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Recenzja dorobku artystycznego i dydaktycznego
oraz rozprawy doktorskiej Pana Karola smacznego pod tytuNem

Pustka i forma. wplyw my6li filozoficznej na prace nad rol4 J6zefa
w przedstawieniu ,Sklepy cynamonowe'w re2yserii Roberta Drobniucha

w zwi4zku z postqpowaniem o nadanie stopnia doktora
w dziedzinie sztuk teatralnych

Karol smaczny ukoiczyl Akademiq Teatrarnq im. A, Zelwerowicza
Wydzial Sztuki Lalkarskiej w Biatymstoku w roku 2006, Jeszcze jako student w latach
2003 - 2006 byt wsp6lzalozycielem niezaleznych grup teatralnych Akcja DZRT oraz
Kompania Doomsday, gdzie wsp6lpracowal m.in. z Ewq Piotrowskq i Michaelem
Voglem, ktorego metody pracy juz wtedy wzbudzily jego duze zainteresowanie
i do dzisiaj inspirujq go w pracy aktora.

W latach 2006 - 2OO7 zwiEzany byl z Teatrem Dramatycznym im. A, Wqgierki
w Bialymstoku i Grupq Dremin, a p62niej a2 do 20L3 byl aktorem Teatru Wiersziiin,
z ktorym odnosil liczne sukcesy, grajqc w wielu jego przedstawieniach: Wierszalin.
Reporta2 o kohcu 1wiata, Klqtwa, Marat - Sade, Statek blazn1w w rezyserii piotra
Tomaszuka, Zycie snem i Plastynaci w rezyserii Rafala Gqsowskiego, bilgamesz
w rezyserii Marka Ciunela i Boskiej komediiw rezyserii Jakuba Nivota, Ocena tych
spektakli jak i cala tw6rczo56 Piotra Tomaszuka i repertuar Teatru Wierszalin zostal
juz poddany setkom recenzji przez wybitnych krytyk6w teatru i w zdecydowanej
wiqkszoSci bryly to krytyki pozytywne. okres ten byt z pewnosciq dla
Karola Smacznego Swietnq szkolq warsztatu aktorskiego i wyobra2ni, jakq powinien
dysponowai aktor, Karol Smaczny w zespole Teatru Wierszalin byl czolowq postaciq
i znakomicie wykorzystal ten czas na budowanie swojego potencjalu artystycznego.
Zagral tam kilka znakomitych 16l, a zdecydowana wiqkszoS6 z nich to role
pierwszoplanowe, kt6re zdobyly uznanie zar6wno publiczno5ci jak i krytyki,



Recenzentka. Gazety Wyborczej /Monika Zmijewska, z dnia 26 listopa da 2007 /
omawiajqc spektakl Zycie snem nie bez racji zauwa2a,2e: ,,najtrudniejsza rola
przypadta Karolowi Smacznemu /Segismundo/. f ragiczna posta6, kt6ra nie radzi sobie
ze smakiem wladzy, potwierdza wyrok gwiazd, a p62niej z nimi walczy...To postad
sklejona z gorzkich rozwa2ah na temat swojego losu, Jak jqzagrac by nie
przeszar2owa6 i skupi6 na sobie uwagQ widza? Smaczny to potrafi 1...,1, ciekawie oglqda
siq jego metamorfozy: od wrazliwego miodziedca, w samotnoSci i b6lu wyzywajqcego
niebo, po zlego chlopca, tyranizujqcego poddanych."

Pod duzym wrazeniem aktorstwa Karola Smacznego w spektaklu Marat - Sade
pozostala recenzentka Teatru /Kalina Zalewska, Teatr nr 2,2009/, ktora odnotowala:
,,grajqcy Marata Karol Smaczny wypowiada swoje monologi z niezwyklq silq, jakby
chcial zahipnotyzowa( otaczajqcy 5wiat, za moment jednak ulega kompletnemu
wyczerpaniu i nieruchomieje niczym nagle wylqczona maszyna, pracujqca dotqd na
najwyzszych obrotach, "

Od roku 2OL2 Karol Smaczny jest zwiqzany z Teatrem TrzyRzecze, gdzie
zagral w dw6ch przedstawieniach w rezyserii Konrada Dulkowskiego: Dziesiona
i Blazenada, W roku 2Ot4 rozpoczfi wsp6lpracq z Teatrem KubuS w Kielcach i tam
zagral rolq J6zefa w przedstawieniu Sklepy cynamonohle w rezyserii Roberta
Drobniucha, kt6ra to rola jest przedmiotem jego przewodu doktorskiego.

