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Organizatorzy 6. Międzynarodowego Festiwa-
lu Szkół Teatralnych ITSelF pragną przeprosić 
twórców Panien z Wilka za błędne infor-
macje, które pojawiły się w naszym katalogu. 
Spektakl został wyreżyserowany przez Maję 
Komorowską przy współpracy Julii Kijowskiej. 
Adaptacji opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza 
dokonały wspólnie Maja Komorowska oraz Julia 
Kijowska. Za nieścisłości najmocniej przepraszamy.

S tudenci, którzy biorą udział w spek-
taklu Panny z Wilka, to studenci, 
których uczymy od czterech lat. Na 

trzecim roku ich studiów, z całym rokiem pra-
cowaliśmy nad utworami Jarosława Iwaszkie-
wicza: Kochankowie z Werony, Lato w Nohant, 
Maskarada i Wesele Balzaka.

W tym końcowym egzaminie, który nazwały-
śmy Szkice z Iwaszkiewicza obok dramatów 
pojawiło się jedno opowiadanie Panny z Wilka.

Jako materiał do pracy nad spektaklem dyplo-
mowym mogłyśmy wybrać tylko jeden utwór. 
I chociaż w dramatach są świetne, wyraziste 
role, bardzo ciekawe dla studentów kończą-
cych szkołę, zdecydowaliśmy się zmierzyć ze 
zmysłowym światem Panien z Wilka.

Wszystkie trudności związane z adaptacją opo-
wiadania: niewielka ilość gotowych dialogów, 
postaci, których nie mogłyśmy obsadzić (wujo-
stwo i jedna z sióstr – Julcia), bogactwo obra-
zów i opisów przyrody, trudnych do przełożenia 
na scenę stały się dla nas wyzwaniem. Otwo-
rzyły przestrzeń do poszukiwań specjalnego 
rodzaju trwania – bycia na scenie, budowania 
precyzyjnej partytury działań, myśli, intencji i 
emocji, które z nich wynikają. Pierwszą ada-
ptację uzupełniałyśmy w trakcie naszej pracy o 
pojedyncze słowa, zdania, sytuacje, badając tę 
ogromną przestrzeń, która jest w opowiadaniu 

Jarosława Iwaszkiewicza. Jednocześnie uświa-
damiałyśmy sobie, jak bogate jest to opowia-
danie w słowa, które nie padają, a jednak są – 
jakby pod i miedzy zdaniami.

Wiek bohaterów Iwaszkiewicza jest inny niż 
naszych studentów, ale wydawało się nam 
możliwe znaleźć w młodych ludziach tęsknotę 
za tym, co minęło i oczekiwanie tego, co może 
się jeszcze zdarzyć.

Powrót Wiktora do Wilka jest powrotem do 
czasu, kiedy wszystko było jeszcze możliwe. 
Każdy z nas zna te powroty – do domu rodzin-
nego, do dzieciństwa. Wiktor rozpoznaje siebie 
poprzez panny z Wilka, a one dzięki niemu 
mogą lepiej zrozumieć, w jakim miejscu swo-
jego życia się znalazły.

„Posiąść coś naprawdę, to jest rzecz niemoż-
liwa” – mówi pod koniec spektaklu Wiktor – 
bohater Iwaszkiewicza.

Maja Komorowska i Julia Kijowska

Dlaczego Panny z Wilka?
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S tudents performing in our produc-
tion of The Maids of Wilko have been 
studying with us for four years now. 

In their third year, we worked on four plays 
by Polish writer Jarosław Iwaszkiewicz: The 
Lovers from Verona, Summer in Nohant, The 
Masquerade, and Mister Balzac’s Wedding. 

For their final exam, which we called Sketches 
from Iwaszkiewicz, we added a short story, The 
Maids of Wilko.

Yet only one work could serve as the basis 
for the diploma production. And even though 
the plays all have expressive characters, 
which could make for great parts for final-year 
students, we have decided instead to take on 
the sensuous world described in The Maids of 
Wilko.

All the difficulties involved in adapting the short 
story, such as the scant dialogue, a number 
of parts we couldn’t cast (the aunt and uncle, 
and Julcia, one of the sisters), its rich imagery, 
and descriptions of scenery that did not lend 
themselves to staging, became challenges we 
had to overcome. As such, they encouraged 
us to seek a specific way of being on stage, 
and to construct a meticulous score made 
up of actions, thoughts, intentions, and the 
emotions they generate. In the course of our 
work on the adaptation, we added single words, 

sentences, and situations that would allow us 
better to explore the vast spaces contained in 
Iwaszkiewicz’s story. At the same time, we 
came to realize just how rich the text is thanks 
to the words that are never said but remain 
somehow present between the lines.

While Iwaszkiewicz’s characters are not the 
same age as our students, we believed that the 
latter would, for all their youth, still be able to 
find within themselves a longing for what had 
been and an ability to look forward to what is 
yet to come…

Wiktor’s return to the estate of Wilko is a 
return to a time when everything was still 
possible. Each of us is familiar with such returns: 
homecomings or returns to childhood. The 
maids of Wilko help Wiktor know himself, while 
he, in turn, helps them better understand the 
stage in life they are in.

As Iwaszkiewicz’s protagonist Wiktor says at 
the end of the play: “To truly have something for 
your very own is impossible.”

Maja Komorowska and Julia Kijowska
Translated by Artur Zapałowski

The organizers of 6th International Theatre Schools 
Festival ITSelF would like to apologise to the crea-
tors of Maids of Wilko for the misleading informa-
tion that appeared in our calatogue. The specta-
cle was directed by Maja Komorowska, with the 
cooperation of Julia Kijowska. The adaptation of 
Jarosław’s Iwaszkiewicz short story was done by 
Maja Komorowska and Julia Kijowska together. We 
are sorry for all the misleading information.

Why The Maids of Wilko?
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T ematy, wokół których oscylują 
spektakle Fabia Omodei, nie 
należą do łatwych. W ostatniej 

edycji festiwalu reżyser przedstawił swoje 
zainteresowanie problemem obozów kon-
centracyjnych.  W tym roku powrócił na 
festiwalową scenę ze spektaklem, poru-
szającym kwestię osadzenia Pakistań-
czyków w więzieniu o zaostrzonym rygo-
rze. Przełożenie kontrowersyjnego tematu 
na sceniczne deski stanowi dla włoskich 
aktorów wyjątkowo trudne zadanie. Reży-
ser wymaga od nich pełnego zaangażowa-
nia i umiejętności przekraczania własnych 
barier i ograniczeń. Jego wypowiedź cha-
rakteryzuje się brutalnym językiem, pełnym 
dosłowności i prowokacji. Każda prowo-
kacja powinna mieć jednak swoje granice, 
zwłaszcza ta, którą proponuje się młodym 
aktorom dopiero wchodzącym w świat 
teatru.

