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OPERAcja: SZKOŁA

Pedagogika teatru to stosunkowo młoda dyscyplina nauki/sztuki, która 
balansuje na granicy działań pedagogicznych i artystycznych. Jej celem jest 
umożliwienie odbiorcom działań pedagogiczno-teatralnych dostępu do te-
atru poprzez samodzielne użycie przez nich języka, którym posługuje się te-
atr. Językiem teatru w tym wypadku będzie m.in. gest, słowo, ruch, dźwięk, 
gest, mimika, rekwizyt, tekst. W teatrze operowym nie powinno zabraknąć 
zatem muzyki, która podczas warsztatu pedagogiczno-teatralnego może od-
grywać istotną, jeśli nie kluczową rolę.

Pedagogika teatru kładzie zdecydowany nacisk na doświadczenie 
uczestników, które stanowi jej ideowe podglebie. Tylko wtedy, gdy samo-
dzielnie doświadczymy teatru operowego, jesteśmy w stanie pełniej go zro-
zumieć, wyjaśnić pewne mechanizmy organizujące świat opery, ale także 
krytycznie odnieść się do treści i sensów wpisanych w spektakl operowy. Nie 
chodzi tylko o doświadczenie wewnętrzne, introspekcyjne, związane z re-
fleksją na temat konkretnego spektaklu. Pedagogika teatru dowartościowuje 
również to, co zewnętrzne, zmysłowe, namacalne, poznawane empirycznie. 
Bo to właśnie doświadczenie jest podstawowym czynnikiem pobudzania 
krytycznego myślenia. A tego – mam wrażenie – najbardziej nam trzeba.

Najczęściej spotykaną formą działań pedagogiczno-teatralnych jest 
warsztat, którego punktem wyjścia jest konkretny spektakl teatralny. To 
podczas współpracy w grupie, używając języka teatru, jesteśmy w stanie 
zinterpretować to, co przed chwilą jawiło się nam jako niezrozumiałe, wąt-
pliwe artystycznie, nieciekawe. Wielość perspektyw, możliwość wymiany 
doświadczeń i refleksji na temat oglądanego spektaklu w twórczym, prak-
tycznym działaniu to cechy warsztatu pedagogiczno-teatralnego. Wiedza 
o spektaklu wytwarzana jest wspólnie, razem, demokratycznie – nie płynie 
z jednego wszechwiedzącego źródła. 

Rola pedagoga teatru powinna zatem ograniczyć się do stworzenia 
możliwie jak najbardziej sprzyjającej uczestnikom czasoprzestrzeni wolności 
wypowiedzi, w której każdy ma prawo swobodnie wyrazić swoją opinię po-
przez twórcze działanie. Bo pedagog teatru nie jest tym, który o teatrze wie 
wszystko. To człowiek, który oswaja teatr, by posłużyć się metaforą Anto-
ine’a de Saint-Exupéry’ego.

Projekt OPERAcja: szkoła w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki  
w Poznaniu odbywał się w ramach realizacji stypendium z budżetu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Daniel Stachuła
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współtworzących spektakl. Ci pierwsi z kolei traktują operę jako miejsce 
oswojone, nieco hipsterskie, ale także interesujące artystycznie. Nie zwa-
żają zatem na przyzwyczajenia i konwenanse. 

Nowa publiczność zaczyna zaglądać do opery m.in. za sprawą ar-
tystów współtworzących przedstawienie. A trzeba zaznaczyć, że jest ich 
niemało: dyrygent, śpiewacy, artyści chóru, tancerze, muzycy orkiestry, 
reżyser, dramaturg, choreograf, scenograf… Można by długo wyliczać. 
Istotną zmianą jest to, że do opery przywędrowali reżyserzy z teatru dra-
matycznego, którzy inaczej spoglądają na konstruowanie spektaklu. Ci 
reżyserzy z kolei przyciągają nową publiczność – i koło się zamyka.

Na spektaklach prezentowanych w teatrach operowych pojawiają 
się także młodzi ludzie – dzieci i młodzież, dla których często jednym 
z pierwszych doświadczeń operowych jest szkolna wycieczka na Halkę 
w kierpcach albo na Straszny dwór w kontuszu. O ile te tradycyjne, za-
chowawcze przedstawienia nie sprawiają wielu problemów insceniza-
cyjnych, o tyle coraz częściej na deskach scenicznych prezentowana jest 
Halka bez kierpców i ciupagi, a w Strasznym dworze wcale nie straszy. 
Wówczas widzowie najczęściej rozkładają ręce – nie wiedzą, jak poradzić 
sobie z nową propozycją odczytania dzieła operowego. 

W głowie widza pojawia się wiele pytań: jak zinterpretować to, 
co przed chwilą zobaczyłem? Gdzie znaleźć punkt zaczepienia dla skon-
struowania własnych refleksji na temat spektaklu operowego? Czy na 
pewno dobrze rozumiem to, co chcieli mi przekazać artyści współtwo-
rzący przedstawienie?

Z pomocą przychodzą narzędzia wypracowane na gruncie peda-
gogiki teatru, która – rozumiana jako dyscyplina z pogranicza edukacji 
i sztuki – pozwala na wykorzystanie języka, którym operuje teatr opero-
wy do pobudzenia refleksji na temat… teatru operowego. Działania pe-
dagogiczno-teatralne wykorzystują ten specyficzny i rozbudowany język 
– oparty na muzyce, rytmie, tempie, inscenizacji, tańcu – by dać młodym 
widzom możliwość zbudowania własnej interpretacji spektaklu.

Nie chodzi tu bynajmniej o sytuację szczegółowego odpytywania 
uczniów z przebiegu przedstawienia czy pisanie recenzji lub sprawozdań 
z wizyty w teatrze. Wprost przeciwnie. Celem jest pobudzenie krytycz-
nego myślenia za pomocą scenariusza działań warsztatowych, aktywi-
zujących uczestników zarówno na płaszczyźnie cielesnej (ruchowej), jak 
i myślowej. Tak skomponowana dramaturgia zajęć sprzyja budowaniu 
samodzielnych, twórczych interpretacji przez uczestników warsztatów.

OPERACJA NA OPERZE,  
CZYLI DLACZEGO PEDAGOGIKA TEATRU

Zdarza się, że opera bywa postrzegana jako teatr staromodny i tradycyj-
ny. Teatr operowy jawi się wtedy jako ostoja konwencji. Owszem, opera 
jako typ teatru, jego gatunek czy rodzaj, jest silnie skonwencjonalizo-
wana. Ta konwencja opowiadania historii poprzez muzykę, oczywiście, 
ewoluowała na przestrzeni kilkuset lat, bo warto zaznaczyć, że opera 
powstała na przełomie XVI i XVII wieku – jest więc stosunkowo mło-
dym rodzajem teatru, w porównaniu choćby do teatru dramatycznego, 
którego korzenie sięgają antycznej Grecji. Rysuje się tutaj zatem pewien 
bardzo ciekawy paradoks: oto pojawia się nowa dziedzina sztuki – teatr 
poprzez muzykę – która bardzo szybko ulega skonwencjonalizowaniu. 
Dlatego w obiegowej opinii traktowana jest jako coś przestarzałego czy 
starodawnego. Tematyka podejmowana przez teatr operowy jest bardzo 
różnorodna – od wątków mitologicznych, przez historie biblijne, pro-
blemy obyczajowe, aż po stawianie pytań filozoficznych. Warto jednak 
zaznaczyć, że dzieła operowe nie powstawały w oderwaniu od rzeczywi-
stości – wprost przeciwnie, są trwale związane z czasami, w których zo-
stały stworzone. Z drugiej strony, dzięki muzyce, przetrwały do naszych 
czasów i są wciąż wznawiane. 

Współcześni twórcy spektakli operowych często dążą do aktuali-
zacji problematyki wpisanej w realizowane przez nich dzieło sceniczne. 
Na deskach teatrów muzycznych prezentowane są dzieła, które zwraca-
ją się do publiczności w języku swojej epoki, a jednocześnie opowiadają 
o współczesnym świecie. Mówiąc krótko, współczesne inscenizacje w te-
atrze operowym często wchodzą w dialog z dzisiejszą wrażliwością pu-
bliczności, korzystając przy tym z współczesnych środków estetycznych, 
przejętych najczęściej z teatru dramatycznego.

Wraz z nową estetyką w teatrze operowym zaczęła pojawiać się 
nowa publiczność, z innymi przyzwyczajeniami, inną wrażliwością es-
tetyczną, inną wiedzą na temat opery. Często są to także widzowie, któ-
rzy świadomie (mniej lub bardziej) lekceważą operowy dress code – na 
widowni teatrów operowych można zobaczyć młodych ludzi ubranych 
w designerskie t-shirty i trampki obok melomanów w nieco bardziej za-
chowawczych, klasycznie eleganckich strojach. Ci ostatni traktują operę 
jako święto sztuki i chcą okazać w ten sposób swój szacunek dla artystów 
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fot. Magdalena Ośko / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu

Podejście pedagogiczno-teatralne może stać się podstawowym na-
rzędziem w budowaniu krytycznej refleksji wśród publiczności teatru 
operowego. I właśnie w teatrze operowym – silnie skonwencjonalizowa-
nym, opartym na repertuarze pochodzącym z minionych epok, a jedno-
cześnie osadzonym w estetyce współczesnych inscenizacji – pedagogika 
teatru wydaje się bardzo potrzebna.

____

Przygotowane scenariusze zajęć związane są tematycznie ze spek-
taklami zrealizowanymi na deskach Teatru Wielkiego im. S. Moniusz-
ki w Poznaniu: Troja

n w reż. i chor. Viktora Davydiuka, Napój miłosny  
w reż. Andriya Zholdaka, Rigoletto w reż. Marcina Bortkiewicza oraz  
Czarodziejski flet w reż. Sjarona Minailo.

Być może staną się one punktem wyjścia do rozpoczęcia wspólnej 
wędrówki przez meandry tradycji i nowoczesności we współczesnym te-
atrze operowym. 
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demokratyzacja  
i egalitaryzacja
pozycja nauczyciela / pedagoga  
teatru zakłada nie hierarchiczność 
– uczestnicy działań pedagogiczno- 
-teatralnych stają się dla siebie  
równoprawnymi partnerami

dowartościowanie  
pracy w grupie
działania w zespołach sprzyjają  
zaangażowaniu tych uczestników 
warsztatu, którzy nie czują się  
pewnie w zabieraniu głosu na  
forum całej grupy

podmiotowość 
i decyzyjność 
uczestników działań
to, jak będzie wyglądał efekt  
końcowy warsztatu spoczywa  
na barkach wszystkich uczestników, 
którzy mają wpływ na kształt  
prowadzonych działań

agon
teatralna sytuacja agonu  
wywołuje ścieranie się  
różnych punktów widzenia

mnogość interpretacji  
i konstruktów myślowych
warsztat sprzyja konstruowaniu  
własnych przemyśleń i refleksji,  
które mogą być zupełnie różne  
dla każdego z uczestników

doświadczenie
działania powinny opierać się  
na doświadczeniach, refleksjach  
i przeżyciach uczestników  
(wspólnym doświadczeniem  
jest np. obejrzany spektakl)

PEDAGOGIKA TEATRU 
— KONSTRUKTYWIZM

problematyzowanie  
i stawianie pytań
rolą prowadzącego zajęcia jest  
problematyzowanie treści (nie  
programowanie!), a także stawianie 
pytań (nie zaś udzielanie odpowiedzi!)

różnorodność prespektyw 
istotne jest to, by uznawać za  
równoprawne wszystkie punkty  
widzenia pojawiające się podczas  
działań i dyskusji

samodzielność
wyraźny akcent położony na  
samodzielne uczenie się (nie  
transmisyjne przekazywanie  
wiedzy / nauczanie!)
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KONSTRUKTYWIZM

Z pojęciem konstruktywizmu – jak z wieloma – izmami w edukacji – związa-
ny jest szereg sprzeczności i nieporozumień. Najogólniej rzecz ujmując, per-
spektywa konstruktywistyczna dzieli się – zgodnie z zaproponowaną przez 
Michała Wendlanda2, syntetyczną i precyzyjną klasyfikacją różnych stano-
wisk konstruktywistycznych – na trzy zasadnicze odmiany: konstruktywizm 
społeczny, konstruktywizm poznawczy oraz konstruktywizm epistemolo-
giczny. Każda z odmian dzieli się natomiast na poszczególne stanowiska – 
które, w mniejszym lub większym stopniu, odpowiadają dyscyplinom nauki, 
wykorzystującym założenia konstruktywistyczne do swoich celów. 