Karol Smaczny swoje tw6rcze pasje realizuje nie tylko jako aktor, ale takze
rezyser malych form czy spolecznych dzialari teatralnych m,in. w Teatrze
Niepelnosprawnych przy Towarzystwie Wspierania Inicjatyw Spolecznych Alpi,
Teatrze ze SpolecznoSciq przy Fundacji Edukacji i Kultury Dramaway oraz Centrum
Kultury i Rekreacji w SupraSlu. Jest takze zaNo2ycielem Agencji Artystycznej Kierunek
Kultura, realizuje liczne autorskie warsztaty teatralne m,in, w Etckiej Szkole
Artystycznej, Akademii Teatralnej im, A. Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytecie
Muzycznym im. F, Chopina w Warszawie, a takze z lokalnymi spoleczno6ciami
wiejskimi Podlasia. Owocem wsp6lpracy z tymi ostatnimi jest znakomity album
Zapamiqtane, kt6ry ma ocali6 od zapomnienia podania i opowie5ci najstarszych
mieszkafc6w gminy Dobrzyniewo Duze.

Wysoki poziom artystycznych kreacji Karola Smacznego zostal potwierdzony
wieloma nagrodami m.in. na miqdzynarodowych festiwalach: Walizka w Lom2y
i Zdarzenia w Tczewie oraz I nagrodq na III Festiwalu Polskich Sztuk Wspolczesnych
R@Port w Gdyni za przedstawienie Wierszalin. Reportaz o koricu 1wiata i Nagrodq
Gl6wnq na L7 Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku w 2015 roku. Karol Smiczny
w swojej karierze wzifi udzial w kilkudziesiqciu festiwalach teatralnych, w tym
kilkunastu zagranicznych m, in. w Kairze i Istambule,

W roku akademickim 2013/2074 Karol Smaczny rozpoczfr pracQ dydaktycznq
na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Biatymstoku jako asystent na zaiqciac-lr z przedmioiu
,,Teatr ozywionej formy" u prof. dr hab. Wieslawa Czolpifiskiego, w roku nastqpnym
u prof. Krzysztofa. Rau, a w kolejnym - u dr Jacka Dojlidki, wtwojej pracy
pedagogicznej doktorant wykorzystuje opisywane w dysertacji koncep cje Dasein
Martina Heideggera, kt6rego zasadniczq mySlq filozofli jest to, 2e ,,byt okredla siq na
wiele sposob6w". Karol Smaczny pisze: ,,Teatr jest powolywaniem do zycia nowfch
form, nowych byt6w, /.../sztukqjest skorzystanie ze swo;tego dodwiadczenia,
indywidualnego artystycznego potencjalu i umiejqtno6ci, w celu stworzenia nowego,
dotqd nieobecnego bytu. Bytu, kt6ry dotqd nieistniejqcy, oparty jest na wcze6niej
znanej partyturze , czy napisanej roli."



Innym waznym problemem, na kt6ry doktorant zwraca uwagQ w swojej pracy
dydaktycznej na Uczelni, jest aspekt zwiqzany z poszukiwaniem autentyczno6ci bycia
na scenie - ,,absolutnq podstawE w pracy praktycznej sE moim zdaniem 6wiczenia
z wyobra2niq Czechowa i to niezaleznie od tego w obrqbie jakiej konwencji teatralnej
siq poruszamy."f ...f ,,Obok wyobra2ni, za wazne uwazam takze dwiczenia wybijajqce
z rutyny iuczqce uwaznoSci, czyli takie, kt6rych intencjqjest dqzenie do stanu umyslu
poczqtkujqcego, "