Na Zachodzie nagość w teatrze już kilka-
dziesiąt lat temu stanowiła bardzo popu-
larny środek scenicznej wypowiedzi. W 
Polsce potrzeba było dużo więcej czasu, 
by przestała budzić radykalny sprzeciw. 
Jej obecności na scenie wciąż towarzyszą 
mieszane uczucia, chyba że jest ona uza-
sadniona. W Złych ludziach w Guantanamo 
nagie ciała przestają przynależeć do akto-

rów i stają się ciałami więźniów poniżanych 
i torturowanych w zakładzie. Uzasadnienie 
– jest. Jednak temat wydaje się być potrak-
towany zbyt dosłownie, został przełożony 
na deski sceniczne w stosunku jeden do 
jednego. Magię teatru zastępuje brutalna 
rzeczywistość, bardzo konkretne studium 
przemocy. Nagie ofiary tłamszone są przez 
swoich oprawców, gwałtownym ruchem 
sprowadzane do parteru. Biegną w miejscu 
z czarnymi workami na głowach, wymachu-
jąc poddańczo flagami. Sytuacja jednak 
odwróci się. Nagie ofiary, które wcześniej 
same wymierzały sobie uderzenia w poli-
czek, przystąpią do katowania swego 
oprawcy. Najpierw rozbiorą go do naga, 
by później nałożyć mu dziecięcą pieluchę 
i zaśpiewać. Ciała aktorów są nagie, ale 
ich nagość stanowi konsekwencję gwałtu, 
poniżenia, naruszenia godności ludzkiej. 
Ich widok doskwiera, a doznawane przez 
nie upokorzenie razi.

Włoski spektakl sięga po środki atakujące 
widza, stara się go ogłuszyć i zakrzyczeć. 
Wraz z narastaniem brutalności, wzrasta 
poziom natężenia dźwięku oraz intensyw-
ność ruchu. Wzmaga się poczucie absurdu, 
osaczenia, których konsekwencją staje się 
bolesny wyrzut: WHY?  

Ewa Uniejewska

Poniżeni 
w Guantanamo
O Złych ludziach w Guantanamo 
w reż. Fabia Omodei 
z Akademii Teatralnej Sofia Amendolea w Rzymie
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T he subjects covered by the spec-
tacles of Fabio Omodei are not 
the easy ones. In the last edi-

tion of the Festival the director presented 
his interest on the issue of the concentra-
tion camps. This year he returned to the 
stage with a spectacle covering the sub-
ject of the Pakistans’ incarceration in a 
prison with greatest precautions against 
escape. Transformation of this controversial 
topic into the theatre stage is an extremely 
demanding task for the Italian actors. The 
director expects a full involvement and 
an ability to cross their own borders and  
limitations. His statement can be characte-
rized with a cruel language, full of literality 
and provocation. However, each provoca-
tion should have its limits, especially when 
offered to the young actors just entering the 
world of the theatre.

In the West the nudity during several dozen of 
years was a very popular means of expression 
in the theatre. In Poland it took more time to 
be free of a radical objection. On the stage it 
still meets the mixed feelings, if not well moti-
vated. In the  Bad  People in Guantanamo the 
naked bodies no longer belong to the actors 
and become the bodies of the prisoners humi-
liated and tortured in the prison. The justifica-
tion – exists. However, the subject seems to 

be the treated too much literally, it was trans-
lated into the theatre stage in a proportion one 
to one. The magic of the theatre is replaced 
by a cruel reality, a very concrete study of vio-
lence. The naked victims are smothered by 
their torturers,  with an impetuous gesture lead 
to the ground floor. They run in a circle with 
the black sacks on their heads, waving ser-
villy with the flags. However, the situation will 
reverse. The naked victims, who were slap-
ping each other in the face, will move on to 
torturing their tormenter. Firstly, they will take 
off the clothes of him, give him a nappy and 
sing. The actors’ bodies are naked, yet this 
nakedness is a consequence of the humilia-
tion, rape, threatening one’s dignity. This view 
troubles and the abasement experienced by 
them offends.

The Italian spectacle uses the means atta-
cking the audience, it tries to deafen and 
shout down it. The more intensive brutality, 
the higher is the level of the sound volume and 
intensiveness of the movement. What rises is 
the sense of absurd and encirclement which 
has a consequence in a painful  remorse: 
WHY?  

Ewa Uniejewska, translated by Monika Riegel

About the Bad  People in Guantanamo directed by Fabio 
Omodei from the Sofia Amendolea Theatre Academy in 
Rome

Humiliated in Guantanamo



6 29.06.2011

- Po co aktorowi dyplom magistra? 

- Proszę Pana, nie ma na to jednoznacznej odpo-
wiedzi. Bardzo wielcy aktorzy nie mieli tytułu magi-
stra i pewnie dalej mogą go nie mieć. Również 
w garażu można rozwinąć wielką firmę informa-
tyczną, bez studiów. Wszystko jest możliwe na 
świecie, tylko trudne. Studia wiele ułatwiają. Teraz 
pytanie, na ile takie zakorzenienie w kulturze jest 
aktorowi potrzebne? Jest pewną szansą. Daje 
mu możliwości rozwojowe. Daje mu szansę być 
o wiele bardziej uniwersalnym aktorem, niż byłby 
jako naturszczyk. Z kolei jako naturszczyk może w 
pewnej wąskiej specjalności zajść bardzo daleko, 
a często wybić się i nadrobić to, czego nie zdobył 
na studiach. To są rzeczy, co do których nie ma 
jasnych reguł, ale są pewne tendencje i ja skła-
niam się ku tej tendencji, która każe się aktorom 
wykształcić i – na przykład – znać literaturę dra-
matyczną. Nawet tę, w której człowiek nie gra.  
Ja wierzę w model anglosaski, który przedsta-
wia aktorstwo jako dyscyplinę przydatną w wielu 
zawodach, a nie tylko na scenie czy w filmie. Ten 
model mi się bardzo spodobał. I prawnik, i lekarz 
może sobie wziąć klasę z aktorstwa, a jeśli się 
okaże wybitny, to bierze tych klas coraz więcej. 
Jeśli się okaże bardzo wybitny, to wreszcie na 
tym kończy swoje studia i w tym się specjalizuje, 
a każdemu innemu te studia są też przydatne. 
Bardzo zdrowo jest, gdy w obsadzie są ludzie, 
którzy celują w to aktorstwo i ci, którzy nie celują. 
Są tacy, którzy z góry wiedzą, że będą pracowali 

w sądzie, ale także gotowi są wystąpić i wyrecy-
tować Fredrę – i czasem robią to całkiem dobrze.
Model, który nie przywiązuje studiów do zawodu, 
wydaje mi się przyszłościowym modelem. Szkoda 
więc, że aktorstwo w Polsce nie jest dostępne dla 
ludzi innych specjalności. Byłoby bardzo dobrze, 
gdyby było dostępne dla wielu innych wydziałów i 
gdyby ludzie mogli dobrowolnie z niego korzystać. 
Myślę, że mielibyśmy wyższą kulturę, chociażby 
nawet w życiu politycznym.