Posługując się w niniejszym szkicu pojęciem konstruktywizmu, mam na 
myśli tzw. konstruktywizm edukacyjny (w klasyfikacji Theo Huga będzie nosił 
on miano konstruktywizmu pedagogicznego3), który – zgodnie z referowa-
ną wcześniej typologią Wendlanda – można uznać za stanowisko wchodzące 
w skład odmiany społecznej konstruktywizmu, dla której inspiracją stały się 
prace Piageta i Wygotskiego z zakresu teorii uczenia się i nauczania.

Jednym z kluczowych założeń konstruktywizmu edukacyjnego4 jest 
przekonanie, że człowiek (podmiot procesu kształcenia) konstruuje (wy-
twarza) swoją wiedzę o świecie (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) 
w procesie uczenia się. Konstruktywizm edukacyjny – zdaniem Stanisła-
wa Dylaka – budzi stosunkowo najmniej kontrowersji, bowiem jest to

bardzo piękny pedagogiczny postulat, aby uczniowie byli aktywni i twór-
czy. Aczkolwiek i tu nie ma zgody do końca. Spory zaczynają się tam, gdzie 
mowa o tym, jaka, a raczej czyja wiedza powinna być naczelnym układem 
odniesienia dla programów nauczania. Dotyczy to nie tylko wartości, idei 
oraz nadrzędnych celów edukacyjnych, ale także interpretacji faktów spo-
łecznych czy naukowych5.

2 M. Wendland, Wiele twarzy konstruktywizmu. Różnorodność stanowisk konstruktywistycznych i ich klasyfika-
cje, „Kultura i Historia” 2013, nr 24.

3 T. Hug, Konstruktivistische Diskurse und qualitative Forschungsstrategie [w:] Konstruktivistisch Forschen. Me-
thodologie, Methoden, Beispiele, red. Sybille Moser, Wiesbaden, 2004.

4 Na temat wykorzystania konstruktywizmu w edukacji istnieje obszerna bibliografia. Ograniczę się tutaj 
do wyliczenia kilku interesujących, z punktu widzenia niniejszego szkicu, studiów. Zob. m.in. S. Dylak, Kon-
struktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, 
red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Warszawa 2000; D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, 
Olsztyn 2000; D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010; S. Dylak, Architektu-
ra wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

5 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 48. 

Daniel Stachuła

KONSTRUOWANIE TEATRU, CZYLI O TYM, 
JAK TEORIA DZIAŁA W PRAKTYCE 

Nauczanie nie polega na programowaniu, 
ale na problematyzowaniu, nie na udzielaniu 
odpowiedzi, lecz na formułowaniu pytań.
C. Nix, Nauka stawiania pytań

Tematyka nauczania poprzez działania teatralne znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w stanie badań. Co więcej, można wskazać główne nurty refleksji 
nad problematyką edukacji teatralnej, takie jak studia przypadku poświę-
cone konkretnym metodom i technikom pracy warsztatowej, interpretacja 
polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży czy opis teoretycznych koncep-
cji edukacji poprzez teatr (tak rodzimych, jak zagranicznych)1. Dużą popu-
larnością w ostatnich latach cieszy się także pedagogika teatru, rozumiana 
jako nowa dyscyplina z pogranicza działań edukacyjnych oraz artystycz-
nych, która bujnie rozwijała się u naszych zachodnich sąsiadów, a następ-
nie została przeszczepiona na grunt polski, z uwzględnieniem specyfiki 
rodzimych doświadczeń edukacyjno-teatralnych.

-IZMY

Refleksja na temat procesu „nauczania – uczenia się” ma swoją długą i bogatą 
tradycję. Teoria Shannona, behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm, 
a ostatnio także konektywizm. Natłok pojęć (-izmów) prowadzi nierzad-
ko do terminologicznego chaosu, a ten z kolei przekłada się na konkretne 
działania nauczyciela i uczniów. Każda z wyżej wymienionych orientacji 
metodologicznych posiada swoich zwolenników i przeciwników, którzy 
częstokroć, oderwani od realiów szkoły, zapominają o najistotniejszej kwe-
stii – odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by proces kształcenia był atrakcyjny 
i efektywny? Z pomocą może przyjść pedagogika teatru, której źródeł po-
krewieństw można doszukiwać się w teorii konstruktywistycznej. 

1 Bibliografia poświęcona wymienionym kierunkom badań została zawarta w moim wcześniejszym artyku-
le. Zob. D. Stachuła, Potrzeba sceny. Teatr szkolny jako uczniowskie medium komunikacji z publicznością, [w:] 
Zastosowanie nowych mediów w edukacji dzieci i młodzieży, red. E. Brzyszcz, S. Koziej. Kielce 2017, s. 89-99.
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Czym wobec tego jest często rozmyty, niejednoznaczny termin 
„pedagogika teatru”? Próbując sformułować zwięzłą definicję należałoby 
zaznaczyć, że

jest samodzielną dyscypliną, która zajmuje się zagadnieniami pomiędzy 
obszarami pedagogiki i teatru oraz kształtuje świadomego odbiorcę i twór-
cę sztuki. Celem pedagogiki teatru jest umożliwienie uczestnikom działań 
dostępu do teatru poprzez samodzielne użycie przez nich języka teatru9.

Często jednak pedagogika teatru bywa utożsamiana z edukacją te-
atralną sensu largo – traktowana jest jako jej synonim. To mylne przeko-
nanie jest dość powszechne wśród nauczycieli, ludzi teatru, ale także edu-
katorów teatralnych czy instruktorów. Jak zauważa Dorota Ogrodzka:

termin „edukacja teatralna”, który często pojawia się zamiennie wobec 
działań pedagogiczno-teatralnych, ale także używany jest do opisu działań 
zdecydowanie różnych, lecz z pozoru, z powierzchni podobnych (bowiem 
również skierowanych do amatorów i rozgrywających się w obszarze teatru) 
– może zadziałać myląco, przez uruchomienie skojarzeń z nauczaniem arty-
stycznym, kształceniem przyszłych twórców, krytyków teatralnych10.

Dlatego szczególnie istotne wydaje się omówienie najważniejszych 
cech działań pedagogiczno-teatralnych, co, mam nadzieję, przełoży się na 
dokładniejsze sprecyzowanie samego terminu pedagogiki teatru, jego za-
kresu oraz strategii działania. Zaproponowana charakterystyka pedago-
giki teatru nie rości sobie praw do bycia koncepcją autorską – jest raczej 
wyselekcjonowanym zbiorem cech najczęściej powracających w, skądi-
nąd stosunkowo skromnej w polskim stanie badań, literaturze przedmio-
tu. Co ciekawe, główne założenia pedagogiki teatru w ciekawy sposób 
zbiegają się z postulatami konstruktywizmu edukacyjnego.

KONSTRUKTYWISTYCZNA PEDAGOGIKA TEATRU?

Jedną z istotnych kategorii organizujących działania pedagogiczno-te-
atralne jest doświadczenie, które można uznać za ideowe jądro stosun-

9 Definicja została zaczerpnięta ze strony internetowej Stowarzyszenia Pedagogów Teatru – instytucji zrze-
szającej – jak nazwa wskazuje – pedagogów teatru oraz edukatorów teatralnych, popularyzujących idee, 
strategie, metody i techniki pedagogiki teatru. Więcej na ten temat – zob. http://pedagodzyteatru.org

10 D. Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie. Pedagogika teatru jako poszerzanie pola gry, „Dialog” 2016, nr 4.

Wytwórcami wiedzy są w takim ujęciu wszyscy „ludzie uczestniczą-
cy w procesach uczenia się a także w codziennych działaniach komunika-
cyjnych6”. Dylak dodaje, że ludzie ci „uczą się w interakcji z otoczeniem, 
aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując wiedzę już posiadaną. 
Nie rejestrują informacji ale budują struktury wiedzy z dostępnych infor-
macji7”. Tak pojmowany konstruktywizm edukacyjny może – w moim 
przekonaniu – wchodzić w mariaż z innymi strategiami wspierającymi 
nowoczesną edukację, nastawionymi na proces samodzielnego uczenia się. 
Co więcej, może jawić się jako ideowe podglebie poszczególnych strate-
gii. Z całą pewnością jednak można wskazać na kilka kluczowych pokre-
wieństw pomiędzy konstruktywizmem edukacyjnym a pedagogiką teatru. 

O PEDAGOGICE TEATRU

Pedagogika teatru jako dyscyplina działań z zakresu edukacji te-
atralnej narodziła się w latach 70. i 80. w Niemczech8. Jednym z jej 
twórców jest Hans Wolfgang Nickel (ur. w 1933), założyciel berliń-
skiej Sceny Nauczycieli (1959), który do programu studiów Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej wprowadził przedmiot „Teatr szkolny”. 
Z punktu widzenia niniejszego szkicu istotne jest to, że od samego 
początku działania pedagogiczno-teatralne traktowane były jako 
element praktyk artystycznych – dzieje się tak zresztą do dzisiaj, 
czego przykładem są studia z zakresu pedagogiki teatru (Theater-
pedagögik) na uniwersytetach artystycznych (m.in. Universität der 
Künste Berlin czy Hochschule für Musik und Theater Rostock). 
Strategie pedagogiczno-teatralne zostały przeszczepione z Niemiec 
na grunt polski – nastąpił swoisty tranzyt idei, choć w ostatnich 
latach, dzięki pogłębionym studiom nad historią edukacji teatralnej 
w Polsce (szczególnie w okresie XX-lecia międzywojennego i po-
wojniu), teatrolodzy wskazują także na polskie korzenie pedagogiki 
teatru. Reprezentantami idei pedagogiczno-teatralnych byliby m.in. 
Jan Dorman – twórca Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, ale także 
Lucjusz Komarnicki czy Stefan Szuman.

6 M. Wendland, loc. cit.

7 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 45. 