Jedtrocze6nie samodzielnie prowadzit zajqcia na III roku studiow z przedmiotu
,,Arteterapia dla zagro2onych wykluczeniem spolecznym", Do prowadzenia tego typu
zajqc doktorant ma szczeg6lne predyspozycje jako do6wiadczony animator i re2yser
dzialafi oraz warsztat6w teatru zaanga2owanego spolecznie. Jak sam zauwa2a -
,,zajqcia z tego nurtu majE specyfikq odmiennq od pracy stricte teatralnej, poniewaz
z zalo2enia grupy takie nastawione sE na ekspresjq tresci osobistych, czyli waznych
dla konkretnej spoleczno6ci albo 6rodowiska, Czqsto cechq wsp6lnqtych spolecznoSci
jest do6wiadczenie wykluczenia, Kwestia autentycznoSci staje siq tu nadrzqdna. Grupa
ludzi, kt6rzy nie sqzawodowymi aktorami, a decydujqsiq na to, by wystqpi6
publicznie, muszE m6wi6 o problemach dla siebie aktualnych, Zagadnienii te muszq
by6 autentyczne. Tylko wtedy tw6rcy wezmE petnq odpowiedzialnoSc za tworzone
przez siebie dzielo."

Praca teoretyczna pt, Pustka i forma. Wplyw mySti filozoficznej na pracq nad
rolq J6zefa w przedstawieniu ,sktepy cynamonowe' w re2yserii Roberta Drobniucha
napisana pod kierunkiem dr hab, Marty Rau sktada siq z trzech uzupetniajqcych siq
w spos6b logiczny i przejrzysty czq6ci oraz aneksu zawierajqcego scenariusz
przedstawienia, zapis rozmowy z zespolem aktorskim orazwyczerpujqcej bibliografii,
Premiera przedstawienia odbyla siq 23 pa2dziernika 2OL4 roku, podczas Kukla
Festivali w Istambule. Spektakl powstal w ramach miqdzynarodowego projektu
promujqcego kulturq polskq i jednocze6nie zintegrowal tw6rc6w z pogranicza ro2nych
sztuk i kultur, Do wspolpracy zaproszono bowiem cengiza ozeka - tw6rcq
tradycyjnego tureckiego teatru cieni Karagoz, aktor6w Teatru KubuS w Kielcach -
Ewq Lubacz, Andrzeja Kubq Sielskiego, oraz autora pracy; tw6rcq i animatora lalek
Grzegorza Karkowskiego i klarnecistq Michaia G6rczyriskiego.

Z satysfakcjqprzeczytalem pracQ doktorskq Karola Smacznego, ktora jest
opracowaniem niezwykle interesujqcym i wnikliwym. Walorem tej pracy iest jej
oparcie na nadzwyczaj szczegolowej analizie procesu tw6rczego zwiqzanego
z kreowaniem spektaklu w calej jego zlo2ono6ci, ale takze skrupulatne, aktorskie
studium budowania roli w oparciu o filozoficzne aspekty jej konstrukcji, Dodatkowq,
trudnq do przecenienia zaletq opracowania Karola Smacznego jest jego erudycyl'no66,

W czq5ci pierwszej autor pisze o swojej wczeSniejszej fascynacji tw6rczo$ciq
Brunona Sclrulza, kt6ra w 2007 roku doprowadzila do reilizacji przedstawienia
Republika marzefi wystawionego w Teatrze Dramatycznym irn. A, wqgierki
w Bialymstoku. Bezpo6redniq inspiracjq do powstania tego dziela byl Traktat
o manekinach, kt6ry wedlug Smacznego doslownie trafia w naturq teatru lalek,
kt6rego tw6rcy, ozywiajqc materiq, niejako wchodzq w rolq demiuig6w postugujqcych
siq sztukqulotnq: ,,Nie zalezy nam /.../ na tworach o dlugim oddechu, na istotach na
dalekq metqr' Nasze kreatury nie bqdq bohaterami romans6w w wielu tomach/.. ./ Ich
role bqdq kr6tkie, lapidarne, ich charaktery - bez dalszych plan6w, Czqsto dla jednego
gestu, dla jednego slowa podejmijmy trud powolania ich do 2ycia na ieOnqchwilq.,,-



