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OCENA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO ORAZ ROZPRAWY PANA KAROLA
SMACZNEGO, W ZWIAZRUZ PRZEWODEM DOKTORSKTM W DZtEDZ|NtE SZTUK
TEATRALNYCH

Mgr Karol Smaczny w ramach przewodu doktorskiego przedfo2yt pracq pt. ,, Pustka i forma.
Wptyw my5li filozoficznej na pracQ nad rolq J6zefa, w przedstawieniu ,,Sklepy Cynamonowe",
w re2yserii Roberta Drobniucha. Napisanq pod kierunkiem dr. hab. Marty Rau. Praca oparta
jest na doSwiadczeniach artystycznych i pedagogicznych Karola Smacznego, nabytych w
teatrach dramatycznych i lalkowych oraz w Akademii Teatralnej w Warszawie, na Wydziale
Sztuki Lalkarskiej w Biatymstoku. Praca sktada siq ze wstqpu, trzech rozdziat6w i aneksu.
Wstqp pracy zawiera opis postaci Jozefa, w kontek6cie wczedniejszych do5wiadczer{ Karola
Smacznego odnoszqcych siq do tw6rczoSci Brunona Schulza. Autor przedstawia swoje
refleksje wynikajqce z pracy w spektaklu ,, Sklepy Cynamonowe " wskazujqc jednocze6nie na
najwa2niejsze koncepcje filozoficzne, wykorzystane w budowaniu postaciJ6zefa.

W czq6ci pierwszej Karol Smaczny omawia proces tw6rczy, jako inspiracjq w tworzeniu
gt6wnej roli bohatera.
Czq6i druga zawiera zagadnienia wskazujqce na bogactwo prozy Brunona Schulza, w
odniesieniu do surowej formy spektaklu, konwencji gry aktor6w oraz doboru Srodk6w
artystycznych,

W czqSci trzeciej autor przedstawia swoje spostrze2enia wynikajqce z pracy nad rolq, sztuki

teatru cieni oraz wsp6lpracy z muzykiem wystqpujqcym na 2ywo w spektaklu. Opisuje
r6wnie2 w jaki spos6b doiwiadczenie aktorskie przektada siq na prace dydaktycznq na
Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Biatymstoku. Czq6i trzecia zawiera zestaw iwiczefl
zgromadzonych przez autora a trakcie dotychczasowej pracy zawodowej. Cwiczenia majq
charakter wszechstronneBo treningu, bardzo przydatnego w nauczaniu aktorstwa.

W zakor{czeniu rozprawy autor przedstawia scenariusz ,,Sklep6w Cynamonowych", w re2.
Roberta Drobniucha, w adaptacji Tomasza Damulewicza oraz umieszcza zapis rozmowy z
aktorami biorqcymi udziaf w przedstawieniu,
Rozprawa jest owocem oryginalnych i interesujqcych przemySled, przedstawionych w
precyzyjny i konkretny spos6b. Konstrukcja pracy Swiadczy o bogatej wiedzy autora, jest
r6wnie2 dowodem, 2e rozprawa jest dokfadnie przemySlana, rzetelna i kompetentna. W
pracy jest wykorzystana bardzo bogata i trafnie dobrana literatura przedmiotu,

Reasumujqc uwa2am przedstawionE rozprawq za cennE i po2ytecznq. Swiadczy ona o
wysokich kwalifikacjach zawodowych autora ale r6wniez o wysokim stopniu znajomo$ci
zagadnief teoretycznych z dziedziny teatru i filozofii.
Uwa2am, 2e rozprawa Karola Smacznego jest cennym wkfadem do dydaktyki
nauczania aktorstwa na Wydziale Sztuki w Biafymstoku.

i metodyki

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Karol Smaczny posiada imponujqcy dorobek artystyczny. ju2 podczas studi6w Karol
Smaczny wykazywat swoje umiejqtnodci w 162nych przedsiqwziqciach teatralnych. Z
pewno6ciq udziat Karola Smacznego w takich spektaklach jak : ,, Efekt cieplarniany" w/g
Stanislawa lgnacego Witkiewicza w re2. Ewy Piotrowskiej, ,,Trzeba cod z tym zrobii" przedstawienie w formie pracy warsztatowej z przedmiotu - ,,Gra aktorska z lalkq" oraz
spektakl dyplomowy ,,Ballada o Latajqcym Holendrze" w re2. Michaela Vogla, byl cennym
doSwiadczeniem dla mlodego aktora.
Po ukofczeniu Wydziatu Sztuki Lalkarskiej Karol Smaczny prowadzi bardzo aktywne 2ycie
zawodowe. W jego kilkunastoletnim dorobku jest szeroki wachlarz rol, zrealizowanych w
r62nych technikach aktorskich. Karol Smaczny to aktor obdarzonv du2ym temperamentem
scenicznym. Powierzone mu role sq niezwykle barwne, wyraziste i pelne 2ycia. Aktor stworzyt
wiele znaczqcych postaci w spektaklach teatru ,, Wierszalin " Piotra Tomaszuka. Byty to role
wa2ne dla Karola Smacznego ale r6wnie2 majqce wplyw na wysoki poziom artystyczny