8 Hans Wolfgang Nickel jest także autorem szeregu publikacji na temat pedagogiki teatru. Zob. H.W. Nickel: 
Regie. Thema und Konzept. Berlin 2005; H.W. Nickel: Spiel und Theaterpädagogik studieren, Berlin 2005.
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Najczęściej spotykaną formą działań pedagogiczno-teatralnych jest 
warsztat, którego punktem wyjścia jest konkretny spektakl teatralny – 
„warsztat funkcjonuje wówczas jako forma wprowadzenia we wspólne 
działanie po obejrzeniu przedstawienia, ale inspiracją dla niego może 
być inne dzieło sztuki, problem, sytuacja lub kwestia ważna dla grupy15”. 
W procesie wytwarzania wiedzy, tak istotnego dla konstruktywistów, 
również istotne staje się skomponowanie działań uczniów wokół dane-
go zagadnienia czy problemu, a następnie wspólny namysł nad nim. Jak 
słusznie odnotowuje Stanisław Dylak:

Pierwszą zasadą [konstruktywizmu] jest stawianie odpowiednich pro-
blemów (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów. Ta odpowiedniość może 
się wyłonić już w trakcie nauczania. Druga zasada dotyczy organizowania 
nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Mogą to być problemy, py-
tania czy sytuacje16.

Konstruktywistyczne podejście w edukacji zakłada jednocześnie 
mnogość interpretacji, wielość oraz wielowymiarowość działań uczniów, 
realizowanych poprzez próby skonstruowania interpretacji zjawisk, fak-
tów, sytuacji, problemów w oparciu o własne doświadczenia, przeżycia 

przyrody, na której poruszana była problematyka ruchu Ziemi wokół Słońca, czego efektem jest zmiana pór 
roku. Podczas opisywania lekcji jeden z uczniów podał w wątpliwość taki stan rzeczy, jednak nauczycielka 
prowadząca lekcję nie zareagowała na podejrzliwość ucznia. Ten zaś zmuszony był do przyjęcia wiedzy „na 
wiarę”, a w rezultacie zaprzepaszczona została szansa samodzielnego skonstruowania wiedzy przez ucznia 
– przeprowadzenia procesu myślowego, w którym uczeń zrozumiałby i uzmysłowił sobie zależność zmiany 
pór roku od kąta padania promieni słonecznych. Wszystkie trzy spojrzenia służą Mieszalskiemu do wypro-
wadzenia refleksji na temat konstruktywizmu. Autor stwierdza, że konstruktywizm w edukacji wspierany 
jest przez krytyczne myślenie, kontestacje zastanego porządku, dylematy, podważanie autorytetów oraz 
podważanie teorii przyjmowanych „na wiarę”.

15 Ibidem, s. 132. Dorota Ogrodzka w swoim artykule poświęconym pedagogice teatru wskazuje na trzy 
zasadnicze rodzaje warsztatów, którymi operuje pedagogika teatru: „W jednym z wariantów [warsztatów] 
mogą one być próbą skontaktowania widza z ideą spektaklu, wytworzenia przestrzeni wspólnej między 
światem widza a światem konstruowanym w zdarzeniu teatralnym. Uruchomiona zostaje perspektywa 
subiektywna, kluczowe wątki konstrukcji dramaturgicznej przybliżane są wyobraźni i odczuwaniu sytuacji 
warsztatowej przez widza. Ma to zachęcać do wykorzystywania narzędzi teatralnych i mierzenia się za ich 
pomocą z tematem czy zagadnieniem. Z drugiej strony jednak ważne i możliwe jest też podejście bardziej 
semiotyczne, nakierowane na język używany w konkretnym spektaklu, uświadamianie i obnażanie me-
chanizmów jego działania, strategii montażu, alfabetu i »gramatyki« przedstawienia, które jest punktem 
wyjścia. Trzecia opcja, łącząca w jakiś sposób dwie poprzednie, choć także je przekraczająca to sytuacja, 
w której zarówno otwieranie subiektywnej perspektywy czy doświadczenia, jak i dekonstruowanie for-
malne pojawiają się jako elementy tworzonego dla widzów warsztatu hermeneutycznej refleksji i badania 
w działaniu nieoczywistej, migotliwej struktury, na którą składa się zarówno sam spektakl, jego dramatur-
gia, wpisane weń konteksty, możliwe odczytania, skorelowane lub uruchomione przezeń dyskursy”. Zob. D. 
Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie…, s. 146-147.

16 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 41.

kowo trwałej i niezmiennej, a jednocześnie potencjalnie wariantywnej 
konstelacji pojęć związanych z pedagogiką teatru. Doświadczenie „łączy 
się z zabawą, refleksją, poznawaniem innych perspektyw, spotkaniem, 
kontaktem z innymi rozmaitymi osobami11”, ale także intersubiektyw-
nością czy budzeniem krytycznego myślenia. Kategoria doświadczenia 
w procesie pedagogiczno-teatralnym, rozumiana być może dwojako: 
mowa tutaj zarówno o doświadczeniu zewnętrznym, zmysłowym, po-
znawanym empirycznie – ale także „wewnętrznym, introspekcyjnym, 
poddanym refleksji12”. Własne, subiektywne doświadczenie staje się 
punktem wyjścia do działań pedagogiki teatru, która „nie poprzestaje na 
angażowaniu się w sytuację, tworzeniu ram twórczych działań, ale dąży 
również do namysłu, możliwości nazywania tego, co się wydarza, zadaje 
pytanie o to, jakie znaczenie dla konkretnych osób ma udział w sytuacji 
zaprojektowanej przez pedagoga teatru13”.

Podobny sposób myślenia reprezentują konstruktywiści edukacyj-
ni, którzy powołując się na stwierdzenia m.in. Johna Deweya twierdzą, że 
człowiek samodzielnie konstruuje własną wiedzę o świecie. Materiałem do 
stworzenia owych konstruktów myślowych są jego własne doświadczenia 
– wewnętrzne i zewnętrzne. Zatem aby stworzyć wiedzę, człowiek musi ją 
przeżyć, dotknąć jej, doświadczyć – dopiero wtedy jest w stanie stworzyć 
własne konstrukty myślowe. Konstruktywizm zakłada, że aktywne ucze-
nie się nie polega na „pobieraniu” wiedzy z otoczenia, lecz na konstruowa-
niu jej przez uczący się podmiot. Jak zauważa Stefan Mieszalski:

Konstruowanie wiedzy nie może obyć się bez samodzielnego nadawania 
jej elementom przez uczący się podmiot sensów i znaczeń. […] Trudno 
w takim ujęciu mówić, że istnieje wiedza „tam, poza [uczniem]”, nieza-
leżna od niego, od nadawanego jej poszczególnym składnikom znaczenia. 
Istnieje tylko wiedza rzeczywiście konstruowana przez ucznia14. 

11 M. Szpak, Doświadczaj. „Dialog” 2016, nr 7-8.

12 Ibidem, s. 132.

13 Ibidem, s. 132.

14 S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000, 
nr 3-4, s. 22. W swoim studium Stefan Mieszalski opisuje trzy przykłady działań edukacyjnych. W pierwszym 
z nich zarysowuje ideowo-kulturowe podglebie konstruktywizmu, którego korzenie sięgają starożytnej 
Grecji. Mieszalski przypomina wówczas koncepcję wiedzy Sokratesa, który stworzył własną metodę „wy-
dobywania wiedzy” przez dyskutanta. Drugie spojrzenie jest opisem gry partii szachów rozgrywanej przez 
człowieka oraz komputer – autor skupia się przy tym na sytuacji, w której gracz nie prosi komputer o pod-
powiedź, lecz samodzielnie przewiduje i analizuje możliwe ruchy komputera, czyli konstruuje własną strate-
gię gry, „gracz sam tworzy wiedzę, jak w zaistniałej sytuacji grać”. Spojrzenie trzecie to charakterystyka lekcji 
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czynności uczenia się bardziej w kontekście wiedzy uczniów19”.
Wynika stąd jednocześnie pozycja nauczyciela, który pozostaje 

z grupą w relacjach partnerskich, nie-hierarchicznych (czy nawet anty-
-hierarchicznych). Demokratyzacja i egalitaryzacja procesu dochodzenia 
do wiedzy, interpretacji zjawisk oraz praktyk kulturowych skierowana 
jest do tych nauczycieli, którzy:

dobrze czują się obcując z grupą uczniów na zasadzie współkoordynatora 
działań, opiekuna grupy, nie zaś „jedynowładcy wiedzy i mądrości”. Bę-
dzie to przede wszystkim nauczyciel, który inspiruje i akceptuje autonomię 
uczniów oraz ich inicjatywę w uczeniu się. Chodzi tu głównie o stwarzanie 
klimatu i inspirowanie uczących się do stawiania pytań, do projektowania 
działań, które odpowiadałyby na te pytania. Interesuje się on i próbuje po-
znać rozumienie pojęć przez uczniów, zanim przedstawi im własne rozu-
mienie danych pojęć. Zwykle bowiem rozpoczynanie zajęć od prezentacji 
materiału przez nauczyciela prowadzi do nawyku oczekiwania od niego 
jedynej poprawnej odpowiedzi, co w efekcie prowadzi do zamykania przed 
wieloma uczniami drogi do uczenia się rozumowania20.

Funkcja nauczyciela, korzystającego z narzędzi pedagogiki teatru 
polega zatem na stworzenia takiej sytuacji edukacyjnej (czy edukacyjno-
-artystycznej), w której poziom decyzyjności o ostatecznym kształcie pla-
nowanego efektu sytuuje się po stronie grupy odbiorców działań. 

SCENA I POZNANIE

Przechodząc do podsumowania, należałoby zaznaczyć, że zarówno 
konstruktywizm, jak i pedagogikę teatru można określić jako postawy 
(orientacje teoretyczne) wspierające rozwój ucznia w procesie uczenia się 
poprzez samodzielne doświadczanie rzeczywistości. Postawa ta, jej spo-
soby działania, oferowane narzędzia oraz wpisana w nie konstelacja idei 
mogą jednak okazać się pod pewnymi względami trudne w realizacji. Tak 
konstruktywizm, jak pedagogika teatru dają możliwość kreowania twór-
czej przestrzeni ukierunkowanej na umiejętność krytycznego myślenia, 
rozwijania refleksji, wyrażania własnych opinii oraz konstruowania wła-
snego, osobistego obrazu rzeczywistości.

19 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 49.

20 Ibidem, s. 50.

czy odczucia. Takie podejście ciekawie zbiega się z tezami Cristopha 
Nixa, który, powołując się na rozpoznania Paulo Freirego, stwierdza, że:

Proces uczenia się (…) nie polega na pożeraniu wiedzy z obcego źródła, ale 
na postrzeganiu własnej sytuacji życiowej jako problemu czy kwestii, które 
można podejmować. Rozwiązaniem tego problemu jest refleksja i działa-
nie. Mając to w pamięci, możemy wnioskować, że nauczanie nie polega na 
programowaniu, ale na problematyzowaniu, nie na udzielaniu odpowie-
dzi, lecz na formułowaniu pytań, nie na ujednolicaniu poglądów uczniów 
i wychowawcy, lecz na prowokowaniu młodych ludzi do samodzielnego 
formułowania myśli17. 

Jak już wspomniano, postawa konstruktywistyczna stanowczo odrzu-
ca sytuację, w której uczeń staje się biernym odbiorcą procesu dydaktyczne-
go, a jego rola ogranicza się do kodowania, przechowywania i powielania 
konstrukcji wiedzy „prawdziwego znawcy”. Przeciwnie – rzeczywistym pod-
miotem procesu uczenia się jest aktywnie tworzący i zaangażowany w kon-
struowanie wiedzy i znaczeń uczeń, który samodzielnie testuje i sprawdza 
obowiązujące dogmaty naukowe, podważa autorytety, kwestionuje rozmaite 
teorie. Tak zakomponowana sytuacja edukacyjna staje się czasoprzestrzenią, 
w której do głosu dochodzi kwestia różnorodności perspektyw, co więcej 
– uznania podmiotowości i równoprawności wszystkich punktów widzenia 
(wszystkich perspektyw) uczestników działań.