Dalsza czq6i pracy zawiera opis ksztaltowania wyobrazenia postaci Jozefa,
opaftej na szczeg6lowej analizie adaptacji dokonane j przez Tomasza Damulewicza,
Autor pracy odwoluje siq tu zar6wno do kontekstu kulturowego, z kt6rego wywodzi siq
pierwowz6r literacki, jak i doSwiadczefi i refleksji, kt6re uksztaltowatry spos6b
postrzegania przez niego aktorstwa. Opisuje poszukiwanie rozwiqzafi scenicznych oraz
proces budowania pelnej ekspresji postaci, jednoczeSnie granej zniuansowanymi
Srodkami, E,udowania jej od glqbszych sens6w tekstu, poprzez poszukiwania
w obrqbie teatru cieni i pracy z cialem. Nie zapomina takze o muzyce, kt6ra ilustruje
emocje bohatera, czY wrQcz z nimi dialoguje. Dla Karola Smacznego 2rodlem inspiracji
i natchnieniem tw6rczYm do poszukiwafi podczas pracy nie tylko nad rolq J6zefa,
ale takze nad kontekstem tej postaci w calej inscenizacji sqtakze systemy filozoficzne,
kt6re niezwykle szczegolowo opisuje w drugiej czqSci swojej pracy,

Bar<lzo interesujqcy i niezwykle cenny dla wyobrazenia sobie inscenizac ji przez
kogo5, kto przedstawienia nie widzial, jest szczegotrowy opis spektaklu t wraz
z gl6wnymi wqtkami Sklep6w cynamonowych. Staranno56 opisu roli zar6wno Jozefa,
jak i pozostalych postaci iscenografii jest tak sugestywna, ze w polqczeniu
zzawartymi w pracy fotografiami z latwo6ciq mozna osiqgnq6 niemal petnq
wizualizacjQ dzieta i wraz z aktorem odkrywa6 wszechSwiat poprzez cienie,

Jak juL wspomnialem, w drugiej czq6ci rozprawy autor dokonuje analizy
za gad n iei tworzqcych rzeczywisto6d S kl e p6w cy n a m o n owych, postu g ujqc siq fi lozofiq
i trafnie wyjaSnia podloze tej decyzji, Opiera siq tu na filozofii zachodu-w ujqciu
Martina Heideggera/ reprezentujqcej nicoSi, trwogq czqstq i trwogq rzadkq-oraz
Dasein, a takze filozofli wschodu, gdzie pojawiajq siq termin y pustka i forma,
nieociosany kloc, Jing Jang i umysl poczqtkujqcego. Bada takze wplyw systemow
filozoficznych na swoje poszukiwania artystyczne,

Dla Karola Smaczego kluczem do bytu lub jego wyobrazenia postaci J6zefa
i nielinearnego Swiata Sklep6w cynamonowych okazalo siq zderzenie dw6ch filozofii,
a zarazem dw6ch Swiat6w i kultur - Heideggerowskieg o wyobra2enia Dasein postacii
J1zefa z buddyjskqPustkq, Ten zabieg pozwolil autorowi dogtqbnie spenetrowa6
postai Jozefa i osiqgnqi wiqkszq autentyczno66 scenicznq, J t-at re dostrzec nowe
jako6ci w wiarstwie fabularnej przedstawienia i lepiej zrozumie6 wszystkie plaszczyzny
i zagadnienia poruszane w spektaklu.

Jest tu takze refleksja nad konwencjami zastosowanymi w przedstawieniu oraz
nad prostotq inscenizacji, zawierajqcq siq w ascetycznej formie teatru cieni.
Umieszczenie spektaklu w kontek5cie filozofii pustki i formy znakomicie oddaje klimat
prozY Schulza. Dziqki niedopowiedzeniom i unikaniu doslowno6ci widz moze w nim
odnale26 swoje intymne znaczenia.

Znacznqczqs6 pracy autor poSwiqca rozwalaniom na temat filozofii
i autentyczno6ci bycia na scenie . Zwlaszcza w takich postaciach jak Jozef w Sktepach
cYnamonowych, kiedy rola oparta jest na pojqciach abstrakcyjnych, okre5lajqcych
gl6wnie emocje i stany - poszukiwanie ich Swiezo6ci jest szczeg6lnie istotne, 

'eirrq.
o rutynie, powtarzalno6ci i znanych konwencjach, kt6re sq duzym zagrozeniem
dla aktora, przywoluie nazwiska Kazimierza Brauna, Otaki ra Z)cha, J-indricha Honzla,
Petera Brooka, czy Jerzego Grotowskiego, by zestawic je z koncepciq umyslu



poczEtkuiEcegol zwiEzanego z filozofiqpustki i formy. Wedtug Smacznego gra w stanie
sosin, czyli umyslu poczqtkujqcego /zachowujqcego 5wiezo56 pierwszego spojrzenia/ -
wydaje siq by6 optymalnym rozwiqzaniem tego trudnego problemu.

