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nota wydawcy

Wydanie tłumaczenia „11 spotkań teatralnych z udziałem Robina Renucci” jest czę-
ścią projektu „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”. 
Celem niniejszego projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń, zmierzająca do 
osiągnięcia merytorycznej podstawy do stworzenia nowej, polskiej wspólnoty 
teatru. Zamysł ten zakorzeniony jest od ponad stu lat w polskiej tradycji i stano-
wił on integralną część polskiej kultury teatralnej do czasu, kiedy zmiana ustroju 
uniemożliwiła jego aktywne kontynuowanie.
Europejskimi partnerami projektu są przedstawiciele teatru amatorskiego z Da-
nii, Francji i Niemiec: DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed, FNCTA 
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation oraz Bund Deut-
scher Amateurtheater. Do polskich partnerów należą Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego oraz Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian. Rolę koordyna-
tora pełni Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka.
W sierpniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zyskało 
rangę polskiej siedziby Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskie-
go AITA/IATA. Wsparcie merytoryczne naszych przyjaciół podczas europejskich  
i światowych konferencji, jak również regularne uczestnictwo polskich zespołów 
teatralnych na festiwalach międzynarodowych,  rozjaśniło horyzont zarówno 
dyskutantom, jak i występującym i prowadzącym.
Podczas spotkań ze środowiskiem teatralnym w Bielsku-Białej, Szczecinie i War-
szawie, oraz na międzynarodowych spotkaniach w Berlinie, Kopenhadze, Pary-
żu, Rødekro i Warszawie, mieliśmy okazję przedyskutować kwestię aktualnych 
potrzeb ludzi teatru, pracujących z amatorami, oraz zastanowić się, jakie istnieją 
rozwiązania, by te potrzeby zadowolić.   
Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zwołuje wszystkich działaczy 
teatru, którzy czują chęć i potrzebę wzajemnego rozwoju rzemiosła, warsztatu 
i możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu kultury teatralnej, nie tylko na 
płaszczyźnie lokalnej, ale w kraju i za granicą. Wspólnie jesteśmy w stanie nawią-
zać dialog z ciałem publicznym, z zamiarem polepszenia warunków doświadcza-
nia i tworzenia teatru. 
Po piętnastomiesięcznym projekcie jesteśmy niewątpliwie dojrzalsi, odważniejsi 
i lepiej przygotowani, by podjąć się misji przywrócenia wspólnoty teatralnej do 
życia.

Simon Blaschko
Prezes Towarzystwa Teatralnego 

im. Jędrzeja Cierniaka
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Człowiek teatru i kina, aktor, który rozpoczął swoją przygodę z teatrem w wieku 16 lat podczas 
stażu reżyserskiego. Kształcił się w szkole Charles-Dullin, gdzie duża część zajęć była poświę-
cona pracy z ciałem według metody Jacques’a Lecoqa , a następnie w renomowanej paryskiej 
wyższej szkole sztuki dramatycznej „Conservatoire national supérieur d’art dramatique”. W 1981 
roku Renucci debiutuje na dużym ekranie w trillerze Eaux profondes w reżyserii Michela Devile-
’a. Później występuje m.in. w filmie Fort Saganne Alaina Corneau, ale sławę przynosi mu rola kry-
tyka sztuki w filmie Jean-Charles’a Tacchella Escalier C. Grał w filmach reżyserowanych przez 
Diane Kurys, Aline Issermann, Denysa Grenier-Deferre, braci Dardenne, Claude’a Chabrola, 
Istvana Szabo, a w późniejszych latach również u Jean-Pierre’a Mocky, Bernardo Bertolucciego 
oraz Jean-Paula Salomé. Sam wyreżyserował w 1997 roku film telewizyjny La Femme d’un seul 
homme. W swoim dorobku teatralnym ma pracę m.in. z  Jeanem Mercure, Jean-Pierrem Miquel, 
Rogerem Planchon, Marcelem Bluval, Patricem Chereau i Antoinem Vitez.
W 1998 roku założył „Stowarzyszenie międzynarodowych spotkań artystycznych” (Association 
des rencontres internationales artistiques, ARIA) miejsce kształcenia poprzez grę teatralną w ra-
mach kultury publicznej. Renomę dały Stowarzyszeniu „Międzynarodowe spotkania teatralne na 
Korsyce”. Ponadto ARIA organizuje imprezy kulturalne przez cały rok, głównie w środowiskach 
szkolnych, co dało początek aktywnej współpracy szkół z ludźmi teatru.

Na początku lat 80-tych zeszłego wieku, Katell Tison-Deimat wybrała zawód nauczycielki na 
bretońskiej wyspie Île-de-Bréhat, gdzie pracowała z dziećmi w wieku od 7 do 12 lat. Tam stawia 
też pierwsze kroki w dziedzinie tzw. kształcenia kooperatywnego (pédagogie coopérative) i edu-
kacji kulturowej (organizuje festiwal, klub filmowy i bibliotekę związaną z życiem szkoły). Pro-
wadzone przez nią zajęcia stają się miejscem wystaw, goszczą muzyków, artystów plastyków, 
aktorów. 10 lat później, jako dyrektor przedszkola i wychowawca, Deimat dalej rozwija w Bretanii 
różnorodne formy kształcenia kulturalnego i artystycznego: klasy o profilu kulturoznawczym, 
„wyprawy artystyczne”, klasy artystyczne o profilu teatralnym, itp. Jest członkiem ANRAT  od 
1992 roku.
W 1995 r. zakłada z Paulem Tisonem, reżyserem teatralnym, stowarzyszenie „Jak on to robi?” 
(Mais comment fait-il?),  które bierze udział w wielu imprezach teatralnych. Jednocześnie prze-
wodniczy regionalnemu „Stowarzyszeniu Współpracy Międzyszkolnej”(Office centrale de co-
opération à l’école OCCE), prowadzącemu działalność na rzecz praw uczniów. Z jej inicjatywy 
obie te instytucje rozpoczynają współpracę, czego owocem są „Dziecięce spotkania teatralne” 
(Rencontres théâtrales d’enfants), podczas których, każdego roku, uczniowie pierwszych klas 
mają okazję poznać tajniki sztuki teatralnej. W ostatnim czasie Katell Tison-Deimat osiągnęła ma-
gisterium z dziedziny badań nad teatrem na uniwersytecie Rennes-II. Tytuł jej pracy dyplomowej 
brzmi „Zagadnienie sztuki w teatrze dziecięcym”.

ROBIN RENUCCI

KATELL TISON-DEIMAT



5

Mieliśmy sen...

Stowarzyszenie ANRAT (francuskie „Krajowe stowarzyszenie stu-
diów i działalności teatralnej”) od dawna promuje ideę współpra-
cy artysty z pedagogiem podczas wprowadzania teatru do zajęć 
szkolnych dla dzieci. Idea ta, która nie zyskała jeszcze formy pro-
gramu dydaktycznego, stała się okazją zjednoczenia działań szkol-
nych i teatralnych we wspólnym celu.
Dzięki „Warsztatom teatralnym”, i dzięki współpracy z wydaw-
nictwem Actes Sud, udało się to osiągnąć, jednocząc w każdym 
projekcie wysiłki dwojga profesjonalistów, jednego związanego 
ze sceną i drugiego - ze szkołą. Dlatego niniejsza książka mówi 
dwoma językami - artysty i pedagoga - i zmierza do osiągnięcia 
wspólnego celu poprzez konkretne, ale zarazem ludyczne ćwicze-
nia, wprowadzenie w świat teatru uczniów wszystkich poziomów 
nauczania, od podstawówki do klas maturalnych.
Nie są to jednak ani książki kucharskie ani słowniki teatralnego 
esperanto. Niniejsze warsztaty są subiektywnym zbiorem este-
tycznych, filozoficznych, artystycznych i wreszcie pedagogicz-
nych propozycji artysty, który w swoim doświadczeniu zawodo-
wym nie koniecznie miał styczność z metodyką kształcenia.
Nasze warsztaty, skierowane do klas szkolnych, są odpowiedzią na 
zapytanie skierowane do każdego z artystów: co by zrobił, gdyby 
w ciągu dwunastu seansów miał zaznajomić klasę szkolną z pracą 
teatralną?
Każde warsztaty są więc unikalną odpowiedzią na to pytanie, za-
proszeniem do wejścia w wielobarwny świat teatru.

Jean-Pierre Loriol
Délégué national de l’ANRAT
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TYTUŁEM WSTĘPU
Wyobraźnia, moje dziecko.
René Char

Niniejszy program warsztatów teatralnych powstał z inicjatywy ANRAT, które 
pragnęło zgromadzić w jednym dziele pomysły artysty wspomaganego przez 
pedagoga. Zawarte tu propozycje praktyki artystycznej, proste, konkretne i lu-
dyczne, są z jednej strony gotowymi scenariuszami lekcji teatralnych, a z drugiej 
punktem wyjścia do odkrywania nowych dziedzin, podążając za pomysłami pro-
wadzącego albo grupy: snucia wątku myśli i tworzenia z niego obrazów.
Poniższe jedenaście spotkań zostało stworzone z pomysłu i praktyki zawodowej 
Robina Renucci, uwzględniając umiejętności i predyspozycje dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym, poczynając od pierwszych klas szkoły podstawowej.

Założenia tych spotkań są następujące:

•	 praca	z	całą	klasą:	uczestnikami	zajęć	są	wszyscy	uczniowie,	nie	tylko	chętni;
•	 ściśle	określone	miejsce	i	czas	zajęć	(wpisujące	się	w	ramy	aktywności	szkol-
nych), poświęcone w całości pracy teatralnej, mają sens jedynie jako część szer-
szego	programu	nauczania	sztuki	i	kultury;
•	 swobodne	 miejsce	 pracy	 dające	 uczestnikom	 poczucie	 komfortu:	 z	właściwą	
temperaturą powietrza, ciche, wyposażone w wykładzinę lub dywan pozwalają-
cy na wygodne siadanie lub kładzenie się.

Scenariusz każdych zajęć składa się z trzech etapów:
•	 odkrywania	nowego	tematu	poprzez	bodźce	zmysłowe.	Ten	etap	dzieli	się	za-
zwyczaj na pracę indywidualną i zespołową (w parze albo w kilka osób, chórem). 
Nie potrzeba tu żadnych dodatkowych materiałów, jedynie wolną przestrzeń, 
gdzie uczniowie mogą usiąść w kole. Te ćwiczenia mogą prowadzić do improwi-
zacji,	poprzez	które	uczniowie	rozpoczynają	między	sobą	grę;
•	 propozycji	 improwizacji,	 która	 zakłada,	 że	 każdy	 uczeń	 znajdzie	 się	 w	 grze	  
i	pod	obserwacją;	dokona	autoobserwacji	swoich	działań,	będzie	oglądany	przez	
swoich kolegów, prowadzącego (artystę, pedagoga), w końcu sam zmieni się  
w widza, który analizuje, komentuje, itd. „Z czym wam się to kojarzy?”. Prowadzą-
cy korzysta na tym etapie z propozycji samych uczniów, które służą rozwinięciu 
tematu,	wprowadzeniu	nowych	wątków;
•	 wyboru	tekstów	spośród	pozycji	literatury	dziecięcej	i	młodzieżowej	oraz	dzieł	
dramatycznych i poetyckich, które pozwalają połączyć ćwiczenia aktorskie z lite-
raturą, 
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wpisać je w szerszy kontekst kulturowy. Proponowane teksty, lub ich fragmen-
ty, są „teatralnie użyteczne” (lektura na głos, rysunek, alternatywne scenariusze, 
odgrywanie scen z tekstu, odkrywanie na nowo lektury), stanowią praktyczny 
materiał dydaktyczny, do wykorzystania w części lub w całości. Innym razem wy-
korzystujemy podtekst dzieła, które staje się dla nas pretekstem do nowej gry (im-
prowizacja na temat jakiejś sytuacji albo odgrywanie sceny z dwoma postaciami 
przy udziale dziesięciorga uczniów).

Odpowiedzi uczniów zachęconych przez prowadzącego są często bardzo od-
krywcze. Ważne, żeby uczniowi mogli się wypowiedzieć na każdym etapie pra-
cy. To dlatego opisaliśmy prawdopodobne sytuacje pobudzające reakcje uczniów, 
jednak bez narzucania, w jakim kierunku odpowiedzi prawdziwych uczniów 
nas zaprowadzą. Dzięki opisanym reakcjom, prowadzący - artysta lub pedagog 
- może wyobrazić sobie możliwe „wznowienia” i „rozbudowania” sytuacji, które 
są tak charakterystyczne dla pracy teatralnej opartej na odczuciach zmysłowych, 
wrażliwości, wyobraźni, itp. Na drodze kreacji artystycznej uczeń powinien za-
chować swoją inwencję twórczą. Edukacja artystyczna nie polega bowiem na 
prostym przekazywaniu wiedzy od „wiedzącego” nauczyciela do „niewiedzące-
go” ucznia, ani na lekcjach opartych na takiej „transmisji” wiedzy.
Odnośniki literackie są podstawą dla prowadzących zajęcia. Celem nie jest tu jed-
nak nauczenie się na pamięć wiersza ani odegranie danej scenki na koniec zajęć, 
ale nabranie umiejętności samodzielnego przetwarzania na scenie konkretnych 
propozycji literackich. Lektura ma też za zadanie rozwinąć umiejętności aktorskie 
uczniów i ich wyobraźnię, utwierdzić ich w przeżywanym doświadczeniu.

FORMA ZAJĘĆ

Każde spotkanie to seans trwający około dwóch godzin . Każde odpowiada pod-
stawowym założeniom, według których uczniowie odkrywają świat zmysłami, 
budując w ten sposób własne „ja”. Nie ograniczamy się też do zwykłej oceny este-
tycznej;	przez	pojęcie	estetyki	rozumiemy	metodę	poznawczą,	odkrywanie	pięk-
na, prawdy, dobra. Odczuwanie za pomocą pięciu zmysłów, stopniowo sprowa-
dzane do świadomego procesu, jest również swoistym śnieniem na jawie, które 
rozwija wyobraźnię. Ćwiczenia oddechowe pomagają uczniom w skupieniu uwa-
gi (odnalezieniu swojego środka), żeby wychodząc z wnętrza ciała na zewnątrz 
nauczyć się też panować nad swoim głosem i nadawać mu właściwy kierunek.

      
Katell Tison-Deimat

Robin Renucci
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Wskazówki dla użytkownika

Cel zajęć
Ćwiczenia z tekstem: wybór tekstów jest podany pod koniec 
każdego spotkania. Jest to propozycja dodatkowa, dlatego nie 
figuruje jako materiał potrzebny w czasie zajęć.
Przybory potrzebne w czasie zajęć: miech, świeczki, baloniki, 
słomki,	itp.;	mąka,	woda	w	płytkim,	szerokim	naczyniu,	pocię-
ta	bibuła,	skrawki	materiałów;	kolorowe	taśmy	klejące,	kreda,	
maski neutralne , kilka tradycyjnych masek z commedia del-
l’arte, teatru chińskiego albo inne podobne.
Strój: wygodne ubranie, w którym dziecko może się swobod-
nie poruszać i wygląda „neutralnie”.
Konwencja: w opisach zajęć praktycznych trzymaliśmy się na-
zewnictwa „prowadzący” i „uczeń” . Jako „prowadzący” może 
jednak występować więcej osób, np. nauczyciel i aktor. Czę-
sto rolą nauczyciela jest rozpoczęcie zabawy, a następnie jego 
partner, artysta, znajduje w niej „momenty pracy”, z których 
tworzy seans ćwiczeń teatralnych. Całkowicie empiryczny 
charakter tej współpracy między nauką a sztuką nie pozwa-
la wskazać dokładnie ani opisać tych kluczowych momen-
tów „przejścia” z zabawy do ćwiczenia gry teatralnej, jednak 
daje wskazówki, jak je wyszukać. Uczniami mogą być dzieci  
z pierwszych klas szkoły podstawowej, jak i aktorzy amatorzy 
w starszym wieku.
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1  PRAWDA - NIEPRAWDA
 PRACA Z WRAŻENIAMI

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Uczniowie siedzą w kręgu, po turecku. Spokojny oddech, oczy 
mogą być z początku zamknięte, dzięki czemu łatwiej jest 
osiągnąć skupienie (odnaleźć swój środek). Mimo iż jesteśmy 
w grupie, każdy przygotowuje się do spotkania z sobą samym, 
ze swoimi wrażeniami zmysłowymi.
Prowadzący zaprasza uczniów do ćwiczenia: wyobraźcie 
sobie plasterek cytryny, coś o charakterystycznym sma-
ku (przyjemnym albo mniej przyjemnym, np. gorzki syrop). 
Przypomnijcie sobie zapach, kwaśny albo gorzki smak na ję-
zyku, wszystko, co wtedy czuliście.

 
Odczucie poprzedza odtwarzanie danego stanu, znale-
zienie w sobie właściwego wrażenia pozwala na wier-
niejsze oddanie go, nadaje wiarygodności.

Następnie, nie rozglądając się dookoła, ale idąc za wskazów-
kami prowadzącego, każdy wyobraża sobie winogrono, które 
najpierw bada palcami, mierzy, obraca na wszystkie sposoby. 
Później, wzrokiem i dotykiem, tylko dla siebie (bez słów), każ-
dy definiuje kształt winogrona, jego kolor, przezroczystość, 
teksturę, przekładając je z ręki do ręki (utrzymując ten sam 
układ palców w każdej dłoni), obserwuje, czy winogrono od-
kształca się pod delikatnym naciskiem, itp. Na koniec uczeń 
bierze winogrono do ust i miażdży je zębami: jakie to uczucie, 
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kiedy winogrono pęka? W którym momencie pęka? Jaki ma 
smak?

Trzeba pamiętać, że postrzeganie leży u podstaw odtwarzania 
rzeczywistości. Chęć bycia realistycznym 
i naturalnym nie jest tutaj właściwym podejściem. Uczeń, któ-
ry obserwuje uważnie, więcej zyska w odbiorze rzeczywisto-
ści i pobudzi swoją wyobraźnię, co pozwoli mu zrozumieć, że 
„teatr to również obserwacja”.

W parach
W kolejnym etapie uczniowie ćwiczą w parach, siedzą przo-
dem do siebie: jeden z nich odtwarza ponownie wrażenia 
zmysłowe towarzyszące wyobrażaniu sobie winogrona, pod-
czas gdy drugi obserwuje i ocenia wierność przekazu. Celem 
nie jest odegranie scenki. Jeśli uczeń naprawdę czuje to, co 
robi, jego gesty będą odbierane jako prawdziwe. Kiedy jeden 
bawi się wymyślonym winogronem, drugi patrzy i mówi, czy 
wierzy w ten przekaz („prawda”/„nieprawda”). Prowadzący 
w tym czasie przechodzi od jednej pary do drugiej i również 
obserwuje sytuacje, które mogą posłużyć w dalszej części za-
jęć przy improwizacji. Po tym jak pary zamieniają się rolami 
aktor/obserwator, prowadzący podrzuca uczniom kolejne 
pomysły: podawanie sobie wymyślonej piłki, kulki, innego 
przedmiotu;	można	przy	tym	zmieniać	 jego	rozmiar,	kształt,	
rodzaj materiału, z którego jest zrobiony (twardy/miękki/deli-
katny, gładki/chropowaty), jego masę (ciężki/lekki), tempera-
turę (lodowaty/gorący/letni). W tym momencie mogą się też 
pojawić „mikro-wypowiedzi”. Prowadzący, który przygląda 
się scenom, może pomóc w nazwaniu wrażeń, żeby je wzbo-
gacić i ukierunkować.
Przykład: podajemy sobie winogrono. Z początku uważamy, 
żeby nie zmieniło wielkości i formy. Następnie winogrono 
może się rozmnożyć i stać się całą kiścią (zmienia się masa, 
sposób trzymania). Albo też winogrono rośnie i rośnie. Może 
nawet przerosnąć ucznia, który w tym momencie zmienia się 
w małe zwierzątko (pszczołę, która zbiera nektar, albo mysz, 
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która turla owoc). Z tej pracy w parach powoli tworzy się hi-
storia, w którą może włączyć się więcej uczestników.

