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Recenzja

roli Goliarda w przedstawieniu ,,Bramy raju" w re2yserii
Pawfa Passiniego we wroctawskim Teatrze

Wsp6fczesnym oraz osiqgniqi artystycznych

i

pedagogicznych pana Krzysztofa Boczkowskiego w
zwiqzku z postqpowaniem o nadanie mu stopnia

doktora habilitowanego sztu k teatralnych.

Pawef Passini mierzy zawsze bardzo wysoko. Niezale2nie od tego, jaki temat podejmuje,

stara siq traktowai widza niezwykle powa2nie i nie utatwia mu zadania bycia widzem. Wrqcz

przeciwnie, znajqc kilka prac mojego dawnego studenta czqsto odnoszq wra2enie, 2e nie
interesuje go przekaz topatologiczny, w petni czytelny dla nastolatka czy kogoS o slabej
orientacji w kulturze Swiatowej.
JeSli mtody in2ynier, lekarz czy

architekt zaniedba swoje wyksztatcenie o96lne, to te2 mo2e

mie6 problemy z odcyfrowaniem wszystkich znak6w, symboli i metafor, kt6re re2yser

traktuje jako element swojego przekazu.
Czyniq to zastrze2enie na poczqtku, bo,

choi akurat,,Bramy raju" w re2yserii pana Pawla

Passiniego wydajq mi siq do5i czytelne i mato zaszyfrowane w por6wnaniu

z

jego innymi

spektaklami, to jednak sam rodzaj pracy i spos6b stawiania pytad tego realizatora skazujq
ka2dego aktora na bardzo specyficznq i dtug4 drogq dochodzenia do efektu.
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Z autoreferatu pana Krzysztofa Boczkowskiego dowiedziafem siq, jak 2mudnie - drogq
tqczenia inspiracji literackich i improwizacji - komponowat swojq rolq. Jednak oglqdajqc jego
kreacjq ani przez moment nie odniostem wra2enia, 2e mamy do czynienia z rodzajem

patchworku, ze stworzony przez niego bohater "wyglasza", "deklamu je" czy "reprezentuje",
Nie. Przy calej umowno:ici, kt6ra towa rzvszv spektaklowi, przy calej nieuchronnej
teatralnoSci zdarzenia jego Goliard jest istotq organicznq, zlqczonq w jedno duszq i cialem,
caloSciq, kt6ra ma swoje racje i sw6j sp6jny 6wiatopoglqd tragiczny.

Tischnerowska dialogicznoS(, zta nabiera w tej interpretacji ksztattu materialnego, staje siq
paradoksalnq jed noSciq.
To w og6le fascynujqcy problem teatralny - zto wewnqtrznie sprzeczne a jednak

upostaciowane.
Sqdzq, 2e obu panom, Krzysztofowi Boczkowskiemu i Pawtowi Passiniemu, udato siq

skomponowai postai fascynujqcq, silnq swoim cierpieniem i ironiq, rozpaczliwie racjonalnq
i 2afoinie samotnA.

Cztowieczeristwo Spowiednika granego przez Bogustawa Kierca ma godnego antagonistq.
Dotqczenie fragmentu z,,Pie5ni Trqdowatego" Szwoba i pomalowanie cafego ciala biatq

glinkq to kolejna przeszkoda niejako wymuszajqca na aktorze wlqczenie catego siebie do
przedstawianej argumentacji.

Tlow swoich najglqbszych poktadach jest bowiem bardziej brakiem ni2 nadmiarem.
Raczej utomnoSciq ni2 obecno6ciq.

Podobno stynna redaktorka pisma katolickiego wiele lat temu po obejrzeniu polskiej

prapremiery "Czekajqc na Godota" Becketta powiedziala: Ja te2 siq bojq Smierci, ale zeby do
tego stopnia nie miei klasy?
Przypominam tq anegdote ze wzglqdu na godnq swoistej biografii ewolucjq zia w sztuce
europejskiej.
szatan, kusiciel, demon, m6ciwy, patetyczny i prawie wszechmocny, zbli2ajqc siq do
cztowieka coraz czqSciej sam staje siq kimS na ksztatt trqdowate go, zalamanego
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pozbawionego systemu wartosci cynika. Zlo przybiera wymiar patologiczny, o6miesza
Swiqto56 nieuchronno6ciq Smierci Boga, a wiqc

