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Ocena dzieła ańYsĘcznego oraz rozprawy doktorskiej Pana magistra Michała Znanieckiego
w związku z PostęPowaniem o nadanie stopnia doktóra w dziedzinie sztuki w dyscyplinie

artYstYcznej sztuk filmowych iteatralnych przeprowadzanym przezRadę ovscvńinv
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

1. Ocena dorobku twórczego iarĘsĘcznego kandydata

JeŚli ktoŚ w wieku 24lat,debiutuje w La Scdli, to nalezy to traktować jako sygnał pojawienia siętalentu, od którego oczeklje się, z nadzieją l cierawościąpołączJńdl 
"r.."ytacją, 

rozwoju, anawet czasami eksPlozji- Ten fakt jest takze lakimś a,lacząćym sygnałóm dotyczącym potencjałuańYstYcznego oraz mozliwoŚci ańystycznyclr debiutanta, wywołóó"v, zróźumiae oczekiwania ibudzącym nadzieje.
polski ańysta, a jest nim Michał znatriecki, który przeszedł do historii, jako najmłodszy w historii
|ezYsry wYstawiającY W 1993 roku operowe- dzieło z muzyką Monteverdiego w La Scali,legendarnYm, kultowym miejscu, wszedł takze w elitarny i s'peĆyricŹńv sńiut"*łośtiJi, "ńsamym i światowej, opery.

Zanim go t999 doszło, z PewnoŚcią sensacyjnego debiutu, Michał Znaniecki studiował przez rokw Akademii Teatralnej w Warszawie. Waśóiwa-edukacja miała ieonix-ńleisce we Wło-.r""ń.RozPocz$ od studiów kulturoznawclych.l9..1Jniwersyteóie BolońŚklm u um6erta Eco, ąńi;ń
99.0Vł studja rezYserskie w Scuola Civi-ca di Mi]ano, ga2iejego mistrzem bytGiorgio Strehler.UdanY debiut sPrawił, ze,ańysta zaczął otrzyńfwać 't<ólelne p.óoiv"ń od włoskich scendramatycznych i operowych. W 1995 roku.założvł * rrłeOiólq,Ó *i-"-",ią'lrupę teatralną Ape.
lvsPołqrlcuje ona z OP.ęrl Bolońską oraz wieloma festiwalami 1ńossinlÓÓń Festival w pesaro,
Festival Pergolesi Spontini w Jesi, Festival di Due Mondi w spolótÓ, irólń-rrł,]sicale Trapanese-n-aSYcYlii). Gru.pę tę Michał Znaniecki rłykorzystuje w wielrńn'i"iiiŹ^Ćji"h plenerowych zelementamiłaPPeningu. Jest równiez.cJyrektoiem'artystycznym stowarzyŚzenia CoN-Teatro zsiedzibą w Turynie, które z- kolei.współ§racując z włóskimi teatrami ińiiwalami, Żąmu;e sięorganizowaniem warsztatów i laboratoriów"teatralnych, a tuxŹÓ póÓlt"ri 'artlst}izńl
edukacyjnymi.

Michał Znaniecki jest,autorem juz ponld 200 spektakli, pracuje na najwazniejszych scenachoPetowYch Świata, między innymi we Woszech, Fmncji, lrlandii, HiŚzpilii, polŚce, Arg"Ńńń,gdzie bYł załoŻYcielem Festiva| Ppera..1'igre, Urugwaju c?y Kubie. Wyspecjaliźo*ł .l'ęi *imeg.aProdukcjach Plenerowych, które realizował r,a sńdiónachl wyspactr, n'a iusiyni i w parx'acń- międzY innYmi współpracując z lsraeli (Jpera na pustyni w ruaśabżie w i-alnaclr wieloieińńóókontraktu.
Szczególne miejsce w dorotrku artystycznym Znanieckiego 7amuiaprojekty teatralne, edukacyjnei angaŻujące gruPy wykluczone sfołóczni'e, za które byiwieiókróńle nagradzany, między innymimedalem Regionu puglia za zasługi artystyczne i społeizne
WsPołPraco!! 

= 
rrajwiększymi ńazwisńarni świbła opery i teatru, między innymi z placido

Domingo, Piotrem Beczał.ą, Mariuszem Kwietniem, L-orinem Maazetóń czy jośe Ćuią. -BYł dYrektorem opery Nalodowej w Warszawie i Opery póiń",łŚxi"i. Jest ńlT<łaoowcą wewłoskich szkołach teatralnych,
Juz ten skrótowY oPis robi wrazenie, inform.ując o tynl, z9 rylgmy do czynienia z ańystą wybitnym,aPrzY tYm twórczym, pracowitym, poszt"lkują'cyrn nówych dzieli form wyrazu.
OPrócz wielkich wYla3eń opórowych artysia zalm.ońat się oozyixiwahiem nieznanych i rzadkowYstawianYch oPer Paisiella, Prokofiewa, MusorgŚkiego czy pergólóii"go.
Zaswoieartystycznedokonaniabyłwielokrotnie.nagńozańy.