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Gra w odtwarzanie wrażeń
Dzielimy uczniów na dwie grupy, z których jedna gra, a dru-
ga obserwuje. To jest moment na rozwinięcie zapamięta-
nych „mikro-wypowiedzi” uczniów z poprzednich ćwiczeń,  
np.: kilkoro z nich jest kolonią mrówek, która próbuje prze-
turlać ogromne winogrono. Wciąż chodzi o odczuwanie, a nie  
o	 pokazywanie;	 uczeń	 próbuje	wymyślić,	 co	 by	 zrobił,	 gdy-
by był mrówką pchającą lub podnoszącą wielkie winogrono.  
Kiedy wyczujemy właściwy dla siebie moment i „wczujemy 
się” w sytuację, sposób odtworzenia jej staje się bardziej oczy-
wisty.

Teraz prowadzący wybiera jednego lub dwoje uczniów i prosi 
o powtórzenie przed resztą grupy ich scenek: chodzi o roz-
winięcie dobrego pomysłu, wiarygodnego szczegółu, ale też 
o uświadomienie uczniom korzyści płynących z dzielenia się 
swoimi pomysłami, odkryciami. Obserwowanie tej scenki 
może pomóc wszystkim w zrozumieniu idei ćwiczenia, nato-
miast powtarzając swój pomysł sam gracz lepiej go zapamięta.

W miarę jak uczniowie nabierają pewności siebie dzięki pra-
cy w grupie, któryś z nich może odważyć się zagrać samo-
dzielnie. Ochotnik, siedząc w ciszy na podłodze (po turecku), 
twarzą do innych, wyobraża sobie igłę . Trzymając ją w dwóch 
palcach, w drugą rękę bierze kawałek nitki, sprawdza jej dłu-
gość, znajduje koniec i ślini go, wreszcie nawleka igłę na nitkę.
Pozostali uczniowie są aktywnymi widzami: mają wskazać 
moment, w którym naprawdę widzą nitkę i igłę, kiedy gra 
spotyka się z prawdziwymi odczuciami. Uwaga na stereoty-
powe myślenie: „naśladowanie” to nie udawanie. Zróbmy to 
jeszcze raz, wyobrażając sobie igłę i nitkę różnych rozmiarów: 
nitka może być gruba i ciężka, a igła długa z wielkim okiem. 
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Uczeń musi podnieść ciężką „nić” do dziurki, itp. Taka opera-
cja wymaga pomocy, więc koledzy mogą dołączyć do zabawy  
w nawlekanie. Przypomina to grę klauna, kiedy wyolbrzymia-
my,	przerysowujemy;	wszystko	 to	powoduje	w	grupie	natu-
ralny śmiech.

Zacznijmy od rzeczy realnych: im bardziej jesteśmy 
konkretni, tym łatwiej jest nam pracować wyobraźnią. 
Unikamy udawania; próbujemy najpierw poczuć sami 
to, co wydaje nam się prawdziwe i właściwe - dzięki 
temu będziemy bardziej wiarygodni dla innych. Na 
tym etapie ćwiczenia zaczynamy odrywać się stop-
niowo od rzeczywistości, przekonując obserwującego, 
że to, co widzi, to „prawda”.

Za każdym razem odkrywamy za pomocą naszych 
pięciu zmysłów nowy, wyimaginowany przedmiot. 
Chodzi o to, aby ten przedmiot nami „grał”, powodo-
wał u nas konkretne działania. Wiele zależy od samego 
przedmiotu, np. to, jak długo zajmie odkrywającemu 
go aktorowi wyczucie właściwego momentu; momen-
tu, w którym widz sam „zobaczy” to, co odczuwa aktor.

Jeśli samodzielne próby sprawiają uczniom trudność, można 
wrócić do ćwiczenia w kręgu z połową grupy, która przeka-
zuje	sobie	wymyślony	przedmiot;	tym	razem	niech	będzie	to	
bardzo małe pudełeczko, które rośnie za każdym razem, gdy 
jest przekazywane z ręki do ręki. To rośnięcie musi się dać od-
czuć osobie, która pudełko trzyma i powinno być zauważalne 
na zewnątrz. Uczeń ma za zadanie przejąć pudełko, zbadać je 
i poczuć jak rośnie, zanim przekaże je sąsiadowi. Ćwiczenie 
trwa do momentu, gdy pudełko urośnie do rozmiarów wiel-
kiego pudła, do którego gracz może wejść, a za nim wchodzą 
również pozostali. W jaki sposób wejść do środka, wspiąć się? 
Co czujemy będąc wewnątrz? Jak definiujemy ściany? Przez 
cały czas widzowie - np. druga połowa grupy - uważnie ob-
serwują sytuację, by móc ocenić na koniec ćwiczenie, czy było 
ono wiarygodne.
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ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Możemy ćwiczyć również odczucia związane z jedzeniem: 
smaki, uczucie napływającej do ust śliny, pożerania, aż do 
zrozumienia wielowymiarowości pożywienia: począwszy od 
konkretnych odczuć smakowych, aż do metaforycznego sen-
su pożywienia.

Fragment I, o jedzeniu powodującym rosnący apetyt 
W dziele „L’Ogrelet” Suzanne Lebeau (Lanctôt éditeur, 1997 lub 
Editions théâtrales, „Théâtrales Jeunesse”, 2003) opisuje ma-
łego ogra , który skończył sześć lat i właśnie idzie pierwszy 
raz do szkoły. Jego mama, która aż do dziś ukrywała przed 
nim prawdziwą ogrzą naturę, towarzyszy mu w nowym  
doświadczeniu:

Mój mały Ogr,
poiłam go mlekiem,
dawałam mu, co tylko chciał.
Zajadał marchewkę i rzepę,
leśne jagody 
i galaretkę z dzikiej róży.
Nigdy nie poczuł zapachu świeżej krwi,
nigdy nie miał w ręce kości,
nawet małej kosteczki z kurczaka
i nigdy nie skosztował surowego mięsa.

Teraz idzie pierwszy raz do szkoły
i ma wielką ochotę
nauczyć się czytać.

Mały Ogr pozna smaki i kolory, które przyciągają ogry, ale 
nauczy się też radzić sobie z wrodzonymi skłonnościami nie 
stając się krwiożerczym potworem.
W innym fragmencie utworu, w drugiej scenie, „Gdy Mały Ogr 
odkrywa kolor czerwony”, uaktywnia się kolejny zmysł - wzro-
ku - w poszukiwaniu koloru czerwonego.
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Fragment jest najpierw czytany na głos, a potem niektóre cy-
taty mogą być recytowane przez uczniów z tekstem w ręku. 
Zachęcamy przy tym uczniów do zabawy tekstem, wyobraża-
jąc sobie, jakby właśnie pili mleko albo trzymali w ręce kość 
lub kawałek mięsa. Celem jest obudzenie ciekawości słowa  
i całej historii, do której prowadzący może powrócić później, 
np. po całym dniu w szkole, zaspokajając ciekawość uczniów  
i wynagradzając ich pracę.

Fragment II, o innych, bardziej symbolicznych sposobach 
jedzenia/pożerania
W książce „Mange-moi” („Zjedz mnie”) autorstwa Nathalie Pa-
pin (L’Ecole des loisirs, „Théâtre”, 1999), Alia, mała dziewczyn-
ka cierpiąca na bulimię, chcąc uratować ogra, który nie chce 
jeść dzieci, poznaje różne typy „pożeraczy”: pożeracza pamię-
ci, pożeracza czasu, a także wyrażenia takie jak „pożerać coś 
oczami”. […]  Ćwiczenie będzie tym razem polegać na poszuki-
waniu razem z uczniami idiomów, które odnoszą się do smaku 
(„spijać słowa z czyichś ust”, „być źródłem wiedzy”, „połknąć 
książkę”, itp.) pamiętając wciąż o poszukiwaniu w sobie wła-
ściwych odczuć, jak przy ćwiczeniu z winogronem.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

· O rośnięciu i zmianie skali postrzegania:

„Jaś i magiczna fasola” (tradycyjna baśń anglosaska).

„Kuba i ogromna brzoskwinia”, Roald Dahl (tłum. Jerzy Łoziński, wyd. Zysk i S-ka,2008).

„Arlequin et la mouche” (tradycyjna włoska commedia dell’arte, Dario Fo) .

„Kredens”, Arthur Rimbaud, (wiersz w tłumaczeniu M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej).

· W języku polskim można znaleźć następującą literaturę na ten temat :

„Alicja w Krainie Czarów”, Lewis Carroll, rozdział I „Królicza nora”  

(tłum. Bogumiła Kaniewska, wyd.Wiga, 2011).
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2  RODZAJE ODDECHU
 AKT PIERWSZY - WYDECH 

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Uczniowie szukają sobie miejsca w przestrzeni pracy nie 
zwracając uwagi na innych. 
Prosimy ich, żeby do tego ćwiczenia położyli się na plecach na 
podłodze. Ćwiczenie polega na wypuszczeniu z płuc tak dużej 
ilości powietrza, jak się da, „opróżnieniu” ich. Dorosły prosi 
dzieci, żeby zwróciły szczególną uwagę na moment, w którym 
ta pustka jest nie do wytrzymania, kiedy ciało domaga się na 
nowo powietrza i, żeby uważały, w jaki sposób na nowo biorą 
wdech. Może przywołać porównanie do otwarcia opakowania 
próżniowego, np. torebki z orzeszkami ziemnymi albo paczki 
kawy, w której wystarczy zrobić małą dziurkę, żeby powietrze 
gwałtownie dostało się do środka. Tak samo w tym ćwicze-
niu - wdechu nie da się opóźnić, kontrolować. To samo dzieje 
się po narodzinach u noworodka. Ważne, żeby dzieci ćwiczyły 
różne rodzaje „wydmuchu”, wypuszczania powietrza, niech 
wyobrażą sobie: „Jestem miechem kowalskim, jestem pompką 
do roweru, itp.”.

Wydech jest siłą sprawczą wszystkiego. Nie skupiamy się 
na nabieraniu powietrza (wdechu), ale wypuszczaniu go, 
wydychaniu: uczniowie są zachęcani do samodzielnego 
odkrywania poprzez zabawę, że sam wydech jest aktem 
teatralnym o wielkiej mocy, który możemy kontrolować.



17

Każdy dmucha na swoją dłoń wydłużając maksymalnie czas 
wydechu. Najpierw dmuchamy „ciepło”, a potem „zimno”. Cały 
czas leżąc, rysujemy swoim oddechem, tworząc jak najdłuż-
sze „linie”.
Uczniowie pomału podnoszą się, siadają i raz jeszcze rysują 
oddechem, wykorzystując ruchomość górnej części ciała oraz 
wspomagając siłę wydechu ruchem mięśni twarzy, nadyma-
niem policzków i wypychaniem do przodu barków.
Na stojąco, najpierw stabilnie w jednym miejscu, a później  
w ruchu, próbujemy gestów, które trwają tyle samo, co dłu-
gość wydechu. Może to być np. zatoczenie ramieniem pełnego 
obrotu albo zrobienie „młynka” całym ciałem po to, by stop-
niowo próbować bardziej złożonych ruchów angażujących 
całe ciało. Na koniec wydechu uczeń „zastyga” i, nie ruszając 
się, bierze wdech. Zaczynając wypuszczać powietrze generu-
je kolejny ruch, itd.
Dzieci, które znają już alfabet, mogą też pisać po kolei litery 
wydychanym powietrzem. Do której litery uda im się dojść na 
jednym wydechu? Na koniec każdy może „wydmuchać” swo-
je imię (uwaga na różnice w długości poszczególnych imion, 
można używać zdrobnień).

W parach
Znalazłszy własny rytm i dynamikę wydechu, uczeń próbuje 
dołączyć do „dmuchanego gestu” wykonywanego przez kole-
gę, nawiązując w ten sposób kontakt. Ich spotkanie trwa tyle, 
co	wydech;	po	jego	zakończeniu	uczeń	zamyka	oczy	nabiera-
jąc powietrza. Otwiera oczy przy wydechu i wtedy znów para 
nawiązuje rozmowę ruchami ciała.

W grupach
Montujemy kilka stanowisk pracy z oddechem, kilkuosobowe 
grupki uczniów odkrywają je jedno po drugim. Każde stanowi-
sko pozwala poznać, jak nasz oddech wpływa na przedmioty 
wykonane z różnych materiałów. Wykorzystujemy akcesoria 
(miech, świeczki, baloniki do dmuchania, słomki, itp.) i różne 
produkty (mąkę, wodę w płaskim, szerokim naczyniu, pociętą 
bibułę, materiały, np. prześcieradło, żagielki z papieru, itp.).
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Przykładowe stanowiska:
z balonikiem: napełnić balonik i puścić go wolno, żeby poleciał 
opróżniając się, spróbować nadać mu kierunek dmuchając na 
niego;
z mąką: rozsypać mąkę na płaskiej powierzchni i przesuwać 
ją	dmuchając	przez	słomkę;
ze świeczkami: zdmuchiwać palące się świeczki, zmieniając 
dystans między dmuchającym a płomieniem. Jakiej siły wy-
dechu	potrzeba?	Czy	tylko	siła	się	liczy?;
z wodą: przemieszczać oddechem bibułki rozsypane na wo-
dzie, obserwować tworzące się fale, znaleźć sposób prze-
mieszczania papieru: w które miejsce dmuchać, żeby uzyskać 
taki albo inny efekt? 

SCENARIUSZE DO IMPROWIZACJI

Jest to wstęp do gry z ciałem, która będzie 
rozwijana w czasie kolejnych spotkań (lekcja 6).

Zostawiamy prawdziwe przedmioty - teraz uczniowie są rze-
czami poruszanymi przez wiatr. 
Najpierw w parach. Jedna osoba jest wymyślonym przedmio-
tem, może to być jeden z wykorzystanych już akcesoriów albo 
coś zupełnie nowego (np. listek, prześcieradło suszące się 
na sznurku, rozsypana mąka, papier na powierzchni wody, 
świeczka, itp.), jej partner jest tchnieniem, które porusza ten 
przedmiot (przesuwa, przerzuca w inne miejsce, rozsypuje 
dookoła, odrywa, gasi). Dmuchając na swój „przedmiot” wy-
wołujemy ruch, którego kierunek i intensywność zmienia się 
wraz ze zmianą podmuchu. W zależności od kierunku i siły 
dmuchania reakcje „przedmiotu” będą różne: jeśli dmuchamy 
w lewe ramię, odkręca się on w lewo, itp.
Uczeń-przedmiot skupia uwagę na części ciała, na której czu-
je uderzenie powietrza (brzuch, głowa, plecy, itd.) i reaguje 
w odpowiedni sposób. Jeden uczeń może dmuchać z góry 
w kierunku podłogi, powodując, że drugi położy się i będzie 
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się toczyć. Cały czas chodzi o wyczucie właściwego punktu  
i	precyzyjne	reakcje	„przedmiotu”;	im	dokładniej	czujemy,	tym	
większy zakres ruchów daje ćwiczenie. Jest to już początek 
dialogu bez słów.
Kategoryzując dmuchnięcia ze względu na siłę i ruch przed-
miotu, który powodują, uczniowie mogą odnieść je również 
do znanych sobie obrazów (słów i wyrażeń): bryza, podmuch, 
szkwał, huragan, wiatr przyjemny/nieprzyjemny, dać się po-
rwać/stawić czoła wiatrowi. Te improwizacje w parach zmie-
niają się następnie w ćwiczenie grupowe: jedna grupka dmu-
cha na drugą. Grupy mogą się formować stopniowo: dwoje 
na dwoje, czworo na czworo, dziesięcioro przeciwko dziesię-
ciorgu. Dmuchanie razem powoduje ruch nie tylko w grupie 
„przedmiotów”, ale także w grupie, która dmucha (im więcej 
uczniów, tym większa dynamika).
Ta improwizacja pozwala odkryć możliwości gry, jakie daje 
wyobraźnia. Teraz, gdy oddech zmienia całe ciało, wystarczy 
dorzucić jeden element - przepuścić przez nie dźwięk, zaczy-
nając od spółgłosek, aż do sylab.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Uczeń dostosowuje wydech do wybranej przez siebie spół-
głoski, żeby odnaleźć związek fonacji z oddechem. Może wy-
dawać na początek dźwięk lekkiego p, samymi ustami bez 
używania strun głosowych (np. naśladując stary, strzelający 
silnik samochodowy: p p p p p p). Podobnie zachowują się 
spółgłoski wargowe (p, b), zębowe (d, t), świszczące i syczą-
ce (s, ś, sz, f, w).

W tym momencie można posłużyć się tekstem literackim (któ-
ry mógł być już wykorzystany wcześniej, kiedy uczniowie wy-
obrażali sobie, że są suchymi liśćmi na wietrze), np. fragmen-
tem wiersza Verlaina:
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I idę smutnie
W wichr, co okrutnie
Mnie miecie
Swymi podmuchy,
Niby liść suchy 
Po świecie.

   Paul Verlaine, Piosenka jesienna,  
przeł. Leopold Staff

Każdy uczeń może podkreślić wymowę wybranych spółgło-
sek wykonując właściwie wydech w momencie ich wyma-
wiania: „W wichhhhr co okrrrutnie”, tak jakby wgrywał daną 
sylabę w rytm swojego wydechu, najpierw delikatnie, prawie 
szepcząc, a następnie ze zwiększoną siłą. Znaczenie słowa nie 
jest tu tak ważne, jak wrażenie, które ono wywiera na słucha-
czu. Kiedy wychwyci on to wrażenie, będzie mu łatwiej je póź-
niej przekazać. W którym momencie emisja dźwięku jest naj-
lepsza? Kiedy wyczuwamy wibracje? Na jakich spółgłoskach 
(np. n/m w porównaniu do w/z)? 
Najlepiej, żeby kilkoro uczniów odpowiedziało na te pytania 
dzieląc się z resztą swoimi spostrzeżeniami odnośnie jednego, 
dwóch słów albo wersów.

Innym przykładem utworu, gdzie nastrój i dynamikę tworzą 
zastosowane głoski  jest wiersz „Lokomotywa”  Juliana Tuwi-
ma:

„[…] Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gorąco!
Uch - jak gorąco!”.

[…]

„Nagle - gwizd! Nagle - świst!
Para - buch! Koła - w ruch!

Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale,
Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale […]”.
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W pierwszym fragmencie mamy z jednej strony spółgłoski  
ż/rz, r, g, b, które są ciężkie i twarde, solidne jak stojąca loko-
motywa;	jednocześnie	lokomotywa	robi	dużo	„uch”	-	brzucha	
bucha, dmucha, buch, uch - co wprowadza już pewną dyna-
mikę.

Drugi fragment jest pełen świszczących głosek - w, z, ś, s, sz 
- które wprowadzają dźwięk i ruch. Jednak ciągle jest to ruch 
ciężki - „jak żółw, ociężale” - gdzie ż nadaje ciężkości.

Na tej samej zasadzie autorzy dramatyczni (np. Molière) two-
rzyli charakter swoich postaci. Nagromadzenie jednego ro-
dzaju spółgłosek i samogłosek w wypowiedziach jednej po-
staci nadaje jej pewnych cech - np. głoski świszczące (w, f, s, 
z, itd.) i wąskie samogłoski (i, e) nadają ostrości, surowości, 
podczas gdy głoski zwarte (p, b, t, d, g, k) w towarzystwie 
samogłosek otwartych, „ciepłych” (a, o, u, ą, ę) nadają postaci 
łagodniejszy charakter.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

„La Tempête  Claude Ponti et Florence Seyvos”, L’Ecole des loisirs, 2002;

„Le cimetière marin”, Paul Valéry, Gallimard, 1966 .