Prowokuje to oczywiście sytuacje o charakterze kryzysowym i kon-
fliktowym. Można w tym miejscu powiedzieć, że zarówno pedagogika 
teatru, jak konstruktywizm dowartościowują konflikt – skojarzenia wę-
drują bowiem w stronę „niezwykle teatralnej kategorii agonu jako formy 
ścierania się pojęć, interesów, przekonań, wizji18”. Podobnie konstruk-
tywizm, który karmi się kryzysami, ponieważ te – w myśl refleksji Mie-
szalskiego – są twórcze, nie zaś odtwórcze. Powodują konstruowanie no-
wych „gmachów wiedzy”, nie zaś ich bezmyślne reprodukowanie. Można 
stwierdzić, że zarówno pedagogika teatru, jak i konstruktywizm postulu-
ją „poszukiwanie i docenianie uczniowskiego punktu widzenia w proce-
sie kształcenia. Świadomość uczniowskiej wiedzy potocznej (osobistych 
punktów widzenia i przekonań) pozwala nauczycielom na osadzanie 

17 C. Nix, Nauka stawiania pytań, przeł. M. Szpak, „Dialog” 2016, nr 7-8, s. 128.

18 D. Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie…, s. 149.
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fot. Magdalena Ośko / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu

Uczeń, który konstruuje własną wiedzę poprzez doświadczenie, za-
dawanie sobie samemu pytań, nieustanne podważanie autorytetów oraz 
aktualnie obowiązujących teorii, „niejako podświadomie zmuszony zo-
staje do nakładania własnej, indywidualnej sieci sensów i znaczeń na wie-
dzę o charakterze powszechnym. Nie jest to wiedza zastana, zdobywana 
z jednego źródła o charakterze absolutystycznym – wprost przeciwnie, 
jej indywidualizacja obala skostniałe przeświadczenie o jedyności oraz 
prawdziwości danych tez, przekonań i sądów21”.

Nie wykluczam możliwości interpretacji założeń pedagogiki teatru 
jako jednej z metod teorii konstruktywistycznej. Twierdzenie takie wy-
magałoby zapewne dalszych, pogłębionych badań, realizacji projektów 
pedagogiczno-teatralnych, studiów przypadku i mogłoby się okazać nie-
zwykle płodne poznawczo. Póki co, chciałem jedynie naszkicować po-
dobieństwa pomiędzy obiema postawami. Chciałem pokazać, że teoria 
(czasami) działa w praktyce.

21 D. Stachuła, Potrzeba sceny…, s. 92-93.
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fot. Magdalena Ośko / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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powrót do matki. Pamina dostrzega Tamina, który wraz z Papagenem 
jest wprowadzany do Świątyni. Cała trójka przygotowuje się do przejścia 
przez serię prób.

Akt II
Sarastro wznosi modły do Izydy i Ozyrysa, by wsparli Paminę i Tamina 
w ich próbach.

Tamino i Papageno poddawani są pierwszej próbie – milczenia. 
Trzy Damy starają się skusić ich do mówienia.

Pojawienie się Królowej Nocy ocala Paminę z rąk Monostatosa. 
Władczyni domaga się od córki, żeby ta zamordowała Sarastra.

Monostatos ponawia próbę porwania Paminy, ale przepędza go Sa-
rastro. Sarastro zapewnia Paminę, że to miłość, nie zaś zemsta, wypełnia 
mury jego Świątyni.

Trzej Chłopcy, zwracają Taminowi i Papagenowi magiczny flet 
i dzwonki. Kiedy pojawia się Pamina, Tamino zobowiązany regułami 
próby milczenia, nie odzywa się do niej, łamiąc tym samym jej serce.

Sarastro przywołuje do siebie Tamina i Paminę i oświadcza, że 
księcia czekają jeszcze dwie najbardziej niebezpieczne próby. Papa-
geno czuje się samotny.

Trzej Chłopcy udaremniają samobójczą próbę Paminy.
Papageno próbuje odebrać sobie życie, lecz zostaje odwiedziony 

od tego kroku przez Trzech Chłopców, którzy przypominają mu, że 
ma przecież magiczne dzwoneczki, dzięki którym odnajdzie prawdziwe 
szczęście. Na dźwięk dzwonków pojawia się Papagena i razem marzą 
o wspólnej przyszłości.

Pamina i Tamino, chronieni przez czarodziejski flet, razem prze-
chodzą próbę ognia i wody.

Królowa Nocy, Trzy Damy i Monostatos przypuszczają atak na 
Świątynię Sarastra, lecz zostają pokonani i wygnani. Wszyscy świętują 
zwycięstwo Tamina i Paminy oraz nową przyszłość wspólnoty.

Czarodziejski flet
kierownictwo muzyczne: Gabriel Chmura
reżyseria i kostiumy: Sjaron Minailo
dramaturgia: Krystian Lada
scenografia: Douwe Hibma
reżyseria świateł: Maarten Warmerdam

CZARODZIEJSKI FLET 
STRESZCZENIE REALIZACJI

Prolog
Król Nocy, ukochany ojciec mitycznej wspólnoty, umiera. Krótko przed 
śmiercią dzieli symbol swojej władzy absolutnej między swoją żonę, Kró-
lową Nocy, i przyjaciela, kapłana Świątyni Słońca, Sarastra. To staje się 
zarzewiem konfliktu między królową a kapłanem i powoduje rozłam we 
wspólnocie. Pamina zostaje uprowadzona przez Sarastra. 

Król Nocy zostawia wiadomość dla swojej córki Paminy.

Akt I 
Książę Tamino przybywa do społeczności podzielonej na zwolenników 
sił światła i ciemności. Podczas ucieczki przed wężem zostaje uratowany 
przez Trzy Damy Królowej Nocy.

Tamino budzi się, gdy przybywa Papageno. Trzy Damy pozbawiają 
Papagena mowy za karę.

Trzy Damy pokazują Taminowi portret Paminy – córki Królowej 
i Króla Nocy, uprowadzonej przez Sarastra, w której Tamino natych-
miast się zakochuje.

Przybywa Królowa Nocy i obwieszcza Taminowi, że jeśli uratuje jej 
córkę, Pamina będzie jego na zawsze.

Trzy Damy przywracają Papagenowi mowę, wręczają zestaw ma-
gicznych dzwonków oraz polecają towarzyszyć Taminowi. Ten zaś 
otrzymuje czarodziejski flet, który ma go uchronić przed niebezpieczeń-
stwem. Trzej Chłopcy prowadzą Tamina i Papagena podczas podróży.

Niewolnik Sarastra – Monostatos – więzi Paminę. Papageno wkrada 
się do pałacu i oświadcza Paminie, że niebawem wybawi ją zakochany w niej 
Tamino. Uradowana Pamina i Papageno rozprawiają o znaczeniu miłości.

Trzej Chłopcy wiodą Tamina przed Świątynie Mądrości, Rozumu 
i Natury. Jeden z kapłanów Sarastra próbuje przekonać księcia, że to 
Królowa Nocy, a nie Sarastro ma złe intencje. Tamino odchodzi w po-
szukiwaniu Papagena.

Monostatos i jego ludzie ścigają Papagena i Paminę, ale powstrzy-
muje ich dźwięk magicznych dzwonków.

Wkracza Sarastro ze swoją świtą i karze Monostatosa, przysięgając 
Paminie, że wkrótce ją uwolni. Na razie jednak nie może pozwolić jej na 
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winni wymawiać jak najdłużej, zmieniając natężenie głosu – raz ciszej, 
raz głośniej. Gdy ćwiczenie to nie sprawia już trudności ćwiczymy po-
dobnie pozostałe samogłoski w kolejności: e, i, o, u, y, za każdym razem 
rozpoczynając od mormoranda.

W kolejnym ćwiczeniu zaproś uczniów do tego, by opisali to, jak 
się dzisiaj czują, z jakim nastawieniem przyszli na dzisiejsze zajęcia w nie-
typowy sposób: ich wypowiedzi nie mogą być konstruowane za pomocą 
słów, a jedynie dźwięków. Każdy z wybiera jeden dźwięk, który jego zda-
niem najbardziej oddaje to, jak się obecnie czuje/z jakim nastawieniem 
przyszedł na dzisiejszą lekcję. Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie 
dźwięków – mogą to być spółgłoski, samogłoski, kląskanie, cmokanie, 
gwizdanie – ważne, by jak najbardziej charakteryzowały emocje, towa-
rzyszące uczniom. Niech kolejno każdy zaprezentuje swój dźwięk, a po-
zostali spróbują rozszyfrować, co się za nim kryje. 

Wariant: Możesz także zasugerować, by uczniowie wydawali 
dźwięki za pomocą całego ciała (klaskanie, pocieranie, mlaskanie szura-
nie, kichanie, kaszlenie, cmokanie, kląskanie, wzdychanie etc.).

Po skończonym ćwiczeniu poinformuj, że kolejnym zadaniem 
będzie przekazywanie sobie po kolei jednej wybranej samogłoski (lub 
dźwięku), modyfikując emocje. Poproś dowolnie wybraną osobę, by roz-
poczęła ćwiczenie. Pierwszą samogłoską będzie dźwięk „e”. Uczeń, który 
rozpoczyna zadanie, przekazuje samogłoskę do osoby, która znajduje się 
po jego lewej stronie. Intencje podczas przekazywania informacji powin-
ny zmieniać się dynamicznie po to, aby wyraźnie zaznaczyć, że znaczenie 
konkretnego dźwięku zmienia się wraz z tempem jego wykonania, wyso-
kością głosu, dodatkowymi efektami akustycznymi etc. Warto wprowa-
dzić regułę zmiany kolejnych emocji – powinny to być uczucia (intencje) 
wyraźnie różniące się od siebie, często przeciwstawne sobie (np. smutek 
– radość – strach – zachwyt – szok – radość etc.) Pomocna może okazać 
się poniższa lista emocji:

• strach, niepokój, lęk, obawa, panika, popłoch, przerażenie,
• smutek, żal, ból, przygnębienie, żałoba, melancholia, rozcza-

rowanie,
• radość, szczęście, zachwyt, ekscytacja, rozbawienie, ożywienie, 

zadowolenie,
• złość, wściekłość, zdenerwowanie, frustracja, irytacja, uraza, 

wzburzenie,
• wstyd, zakłopotanie, dyskomfort, skrępowanie, napięcie.

OPERAcja: szkoła | Czarodziejski flet | scenariusz zajęć

Temat Teatr w muzyce... Współna wyprawa do opery

Czas trwania 90 minut

Cele zajęć • zapoznanie ze specyfiką teatru operowego (dzieło wielo-
warstwowe – literacko-muzyczno-teatralne),

• wprowadzenie do aktywnego i twórczego odbioru spek-
taklu operowego,

• rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności 
improwizacyjnych

Techniki  
pracy

ćwiczenia głosowe, ćwiczenia muzyczne, improwizacja, żywy 
obraz (stop-klatka), dyskusja, rozmowa kierowana, mapa myśli

Środki  
dydaktyczne

• małe, kolorowe kartki papieru (bloczek, notatnik),
• przybory do pisania (pisaki, markery, długopisy),
• wydrukowane kartki z pytaniami dotyczącymi opery – 

załącznik nr 1,
• dyktafon lub telefon komórkowy z funkcją dyktafonu/ 

nagrywania

Aranżacja 
przestrzeni

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami.

