróżnia spośród ludzi 
teatru innych nacji, co Pana szczególnie 
ujmuje?

 - To prawda, że szczególnie lubię pracować z 
polskimi aktorami. Z co najmniej trzech powo-

dów: po pierwsze – ze względu na ich interdy-
scyplinarne wykształcenie wynikające z wiel-
kich tradycji i wymagań. We Francji, oprócz 
wyjątków, aktor nie tańczy, nie śpiewa, nie gra 
na instrumentach, nie potrafi wykonać salta 
ani trzymać szpady. A w Polsce – owszem. 
Kolejna rzecz to tło, z którego się wywodzą 
– kraj łagodności i przemocy, brutalnej zwie-
rzęcości i wyrafinowanej wiedzy; humor mimo 
klęsk, wyobraźnia pełna fantazji i surrealizmu. 
I po trzecie – pasja i znajomość historii teatru, 
która jest również potwierdzeniem wspólnoty 
tożsamości i dumy narodowej, umiejętnością 
omijania cenzury i czytania pomiędzy sło-
wami, pomiędzy gestami. Wydaje mi się, że 
polski aktor zawsze wie, dlaczego wychodzi 
na scenę, nawet jeśli ma coraz większe trud-
ności ze sprostaniem niezliczonym prośbom, 
które są do niego kierowane.  
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the jury use in competitions like this one?

- Despite the so welcomed diversity of 
performances, giving out the verdict was not 
an issue for the jury in 2002 and 2003, as 
some of the plays were distinguished by their 
richness and quality of acting and realization. 
A festival like this one would perfectly do with-
out prizes, but presenting them on the last 
day gives a sense ofx unity and creates an 
atmosphere of fair old healthy competition. 

- You often say that you like to work with 
Polish actors. Is then something within 
them that makes the special among other 
nations, something you praise most?

- It is true, that I like best to work with Polish 
actors, and from at least three reasons. 
The first is their interdisciplinary education, 
stemming from great tradition and demands. 
In France, usually, an actor can’t dance, 
can’t sing, can’t play any musical instrument, 

can’t make a somersault or doesn’t know 
a thing about fencing. In Poland  they do. 
Another thing is the background they have: 
a country of gentleness and cruelty, brutal 
animal ism and re f ined knowledge. 
Humor despite failures, imagination full of 
fantasy and surrealism. Thirdly: passion and 
knowledge of the history of theatre, which also 
confirms union of identity and national pride, 
ability to read between the lines and to avoid 
censorship. I think, that a Polish actor always 
knows why he goes on stage, even if he has 
increasing problems to cope with innumerable 
demands directed at him.  
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N a temat mistrzostwa Ślubów panień-
skich pisano już wielokrotnie. Za 
każdym razem zwraca się uwagę 

na ich oryginalną lekkość języka, wielopozio-
mowy humor, dynamiczne prowadzenie akcji 
i intrygi, a także niezwykły urok i wewnętrzną 
pogodę tej komedii. Wszystkie te girlandy 
pochwał są jak najbardziej uzasadnione. 
Poświadczyć to może niesłabnące powodze-
nie sztuki na deskach polskich teatrów. Co 
jednak sprawia, że wciąż rozumiemy Śluby… 
i mimo prawie 180-letniej różnicy czasowej 
wciąż tak żywo do nas przemawiają? Cho-
ciaż warstwa czysto rozrywkowa tego tekstu 
wydaje się najistotniejszym jego walorem, nie 
jest to tylko i wyłącznie (choć może należałoby 
powiedzieć: aż) bardzo sprawnie napisana i 
naprawdę zabawna komedyjka obyczajowa. 