B l U Ro K o L Eo l UŃ{ ŹntłŹ_.lÓczeoo

Warszawa 27.07.2020

.\kad c nl i i TeCttii iicj i tii, A, !9iwcrou,icza

,ń,ołr,nelóJi\i.J,,,,.,,,,,łk\,V..|.|,:..?P..W



W 201'1 za sPektakl ,,Eugeniusz'O.niegin". rezyser otrzymał nagrodę premios Liricos TeatroCamPoamol dla najlePszeJ produkcji .piemieroń"i roxl w Hiszpanii. Nagrodzony został takzeNarodową Nagrodą Teatralną Chorwócji, za najlep'szy slektakl op"ń*v'ióx u 2O14,,Mefistofele,,oraz nagrodą sPecjalną ,,włoskim oscarem opeiorivyń" premio nóoiaiiŹoG za projekt ,,200.com- Pagliacci", Rok jubileuszowy 201T,,y xltirvrl ahlstą S*ęto*uDslń"i",pracy artystycznej,
PrzYniósł mu Złotą.Yu9xę za spektakl roku",,nómóo-i...lulib;i * Ń1)! Sląskiej w Bytomiu.Przedstawienie to zdobYło takze szeregl]a9ró,d w inlycĘ kategoriach.Żłoą vrasr, ą otrzymal takżeza musical ,,Dr JekYll.and Mr Hyde" w ŻOOZ roXu i w zbog r. złreżyserę lir%ou"entów,, w TeatrzeRozrywkiw Chorzowie.
W 2012 r, Michał Znaniecki został odznaczony,przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegosrebrnym medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis''. ' l gLlv !

2, Ocena dzieła doktorskiego

Dlaczego młodY artYsta kieruje się y Świat opery? Świat sztuki skonwencjonalizowanej,ograniczanej mnóstwem uwarunkowań, z ktoryih |ierwotne i najwazniejsze, to muzyka orazŚPiew, zamiast dialogów. l to Śpiew specyficzn y, Ten banalny i oczywisty fakt za kźdym razemzobowięuje do budowania świata scenicznego,-w ktorym *ońwenclÓ cią§te o sobie pzypomina _
stwierdza znaniecki.
Dla wielu oPera to niemal zYwa skarnielina. Choć zdarzająsię inscenjzacje pokazujące, ze wielemozna W oPerze ańYstycznie, niektórzy mówią - no*ÓÓiŚshie'- zióoić. Jóbn"go, czego w operzenie mozna zmieniĆ, to muzyka. Nie-zmienió się takżJpodstawowq róńwencji, czyli tego, zekwestie bohaterów są.wyŚpiewywane,.wedle pewhyóń ńńonóń,;;i" *ó*one. To niby niewiele,bo mamY PrzecieŻ cały obszar-scenerii, scenografń ouJÓwane; Ź wyrorzystaniem nowoczesnychŚrodków technicznYch, Projekcje filmowe, !ię Sńńt"ł, pozwalające przenieść akcję wewsPÓłczesnoŚĆ a ngwe] i ń pizysz|o§ć, Ńi cńóióogratii, styl gry aktorskiej, stosowanieelementów konwencji z innych sztuk, jak na przyl<łaa teieńi4i, filmi, ["i,"ńiu i tak dalej. Ale to
ryimo wszystko nie jest wystarczającó ouzo, by gorset roniłeńcli-óńry b/ dla wielu twórcówzbyt ciasny i krępujący. i -

kolyg.ncja - zdaniem znanieckiego -^ jest pierwszym ograniczeniem, które trzeb a zrozumieć iPolubiĆ, chcąc rezYserowaĆ.opeię. Oierzó - zoiiiióń Znanieckiego - nie grozi odejście dolamusa, czY stania się.muzealnym Óksponatem. Warunkiem 1est oówiga twórcy do przekra czaniawąsko rozumianej tradycji.. Wykorzystanie i przekucie ograniczeń w 
"t"ń 

ńoinó ,rniu€źi pi^J;;maestrii sztuki rezYserskiej - przekonuje Zndniecki. Twórca jest świióomĘraniczeń konwencji
9perowej, ale pzy tym, co moze zaskakiwać, jest jej admiratoień.
Sztuka łamania konwencji zabija operę - stwieioia jednoznacznie Znaniecki - ale jest wielemożliwości szukania kompromisu, myśląc o wiclzu naszych czasów.
PYtanie o widza, wsPÓłczesnego 

-widza 
opg|y, paóa cręsto w rozw ażaniach Znanieckiego.Konteksjem jest otoczenie medialne, cała współóze'sna ikonósfera, którańii-otacza.