Dodatkowe 
uwagi

Scenariusz zajęć do realizacji przed klasową wizytą  
w operze. Scenariusz dostępny także na portalu  
Teatroteka Szkolna (www.teatrotekaszkolna.pl)

1. Rozgrzewka – 15 minut
Poproś uczniów, by ustawili się w okręgu. Poinformuj, że dzisiejsza 
rozgrzewka związana będzie z głosem, który jest bardzo istotnym środ-
kiem wyrazu w teatrze operowym. 

Ćwiczenia rozpocznij od mormorando, czyli mruczenia na spół-
głosce „m” z zamkniętymi ustami. Następnie przekaż uczniom, że nie 
przerywając mormoranda, powinni wolno opuścić w dół dolną szczękę, 
aż mruczenie przekształci się w samogłoskę „a”. Teraz samogłoskę tę po-
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momom), odpowiednio intonując i ubarwiając swój krótki wykład na 
temat znaczenia i/lub zastosowanie konkretnego hasła. Ekspert może 
wykonywać ruchy i posługiwać się mimiką, ale nie powinien ilustrować 
wypowiadanych „słów”. Zadaniem drugiej osoby z grupy (B) jest prze-
łożenie wykładu wybitnego naukowca na język polski. Trzecia osoba 
(C) odgrywa rolę dziennikarza, który zadaje pytania – ekspertowi oraz 
tłumaczowi. Stworzone krótkie prelekcje, jak i tłumaczenia powinny 
być – w miarę możliwości – odpowiedzią na pytanie zapisane na kart-
ce. W razie problemów uczniowie mogą opowiedzieć krótką, zmyśloną 
anegdotę związaną z pytaniem, wyjaśnić znaczenie pojęcia (np. skąd się 
wziął kanał orkiestrowy w operze), opisać zastosowanie (np. partytura 
muzyczna w życiu codziennym mieszkańców Wielkopolski) etc.
Każda trójka losuje jedno pytanie. Stają w dobrze widocznym miejscu 
i – bez konsultacji – rozpoczynają swoje zadanie. Dziennikarz (C) po 
przedstawieniu swoich gości, przechodzi do przeprowadzenia wywia-
du ze swoimi gośćmi. Ekspert (A) stara się wyjaśnić wylosowane hasło 
oraz odpowiadać na pytania dziennikarza. Co jakiś czas robi pauzy, by 
tłumacz (B) mógł symultanicznie tłumaczyć jego wypowiedź.

Zazwyczaj to zadanie wywołuje wiele zabawnych sytuacji, a grupa 
z humorem przyjmuje wszystkie, nierzadko abstrakcyjne odpowiedzi na 
pytania. Po wykonaniu ćwiczenia przez wszystkie pary, poproś uczniów 
o komentarz.

• Czy to zadanie związane z improwizacją było trudne czy nie? 
Dlaczego? Co sprawiało problemy? Czy dźwięki, które wyda-
waliście były jasne i czytelne? Jaki był problem z przekładem 
dźwięku na język zrozumiały da wszystkich?

• Czy dźwięk sam w sobie jest nośnikiem znaczenia czy nieko-
niecznie? Jakie elementy wypowiedzi eksperta były czytelne 
i zrozumiałe dla większości, a jakie nie? Czy wysokość, barwa, 
natężenie dźwięku, dodatkowe elementy akustyczne wpływają 
na odczytanie / skonstruowanie sensu?

• Czy głos ludzki ma właściwości sensotwórcze? Czy sens danej 
wypowiedzi – głównie emocjonalny – jest czytelny? Jak sytu-
acja ma się w operze? Czy ludzki głos jest tam elementem istot-
nym? Czy jest nośnikiem sensu? Czy zawsze są to słowa?

Warto również nakierować uczniów na przyjrzenie się operze pod 
kilkoma kątami:

• teatr poprzez muzykę,

Po zakończeniu jednego okrążenia ze spółgłoską e, zaproponuj ko-
lejną turę – możliwości: a, u, y, i, o, ą, ę, ziewnięcie, kichnięcie, kasłanie, 
cmokanie, mlaskanie, wzdychanie. By nie znużyć uczniów powtarzalno-
ścią ćwiczenia wykonajcie maksymalnie 3-4 okrążenia.

2. Mapa myśli i rozmowa – 15 minut
Usiądź z uczniami w okręgu. Połóż na środku kolorowe karteczki oraz 
przybory do pisania. Przekaż, że niedługo wybieracie się do opery, 
dlatego prosisz ich o to, aby każdy wziął po pięć kartek i zapisał na 
nich hasła, słowa-klucze, określenia, które kojarzą mu się z operą. Gdy 
uczniowie skończą zapisywać swoje skojarzenia, poproś pierwszą oso-
bę, by ułożyła swoje karteczki w dowolny sposób na środku okręgu 
i krótko je skomentowała. Każda kolejna osoba dokłada swoje kartki, 
krótko komentując zapisane hasła. Zaznacz, żeby uczniowie starali się 
kolejne skojarzenia łączyć ze sobą w grupy znaczeń, hasła skupione 
wokół szerszego pojęcia. W ten sposób stworzycie własną mapę myśli 
wokół pojęcia opery (teatru muzycznego). Wspólnie przedyskutujcie, 
jaki obraz teatru operowego wyłania się z mapy myśli – jakie macie 
wyobrażenia na temat opery?:

• Z czym najbardziej wam się kojarzy? Czy są elementy wspólne, 
a może wszystkie odpowiedzi znacząco różnią się od siebie? 

• Co ma wpływ na postrzeganie opery? 
• Czy ktoś był już wcześniej w operze? Jakie szczegóły z tej wizy-

ty zapamiętał? Jakie wrażenie wywarł na nim teatr muzyczny?
Po skończonej rozmowie zaproś uczniów do kolejnego ćwiczenia.

3. Tłumacz się! – 25 minut
Poproś uczniów, by dobrali się w trójki. Przygotuj materiały do kolej-
nego ćwiczenia – kartki z pytaniami eksperckimi dotyczącymi opery 
[załącznik nr 1] – rozłóż je na stoliku tak, by zapisane pytania nie były 
widoczne. Przekaż uczniom, że ich zadanie polegać będzie na udziele-
niu odpowiedzi na pytania zapisane na kartkach. Utrudnienie polega 
na tym, że muszą wyjaśnić je w trójkach. Jedna osoba z trójki (A) jest 
ekspertem w danej dziedzinie, jednak… potrafi komunikować się z in-
nymi ludźmi tylko za pomocą śpiewu, melodii, abstrakcyjnie połączo-
nych ze sobą dźwięków (np. s-sz-szuga-sza-sze-szoszo-szuga, omomo-
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• Z czym kojarzy się utwór muzyczny? Jakie elementy są domi-
nujące, które głosy są poboczne?

• Czy można opowiedzieć historię poprzez muzykę? Czy w powsta-
łej narracji muzycznej kryje się jakaś historia? Jakieś zdarzenia? 

• Czy na podstawie waszego utworu muzycznego mógłby po-
wstać tekst literacki? O czym by on był? Czy istnieje moż-
liwość odwrócenia kolejności – napisania opowiadania, dia-
logu, sceny dramatycznej i stworzenia muzyki inspirowanej 
tekstem literackim?

• Czy można zgodnie z muzyką zaprojektować pewną wizję sce-
niczną? Krótki układ wydarzeń? Może scenę teatralną?

• Jakie to ma odniesienie do opery? Gdzie kształtuje się sens 
w teatrze operowym? Gdzie możemy go odczytać lub skon-
struować? Która warstwa dzieła w operze jest najważniejsza? 
Może tworzą one zespoloną całość? Może jeden element jest 
kształtowany przez kolejny? Czy można je rozdzielić, czy po-
trafią tylko współistnieć ze sobą?

Na zakończenie poproś uczniów, by podczas wizyty w teatrze 
na spektaklu Czarodziejski flet starali się spojrzeć na przedstawienie 
z trzech perspektyw: 

• muzycznej – jakie wrażenia wywołuje w nich muzyka?
• literackiej – o czym opowiada libretto?
• teatralnej – w jaki sposób twórcy spektaklu interpretują mate-

rię muzyczną i dramatyczną?

• konwencja operowa,
• złożoność dzieła operowego (wielowarstwowość: warstwa lite-

racka – libretto, muzyczna – partytura, teatralna – inscenizacja).

4. Chór dźwięków – 10 minut
Poproś uczniów, aby znów ustawili się w okręgu, dość blisko siebie – po-
winni dotykać się ramionami. Zapowiedz, że ich zadaniem będzie wspól-
ne skonstruowanie muzycznej narracji, stworzenie krótkiego utworu 
muzycznego za pomocą rozmaitych dźwięków, które sami będą wydoby-
wać. Każdy z uczniów może zaproponować jeden dźwięk. 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia włącz dyktafon (lub telefon komór-
kowy z funkcją dyktafonu). Daj znać wybranej osobie, by rozpoczęła za-
danie. Kolejne osoby dołączają się, tworząc w ten sposób chór dźwię-
ków – ważne, by uczniowie starali się dostosować swoje dźwięki do tych, 
które już tworzą wspólną narrację muzyczną. Gdy wszyscy tworzą już 
chór, stopniowo wyciszają się kolejne, poszczególne głosy w dowolnej 
kolejności. Na końcu powinna 

5. Obraz (z) muzyki – 10 minut
Odtwórz nagranie uczniom (w razie konieczności dwukrotnie) – prze-
słuchajcie je wspólnie i spróbujcie zinterpretować wasz krótki utwór 
muzyczny, tworząc z ciał zbiorowy obraz, inspirowany muzyką. Niech 
podczas odtwarzania muzyki, każdy pojedynczo wchodzi w wydzieloną 
przestrzeń „sceny” i przybierze pozycję, która charakteryzuje wybrany 
fragment muzyczny. Ważne jest to, by uczniowie kolejno, pojedyn-
czo dobudowywali jak najbardziej spójny obraz. Gdy zadanie zosta-
nie ukończone, poproś jedną osobę, by „wyszła z obrazu” i opisała, co 
widzi. Poproś kolejną osobę, która być może dostrzeże inne elementy 
i przedstawi inną interpretację. Możesz też poprosić kogoś, kto znaj-
duje się w obrazie o opisanie sytuacji od środka, z perspektywy „bycia 
wewnątrz” obrazu.

6. Podsumowanie – 15 minut
Po wykonaniu zadania przedyskutujcie wspólnie możliwości interpre-
tacji waszego utworu muzycznego oraz obrazu scenicznego:
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13. Kto przygotowuje spektakl operowy i prowadzi próby?  
Reżyser czy dyrygent?