Pierwsza wersja Ślubów panieńskich powstała 
w latach 1826-1827. Ostatecznie zreda-
gowana w 1832 roku, miała swoją prapre-
mierę rok później we Lwowie. Warto wyja-
śnić krótko znaczenie tytułu sztuki. Śluby 
panieńskie, czyli Magnetyzm serca – bo tak 
brzmi jego pełna wersja – można uznać za 
wyraz triumfu wielkiego uczucia połączonego 
w sposób paradoksalny ze zdrowym roz-

sądkiem. Z jednej strony mamy magnetyzm, 
czyli pewne z ducha romantyczne przeko-
nanie o niewidzialnej sile mogącej połączyć 
dwoje ludzi, z drugiej zaś ośmieszona zostaje 
praktyka zawierania małżeństw pod przymu-
sem. Każąc pannom składać śluby, Fredro 
przyznaje im prawo do samodzielnego decy-
dowania o własnej przyszłości. Jednocze-
śnie jednak owe przyrzeczenia szybko tracą 
swoją moc. „Cóż śluby? Poszły!” – trium-
falnie mówi Gustaw, kompromitując tym 
samym „kobiecą stałość niewzruszoną.” 
Aby nie popaść w tym miejscu w szowinizm 
i jawną dyskryminację (od której również 
Fredro był daleki), przypomnę, że motyw wro-
gości między płciami oraz prowokowania do 
łamania tego typu przysiąg pojawiał się w lite-
raturze znacznie wcześniej. Wystarczy przy-
wołać chociażby jedną z wczesnych kome-
dii Shakespeare’a Stracone zachody miłości, 
w której sytuacja jest odwrotna: to mężczyźni 
wyrzekając się kobiet, stają się ich „ofiarami”. 

Tematem komedii Fredry jest miłość. To 
bardzo ogólne stwierdzenie, ale chyba najlep-
sze, jakim można się posłużyć. Autor uczynił 
ją głównym podmiotem swej sztuki, a nie jedy-
nie środkiem do wyrażenia czegoś zupełnie 

Karolina Matuszewska

Urok poetyczny i prawda życia 
według Fredry
Rzecz o Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Całkiem niedawno aktualność Ślubów panieńskich oraz znaczenie ich for-
malnego wykonania potwierdziła inscenizacja Jana Englerta z Teatru Naro-
dowego. W tym sezonie po komedię Fredry sięgnęli studenci krakowskiej 
szkoły teatralnej. Dając utworowi swoją młodość i zapał, mają szansę ponow-
nie wlać w niego trochę świeżości. Czy im się to udało – warszawska publicz-
ność będzie miała okazję zobaczyć już pierwszego dnia festiwalu.
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M aiden Vows is a masterpiece – it 
was written many times before. 
Each time our attention was 

drawn to the original lightness of a language, 
multilevel sense of humour, dynamic leading 
of action and intrigues, but also to unusual 
charm and inner serenity of this comedy. 
All these garlands of praises are definitely 
well-founded. It can be acknowledged by a 
constant popularity of this piece on the stages 
of Polish theatres. However, what makes us 
still understanding Maiden Vows and why, 
despite that almost 180 years passed, are we 
still so intensely moved? Although the purely 
entertaining level of the text seems to be its 
most important quality, it is not only (or: even) 
a very skilfully written and humorous comedy 
of manners.

The first version of Maiden Vows was writ-
ten around 1826 and 1827. It was finally 
edited in 1932 and had its opening night one 
year later in Lviv. The title is worth a short 
explanat ion.  Maiden Vows or Mag -
net ism of  Hear t ,  because that  is 
how the full version sounds, can be 
acclaimed as a triumph of both great 
feelings and common sense, paradoxi-

cally. On one hand we have magnetism, 
that is a probably romanticism-driven belief 
that an invisible power can join two people. 
On the other hand, it is a mockery of getting 
married under compulsion. Fredro makes the 
maidens swear a vow to give them a right 
to decide about their future independently. 
However, the vows loose their validity soon. 
‘How about the vows? They’ve expired!’ - 
tells Gustaw triumphantly, discrediting ‘the 
womanly stability imperturbable’ at once. For 
not here falling into chauvinism and an overt 
discrimination, which was far from Fredro’s 
purpose, I should remind that the motive of 
hostility between genders and provocations to 
break such a kind of vows had appeared in the 
literature much sooner. Suffice it to recall at 
least one of the early Shakespare’s comedies, 
Love’s Labour’s Lost, in which the situation is 
reversed: the men, renouncing the women, 
become their ‘preys’.