Michał Znaniecki jest zdania, że opera nie może konkurowaC ;ńi ; ti;fi| 
^ni.telewizją, 

ani zformamikomputerowymi, czy zrekiamą. Są to rózne św;iy.
DziŚ PublicznoŚĆ zna.efekty, specjaine'kina, etetty m.elodramatyczne seriali i rytm gierkomPuterowYch. Corll bardziej przyŻwyczaja się do ińterakc;l z etrińóń komputerowym. To wnaturalnY sPosób rzutuje na to, jak odbióra o-perę, lak radzi soóie , iel loonweńc;Ą, olaczdjo .=uxuz nią kontaktu.
Szansą opery w zestawieniu z innymi formami komunikacji i sztuki - wedle Znanieckiego - jest
Prawda i emocje. Oraz uczciwoŚÓ w poruszaniu się w obszirze konwencji. Trzeba oyć uĆ=.i*ivńw tYm, co robimY W operze - twierdzi Znaniecki. U"czciwość ial<łiai ÓuŹv 

"r"rent 
świadomości,

czVm oPera jesI. MusimY robic opery wierne autorowi, t<tory mowił o emóclacn, i pŹeńi;;;|"
emocje dzisiejszej PublicznoŚci, która juv ma włas14 percópcję nie tyle spaczoną, ile zmienioną
Pzez telewizję. MY musimY przekazywac to o wieló mocniej i pŻraaońsanń - w ryzach konwencli.
Jesli będziemY robiĆ to uczciwie, widownia nas kupi, tak starsza, jak i młodsza.
§nrlwą zasadniczą wedłuE Znanieckiego jest taklłe b, j;k pokazuje się klasyczny świat operowy.Powielanie kanonu wYkonania jakiegoś tytułu jest czynieniem go *".t*yń. Stary kostium niefunkcjonuje, jeŚli brak nowego kanonu.gestóń opeiowych. Tiudno doŚzukać się psycnotigii
Postaci, jeŚli mur jest z Papieru i to jes;t doskonate wdaczne, bo zastosowano tylko światłofrontalne - stwierdza Znaniecki. Także powierzchowne uwspółcześnianń,- płprru.zmianę epoki,
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odniesienia do PoPkulturY moze Prowadzić do powtórek i powielania kanonu , czylido mańwegospektaklu, UwaŻam, Że bohaterowie z przeszłości wiate nie ,rirą zakładac kostiumowhistorycznych, by pzemówiĆ do współczesnego widza. Bez kostiumu bohiter z innej epokiwyrażaprawdę uniwersalną, mowi: ,,zobacz, fo 7'esf też o tob!e.". odpowiednie uwzględnieniewsPÓłczesnoŚci moŻe skutkońać tym, ze stare ńi*]ori" nabierają uóń5u,--srukanie prawdy jestszukaniem kontaktu z PublicznoŚcią. ,]..edna pozostaje niezmieńne - dobrze napisana operazawsze będzie mówiła o nas. O nienawiści, miłtsścl albo .o wojnie. opery, ktore przetrwaĘ próbęczasu Podejmują tematY uniwersalne. Także szukanie i wyzwalanió eńocji. ..'. doszuŃ'rię *
?pezę prawdziwych emocji, to było wyzwanie, które chciałem podjącprawda oraz emocje z nią związane są podstawą tońuńxac;l'z ńióiem.

OPera - zdaniem .Znanieckiego_- jest klatką, tpr^ą, która nas trzyma i określa świat, ale niezubaża emocji. W tym aspekcie Znaniecki przywłrłule,-"eoótnugo. J 
"'- ' J

owszem, opera to zamknięta klatka - nlówi'znaniecki - óte b ktatka ma wiele szczebelków,
Poidełko, swoją Pzestzeń, określoną wysokośc, szerokośc, a co za iyń iari" - rożne punktywidzenia, MoŻna w niej obracaĆ, odkrywaĆ, inne światy. l wtedy okazuje się, że ta ktatka nie jestwcale taka ciasna. Wręcz rnoze prowokować cJo ekóperymeńtów. Z_naniócxi podejmuje próby

YJ?J!}*'enia 
oPery z zamkniętych ram i form, z zamkniętycn przestr=Óńi-i .xibro*ie'ią ,,,iói".t

ArtYsta Świadomie balansuje nad przepaścią nowych konwencji i form. Zestawia komedię zdramatem, musical z o}erą, teatr alterńatywńy z tóatrń klasycznym czy plenerowym. Chętnie
lp.krę wyprowadza inscenizacje opórow e póza przestrzeń teatru.
W miejsca dla niej nie przeznaczonych, w'clbsziry pJolńrn", ryżytowne.
Lubię nowe, zaskakujące konteksty. W ,,Labirinła Leopardi" zóudowałem salon paryski miedzy
vołO7m! gotowymido transportu do SaĄewa.
Znaniecki robił ProjektY oPerowe w muzeum anatclmii, fabryce czołgów, w muzeum muzyki iarcheologii, Pod sceną, w ogrodach pełnych strzyXawót nar:komanóń, u'nu*"t na parkingach.
Także w mediolańskim metrze. Pokazywailsrny zabajstwo z ,,Makbeta'' a widzowie śpieszący dowagoników metra w ogóte się.,tYm nie przejmowati, nie wiedząrc nawet, że to był spektakl. Wycieralitylko krew z butów iwyrzucali chusteczki.
JednYm z naibardziej szalonych pomysłów był wielogodzinny maraton w budynkach targówbolońskich. Do historii przesziy jego wiólXie insóenizai§ÓperoŃe we Wrocławiu czy w Masadzie.