14. Co to jest „kanał” w operze?

15. Co to jest „scena pudełkowa”?

16. Po co chór w operze? Jakie pełni funkcje?

17. Czym charakteryzują się ozdobniki w muzyce wokalnej  
(oraz w operze): koloratura i fioritura?

18. Czy wokaliza (rodzaj ozdobnika w muzyce wokalnej, w operze)  
niesie ze sobą jakieś znaczenie? Jakie?

CZARODZIEJSKI FLET – ZAŁĄCZNIK 1

1. Jakie wrażenie może wywrzeć na odbiorcy teatr operowy?

2. Co to jest „konwencja operowa”?

3. Gdzie odbywają się przedstawienia operowe?

4. Jakie elementy wchodzą w skład dzieła operowego?

5. Czy sama muzyka może tworzyć dzieło operowe?  
Czy potrzebne są także inne elementy?

6. Dlaczego w operze wykonawcy śpiewają do siebie  
zamiast mówić?

7. Co to jest „zasada prawdopodobieństwa  
w teatrze” i czy występuje w operze?

8. Jakie elementy składają się na konwencję operową?

9. Co może oznaczać pojęcie „inscenizowanie muzyki”?

10. Czym jest libretto operowe?  
Czy jest konieczne w teatrze operowym?

11. Czym jest partytura operowa?  
Czy jest konieczna w teatrze operowym?

12. Czym jest inscenizacja w operze?  
Czy jest konieczna w teatrze operowym?
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Czarodziejski flet / fot. Bartek Barczyk / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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twie wpadają w niemal zwierzęcy szał. By zaostrzyć ich apetyt i wzburzyć 
krew, potrzebna jest pierwsza ofiara, która stanie się symbolem wszyst-
kich następnych – Ifigenia, córka Agamemnona.

W Troi trwa uczta. Mieszkańcy, pewni zawarcia porozumienia 
z wojskami Agamemnona, cieszą się bezpieczeństwem i dobrobytem, 
który zapewnił im Priam i jego synowie. Nikt nie podejrzewa, że jest to 
ostatnia uczta, która odbędzie się w Troi. Nastrój zostaje natychmiast 
zburzony, gdy pojawiają się Parys i Helena. Obiecany pokój w jednej 
chwili zmienia się w pewną wojnę. Postawy mieszkańców zaczyna defi-
niować strach. Troja nie przypomina już miejsca z wizji Heleny. Wkrótce 
tropem kochanków przybywa greckie wojsko. Mieszkańcy chowają się 
za mury, które błyskawicznie ze schronienia zmieniają się w więzienie. 
Jedyną osobą, która wybiera inne rozwiązanie, jest Bryzeida – świadomie 
zostaje przed murami miasta i zostaje natychmiast pochłonięta przez na-
pływające wojsko.

Akt II
Parys, uznany za sprawcę wszystkich nieszczęść, zostaje wystawiony do 
walki. Pozostali obserwują przebieg zmagań, których Parys nie jest w sta-
nie się podjąć – wbrew oczekiwaniom nie jest wojownikiem. Przerażony, 
ku rozczarowaniu innych, ucieka.  Rozpoczyna się bitwa. Kolejni wo-
jownicy padają z wyczerpania. Pozostają jedynie Patroklos i Hektor, któ-
rzy dalej toczą morderczą walkę – dopóki żywy pozostanie tylko jeden 
z nich. To Hektor. Po bitwie przez pobojowisko przechodzą płaczki, 
wśród nich jest Helena opłakująca tragiczny wybór, którego dokonała.

Achilles nie był obecny w trakcie walk; zatrzymanie fali jego agresji 
spowodowało spotkanie z Bryzeidą, która nie boi się śmierci. Równole-
gle odbywa się spotkanie dwóch par – Parysa i Heleny, którzy właśnie 
stracili dla siebie szansę oraz Achillesa i Bryzeidy, dla których historia 
mogłaby się rozpocząć. Ta iluzja trwa jednak krótko – zostaje przerwana 
wieścią o bitwie i śmierci Patroklosa, przyjaciela Achillesa. Wojownik 
wpada we wściekłość i zabija Bryzeidę, następnie rusza na poszukiwanie 
Hektora. Dochodzi do pojedynku pomiędzy nimi. Hektor zostaje zabity, 
a jego ciało zabiera pragnący zemsty Achilles. 

Na scenę wkracza Priam, który już wie, że nie może uratować mia-
sta. Jedyne czego pragnie, to godnie pochować syna i pozwolić mu odejść. 
Achilles początkowo uniemożliwia jego starania, ale w końcu ulega. 

TROJAN 
STRESZCZENIE REALIZACJI

Akt I 
Helena rozmyśla o sytuacji, w jakiej się znalazła. Środowisko, w którym 
została umieszczona, jest opresyjne, jej uroda stała się piętnem, pojęciem, 
poza które nie jest w stanie się wydostać: Helena jest najpiękniejszą ko-
bietą na świecie  tylko i wyłącznie tak jest postrzegana. Helena chciałaby 
się znaleźć w miejscu, w którym sama decyduje o tym, kim jest, w miej-
scu, które zapewnia jej przestrzeń i swobodę. Takim miejscem w wizji, 
która jej się ukazuje, jest Troja. Marzenie Heleny zostaje przerwane, gdy 
pojawia się Achilles. Wojownik obserwowany przez Menelaosa zdaje re-
lację z ostatnich dokonań. Jest to ciąg zbrodni i okrutnych morderstw za-
dawanych z bezmyślną, brutalną siłą. Achilles nie jest jedyny – jego wier-
ną kopią próbuje być Patroklos. Za Achillesem podążają Kery – boginie 
gwałtownej śmierci – a ich bezimienne ofiary pochłania rzeka śmierci.

Gdy Achilles kończy swoje działania, Menelaos rozpoczyna ucztę, 
świętując kolejne zwycięstwa. Jego gościem będzie przybywający z Troi 
Parys (Troja to jedno z niewielu terytoriów niezależnych od władzy 
Agamemnona), a główną atrakcją wieczoru – Helena, która wcale nie 
ma ochoty uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zbierają się goście. Menelaos 
i Parys dyskutują na temat uniknięcia zbrojnego konfliktu. Helena osta-
tecznie dołącza do towarzystwa. 

Rozpoczyna się uczta, bacznie obserwowana przez Odyseusza. Dla 
Heleny Parys jest tym, który pomoże jej wydostać się z ciasnej przestrzeni, 
w której żyje i uciec do wymarzonej Troi. Parys nie pozostaje obojętny na 
wdzięk i urodę Heleny. Odyseusz sprytnie przerywa ucztę, wzywając dowód-
ców i wojowników do Agamemnona. Na miejscu pozostaje Achilles. Jego 
zadaniem jest dostarczenie pretekstu do rozpoczęcia ataku na Troję, który 
Agamemnon planuje, pomimo właśnie zawartego porozumienia. Achilles 
tropi kochanków jak zwierzynę i czeka na właściwy moment. W przeczuciu 
zbliżających się zdarzeń, pojawiają się Kery. Parys i Helena nieświadomi, że są 
częścią gry, ulegają uczuciu i podejmują decyzję o wspólnej ucieczce. 

W obozie Agamemnona trwa narada dowódców. Agamemnon nie 
znosi sprzeciwu i natychmiast usuwa oponentów: zarówno dowódcy, jak 
i wojownicy są marionetkami w jego rękach. Achilles przynosi wiado-
mość o ucieczce Heleny i Parysa. Wojownicy na wieść o zbliżającej się bi-
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Troja
n / fot. Michał Leśkiewicz / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu

Obydwie strony konfliktu mają teraz czas na pochowanie swoich zmar-
łych – to jedyny moment, w którym obydwie strony na ułamek sekundy 
są zjednoczone, a martwi łączą się z żywymi. Ruszają orszaki żałobne. 
Na samym końcu pojawia się Ifigenia, która wprowadza konia – symbol 
ostatecznej zagłady. Cień konia pochłania światło.

Trojan

muzyka: Gabriel Kaczmarek
reżyseria i choreografia: Viktor Davydiuk
dramaturgia: Katarzyna Frątczak
scenografia i kostiumy: Magda Flisowska
projekcje: Karolina Mikołajczuk
reżyseria świateł: Wiktor Kuźma
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2. Wprowadzenie | rozgrzewka – 10 minut
Poproś uczniów, by zaczęli poruszać się po sali w dowolnym kierunku. Zaz-
nacz, że podczas poruszania się nie mogą dotykać mijanych kolegów i ko-
leżanek. Następnie poproś, by uczniowie witali się z każdą napotkaną osobą.

Po chwili zasugeruj, by spróbowali przywitać się ze sobą inną 
częścią ciała niż dłoń (np. stopą, kolanem, biodrem, plecami, czołem). 
Poinformuj uczniów, że następny etap ćwiczenia zależy tylko i wyłącznie 
od nich samych. Każdy z uczestników warsztatu może zaproponować 
swój sposób przemieszczania się (nie tylko chodzenia! – czołganie się, 
skakanie, turlanie się, bieganie itd.) w przestrzeni sali – pozostali naślad-
ują propozycję jednego z uczniów.

Następnie poproś uczniów, by każdy z nich zaczął poruszać się po 
sali z wybraną intencją:

• jesteśmy radośni, szczęśliwi,
• jesteśmy zdenerwowani,
• boimy się kogoś (lub czegoś),
• zaczynamy panikować,
• chcemy się na kimś zemścić.
Poproś uczniów, by wrócili do swobodnego, powolnego prze-

mieszczania się po sali i rozejrzeli się dookoła.

3. Galeria obrazów – 10 minut
Zachęć uczestników warsztatu do przyjrzenia się bliżej fotografiom  
i obrazom umieszczonym na ścianach. Przekaż, że każdy z uczniów może 
wybrać jeden obraz, który jego zdaniem najbardziej oddaje temat spekta-
klu Troja

n. Niech każdy odklei od ściany wybrany przez siebie obraz. Na-
stępnie poproś, by wszyscy stanęli w dwóch rzędach naprzeciwko siebie.

4. Speed dating – 10 minut
Następnie wytłumacz, że kolejne ćwiczenie oparte jest na prostym sche-
macie speed dating – szybkich randek, podczas których uczestnicy od-
bywają ze sobą krótkie rozmowy. Zapowiedz, że przed uczestnikami 
3-4 rundy trwające po 120 sekund – w tym czasie uczniowie będą ze 
sobą rozmawiać na wskazane przez ciebie tematy. Po odbyciu rozmowy 
uczniowie przesuwają się o jedno miejsce w prawą stronę – w ten sposób 
tworzą się nowe pary, które jeszcze ze sobą nie rozmawiały. Sugerowane 

OPERAcja: szkoła | Trojan | scenariusz zajęć

Temat Gen przemocy. Troja
n

 w reż. i chor. Viktora Davydiuka

Czas trwania 45 lub 90 minut

Cele zajęć • rozwijanie świadomego, aktywnego i twórczego odbioru 
spektaklu baletowego,

• rozwijanie umiejętności formułowania myśli oraz wyra-
żania emocji poprzez język teatru,

• refleksja nad pojęciem wojny, przemocy, konfliktu 
zbrojnego,

• pobudzanie krytycznego myślenia w kontekście tematy-
ki spektaklu

Techniki  
pracy

rzeźba (stop klatka), dyskusja, ćwiczenia plastyczne, impro-
wizacja, wystawa, rozmowa kierowana

Środki  
dydaktyczne

• wydrukowane reprodukcje fotografii, obrazów o tema-
tyce wojny (zarówno historycznych jak i współczesnych 
konfliktów) – ok. 50 reprodukcji,

• masa mocująca do przyklejenia fotografii i obrazów,
• kilka rolek taśmy malarskiej,
• markery, pisaki, mazaki, długopisy (przybory  

piśmiennicze),
• kilka arkuszy szarego papieru

Aranżacja 
przestrzeni

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami.