- Czyli hermetyczny model, gdzie mamy 
oddzielną szkołę z zajęciami praktycznymi 
odpada?

- Zajęcia praktyczne uważam za bardzo poży-
teczne, tylko chętnie bym to widział jako wydział 
uniwersytetu, na który przyjeżdżaliby studenci 
z bardzo wielu wydziałów i nikogo by nie wygo-
niono. Nawet matematyka i fizyka.

-A gdzie byłby wtedy „wstępny odsiew”, 
jakim jest egzamin do szkoły teatralnej? Czy 
chętnych nie byłoby zbyt wielu?

- Chęć to oczywiście za mało i ja bym ten odsiew 
oczywiście stosował, ale już przy każdym, kto się 
zgłasza na te zajęcia. Można wtedy spokojnie 
robić egzamin i mówić: „w pana przypadku to nie 
warto”. 

Michał Rogalski

Nie wyganiajcie 
fizyka!
Z Krzysztofem Zanussim
o roli kształcenia w praktyce aktorskiej 
rozmawia Michał Rogalski
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- Master degree for an actor – what for?

- You know, there is no an unambiguous 
answer to this question. There were many 
great actors without the master degree and 
probably – they can still do without. One can set 
up a huge IT company in a garage, without the 
studies.  Everything is possible in the world, but 
it can be difficult. Studies make things easier. 
Time for a question: to what extent is such a 
rootedness necessary for an actor? It gives him 
a certain chance and opportunities to develop. 
It enables him to become a much more uni-
versal actor than he would be as a nonpro-
fessional. Nevertheless, as an amateur he 
can possibly specialize in one narrow domain, 
or even to make a dramatic career and make 
up for all the things he would learn during 
the studies. These are the things happening 
under no specific rules, but there are some 
tendencies and I am inclined towards the one 
that order the actors to educate themselves. 
They should be familiar with the dramatic 
literature, even if they will not work with 
it. I believe in an Anglo-Saxon model which 
considers acting as a discipline very useful in 
numerous jobs, not only in a film or on a stage. 
I found this model worth an approval. Even a 
lawyer or  a doctor can take a class in acting, and 
if he turns out to be prominent, he takes more 
and more of these classes. If he turns out to be 
exceptionally talented, he ends up with these 

studies and specialize in it, yet such studies are 
of a great use for anyone else. It is a healthy cast, 
when you have both people who aspire to acting 
and those who do not. Some of them know that 
they are going to work in a court at the beginning, 
but it does not disturb them in appearing on stage 
and reciting Fredro, often quite well. A model that 
does not attach studies to job seems to be a model 
of the future to me. What a pity that in Poland 
acting is not available to the people of different 
specialities. It would be really beneficial if it 
was accessible for the people from different 
departments and if they could take advantage 
of itvoluntarily. I believe we would have a higher 
culture, even in a political life. 

- So, a hermetic model in which we have a 
separate school with practical courses does 
not work?

- I perceive the practical courses as being 
advantageous, but I would rather see it as a 
department of university visited by the students 
of many various departments and no one would 
expel them. Even if they were mathematicians 
or physicists. 

- How about the ‘initial selection’ which 
happens during the exams to theatre 
school? Don’t you think there would be too 
many students eager to play?

Michał Rogalski, translated by Monika Riegel

An interview with Krzysztof Zanussi
about a role of education in an actor practice 
by Michał Rogalski

Don’t expel a phisicist!
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- Czy aktor musi znać metodę Stanisław-
skiego lub poglądy Craiga? Czy zaplecze 
kulturowe, o którym Pan mówi, nie szkodzi 
częściej niż pomaga?

- Zawsze świadomość, czy raczej nadświado-
mość, może być ogromną kulą u nogi, ale to obo-
wiązuje w każdej innej sztuce i w wielu dziedzi-
nach życia. Tak bywa, że człowiek, który nic nie 
rozumie, robi coś czasem najlepiej, bo nie zdaje 
sobie sprawy z odpowiedzialności. Wyszedł i 
zagrał, i nawet nie wie, jak to się stało. To też jest 
możliwe, ale zawsze grozi tym, że będzie się akto-
rem jednorazowego użytku. A chcemy jednak, aby 
aktorzy byli wielcy naprawdę, to znaczy, żeby byli 
tak uniwersalni, aby nas zachwycali. Kształcenie 
to uruchomienie pewnego potencjału. Czasami 
z pewnym ryzykiem, że nadświadomość może 
kogoś zadusić. Ona dławi. 

- Potencjał, o którym Pan mówi, jest również 
czysto intelektualny, a nie tylko organiczny?

- Tak. To jest właśnie kwestia tego, na ile tema-
tów możemy porozmawiać i o co możemy się 
oprzeć. Widzi Pan, jest jeszcze inna rzecz. Lau-
rence Olivier, któregoś  dnia po premierze jednej 
z przeklętych sztuk – Otella, Makbeta czy Króla 
Leara – naprawdę zagrał genialnie. Po czym 
zszedł wściekły do garderoby. Jego garderobiany 
mówi: „Mistrzu, Pan to genialnie zagrał”. On na 
to: „Wiem!”. „No to dlaczego Pan taki niezado-
wolony?”. „Bo nie wiem dlaczego tak zagrałem!”. 
Świadomość w teatrze jest zawsze potrzebna. W 
kinie może jej nie być. Aktor może zagrać genial-
nie i zobaczyć to dopiero na projekcji. To dlatego, 
że kino lubi śledzić aktorstwo, które jest zdarze-
niowe, jest niepowtarzalne. Raz tak zagrał, drugi 
raz już tak nie zagra – nie szkodzi, w filmie wystar-
czy. Nawet cieszymy się z tego, że zarejestrowa-
liśmy coś, co zdarzyło się tylko raz i nie może się 
już więcej zdarzyć.

- Kwestia „genialności” w kinie to przecież 
też sprawa montażu!

- Oczywiście, możemy montażem dopomóc. 
Scena tego wszystkiego nie zna. Na scenie musi 
być powtarzalność, a w kinie wręcz przeciwnie. 
Niepowtarzalność jest atutem. Wie pan, dlatego 
to mówię, żeby nie absolutyzować żadnego z tych 
sądów, bo bardzo łatwo jest być takim poczci-
wym dydaktykiem i mówić, że im więcej wiedzy, 
tym lepiej. Czasem, dla niektórych, tym gorzej. Ale 
generalnie tendencja jest taka, że jednak lepiej. 
Trzeba czytać filozofów.

- Nie wiem, czy w przypadku aktorów jest to 
aż tak potrzebne. Filozof przestawia się na 
inny, bardziej refleksyjny sposób podejścia 
do życia, a to z modelem praktycznym nie 
ma wiele wspólnego.

- Ma. Uczestnictwo w świecie musi wynikać z 
tego, że ma się opanowany cały szereg reakcji na 
świat. Jak pan zagra ironię, jeśli pan nie czuje, w 
czym leży podejście ironiczne? 