SzansY dla siebie Znaniecki szuka w ograniczertiach, które oper a wyznacza. tdea dekonstrukcji
lsst.mi obca, poniewź pozbawia ona dzieło ograniczeń - stwierdza.
Twórcze wykorzystanie ograniczeń, swoista g"ra 

= 
róń*enc;ą, styńulacja i pobud zane wyobraźnimozliwe jest na fundamencie dogĘbnei v11lilv gq"Óń"to dzieła.l znajomoś;i;;;i;ilC'fii"

artYstYcznego gatunku -Trzebazrozumiec Tip.lv i Ólaczegó ta, konwenójłŹuuor="niła si'ęilx śil?lie'ldlaczego Przetrwała do dziŚ. Znaniecki. Órvńóńń-i że opera buffo była ,,dziennikiemte.lewizYjnYm" swoich czasów. Miała wartość rittubniow'ą. vuzyxi ńya ;t"ą ale tekst zmieniano.Ciągle Pisano nowe kuplety mające polityczne oonióŚieńla. Stąd muzyka musiała być znakomita,uniwersalna.i Pasować do wszysikiąo. takze oo zmieńiąą"viń się iióści. to ciekawe i wazne,znaniecki jako twórca operowy, kiedla nie pracuje, jeźd|i na koncerty rockowo-popowe. Twierdzi,ze,dzisiejsza muzyka rap jest blisxa bpeń xvIir wiexu, kiedy ,ń"ńi"ńó iioi.tto pod publikę lubaktualne wYdarzenia. Jego zdaniem' aranżacyjnie opbra ma wiele wspólnego z hip-hopem,
Poniewaz tak samo szuka kontaktu z widzem ijego widŻeniem, słyszeniem Świata.
KiedYŚ - rozwija rezYser ten wątek - opera była żWa - publicznośc reagońa,ła na to, co dzieje sięna scenie, ŚPiewała razem z solistami, pros!!3 o i1l11.e utwory - te, kt9re iń się podobaly. Możemy tózobaczyć w pewnych scenach wybitnego filmu Milosi rórin"n",,Amadeusz''.

KiedY załroPonor"?? mi realizację ,Eug9niusza Oniegina" w międzynarodowej koprodukcji -wsPomina Znaniecki - zanim przystąpiłem do opiacowywanió ińterpretacji dzieła piotra
Czajkowskiego, skuPiłem się przede wszystkim na anajizie towarzyszącej temu zadaniu
sko m p l i kowan ej si eci o g ran i cze ń.
Zdaniem Znanieckiego lo ograniczenia czynią ańystę. Ograniczenia potraktował jako klucz doPrzYgotowania tego Projektu. Pańytura ogianiczeń stła śę łr:aaeń inióir""ji,; i.'6 k"ó;ń;_uzuPełnia, Co ciekawe i znamiennÓ, Znanńcki analizując operowe dzieło, często odwołuje się dookreŚlenia Projekt, Przedsięwzięcie organizacyjń" i-"Ltnesowe. Często pisze o produkcji
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oPerowego sPektaklu. Podobnie, jalt pisze s.ię o produkcji filmu. W.tym mozna te dwa obszarytwórczoŚci porównaĆ i zestawiaĆ'- ich wlrnlł 
"**-przypomina, .i faktycznie jest, biorąc poduwagę iloŚĆ zaangaŻowanYch osób, orazńoszty, *i"lr.i"i prójektem oirne.Ó*o- produkcyjnym.PĄekt kaŻdej inscenizacji - wedle Znanieckieglj u ińiu szęz9 przedsięwzięcia tak złozonego, jak

lpera, stanowi o9romne wyzwanie, takze orga-nizacyjno-1ogistyórnÓ. 
- - "-''

ĄrtYsta musiwejŚĆ w rolg sąrawnego menedżera - s-twierozi wprost. l rozwija dalej:Swoją wizję danego dzieła Jrezysei] musi wpisać w schemat konwencji operowej, typ organizacjipracy oraz wyznaczyć priorytety produkcyjne.

Jako ańYsta Znaniecki Prezentuje niebywaĘ nieczęstą, w tak analitycznej, rozległej i pogłębionejprzy tym w swoim wymiarze, sferę twoiczej ŚwiadońoŚÓi.
Analiza dzieła,,Eugeniusz Oniegiń" dokon'ana. Ó-i= 1Ógj9 twórcę jest niezmiernie pouczającym ifascYnującym zetknięciem się.ze,sferą samosil,iióóńósii ilńi. ilńĘ ktory rozumie i _ jaksam mówi - z Pokorą. _Ęrz!;.ryu;e uwarunkowaria oraz ograńiczenia 'wynikające głównie zkonwencji sztuki. CzYm Michł Zńaniecki.urupłńiiŻrtvstyczną pokorę, by w efekcie uzyskać to,na czVm mu ańYstYczni9.3l^eży, by jecJnak stwoizyĆ, włdŚny ŚńÓ[ńr.r, własną, autorskąinterPretację oPerowego dzteła? "lo.§rzeae ń.rv.ixir" niezwykłź svi,iaoóńosć warsztatu, jegoelementów składowYch. ŚwiadomoŚĆ'ta_pozwala'ńu zbtldować autofiet. Myślę, ze to jeden zwazniejszYch komPonentów i atutów, rióie pózwaIalą twórcy wyegzekwować odwsPÓłPracowników i współtwórców spektatiu sńó ńi=Ję, swoje ,o=iiąźźni^i pomysły. Uczynić znich wspóttwórców swego dzida.