W języku polskim można znaleźć następującą literaturę na ten temat :

„Dwa Wiatry” ze zbioru „Wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima, Wytwórnia, 2007.

Poezja młodopolska np. „Burza ze zbioru” „Sny o potędze” Leopolda Staffa, 1901.
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3 NARODZINY 
 SŁOWA W CIELE
 ODKRYWAMY SKĄD  
BIORĄ SIĘ ZGŁOSKI 

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Grupa jest w sali, ale każdy pracuje indywidualnie, skupia się 
na sobie. Uczniowie siedzą na podłodze w kole, po turecku, po-
czątkowo mogą mieć zamknięte oczy dla lepszej koncentracji. 
Przywołujemy silne wrażenia zmysłowe np. smak czegoś, co 
lubimy.

Zdać sobie sprawę z dźwięku w ciele i nauczyć się władać 
słowami poprzez rozkładanie ich na części i obserwację 
oraz porównywanie ze sobą poszczególnych fonemów.

Prowadzący zaprasza do ćwiczenia: „Siedzimy na ciepłym 
piasku, czujecie jakie to przyjemne uczucie? Mmmm! Ale 
przyjemnie! Teraz każdy wyobraża sobie coś, co lubi jeść  
i wkłada to do buzi. Mmmm!” (najprawdopodobniej reakcja 
uczniów będzie się opierać na dźwięku [m]). Uczniowie próbu-
ją różnych sposobów emisji tego dźwięku: „Wydajemy z siebie 
krótkie mmm, długie, ciche i głośne”.

W parach
Każdy uczeń wstaje i przemieszcza się po sali, żeby zaprezen-
tować swój dźwięk [m] innym. 
Następnie każdy otwiera usta, żeby przedłużyć trwanie 
dźwięku samogłoskami: [maaa], [mooo], [muuu], [meeee], itd. 
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Na koniec do dźwięku dodajemy gest, każdy wybiera własny, 
który obrazuje podarowanie dźwięku innym (np. ruch ramie-
niem od klatki piersiowej na zewnątrz, jak dar od siebie).

Ważne, żeby dać uczniom czas na rozgrzewkę oraz 
pozwolić im, przy okazji wydawania dźwięków, na 
zbadanie różnych części swojego aparatu głosowego 
(krtań, jama ustna).

W grupach
Uczniowie są w kole. Dźwięk, nad którym pracujemy to na 
przykład [b]. Pierwsza osoba „daje” sylabę rozpoczynającą się 
od [b] drugiej, która daje swoją własną sylabę trzeciej osobie, 
itd.	Za	każdym	razem	pojawia	się	nowa	sylaba;	jest	to	zabawa	
w wydawanie dźwięków, które mogą, ale nie muszą odpowia-
dać istniejącym słowom. W efekcie wymyślanie sylab prowa-
dzi do stworzenia korpusu fonemów: ba, bi, bo, bu, bam, bom, 
bal, ból, bar, bat, bak, bee, bok, byk, buk, bit, bim, bom, bum, 
but, ble, bla, bli, blin, bruk, brak, bzy, bzyk, braw, brew, itp. 

Mogą pojawić się dialogi między uczniami: wykorzy-
stajmy tę okazję, żeby zachęcić ich do rozwinięcia wy-
miany słów, zdań. Nie idziemy dalej, dopóki nie wy-
czerpiemy tematu i wszystkich pomysłów. Przy każdej 
udanej próbie prowadzący może zwrócić na nią uwa-
gę i zaproponować, żeby uczniowie powtórzyli scen-
kę (zapamiętywanie, dopracowanie przekazu), albo, 
żeby spróbowali inaczej (adaptacja, rekonstrukcja).

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Prowadzący obserwuje to, co tworzą uczniowie i wybiera naj-
ciekawsze pomysły. Z tego powstają możliwe zalążki postaci 
i ich wypowiedzi. Na przykład: lżejsze [m] mogą połączyć się  
w chór w taki sposób, żeby dźwięk trwał bez przerwy. Ucznio-
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wie mogą też połączyć swoje głosy wokół interesującego ich 
pomysłu tworząc ryczący chór. Część grupy może być stad-
kiem cieląt „muczących” do drugiej części grupy - krów, które 
odpowiadają na to swoim „muczeniem”: potwierdzają, pytają, 
rozkazują, zapraszają, itp. Użycie podobnego fonemu prowa-
dzi do miauczenia (bandy małych kociąt albo starych kocu-
rów) albo do coraz to innych skojarzeń.

Wracamy raz jeszcze do pracy indywidualnej, siadamy na 
podłodze. Dalej odkrywamy działanie rezonatorów, strumie-
nia powietrza i zasad powstawania dźwięków. Jako dźwięk 
wyjściowy wybieramy [w], wibrującą głoskę pozwalającą 
naśladować dźwięk silnika (np. motorynki), i za jego sprawą 
przemieszczamy się po sali z różną prędkością. 
Trzymamy jedną dłoń, wnętrzem do siebie, na wysokości ust 
w odległości około dziesięciu centymetrów. Uczeń przy wy-
dechu wydaje dźwięk [w] modulując usta tak, żeby strumień 
powietrza był jak najwęższy, tak jakby chciał rysować po ręce 
pędzelkiem.
Następnie, już bez pomocy dłoni, wydajemy dźwięk [w] prze-
dłużając go samogłoskami [wo], [wu], [wi]. Przemieszczamy 
się po sali tak długo jak trwa dźwięk, z różnymi prędkościami 
i w różnych kierunkach (do przodu, cofanie, ślizganie, itd.). 
Utrudniając nieco, możemy poruszać się tylko tak długo jak 
trwa dźwięk [w] i zatrzymywać się w momencie, gdy przecho-
dzi on w samogłoskę. Możemy też zmieniać sposób porusza-
nia się z każdym kolejnym wydechem i wariacją [w].

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Uczniowie dzielą się na cztery grupy, każda zajmuje miejsce 
w innym kącie sali. Celem ćwiczenia jest przemieszczanie się 
po przekątnej do przeciwległego kąta, jeden uczeń po drugim, 
wykorzystując jako napęd głoskę [w] (jak wiatr). Według tej 
samej zasady uczniowie przemieszczają się teraz wykorzystu-
jąc słowa z wiersza Arthura Rimbaud „Samogłoski”, zapisane 
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na tablicy albo na karteczkach, losowanych jeszcze przed lek-
turą samego wiersza: Włochaty, Wspaniale, króloWie, rozkWi-
ty, Wargi, opaloWa, pastWiska, śWiaty, fioletoWy . Każdy bie-
rze swoje słowo i niesie je przez salę (z prędkością, sposobem 
przemieszczania i po torze, które wywołuje w nim to słowo) 
na spotkanie drugiego ucznia, który niesie inne słowo. Słowa 
krążą w przestrzeni, nabierając życia - same lub w zestawie-
niu z innymi (rozkWity, pastWiska/śWiaty, opaloWa/fioletoWa, 
itd.). Prowadzący może zatrzymać ćwiczenie w każdym mo-
mencie, żeby podzielić się z uczniami swoimi obserwacjami  
i zachęcić ich do świadomego rozwinięcia pomysłów.

Wariant: możemy wybrać inne fonemy, które często 
pojawiają się w tekście. Celem ćwiczenia jest poczucie 
w sobie dźwięków, zanim się je zrozumie. Przeżywa-
nie [i] ma zaprowadzić nas do łatwiejszego skojarzenia 
sensu „I czerwonego”.

Samogłoski

„A czerń, E biel, I czerwień, U zieleń, O błękity, 
Tajony wasz rodowód któregoś dnia ustalę: 
A, czarny i włochaty gorset lśniących wspaniale 
Much, co brzęczą w odorze, cień w zatokę zaszyty; 

E, blask pary, namiotów, lance w lodowej skale, 
Biali królowie, dreszcz pod baldaszkami ukryty; 
I, purpura, krwi struga z ust, pięknych warg rozkwity, 
Kiedy śmieją się w gniewie lub w pokutniczym szale; 

U, cykle, opalowa gra mórz, spokój pastwiska 
Usiany zwierzętami, spokój, który odciska 
W skórze uczonych czół bruzda alchemii głęboka; 

O, trąba niebiańska, co dziwne świsty kołysze, 
Obszary, gdzie Anioły i Światy prują ciszę: 
- Omego, fioletowy promieniu Jego Oka!”

Arthur Rimbaud, przeł. Adam Ważyk
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Prowadzący dzieli uczniów na dwie podgrupy. Pierwsza zo-
staje na brzegu terenu gry i recytuje tekst wiersza najpro-
ściej, jak to możliwe (np. każdy po jednym wersie). Gdy jedno  
z wcześniej użytych słów zostaje wyrecytowane, uczeń z dru-
giej grupy, które je „ma”, ożywia słowo w przestrzeni, niesie 
je według własnego wyczucia i pomysłu. Początkowo wystar-
czy, że uczniowie będą przemierzać teren gry. Następnie, pro-
wadzący ustala liczbę wejść i wyjść w pole gry. Zależy ona od 
tego, ile osób niesie to samo słowo oraz czy inne słowa wier-
sza powodują u uczniów reakcję ruchową. Trwa to do momen-
tu, w którym ożywianie słów pozwoli uczniom zrozumieć cały 
wiersz, bez jakiejkolwiek analizy.   

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

„W jaki sposób został napisany pierwszy list” i „Jak powstało abecadło” ze zbioru  

„Takie sobie bajeczki” Rudyarda Kiplinga (tłumaczenie: Maria Krzeczkowska, Stani-

sław Wyrzykowski, wyd. Nasza Księgarnia, 1983). 

Dwa opowiadania do lektury na głos dla młodszych uczniów, stymulujące ich wy-

obraźnię i reakcje: percepcja wzrokowa i słuchowa tekstu zachęci dzieci do ryso-

wania.
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4 SKUPIAMY SIĘ 
NA OTOCZENIU

WYOSTRZAMY WZROK I SŁUCH

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Jesteśmy w grupie w sali, ale każdy pracuje indywidualnie, 
nie zwracając uwagi na innych. Uczniowie siedzą na podłodze 
w kole. Wyobrażamy sobie biedronkę, która chodzi lub lata po 
sali i śledzimy ją wzrokiem. Potem łapiemy w ręce wymyślo-
ną muchę, odczuwamy jej ruch między palcami, słyszymy jak 
bzyczy: BZZZZ… Mucha ucieka z rąk, wspina się po nadgarst-
ku i wchodzi w rękaw, po ramieniu, aż do karku i dalej. Każdy 
śledzi swoją muchę i odbywa razem z nią podróż wyobraźnią 
po swoim ciele, jeśli chce może też wydawać dźwięki, które 
temu towarzyszą.

Wariant: kot łasi się do ucznia, wdrapuje się na niego, 
ociera się, potem ucieka, skacze, wraca, chowa mu się 
pod pachą, itd. Kot jest aktywny, pobudzony: uczeń 
musi być świadom, że jest to żywe stworzenie, które 
porusza się według własnej woli.

Skoncentrujemy się na wzroku i słuchu, zwiększy-
my swoją wrażliwość dzięki wyostrzonej percepcji: 
usłyszymy to, czego nie widzimy, zobaczymy to, co 
jest prawie niewidzialne.



28

W parach
Łączymy się w pary tak, jak siedzimy w kole. Uczniowie gra-
ją w parach w przenoszenie: malutka, niewidoczna pchełka 
chodzi po ciele jednego, skacze i ląduje na partnerze. Każdy 
gracz sam musi wymyślić, jak zmieni się jego zachowanie na 
neutralne, kiedy pchła zniknie i dobrać sposób reakcji przy jej 
ponownym pojawieniu się (reakcja to niekoniecznie ruch). Jak 
osoba śpiąca drapie się z powodu pchły, jak pchła przeskaku-
je na sąsiada w momencie uścisku ręki, itp. Celem tego ćwi-
czenia jest obudzenie u uczniów wrażliwości na zachowanie 
partnera. Co to znaczy grać w tę samą grę, być wspólnikami?

W grupie
Możemy	 wykorzystać	 raz	 jeszcze	 pomysł	 z	 przenoszeniem;	
tym razem niech to będzie prąd elektryczny, przechodzący 
ukradkiem w momencie kontaktu. Obiegający kółko impuls 
sprawia, że każdy z uczniów staje się na chwilę przekaźni-
kiem. Następnie wracamy do pomysłu owada przeskakują-
cego po kolei z jednego ucznia na drugiego, co wymaga od 
uczestników skupienia uwagi na tym, co dzieje się w kręgu  
i na swoim bezpośrednim sąsiedzie.

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Od spojrzenia obiektywnego do subiektywnego
Uczeń siedzący naprzeciw kolegów patrzy przed siebie  
w jeden konkretny punkt, jego wzrok jest obiektywny i stały.  
W pewnym momencie spojrzenie ucznia się rozluźnia i poru-
sza;	następnie	skupia	się	na	czymś	innym	(np.	jakimś	dźwię-
ku). Jego wzrok kieruje się do wewnątrz i staje się subiek-
tywny, wchodzi w stan rozmarzenia. Jest teraz skupiony na 
swoich odczuciach i myślach, które przepływają przez głowę 
na zasadzie skojarzeń.
Obserwatorzy tej scenki mają za zadanie wskazać moment, 
w którym wzrok ucznia-aktora się zmienia oraz opisać jego 
nastrój (smutny, wesoły, szczęśliwy, niespokojny). Najważ-
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niejsze jest skupienie się na odczuciach, a dopiero potem 
określenie,	 jak	 te	 odczucia	 mogą	 być	 pokazane;	 w	 tej	 bar-
dzo powściągliwej formie gra może być ledwo zauważalna 
(smutna myśl, wesoła myśl). Scena wymaga więc skupienia  
u wszystkich uczestników.
Uczeń, który gra może w tej sytuacji odnaleźć wartość swo-
jej obecności w grupie: patrzę, nastawiam się na odbieranie 
innych wrażeń, pozwalam, żeby zrodziło się we mnie nowe 
spojrzenie, odbicie mojego wewnętrznego świata, jednak cały 
czas jestem obserwowany i moją grą kreuję w oczach innych 
nowy świat. To jest pierwsze zadanie, jakie stoi przed aktorem.

Chórem
Ochotnik wchodzi do sali, staje naprzeciw kolegów i czeka na 
coś (może to być czekanie na autobus na przystanku). W ciszy 
patrzy w jeden punkt, wewnątrz określa się jego stan emocjo-
nalny (smutny, zaniepokojony, podekscytowany, zniecierpli-
wiony, rozmarzony, itd.) w zależności od tego, co czuje.
Po chwili drugi uczeń wchodzi i staje obok pierwszego. Patrzy 
w to samo miejsce i z wolna wprowadza się w taki sam stan 
emocjonalny, jaki odczuwa ze strony kolegi (smutek, rado-
sna	ekscytacja,	zniecierpliwienie,	zaniepokojenie,	złość,	itd.);	
podobnie z trzecią i czwartą osobą, itd. Jakie jest to wspólne 
oczekiwanie w ciszy? W jaki sposób cała grupa oddycha?

Ważne, żeby w momencie gry  
powstrzymać chęć mówienia.

Kiedy wszyscy już tam są, koryfeusz (pierwszy przybyły) 
może wyrazić głośno, na co patrzy (np. na ptaka siedzącego 
na gałęzi), co czuje i kim jest w danym momencie. Następnie 
znowu milknie i zmienia swoje spojrzenie i nastrój (być może 
ptaszek, na którego patrzył, odleciał? Wzrok i myśli rozjaśnia-
ją się), modyfikując jednocześnie odczucia cielesne i oddecho-
we. Ciało jest tu również materiałem twórczym.
W jaki sposób osoby wokół odbierają zmiany w zachowaniu 
koryfeusza, niekoniecznie patrząc na niego? W jaki sposób na-
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stępuje przeniesienie emocji między osobami? Przykładowo, 
pierwsza osoba przechodzi od ekscytacji do przygnębienia. 
Ważne jest, żeby najpierw poczuć w sobie tę zmianę stanu. 
Jeśli sam gracz odczuwa ją wyraźnie, wpłynie to również na 
zmianę jego sposobu oddychania, ogólnego stanu fizycznego 
i spowoduje podobną zmianę w odczuciach i zachowaniu in-
nych. Można w ten sposób przejść od wewnętrznego uśmie-
chu do prawdziwego śmiechu, który eksploduje i zaraża po-
zostałych. Jedni wywołują uśmiech u drugich. Grupa czuje  
i postrzega wspólnie, jeśli słucha propozycji koryfeusza i pod-
daje się jej.

Na początku jedna osoba wybiera, jakim uczuciem 
będzie się kierować. Przy doświadczonej grupie moż-
na ewentualnie zmienić koryfeusza pod koniec jednej 
propozycji, kiedy głos zabierze chórek proponujący 
inną emocję (początek złości lub nawracający smu-
tek). Jeśli grupa przyjmie tę zmianę, można dołączyć 
bełkotliwy „grommelot”  (niezrozumiałe dźwięki  
w formie zdań).

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Na temat przełamywania stanu emocjonalnego: „Trzy wiedź-
my” Gregoire’a Solotareffa, L’Ecole des loisirs, 1989.
Ilustracje w albumie pokazują dosłowne znaczenie wyraże-
nia „wybuchać śmiechem”. Po wspólnej lekturze grupa może 
spróbować pokazać w grze, na przykład, jak chór wybucha 
śmiechem. Jedna osoba zaczyna się śmiać zaraźliwym śmie-
chem, coraz głośniej, może się przemieszczać, zarażając całą 
grupę, wzrasta natężenie dźwięku, itd. Zadaniem prowadzą-
cego jest podsunięcie elementów wyjściowych, które zostaną 
rozwinięte we własnej propozycji chóralnej.

W greckiej tragedii antycznej koryfeusz-posłaniec wchodzi na 
scenę i mówi: „Wracam z Tebów, miasto krwią spłynęło”. Chór 
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podchwytuje to i odpowiada „Wracam z Tebów, miasto krwią 
spłynęło”. Ta wiadomość jest następnie zwielokrotniona, prze-
kształcona przez chórki. Według tego samego schematu moż-
na pracować na innych tekstach albo pozostawić uczniom 
wybór własnego przesłania.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

• O chórze:

„Iphigénie ou le Péché des dieux” („Ifigenia albo grzech bogów”), Michel Azam,  

Editions théâtrales, 1991 .

„L’Ame de l’A” („Duch A”), Philippe Martone (w „Théâtre à lire et à jouer”, nr 3, Lansman,  

„Printemps théâtral”/Centre national du théâtre, Carnières, Belgique, 2001) .

• O śnieniu na jawie zrodzonym ze spojrzenia i o pojawianiu się stanów emocjonalnych  

wesoły/ smutny:

„W Ogrodzie Luksemburskim” (tytuł org.: „Gratte-Paillette au jardin du Luxembourg”, 

1989), Elzbieta (pseud.), przeł. Elżbieta Mierzejewska, Endo, Warszawa, 2000.
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5 ALFABET CIAŁA, CZ. 1
 UCZYMY SIĘ SŁUCHAĆ CIAŁA,  
 BY MÓC PRaCOWAĆ NAD MASKĄ

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Wszyscy razem
Praca z maskami (komediowymi albo wywodzącymi się z in-
nych tradycji), które uczniowie oglądają, mówią z czym dana 
maska im się kojarzy. Co oznaczają pełne policzki, szerokie 
czoło, mały, okrągły nosek albo wielki, spiczasty nos, itp.?
Jaki aspekt fizyczny postaci symbolizują obwisłe policzki: czy 
ta osoba je dużo czy mało? Czemu jest taka opuchnięta? A ten 
wielki nos, czy on oznacza, że ktoś dużo oddycha, że ma duże 
płuca?