- Co w takim razie umożliwia kształcącym 
się aktorom trwający festiwal? Czy to jest 
dla nich jakaś szansa, czy raczej rodzaj 
jakiegoś festynu?

- Wszyscy się kształcą w izolacji, ale potem chcą 
wyjść do świata. Niechże więc wychodzą! To jest 
właśnie najważniejsze, aby wyszli i aby ktoś ich 
zobaczył, aby zagrali przed kimś. Jak pan wie, 
każdy aktor przed lustrem jest genialny. Zagranie 
genialnie Hamleta przed lustrem nie jest niczym 
trudnym. Dopiero zrobienie tego przed widzem 
staje się prawdziwym aktem twórczym i metodą 
sprawdzenia. Widz krytyczny i fachowy, na któ-
rego aktorzy tu trafią, jest tym widzem najtrudniej-
szym.  
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- A sole wish certainly is not enough and I 
would comply with this selection, but for each 
individual applying for the courses. One could 
make an exam at ease and tell: ‘In your case 
there is no sense.’

- Is there an objective need for an actor to 
know Stanislawski’s method or Craig’s 
opinions? Maybe the cultural background 
you have mentioned is more harmful than 
useful?

- Always consciousness or rathersupercon-
sciousness can be a millstone around one’s 
neck, but it takes effect in every discipline of 
art and in many spheres of life. It happens that 
a man  who understands nothing becomes 
the best at something because he does not 
realize the responsibility. He goes on the stage, 
he performs, and do not even know how did 
this come about. It is also plausible but risky – 
one can become a throw-away actor. We in turn 
want him to be really great, universal, to make 
us marvel at him. Education is a trigger for a 
certain potential. Sometimes with a hazard that 
superconsciousness can suffocate. It chokes.
 
- Can the potential you have mentioned be 
purely intellectual, not only organic?

- Yes, indeed. It depends on how many 
subjects we can talk about and how large is 
our basis to this conversation. You see, there is 
one more thing about it. Several days after an 
opening night of one of the condemned plays 
– Othello, Macbeth or King Lear – Laurence 
Olivier played really  brilliantly. His dresser 
says: ‘My master, you played as a genius!’ He 
replies: ‘I know.’ ‘So, why are you so upset?’ 
‘Because I do not know why I played like that.’ 
The consciousness in a theatre is always 
needed. One can go without it in a cinema – 
an actor can play splendidly and see it just at 
the projection. It is because cinema likes to spy 
on acting which is unique, inimitable. Once he 
played like this, secondly he won’t succeed – 

do not mention it, in a film it is sufficient. We 
are even glad that we recorded something that 
happened only once and cannot be repeated.

- But a matter of genial acting in a cinema is 
in fact a matter of editing, doesn’t it?

- Obviously an editing can be helpful. But stage 
does not know it. Everything on a stage has to 
be repetitive, in cinema the other way round 
– unrepeatability is an asset. You know, I am 
telling this to avoid making absolutejudge-
ments, as it is easy to be a kind-hearted 
teacher and say: the more you know the better. 
For some people – the worse! But a general 
tendency is that better – one should read the 
philosophers. 

- I am not sure whether in case of the actors 
it is of so much need. A philosopher can be 
characterized by a more reflective approach 
to life, it has nothing to do with a practical 
model. 

- Actually, it has. Participation in a world has to 
result from a set of mastered reactions to the 
world. How could one play an irony if he could 
not explain the ironic attitude?

- So, what advantage can the studying 
actors take of this festival? Is it a chance for 
them, or rather a kind of fete?

- Everyone study in isolation, but one day they 
want to meet the outside world. Let them meet! 
This is exactly the most important for them to 
go outside, to be seen by the other people, to 
play for the audience. As you know, every actor 
is a genial in front of his mirror. It is not a big 
challenge to play Hamlet brilliantly in such 
a way. Yet only playing it for the audience 
becomes a real act of creation and a method 
of verification. An audience who is critical and 
skilled, which is to be met here by the actors, is 
an audience most difficult.  
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D ramat Podhradský’ego jest dla Słowa-
ków  ważny jako świadectwo ich naro-
dowej historii. Z tego punktu widze-

nia stanowi również interesujący materiał dla 
widzów innych narodowości. Nie oszukujmy 
się jednak – jest to zupełnie nienadzwyczajna, 
prosta historia. O miłości pięknej, która jednak 
przegrywa z patriotyzmem, a wszystko oczy-
wiście kończy się śmiercią. Jako widzowie 
teatralni wiemy jednak doskonale, że z takiego 
tworzywa też można stworzyć wspaniałe przed-
stawienie, ale: taki tekst wymaga na scenie 
interpretacji.

Jaka jest interpretacja Słowaków? Czy kłócą 
się z dramatem, odrzucają go, czy też może 
bezkrytycznie przyjmują? Niestety, nie dane 
nam jest się tego dowiedzieć. Z jednej strony – 
zdawać się może, że przyjęta konwencja suge-
ruje dystans. Jeden z aktorów czyta didaskalia 
poprzedzające każdą scenę - wtedy aktorzy się 
przegrupowują, jedni schodzą, drudzy wcho-
dzą, po drodze zakładając na siebie ubrania, 
zdjęte z drzew-wieszaków… W dodatku dziew-
czyny grają chłopców, a kilka scen jest wyraź-
nie przerysowanych – jak choćby jedna ze scen 
miłosnych, pełna szerokich gestów i głośnych 
westchnień. Niby dobrze – ale nie całkiem.

Po pierwsze – to już wszystko było (i to często 
w lepszym wydaniu, niestety u słowackich 

aktorów nie dało się zauważyć żadnego okre-
ślonego stosunku do ról). Po drugie – to tylko 
jedna warstwa spektaklu. Niby obrano pewną 
konwencję – ale niestety nie trzymano się jej 
konsekwentnie. Oprócz kilku scen, większość 
grana była całkiem na serio, dystans znikał. 
Współczuliśmy dziewczynie, której ojciec umie-
rał – więc dobry uczynek bohatera mógł nas 
tylko wzruszyć. A właściwie wzruszyłby – gdyby 
nie te wszystkie czysto zewnętrzne przejawy 
dystansu. Sytuacji nie poprawia ostatnia scena, 
w której przedstawiciele wszystkich naro-
dów podległych cesarzowi austriackiemu skła-
dają mu pokłon - w tle, na stryczkach, zamiast 
ciał bohaterów, wiszą skrzypeczki. Owszem, 
postać cesarza można uznać za komiczną. To 
młody, przestraszony chłopak. Ale to znowu 
tylko jeden z wielu elementów. I my, widzowie, 
nie wiemy – czy wzruszyć się, czy uśmiech-
nąć?