Element Pokory - o której często mówi Znaniecki - trzeba uzupełnić o odwagę, pozwalającątraktowaó oPerowe ograniczeńia jako specyficzne, artystyczne 'i Órganizacylno - produkcyjnewyzwania.
Konwencja, zwYczaje, sYstem Pra9Y: stają 9ig sprzymierzeńcem.lub wrogiem operowego reżysera,zaleŻnie od tego, na. ile zaakcePtuje,ph'.;e;'."*róy a |otem_je twórczo wykorzysta. ZnanieckitworzY więc ,,Partyturę ograniczeli", ńy potem stwori!ć' ńtyńĘ dzieła. W postawieuŚwiadamianych ogianiizeń- zrianiecki rcŚt tllńr<i'tiloŹorii Hóóluiź;óó;b"j.owaniem wolnościjako uświadomionej konieczności.
Lecz heglowska filozofia w artystycznym wydalritl oznacza, ze sfera konieczności wymagaistotnYch uzupełnień. Tę uzupółnieńia to ośóoońosż-;rtŃ,-'ń§o ''ialent, 

wyjątkowość,wrazliwoŚĆ, siła, determinacja, oiaz głę!:r_rta ." ; czasińioose istrrtna - sfóra nie-świadomości.

Po otrzYmaniu ,,Eugeniusza Oniegina" do realizacji, rozpoczął się dwuletni proces analizy ibudowania Projektu. Proba opisania tego zło:żanego &,)rocesti pot<aze - mam nadzieję - żeuwarunkowania Pozornie ograniczające wolnaść aftW mogą stanowić potężny bodziec Óu ióokreatywności i inwencji,
W PrzYPadku ,,Eugeniusza Oniegitla" głównym ograniczeniem ; pisze Znaniecki w swojej pracy -wYdawała się wielokulturowość pLlblIcŹności. Sp§ktakL mH łe p"r.*y*;ilw Hiszpanii, polsce,
ArgentYnie, Chorwacji, Rosji, L|rugwaju i we V/łoiieĆn. ńe=yu", iooójinuljący tego rodzajuwYzwanie jest zmuszony do poszuńwailia rnetafor i symboli crńerńvJriJń ooŃorco,u-ź ,.oznvtr,
lręgÓw kulturowYch. To ograniczenie zmusza clo dociórarlia do'głębóńi"ń,isiotnycn treści dzieła,do identYfikacji i tworzenia jego uniwersalnego przekazu. fizebi izukać uniwersatnego wymiaru isjad moia koncentracja na emocjach.
Znaniecki pisze, że ,zwrócił uwagę na.podtyiuł.opery nadany plzezjego twórcę; ,,sceny liryczne''.To pozwoliło mu uciec od estetyki realistycŹnej i =aąć Śię O"rOri"; emocjami niż narraĄą. Kluczado interPretacji szukał w poezji'i metaforże. 9Ęd pij*ui"i ó9&1"!vóńy-j6;'y"ł scenerii, w którejroz9ryWa się dramat bohaterÓW oPery. Dekor'acja gtała. slę oniryczna, zamglona, wypełnionaaleg.oriami i sYmbolami. Topniejący, jat serce Ońiógini locówv złiinaól zapłnił powoli scenęwodą. Od początku utspałpracy ze scenografem burlowańmi pzes,ti-eri iastraXcylnj inierealistyczną, idąc z-a schemate,m Qbrazolv*- §cen lirycznych. Ńog'tulg,a, 

"iarosć, 
młodosc - tosłowa klucze itematy clo rozwięania.

CzY Michał Znaniecki rna jakąŚ metodę p|,"tcy twórczej?. Po lekiurze doktorskiej dysertacji, którajest. rozbud9wa.ną analizą niómal wsziy'stxicrr elenreńłóvi i faz pracy nad operowym dziełem,mozna powiedzieć, że tą ńetodą jest pó prostu ,r,},.rÓ.iiu.
Do kaŻdej o7ery PrzYgotowuję się bardzo clokłabnie, analizuję zycie kompozytora, poznaję, jakpowstało libretto: czy powstawałcl tay dni, czy trzy lata.