The topic of Fredro’s comedy is love. This is 
a very general statement, yet supposedly the 
best of all possible to use. The author made it 
the main subject of his art, not only as means 
to express something else. Telling about love 
itself, Fredro contrasts two kinds of it. The 

Karolina Matuszewska, translated by Monika Riegel

On Maiden Vows by Aleksander Fredro

Poetic charm and truth of life 
by Fredro 

It has not been a long time since the topicality of Maiden Vows and the value 
of their formal performance have been confirmed by Jan Englert’s staging 
in National Theater. This season, Fredro’s comedy was appreciated by the 
students of PWST in Cracow. With their youth and zeal, they have a chance 
to refresh it one more time. Whether they have succeeded  - the Warsaw 
audience will have a chance to see it the first day of the Festival.
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innego. Mówiąc o miłości jako takiej, Fredro 
przeciwstawia dwa jej rodzaje. Uczucie roman-
tyczno-sentymentalne, którego uosobieniem 
jest ckliwy Albin, zostaje wyparte przez pełną 
wigoru i radości namiętność Gustawa. Autor, 
choć daleki od moralizatorstwa, wyraźnie opo-
wiada się po stronie panicza z miasta. Jego 
siłę i sukces w zdobyciu ukochanej upatruje 
w młodości Gustawa, w jego temperamen-
cie, uroku osobistym oraz pogodzie ducha. 
Romantyczna koncepcja miłości, która królo-
wała w czasach powstawania sztuki, zostaje 
tutaj skarykaturowania i ośmieszona w postaci 
snującego się jak cień Albina. Podobny motyw 
widać również w Straconych zachodach miło-
ści. Tak, jak Albin, kocha tam don Armado. 
Głos rozsądku Gustawa ze Ślubów… repre-
zentuje paź Ćma, który udziela swojemu panu 
miłosnych porad.

U Fredry widać wyraźnie, jak uniwersalnym 
tematem na przestrzeni lat jest miłość. To, czym 
żyją młodzi bohaterowie Ślubów…, kiedyś naj-
prawdopodobniej łączyło panią Dobrójską 
i Radosta. Zakochany zawsze będzie nie-
dojrzałym młokosem, którego dopiero miłość 
kształtuje. W Ślubach… Fredro uchwycił 
moment, w którym afekt zaczyna się rodzić. 
Pod jego wpływem obie pary – ale w szcze-
gólności Gustaw i Aniela – dojrzewają do 
dorosłego życia. Poniekąd komedia Fredry 
jest więc opowieścią o przechodzeniu od gry 
pozorów, fikcji i zabawy do szczerego i auten-
tycznego uczucia. Gustaw z trzpiota i fircyka 
staje się rozsądnym młodzieńcem, który wie, 
czego chce, zaś Aniela dzięki swojej miłości 
staje się prawdziwą kobietą. Uczucie, którego 
wcześniej nie znali, pomogło im dorosnąć i 
poznać prawdę o samych sobie. To właśnie 
stanowi bodaj najistotniejszą myśl tego dra-
matu: najważniejsze tkwi w nas, trzeba tylko 
odważyć się po to sięgnąć. 

Andrzej Łapicki napisał o Ślubach…, że jest 
to komedia dla młodych. Rzeczywiście, cała 
sztuka przesiąknięta jest energią i optymi-
zmem młodego ducha. Stawia to jednak spore 
wymagania najmłodszemu pokoleniu aktorów. 
Tekst Fredry, dzięki swojej dynamice i pięknej 
frazie, jest niezwykle sceniczny. Ale to właśnie 
aktorska interpretacja gestu i słowa decyduje 
dzisiaj o powodzeniu tego dramatu w teatrze. 
W każdej z postaci da się wyróżnić jedną wio-
dącą cechę charakteru, co sugerowałoby, 
że są to jedynie płaskie typy. Jednak Aniela, 
Gustaw, Klara, Albin, a nawet pani Dobrój-
ska i Radost to żywe figury, z których każda 
myśli, czuje i kocha na zupełnie inny sposób. 
W recenzji z warszawskiego przedstawienia 
z 1959 roku Wojciech Natanson zwrócił uwagę 
na wielostronność uczuciową Albina, który 
dotąd traktowany był wyłącznie jako karyka-
tura ckliwego kochanka. W ujęciu krytyka Albin 
gotowy był nie tylko na górnolotne porywy 
serca, ale również na pojedynek z Radostem 
o ukochaną dziewczynę. 