Pojawia się jeszcze jedna wątpliwość – czy 
jest sens na Międzynarodowy Festiwal Szkół 
Teatralnych przywozić spektakl tak mocno 
związany z historią danego kraju? Pewnie tak, 
ale tylko pod warunkiem, że da się z niego 
wyciągnąć uniwersalne przesłanie – albo cho-
ciaż przedstawić go tak, by był dla widzów 
naprawdę interesujący. Niestety, Holuby i Šulek 
nie spełnili żadnego z tych warunków.   

Iga Kruk

Czy do płaczu, 
czy do śmiechu?
O spektaklu Holuby i Šulek  
w reżyserii Matúša Ol’hy z Akademii  
Sztuk w Bańskiej Bystrzycy
Zapowiadało się intrygująco. Nieschematyczna przestrzeń gry, scenografia two-
rzona głównie przez  sztuczne, łyse drzewa, piękny śpiew chóru dziewcząt w ludo-
wych strojach… Ale niestety, nie pojawiło się już nic więcej. A na 100-minutowy 
spektakl to jednak zbyt mało.
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P odhradský’s play is important for 
Slovaks as a part of their national 
history. From this point of view it is 

also an interesting material for the audience 
of another nationality. However, let’s be frank 
– it’s a completely un-extraordinary, simple 
story. Story about love that loses a battle with 
patriotism, everything, ultimately, ending in 
death. As a theatrical audience we know for 
sure that such a material can be transformed 
into a splendid spectacle, but only: when the 
texts is interpreted on the stage. 

What is the interpretation of Slovaks? Do they 
argue with the play, reject it, or do they accept 
it unconditionally? Unfortunately, we are not 
meant to know that. On one hand it can be 
said that the accepted convention suggests 
distance. One of the actors is reading the 
didaskalia aloud when others change their 
place – one go in, others go out, some changes 
their costumes hanging on the branches of 
the trees… What’s more, girls play boys and 
some of the scenes are clearly overdrawn – to 
mention only one of the love scenes, full of 
broad gestures and emphasized sighs. Looking 
good – only it doesn’t.

First of all – it’s all the same old story (and 
usually better done by others). Secondly – 
it’s just one of the layers of the spectacle. 

Slovaks seem to chose one convention, 
unfortunately, they don’t stick to it. Apart from 
a few scenes, the rest was played completely 
serious, the distance gone. We sympathised 
with the girl whose father was dying – and so 
we could only be touched by a good deed of 
a hero. Or, we could have been -  if not for all 
those outside signs of distance. The situation 
is not improved by the final scene, in which the 
members of all inferior nations bow before the 
emperor – in the background, on the branches, 
there are violins hanging instead of bodies of 
the heroes. Of course, the emperor’s character 
can be regarded as comical. He’s just a young, 
scared boy. However, again – it’s just one of the 
elements. And we, the audience, do not know 
whether to be touched or to smile.

There is one more doubt arising – is it wise 
to bring to the International Theatre Schools 
Festival a spectacle that is so closely related 
to the history of a particular country? It can be, 
only under one condition – there has to be an 
universal message that can be derived from 
it –or, at least, it should be possible to stage 
it in a way that would be interesting for all. 
Unfortunately, Holuby and Šulek does not meet 
any of those conditions.    

Iga Kruk, translated by Alicja Urbanik

Better laugh or cry?
About the spectacle Holuby and Šulek, 
directed by Matúš Ol’ha from the Academy of Arts 
in Banská Bystrica

It started of intriguing. Non-schematic space, stage design consisting mainly of arti-
ficial, naked trees, beautiful choir of girls dressed in folk outfits… Unfortunately, 
there was nothing more to see. And those few interesting details are not enough to 
fill a 100 minute spectacle. 
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- Dlaczego akurat Podhradský? Dlaczego 
wystawiacie ten tekst?

- Skąd ten Podhradský?...

- Czy nie jest tak, że zgodnie ze zwycza-
jem, kiedy wystawia się spektakl w ramach 
akademii teatralnej, powinien być to tekst 
ważny dla wszystkich? Daje to szansę 
wykazania się tym, co umie się najlepiej.

- Sztuka została wybrana raczej ze względu 
na treść. To, co dzieje się w tej sztuce, wyda-
rzenia, o których ona opowiada, właściwie nie 
dotyczą już nas bezpośrednio, ale... Opowiada 
częściowo o relacji słowacko-polskiej, więc jest 
także w pewien sposób „międzynarodowa”. Ale 
przede wszystkim mówi o tym, co się działo 
wtedy na Słowacji. O walce o język słowacki.

- Czy wy także widzicie aktora jako tego, 
który popularyzuje dany język i kulturę ze 
sceny? Myślicie, że to rola wciąż aktualna?

- Oczywiście. Cała sztuka mówi przecież tylko 
o tym. Nasza kultura, język i cała nasza historia 
odbijają się w tej sztuce. Podhradský zajmuje 
się przecież kwestią języka narodowego. I kul-
tury.

- A nie sądzicie, że dzisiaj mówi się 
głównie o europeizacji, a kultura naro-
dowa to pojęcie momentami niebez-
piecznie pachnące nacjonalizmem? 

- Być może tak jest. Są na pewno ludzie, 
którzy zrozumieją przedstawienie tylko jako 
sztukę, którą musimy zagrać. Są jednak też 
tacy, do których ta sztuka przemówi. Głów-
nie ci starsi. Oni może lepiej o tym wiedzą. A 
ci młodsi, którzy o tym nie wiedzą, przynaj-
mniej się dowiedzą. Ponadto w tej sztuce cała 
strona językowa jest dość skomplikowana, nie 
mówimy tylko w naszym języku, ale także w 
bibličtinie [słowacka redakcja literackiej czesz-
czyzny opartej na tłumaczeniu Biblii – przyp. 
rec.], po łacinie, po polsku. I właśnie teraz, 
grając to w obecnych czasach, możemy w jakiś 
sposób pokazać specyfikę każdego narodu - 
dzięki temu, co niesie ze sobą ta sztuka. Bez 
degradowania żadnego z nich. Pokazać, że 
każdy naród ma coś wyjątkowego, swojego. 
A w tej historii każda nacja ma swoje własne 
ważne miejsce. Myślimy, że to cenne.

- Ale czy jest możliwe, żeby publiczność na 
festiwalu zrozumiała ten tekst, skoro kon-
tekst historyczny jest jej właściwie obcy?

Karolina Ćwiek

Nasza historia 
odbija się 
w tej sztuce
Z członkami zespołu Akademie 
Umeni z Bańskiej Bystrzycy 
(Słowacja) o spektaklu 
Holuby i Šulek rozmawia Karolina Ćwiek
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- Why exactly Podhradský? Why do you 
play this text?

-  Why this Podhradský?..

- Isn’t it that according to the custom 
that the spectacles staged at the theatre 
academy should be important for 
everyone? It gives a chance to approve 
oneself in one’s strongest points. 

- The play was chosen rather because of 
the content. What happens in this play, 
the events described in it, actually do not 
concern us directly, but... Partly it tells about the 
Polish-Slovak relation,  so to some extent it is 
‘international’. Yet above all it tells about what 
was happening in Slovakia these days. About 
the fight for Slovak language. 