Dogłębna, wnikliwa analiza .dotYczY.najpie.rw. parlytury, potem libretta, następnie przestrzeniteatru, gdzie opera ma być wlstawian'Ó, i dalej: ' Ó'O.ÓOv 1soliśc| chór, balet), scenografii,kostiumów, Świateł,.Po warsztatywykonawcze, sysiem próo i'"Ż;i"ń i*aiia, ouoret.Znaniecki jest artystą myślącym, ańalizu.jącym, i'iióóo-Ńńi" i ;ń;iir'Ó"n"ruiącym sceniczne,aftYstYczne rozwiązania.i pomysły. Waz_ń"les1 w tyin mysleniu iegó [iJrunek i cel. Jest nimzrozumienie PańYtury tak na Poziomie jednostkowym, oo§myją"vń r.onrrótnycn bohateróW ichkonkretną sytuację, konflikty, perypetie,' jak i na pórióńi" iińńóiś"lnrń:ió identyfikacja tematuoPery jej tematu uniwersalnego, jej przesłania, jej sensu. Reżyser r, Źa zadanie przekazać zamysłautora dzieła o7erowego. Ja staram się więc być wierny kompozytorowi a ,i" irÓJiir .t,ri"ror'"
lWazne jest takze i to, ze to myŚlenie wspańe jest talentem, wrazliwością, odwagą i otw!ńościąna insPiracje oraz niekonwencjonalne, zaŚt<axując 

", 
i Órrv tym logicznJlbunrcu widzenia całościrozwiązania.

Efektem jest inscenizacja, która staje się dziełem operowej sztuki.

lnscenizacYjnY stYl Michała Znanieckiego nie.poddaje się.jednozn acznym klasyfikacjom. Rezyser,który często jest autorem scenografii oó swoi'Órl .ńktuxji, lubi umieśićzać" axcję w zamkniętych,
PrecYzYjnie okreŚlonYch Przestrzóniach, nie ocJwołuląc się'leon"x Jo *tooricn oioastaliów. Lubigrę historycznym kostiumem, unika bezpośrednicn'Óonieiióń oó *Śńrcl;;Ś"i; .;i;ńili 6"erudYcja i ogromna wiedza zzakresu historii teatru i sztuki proworrije Ó;Óo zabawy rozmaitymikonwencja'l. W jego sPektaklach mozna napotkaelńznó ooniesień, wręcz cytaty z filmu,literatury, malarstwa i oczywiście teatru.
SamZnaniecki opisuje sńoją metodę pracy w taki sposób:
Do dzisiaj Posługuję się wzorem Giorgio S_trehlera, czyli buduję magiczną teatralną szkatułkę, anastęPnie Wzucam w nią ,,ziarnko grochtl" Luca Ronóoniego,'"czyli-*"znó tematy i mocny kluczinterpretacji, ktory zagraża konwencji lub ją demaskuje.

,,Eugeniusz Oniegin" Znanieckiego jest dziełem oryginalnym, zaskakująco śmiałym, imponującyrozmachem , a PrzY tym przemyślaną konstrukcją ." Żacnołvując atńośrźró ópoxi trioi"| śytl'iri"dzieło we wsPółczesności. ziąauje, i posługrijó się Óo*ÓŹnyń:, ,Ó.ńii^niami scenicznymi,inscenizacYjnYmi, które mogą u hiektóryĆrl wy-wóływać irytac;ę swoją dosłownością _-;a[-
zalewająca scenę, 

Y?:,r:?1?!39l.:]9|9iloryy Ży.rańdol, czy loóowa k;furń Órieląca a*;ś*i"iy -ale nie mozna odmówiĆ im wewnętrzńel 
|ogiń!, Śły oddziałlwania.vńooiu, pństycznej urody.Zresztą; PrzeProwadzenie. ostatnĘ częSciakcii utwoiu ń *ymiaize nień"i-ło ,inut na sceniewYPełnionej ryogą,, to.zadanie tylez od-wazne, co karkołomnó. Ąe w tym ńypadku zakończonesukcesem, choó budzące u wielu odbiorców kontrowersje. znarńite są sceny masowe.Znakomita jest reŻYseria głównych postaci dramatu, Ń efekcie której zyskują one napsychologicznej głębi i bogactwie osobowości.

lnscenizacja 
"Eugeniusza oniegina" je9t logiczna i konsekwentna W każdym elemencietworzącym spójną estetycznie i ańystycznie c:raźmyślowo całość.

Nie ,jest to,w tej recenzji pracy doktorskiej najwazniejsze, ale nie mogę sobie odmówić
PrzYjemnoŚci zwrócenia uwagi na zestawienie' przez Mióńała'znanieJriego * swojej dyseńacjikilku fragmentów recenzji dotyczących. o1cero.wego spektaklu ,,ĘugeniuŚiińiegin,,, tak krytyków
Polskich, jak i ze Świata.. Myślę, Źe i Znaniecń 

"rór,ił 
io nió nóz póńJu, ónói *u,fńi;;topatrzył tego wyboru swoim komentarzem.