I Część pierwsza – 45 minut
1. Przed zajęciami
Zanim rozpoczniesz warsztat, przygotuj przestrzeń. Rozsuń ławki  
i krzesła, zapewniając miejsce do swobodnego przemieszczania się po 
sali. Do ścian przyklej za pomocą masy mocującej reprodukcje fotogra-
fii i obrazów przedstawiających konflikty zbrojne (historyczne i współ-
czesne), przemoc. 
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planie oraz w tle. Zaznacz, że wartość artystyczna przygotowywanych 
rysunków nie ma w tym zadaniu znaczenia.

W kolejnym etapie uczniowie zastanawiają się nad tym, jakie zna-
czenie ma naszkicowana przez nich scena w kontekście całego spektaklu. 
Poproś, by przedyskutowali to między sobą.

Wariant: następnym zadaniem grup będzie odtworzenie kadru, 
który naszkicowali, za pomocą własnych ciał. Daj uczniom czas na przy-
gotowanie rzeźby (stop klatki). Zadaniem pozostałych grup jest odgad-
nięcie, jaka scena spektaklu została zaprezentowana.

Usiądź z uczniami w okręgu. Poproś ich, by kolejno zaprezentowali 
rysunki na forum. Następnie spróbujcie wspólnie uszeregować je w ko-
lejności chronologicznej (zgodnie z przebiegiem poszczególnych scen 
w spektaklu). Następnie zaproś grupy do tego, by krótko uzasadniły wy-
bór konkretnego kadru oraz podzieliły się refleksjami płynącymi z roz-
mów (znaczenie tej konkretnej sceny w kontekście całego spektaklu).

2. Podsumowanie – 15 minut
Rozpocznij dyskusję od pytania:

• Które fragmenty spektaklu nie pojawiły się na waszych rysun-
kach? Dlaczego?

Następnie możesz przejść do kolejnych zagadnień:
• Czy to ćwiczenie wpłynęło na Waszą interpretację spektaklu? 

W jaki sposób? Jak teraz spoglądacie na przedstawienie?
• Jaki problem zostaje poruszony w spektaklu? Czy można wskazać na 

jeden dominujący temat? Może pojawia się splot tematów? Jakich?
Pod koniec dyskusji poproś uczniów, by każdy spróbował dokoń-

czyć zdanie: 
• Spektakl Troja

n był dla mnie o… / Moim zdaniem spektakl opo-
wiadał o…

Daj uczniom możliwość swobodnej wypowiedzi. Jeśli ktoś nie chce 
wziąć udziału w podsumowaniu, pozwól na to. 

Na zakończenie podziękuj uczniom za dzisiejsze zajęcia i wspólnie 
uprzątnijcie przestrzeń.

tematy do rozmów (możesz wykorzystać tylko część):
• Dlaczego wybrałeś / wybrałaś akurat to zdjęcie?
• Którą postać najbardziej zapamiętałeś / zapamiętałaś?
• Jak rozumiesz tytuł spektaklu?
• Jaki jest – twoim zdaniem – temat spektaklu?
Po zakończeniu tego ćwiczenia, usiądźcie wszyscy w okręgu i roz-

pocznij dyskusję.

5. Speed dating – 10 minut
Roczpoczni rozmowę od pytań otwierających:

• Kto chciałby się z innymi podzielić, dlaczego wybrał akurat ten 
konkretny obraz? 

• Ktoś może usłyszał ciekawą, jego zdaniem, interpretację tema-
tu spektaklu?

• Z czym kojarzy się tytuł przedstawienia? Jak można go inter-
pretować metaforycznie?

• Z jaką historią mierzą się twórcy spektaklu? Historia której 
wojny staje się dla nich inspiracją? Dlaczego?

Moderuj dyskusję w taki sposób, by zapewnić uczniom możliwość 
swobodnego wypowiadania się. Na zakończenie, krótko podsumujcie 
wasze rozważania.

Jeśli dysponujesz 90 minutami zajęć, możesz przejść do drugiej czę-
ści scenariusza.

II Część druga – 45 minut
1. Praca w grupach – 30 minut 
Poproś uczniów, by dobrali się w grupy 4- lub 5-osobowe. Rozdaj każde-
mu zespołowi arkusz szarego papieru oraz przybory do pisania.

Zachęć uczniów do tego, by w grupach przedyskutowali między 
sobą, jaką scenę najbardziej zapamiętali? (Opcjonalnie: jaka scena zrobiła 
na nich największe wrażenie?) Dlaczego?

Następnie każda grupa wybiera jedną scenę z omawianych, nad któ-
rą będzie dalej pracować. Poproś, by zespoły narysowały (naszkicowały) 
jeden kadr ze spektaklu (scenę) na arkuszu szarego papieru. Podkreśl, by 
uczniowie zwrócili uwagę na to, co wydarza się na pierwszym i drugim 
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Troja
n / fot. Michał Leśkiewicz / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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Nemorino po raz kolejny błaga Adinę, by nie wiązała się z Belcore. 
Wszyscy wychodzą. Nemorino zostaje sam, gasną światła.

Akt I
Rozpoczyna się kolejna część próby. Powoli zbiera się chór, po nim soli-
ści. Chór ma swojego lidera, który nim dyryguje. Solista wykonujący partię 
Belcore w ramach dowcipu zabiera Dulcamarze wyciąg. Dulcamara razem 
z Adiną opowiadają historię gondolierki i bogatego senatora (duet Io son 

ricco). W libretcie zbliżamy się do momentu, w którym Adina ma wyjść za 
Belcore. Nemorino/solista na chwilę wychodzi, część chóru również. Ne-
morino wraca i choć rozmawia z Dulcamarą, nie odrywa wzroku od Adi-
ny. Chórzysta wczuwa się w rolę dyrygenta i dyryguje także solistami. Bel-
core zachwala Nemorinowi życie żołnierza, który posiada wiele kochanek. 
Co jakiś czas przez scenę przechodzi dyrektor teatru, bardzo zaaferowany, 
przenosząc lampę lub pulpit. Na koniec numeru Nemorino kłania się, a po 
nim kolejne osoby. Belcore jak kocur przechodzi między kobietami. 

W libretcie Nemorino wypija kolejną porcję eliksiru, na scenie poja-
wia się w złotej sukni. Na przebieg próby nakłada się kolejna wizja uśpio-
nego umysłu solistki wykonującej partię Adiny. Tymczasem w rzeczywi-
stości dwójka chórzystów ilustruje zalety eliksiru i sposobów na zdobycie 
miłości, wykorzystując typowy repertuar operowych gestów. 

Nemorino śpiewa najpiękniejszą arię (Una furtiva lagrima), Adina po-
wtarza jego gesty. Odgrywając wspólnie teatrzyk cieni, nawiązują bliską 
relację, następnie siadają na miejscach przeznaczonych dla solistów.

Na końcu przedstawienia pojawia się informacja, że artystka, która 
wykonywała partię Adiny zmarła. Nigdy nie wybudziła się ze śpiączki.

Napój miłosny
kierownictwo muzyczne: Katarzyna Tomala-Jedynak
reżyseria, koncepcja świateł i projekcji: Andriy Zholdak
scenografia: Andriy Zholdak, Daniel Zholdak
kostiumy: Daniel Zholdak
asystent reżysera ds. dramaturgii: Kathya Tobilevych
projekcje video: Michał Cybula, Michał Leśkiewicz

NAPÓJ MIŁOSNY 
STRESZCZENIE REALIZACJI

Akcja opery Napój miłosny G. Donizettiego została przeniesiona w realia 
próby w teatrze. Solistka wykonująca partię Adiny, jadąc na próbę, miała 
wypadek samochodowy, leży w śpiączce. Stan, w jakim się znajduje, spra-
wia, że jej umysł produkuje wspomnienia odnoszące się do próby, w któ-
rej uczestniczyła przed wypadkiem. Relacje pomiędzy bohaterami opery 
nakładają się na relacje pomiędzy uczestnikami próby. Również sceneria 
jest kompilacją stworzoną przez umysł Adiny. Ewentualne poczucie dys-
komfortu oglądających jest zamierzonym efektem.

Akt I 
Na scenie trwają przygotowania do próby. Rekwizytorka przynosi ostat-
nie rekwizyty, asystent reżysera (który jednocześnie odtwarza partię 
Dulcamary) wprowadza w rolę nowego statystę, suflerka ustawia pulpit. 
Teraz obserwujemy solistkę odtwarzającą partię Adiny, która znajduje się 
jakby w innej rzeczywistości, spotyka przyjaciółkę, modli się, przypatruje 
pozostałym solistom. Jej ruchy i zachowanie oddają stan, w którym się 
znajduje. Solista wykonujący partię Nemorina śpiewa arię Quanto è bella. 
Dulcamara, asystent reżysera, stara się zaprowadzić porządek na próbie. 
Giannetta wchodzi spóźniona. Belcore śpiewa swoją partię, pozostali zaj-
mują się sobą – Nemorino częstuje cukierkami, statysta próbuje zaistnieć, 
Giannetta trochę flirtuje z Belcore; próba trwa. 

W przestrzeni obok widzimy modlącą się przyjaciółkę solistki, któ-
ra uległa wypadkowi. Słyszymy duet Adiny i Nemorina, w którym boha-
terka odrzuca jego miłość. Mimo niezgody Adiny na uczucie Nemorina, 
wiele ich łączy – są swoim lustrzanym odbiciem. Pojawia się Dulcamara/
asystent reżysera. Zaczyna śpiewać od niewłaściwego dźwięku, poprawia 
się. Wszyscy mu przeszkadzają w wykonaniu partii, w końcu zapomina 
tekstu, który podpowiada suflerka. 

Dulcamara proponuje Nemorinowi eliksir, który ma odmienić serce 
Adiny. Nemorino zakłada sukienkę i kolczyki – zmiana się dokonała. Arty-
ści na moment wyjęci z sytuacji próby stają z przodu sceny, w tle projekcja. 
Adina jest nadal w śpiączce. Następuje powrót do rzeczywistości próby, 
która powoli zamienia się w koncert – artyści licytują się wysokościami 
honorariów otrzymywanych za występ. W finale (Adina, credimi).
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Gdy uczniowie są już dostatecznie rozgrzani ruchowo, poproś, by zna-
leźli wygodne dla nich miejsce w sali i zamknęli oczy. Niech spróbują przy-
pomnieć sobie swój wczorajszy sen (wariant: ostatni sen, który pamiętają).

2. Speed dating – 15 minut
Następnie poproś uczniów, by dobrali się w pary i stanęli w dwóch rzę-
dach naprzeciwko siebie. 

Wyjaśnij, że kolejne ćwiczenie oparte jest na prostym schemacie 
speed dating – szybkich randek, podczas których uczestnicy odbywają 
ze sobą krótkie rozmowy. Zapowiedz, że przed uczestnikami 3-4 rundy 
trwające po 120 sekund – w tym czasie uczniowie będą ze sobą rozma-
wiać na wskazane przez ciebie tematy. Po odbyciu rozmowy uczniowie 
przesuwają się o jedno miejsce w prawą stronę – w ten sposób tworzą 
się nowe pary, które jeszcze ze sobą nie rozmawiały. Poproś uczniów, by 
podczas rozmów robili na kartkach notatki – mogą zapisywać swoje sko-
jarzenia, słowa-klucze dotyczące snów. Sugerowane tematy do rozmów 
(możesz wykorzystać tylko część):

• Co śniło mi się ostatniej nocy?
• Najzabawniejszy sen jaki mi się przydarzył?
• Najstraszniejszy sen w moim życiu?
• Najdziwniejszy sen?
Po zakończeniu tego ćwiczenia, usiądźcie wszyscy w okręgu  

i spytaj uczniów:
• Czy pojawiły się sny, które wydały wam się z jakiegoś powodu 

interesujące? Dlaczego? Z jakiego powodu? Coś was zaskoczy-
ło? Zdziwiło?