- Do you also perceive an actor as a person 
who popularizes particular language and 
culture on the scene? Do you think this role 
is still up-to-date?

- Obviously. The whole play is exactly about 
it. Our culture, language and our history 
are reflected in this play.  Podhradský after 
all is occupied with the matter of a national 
language. And national culture. 

- Don’t you think today everybody tells 
about the Europeanization and that 
culture does a notion dangerously smell 
with nationalism?

- Probably it is so. For sure there are people 
who will understand the spectacle only as a 
play we have to perform. However, there are 
also people who will be moved by the play. 
Mainly the older, maybe they know better about 
it. And these younger who do not know about 
it at least will learn. Moreover, in this play, the 
whole language layer is quite complicated, we 
do not speak in our language, but in Bibličtinie 
(the Slovak editing of the literary Czech based 
on the translation of the Bible – critic’s note), in 
Latin, in Polish. And even now, playing in the 
contemporary times, we can somehow present 
a specificity of each nationality – thanks to the 
content of this play. With no degradation of any 
of them. We can show that every nation has 
something special, individual. And in this story 
each nation has its own crucial place. We think 
it is valuable. 

- But is it possible for the Festival audience 
to understand this text when the historical 
context is so unfamiliar to us?

Karolina Ćwiek, translated by Monika Riegel

With members of the group Academy of Arts in Banská 
Bystrica (Slovakia), about the spectacle Holuby and Šulek 
by Karolina Ćwiek

Our history is reflected 
in this play
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- Raczej nie… Jeśli przyjdą młodzi - a tych 
zapewne będzie większość, to... Raczej za 
wiele im to nie powie.

- Ale skoro jest, jak mówiliście, jakiś pier-
wiastek uniwersalny w całej sztuce?...

- Oczywiście, prościej jest zrozumieć, kiedy 
się coś wie. Kiedy brakuje znajomości historii, 
ciężej jest się połapać, o co chodzi. My, jako 
studenci, zrozumieliśmy ze sztuki bardzo dużo 
w momencie, kiedy intensywnie nad nią praco-
waliśmy. Ale każdy znajdzie tam coś, na czym 
może się skoncentrować. Ta inscenizacja jest 
robiona w dość niezwykły sposób, taki quasi-fil-
mowy. Naszym zdaniem, zawsze znajdzie się 
coś, co widza zainteresuje czy przyciągnie jego 
uwagę. Wszystko dzieje się w kilku wątkach. 
Jest fragment, który rozgrywa się na polu bitwy, 
w czasie wojny, kolejny dzieje się na przykład 

między szturowcami [grupa skupiona wokół 
Ľudovita Štúra, słowackiego budziciela naro-
dowego - przyp. rec.]. Są w tej sztuce rzeczy, 
które mogą widza zainteresować. Myślimy, że 
każdy z widzów znajdzie tam dla siebie jakiś 
wątek, który będzie śledził.

- A jak było z pracą nad przedstawieniem? 
Obowiązywała tylko wizja reżysera, czy 
wszyscy uczestniczyliście w pracy?

- Każdy znalazł tam coś „swojego”. W więk-
szości mieliśmy realizować wizję reżysera, 
ale kiedy zaczęliśmy pracować nad własnymi 
postaciami, większa część pracy spoczy-
wała na nas, żeby to dopieścić, doszlifować. 
Więc wizja reżysera to jedna sprawa, a nasza 
własna praca to druga. Ważne było, by każdy 
zrozumiał i zrealizował swoją postać.  
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- Probably not... If the young people arrive – 
supposedly the majority will be young – then... 
Probably it will not tell them much.

- However, as you said, there is a universal 
message in this play?...

- Of course, it is easier to comprehend when 
you know something. When one lacks the 
knowledge on the history, it is more difficult 
to grasp the sense. Being the students, we 
understood very much from this play when 
we were preparing it. Yet everybody can find 
something to concentrate on. This staging 
works in a quite unusual way, it is quasi-film. 
Everything happens in several plots. There is 
a fragment happening on a battlefield, during 
the war, the following happens among the 
bombers (a group gathered around Ľudovita 
Štúra, a Slovak national leader – critic’s note). 

There are things in this play that can intrigue an 
audience. We assumed that everyone on the 
audience will find his own plot to follow. 

- And what about the work on a spectacle? 
Was it lead only by the director’s vision, or 
were you all involved in this work?

- Everybody could find something own in this 
play. In majority we had to realize the director’s 
vision, yet when we started to work on our own 
characters, a large part of the work depended 
on us, so as to concocter and master it. So the 
director’s vision is something separate from 
our own work. It was important that everyone 
understood and realized his own character.  
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G roteskowe postacie, dosadny język, 
slapstickowe sytuacje. Ostatnie, 
czego można spodziewać się po Mar-

tinie McDonaghu, to subtelność. W komediowej 
formie jego tekstów kryje się jednak zaskaku-
jące bogactwo psychologicznych obserwacji i 
nawet jeśli pokusa nieskrępowanego wygłu-
piania się na scenie jest bardzo silna, żaden 
twórca nie może tego drugiego dna zlekcewa-
żyć. 

Na całe szczęście, rozrastające się do gar-
gantuicznych rozmiarów sekwencje skeczy nie 
przesłoniły w węgierskim spektaklu uniwersal-
nej wymowy tekstu. Choć bohaterowie wygła-
szają niekończące się, momentami skrzące się 
od błyskotliwego humoru monologi, trzaskają 
drzwiami na potęgę, biegają jedni za drugimi 
z nożem czy ze strzelbą, rzucają kamieniami 
i puszkami groszku, w pewnym momencie 
stwarzając nawet realne zagrożenie podpale-
nia sceny, ich motywacje są zawsze czytelne. 
Opierając się na kilku tekstach irlandzkiego 
dramaturga, twórcy przedstawiają nam kalekę, 
obiekt niekończących się kpin mieszkańców 
wysepki Inishmaan (powierzchnia: 9,12 km2, 
liczba mieszkańców: nie więcej niż 200), który 
niespodziewanie staje przed szansą wyjazdu 
do Ameryki na podbój Hollywoodu. Obserwu-
jemy swary dwóch braci, oskarżających się 
wzajemnie o każde swoje niepowodzenie, oraz 
księdza tracącego wiarę około dwunastu razy 
na tydzień. U podstaw każdego ich działania 
leżą proste emocje: miłość, zawiść, potrzeba 
bliskości, zwątpienie, zazdrość. Wydobycie 
tych wspólnych wszystkim ludziom motywów 
na światło dzienne stanowi przy tym dobre uza-
sadnienie sięgnięcia przez Węgrów po teksty 
na pierwszy rzut oka hermetyczne, aż „tchnące 
irlandzkością”.  