teatru. Dla przykladu mo2na wymienii nastqpujqce dokonania: rola

w

spektaklu

,,Wierszalin". Reporta2 o koricu 6wiata." , ,,Zycie jest snem", ,,Klqtwa,,, ,,Marat - Sade,,
,,Gifgamesz", ,, Statek BIazn6w", oraz ,,Boska Komedia". Monika Zmijewska oceniajqc
spektakl ,,Zycie jest snem" w nastqpujqcy spos6b opisuje rolq Segismundo : ,,Najtrudniejsza
rola przypadla Karolowi Smacznemu. Tragiczna posta6, kt6ra nie radzi sobie ze smakiem
wfadzy, potwierdza wyrok gwiazd a p6iniej z nimi walczy. To posta6 sklejona z takich
gorzkich rozwa2af na temat swego losu. Jak jEzagra( by nie przeszar2owai iskupiC na sobie
uwagq stuchacza. Smaczny to potrafi, cho6 obok 2arliwych monolog6w zdarzajqmu siq partie
egzaltowane. Ale ciekawie oglqda siq jego metamorfozy : od wra2liwego mtodziefca, w
samotno3ci i b6lu wyzywajqcego niebo, po zfego chtopca tyranizujqcego poddanych. Karol
Smaczny wykazat siq du2ym talentem aktorskim wnoszac sw6j wktad w spektakle teatru
Trzyrzecze, w kt6rych stworzyf postaci w przedstawieniach,,Dziesiona" i,,Blazenada" oraz w
,,Salome", zrealizowanej przez Michela Vogla w teatrze dramatycznym w Biatymstoku.
Podlaski portal informacyjny zamieScil recenzjq z przedstawienia wysoko ocenionego przez
krytykq i publiczno6i : ,,Salome jest refleksjq nad zbrodniq, mito5ciq i 6mierciq." podczas
premiery mo2na byto zobaczyc Swietnq grq aktorskq absolwent6w Wydzialu Sztuki
Laf karskiej, zrzeszonych w,,Kampanii Doomsday". ,,salome" w ich wykonaniu m6wijqzykiem
masek, lalek, jqzykiem materii ewoluujqcej zakazane obrazy. Obiekty u2yte przez aktor6w sq
o2ywiane i odpychane w zimnym taricu dmierci. Tytulowa ,,Salome" zostafa przedstawiona w
spos6b niezwykfy - jej posta6 tworzq zar6wno mqiczyinijak i kobiety,,.

Szczytowym osiqgniqciem artystycznym Karola Smacznego jest rola J6zefa w ,,Sklepach
Cynamonowych"w re2. Roberta Drobniucha. Spektakl powstat w ramach programu
kulturalnego, 600-lecia obchod6w polsko-tureckich stosunk6w dyplomatycznych, Premiera
odbyla siq na Miqdzynarodowym Festiwalu Teatr6w Lalek w Stambule i zostafa powt6rzona
w Teatrze Lalki i Aktora ,,KubuS" w Kielcach. Spektakl w du2ej mierze sklada siq monologu
gt6wnego bohatera J6zefa, w kt6rego wcielil siq Karol Smaczny. Oceniajqc przedstawienie
recenzent Dariusz Skrzyniarz napisat miqdzy innymi -,,Sklepy Cynamonowe" ju2 od pierwszej
minuty trzymajq w napiqciu i nie pozwalajq uwadze widza ulecie6 gdzie6 poza niewielkq
scenq ,,Kubusia". Pierwszym intrygujqcym bodicem jest szept Smacznego dochodzqcy z
desek teatralnych pogrq2onych w ciemno6ci. Potem dochodzi coraz wiqcej Swiatia, jednak
wciq2 jest go stosunkowo malo co w przypadku tej inscenizacji wypada efektownie".