Zadna z Polskich krYtYk nie zawiera elenrentu pclchwały, natomiast krytyki światowe są nimiwypełnione po brzegi.
Oto mała próbka z polskich recenzji:- Oniegin chodzi jak czaPla, Tatiana zzuca suknię do wody, potem ubiera ją mokrą. Brr Balettańczy, woda pryska.
- PaPierowa brzezina, emaliowane wiadra, tandetne rekwizyty to nie była stylizacja,postmodernizm czy figlowanie z konwencją, Ęlko zwyczajny brak gistu.- ", nadmiar efektow scenograficznych powoduje jedynie Ćhaos,-przeszkadzający i w śtedzeniu
_ dramatu.bohaterow, iw słuchaniu muz;yki...
ZrecenĄi światowych:' ", Oniegin za?ro7onowanY nam W La Platal'esf - istotnie - wspaniałym spektaklem scenicznym

oferującYm mnogoŚc idei, Pomysłow i symboliki, a wszystko to'ubrańe w nadzwyczajne piękno.



- SPektakl Teatro Argentino spełnił oczekiwania więane z jednym z najbardziej znanych iwcześniej n iejed nokrotn ie i nscenizowanych tytułow l i ryki rosyjśki ej'.- KreatYwnoŚĆ rodzimYch twórców oraz udział arĘstów zagranicznych, złożyły się na jeden znĄPiękniejszYch i najbardziej monumentalnych spektaki, ogtąóanicń ostatnim czasie wMontevideo.

OczYwiŚcie, mamY wYjŚciowo do czynienia z subiek-tywnym, wyborem kilku krytyk, z ichfragmentami, nie całYmi recenzjami. Mam wrazenie, ŻÓ Mión"ł 2nónieóńi-swietnie się bawi tworząctakie zestawY, ale by wyjŚĆ pozaznane stwierdzenie, iż nikt nie leŚt-piÓ.'ńi;,.'.' we własnym kraju,to recenzje Świadczą o tYm, Że twórczoŚc Znanieckiego wywołuje emocje, nie pozostawiaobojętnym, jest wyrazista, często prowokująca. A to naiozo duzo.

Mozna róŻnie oceniaĆ. nie tylko ,,Eugeniusza Oniegina", także inne dzieła Znanieckiego, ale wmoim Przekonaniu jest on ańystą odwaznym, posrirloulącym, nie oo;ącyń Śię iv.v6u, i irry'iy,niezwYkle Świadomym. To- włiśnie śńiaoómose iósi jego nói'ńżr"ni"jszym rezyserskimnazędziem.
Jed nocześn ie świadomość może tworzyć ogran iczen ia.
To w ŚwiadomoŚci roclzi.się lęk.- napisał Tideusz kińto, w swoim ,,Małym manifeście,, . Miał nauwadze lęk egzYstencjalny, a bę<ląc artystą. takze niezwllłó śńi"dffiiń; miał przekonanie, żenaleŻY W Sztuce, w twóiczości,' cŻerpaĆ r"ówn.ież Ź pa.lłaaów ńóŚńi";orós!i, i;;;ói,-,
PrzeczuĆ, intuicji. Nawet szaleństwa, Z'czegoś nie oo r<oń"" Ś*i"o[ń"d-i to ,o." zdawaó się
Paradoksalne, Że otwarcie na podświaOomo]ść może być wynikień swiióómosci.

OPera ,,Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego.wyrezyserowana przez Znanieckiego w operzew Bilbao w 2011 roku została uhonorowana próstiżówą hagrodą Frindacji ńemios Lir.icos Teatro
,9:lryę.or za najlepszą produkcję premieroivą rot<u w Hisźpanii. -----' 

'

W 201'1 za sPektakl ,,EugeniusŹ'Oniegin" Ćyser otrzymał nagrodę premios Llricos Teatrocampoamor, dla najlepszej produkcji preńierowejroku w ńiszpanii." 
- -'

3. Ocena rozprawy doktorskiej

Jemaje1, roz?raw[ doktorskiej jest rola ogralliczeń w pracy rezysera operowego - pisze MichałZnaniecki.
Teza,lłórą stawia autor rozprawy brzmi: reżyseria operowa jest dużo bardziej skomptikowana oddramatYcznej, PoniewaŻ musi brac pod uwagę ścć/e z nią związarle ograniczenia. opera jest
,klatką", ktora zmusza do respekto.wania rozmaitych czynniiów, a -rola 

reżysera stanowi
najważn iejszy elemęnt.tej konstru kcj i. Nazw ij my ją,,złotą klatkĘ" pokory.
To zestawienie moze budzić zdurnienie: artysia i [okoia?l Ń iiniegó*ym pojęciu ańysta to ktoś
PozbawionY Pokory ktoŚ, kto narzuca innym :*oją wi4ę, xtoŚ, tió ińórąi"bazuje"główńi" ńuswojej autonomii, odrębrlości, szczegóiności,'ńy;ąftowośći. wolnósći. l egotlzńi". ioGombrowiczowskie: w poniedziałek ja, wó wtorek'la, we sroóói" it"[Ó;Efi" xonóiligóoniu.Autor w swojej dYsertacji pokazuje słerę ograniczeń',w którE ńóiu.r".ę Óz}.", operowy, w całejjej żożoności, skomplikowaniu i ioniekĄd bogactwieW kolejnYch rozdziałach .Pracy autoi.anaTizuje wszystkie komponenty spektaklu operowe,wszYstkie fazY PracY nad nią oraz v/szystkie uwórunkońania t"., łoń"i=y".ą"". począwszy odkonwencji, libretta,, muzyki, partytlry, poprzez_wspołpracę z solistami, cńiióm, drł6;i"[.,,wsPołPracownikami,, ja,k.scenogr-at, Ónbreograf, XcJsiiuńogirat, realizatoi Świaua, po specyfikęteatralnej przestrzeni, jej akustykę, poziom'-i mozliwości ÓÓÓukóvń *"-r.źiittj*];ó;ź;;i;
Prób, budzet i kulturę kraju, w którym inscenizacja powstaje. Moje projekty byĘ zawszedostosowane do moŻliwoŚci sceny, na ktoĄ opiacowałe*, budzrtr, 'ńydolności 