Młodzi węgierscy aktorzy doskonale czują się 
w odrealnionej konwencji, wymagającej od 
nich przesadnej, nadekspresyjnej gry. Prze-
strzeń ograniczoną kolekcją starych, zużytych 
mebli, służących głównie do przewracania i cią-
głego przestawiania, wypełniają gwałtownymi 
ruchami, niejednokrotnie zaskakującymi zesta-
wami przekleństw i, co najważniejsze, atmos-
ferą dobrej – nawet jeśli niezmiernie wyczer-
pującej – zabawy. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują młodzieńcy wcielający się w role 
Colemana i Valene’a, dwóch wspomnianych 
wyżej braci, których kłótnie, osiągające apo-
geum w uroczej demolce z wykorzystaniem 
strzelby, stołu, kuchenki gazowej i paru innych 
sprzętów, stanowią zdecydowanie najzabaw-
niejsze fragmenty spektaklu.

Trudno jednak w przypadku Ćwiczeń z McDo-
nagha mówić o pełnym, niekwestionowanym 
artystycznym sukcesie. Dwie i pół godziny to 
zbyt wiele jak na spektakl dość jednostajny, 
pozbawiony wyrazistej dynamiki. Choć całość 
składa się z etiud, z których tylko wybrane 
powiązane są ze sobą, wszystkie fragmenty 
rozgrywają się w tempie tak wysokim, że 
momentami trudno jest złapać oddech i aż 
prosi się, by zakrzyknąć „Proszę Państwa, 
może by tak mała przerwa?”. Zdarza się więc, 
że gdzieś tylnymi drzwiami podstępnie wkrada 
się do głowy delikatne uczucie znużenia i prze-
sytu. Na szczęście prezentowana przez akto-
rów werwa ostatecznie zaciera to niepożądane 
wrażenie.

Oklaskom nie było końca.  

Robert Mróz

Hipertrofia?
O Ćwiczeniach z McDonagha w reż. Pétera Gothára 
z Uniwersytetu Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie
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Hipertrophy?

G rotesque characters, explicit language, 
slapstick sequences. The last thing 
expected from Martin McDonagh is 

subtlety. There is a plethora of psychological 
awareness in the comic sense of his lines and 
even if the temptation of unrestrained scenic 
antics is strong, no performer would disregard this 
second layer. 

Fortunately, the gargantuan sketch sequences 
of the Hungarian staging didn’t overshadow 
the universal message of the play. Even 
though the characters deliver never ending 
monologues, sometimes sparkling with brisk 
humor, they slam the doors excessively, run 
one after another with a gun or knife, throw 
stones and cans of peas and, at one moment, 
pose a real threat of fire-raising, their motives 
are always clear. Basing on a few texts 
by the Irish playwright, we are presented 
with a cripple, who is subjected to constant 
mockery of the inhabitants of the Inishmaan Island 
(9,12 km2, population of no more than 200). 
Unexpectedly, he is given a chance to go to 
America and conquer Hollywood. We watch 
as two brothers accuse each other for all 
their failures and later a priest, who loses 
his faith approximately 12 times per week. 
Each of their actions is rooted with simple 
emotions: love, envy,  need for intimacy, doubts, 
jealousness. Bringing all these common 
motives to light seems to be a good justification 
for picking such hermetic and essentially Irish 
texts by the Hungarians.

The young Hungarian actors come true in the 
unrealistic convention, requiring exaggerated, 
overexpressive acting. The space is limited 
by a collection of old, worn furniture, serving 
as things to move and overturn, yet filled with 

violent gestures, many a time surprising set 
of swearing and, foremost, an atmosphere of 
good (even if extremely exhaustive) play. Two 
young actors enacting roles of Coleman and 
Valene deserve particular praise. They are the 
previously mentioned brothers, whose fights 
reach their peak in a lovely demolition with use 
of a shotgun, a table, gas stove and certain 
other equipment, which make up the funniest 
parts of the play. 

However, it is hard to consider Exercises in 
McDonagh a full and unquestionable artistic 
success. Two and a half hour is far too much 
for a play monotonous and lacking in sharp 
dynamism. Despite being a set of etudes, 
within which not all are connected, all parts 
are revolving so fast, that it almost takes your 
breath away and tempts to shout: “Excuse 
me, maybe a little break, please?” Therefore 
it sometimes happens that somewhere from 
behind the backdoors a delicate feeling of 
weariness and glut stalks in your head. Luckily 
the verve presented by the actors covers up for 
the unwelcoming effect.  

Robert Mróz, translated by Błażej Prokopiuk

On Exercises in McDonagh directed by Péter Gothár 
from University of Theatre and Film Arts in Budapest
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- Przy okazji Międzynarodowego Festi-
walu Szkół Teatralnych ITSelF – został 
Pan wybrany członkiem Komitetu Hono-
rowego – chciałabym zapytać Pana o 
wcześniejsze doświadczenia z tego typu 
projektami. Co Pan o nich sądzi? Co 
podobało się Panu w tych przedsięwzię-
ciach, a co uważa Pan za nieszczególnie 
udane? Czy jest Pan zdania, że festiwale 
międzynarodowe mogą być dla młodych 
ludzi związanych z teatrem korzyścią ze 
względu na możliwość transferu między-
kulturowego?

- Siła teatru tkwi w korzeniach regionalnych 
kultur teatralnych. Gdyby pozostał wyłącz-
nie domeną międzynarodowych festiwali, 
prędko straciłby swoją moc. Już dziś widzimy 
zamknięty rynek produkcji teatralnych, które 
ogląda jedynie kilka tysięcy wciąż tych 
samych widzów. Teatr europejski to przede 
wszystkim teatr tekstu, ugruntowany na rodzi-
mych tradycjach językowych. Z drugiej jednak 
strony chce on podbić cały świat. Konieczna 

jest tu równowaga. Oczywiście, młodych 
aktorów pociąga możliwość poznania innych 
kultur teatralnych, ale takim spotkaniom brak 
przeważnie odpowiedniej organizacji. Szcze-
rze mówiąc, spośród festiwali, które odwie-
dziłem, ekscytujący wydał mi się tylko jeden. 
Był to Festiwal Cervantesa w Caracas w roku 
1983 – teraz nudzi mnie spotykanie tam wciąż 
tych samych ludzi. Najbardziej interesujące są 
przeważnie nowe festiwale.

- Zdobył Pan uznanie jako reżyser Roz-
bitego dzbana Kleista i pełnego tekstu 
Fausta Goethego. Na czym polega Pana 
sukces – czyżby teatrowi nie wystar-
czyła realizacja sztuk współczesnych? 
Jak oceniłby Pan rysującą się obecnie 
coraz wyraźniej tendencję, skłonność 
do „nowego” – czy można w tym znaleźć 
rzeczywiście innowacyjne rozwiązania? 
A może „nowe” dla samego nowego nic 
nie wnosi, jest zwykłą blagą?