W podjęciu tego aktorskiego wyzwania 
pomocny okazuje się sam autor. Łapicki 
zwraca uwagę, że Śluby… to przede wszystkim 
komedia formy. Fredrowski wiersz, oparty na 
rytmach i aforyzmach, a przy tym tak naturalny 
i nie stroniący od dosadnych i pospolitych 
określeń, odpowiednio wypowiedziany sam 
wydobywa sensy. „Trzymajmy się rytmu wier-
sza, pilnujmy średniówki, a fraza sama nas 
zaprowadzi do puenty.” To kolejny dowód na 
to, że jest to tekst żywy, który pełnię swojego 
mistrzostwa zyskuje dopiero na scenie. Nie 
bez powodu tytuł artykułu Łapickiego Grajmy 
Fredrę brzmi jak apel do twórców. W cza-
sach rozbuchanego postmodernizmu, brutal-
ności i rzekomego kryzysu dramaturgii warto 
czasem wrócić do klasyki, która – choć dawno 
powstała – wcale się nie zestarzała.   
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sentimental-romantic feeling personified by 
teary Albin is forced out with the vigorous and 
joyful passion of Gustaw. The author, although  
far from moralizing, clearly takes the side of a 
dandy from the town. He places his strength 
and success of gaining the maiden’s affiliation 
in his youth, temperament, personal charm 
and placidity. The romantic conception of love, 
which was paramount in the times of writing 
the play, here becomes satirized and mocked 
in the person of always spying Albin. The simi-
lar motive is present in Love’s Labour’s Lost. 
The counterpart of Albin’s way of loving is don 
Armado there, while the reason of Gustaw 
from the Vows is represented by the page-
boy Moth who advises his master in matters 
of love.

It is transparent in Fredro’s plays that in the 
course of time love is still a universal theme. 
What is still occupying the minds of young 
characters in Vows, once was probably 
joining Mrs Dobrójska and Radost. The fallen-
in-love will be always an immature kid, he will 
be shaped just by love. In Vows, Fredro cap-
tured the moment, in which the affect is com-
mencing to arise. Under its influence both 
couples, but especially Gustaw and Aniela, 
mature to the adult life. To some extent, 
Fredro’s comedy is a story of transforming the 
charade, fiction and play, into a sincere and 
authentic feeling. Gustaw, initially spark and 
fribble, becomes a resourceful youngster, who 
knows what he wants. As for Aniela, thanks 
to her love, she becomes a real woman. The 
feeling they had not known before helped 
them to grow up and to recognize the truth 
about themselves. This is probably the crucial 
part of this drama: most important is within us, 
one must only have a courage to grasp it. 

Professor Andrzej Łapicki wrote about Vows 
that it is a comedy addressed to the youngs. 

Indeed, the whole play is soaked through by 
the energy and optimism of a young soul. 
However, it imposes great expectations on the 
youngest generation of the actors. Fredro’s 
play, thanks to its dynamics and beautiful 
phrasing, is extremely scenic. Nevertheless, 
this is actually the actor’s interpretation of 
gesture and word what decides today about 
its success in the theatre. In every character 
one can distinguish one leading quality, which 
could suggest they are only shallow types of 
personalities. However, Aniela, Gustaw, Klara, 
Albin, even Mrs. Dobrójska and Radost, are 
the vivid figures, each of them is thinking, 
feeling and loving in a totally different way. 
For instance, in a review of the Warsaw stag-
ing from 1959, critic Wojciech Natason drawn 
our attention to the variety of Albin’s emotions. 
Hitherto this character had been treated only 
as a caricature of the sentimental slyboots. 
The critic underlines that Albin was ready not 
only for high-flown flushes of heart, but also 
for a duel with Radost about the girl. 