i

samego siebie. Parafrazujqc Nietschego,

Szatan umiera razem z Bogiem ale, niestety, nie czerpie z tego 2adnej satysfakcji, poniewaz

traci klasq.
Fakt, ze rola pana Krzysztofa mo2e

byi dobrq inspiracjq do tego typu rozmySlari a caty

spektakl nieuchronnie ociera siq o pytania natury teologicznej, wystarczajqco ukazuje skalq

trudno6ci, z jakq musiat siq zmierzy6 pan Krzysztof Boczkowski.
Zwlaszcza,2e dzieciqce krucjaty, wok6t kt6rych osnuta jest fabula spektaklu, to wydarzenia

prawdziwe, niewqtpliwie historyczne i niewqtpliwie zmuszajqce do refleksji.
Jerzy Andrzejewski, autor tyle2 wybitny co rozdarty ideowo, sam przecie2 odbyt dziwnq

podr62 od katolicyzmu do ateizmu i z powrotem'
,,Bramy raju" s4 w swojej'pierwotnej wersji literackiej bardzo osobistym i naznaczonym

prywatnym obrachunkiem

z

wiarq, zbeletryzowanym traktatem antytotalitarnym.

Jak dla mnie wersja Passiniego do5i

trafnie przedstawia range i skalq dramatu pomijajqc

niestety stary chwyt teatralny i retoryczny - figurq pors pro toto'
Nie me powod6w, by rozwijai ten temat sze.rzej, nie dotyczy on bowiem problemu roli pana
Krzysztofa Boczkowskiego ale sqdzq, 2e, je6li tentu spektaklowi czegoi zabrakto,

to pr6by

dotarcia do emocjonalno6ci widza poprzez konkretny cbraz lub sytuacjq, w kt6rejjedno
jedyne realne dziecko jest ofiarq. Tdaje sobie sprawq, 2e obecnie fotografia siedmiolatka

z

Aleppo, czy zdjqcie martwego dziecka, uclrodicy, na pla2y, stanowiq tatwq i zbyt prostq

metodq uruchanriania ludzkich emocji, ale wiele m6wiq o konl<recie w narracjijako stawce
najbardziej wciqgajqcej odbiorcq,
Pr6bq znalezienia w spektaklu metaforlr tego typu jest zawiqzywanie ocztt bohaterom czyli

utrata moZliwoici widzenia Swiata realnego, ma ona jednak hieco inne konotacje ni2 zawsze
poruszajqca,

choi zapewne

dla tw6rc6w artystycznie zbyt oczywista, bezradno6i

i

niewinnoSi dziecl<a.
Niezale2nie od tego, 2e Goliard w swoich urypowiedziach musi

odbijai siq od rzeczywistoSci

relacjonowanej a nie rozgrywanej, Krzysztof Boczl.rowski zrraiduje w tej roli wystraczajqco
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dogtqbnie
du2o materiatu, aby stworzy6 niezwykly i gtqboki portret psychologiczny istoty
wyobra2enie
okaleczonej zfem, portret tym trudniejszy, 2e re2yser miaf do6i zdecydowane
dotyczqce rytmu rozgrywajEcych siq wydarzeri'
MuzycznoS6 narracji i rola kotatki jako instrumentu wspomagajqcego

tq narracjq pozwala

trzeba
docenii wyzwanie. Nie wystarczy bowiem w tej roli m6wii o tym, co siq wydarzyio,
jeszcze znale1(,miejsce, w kt6rym dlwiqk kofatki zabrzmijako uzupetnienie, kontrapunkt
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komentarz do nietatwego monologu.
Sqdzq, 2e

trudny egzamin, jakim byta praca nad tym tekstem i z tym re2yserem zakoriczyf siq

dla aktora pomyjlnie. Co wa2ne, uniknqt on czqstych przy tego typu wyzwaniach
sztuczno6ci
niebezpieczeristw - ekspresyjnoSci pozbawionej wewnqtrznego uzasadnienia,

ocierajqcej siq o formalizm i zbqdnego epatowania cielesnoSciq.