Wciąż stawiając pierwsze kroki w grze aktorskiej, w tym 
dwuczęściowym  warsztacie, po pracy z ciałem i ćwicze-
niach spojrzenia, przechodzimy do masek charakterów. 
Chcemy pokazać, że całe ciało może wyrażać emocje  
i opowiadać historię widzom, nawet bezgłośnie, z zasło-
niętą twarzą. Uczniowie odkryją dynamikę różnych par-
tii swojego ciała, poczują różne punkty grawitacji, wy-
korzystując równocześnie podstawowe zasady muzyki 
ruchu.

Poszukiwania
Wyobraźmy sobie, jakie ciało ma osoba kryjąca się pod tą ma-
ską. Do czego byłaby podobna? Uczniowie muszą najpierw na-
rysować swoje wyobrażenie, a potem spróbować odtworzyć 
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to swoim ciałem, zmieniając swoją postawę przez zmianę linii 
kręgosłupa, zaczynając na miejscu w pozycji siedzącej. Kiedy 
mamy już sylwetkę, spróbujmy naśladować ruch tej osoby. 
Jaki sposób chodzenia będzie wymuszała zmiana postawy?

Aby pozostawić jak największy obszar eks-
presji ciału, trzeba zasłonić twarz, np. za 
pomocą neutralnej maski.

Król ciszy
W tym ćwiczeniu staramy się nic nie mówić. W neutralnych 
maskach na twarzach chodzimy po obszarze gry, zatrzymuje-
my się, a potem wychodzi z obszaru gry. Musimy określić ob-
szar gry, który na początku może być całą salą, potem szybko 
zmienia się w koło wyznaczone na podłodze  albo prostokąt 
zaznaczony cienkimi listewkami. Uczniowie siadają więc poza 
obszarem, wzdłuż linii granicznych. 
Następnie każdy z uczniów po kolei wykonuje ćwiczenie: pod-
nosi się i w sposób odpowiedni dla postaci noszącej daną ma-
skę wchodzi w obszar gry adaptując postawę i krok do swojej 
maski, zatrzymuje się przodem do reszty uczestników, na-
stępnie odwraca się, wychodzi i siada na swoim miejscu. Jest 
to okazja, żeby zaobserwować, że poniżej twarzy wszystkie 
części ciała mogą być równie ekspresyjne: wielki brzuch, cof-
nięta miednica, kolana wygięte do wewnątrz, zapadnięta klat-
ka piersiowa, zgarbione plecy, itp. Co widzieli inni uczniowie? 
Jak scharakteryzować chodzącego: czy był wesoły, smutny, 
lekki, ciężki, przestraszony, pewny siebie, itd.? Nawet nic nie 
mówiąc i „nic nie robiąc” osoba stojąca w masce opowiada już 
pewną historię swoim ciałem.

Krąg emocji
Będę grał: zanim wejdę do środka,  
przygotowuję się.
Gram: wchodzę do wymyślonego świata  
w momencie, gdy przekraczam linię kręgu.
Skończyłem grać: wyszedłem z kręgu.
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PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

W oparciu o to, co przedstawili uczniowie, wprowadzamy 
różne warianty:
•	mamy	zapadnięty	splot	słoneczny	albo	odwrotnie	-	opadają-
ce ramiona. Obserwujemy i opisujemy na głos różnicę między 
zgarbionymi	plecami	a	prostymi;
•	chodzimy	stawiając	stopy	w	sposób	otwarty	(pięty	razem,	pal-
ce skierowane na zewnątrz, „jak kaczka”), albo zamknięty, itd.
Tak samo jak wcześniej, chodzenie polega na wejściu w obszar 
gry, zatrzymaniu i wyjściu.

Zadajemy poruszającemu się uczniowi następujące pyta-
nia: Co taki ruch wywołuje w nim samym? Czy wywołuje to 
u niego jakiś konkretny nastrój? Czy wyczuwa rodzące się  
w nim emocje (radość, smutek, złość, strach), czuje się wesel-
szy albo lżejszy? W jaki jeszcze sposób wyrazić tę rodzącą się 
emocję za pomocą sposobu chodzenia?
Następnie pytamy innych uczniów, jak postrzegają swojego 
kolegę/koleżankę, o czym myślą, kiedy na niego/na nią patrzą?

Wychodząc od tych obserwacji, prowadzący może rozszerzyć 
gamę możliwości:
•	 ktoś	 kto	 podskakuje	 w	 czasie	 chodzenia	 może	 podkreślić	
swój ruch naśladując np. kroki jakiegoś ptaka. Próbować cze-
goś nowego, wychwytywać różnice, być świadomym swoje-
go ruchu i rozwinąć go jeszcze bardziej przy następnym wej-
ściu	na	scenę;
•	inną	możliwością	jest	zmiana	rytmu.	Uczeń	może	wypróbo-
wać chód zupełnie inny od tego, który odgrywał na początku: 
przejść od radosnego podskakiwania do powolnego kroku, za-
okrąglonych ruchów, przypominających np. gąsienicę. 
W tej części ćwiczenia proponujemy uczniom zabawę w od-
krywanie rytmów. Efektem może być znalezienie swojego 
naturalnego sposobu poruszania się, albo powrót do pierw-
szej propozycji (pierwszego pomysłu), bezpiecznej, znanej już 
uczniowi. 
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W miarę rozwoju ćwiczenia trzeba zwrócić uwagę na 
jednorodność improwizowanych postaci i ich chodów 
(np. cofnięta klatka piersiowa, stopy do wewnątrz). 
Później będzie możliwe eksperymentowanie z kombi-
nacjami, przez dodanie elementów przeciwstawnych 
albo asymetrycznych (tors do przodu, stopy skierowa-
ne na zewnątrz, itp.).

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

W temacie postawy ciała (otwarcia/zamknięcia), polaryzacji 
na konkretnej części ciała wywołującej konkretny stan emo-
cjonalny, można posłużyć się postaciami z Debout (Na stojąco) 
autorstwa Nathalie Papin. W jednej ze scen  ma miejsce zebra-
nie matek, których same imiona dają wyobrażenie o postaci.
Po wyczytaniu wszystkich postaci biorących udział w tym ze-
braniu, prowadzący prosi uczniów, żeby wybrali sobie jedną 
postać i spróbowali wcielić się w jej fizjonomię: znaleźli odpo-
wiednią dla niej sylwetkę, wagę, chód i jej nastrój korzystając 
z tego, co już zostało wymyślone w czasie poprzednich warsz-
tatów i czerpiąc z innych skojarzeń np. filmowych. 

Matka Ogrzyca może być podobna do poznanego na pierw-
szych zajęciach Małego Ogra, a Matka Przeciąg będzie przy-
pominać wiatr poruszający liśćmi, jak w lekcji 3. Matka Pa-
jęczyca ze wszystkimi swoimi nogami może odzwierciedlać 
jednocześnie pojęcia środka i peryferii. Gdy wszyscy ucznio-
wie wybrali już matkę, w którą będą się wcielać (można wy-
myślić więcej postaci, znaleźć wiele sposobów odgrywania 
jednej matki albo stworzyć jedną postać w kilkoro osób), po-
zostaje wprowadzenie postaci na scenę: ustalenie kolejności 
i sposobu, w jaki każda z nich wejdzie w krąg gry, sposób 
przedstawienia się Matce Matek (mówiąc tylko swoje imię)  
i pozdrowienia jej (pojedynczo, każda na swój sposób, czy ra-
zem?). Przed wyjściem z kręgu można zaimprowizować scenę 
z udziałem chóru zebranego wokół swojego koryfeusza (Matki 
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Matek). Wypowiedź każdej z matek jest okazją do znalezienia 
właściwego głosu postaci w zależności od jej nastroju, cha-
rakterystycznych cech ciała, sposobu poruszania się. Po wyj-
ściu z kręgu każdy uczeń staje się znowu neutralny. 

Zebranie matek.
Wszystkie matki wchodzą razem albo każda z osobna. 
Znajdują sobie miejsce w kręgu wokół Matki Matek.
MATKA MATEK: Ja, Matka Matek, otwieram zebranie 
matek.
Matki się przedstawiają.
MATKI: Matka Ogrzyca, Matka Wyspa, Dwunasto-
ścian, Matka o dwudziestu jeden piersiach, Matka 
Ogród, Matka Szkielet, Matka Motyl, Matka Szuflada, 
Matka Klejnot w srebrze i złocie, Matka Przeciąg prze-
latuję i robię tylko to (przelatuje przez krąg), Matka 
Pajęczyca, Matka Drzwi, Matka Dom, Matka Walizka, 
Matka Żaluzja, Matka Wojna, Matka Butelka, Matka 
Klaun, Matka o tysiącu dwustu trzydziestu czterech 
ustach, Matka Poduszka, Matka Wigilia, Matka Matek.

Matki pozdrawiają Matkę Matek.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

Na temat różnych rodzajów chodu w zależności od postaci i ich charakteru:

„Ptasie radio” ze zbioru „Wiersze dla dzieci”, Julian Tuwim, Wytwórnia, 2007.

„Na straganie” ze zbioru „Sto bajek”, Jan Brzechwa, wydawnictwo Bajka, 2011 .
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ALFABET CIAŁA,CZ. 2
ODKRYWAMY KONSTRUKCJĘ  

FIZYCZNĄ POSTACI 

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Tym razem w odniesieniu do królestwa roślin (pozostając  
w sferze skojarzeń z naturą), uczeń na stojąco wyobraża sobie, 
że	jego	ciało	jest	kwiatem;	rozkwita,	potem	zwija	swoje	płat-
ki, żeby znów je otworzyć. Tak jak w ćwiczeniach zapropono-
wanych przez Jacques’a Lecoqa , rozkwitamy od centralnego 
punktu ciała (znajdującego się nieco poniżej splotu słonecz-
nego) i zamykamy się też w jego kierunku, aż do pełnego zwi-
nięcia. Z tej złożonej pozycji generujemy impulsem ruch idący 
z centrum na zewnątrz: otwarcie i postępujące wyciągnięcie. 
Dłonie, głowa i stopy muszą osiągnąć w tym samym momen-
cie swój punkt maksymalnego zasięgu, jak drzewo, które ro-
snąc wyciąga swoje gałęzie i korzenie jak najdalej na wszyst-
kie strony. Uczeń czuje to wyciągnięcie, swój pełny wzrost, 
widzi też, które części ciała rozciągają się najbardziej (stopy, 
ręce i kręgosłup). Gdy tylko uczeń maksymalnie się „rozczłon-
kuje”, może zacząć ruch zamykający (do punktu środkowego), 
równocześnie wszystkimi częściami ciała.

Uczeń ma poczuć związek centrum swojego ciała  
z jego częściami peryferyjnymi, różnicę między we-
wnątrz i na zewnątrz, oraz pobudzić emocje i obrazy, 
jakie te zależności przywołują. Jest to pierwszy sposób 
analizy postaci. Jakie to uczucie być na przeciwko ko-
goś, kto porusza się używając jedynie swoich kończyn 
(jak Matka Pajęczyca)?

6 
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Wyszukamy wszystkich odrębnych partii ciała, z któ-
rych każda może kolejno stać się źródłem ruchu przecho-
dzącego na inne partie ciała. Odnalezienie właściwej po-
stawy ciała pozwala przywołać pasujące do niej emocje.

W kolejnym etapie uczeń może ćwiczyć oszczędność gestu, 
tj. małe kroki, stopniowe rozwijanie ruchu, „mikro-zmiany”  
w ruchu kończyn. Jest to sposób gestykulacji charakterystycz-
ny dla osób starszych, obecny w commedii dell’arte. Z wielu 
masek komicznych najlepiej przedstawia tę gestykulację Pan-
talone. Które części ciała są u niego w ruchu? Kozia bródka, 
podbródek, palce, itd. A jednocześnie, jako że jest stary, jego 
nogi poruszają się oszczędnie (do momentu, gdy nie spotka 
jakiejś młodej dziewczyny). 

Arlekin, jak nasi uczniowie, znajduje źródło swojej energii 
w centrum ciała. Jednak gdy ta siła wyczerpuje się, często  
z wiekiem, aktywują się jego kończyny. Odkrywając to, uczeń 
zyskuje inne spojrzenie na swoje ciało i sposób, w jaki krąży 
po nim energia.

Każda z czterech części maski (czoło, nos, usta i reszta twa-
rzy), będąca przedmiotem naszych rozważań, jest związana 
z inną częścią ciała. Przywołując doznania zmysłowe, pierw-
sze odczucia, jak np. smak i przyjemność jedzenia, uczniowie 
idą za głosem danej części ciała, która odczuwa głód lub inne 
pragnienie. Jeśli uczeń za naszą namową otworzy usta, wy-
stawi język i skupi się na swoim brzuchu, na wszystkim co  
w nim bulgocze, co jest płynne, to będzie on pracował nad ma-
ską Arlekina. Usta, produkcja śliny, brzuch budzą skojarzenie 
z obżarstwem, które jest tu siłą napędową tworzenia postaci. 
Jeśli natomiast to nos będzie dawał napęd reszcie ciała i spo-
woduje np. obniżenie tonu głosu, uczeń, czując wewnętrzną 
moc, może pójść w kierunku postaci Capitano Matamorosa. 
Wszystkie partie ciała, podzielone według schematu piono-
wego, są przywoływane na zasadzie skojarzeń: stopy/ korze-
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nie lub macki, brzuch/odżywianie, płuca/oddychanie, serce/
uczucia, głowa/myślenie albo chęć wzrastania albo też nagłe 
uderzenie ciśnienia.
Ta bardzo obrazowa rozgrzewka pozwala przejść do następ-
nej fazy, nieco bardziej zaszyfrowanej, w której każdy uczeń 
dostaje neutralną maskę, którą przyczepia do części swojego 
ciała innej niż twarz: łokieć, ramię, kolano, plecy, itp. To, co 
kieruje całym ciałem, co nadaje kierunek (zazwyczaj jest to 
głowa, spojrzenie) teraz znajduje się tam, gdzie maska. To do-
minujące miejsce staje się „napędem” przemieszczania, punk-
tem, z którego wychodzi impuls do ruchu podobnego do siły 
przyciągania (niczym magnes, który przyciąga kawałki me-
talu). Każdy uczeń po kolei wchodzi w pole gry (takiego, jaki 
został określony w poprzednim etapie ćwiczenia), zatrzymu-
je się w nim, a następnie wychodzi, mając wciąż na uwadze, 
że jego nowa twarz znajduje się tam, gdzie maska. Ma to też 
uświadomić mu, gdzie są jego plecy oraz, jak zmienił się jego 
sposób poruszania.

Przejścia są bardzo szybkie. Inni uczniowie dookoła 
nie muszą siedzieć, jedynie dać koledze pole gry będąc 
cały czas uważnymi na to, co dzieje się w środku. Gdy 
tylko jeden uczeń wychodzi (i dołącza do widzów), ko-
lejny wchodzi w pole dając wcześniej czas kolegom na 
krótki komentarz („prawda/ nieprawda”, czy zadanie 
zostało wykonane poprawnie?), a może na zbiorowy 
wybuch śmiechu. Nie ma tu jednak czasu na ocenianie.

Jeśli nie ma masek, wystarczą opaski z papieru, rysunek na 
skórze albo kawałek papieru przyczepiony do ubrania taśmą 
klejącą, wskazujący część ciała, która jest twarzą.

W parach
Uczniowie dobierają się w pary. Jeden rzeźbi drugiego: przy-
czepia maskę w wybranym przez siebie miejscu na ciele 
partnera, a następnie, kładąc delikatnie dłoń na jego ramie-
niu, nodze, biodrze, wywołuje ruch w określonych częściach 
ciała tak, jakby jego partner był reagującą na dotyk mario-
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netką. Może np. zadziałać na kręgosłup: naciska delikatnie 
na wysokości splotu słonecznego, żeby stworzyć u partnera 
garb. Tworzy w ten sposób zagłębienie w sylwetce i w efekcie 
sprawia, że barki zapadają się do wewnątrz, a plecy się gar-
bią. Albo na odwrót, naciska delikatnie na plecy, co powoduje 
u modela wypięcie do przodu piersi. Może też nacisnąć deli-
katnie na jeden bark przytrzymując drugą ręką przeciwległe 
biodro partnera po to, żeby linia jego barków przechyliła się  
w stosunku do bioder, które pozostają nieruchomo w centrum.
Chodzi tu o modelowanie ciała mając wciąż na uwadze, gdzie 
znajduje się maska. Model skupia się na formie, którą nadaje 
mu partner i próbuje tę formę ożywić: jego nowa twarz-maska 
widzi, słyszy i jest środkiem ciężkości, przesuwa się do przo-
du, cofa, itd.

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Dwoje lub troje uczniów odgrywa dialog za pomocą masek. 
Przykład: jeden ma maskę na ramieniu, drugi na kolanie. Co 
się dzieje w momencie spotkania? Czy udaje im się znaleźć 
wspólny rytm poruszania, czy wręcz przeciwnie - przeciw-
stawiają się sobie?
Celem jest wspólne poruszanie. Przykład: troje uczniów pró-
buje przejść przez pole gry - wejść do niego, zatrzymać się po 
środku przodem do widzów i wyjść. W tym chodzeniu można 
odnieść się do zwierząt: być ptakiem, słoniem, owadem, itp.

Czuwamy nad tym, żeby sytuacja mogła swobodnie 
się rozwinąć i trwać. Nie narzucamy uczniom sche-
matu ruchu, ale dajemy im możliwość wprowadzenia 
w życie własnych pomysłów, które pojawiały się, kie-
dy rzeźbili swoje ciała.

W grupach
Kilkoro dzieci tworzy grupę tych samych zwierząt lub roślin. 
W zależności od umiejscowienia maski, każdy wypracował 



41

własną sylwetkę i własny sposób poruszania się, mniej lub 
bardziej zwierzęcy, mniej lub bardziej monstrualny. Nowe cia-
ło jest mniej lub bardziej swobodne w swoim ruchu. Uczniowie 
mają więc za zadanie znaleźć wspólny rytm, tempo, odpowia-
dające zwierzęciu kierowanemu przez maskę: przyspieszają-
cy, zwalniający, słabnący, a może wzbierający na sile. To, że 
muszą przemieszczać się w grupie podkreśla charakter każ-
dego kroku: stado słoni ma inną dynamikę (rytm, siła, melodia 
ruchu) niż rój szarańczy albo ławica ryb.
Jeśli grupa zaczyna poruszać się coraz szybciej (zmiana ryt-
mu), może to wywołać różne emocje: złość, ale także panikę, 
albo radosną ekscytację. W tym przypadku to ciało wpły-
wa na stan. Jeśli jesteśmy prawdziwi w swoim ciele, to 
powoduje to określone emocje. Zmieniając różne parametry 
(masa i liczba uczestników, zmiany rytmu poruszania się, za-
kres przestrzeni, itd.), grupy tworzą historie bez słów, zupeł-
nie wiarygodne i czytelne dla widzów.

Kiedy jedna grupa uczniów gra, druga obserwuje. 
Grupa grająca może wykorzystać tyle masek, ilu jest 
uczniów lub mniej. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

•	W	oparciu	o	takie	bajki	jak	Kruk	i	Lis	albo	Lis	i	Kozieł	Jeana	
de La Fontaine’a w tłumaczeniu Adama Mickiewicza (ze zbio-
ru „Antologia bajki polskiej”, pod red. Juliana Ejsmonda, wyd. 
Gebethner i Wolff, Warszawa, 1915), można odgrywać scenki 
wykorzystujące zależność „góra/dół” . W pierwszej bajce lis 
obserwuje ser, który wisi wysoko nad lisem w dziobie kru-
ka. W drugiej bajce kozioł marzy o wodzie na dnie studni, do 
której wpadł lis. Relacja przestrzenna jest więc odwrócona. 
Przed zabraniem się do lektury bajki, prowadzący może zrobić  
w grupie burzę mózgów nt. pojęć „góra”, „dół”, „wysokość”, 
„głębokość” i skojarzeń z nimi. 
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•	 Następnie	 uczniowie	 mają	 za	 zadanie	 przenieść	 wrażenia	
związane z bajkami i tymi pojęciami na scenę. Jak zagrać ko-
goś, kto jest w studni, albo, kto stoi nad studnią, bez użycia re-
kwizytów, bez dziury w ziemi? Jak zagrać twarzą, wzrokiem, 
żeby wywołać u widza reakcję „wierzę w to”? Wystarczy pod-
nieść/spuścić głowę? Wyciągnąć ciało? To określenie swojego 
ciała w przestrzeni pozwala odczuć lub wyobrazić sobie to, 
co jest pod nami, nad nami. Jak uczeń daje po sobie poznać, 
że wie, że pod nim jest pustka? Można też zagrać spojrzeniem 
i postawą ciała (stać pionowo/siedzieć, ukierunkować spoj-
rzenie). W jaki sposób pochylamy się przed wpadnięciem do 
studni?