It is the author himself who helped in 
taking up the theatrical challenge. Łapicki 
emphasizes that Vows is first of all the comedy 
of form. Fredro’s poem, based on rhymes 
and aphorisms, but simultaneously so natu-
ral and adorned by so emphatic and simple 
expressions, if recited properly, deciphers 
the sense itself. ‘We shall stick to the rhythm 
of poem, mind the caesura, and the phrase 
will lead us to the punchline on its own’. 
This is a next proof that the text is still alive 
and becomes complete in its mastery just 
on stage. The Łapicki article’s title is not 
groundless – Let’s play Fredro sounds like an 
appeal to the artists. In the times of conceited 
postmodernism, cruelty and alleged crisis of 
a dramaturgy, it is worthwhile to come back 
to the classics from time to time, as it was 
initiated long time ago but is still up-to-date.   
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T emat może wydawać się znany… Ot, 
choćby z nominowanej do Oscara 
ekranizacji opowiadania w reżyse-

rii Andrzeja Wajdy. A jednak warto powiedzieć 
trochę więcej. Bo jest o czym.

Czterdziestoletni Wiktor Ruben, oddany pracy 
kawaler, został wstrząśnięty śmiercią przyja-
ciela. Za radą lekarza powraca do miejsca 
swoich młodzieńczych wakacji, by odpocząć i 
uspokoić swe emocje. Szybko jednak okazuje 
się, że ich ukojenie wymagać będzie więcej, 
niźli mógł się pierwotnie spodziewać. Tamą 
stają się dla niego one – sześć osobliwości, 
kobiet o różnych przymiotach i charakterach, 
zmiennej przeszłości, chwiejnej przyszłości.

Oczywiście szybko do gry wracają uśpione 
przed dwudziestu laty uczucia. Ale czy na 
pewno uśpione? Czy w tych odległych cza-
sach naprawdę emocje miały dla Wiktora 
jakiekolwiek znaczenie? Czy zaurocze-
nie, które w jakiś sposób dotknęło wszystkie 
Panny, nie było tylko chwilowym złudzeniem, 
młodzieńczą igraszką? I najważniejsze pyta-
nie – czy cokolwiek z tego dla dzisiejszego 
dnia wynika?

Wykreowane przez Jarosława Iwaszkiewi-
cza Wilko nabiera cech niemalże onirycznych. 
Jest kolorowe i wypełnione blaskiem słońca, 
ale jednocześnie jakby zamglone wspomnie-
niami. W kontakcie z każdą z „panien” bohater 
odkrywa w sobie dawne uczucia, minione zda-
rzenia wracają do jego umysłu niczym klisze, 
powidoki. Każdym swoim działaniem, gestem 
zadaje sobie pytania – a co, gdyby wszystko 
potoczyło się inaczej? 

Nagłe i niespodziewane wejście Wiktora w ten 
zakonserwowany, autonomiczny świat roz-
poczyna jego wewnętrzną walkę ze Wspo-
mnieniem. Pisanym wielką literą, tym, które 
próbuje go zdominować, zawładnąć jego dal-
szym życiem. I które nijak nie przystaje do 
zwycięskiej teraźniejszości, ostatecznie prze-
łamującej ukryte pragnienia i złudne nadzieje 
bohatera. A milcząca zgoda na taki obrót 
rzeczy wyzwalać zaczyna także echa wyda-
rzeń znacznie trudniejszych i straszniejszych 
– przebytej na froncie (wkrótce po pierwszym 
pożegnaniu Wilka) wojny.

