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Recenzja

Z pracy doktorskiej Pawła PaszĘ:
Rezyser w operze. Ląborątorium pedagoga.

(zaPis doŚwiadczeń i wniosków z realizacji ,,Il Trespolo tuttore" w ramach tzw.

Instytutu Opery w Teątrze Collegium Nobilium, premiera 9.0j.20I8)

Z wielkim zainteresowaniem podchodzę do czytania praa o teatrze

oPerowYm. Uważam, że wciąż jest ich za mało. Jęszczę z większą ciekawością
przeczytałem, że mgr Paszta reżyserował operę o pedagogu. . .

Po kolei jednak: tęatr muzyczny, także więc teatr operowy zmienił się
niesłychanie w naszvch czasac,h. Moim zdaniem, na szczęście. Jestem pewien, ze
reforma Felsensteina przyniosła wspaniałe rezultaty. Takżę fakt, że w operze

zaczęIi rezYserowaĆ wielcy mistrzowie filmu: Visconti, Bergman, Herzog,
ChĆreau, Zeffirelli... Opera w dzisiejszych czasach (nie mówię tu oczywiście o
bredniach rezyserskich, które mają za nic libretto i muzykę) stała się jednym z
naj ciekawszych gatunków wsp ółczesne go teatru.

Na dodatek, Z azym na podstawie mojej wieloletniej praktyki
rezYserskiej i Pedago gicznej - całkowicie się zgadzam, doktorant zaraz we
wstępie stawia tezę, iż: Reżyser jest pedagogiem. zawód rezysera nie jest jedynie
ząwodem arQsQcznYm, ale w duzym stopniu jest takze ząwodem nauczycielą. Jak
mówił JerzY Jarocki jest to element dobrze pojętego interesu rezysera, by być po
częŚci Pedagogiem. (s.4) I dalej : Opera, jako dziedzina sztuki, w której wolność
twórcza inscenizatora poddania jest wielu ograniczeniom parĘtury, stanowi
wYjqtkowY PrzYkład tworczej pracy rezysera. [,,.J Celem pracy jest zbadanie tezy
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o PedagogicznoŚci ząwodu rezysera poprzez przytoczenie kontekstu
his tory czne go, liter ackie go i własnych do św iądcz eń. (s. 5)

NastęPne stronY są jeszcze ciekawsze; krótka historia CameraĘ florenckiej
atakŻeznaczenie słowa,,pedagogika". Iromvużania, kim taknaprawdę jestmistrz

- Pedagog, CYtatY z Grotowskiego, Htibnera, Artauda, Tischnera... (z tego
ostatniego ,,Filozofii drarnatu" cytat szczególnie nośny: Mistrz pyta, a pytajqc
obiecuje Prawdę, Zarązem jednak wytrqca z doĘchczasowej sytuacji. Mistrz
hłestionuje, KwestionowaĆ, znączy: przeczyć obiecujqco. Mistrz przeczy,
wYtrqca z samotnoŚci, z jednostronnego zachwytu świątem, z przyzwyczajeń, ze
świętego spokoju...) [s. 11]

kolejny rozdział-,,opera uboga", wywodzi swojq koncepcję z połqczenia
trzech przestrzeni:

]. Tekstu ksiqżki ,, opera uboga. Teatr partytury.'' [Ryszarda PerytaJ
2, WsPÓłPracY w roli asystenta z prof, Ryszardem perytem w latach 2015

- 20]9

3. Własnych doświadczeń

W idei oPerY ubogiej jawi się konlcretna wizja reżysera w operze wraz z
jego pedagogicznqfunkcjq mistrza. (s. 15)

T e r ozw aŻania bior ą o czywi Ś c i e s wój p o czątek w dzińalno ś ci i p o stul atach
Grotowskiego, Doktorant łączy je (idąc za swoim mistrzem) z postul Ńami,,op€ly
ubogiej". Jednocześnie jednak dyskutuje z Grotowskim, u którego: t...]
olcreŚlenie ,,teatr ubogi" opierało się na pojęciu ,,ubóstwa" roz?,lmianym jako
kategoria filozoficzna i estetyczna; natomiąst nąsze olcreślenie ,,opera uboga,,
przede wszystkim zawierąło sens teologiczny - płynqcy z języka polskiego, w
którym łacińskie słowo operą... dzieło i słuzba wiqze ze sobq ważny sens
metafizy cznej topo gr afii : miej s c e -u-B o ga. (s. 1 8)

I tu zaczyna się problem, o którym nieraz z Ryszardem perytem
dyskutowałem. Jako agnostyk nie wierzę bowiem w taką ingerencję Boga w
sztukę, teatr czy teatr operowy. Ryszard był człowiekiem głęboko wierzącymiw
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swoich sPektaklach starł się tę wiarę unaocznió. Róznie ztymbywało, ale to temat
na rozwaŻania osobne. Pan Paszta jest wyrńnie teoriami swojego mistrza
zafascYnowanY i ma do tego prawo. Choć czasem przeciążenie ,,duchowością,, w
jego refleksjach, wYdaje mi się nadmierne. Z ciekawością czyta się rozprawę,
choĆ z niektórymi konkluzj ami, zwłaszczana temat aspektów człowieczeństwa i
religijnoŚci, trudno mi się zgodzic. Pracadoktoranta jest zapisem pewnej teorii,
ktorą warto znaó, choćby po to, żeby zniądyskutowaó.