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

„Okilélé”, Paul Ponti (L’Ecole des loisirs, 1993) :

„Komedia dell’arte”, C. Mic (K. Miklaszewski), Ossolineum, 1961.

„W świecie Arlekina”, A. Nicoll, Warszawa, 1967.

„Mistrz Piotr Pathelin”, tłumaczenie Adam Polewka,  

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953 .

W języku polskim można znaleźć następującą literaturę na ten temat :

„Kubuś Puchatek”, Alan A. Milne, tłumaczenie Irena Tuwim, wyd. J. Przeworski, 1938.

Dowolne dzieła, których bohaterowie mają postać antropomorficznych zwierząt,  

w tym np. bajki, w których na głównym planie jest postać wilka lub lisa, królika albo 

myszy (żarłoczna, chciwa, przebiegła, głupia, cierpliwa, itp.) oraz niespodziewany 

rozwój relacji między tymi zwierzętami.
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ALFABET PRZESTRZENI
BADANIE PRZESTRZENI  

I ODNAJDYWANIE SIĘ W NIEJ

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Na początek odwołujemy się do wyobraźni: wyobraźmy sobie 
przestrzeń sceniczną jako talerz trzymany na końcu palca. Ta-
lerz chybocze się, gdy ktoś na niego wchodzi i porusza się po 
nim (obrazujemy to za pomocą dwóch palców drugiej ręki).  
W ten sam sposób, kiedy ktoś wchodzi na scenę, może spowo-
dować jej przechylenie, ale w miarę zbliżania się do centrum, 
nasz talerz znowu odzyskuje równowagę. Można znaleźć tę 
równowagę w inny sposób:

•	 gdy	 dwie	 osoby	 skierowane	 do	 siebie	 twarzami	 wchodzą	
jednocześnie na scenę, jak w pojedynku, zachowując tę samą 
odległość	od	centrum	sceny;
•	 gdy	 stoimy	 pod	 horyzontem,	 albo	 leżymy	 na	 proscenium,	
równowaga jest taka sama, jak gdybyśmy siedzieli na środku 
sceny.

Postrzeganie określonej przestrzeni, odnajdywanie 
się w niej, odkrywanie jej planów, jej wartości lub sen-
su, które jest możliwe dzięki spojrzeniu z zewnątrz. 
Odkrywanie związku między pojęciem równowagi 
a orientacją sceny: prawa/lewa strona, w głębi sce-
ny/z przodu sceny. Znajdowanie odpowiednich po-
staw, według dwóch perspektyw: bliskość z widzami  
(w głębi/z przodu sceny), wysokość (na stojąco, sie-
dząc, leżąc).

7
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To w centrum sceny, zwanym „teatrem” , skupia się cała ak-
cja: przebywanie w tym miejscu daje wrażenie, jak byśmy zaj-
mowali całą scenę. Wtedy wszystko jest w równowadze i nie 
ma miejsca na nic innego. W momencie, gdy ktoś wchodzi na 
scenę pojawia się dysproporcja, brak równowagi wywołują-
cy próżnię i zasysanie, przyciągający jakąś inną akcję. Wejście 
jednego ucznia, w zależności od jego ruchu i postawy (stoi, 
siedzi, leży) zmieni równowagę w polu gry i przywoła wej-
ście kolejnej postaci (gra w parze, a nawet pojedynek), a potem 
grupy (koryfeusz/chór).

Tutaj przestrzeń gry (scena) jest prostokątna, podzielona na 
trzy równoległe strefy (proscenium, środek sceny, horyzont). 
Możemy pokazać ten podział i cięciwę sceny za pomocą bia-
łych tasiemek, linii nakreślonych kredą albo kolorowej ta-
śmy klejącej. Uczniowie są zachęcani do eksperymentowania  
z równoważnymi postawami na scenie (stojąc w tle, na kola-
nach w centrum, leżąc na pierwszym planie).
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W grupie
Siedząc poza przestrzenią gry (za kulisami), uczniowie ob-
serwują najpierw przemieszczanie się jednego z nich między 
trzema strefami: od środka sceny (na stojąco) do stref równo-
ległych. W ćwiczeniu może brać udział jednocześnie kilkoro 
dzieci, które przechodząc z jednej strefy do drugiej za każdym 
razem zmieniają swoją postawę: kładą się, klękają, stają wy-
prostowane. 
Na przykład we trójkę: jeden uczeń leży na proscenium, dru-
gi klęczy na środku sceny, a trzeci stoi pod horyzontem. Za-
daniem widzów i uczniów na scenie jest wskazanie właści-
wego momentu: kiedy scena jest w równowadze, a kiedy się 
„przechyla”;	jaka	jest	„waga”	każdego	z	graczy,	jego	znaczenie	
z	punktu	widzenia	widowni;	czy	więcej	niż	jedno	ustawienie	
wywołuje to samo wrażenie równowagi w zależności od per-
spektywy, z której patrzymy? 
Przykładowo, stając na proscenium mamy sytuację zaburze-
nia równowagi, w której aktor używa wszystkich swoich kart 
(największa „waga”), żeby zmonopolizować uwagę. Jest to 
postawa typowa dla telewizyjnego prezentera albo dla aktora  
w tzw. one man show.

•	Ta	sama	sytuacja	może	być	odegrana	na	 linii	 jardin	-	cour:	
Uczniowie przemieszczają się teraz po przekątnych. Na sto-
jąco po lewej albo po prawej ma tę samą wagę, co w pozycji 
siedzącej w połowie drogi do centrum albo w pozycji leżącej 
na środku. Sam na scenie, ciągle zgodnie z podstawowymi za-
sadami przemieszczania się (wejście, zatrzymanie, wyjście), 
uczeń może wejść z prawej, przejść do centrum, zatrzymać 
się tam, a następnie przejść po przekątnej w kierunku prosce-
nium po lewej stronie, gdzie odwraca się i nie wychodzi. Po-
zostaje na stojąco cały czas. W momencie, gdy uczeń zmienił 
kurs po przekątnej, z centrum w kierunku przodu sceny, za-
burzył on równowagę sceny, lecz odwracając się przodem do 
sceny symbolicznie ją otwiera i tworzy przestrzeń do wejścia 
kolejnego ucznia. To jest właściwy moment na wejście dru-
giego gracza z prawej kulisy, a więc z drugiego końca prze-
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kątnej. Scena jest teraz z powrotem zrównoważona. Jednak, 
gdy pierwszy uczeń zmieni miejsce, wymusza w ten sposób 
ruch drugiego, który porusza się symetrycznie, aby zachować 
równowagę w przestrzeni (scena pojedynku). Jeśli pierwszy 
uczeń sam wraca po przekątnej do centrum sceny, podczas 
gdy drugi pozostaje na stojąco w oddali po prawej stronie, 
pierwszy wzmacnia swoją pozycję, bo przebywając w cen-
trum nabiera się wagi. Zmusza w ten sposób kolegę do uklęk-
nięcia (jak wasal), do zgarbienia się, do zanikania w miarę jak 
pierwszy zbliża się do drugiego.
Samo poruszanie się dwóch graczy opowiada już pewną hi-
storię, nawet w ciszy. Jest to sytuacja ekspresyjna.

Jardin - cour
W zależności od tego, gdzie się znajdujemy (na scenie 
czy na widowni), „lewo” i „prawo” wskazują co innego. 
Stąd potrzeba użycia kodu wymyślonego w Comédie-
Française (jej siedziba mieści się w jednym ze skrzydeł 
Palais-Royal, w którego środku znajdują się ogrody 
pałacowe), tak by aktorzy, reżyserzy i kierownicy ar-
tystyczni mogli się zrozumieć. Aby ułatwić zapamięta-
nie, gdy siedzimy na widowni, ogród [fr. jardin] zaczy-
na się na J, które otwiera się w lewo, a podwórko [cour] 
na C, które otwiera się w prawo. Innym sposobem za-
pamiętania jest kolejność pisania tych liter, od lewej 
do prawej JC, jak w Juliusz Cezar albo Jezus Chrystus. 
Kiedy natomiast jesteśmy na scenie „podwórko [cour] 
znajduje się po tej samej stronie, co serce [we fr. słowo 
coeur, zaczyna się na tę samą literę].

Chórem
Ta sama sytuacja, co poprzednio: jeden uczeń wchodzi na sce-
nę, dochodzi do środka, potem przecina ją na ukos w kierunku 
proscenium. Jednak teraz, zamiast kolejnego ucznia dołącza-
jącego do gry, mamy całą grupę. Koryfeusz stojący na prosce-
nium ma tę samą wagę, co cała grupa stojąca pod horyzon-
tem. Pozostaje więc zaobserwować, jak przemieszczanie się 
grupy i pojedynczej osoby się równoważą. Czy równowaga 
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jest taka sama, jak wtedy, gdy dwoje uczniów stawiało sobie 
czoła? To jest początek teatru greckiego, będącego w relacji 
 z przestrzenią, gdzie widz śledzi z uwagą grupę chórków oraz 
koryfeusza. 
Następnie uczniowie starają się przemierzać scenę zgodnie  
z pewnymi wytycznymi: tylko linie proste z zakrętami pod ką-
tem (zygzakiem), albo tylko krzywe, ze zwrotami przez ramię. 
Każdy uczeń zapamiętuje tory, po jakich porusza się jego ciało 
w kolejnych etapach (linie proste, łuki, linie połamane, esy-
-floresy). Pamięć ruchowa, którą uczeń w sobie wytworzył 
pozwala mu na ponowne odtworzenie swojego/swoich torów 
ruchu. W ten sam sposób może on w kolejnym etapie połączyć 
swój tor z torem/-ami innych uczniów: razem mogą zagrać 
postawami, rytmami, bezruchem, przyspieszeniem tempa, 
impulsami, łącząc je, przetwarzając, przeciwstawiając sobie 
albo wchodząc w dialog.

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

•	 Po	 przemieszczaniu	 się	 w	 ciszy,	 odkrywanie	 może	 zostać	
rozwinięte w ćwiczeniu z głosem: mruczenie, średni głos, 
okrzyk. Emitowane dźwięki są połączone z odpowiednimi 
pozami ciała. Uczeń stojący w oddali - forte, ten siedzący po 
środku - średnia głośność, leżący na przedzie sceny - szept.  
W efekcie, będąc w pozycji siły i bliskości z publicznością, ak-
tor może pozwolić sobie na znaczne ściszenie głosu.
Praca rozwija się stopniowo: najpierw wydajemy tylko jedną 
głoskę ([a] lub [o]), następnie całe słowo, fragment zdania albo 
wers.
Gdy tylko te pierwsze próby zostaną zaaprobowane przez 
uczniów i prowadzących, improwizacje mogą być odgry-
wane dowolnie, z wykorzystaniem technik zapamiętanych  
z poprzednich prób, dodawaniem lub odejmowaniem za każ-
dym razem jakichś elementów, postaci, zestawieniem ze sobą 
przeciwieństw: krzyk ucznia leżącego z przodu sceny, mru-
czenie ucznia stojącego w oddali.
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•	Grupa	znajduje	się	w	polu	gry.	Na	początku	skupiona	w	ca-
łość, w jaki sposób się rozdziela? Trenując otwarcie i zamknię-
cie chóru, poprzez rozproszenie albo przegrupowanie, spra-
wiamy, że grupa staje się organizmem . Ten organizm może 
wchłonąć nowy element (np. nowego ucznia, który wszedł  
w pole gry). Jeśli natomiast grupa odmawia przyjęcia elemen-
tu z zewnątrz, odwraca się do niego plecami, to opowiada hi-
storię wykluczenia.
Po każdej improwizacji dyskutujemy o tym „co ona opowiada”, 
nawet jeśli aktorzy nie włożyli w grę żadnych specjalnych in-
tencji. Jak określić to, co wytworzyło się między pojedynczym 
uczniem a całą grupą (koryfeusz/chórki) albo między dwo-
ma zbiorami: relacja wyłączenia/włączenia, odrzucenia czy 
wchłonięcia, dominacji czy wyzwolenia?

Ważne jest również to, jak grę postrzegają widzowie: 
jak, w zależności od interakcji między jednymi a drugi-
mi, w ich głowach tworzy się historia?

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

•	L’Ame	de	l’A	Philippe’a	Martone’a	.
Siedemnastopiętrowy blok mieszkaniowy, który od ponad 
trzydziestu lat królował nad miastem, ma zostać zburzony. 
Ostatnie rodziny czekają na przeniesienie do mieszkań za-
stępczych. W tym tekście z elementami chóralnymi, grupa 
dzieci penetrujących wieżowiec przed jego rozbiórką spotyka 
dziwną postać, która sprawia wrażenie, jakby żyła dzięki hi-
storiom ludzi mieszkających w budynku.
Scena ósma może być najpierw przeczytana w całości. Jest tu 
mowa o cieniach („Co pan robił wczoraj? / Wasze cienie do-
trzymywały mi towarzystwa”) i o tym, co cienie robią, kiedy 
nikt nie patrzy: „On [cień] ulatuje, rozprasza się, miesza się 
z innymi cieniami. Wszystkie cienie są jednym i tym samym 
cieniem, a każdy jego kawałek jest cieniem sam w sobie.” Jest 
to również definicja chóru i chórków. Ale zupełnie jak w Pio-
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trusiu Panie cień jest początkowo przyczepiony do osoby: taką 
sytuację spróbujemy odegrać w parze, gdzie jeden uczeń jest 
cieniem drugiego, jego alter-ego, ale też jego echem. Uczeń 
przemieszcza się po torze, za nim podąża jego cień. Jeśli pod-
czas przejścia wyda jakiś dźwięk, cień ten dźwięk odbija.
Tymczasem w teatrze, gdzie mamy kilka źródeł światła, jed-
na postać może mieć kilka cieni. W jaki sposób ten mały tłum 
się porusza? A może cień zmienia się w zależności od pory 
dnia, wydłuża albo skraca: raz trzeba więc zagrać cień dwa 
razy dłuższy (dwoje uczniów może zagrać go razem), a innym 
razem prawie nieistniejący (schowany za swoim modelem?). 
Przykładowo, jeden uczeń jest w polu teatru, stoi nieruchomo 
jak wskazówka zegara słonecznego. Gra polega na pokazaniu 
cienia	rzucanego	na	ziemię	zgodnie	ze	zmianą	pór	dnia;	skra-
cającego się, aż do zupełnego zniknięcia w południe, a potem 
wydłużającego się do zapadnięcia zmroku.
Po etapie poszukiwań i prób możemy wrócić do tekstu i od-
naleźć w nim wszystkie sytuacje, w których występują wspo-
mniane cienie. Autor do opisania tego, co robią cienie, użył 
najpierw czasowników ruchu (wejść w podłogę, rozproszyć 
się, wymieszać się z innymi),  a potem innych, mniej konkret-
nych (zniknąć, powrócić, czekać, czuwać). Te krótkie kwestie 
prowadzący rozdaje uczniom (nawet jeśli nie potrafią jeszcze 
czytać), którzy powtarzają swoją rolę, a potem odgrywają cień 
w akcji. Mogą również pogrupować się i w kilka osób stać się 
jednym, zmieszanym z wielu cieniem, albo też rozproszyć się 
i zacząć tańczyć jak rozchwiane cienie zrodzone ze światła 
paleniska.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

W farsach Georges’a Feydeau (np. „Dano dziecku na przeczyszczenie”) , z rozwleczo-

ną fabułą i najeżonych didaskaliami, wiele wskazań scenicznych dotyczących ru-

chu postaci odnosi się do szachownicy: ktoś jest na C3 i przeskakuje na D5. To samo  

w temacie efektów scenicznych opisanych na określonej siatce. Często Feydeau sam 

proponował najlepsze rozmieszczenie swoich aktorów.
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LINIE DZIELĄCE PRZE-  
 STRZEŃ I KRĄG EMOCJi 
 ODKRYWAMY JAK PORUSZA SIĘ 
 CIAŁO W PRZESTRZENI

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI 

Każdy sam
Na podłodze wyznaczamy pole gry mniejsze niż dotychczas, 
może to być koło o średnicy około czterech metrów: to będzie 
„krąg emocji” zgodnie z nawiązaniem do Petera Brooka (patrz: 
lekcja 5).

Kiedy uczeń wchodzi do tego kręgu, zmienia się jego sposób 
oddychania	i	poruszania	się;	odpowiadają	one	pewnemu	kon-
kretnemu nastrojowi. Ale w momencie, gdy wychodzi poza 
granicę kręgu, jego odczucia znów stają się neutralne, oddech 
się stabilizuje, aż w końcu uczeń może usiąść w kręgu widzów, 
w pewnej odległości od kręgu emocji.

8 

stan neutralny

krąg emocji, 
z uczuciami, 
konkretnym 

nastrojem

wyjście z kręgu, powrót do stanu neutralnego
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Przechodząc od bezpośrednich relacji  
do kręgu emocji odkryjemy tory, po jakich  

porusza się nasze ciało, przywołując cały wachlarz 
możliwych emocji i nastrojów.

Uczniowie, każdy z osobna po kolei, odkrywają cztery różne 
stany, wywołane przez cztery żywioły będące tu materiałem 
poznania zmysłowego :

•	 OGIEŃ: jeśli jest ogniem, uczeń musi odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czym jest płomień? Jaki wydaje dźwięk, co dzieje 
się z jego rękami, oddechem, itd. Ten ogień może się rozpro-
szyć, może wzrastać niczym strzelające do nieba płomienie, 
albo też dać się zdusić. Aby pomóc uczniowi w wyobrażeniu 
sobie tego, można mu powiedzieć, że wchodzi na pustynię 
pełną rozżarzonego piasku, na którym nie da się ustać dłu-
żej niż sekundę. Teraz, kiedy sam jest kierowany przez fizycz-
ne odczucie, łatwiej jest mu wejść w rolę ognia, początkowo 
odczuwając wpływ ognia, a później wzmacniając samemu 
to oddziaływanie na swoje ciało i grę. Gdy wychodzi z kręgu, 
przestaje być ogniem.

•	WODA: uczeń wchodzi do jeziora. Im bliżej jest centrum pola, 
tym głębsza woda i tym bardziej czuje jej opór. Im bardziej za-
głębia się w tę materię, tym bardziej się nią staje, aż do zu-
pełnego zanurzenia w centrum, z głową pod powierzchnią. 
Woda ma duży wpływ na warsztat gestów, opierający się na 
pamięci sensorycznej ciała. Jest to element, który działa na 
dziecko	i	prowokuje	je	do	działania;	falowania,	unoszenia	się	
na powierzchni, przemieszczania się, nurkowania. Powinni-
śmy odczuwać wzrastający wysiłek ucznia na każdym po-
ziomie ciała (kostki, kolana, uda, miednica, klatka piersiowa, 
unoszące się na wodzie ramiona, itd.) przy wchodzeniu do  
jeziora,  szczególnie na wysokości pasa. Każdy ruch powodu-
je inne odczucie. Ciało uczy się wyczuwać opór wody rysując  
w niej ósemki, aż do całkowitego zanurzenia, gdy samo staje 
się prądem, rybą, algą, innym wodnym atrybutem pływają-
cym we własnym rytmie.