Niewqtpliwie Karol Smaczny posiada uksztattowanq osobowo5i aktorskq, kt6rq wspomaga
szeroki wachlarz warsztatowy. My6lq, 2e dobrze siq czuje w teatralnym kodzie, gdzie iywy
plan miesza siq z teatrem formy.
Karol Smaczny jest laureatem wielu nagr6d i osiqgniqd artystycznych za grq indywidualnq i
zespolowq. Spektakle w kt6rych aktor stworzyl interesujqce, zapadajqce w pamiqi role, braty
udziat w kilkudziesiqciu festiwalach teatralnych w kraju i za granicq, zdobywajqc wysokq
ocenq juror6w, krytyki, Srodowiska oraz publicznoici.

Karol Smaczny dobrze sobie radzi

spektakle

w pokrewnych dziedzinach

artystycznych. Re2yseruje

w teatrach profesjonalnych, grupach nieformalnych, w teatrze dla

niepelnosprawnych oraz Centrum Kultury i Rekreacji w SupraSlu. Ponadto Karol Smaczny jest
organizatorem przedsiqwziqi artystycznych, autorem publikacji i wyktad6w o tematyce
teatralnej, prowadzi warsztaty w teatrach, szkofach i fundacjach. Wszystkie role teatralne
Karola Smacznego jak r6wnie2 dziatalno6i artystyczna w wielu dziedzinach Swiadczq o jego
wysokich umiejqtno6ciach warsztatowych, tw6rczym podej3ciu do podejmowanych zadaf i
Swiadomym wykorzystaniu Srodk6w wyrazu w pracy artystycznej.

DOROBEK PEDAGOG!CZNY

Karol Smaczny posiada kilkuletni dorobek pedagogiczny. Od roku akademickiego 2Ot32014 pracuje w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w
Biatymstoku. Byl asystentem w przedmiocie ,,Teatr o2ywionej formy" na trzecim, roku
studi6w u prof. Wiestawa Czqpiriskiego oraz prof. Krzysztofa Raua w tym samym
przedmiocie. Aktualnie kontynuuje asystenturq w przedmiocie ,,Teatr o2ywionej formy" pod
kierunkiem dr Jacka Dojlidko. W spos6b samodzielny Karol Smaczny prowadzi zajqcia z
przedmiotu ,,Arte terapia" dla zagro2onych wykluczeniem spofecznym na trzecim roku
studi6w. W pracy w przedmiocie ,,Arte terapia" Karol Smaczny wykorzystuje swoje
do6wiadczenia wynikaiqce z dziatalnoSci warsztatowej w obszarze leczenia przez sztukq. W
programie dydaktycznym Karol Smaczny zwraca szczeg6lnq uwagq na nieszablonowe i
oryginalne podej6cie do ka2dego przypadku tw6rczo6ci. Prowadzi student6w w taki spos6b,
by dostatecznie szybko okreSlali kontekst swoich poszukiwa6, nie ograniczajqc siq do
oczywistych, czy ju2 im znanych rozwiqzad. W swojej pracy ze studentami stosuje iwiczenia

rozwijajEce wyobrainiq, aktywno6i i otwarto6i. Wykorzystuje metodq Czechowa oraz swoje
do6wiadczenia zawodowe. W materiale dotyczqcym przewodu doktorskiego Karola
Smacznego, umieszczone zostaty znakomite rekomendacje, kt6rych fragmenty chciafbym
przytoczyd:

Prof. Marek Waszkiel : ,, Z pewnoSciq Wydziaf Sztuki Lalkarskiej mo2e byi dumny z takiego
aktora. Jego role w ,,Wierszalinie", biatostockim TrzyRzeczu nie wymagajq komentarza,
pewnie wszyscy je znamy. Rola J6zefa w kieleckich ,,Sklepach Cynamonowych" Schulza, jest
byd mo2e najwybitniejszq, z dotychczasowych kreacji Karola Smacznego. To rola wybitna,
rola kt6ra lokuje go w5r6d najlepszych jego pokolenia".
Dyr.Robert Drobniuch: ,,Projekt rozprawy doktorskiej Karola Smacznego jest wartoSciowym
poszerzeniem praktycznego doSwiadczenia teatralnego o ir6dla teoretyczne. Ta refleksja, w
moim przekonaniu, poz'ytywnie wptynie na rozw6j og6lnej wiedzy na temat pracy aktora nad
rolq. Karol Smaczny dziqki swojemu zaanga2owaniu w sztukq aktorskq jest gwarantem
rzetelnej i pogfqbionej refleksji".

KONKTUZJA

Pozostaje mi z satysfakcjq stwierdzit, 2e bogaty dorobek artystyczny i pedagogiczny a tak2e
walory rozprawy Karola Smacznego, w pefni spefniajq warunki do dalszych etap6w
postqpowania przewodzie doktorskim, w dziedzinie sztuk teatralnych, dyscyplinie
a rtystycznej - aktorstwo.