popularna
Interpretacja aktorska nie przeksztatcita siq w sztukq dla sztuki, a to bardzo
putapka dla aktor6w, kt6rzy stajq przed takim wyzwaniem'
pan Krzysztof w swoim autoreferacie do5i prosto ijasno formutuje zadania i cele, jakie jego
zdaniem powinny przy6wieca6 uprawianiu zawodu aktora'
2e
Odczytujq tu intencjq podobnq do tej, o kt6rej m6wit Zbigniew Zapasiewicz stwierdzajqc,

aktor jest "dotw6rcq".
Relacjonujqc kolejne spotkania z re2yserami Krzysztof Boczkowski traktuje r62norodnoSi

jako wa2ne
bogactwo rozmaitych konwencji teatralnych, w kt6rych musiat siq odnalei6,

i
i

budujqce do5wiadczenie zawodowe'
jako
Akceptuje bez zastrze2eri przeistoczenie, groteskq, maskq, deformacjq
r6wnou prawnione Srodki wyrazu.
Nale2y do pokolenia, kt6re prawdy Stanistawskiego i Grotowskiego odwa2nie weryfikuje
czrTtajqc Mameta i Ruffiniego.

Z2alemstwierdzam, 2e nie widziatem wyre2yserowanego przez pana Krzysztofa spektaklu
,,Sytuacja Codzienna

Ol', a o ile rzeczywiScie byla to pr6ba zweryfikowania pewnych tez

Davida Mameta w praktyce, to na pewno byto

to

przedsiqwziqcie bardzo interesujqce.
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Mamet z furiq do$wiadczonego dramaturga pr6buje bowiem odrzei sztukq aktorskq z czq5ci
mitologii stworzonej przez Stanistawskiego i Niemirowicza - Danczenkq a kontynuowanej
przez studio Lee Strasberga.
Racje sq, moim zdaniem, mocno podzielone i

warto nadal przyglqda6 siq argumentom obu

stron, ale sam fakt, 2e potrzebny jest dalszy dialog i praktyczna analiza efekt6w, sytuuje
przedsiqwziqcie pana Krzysztofa na znaczEcej pozycji.
W ostatnim stuleciu mamy bowiem do czynienia z tak niezwykfym rozszerzeniem granic
sztuki aktorskiej, 2e zaczqly pojawia6 siq wqskie specjalizacje, a teoria przestata nadq2a('za
praktykq.
Realizm psychologicznv oznaczal bowiem co5 zupelnie innego przed epokq filmu

itelewizji,

a

niezamierzony komizm wiqkszo5ci obecnych oper mydlanych niewqtpliwie ka2e stawiai
pytania o postqpujqcq dewaluacjq aktorskich Srodk6w wyrazu.
Powaga i rzetelno66 , z jakq pan Krzysztof porusza te zagadnienia w swoim autoreferacie,

pozwala przypuszcza{2ejest Swiadom rangi i skali problemu.
OsobiScie, p16bujqc zobrazowai istotq rozdlwiqku miqdzy skrajnymi stanowiskami

i

opiniami na sztukq aktorskq, lubiq zachqcai mfodych re2yser6w do rozwa2enia, czy mo2na
aktora dubbingujqcego Kaczora Donalda przygotowai tq samq metodq co aktora
opracowujqcego rolq Raskol

n

ikowa w rea istycznym spekta
I
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Propozycja ta daje jasne wyobra2enie o tym, jak bardzo trzeba

telewizyj nym.

byi ostro2nym w

absolutyzowaniu jakiej5 zawodowej prawdy ostatecznej ijak archaiczne stajq siq wszelkie
recepty uniwersalne.
Co wiqcej, brak otwarto5ci i upieranie siq przy jednej, jedynie stusznej,

teorii aktorstwa, staje

siq rodzajem hamulca wskazujqcym na ograniczenia nauczyciela.
,,Teoria, drogi przyjacielu jest zawsze szara, a wieczne drzewo 2ycia jest zawsze zielone" -

moglibySmy powt6rzy6 za Goethem, zabierajqc siq za nauczanie przedmiotu ,,Elementarne
zadania aktorskie".
Sqdzqc z

autoreferatu pana Krzysztofa Boczkowskiego, zar6wno w pracy zawodowejjak

jako pedagog stara siq on harmonijnie wiqza6 praktykq z teoriq.
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To wa2ne, bo pamiqtam, jak kilka lat temu niekt6rzy mlodzi aktorzy wydawali siq zupelnie

nieprzygotowani ani na wyzwania - nazwijmy

to

umownie -,,awangardowe,, ani na

wyzwania rynkowe.
Ryby wychowane w akwarium mialy sfabe pojqcie o warunkach panujqcych w oceanie.