52

•	ZIEMIA: uczeń wchodzi w błotnistą przestrzeń, gdzie glina 
przykleja się do stóp, gdzie wszystko jest miękkie i ciężkie. 
Czuje swoją fizyczną masę. Każdy krok to dodatkowy wysiłek, 
żeby unieść ten ciężar. Ciało staje się coraz cięższe, zagłębia 
się w ziemię, ulega mineralizacji, kamienieje. Może to być 
punkt wyjścia do stworzenia zwierzęcia, słonia albo leniwca. 
Potem, stopniowo, uczeń wychodzi z tego błota, oczyszczony, 
żeby dołączyć do neutralnego kręgu kolegów „poza grą”.

•	POWIETRZE: uczeń wchodzi w przestrzeń pełną prądów po-
wietrznych, przeciągów. Jest w tej przestrzeni niczym prze-
ścieradło suszące się na sznurze (patrz: lekcja 2, na temat od-
dechu), kotłuje się na wietrze i wiruje, póki sam nie stanie się 
powietrzem, konkretnym rodzajem wiatru.

Chórem
Próby z czterema żywiołami dają wiele możliwości, po samo-
dzielnych przejściach można próbować we dwójkę, we trój-
kę. Z tego mogą wykluć się propozycje zbiorowe, w których 
uczniowie dotykają się, „przywłaszczają” sobie część ciała ko-
legi/koleżanki niczym kawałek wymyślonego żywiołu: razem 
tworzą żar, magmę albo płomienie. Przykładowo, spróbujmy 
w kilka osób wzniecić większy ogień, a potem go przygasić, 
żeby został tylko żar. Jakie to uczucie być zrównanym z pozio-
mem ziemi, samemu lub w grupie, po tym jak było się wesoło 
strzelającym w górę płomieniem? Jak zmienia się oddech?

Ważne, żeby razem opisać cechy  
charakterystyczne dla każdego żywiołu,  
to ułatwi zapamiętanie.

W parach
Kiedy praca z każdym żywiołem została już pogłębiona i do-
brze zapamiętana, grupa może przystąpić do konfrontowania 
żywiołów między sobą. Dwoje uczniów (albo dwie podgrupy), 
którzy są dwoma różnymi żywiołami, wchodzą do kręgu emo-
cji. Jak reaguje ogień, kiedy woda wchodzi nagle do kręgu?  
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W jaki sposób ogień gaśnie albo jak woda się gotuje? W spotka-
niu z powietrzem, jak woda paruje?
Rozwijając motyw bycia konkretnym żywiołem (być wodą, 
stać się ogniem, powietrzem czy ziemią) uczniowie mogą zba-
dać stany przechodnie: woda w powietrzu (kropla), powie-
trze w wodzie (pęcherzyk powietrza), ogień w ziemi (wulkan, 
lawa).
Możemy odnieść się np. do żywiołów zebranych jeden obok 
drugiego (ogień słoneczny, morze, gorące powietrze) w wier-
szu Cmentarz morski Paula Valéry’ego, z całym ciężarem po-
etyckim i symbolicznym parowania, refleksów światła, itp.

„Ten gładki dach gołębi rój w swej ciszy 
Goszcząc 
[…]
moment południa [...] 
szkli morze, 
wciąż je w inne morze zmienia
[…]
Młyn czarodziejski (miganie... błyskanie...) 
Ileż diamentów miele w mgławej pianie!
 Jakiegoż ładu pleni się nasienie! 
[…]
Dusza, morskiej świeżości tchnieniem orzeźwiona, 
Wstępuje we mnie znowu... O, potęgo słona. 
Biec ku żywiołom życia - falom rozbryzganym”.

Paul Valéry, Cmentarz Morski, ze zbioru „Gusła” (Charmes, 1922)  
przeł. Roman Kołoniecki, 1975

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

•	 Podczas	 wszystkich	 tych	 badań	 nad	 nastrojami	 ciała	  
i zmianami oddechu, różne niezamierzone dźwięki mogły wy-
rwać się naszym aktorom. Teraz możemy spróbować zagłębić 
się w odkrywanie dźwiękowe, muzyczne i rytmiczne. Ucznio-
wie wykorzystują swój głos, wibracje, rezonans. 
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Próbując zdefiniować ogień, znajdujemy słowa o charakte-
rystycznym brzmieniu: płomień, palić się i wszystkie formy 
pokrewne zaczynające się na [p], ale również słowa takie jak 
„trzaskanie” i wszystko, co przywołuje na myśl dźwięk ognia, 
tarcie, jego materię. W ten sposób otwieramy sobie drzwi do 
zbioru słów, zdań, rymowanek dających wyraźne skojarzenia 
fonetyczne: zygzak, meandry, woda, plusk, rozbryzg, wir, itp.

•	Od	stanu	określonego	i	opisanego	słowami,	które	pobudza-
ją wyobraźnię, przechodzimy do toru i rytmu (nad którymi 
pracowaliśmy w czasie lekcji 6 i 7). Ale możemy też postąpić 
na odwrót, wychodząc od narzuconego toru i rytmu (ogień, 
który pełza zygzakami: tor po kątach ostrych, szybki rytm), 
żeby dojść do konkretnego nastroju (pobudzenie, ekscytacja) 
i dźwięku (piszczszzzz iszpfisziszszzzz).
Znajdowanie właściwego toru może więc zachodzić w dwóch 
kierunkach: albo tor jest pochodną stanu, nastroju, albo to sam 
tor ruchu rodzi konkretny nastrój, gesty, dźwięki. W tym dru-
gim przypadku, tak jak było to pokazane na poprzednim spo-
tkaniu, narzucamy cechy ruchu (uczeń przemieszcza się tylko 
po łukach albo tylko po kątach), co narzuca pewien obraz i to-
warzyszące jemu odczucia. W ten sposób uczeń może zostać 
nakierowany na wydawanie dźwięku trzmiela, który odbija 
się po zygzakach od ścian słoika, albo dźwięku innego owada, 
który wzlatuje do góry po spirali.

•	W	momencie,	gdy	uczniowie	wyodrębnią	cechy	danego	ży-
wiołu, mogą przywołać pasujące do niego zwierzę (np. dla 
ziemi będzie to ciężki słoń, a dla mieszaniny ziemi z wodą - 
dżdżownica), a następnie więcej zwierząt, które definiują się 
nawzajem (podobne/różniące się). Idąc dalej w odkrywaniu 
przenikających się żywiołów, wyobraźnia podsuwa nam 
szereg fantastycznych, bajkowych stworzeń: smok (ziemia 
i ogień: dolna część ciała jest ciężka, podczas gdy górna jest 
dynamiczna i aktywna), syrena (powietrze i woda: ruchliwa 
w obrębie kolan, gdy reszta ciała pozostaje spokojna), itd. Jest 
to wstęp do pracy nad rozbiorem postaci. Niektóre dziwne za-
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chowania są bowiem wynikiem połączenia sprzecznych ge-
stów: np. falowanie ciała, które zwalnia, gdy siadamy, odbija 
się echem od kolejnych części ciała, ale całemu ruchowi za-
przecza usztywnienie głowy.

•	Propozycje	są	dalej	wykorzystywane	w	grach	z	rytmem	i	na-
tężeniem: wymyślone zwierzę porusza się po podłodze, któ-
ra za każdym razem jest zrobiona z czego innego i ma inną 
konsystencję. Jak przejść przez krąg, jeśli ziemia w nim pa-
rzy, albo jeśli jest lodowata i śliska, a może grząska jak bagno? 
Jest to wyzwanie do podjęcia: jak dane zwierzę, o konkretnej 
masie, będzie się poruszało w trudnym terenie? Wąż pełzają-
cy po żarze, czy ptak brodzący po skażonej ropą plaży mają 
charakterystyczny sposób poruszania się. Zadaniem uczniów 
jest znalezienie właściwych odczuć, jakie dane podłoże w nich 
wywołuje, następnie wsłuchanie się w reakcję swojego ciała, 
w jego rezonans, rytm i tor ruchu, który się tworzy, aż do gło-
su, który rodzi się w ich ciele.
Podczas tych improwizacji uczniowie mogą z siebie wydawać 
grammelot. Zadaniem prowadzącego będzie tu znalezienie ko-
jarzących się z tymi dźwiękami tekstów wykorzystujących po-
dobną aliterację. Prowadzący może szukać skojarzeń w swo-
ich własnych źródłach i pomocach naukowych (rymowanki, 
piosenki, wiersze) albo też zaprosić uczniów do wspólnego 
poszukiwania tekstów opisujących cztery żywioły, w których 
autorzy często używają metafor, aliteracji i innych zabiegów 
stylistycznych wywołujących ciągi skojarzeń i poruszających 
wyobraźnię czytelnika.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

W pracy aktora skupianie się na konkretnym nastroju w mo-
mencie wypowiadania kwestii tworzy opcje interpretacji, 
które uwalniają sens. W ten sam sposób czucie się jak ogień 
powoduje, że dowolny tekst teatralny będziemy wypowiadać 
w konkretnym żywym tempie, a nasze gesty będą szybkie  
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i gorączkowe. Dla przykładu, Lorenzaccio w sztuce Musseta 
jest równie często porównywany do strasznego tygrysa, jak  
i do larwy nieznaczącej postaci, którą odgrywa przed Alek-
sandrem de Medicis: obserwator może więc odnieść się do 
tych fragmentów, żeby określić jego grę.

Czarownice z Makbeta Szekspira, szczególnie w 1 scenie IV 
aktu są postaciami wiele wnoszącymi do naszych poszuki-
wań teatralnych. Sytuacja w grocie wokół bulgoczącego kotła,  
w tajemniczej atmosferze, sprzyja wydawaniu z siebie bur-
czących odgłosów oraz niezrozumiałych wypowiedzi, co tłu-
macze Szekspira starali się oddać w przekładzie.
W tej improwizacji proponujemy uczniom, którzy pracowa-
li już z nastrojami oraz z obrazami, rytmem i torem, które te 
nastroje w nich wywołały, żeby dorzucali stopniowo dźwięki, 
sylaby, kawałki słów, grammelot, aż wreszcie, żeby spróbo-
wali wypowiedzieć całe zdanie albo fragment tekstu teatral-
nego, który już znają.

W tekście, którego tematem mogą być np. cztery żywioły, gru-
pa poszukuje fonemów (ze spółgłoskami zębowymi, wargo-
wymi, podniebiennymi, itd.), które jak najlepiej odpowiadają 
głównemu tematowi tekstu. Tym sposobem [s], [t], [k], [ż], [p], 
[f], [r] są fonemami najbardziej charakterystycznymi dla ru-
chu. Nosowe [n], [m] i [ń] odsyłają do obszarów bardziej intym-
nych, wewnętrznych. Świszczące i syczące [s], [sz], [cz], [ś], [ć], 
[f], [w], [z], [ź], [ż], [dź], [dż] pozwalają przejść od bezgłośnego 
szeptu do lekkiego udźwięcznienia f/w, s/z, sz/ż. Celem jest 
odkrycie, jak dany autor tworzy muzykę w swoich zdaniach. 
Na przykład, w tłumaczeniu Makbeta przez Maeterlincka,  
sylaby [ub], [bu], [buj], [ble] często powtarzane odnoszą się  
do bulgoczącej zawartości kociołka, ale może również do eks-
cytacji samych czarownic.
Przy okazji tej refleksji nad fonemami ekspresyjnymi, prowa-
dzący może zachęcić uczniów do zabawy, czytając na głos, 
akcentując te spółgłoski, wykorzystując skojarzenia dla po-
wiązania spółgłoski z jakimś elementem albo całym polem 
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znaczeń, które tej spółgłosce odpowiadają. Możemy np. przy-
wołać parowanie kropli wody nad ogniem za pomocą świsz-
czących i syczących spółgłosek, opisać trzask spółgłoskami 
wybuchowymi, itp.

WSZYSTKIE TRZY 
Dalej! żwawo! hasa! hej! 
Buchaj, ogniu! kotle, wrzej! 

DRUGA CZAROWNICA
[...] Żądło żmii, łeb jaszczurzy, 
Sowi lot i ogon szczurzy, 
Niech to wszystko się na kupie
Warzy w tej piekielnej zupie.

Szekspir, Makbet (IV, 1),  

tłum.: Józef Paszkowski

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

• W literaturze młodzieżowej istnieje dużo odniesień do świata czarownic, do ich ta-

jemniczego języka, obrzędów, w tym m.in.:

„Malvina i L’Ombre de l’ours”, Olga Lecaye, L’Ecole de loisir, 1993 i 1999.

„Marion, Pierre et Loiseau, Serge Kribus, Actes Sud - Papiers, “Heyoka Jeunesse”, 2004.

„L’air et les Songes, essai sur l’imagination du movement”, José Corti, 1943.

„L’eau et les Rêves, essai sur l’imagination de la matière”, José Corti, 1942.

„La Poetique de l’espace”, PUF, Quadrige, 1993, wydanie wznowione, 2004.

„La Psychoanalyse du feu”, Gallimard, Idee, 1938.

„La Terre et les Rêveries de la volonté”, José Corti, 1948, wydanie wznowione, 1989 .
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W języku polskim można znaleźć następującą literaturę na ten temat :

„Księga wróżek i czarownic”, Lublin, Wydawnictwo Paweł Skokowski, 1998.

• Z myślą o młodszych uczniach: 

„Jak oswoić czarownicę”, Wiera Badalska, Siedmioróg, 2006

„Dzień i noc czarownicy”, Dorota Terakowska, Wydawnictwo Literackie, 2014.

• Punktem wyjścia do magicznych inscenizacji może być wierszyk  

Zofii Beszczyńskiej:

Jest chatka w lesie ukryta
W mchy i paprocie spowita
Nocą przy pełni księżyca
Śpi tam pewna czarownica
Jej miotła z witek brzozowych
Sama wyrusza na łowy
Jej kot czarny niby smoła
Sam warzy w kociołku zioła
[...].

Zofia Beszczyńska, Kołysanka czarownicy

• Jako źródła literackie na użytek prowadzącego (również z czytaniem fragmentów 

uczniom) można polecić eseje Gastona Bachelarda, zebrane w zbiorze „Wyobraźnia 

poetycka” (PIW, Warszawa, 1975), takie jak:

- „Powietrze i marzenia”;

- „Woda i marzenia”;

- „Poetyka przestrzeni”;

- „Psychoanaliza ognia”;

- „Ziemia, wola i marzenia”.
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9 SŁOWO POETY
ZAPAMIĘTUJEMY  

Z WYKORZYSTANIEM CIAŁA

ODKRYWANIE ZMYSŁAMI

Każdy sam
Jeden z uczestników (prowadzący albo uczeń ) czyta jeden 
wers, zwrotkę, jedno, dwa zdania. Inni słuchają z uwagą, 
starają się wejść w nastrój (ale bez przesady). Dla przykładu 
można wziąć pierwszą zwrotkę „Samogłosek” albo „Kreden-
su” Rimbaud (patrz lekcje 3 i 10).

Zapamiętanie tekstu literackiego poprzez słucha-
nie i ponowne odtworzenie go rozwijające pamięć 
ciała i przeżytych odczuć. Zrozumienie i przyswo-
jenie słów „poety” (w szerokim znaczeniu), jako ję-
zyka literackiego (klasycznego albo współczesne-
go), tak wyjątkowego w porównaniu z codziennym 
myśleniem.

Bazując na korpusie słów zaproponowanym przez prowadzą-
cego, uczniowie odkrywają jeden z aspektów słów: ich auto-
nomię, zależność między rzeczą a opisującym ją słowem, albo 
też skojarzenia, które nasuwają wypowiadane dźwięki, fone-
my. Można to porównać do smakowania nieznanej potrawy. 
Uczeń mruczy słowo, potem je przeżuwa, rozciąga, wyrzuca 
albo wypluwa je z siebie. Prowadzący może zapowiadać kolej-
ne słowa, ale może też pozostawić ich odkrywanie uczniom, 
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np. prowadząc ich do „muzeum słów”: słowa mogą być napi-
sane kredą na podłodze albo na ścianach, mogą też zaistnieć 
w formie obrazów (np. rysunek wielkiej cytryny), żeby ucznio-
wie, którzy jeszcze nie czytają też mogli je odgadnąć. Wyma-
gać to będzie pewnej scenografii, ale stworzenie takiej prze-
strzeni wzmocni ideę poszukiwania słów, spotkania z nimi,  
a na koniec ich „degustacji”.  

Uczeń bawi się następnie jakimś zdaniem, wersem wiersza: 
wpierw wymawia tylko samogłoski, a następnie tylko spół-
głoski;	 można	 spróbować	 crescendo/decrescendo,	 a	 potem	
fortissimo/pianissimo. Jest to okazja do spróbowania z dłuż-
szymi wersami, gdzie ciąg słów rozwija się dłużej, aż do końca 
zdania. Na przykład, ciągle z wiersza „Kredens” Arthura Rim-
baud: „I barwne szale babki, w ptaki malowane”.

W parach
Jeden uczeń wypowiada do drugiego zdanie zaczynając for-
te, a kończąc pianissimo, drugi uczeń „odbija” to zdanie w od-
wrotnej aranżacji. To samo ćwiczenie ze zmianami dynami-
ki - crescendo/ decrescendo, a na koniec z przyspieszaniem  
i zwalnianiem tempa. Oto przykład krótkiego tekstu zaczerp-
niętego z „Monsieur Monsieur” (Gallimard, 1951, wydanie 
wznowione, 1987). 
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KONWERSACJA
(na progu domu, w życzliwym tonie)

Wszystko w porządku na świecie?
-Tak, tak, jakoś tam leci.
A szczeniaki, bawią się grzecznie?
- Ależ tak, dziękuję, jest bajecznie.
A chmury?
-Po niebie fruwają.
A wulkany?
-Nie wybuchają.
A woda w rzece?
-Płynie.
A czas?
-Szybko minie.
A Twoja dusza?
-Choruje
Gdy zazieleniły się rabaty
zjadła za dużo sałaty.
 

Jean Tardieu

Pamiętając o tym, co ćwiczyli w przestrzeni na trzech pla-
nach - proscenium, głównej części sceny i pod horyzontem 
- uczniowie starają się odnaleźć swoim głosem to samo stop-
niowanie, a potem również możliwe kombinacje emisji, zesta-
wiając ze sobą różne moce (piano/forte), wysokości (wysoki/
niski) albo szybkości (accelerando, staccato, itd.). Dla przy-
kładu, ktoś może zacząć zdanie od wysokich dźwięków forte 
i	 skończyć	na	niskich	piano,	 a	nawet	 szeptem;	kolega	odpo-
wiada mu od piano do forte, ale też schodząc od wysokiego 
dźwięku do niskiego. Oboje uczniów słuchaj się nawzajem, są 
uważni na zmiany w swoich wypowiedziach.

Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie poznali podsta-
wowe właściwości głosu (natężenie, wysokość, 
czas trwania, emisja spółgłosek), które będą mogli 
wykorzystać tworząc własne kombinacje przy in-
terpretacji tekstu.
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PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

•	 Celem	 gry	 jest	 nauczenie	 się	 razem na pamięć wiersza  
w ciągu trzech minut. Uczniowie siedzą w kole. Tekst jest wy-
recytowany w całości tylko raz. Następnie jeden uczeń mówi 
pierwsze słowo (albo początek wersu), drugi dokleja do tego 
kolejne słowa, itd. Po obiegnięciu koła wiersz jest odtworzony 
w całości. 

Teraz wspólne recytowanie musi zostać powtórzone kilka 
razy, żeby każdy zapamiętał swoją kwestię i kolejność.