Panny… wpisują się niewątpliwie w dziedzic-
two proustowskiego pojmowania pamięci. 
Ale cokolwiek by o autorze opowiadania nie 
powiedzieć – a jest to w historii polskiej lite-
ratury XX wieku postać obyczajowo i politycz-
nie kontrowersyjna – nie sposób odmówić mu 
umiejętności czerpania pełnymi garściami 
z najlepszych tradycji literackich. Niesamo-
wita przy tym wszystkim trafność w doborze 
tematów, rozległa gama poruszanych kwestii 
i intensywność emocji przez nie wyzwalanych 
– oto klucz do uniwersalizmu tekstów Iwasz-
kiewicza.

W ostatniej scenie opowiadania bohater już 
się za siebie nie ogląda. Nie myśli więcej o 
Pannach, wyjeżdża przed czasem i porzuca 
Wilko raz na zawsze. Ale gdzieś w tle, już 
tylko w umyśle czytelnika, pojawić się może 
pytanie – ileż trzeba mieć odwagi, by poświę-
cić dla osiągniętego w końcu oczyszczenia tak 
wiele?  

Marek Skrzetuski

Mitologia lat utraconych
Rzecz o Pannach z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza
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Mythology of times forgotten 

T he subject seems to be well 
known… Even from the Academy 
Award nominated screen adaptation 

directed by Andrzej Wajda. Yet still it is worth 
to say something more. Because there are 
things worth saying. 

A forty years old bachelor devoted to work 
only, Wiktor Ruben, took a heavy blow 
with his friend’s death. Following doctor’s 
advice he retreats to his childhood’s summer 
holidays destination in search of tranquility. 
It soon turns out that soothing his emotions 
will be harder than he had expected. There 
is an obstacle in his way, six peculiarities 
embodied by six women of various traits of 
character, blurry past and uncertain future. 

The return of emotions forgotten for more than 
twenty years is inevitable, but were they really 
ever forgotten? In these times of old, were 
those feelings of any value to Wiktor? Was 
this infatuation, somehow shared by all the 
Maids, not only a brief illusion, a plaything of 
the youth? And most importantly, does it have 
any impact on the present day?

Wilko created by Jarosław Iwaszkiewicz 
takes more and more of an oneiric shape. It is 
colorful and bright with sunlight, yet it 
seems to be dimmed by memories. While 
mingling with each of the “maids” the protagonist 
rediscovers feelings of old; past events return 
to him like negatives, or after-images. With 
each action, gesture he seems to ask him-
self the question: what if everything turned out 
differently?

Wiktor’s sudden and unexpected intrusion into 
this mummified, autonomous world begins 
his inner struggle with the Memory. Written 
with capital ‘M’, that which tries to dominate 
him and take control of his life. That which 
in no way fits with the present victoriously 
breaking hidden desires and false hopes. 
The silent approbation of such course of 
events evokes the echoes of events far more 
troubling and fearsome, the events at the front 
line of war, soon after the first parting with 
Wilko. 

Maids undoubtedly conform to Proust’s 
understanding of memory. But whatever 
could be said about the author, both morally 
and politically controversial in the history of 
Polish 20th century literature, he cannot be 
viewed as unable to draw handfuls of motifs 
from the best literary traditions. The key to the 
universalism of Iwaszkiewicz’s prose is the 
incredible accuracy in choice of subject 
matter, vast range of themes and the intensity 
of all evoked emotions. 

In the last scene of the novel the protagonist 
doesn’t look back anymore. He thinks not of 
the Maids, he leaves Wilko ahead of due 
time and he forsake it once and for all. But 
somewhere, back in the mind of the reader a 
question might arise: how much courage does 
one need to have to sacrifice so much to attain 
catharsis? 

Marek Skrzetuski, translated by Błażej Prokopiuk

On Maids of Wilko by Jarosław Iwaszkiewicz
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Pragniemy złożyć najszczersze podziękowania 
Markowi Grabowskiemu za projekt statuetki 
6. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych   
ITSelF 2011.

We would like to sincerely thank  Mr Marek 
Grabowski for his project of a Statuette for the  
6. International Theatre Schools Festival ITSelF 2011.