Kolejne rozdziały dotyczą realizacji zapomnianej opery Alessandro
Stradelli: ,,I1 TresPolo tuttore". Bardzo ciekawe są uwagi panapaszty o relacjach
na Poziomie libretta i muzyki, czyli słowa i muzyki. W zalężnoścr od
komPozYtora mogą one byó fundamentalne. Zgadzam się z Michałem
Znanieckim, Że zuPełnie inaczej ttzeba czytaó dziełaMonteverdiego, Rossiniego,
Ryszarda Straussa, Verdiego, Leoncavalla, Puccinieg o...z racji i stylu, i
v'rymagań komPozYtora wobec tekstu (s. 28). Moim zdaniem (arczmawiałem o
tYm z największYmi dyrygentami i rezyserami) czytartie wielkich dramatów i
PartYtur wYbitnYch kompo zytorów to właściwie to samo. I trzeba je czytać tak
długo aŻ zacznąPrzed nami odĘwać swoje sekrety. Wtedy będziemy mogli z
nimi wsPÓł-istnieĆ, Zaczną do nas ,,mówić" i będziemy mogli stwierdzić, jak
brzmią one dzisiaj, w XXI wieku. I co, ci wielcy twórcy, mająnam w 20l9roku
do powiedzenia.

Kolejne stronY dYsertacji, to drobiazgowy opis komizmu,,Il Trespolo
tuttore" a takŻe szczegółowy scenopis poszczególnych scen i rozwiązań
teatralnych. pan paszta, pamiętając o łffi, że opera stradelli jest jedną z
pierwszych oper komicznych cytuje ,,śmiech'' Bergsona, skłaniając się do jego
definicji w swoich tozważaniach o komizmie w operze: śmiech jest rodzajem
sPołecznego gestu, którY podtcreśla i karci pewne swoiste roztargnienie ludzi i
zdarzeń. (s.. 30)

Dalsze rozdziały rozpraw przynoszą drobiazgową analizę rozwiązań
scenicznYch, umiejętnoŚci czytaniateatru wpisanego w paĘturę, charakterystyki
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Postaci itd... Są nie tylko zapoznaniem nas z metodologią pracy rezyserskiej w

wYPadku zmagań z konkretną operą Stradelli, ale równiez opisem rezyserii w

o9erze W ogÓle. Pod tym względem dysertacja jest zbiorem znakomitych

wskazówek do rozważańo mozliwościach arĘstycznych jakie tkwią w wypadku

zajęcia się poważnie rezyserią w operze.

Oczywistą rueczą było odwołanie się w wypadku ,,I1 Trespolo tuttore" do

komedii dell'arte. Komizm (...) dzieła uznawanego za prekursora rodzqcego się
gatunku o7erY komicznej (opery buffa), opiera się na schemątąchfabularnych i
zestawieniu charakterów ewidentnie czerpiqcych z modelu improwizowanej

komedii w momencie powstanią ,,Trespolo..." sięgajqcej kulminacji swojego

rozwoju. @. a7)

WYrazistą codą pracy jest powrót do rozważań na temat reżysera -

Pedagoga. Rezyser nie będqcy pedagogiem trąci na własnym gruncie - nie buduje

sYtuacji twórczej, ale odtwórczq. Tracimy takze my wszyscy jako artyści
współtworzqcy tzw. środowisko teątrąlne. (...) wracajqc więc_do leąy ninięjszej

PrącY, rezYser jest Pedagogiem, a takze powinien dqżyć do tego, by być mistrzem

dla swoich ąktorów. (s. 73)

Praca bardzo ważna i potrzebna. Warto byłoby napisać jeszczejak ma się
ona do spektaklu panaPaszĘ.,,I1 Trespolo tuttore" obejtzńem na DVD. Całkiem
Świeze sPojrzenie na siedemnastowiecznąoperę. Ale - wydaje mi się - żenadmiar
ŚwiadomoŚci teoretycznej, tak cennej w pracy, przytłoczył przedstawienie. I stało

się ono trochę ,,sztuką z tezą". Co nie umniejsza wartości niezwykle cennej

dysertacji. To jednak tematna osobne rozwużania.

proponuję uznać pracę pana mgr pawłapaszĘ za jego rczptawędoktorską,
gdYŻ sPełnia wymagania art.26 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. (zpóźn. zmianami)
o stopniach naukowych.

Kraków, 11 września2019 r. prof. dr hab. Iózęf Opalski