Autor w ramach eksperymentalnych dzialan i poszukiwaf opracowat zesp6l
iwiczeri angazujqcych cialo i umysl, kt6re mogtyby w praktyczny spos6b pomoc
w osiqgniqciu Swiezo6ci i uwazno6ci aktora, Czq56z nich jest inspirowana wschodnimi
praktykami, a czq66 pochodzi od zachodnich tw6rc6w teatru. Temu wlaSnie
po6wiqcona jest trzecia czq56 pracy, Karol Smaczny wykorzystal te iwiczenia w swojej
pracy nad prostaciqJ6zefa, a takze zaproponowat je calemu zespolowi, kt6ry przyjd
to z entuzjazmem, Cwiczenia te majqcharakter na tyle uniwersalny,2e autor
z powodzeniem wykorzystuje je takze w innych dzialaniach artystycznych
czy pedagogicznych.

Jak stusznie zauwazyl recenzent Teatru Lalek /Konrad Szczebiot, nr I, 2OL5/
opisujqc kierleckqadaptacjq Sklep1w cynamonowych, nie bylaby ona tak udana bez
mistrzowskiej kreacji Karola Smacznego, bez jego ekspresji i psychologicznej
wiarygodnoSci. ,,Poetycko56 - jak pisze Konrad szczebiot --a czasami wrqcz
infantylnoSd dzieciqcych wizji Jozefa moglaby sta6 siq afektowana i nieznb5na, gdyby
nie calkowite skupienie mlodego i utalentowanego aktora na kluczowym elem"n.ie 

'

kazdej ze scen, obojqtnie, czyjest to opowieS6, emocja, oglqdana w tle wizja,
czy wyimaginowana plama slofca na podlodze, cale cialo J6zefa staje siq re2onatorem
tego elementu, Jozef jest zaangazowany we wlasnqopowie56 do tego stopnia,
ze plynie ona z jego ust wartko i energicznie, niezaleznie w jak karkolomnej pozie
znajduje siql na scenie, Czasami wydaje siq, ze zapomina wrQcz o prawach iizyki
rzqdzqcych jego cialem i ograniczajqcych go w dziataniu, t'

Analizujqc dokonania i drogq artystycznq Karola Smacznego, dostrzegam
w nim nie tylko znakomitego aktora i profesjonalistq, ale takze aitystq, kt6t lqczy
zamilowanie do teatru ze spolecznikowskq pasjq. pracy z osobami niepetnosprawnymi
intelektualnie, Dorlwiadczenia z pracy w Teatrze Wierszalin i TrzyRzeczet a takze
warsztaty idzialania spoleczne prowadzone na terenie Podlasia pokazujq, ze jest on
r6wniez doskonatym obserwatorem i badaczem, Instytucje te prowadzqUowiem
aktywnqdzialalno5(na rzecz walki z nienawiSciqoraz na rzecz pojednania narodowodci
zamieszkujqcych Podlasie,

Dzialalno66 teatralna, pedagogiczna i spoleczna doktoranta dobrze rokuje dlajego dalszej pracy na Wydziale Szt_uki Lalkarskiej w Bialymstoku Akademii TeJtralnej
im A. Zelwerowicza w Warszawie. Biorap pod uwage.bogaty dorobek artystyczny,
doSwiadczenie aktorskie i pedagogicznet a takze pozytywna.ocenQ pracy Szkic
o pustce ifctrmie. Wplyw myili filozoficznej na pracQ nad rolqJ6zefa w przedstawieniu
,Sklepy cynamonowe'w rezyserii Roberta Drobniucha, popieiam wniosek Rady
Wydzialu Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im, A. Zelwerowicza w Warszawie
o nadanie magistrowi Karolowi Smacznemu stopnia doktora w dziedzinie sztuk
teatra I nych.

Z 3 L/ru /,A/6 . dl(caz arek ratko

/