•	 Następnie	 nadajemy	 słowom	 wiersza	 nieco	 inny	 obieg:	
każdy z uczniów, zapamiętawszy swój fragment, odchodzi  
w	innym	kierunku	przestrzeni	gry;	wiersz	będzie	więc	recy-
towany z czterech brzegów sceny. Ogniwa kręgu są zupełnie 
zerwane, ale połączenie nadal istnieje „wirtualnie” dzięki pa-
mięci grupy i każdego z jej członków. Uczniowie próbują zno-
wu odtworzyć wiersz, kładąc nacisk najpierw na spółgłoski,  
a potem na samogłoski.

•	 Powtarzamy	 sytuację,	 tym	 razem	 używając	 całego	 ciała:	
ruch ciała i/lub jego przemieszczenie towarzyszą wypowia-
danym słowom i wydłużają wypowiedź w taki sposób, jaki na-
rzuca sam tekst albo „kształt” poszczególnych głosek. W efek-
cie głoska „z” wymusza ruch po kątach ostrych, „i” wywołuje 
niespodziewane skoki, „o” i „b” powodują ruch po okręgach 
albo kręcenie się wokół własnej osi, itd. Każde słowo, a nawet 
sylaba, może stworzyć własną, odrębną dynamikę. Słowo jest 
wyraźnie wypowiedziane, a potem zamienione w gest. Po-
szukujemy więc odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób słowo  
w ciele jest przedłużeniem głosu. Ale możemy też rozdzielić 
skojarzenia, jakie wywołuje dźwięk słowa i jego sens (np. sło-
wo „nóż”  pociąga za sobą inną gestykulację w zależności od 
tego, czy skupimy się na spółgłoskach czy na samogłoskach).
W ten sposób uczeń wymyśla na nowo język. Wychodząc od 
kilku wskazówek i korzystając jedynie ze swoich narzędzi 
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zmysłowych i własnej wyobraźni może stworzyć całe postaci 
w ten sam sposób, w jaki tworzymy słowa, zdania czy utwory 
muzyczne. Zadaniem prowadzącego jest obserwowanie i wy-
wołanie interakcji między postaciami.

•	Każdy	uczeń	jest	jakimś	fonemem	i	wydaje	z	siebie	tylko	ten	
dźwięk (A! A! Aaaa…). Pani I spotyka pana O, następnie pana 
O odwiedza panna A. Jest to kontynuacja spotkań z lekcji 2  
i 3 na temat oddechu i tworzenia się fonemu w ciele: czym 
jest i spotykające o? Spotykać się mogą pojedyncze osoby 
albo grupy (patrz: lekcje 7 i 8 na temat przestrzeni i chóru). 
Można wykorzystać cały zakres samogłosek (a, ą, e, ę, i, o, 
u, y) i porównać je, wyszukać różnice. To samo można zro-
bić ze spółgłoskami, wprowadzając tym razem wariacje bar-
dziej rytmiczne niż melodyczne. Całe ciało uczestniczy w grze  
i uczniowie wykorzystują znowu to, czego nauczyli się w po-
przednich ćwiczeniach i spotkaniach: tor, po jakim porusza się 
z, ruchy jego rąk, głowy, stóp, żywioł, który najbardziej mu 
odpowiada (jest to spółgłoska bardziej powietrzna czy ziem-
ska?), nastrój, emocje, wywołane u grającego je ucznia, itd.  
W ten sam sposób pani U jest pewnie cała krąglutka, łukowata, 
ale też lekka, w stanie nieważkości i powolna?
•	Możliwe	rozwinięcie:	pan	M	i	pani	U	mogą	stworzyć	zespół,	
znaleźć sposób poruszania się razem i dać początek całemu 
słowu - muzyka, która daje możliwość włączenia się reszcie 
grupy, itd.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Ciekawą propozycją do tego typu gier językowych może być 
wspólna analiza neologizmów w poezji i literaturze dziecięcej . 
Punktem wyjścia może być dowolny wiersz lub fragment pro-
zy dla dzieci, w którym autor używa neologizmów.
Może to być słowo o charakterystycznym brzmieniu, które 
w danym kontekście nabiera innego niż powszechnie znany 
sens, albo też kalambur słowny stworzony dzięki przekręce-
niu wymowy, zamianie sylab, itp.
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Dane słowo wypowiadamy wyraźnie na głos. Uczniowie mają 
czas, żeby się z nim oswoić, a następnie pokazać innym swo-
je skojarzenie, emocje, które wywołuje nowe znaczenie, „hi-
storię”, którą neologizm podsuwa. Następnie możemy słowo 
umiejscowić w kontekście, czytając zawierający je fragment 
wiersza, zdanie tekstu. Można też spróbować narysować 
dany neologizm. Zadaniem uczniów jest określenie momentu,  
w którym sens neologizmu staje się dla nich jasny.

Przykładowe neologizmy z wiersza Lustraw:
„lustraw”
„wieszająk”
„firaniec”
„krześlak”

Istnieje inny sposób odkrywania języka za pomocą tzw. mots 
valises , wymyślonych przez Lewisa Carrolla, użytych m.in. 
w: „Wyprawie na Żmirłacza” (ang. „The Hunting of the Snark”) 
albo w „Dziwolękach” (ang. „Jabberwocky”) z „Alicji po dru-
giej stronie zwierciadła”. Niewielkie dzieło wydane przez 
wydawnictwo Castor Astral (kolekcja „L’iutile”) opisuje trud-
ności tłumaczeniowe „słów-walizek” i różne rozwiązania za-
proponowane przez tłumaczy . Można zatem uznać, że wiele 
propozycji jest tak samo dobrych, ale też samemu poszukiwać 
nowych „słów-walizek”. Jako punkt wyjścia można wybrać 
jedno tłumaczenie (np. autorstwa Antoniego Marianowicza) 
i spróbować oddać w odgrywanej scenie siłę użytego języka: 
odnaleźć opis postaci i sytuacji (czas, dziwne miejsce, walkę 
potwora z młodym rycerzem, radość jego ojca) i poprzez od-
grywanie słów (które uczeń przeżuwa, przetrawia i wciela się 
w nie, jak w poprzednich ćwiczeniach) odmalować całą fabułę 
wiersza, zinterpretować go.

Inne przykłady tekstów literackich do zastosowania:

Wielu autorów czerpało przyjemność z gier słownych, z modyfikowania i przekręcania 

wyrazów, wśród nich:

„Sens dessus dessous”, Raymond Devos, 1978.

„La Comédie du langage”, Jean Tardieu, Gallimard, 2002.
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„Ce que parler veut dire”, Jean Tardieu, Gallimard, 1987.

„Exercices de style”, Raymond Queneau, Gallimard, 1982 .

„Mydło”, Francis Ponge, przeł. Jacek Giszczak, Literatura na Świecie, nr 09-10/2006 (422-

423), s. 229-232.

W języku polskim można znaleźć następującą literaturę na ten temat:

Twórczość „Skamandrytów”, szczególnie wiersze Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwina.

Poezja Bolesława Leśmiana np. w poemacie „Pan Błyszczyński”.

Warte polecenia są też wiersze Mirona Białoszewskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyń-

skiego.

Dziwolęki

Grozeszły się po mrokolicy
Smokropne strasznowiny:
Dziwolęk znowu smokolicy
Ponurzył się w grzęstwiny.

Więc Dziwolęka strzeż się, strzeż,
Trupiora też, bo czartny mrzak,
A już najwampierzastszy zwierz
To jest Krwilkołak, złykły wssak.

Wziął miecz i pomknął rozsiec brzydło,
Gdzie zjawor rósł i sykozmorka,
I tak kościachnął, że straszydło
Wylazło skoro świst z potworka.

[...].

fragment wiersza Jabberwocky Lewisa Carrolla  
w tłum. Antoniego Marianowicza
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GRA ZMYSŁÓW MIĘDZY 
JĘZYKIEM A METRYKĄ
OSWAJAMY RYTM WIERSZA

ODKRYWANIE ZMYSŁOWE

W grupie
Aleksandryn może mieć wiele melodii. Walcząc z tendencją do 
recytowania, będziemy poszukiwać odmiennej rytmiki wy-
mowy: uczniowie (ćwiczenie skierowane do trochę starszych 
uczniów, minimum 9-10 lat) wypowiadają po kolei liczby od  
1 do 12, dzieląc je na różne kawałki.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1     2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
1-2-3     4-5-6     7-8-9-10-11-12

Wszystkie liczby mają taką samą wartość , stanowią dwana-
ście równych jednostek. Szukamy więc sposobów rozdziele-
nia ich, pierwszego kroku na etapie wypowiedzenia dwuna-
stu sylab albo, naśladując Homera, „spróbować przestrzelić 
dwanaście pierścieni tak, żeby żaden nie zabrzęczał”. Wypo-
wiadamy liczby najprościej jak to możliwe, nie śpiewając i nie 
akcentując ich (to nie jest walczyk).

Uczymy się wyczuwać i oswajamy formę języko-
wą, jaką jest aleksandryn. Odkrywamy, że poezja 
to również matematyka. Uczeń czuje wartość każ-

10 
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dej sylaby w równowadze wersu. Eksperymentuje 
z poetyką liczb i z odkrywaniem rytmu. Wykorzy-
stując swoje ciało szuka w wypowiadanych wer-
sach różnych pulsów, co prowadzi do znalezienia 
wolności w poezji pomimo narzuconej formy.

Uczniowie sprawdzają wszystkie możliwości, jak gdyby żon-
glowali słowami. Mogą być ustawieni w jednym rzędzie albo 
w dwóch rzędach naprzeciw siebie. Każdy uczeń wypowiada 
w rytmie ciąg liczb, a następnie odnajduje z powrotem swoją 
neutralność. Kolejny uczeń przejmuje pałeczkę, proponując 
własny rytm. Można akompaniować wypowiadanie sylaby 
klaśnięciem w dłonie albo pstrykaniem palcami (myślniki 
oznaczają równe rozłożenie oddechu pomiędzy poszczegól-
nymi liczbami. Spacja oznacza oddech, po którym rozpoczy-
namy liczenie od początku).

1     1-2     1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2-3-4      1-2     1-2      1-2-3-4
1-2-3     1-2     1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5     1-2-3-4     1-2-3
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11    1
itd.

Uczniowie są w kręgu: jeden mówi np. 1-2-3, kolejny 4-5-6-7, 
trzeci 8, ostatni 9-10-11-12. Grupa pozwala sobie na zabawę  
w kombinacje, niespodzianki, nagłe zwroty, gdy żadne ogniwo 
tego łańcucha nie wie, jakie cyfry wypowie jego poprzednik. 
Do liczenia wprowadzamy elementy emisji, które już pozna-
liśmy:  fortissimo, decrescendo, staccato, itd. Zanim jeszcze 
grupa przyzwyczai się do jednego sposobu artykulacji, mają-
cy głos uczeń może zaproponować zmianę: „A może spróbu-
jemy z crescendo/decrescendo (albo czymś innym)?”. Dzięki 
temu nawiązujemy do poprzednich lekcji (oddech, nastroje, 
stany skupienia, żywioły, zmiany natężenia, wysokości tonu, 
rytmu, postawy, ewentualnie przemieszczanie się).
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Jedną z charakterystycznych cech wersyfikacji francu-
skiej jest to, że opiera się ona na sylabach, a nie na stopach 
(jak w łacinie czy w grece) ani na wydłużeniach głosek 
(jak w niektórych językach obcych), oraz to, że akcent 
toniczny pada zawsze na koniec syntagmy, bez wzglę-
du na to, jak jest długa (jedna, sześć sylab lub więcej).

„Wyszedłem z domu, żeby odprężyć się przechadzką 
[...]. Gdy szedłem ulicą, przy której mieszkam, zawład-
nął mną nagle rytm, który równie szybko sprawił, że 
poczułem obce działanie. Jak gdyby ktoś posługiwał 
się moją machiną życiową. W tym momencie pojawił 
się drugi rytm, dublując ten pierwszy i łącząc się z nim; 
i zapanowała niezrozumiała relacja poprzeczna mię-
dzy tymi dwoma prawami [...].
Ta kombinacja komplikowała się coraz bardziej i prze-
kroczyła wkrótce złożonością wszystko, co sam potra-
fiłem stworzyć wykorzystując moje zwyczajne zdolno-
ści rytmiczne. [...] Nie jestem muzykiem; nie znam się 
zupełnie na technice muzycznej; i tak oto padłem ofia-
rą niespodziewanego rozwoju wydarzeń, komplikacji, 
o których żadnemu poecie nawet się nie śniło”.

Paul Valéry, Estetyka słowa. Poezja i myśl abstrakcyjna  
przeł. Eska Donata, Frybesowa Aleksandra, PIW, 1971, 

(cytowane przez M. Bernardy w Grze słownej )

Następnie ciąg może wydłużyć się o kolejne dwanaście sylab. 
Bez przerywania ciągłości wypowiedzi uczniowie mają za za-
danie powtórzyć ciąg „kilku dwunastek”: 2 razy 12, potem wię-
cej… Uczniowie szybko zrozumieją, że, aby utrzymać płyn-
ność wypowiedzi, trzeba nabrać odpowiednio dużo powietrza 
i umiejętnie sterować wydechem. W wierszu napisanym alek-
sandrynem metryka wydaje się być stała: wszystkie wersy 
mają po 12 sylab. Jednak składnia jest zmienna i wymaga od 
nas czasem przerzutni (nie robienia przerwy na końcu wersu) 
albo zatrzymania się przed cezurą (która wypada w połowie 
lub na końcu wersu).
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CEZURY 

Nie są to tylko punktowe granice na mapie, albo, 
podążając tym tropem, znaki kilometrowe, odlicza-
jące drogę. Kierowca nie zatrzymuje się przy każ-
dym słupku, ale dostosowuje styl swojej jazdy do 
przebiegu trasy i zdarzeń na drodze. Tak też mówca 
powinien prowadzić swoją mowę, raz to zmieniając 
prędkość, innym razem wykonując zwroty, zgodnie 
z obraną trasą, którą podąża do celu. Dlatego skupić 
się trzeba na pokonywanej trasie i zmieniającym 
się za oknem krajobrazie, który ma inspirować.

Michel Bernardy

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Według zasad opisanych w lekcji 9 grupa zapamiętuje dwu-
nastosylabowe wersy, np. wers z wiersza Rimbaud Kredens 
tłumaczony na polski trzynastozgłoskowcem, z możliwością 
zmiany niektórych wersów na dwanaście zgłosek: „(O) kre-
densie sprzed laty! Chciałbyś baje swoje”. Następnie, wykorzy-
stując poznane sposoby dzielenia wersów, uczniowie „rozpra-
wiają się” z aleksandrynem. Wers jest podzielony na syntagmy: 
jeden uczeń wypowiada x sylab tworzących całość, związek 
wyrazów („kredensie sprzed laty”), kolejny następne x sylab 
(„chciałbyś baje swoje”). W efekcie aleksandryn, a nawet ciąg 
aleksandrynów, jest odtworzony przez całą grupę.
Kilka grup może równolegle, lub jako echo, przekształcić 
fragmenty utworu w dowolny sposób, wykorzystując również 
wskazówki z lekcji 7, gdzie mówiliśmy o koryfeuszu i chórach: 
jedna twarz na przeciw jedenastu innych, trójka vs trójka, itd., 
gdzie każdy uczeń jest jedną sylabą wersu i grupuje się z inny-
mi według przyjętego rytmu.
Po odkrywaniu wiersza w małych grupach, zwracamy się do 
widzów: ci, którzy uważnie słuchali wyłapią barwy, zmiany 
wartości zrodzone z tej gry. Jeśli znaleźli takie momenty, mogą 
dodatkowo zmienić natężenie, wydłużyć wybraną sylabę: 
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„Tak wygląda miiiiiiiiło…”, a jeśli to „i” zmieni się w krzyk, co 
to spowoduje? Czy będzie wiarygodne? Jaki będzie efekt, jeśli 
kolejny wers wypowiemy szeptem? Jak zadziałają te przeciw-
stawności?

Łącząc pracę z dźwiękiem słów, materią znanego już tekstu, 
z próbami zmiany rytmu i innymi możliwymi modyfikacjami, 
stopniowo znajdziemy w tej grze właściwe wartości. W ma-
łych grupach, w parach, solo na przeciw reszty grupy, ucznio-
wie odgrywają na głos wierszowaną tyradę. Przy każdej no-
wej propozycji sprawdzajmy, czy „to prawda/nieprawda”, czy 
jakiś fragment sensu został oddany.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Gra może zostać wydłużona z wykorzystaniem wierszy  
Arthura Rimbaud, poety o bogatym dorobku.

Kredens 

Jest to szeroki kredens rzeźbiony. Dąb ciemny, 
Jak starodawni ludzie, tak wygląda miło, 
Kredens ten jest otwarty - i zapach przyjemny 
Płynie z głębi, jak wino, co się ongi piło. 

Są w nim różne różności: starzyzna i graty, 
Szmatki, zżółkła bielizna, wszystko pomieszane, 
Są tam stęchłe koronki i niewieście szaty, 
I barwne szale babki, w ptaki malowane. 

Medaliony, portrety i pasemka cięte 
Włosów siwych lub jasnych, i kwiaty zaschnięte, 
Z których, z wonią owoców, aromaty płyną. 

O kredensie sprzed laty! Chciałbyś baje swoje 
Długo gadać! I tylko skrzypisz, starowino, 
Gdy otwiera kto z wolna twe czarne podwoje.

Arthur Rimbaud,  
tłum. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, październik 1870
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Tekst jest czytany przez każdego po cichu, a następnie próbu-
jemy razem albo w małych grupach podzielić każdy wers na 
syntagmy. Zaczynamy od zaznaczenia liczby sylab w syntag-
mie.
To dałoby nam, na przykładzie pierwszego wersu: 1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10   1-2-3. Robimy to wyznaczając rytm (klaszcząc  
w ręce, pstrykając palcami albo stawiając kroki w tym rytmie):

Jest to szeroki kredens rzeźbiony. Dąb ciemny, 
*     *      * * *    * *   /     * * *         /     * **
     (7 sylab)    (3 sylaby) (3 sylaby)

Jak starodawni ludzie, tak wygląda miło, 
*    * * * *  * *  // *   * * *      * *
 (7 sylab) (6 sylab)

Kredens ten jest otwarty - i zapach przyjemny 
* *  *     *  * * *   //   *   * *     * * *
(7 sylab)  (6 sylab)

Płynie z głębi, jak wino, co się ongi piło. 
*  * *  *   / *  * *  // *   *    * *   * *
(4 sylaby)      (3 sylaby)     (6 sylab) 

Są w nim różne różności: starzyzna i graty, 
*        *     * *       * * *    //    * * *    *  * *
(7 sylab)  (6 sylab)

Szmatki, zżółkła bielizna, wszystko pomieszane, 
* *     /      * *     * * *     //   * *       * * * *
(2 sylaby)    (5 sylab) (6 sylab)

Są tam stęchłe koronki i niewieście szaty, 
*   *     * *       * * *     //   *    * * *       * *
(7 sylab)  (6 sylab)

I barwne szale babki, w ptaki malowane. 
*  * * * *      * *  //   * *     * * * *
(7 sylab)  (6 sylab)
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Syntagmy są następnie rozdzielone między uczniów: każdy 
dostaje jedną. Ze względu na niewielką liczbę sylab w syntag-
mie i możliwość wielokrotnego jej powtórzenia uczeń szybko 
zapamięta swoją kwestię.  Za pierwszym razem tworzymy je-
dynie ciąg syntagm nie nadając tekstowi żadnego specjalnego 
zabarwienia, pozostawiając go neutralnym. Wszystkie sylaby 
mają taki sam czas trwania, tę samą miarę (*), którą określa-
liśmy klaszcząc w dłonie przy liczeniu, i która dalej delikatnie 
wybrzmiewa nam w głowach. Uczniowie próbują więc ko-
lejny raz połączyć syntagmy w całość, ale tym razem każdy 
ma możliwość zagrania skalą, głośnością dźwięku, zrobienia 
crescendo/decrescendo, na pierwszej lub ostatniej sylabie, na 
samogłoskach albo spółgłoskach. Uwaga: jeśli zmienimy dłu-
gość którejś sylaby, czyli czas jej brzmienia, musimy zrobić to 
samo ze wszystkimi innymi (jeśli wśród ciągu czarnych nut 
jedna nuta stanie się biała, wszystkie inne też stają się białe).