Katarzyna Orlińska

Siła teatru

Z Peterem Steinem 
rozmawia  Katarzyna Orlińska
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- At the occasion of the International 
Theatre Schools Festival you have 
been chosen a member of the Honour 
Committee – I would like to ask you 
about your former experience with 
such projects. How do you perceive 
them? What did you like in these 
enterprises and what was not particularly 
successful to you? Are you for the 
statement that international festivals 
can be a chance for the young people 
engaged in the theatre, thanks to an 
intercultural transfer?

- The strength of  the theatre lies in the 
roots of regional theatre cultures. If it 
remained only a domain of international 
festivals, soon  would it loose its power. 
We already can see a closed market of 
theatre productions, which are attended by 
seve ra l  t housands  o f  s t i l l  t he 
same audience. Europeran theatre is 
predominantly the theatre of text, based 
on the indigenous language traditions. 

On the other hand, it has an ambition to 
conquer the world. We need a balance 
here. Of course young actors are lured by 
a possibility of knowing different theatre 
cultures, yet such meetings often lacks 
appropriate organization. To be frank,  I 
found only one  exciting  festival among all 
that I have visited. It was the  International 
Festival of Cervantes Culture in 1983. Now 
I am bored with meeting always the same 
people there. New festivals are mostly 
interesting.

- You have gained recognition as a 
director of Broken Jug by  Kleist and a 
full text of Faust by Goethe. What is a 
secret of your success?  Maybe for the 
theatre the realization of contemporary 
works is not enough?

- The majority of plays I have realized 
was written in the XX century. Among 
my spectacles, there is also one from the 
current century. However, one cannot 

Katarzyna Orlińska, translated by Monika Riegel

An interview with Peter Stein, 
by Katarzyna Orlińska

The strength of theatre
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- Większość sztuk, które inscenizowałem, 
napisano w XX wieku. Wśród moich spekta-
kli jest też jedna z obecnego stulecia. Czym 
jednak jest teatr i jak wygląda w praktyce – 
tego nie można nauczyć się ze sztuk współ-
czesnych, pod wieloma względami dalece 
ustępują one jakością klasykom. Ale granie 
dzisiejszych sztuk sprawia wielką przyjem-
ność. Zazwyczaj nie wymagają też specjal-
nych przygotowań. Z drugiej strony nie są 
bynajmniej nowe, najczęściej powtarzają 
ogół dawniejszych pomysłów. Zwykle nie jest 
to dramaturgia wysokich lotów. Histeryczna 
pogoń za niekonwencjonalnością zmieniła się 
w śmiertelną pułapkę przede wszystkim dla 
młodych twórców, jako że niekonwencjonal-
ność sprzed 25 lat już dawno stała się kon-
wencją, wyczerpała swoje pokłady twórcze. 
Chodzi w tym wszystkim nie tyle o blagę, co 
o brak wykształcenia, głupotę, wygodnictwo i 
brak duchowej refleksji.

- Dał się Pan poznać jako reżyser kry-
tyczny – także wobec własnej pracy. Nie 
brak Panu dystansu do własnej twórczo-
ści. Co sądzi Pan o większości kryty-
ków? Co zarzuciłby Pan krytyce teatral-
nej (nie tylko Pańskich spektakli) i 
dlaczego?

- Między krytykami i ludźmi teatru zawsze jest 
przepaść. Krytycy rzadko mogli produktyw-
nie wpłynąć na teatr. Obecnie istnieje niestety 
zbieżność między środowiskiem krytyków a 
„niekonwencjonalnie konwencjonalnymi” w 
punktach, które wymieniłem wcześniej. Działa 
to wszystko na zasadzie cichej umowy, wytwo-
rzył się już pewien rodzaj kartelu.

- Na zakończenie chciałabym zapytać 
Pana o nastawienie do młodego poko-
lenia reżyserów, aktorów i pozostałych 
pracowników teatralnych. Jak postrzega 
Pan kształcenie w szkołach teatralnych? 
Na ile młodym aktorom potrzebny jest 
dyplom akademii? Czy studia w tym 
zakresie są koniecznością, czy też nie-
wiele mają wspólnego z praktyką zawo-
dową?

- Tak zwana wiedza fachowa może być dla 
aktora przeszkodą, hamować jego kreatyw-
ność. Zawsze twierdziłem, że my, ludzie 
teatru, nie zaliczamy się może do najmą-
drzejszej warstwy społeczeństwa, ale i głupsi 
nie powinniśmy być. Jeśli chcemy grać cie-
kawe, ale trudne w odbiorze sztuki, potrzebu-
jemy pomocy fachowców. Nie mogą nam oni 
oczywiście powiedzieć, jak powinniśmy grać. 
Otwierają nam jednak wyobraźnię na nowe 
rozwiązania konceptualne, które możemy 
wykorzystać w naszej grze. Przede wszystkim 
jednak reżyser, który podczas spektaklu nie 
robi już nic, nie powinien udawać głupszego 
niż jest.   
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learn what is theatre and how it works  in 
practice from the contemporary works, in 
many aspects their quality does not match 
the classical ones. Yet playing today’s 
plays is really enjoyable. Usually, they do 
not require special preparations as well. 
On the other hand, rarely they are new, 
more often they simply repeat a general 
idea of the former works. In most cases it 
is not a dramaturgy of the highest 
aspirations. A hysterical pursuit for the 
unconventionality has changed into a death 
trap especially for the young authors as  
unconventionality before the age of twenty 
five has already changed into convention, 
it has used up its creative potential. I do 
not mean a bluff, but a lack of education, 
foolishness, laziness and a lack of inner 
reflection. 

- You have shown yourself as a critical 
director, also for your own work. You 
are not short of a distance to it. What do 
you think of the majority of critics? What 
would you accuse the theatre criticism 
of, and why? 

- There is a great gap among the 
critics and the other people of the theatre. 
The critics have had a faint possibility to 
influence the theatre. Unfortunately, there is a 
convergence nowadays between the group 
of critics and the ‘unconventionally-conven-
tionals’ in the points that I have mentioned. 
It all works as a silent contract, a kind of 
cartel. 

- At the end I would like to ask you about 
your approach to the young genera-
tions of directors, actors and the other 
theatre workers. How do you perceive an 
education in the theatre schools? To 
what extent is the academy diploma 
useful for the young actors? Is the 
studies in this domain necessary or 
has nothing to do with a professional 
practice?

- So called expert knowledge can be an 
obstacle for an actor, it can impede his 
creativity. I have always claimed that we, 
people of the theatre, maybe are not in 
the wistest social class, yet we should 
not be more stupid as well. If we want to 
work with plays absorbing but difficult in a 
reception, we do need a help of specialists. 
They cannot tell us how to play, of course. 
But they open our imagination to the new 
conceptual solutions which we can use 
in our work. Yet first of all,  a director who 
does nothing during the spectacle, should 
not pretend to be more stupid than he 
is in fact.   
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Zli ludzie z guantanamo 
Bad People in Guantanamo
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Holuby i Šulek 
Holuby and Šulek 
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CWiczenia z McDonagha 
Exercises in McDonagh