Wa2nq i czqsto niedocenianq czqSciq treningu aktorskiego jest trening fizyczny i

z

zadowoleniem nalezy przyiqt, informacjq, 2e pan Krzysztof bierze udziat w projekcie Body
Constitution.
Ju2 sam

fakt, ze jest to projekt miqdzynarodowy, lqczqcy r6zne tradycje i sposoby pracv z

ciatem, pozwala mie6 nadziejq, ze bqdzie stanowii wa2ny wktad w rozw6j naszej rodzimej
pedagogiki.
Bo poglqd, 2e nauczanie aktorstwa wymaga bacznej obserwacji i nieustannejczujnoSci,
to

obecnie rodzaj wa2nego pewnika.
Nie tylko dlatego, 2e postqpujqca ewolucja form artystycznych uniewa2nita prawo
do

prostych recept, ale r6wnie2 dlatego, 2e sytuacja, w kt6rej cztowiek
systematycznie pracuje

drugim cztowiekiem nad modelowaniem (choiby tylko umownym)jego psychiki, wymaga
ostro2noici.

w,,wieczorze kuglarzy" Ingmara Bergmana cyrkowiec pyta aktora:,,Dlaczego ty jeste5
wa2niejszy ode mnie?" A aktor odpowiada: "Poniewa2

ty ryzykujesz tylko

2ycie, a ja ryzykujq

uczucia".
Zawsze, kiedy oglqdam efekty prac student6w pierwszego roku aktorstwa,
zastanawiam siq,
czy dochowano nale2ytej staranno6ci w uchronieniu

podmiotowojci studenta.

Ztym wiqkszym zadowoleniem przyjqtem r6wniez te fragmenty autoreferatu pana
Krzysztofa Boczkowskiego, w kt6rych opowiada o swoim udziale w
Akademii Mtodych
Uczonych i Artyst6w.
Sama idea interdyscyplinarno5ci, wszelkie p16by poszukiwania wsp6lnego jqzyka
miqdzy

naukq i sztukq wymagajq gotowoSci do wymiany mysli, ciekawojci Swiata
i sktonnosci do
szukania nietypowych rozwiqza6.
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Sq adresowane

do ludzi, kt6rzy nie majq kompleks6w w kontaktach z innymi i pragnq

zrozumie6 wiqcej.
To wa2ne, bo w Srodowiskach teatralnych czqsto pokutuje absurdalny poglqd, 2e - jak to siq

potocznie m6wi -,,aktor nie musi byi mqdry".
Oczywi$cie jest

to nonsens, usprawiedliwiony nieco poprzez niejasne pola skojarzeniowe

zwiqzane z takimi pojqciamijak inteligencja, mqdroSi, pomystowo6i, wynalazczoSd,

erudycja, wyksztafcenie itP...
Aktor powinien by6 mqdry.
Naturalnie aktor grajqcy Einsteina niekoniecznie musi rozumie6 wszelkie zawiloSciteorii
wzglqdno$ci, by stwonzyi wiarygodnq postai, ale znaczqcy rodzaj gotowoSci intelektualnej

i

emocjonalnej do zrozumienia i prze2ywania Swiata jest niezbqdny r6wnie2przy tworzeniu
roli Gapiszona.
Krqg zagadnie6, kt6re zajmujq pana Krzysztofa i kt6re definiuje juz pierwszym zdaniem

swojego referatu "Jestem aktorem" to krqg fascynujqcy i wa2ny'
Dobrze, je6li kto6 stosunkowo mfody, z pasjq pedagogicznq, z osiqgniqciami zawodowymi i

z

odpowiedzialnym podejSciem do tematu, pragnie rozwija6 swojq karierq naukowq'
Stwierdzam, 2e praca pana Krzysztofa Boczkowskiego oraz jego osiqgniqcia artystyczne

i

pedagogiczne spetniaja wymagania ustawy z dn.L4 marca 2003 roku (z p6iniejszymi
uzupefnieniami) i wnioskujq o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego sztuk teatralnych'
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