Uczeń wypowiadając swoją syntagmę robi tyle kroków, ile 
sylab, a sposób chodzenia dostosowuje do energii i nastroju 
wypowiadanego tekstu. W ten sposób, nawet przy krótkiej 
syntagmie (np. „jak wino”), wykorzystując to, co odkryliśmy 
wcześniej na temat samogłosek i spółgłosek, poruszania się 
w przestrzeni, sylaba albo słowo mogą zostać przedstawio-
ne za pomocą wyjątkowego gestu. Wiele słów sprzyja kon-
kretnym wrażeniom zmysłowym: zżółkła, stęchłe, barwne, 
ciemny, zapach, szmatki, starzyzna, wino, koronki, szaty, itd. 
Jeśli same nie rzucą się uczniom w oczy (uszy), zawsze mamy 
możliwość wyłuskania ich z tekstu, rozsmakowania się w nich 
pobudzając wyobraźnię.

Gdy tylko cały wers zostanie odtworzony, uczniowie-wi-
dzowie mogą zareagować na to, czego doświadczyli. Czy to 
„zadziałało”? Czy dobrze usłyszeli? Czy coś poczuli? Co zro-
zumieli? Wszyscy uważają, żeby sylaby były wymawiane  
w całości i wyraźnie.

Dość szybko poczujemy potrzebę spójności ruchu, przekazy-
wanego od jednego ucznia do drugiego, od jednej syntagmy 
do drugiej, żeby przekaz tekstu nie został zakłócony przez zbyt 
różnorodne ruchy, kontrastujące ze sobą natężenia i głośno-
ści (albo zbyt mało kontrastowe, jeśli wszystko jest neutralne). 
Jeśli uczniowie to czują, rozumieją, że wiersz musi być od-
bierany jako całość, że jest to bieg po torze pełnym zakrętów  
i zmian tempa, ale który ma swój początek i zakończenie po-
łączone pewną płynnością (pomyślmy o odcinku rzeki między 
dwoma mostami, która meandruje i ma zmienny nurt, ale się 
nie zatrzymuje).

„Charakterystyczny format wierszowany uwzględ-
niający jednostki składniowe, w połączeniu z dba-
łością o wymowę wszystkich sylab,  jest podstawą 
francuskiego aleksandrynu. Charakterystyczny styl 
danego autora daje się wyczuć w tym, jak łamie na-
rzucony podział wersu, jak zaburza metrykę wersy-
fikacji francuskiej, tworząc własną poezję. W takim 
przypadku zasady składni i wersyfikacji nie są niczym 
innym jak punktem odniesienia, zasadami gry, dają-
cymi wolność inwencji tym, którzy potrafią odróżnić 
literę od jej ducha” .
   M. Bernardy

Ten sam fragment jest następnie odtwarzany przez mniejszą 
grupę uczniów, z których każdy ma teraz do dyspozycji więk-
szą liczbę syntagm, aż do momentu, gdy uczniowie będą w ca-
łości znali swój fragment wiersza łącząc w całość syntagmy 
i nadając im odpowiednią „melodię”, zachowując jednak cały 
czas rytm, który został ustalony na początku (podział na syn-
tagmy). Fragmenty, które uznamy za najładniejsze, przycią-
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Gdy tylko cały wers zostanie odtworzony, uczniowie-wi-
dzowie mogą zareagować na to, czego doświadczyli. Czy to 
„zadziałało”? Czy dobrze usłyszeli? Czy coś poczuli? Co zro-
zumieli? Wszyscy uważają, żeby sylaby były wymawiane  
w całości i wyraźnie.

Dość szybko poczujemy potrzebę spójności ruchu, przekazy-
wanego od jednego ucznia do drugiego, od jednej syntagmy 
do drugiej, żeby przekaz tekstu nie został zakłócony przez zbyt 
różnorodne ruchy, kontrastujące ze sobą natężenia i głośno-
ści (albo zbyt mało kontrastowe, jeśli wszystko jest neutralne). 
Jeśli uczniowie to czują, rozumieją, że wiersz musi być od-
bierany jako całość, że jest to bieg po torze pełnym zakrętów  
i zmian tempa, ale który ma swój początek i zakończenie po-
łączone pewną płynnością (pomyślmy o odcinku rzeki między 
dwoma mostami, która meandruje i ma zmienny nurt, ale się 
nie zatrzymuje).

„Charakterystyczny format wierszowany uwzględ-
niający jednostki składniowe, w połączeniu z dba-
łością o wymowę wszystkich sylab,  jest podstawą 
francuskiego aleksandrynu. Charakterystyczny styl 
danego autora daje się wyczuć w tym, jak łamie na-
rzucony podział wersu, jak zaburza metrykę wersy-
fikacji francuskiej, tworząc własną poezję. W takim 
przypadku zasady składni i wersyfikacji nie są niczym 
innym jak punktem odniesienia, zasadami gry, dają-
cymi wolność inwencji tym, którzy potrafią odróżnić 
literę od jej ducha” .
   M. Bernardy

Ten sam fragment jest następnie odtwarzany przez mniejszą 
grupę uczniów, z których każdy ma teraz do dyspozycji więk-
szą liczbę syntagm, aż do momentu, gdy uczniowie będą w ca-
łości znali swój fragment wiersza łącząc w całość syntagmy 
i nadając im odpowiednią „melodię”, zachowując jednak cały 
czas rytm, który został ustalony na początku (podział na syn-
tagmy). Fragmenty, które uznamy za najładniejsze, przycią-
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gające uwagę, najbardziej wiarygodne, możemy powtórzyć 
kilka razy z udziałem tej samej albo różnych grup uczniów, 
które słuchając wiersza wielokrotnie łatwiej go zapamiętają.
O ile do tej pory zabarwienie czy linia melodyczna (głośność, 
intensywność, wysokość dźwięku) każdego fragmentu gene-
rowały przy ich wypowiadaniu energię i ruch, o tyle teraz gra 
staje się bardziej abstrakcyjna: wypowiadamy wers tak, jak-
byśmy poruszali się razem z nim, jednak tego ruchu nie wy-
konujemy (albo wykonujemy go tylko w głowie). Ślad ruchu, 
energia pozostają tylko w naszym głosie. Co taki zabieg daje? 
Jaką stwarza sytuację? Co o tym sądzą widzowie, tym razem 
będący głównie słuchaczami?

Na zakończenie pracy z wierszem, z początku wymagającym, 
uczniowie pewnie znają już tekst na pamięć, ale również widzą 
wielobarwność jego przekazu, która pomimo narzuconych 
warunków (konkretny rytm, sposób poruszania się, ustalo-
ne odgórnie przystanki albo momenty koncentracji) otwiera 
możliwości dalszego poznawania i wielu interpretacji. 

„[Aktor] musi odnaleźć oddech właściwy dla danego 
tekstu zanim jeszcze go opracuje, a także rozpoznać 
energię twórczą, która kieruje regularnością jego wy-
powiedzi i sprawia, że odkrywa on tekst na nowo” .

M. Bernardy
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11 TARCZA ŚWIATA
SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY

CZERPANIE Z WYOBRAŹNI

To spotkanie nie powinno ograniczać się jedynie do lekcji  
z uczniami: może być punktem wyjścia, punktem docelowym, 
kolejnym etapem służącym poetyckiej refleksji, rozwijaniu 
wyobraźni, przerwą przed rozpoczęciem kolejnego cyklu 
pracy. Tarcza świata być może utrwali się w świadomości 
uczniów jako wspólnie wypracowany system odniesienia.

Nazwanie, zwizualizowanie i umiejscowienie każ-
dego nowego narzędzia w odniesieniu do innych,  
w sposób dynamiczny. W ciągu poprzednich spo-
tkań nauczyliśmy się posługiwać wieloma narzę-
dziami: oddechem, zmianą nastrojów, emocji, ży-
wiołami, językiem, fonemami i towarzyszącymi im 
obrazami, postawą ciała, rytmem i torami ruchu.
To spotkanie zamyka cały cykl i niniejszą książ-
kę, jednak z intencją zaszczepienia w uczniach 
otwartości, umiejętności patrzenia z odpowiedniej 
perspektywy. Jest to w zasadzie „meta-spotkanie”, 
podczas którego cofamy się do poprzednich lekcji, 
syntetyzujemy nabyte umiejętności, dopytujemy, 
nadajemy sens temu wszystkiemu, co odkrywali-
śmy.

Przedmiotem naszej pracy będzie tym razem wyobrażenie 
świata w formie kręgu, który porządkuje, między biegunem 
zenitu a biegunem Styksu, zebrane dane, wskazówki. Jest to  
w pewnym sensie mapa wyobraźni, którą uczniowie będą 
mogli dostosować do siebie samych.
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Znajdują się na niej:
•	główne	punkty	odniesienia;
•	tarcza	dnia	(nocy)	i	godziny	(liczby	od	1	do	24,	z	południem	  
w	zenicie	i	północą	w	środku	nocy,	na	dnie);
•	pory	roku,	przesilenia	(zimowe,	letnie)	i	równonoce	(wiosen-
na,	jesienna);
•	żywioły	(powietrze,	ogień,	woda,	ziemia).

Tarcza na sąsiedniej stronie (inspirowana ilustracją 
Virginii Rochetti) jest poetycką wizją znanych nam 
tarcz (zegarowej, róży wiatrów). Jest zaprojektowana 
w ścisłym związku z ziemią i niebem (zdjęcie w tle), i kie-
runkami świata, dlatego niezależenie od tego, jaki plan 
przyjmiemy - poziomy (podłoga) czy pionowy (ściana)  
- tarcza daje nam właściwe punkty odniesienia.

Na tle zdjęcia przedstawiającego krajobraz (las, horyzont, 
słońce w zenicie) umieszczona jest okrągła tarcza przedzie-
lona dwiema cięciwami (w formie nie prostych, a krzywych) 
- pionową i poziomą - które wyznaczają kierunki świata, ale 
odwrotnie niż na mapie (góra - południe, prawo - zachód, dół 
- północ, lewo - wschód). Między kierunkami świata, wciąż na 
obwodzie tarczy, są pory roku: południowy wschód - wiosna, 
południowy zachód - lato, północny zachód - jesień, północ-
ny wschód - zima. Na południu znajduje się przesilenie letnie  
i liczba 12, na północy - przesilenie zimowe i liczba 24, zachód 
to równonoc jesienna, wschód - równonoc wiosenna. Każda 
z czterech ćwiartek tarczy odpowiada innemu żywiołowi: 
wiosna to powietrze, lato - ogień, jesień - ziemia, zima - woda. 
Górna część tarczy symbolizuje dzień, a dolna (z dorysowa-
nym księżycem) - noc.

Podczas pracy z tarczą uczniowie podchodzą i umieszczają na 
niej kolejno swoje odkrycia i zdobycze z poprzednich zajęć, za-
dając za każdym razem pytanie: „Gdzie by się znajdował/-a?”.
Ta podróż przebiega przez obszary dziesięciu poprzednich 
spotkań:
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•	żywioły	„bycie	wodą,	bycie	ogniem,	itd.”,	ich	przenikanie	się	
i spotykanie: woda w powietrzu (kropla), powietrze w wodzie 
(bąbelki), ogień w ziemi (wulkan), ale również płynna ziemia 
(błoto), ziemia, która jest ogniem (lawa), woda w stanie stałym 
(lód),	itd.;
•	 gestykulacja:	 pamięć	 sensoryczna	 ciała	 będącego	 określo-
nym	żywiołem;
•	gry	z	rytmem,	z	zakresem:	przemieszczanie	się	po	podłożach	
o różnym charakterze, materii, konsystencji, sprawdzanie, jak 
je	odczuwamy,	jak	rezonują	w	naszym	ciele;
•	 oswajanie	 przestrzeni;	 to,	 jak	 wpisuje	 się	 ona	 w	 tempo	  
i	głośność	dźwięków	(podstawy	muzyki);
•	alfabet	twarzy	(czoło,	spojrzenie,	usta,	itd.)	i	ciała	(korzenie,	
miłość,	myśli,	itp.);
•	 poetyka	 fonemu:	 niskie	 i	 wysokie	 tony,	 głoski	 dźwięczne	  
i bezdźwięczne, aktywne (wargowe, zębowe) czy bardziej 
pasywne (nosowe). Gdzie znajdzie się [u] z „duszy”, a gdzie [o]  
z	„owocu”?;
•	parametry	gry	aktorskiej:	otwarcie/zamknięcie,	środek/pe-
ryferia,	obiektywny/subiektywny;
•	teksty,	autorzy:	gdzie	mogliby	znaleźć	się	Szekspir,	Rimbaud,	
Valéry, Tuwim, inni autorzy, których widzieliśmy w poprzed-
nich spotkaniach?

Punktem wyjścia jest krąg (świat, kosmos), podzielony linia-
mi krzywymi (poziomą i pionową, jak dla yin i yang). Krąg, 
albo koło, przywodzi na myśl nieskończoność, ciągły ruch, 
który nigdy nie ustaje, cykl, który powraca ciągle od nowa, jak 
pory	roku.	Na	samej	górze,	na	szczycie,	 jest	światłość,	zenit;	
na dole, Styks, podwodna, podziemna głębia. Następnie okre-
ślamy miejsce pór roku w poszczególnych ćwiartkach. Punkt 
„zero” na dole: przesilenie zimowe, które jest przejściem z je-
sieni w zimę (dolna prawa ćwiartka - jesień, dolna lewa - zima, 
górna lewa - wiosna, górna prawa - lato), tak samo jak znajdu-
jące się na górze tarczy przesilenie letnie (21 czerwca, najkrót-
sza noc w roku) jest przejściem z wiosny w lato. Zastanówmy 
się wszyscy razem nad miejscami elementów przyrody w tej 
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rozecie: dzień będzie w górnej połowie, a noc w dolnej. Woda 
jest	bliska	zimie	i	wiośnie,	więc	znajdzie	się	po	lewej;	ogień	po	
przeciwnej stronie, prawej, między latem a jesienią. Powietrze 
ulatuje do góry (do nieba, słońca, gwiazd). Ziemia jest na dole. 
Na dole zbiera się muł, proch, w punkcie zero, między zimą  
a wiosną, skąd materia bierze swój początek.

Trzynasta powraca, lecz to znowu pierwsza (Paul 
Valéry, z wiersza „Cmentarz morski”). Na cyferblacie  
o godzinie 13 wskazówka wraca do cyfry 1. Wiele zega-
rów słonecznych jest ozdobionych podobnymi cytata-
mi. Może być to ciekawy temat poszukiwań.

PROPOZYCJE IMPROWIZACJI

Oto przykład realizacji tarczy świata: będzie to krąg w pozio-
mie, jak używane przez nas pola gry, jak „krąg emocji”. Przed 
przyjściem uczniów rysujemy duże koło (na dworze można je 
narysować patykiem na ziemi, a w sali kredą na podłodze, jeśli 
chcemy żeby było tymczasowe).
Ten krąg-tarcza obejmuje dwanaście wycinków (jak zegar 
dwunastogodzinny) i cztery strefy (ćwiartki). Jest zoriento-
wany zgodnie ze stronami świata (NSEW). „Hamlet”, Szekspir: 
„Szalony jestem tylko przy wietrze północno-zachodnim”.

Pierwsza runda
Uczniowie wchodzą grupą na tarczę przez jej podstawę: rzekę 
Styks. Jest to zaproszenie do podróży po okręgu: „Przejdźmy 
razem przez wszystkie godziny dnia: od snu do pobudki, przez 
aktywności dzienne, wyciszenie się/zmrok, zaśnięcie”. Może-
my wspomnieć zaprzęg słońca z mitologii greckiej, przejście  
z ciemności do blasku zenitu, i drogę od brzasku do zmierz-
chu. Jakie postawy ciała, jakie rytmy i prędkości, jakie dźwięki 
ze znanych nam ćwiczeń mogą towarzyszyć temu przejściu, 
jakie słowa?



80

Od cyklu dobowego do pór roku
Tym razem wyruszamy w podróż po porach roku, zaczynając 
od zimy. Co dzieje się w sferze zmysłów w momentach rów-
nonocy (21 marca i 23 września) i przesileń (21 czerwca i 22 
grudnia)?
Jest to również okazja do odwiedzenia czterech stref: stanów 
skupienia materii. Każdej zmianie strefy odpowiada zmiana 
stanu skupienia: byłem wodą, staję się ziemią (patrz: spotka-
nia 2 i 8).
•	Ogień:	jestem	iskrą,	płomienień,	żarem,	wulkanem;
•	Powietrze:	rządzi	mną	powiew	(od	lekkiej	bryzy	po	tornado).	
Jestem	tym	powiewem,	tchnieniem,	oddechem;
•	Woda:	jestem	kroplą,	strumykiem,	falą,	potokiem;
•	Ziemia:	jestem	magmą,	fizyczną	masą.
Na przykład, po samodzielnym odkrywaniu, na tarczy zo-
staje ośmioro uczniów, po dwoje w każdej strefie. Gdy jeden  
z uczniów przechodzi z jednej strefy do drugiej, wypowiada-
jąc słowo-klucz („Ogień!” albo „Powietrze!”, itd.), zaburzona 
równowaga	 musi	 zostać	 przywrócona;	 inny	uczeń	 też	 musi	
zmienić strefę. 

Podczas gdy część uczniów odbywa podróż po kręgu, 
inni mogą zostać poza nim, jako obserwatorzy. Jaki 
jest ich odbiór sytuacji, której są świadkami, kiedy na 
tarczy pojawiają się różne elementy? Kiedy po zakoń-
czonej podróży po kole dajemy się wypowiedzieć ob-
serwatorom, jest to dobry moment na odwołanie się 
do mitologii, wspomnianych już tekstów poetyckich 
albo dramatycznych, klasycznych, czy też współcze-
snych.

Z codzienności na tarczę świata
Możemy następnie zmienić kierunek, cel naszej pracy z tar-
czą. Gdzie umieścilibyśmy tekst omawiany w zeszłym tygo-
dniu, widziany, zasłyszany w czasie lekcji języka polskiego, 
wiedzy o kulturze lub innych zajęć artystycznych, a może 
też przedmiotów ścisłych? W której części tarczy znajdą się 
odkrycia i zdobycze, wiedza z poprzednich lekcji: gdzie jest 
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miejsce podstawowych dźwięków i głosek? Gdzie są postacie, 
które poznaliśmy?
Dzięki takiemu podejściu uczeń wyostrza swój sposób odbio-
ru otaczającego go świata, zdobywa narzędzia, dzięki którym 
może wyczuć linie złotego podziału . Jednocześnie rozwijając 
każdy z pięciu zmysłów uwalnia swój potencjał tworzenia  
i odtwarzania.

Podstawową rolą prowadzącego pozostaje wspoma-
ganie uczniów w ich propozycjach poprzez wskazy-
wanie odniesień do dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, 
architektury) lub muzyki. Gdzie umieścić konkretne 
dzieła, autorów, artystów wspomnianych bądź oma-
wianych w szkole?



Inicjacja teatralna już od szkoły podstawowej
Niniejsze dzieło, będące owocem doświadczenia zawodowego Robina 
Renucci, powstałe we współpracy z Katell Tison-Deimat, jest zestawie-
niem warsztatów wprowadzających do gry teatralnej. Seria ta składa 
się z jedenastu lekcji po dwie godziny każda, skierowanych nawet do 
najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
Owe tłumaczenie z języka francuskiego zawiera wiele scenariuszy gier 
i ćwiczeń służących odkrywaniu podstaw teatru, opartych na wyko-
rzystaniu pięciu zmysłów i skupieniu się na odczuciach ciała.

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka
ISBN 978-83-944060-1-1