pracowni
kraw iecki ch i warsztatow stolarskich

młody reŻyser poslttlię.ca się opeze, czy porz-uca dla niej ieatr dramaĘczny, po krotkotrwałej
euforii zwięanej z wielk9Ścią sceny czy wysokością budż-etu, zaczyna z pzerażeniem uświadamiac
sobie, jak wiele musi się jeszcze łlauczyć - stwieidza Znaniecki'oonosąc-.ię oo własne; orogitwórczej i własnych doświadczeń.

b



RozPrawa Pokazuje metodę Pracy twórczej ańysty. Na przykła dzie analizy powstawania spektakluEugeniusz oniegin mozemY zobaczyć,, i"x u,ty"t"- iiagu;ę na. poszczególnych etapach, wkolejnYch obszarach i kolejnych piętraón'ouctońńiu-J*5jelautorsxieji Nic!Ęacjiopery. początekwyznacza libretto i pańytura.

W ,,Eugeniuszu onieginie" skuPiłem się na znalezieniu fu*? klucza, wychodząc od ana1zyPoetYckiej tekstu dramatycznego. Kźdejscenie nadałem tytuł-temat, każó;j )ś-i";; _":;ńoklucz,(",) Narzucenie sobie taiie1 dyscypliny jak słowo t<lućz uwłań ii ńo", z wźniejszych
ętap.9w przygotowawczych i nscenizacj i.
Analiza tego Przedstówiona. w_clysertacji doktorskiej jest niezmiernie pouczająca, wręczfascYnująca, Praca doktorska Zninieckióg" juŚi *nińi*yrn, choć przy tym skrótowym, alerzeczowYm, oPisem niernal kazdego as_pektu-pracy.nad opeiowym oziełeń. Analiza pozwala mu,jako, twórcY zaPanować nad mateiią operowego dzieła,nio pńóes"ń l"d t*orzenia.Bogactwo doŚwiadczeń zebranYch podczas §rzygotońatn do premiery ,,Eugeniusza oniegina,, wBilbao utwierdza mnie w Płzekonaniu,.że ao ńóznieisiwh 

_narzędzi pracy reżysera operowegonaleŻY uPzedzające roz7oznanie i umiejętne wykorzysiaiie róznego typu ograniczeń zwięanych zprodukcją spektaklu.

|ra9a naPisana jest PrzejrzyŚcie, stylowo, 1przy tym oszczędnie i bogato w treści.CzYta się ją bez większycń trudno3ci, z'ci.jt;ń,;'ś"ią,-ńcżuciem oóxr!*"ńia nieznany ch bądźmało znanych obszarów twórczego zmagania się =-oń6,riń widowiskiem.Lektura tej pracy sprawia wiele pizyj"TĘ:i, ńi góÓ-,1rgrę9;, Óo,nil czym,jak i erudycyjnym.JęzYk, którym Praca jest naPisina jest żywy, a'przy tyń literacko stylowy, wychodzący pozanormę poprawności.
Dysertacja spełnia wszelkie wymogi stawiane pracom doktorskim.
Biorąc pod uwagę jej konstrrikcję| zawarte zŻłącziiri, w-bostaci bibliografii, moze ona stanowićwzorzec dla tego typu prac.

4. KONKLUZJA:

W związku z postępowaniem o nadanie_ stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinieańYstYcznej sztuk filmowych i teatralnych. P3nu mgr Micńałowi Znanióórlemu, przeprowadzanymPrzez Radę DYscYPlinY Akademii ibatralnej iń. Aletsanora Zelwerowicza w Warszawie,stwierdzam, Że dzieło będące przedmiote1 ągJleoońali3 or^, ÓÓiuń"'oottorska spełniająwYmagania okreŚlone w ań. 186 ustawy zdnia'2o lip'Óa eól8 roku prańó o'śzr.olruóińie ń!;;ri;iNauce (Rozdział2,}ddział 1). Ninie.jsŹym,wnioskuję_o ÓÓoięcie dalszych czynnoscl zwlązanychzprocedurą postępowania o nadanie Śtoirnia doktorł ńańu magistrowi Michałowi znanieckiemu wdziedzinie sztuki w dyscyplinie ańystycżne; sztufiilńońvón i tóatrainych. 
- - -
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