• Jakie skojarzenia wywoływały w was sny? Co udało wam się 
zanotować? Jakie pojawiają się słowa-klucze?

• Czym się charakteryzowały sny, które usłyszeliście? Jak byście 
je określili?

3. Wspólne sny – 15 minut
Podzielcie się na grupy 4- lub 5-osobowe. Przekaż, że w kolejnym etapie pra-
cy będziecie wspólnie tworzyć sny. Rozdaj uczniom różnokolorowe kartki 
i przybory do pisania. Każda runda tworzenia snów będzie odpowiedzią na 
postawione przez ciebie pytanie. Uczniowie pracują wówczas w grupach – 

OPERAcja: szkoła | Napój miłosny | scenariusz zajęć

Temat „Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny…” 

Czas trwania 90 minut

Cele zajęć • rozwijanie aktywnego i twórczego odbioru spektaklu 
operowego,

• rozwijanie umiejętności formułowania myśli oraz wyra-
żania emocji poprzez język teatru,

• refleksja nad pojęciem snu,
• wprowadzenie pojęcia poetyki oniryzmu,
• pobudzanie krytycznego myślenia w kontekście tematy-

ki spektaklu

Techniki  
pracy

dyskusja, etiuda teatralna, improwizacja, tworzenie tekstu, 
rozmowa kierowana

Środki  
dydaktyczne

• kilkanaście różnokolorowych kartek formatu A4,
• kilkanaście białych kartek formatu A4,
• markery, pisaki, długopisy (przybory piśmiennicze),
• kartki z zadaniami do pracy nad etiudą (sceną) – załącznik nr 1

Aranżacja 
przestrzeni

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami.

Dodatkowe 
uwagi

Scenariusz zajęć wprowadzających do spektaklu. Do realiza-
cji przed wspólną wizytą na przedstawieniu Napój miłosny.

1. Rozgrzewka – 10 minut
Stań z uczniami w okręgu. Zaproponuj kolejne ćwiczenia rozgrzewkowe:

• rozcierajcie kolejne partie ciała: dłonie, przedramiona, ramio-
na, barki, uda, łydki, twarz itd.

• dość energicznie oklepujcie wszystkie części ciała,
• wspólnie tupiemy, różnicując tempo,
• spróbujcie rozluźnić całe ciało, nie napinać mięśni, a następnie 

zacznijcie delikatnie podskakiwać,
• chętne osoby mogą zaproponować swój sposób podskakiwania 

– wówczas cała grupa dostosowuje się do tych propozycji.
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Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Możesz ją dowolnie modyfi-
kować i uzupełniać. Co jakiś czas, podejdź do wybranej grupy i rozdaj im 
dodatkowe polecenia do pracy nad tekstem. (Ważne: nie wszystkie grupy 
muszą otrzymywać identyczne zadania do wykonania).

Po zakończonej pracy poproś uczniów o zaprezentowanie przygo-
towanych etiud teatralnych.

5. Dyskusja – 15 minut
Po obejrzeniu wszystkich etiud usiądź z uczniami w okręgu. Przedysku-
tujcie to, co przed chwilą zobaczyliście:

• Jak interpretujecie sceny, które przed chwilą oglądaliście?
• W jaki sposób zostały zaprezentowane wydarzenia w snach?
• Czy etiudy, które wszyscy zobaczyliśmy są waszym zdaniem 

podobne do snów? W jaki sposób? Na jakiej płaszczyźnie? 
Gdzie dostrzegacie podobieństwo?

Do rozmowy możesz włączyć zagadnienia związane z poetyką snu 
i oniryzmem. Opowiedz wówczas uczniom o cechach charakterystycz-
nych utworów wykorzystujących taki rodzaj poetyki (m.in. fragmenta-
ryczność, sprzeczność z zasadami prawdopodobieństwa, symboliczność, 
brak logicznych następstw czasowych i przestrzennych etc.).

Wspólnie podsumujcie dyskusję.

Włączcie do etiudy interakcje z publicznością  
(spróbujcie włączyć widzów do działań w waszej etiudy).

Zmieńcie kolejność wydarzeń w waszej etiudzie.

Wprowadźcie dodatkowego bohatera do waszej etiudy.

Wprowadźcie zabawny moment do waszej etiudy.

Wprowadźcie element zaskoczenia.

Wykorzystajcie wasze notatki, które sporządzaliście  
podczas ćwiczenia speed dating.

NAPÓJ MIŁOSNY – ZAŁĄCZNIK 1

każdy zespół zapisuje jedną wypowiedź. Po zapisaniu fragmentu snu, grupy 
zaginają kartki ze swoim fragmentem historii i przekazują kolejnemu zespo-
łowi (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Pierwszą rundę rozpocznij od pytania:
1. Kiedy to się działo?
Po zapisaniu odpowiedzi, uczestnicy warsztatu zaginają kartki i prze-

kazują je kolejnemu zespołowi. Kartki z zapisanymi fragmentami snów krążą 
między grupami do momentu ostatniego pytania.

Propozycje pytań (możesz dowolnie dobierać ilość i formę pytań):
1. Kiedy to się działo?
2. Gdzie to się działo?
3. Kto jest bohaterem waszego snu?
4. Kogo/co i gdzie spotyka w waszym śnie?
5. Jak wygląda?
6. Co wspólnie zrobili?
7. Co się zdarzyło potem?
8. Jak zakończył się wasz sen?
Warto zaplanować pracę w taki sposób, by po ostatniej rundzie do 

grup wróciły kartki, na których rozpoczynali swoją pracę.

4. Praca w grupach – 45 minut
Poproś uczniów, by w grupach odczytali powstałe sny. Póki co, niech nie 
ujawniają ich pozostałym zespołom. Następnie poproś, by krótko prze-
dyskutowali następstwo wydarzeń w swoich historiach. Poinformuj, że 
kolejne zadanie polegać będzie na zbudowaniu krótkiej sceny (etiudy) te-
atralnej, w której zaprezentują pozostałym grupom swój sen. Zasugeruj, 
by wszyscy uczniowie brali udział w prezentowanych scenach. Po około 
10-15 minutach pracy możesz przekazać grupom po jednej kartce z zapi-
sanym dodatkowym zadaniem do pracy nad etiudą:

• włączcie do etiudy interakcje z publicznością (spróbujcie włą-
czyć widzów do działań w waszej etiudzie),

• zmieńcie kolejność wydarzeń w waszej etiudzie,
• wprowadźcie dodatkowego bohatera do waszej etiudy,
• wprowadźcie zabawny moment do waszej etiudy,
• wprowadźcie element zaskoczenia,
• wykorzystajcie wasze notatki, które sporządzaliście podczas 

ćwiczenia speed dating. 
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Napój miłosny / fot. Michał Leśkiewicz / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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usiłuje ją uspokoić. Widzi hrabiego Monterone prowadzonego do wię-
zienia i wspomina jego klątwę. Obiecuje pomścić Gildę.

Akt III
W oberży nad rzeką mieszka Sparafucile ze swoją siostrą Magdaleną – 
dziewczyna swoimi wdziękami kusi mężczyzn, którzy stają się ofiarami 
zbira. Rigoletto przyprowadził tu Gildę – dziewczyna nie może zapomnieć 
o swoim uwodzicielu, więc ojciec chce udowodnić jego niewierność. Oto 
pojawia się Książę w przebraniu żołnierza. Zaleca się do Magdaleny, ale 
dziewczyna kpi z jego amorów.

Sparafucile wychodzi z oberży; Rigoletto zleca mu zamordować 
Księcia. Płaci połowę stawki, a resztę obiecuje dać w chwili, kiedy otrzyma 
martwe ciało władcy Mantui. Tymczasem odprawia Gildę z powrotem do 
Werony, dla jej bezpieczeństwa w męskim stroju. Jest przekonany, że do-
starczył dziewczynie wystarczających dowodów niewierności księcia.

Nadchodzi burza. Książę postanawia spędzić noc w oberży. Magda-
lena namawia brata, aby oszczędził pięknego młodzieńca – może przecież 
zabić jakiegoś przechodnia i jego ciało oddać błaznowi. Rozmowę pod-
słuchuje Gilda i postanawia ponieść ofiarę dla ukochanego. Wchodzi do 
oberży, słychać przytłumiony krzyk.

Nadchodzi Rigoletto, Sparafucile przekazuje mu worek ze zwłoka-
mi i odbiera resztę zapłaty.

Rigoletto napawa się zemstą. Nagle słyszy głos Księcia i z przeraże-
niem odkrywa, że zamordowana została jego ukochana córka. Oszalały 
z bólu przypomina sobie przekleństwo hrabiego Monterone.

Rigoletto
kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kozłowski
reżyseria: Marcin Bortkiewicz
scenografia, reżyseria świateł: Paweł Dobrzycki
kostiumy: Dorota Roqueplo
choreografia: Iwona Runowska

RIGOLETTO 
STRESZCZENIE REALIZACJI

Akt I 
Książę Mantui, wielki uwodziciel, opowiada dworzaninowi o dostrzeżonej 
w kościele pięknej nieznajomej”, z którą zamierza nawiązać romans. Tym-
czasem jednak zaleca się do hrabiny Ceprano, otwarcie kpiąc z zazdrości jej 
męża, w czym wtóruje mu Rigoletto. Marullo opowiada, że znienawidzony 
przez wszystkich błazen ukrywa młodą i piękną kochankę. Ku zadowole-
niu dworzan hrabia Ceprano przysięga zemstę na błaźnie.

Nadchodzi hrabia Monterone – Książę pozbawił czci jego córkę, ale 
władca Mantui nie chce słyszeć skarg, Rigoletto również naigrawa się ze 
starca. Monterone przeklina Księcia i jego błazna. Wówczas Rigoletto 
z przerażeniem myśli o ukochanej córce, którą ukrywa w domu.

W drodze do domu Rigoletto spotyka płatnego mordercę Spara-
fucile, który oferuje mu swe usługi. Błazen z gorzką ironią konstatuje spe-
cyficzne podobieństwo: jemu płacą za to, że przyprawia ludzi o śmiech, 
Sparafucile za pieniądze wywołuje u nich łzy. 

Rigoletto czule wita się z córką i przestrzega, aby nie opuszczała 
domu. Dziewczyna uspokaja go: wychodzi jedynie do kościoła. Nie odwa-
żyła się wyznać ojcu, iż od pewnego czasu odprowadza ją pewien młodzian.

Tymczasem Książę w przebraniu studenta przedostaje się pod 
nieobecność Rigoletta do domu Gildy i wyznaje jej miłość. Dworzanie, 
mszcząc się na błaźnie, postanawiają uprowadzić dziewczynę, którą biorą 
za jego kochankę. Szyki psuje im nieoczekiwane pojawienie się samego 
Rigoletta, więc wmawiają mu, że chodzi o porwanie hrabiny Ceprano. 
Błazen z zasłoniętymi oczami, nieświadomie pomaga uprowadzić własną 
córkę. Kiedy odkrywa prawdę, przypomina sobie przekleństwo starego 
Monterone.

Akt II
W pałacu księcia Mantui Rigoletto gorączkowo szuka córki – błazenadą 
usiłuje zatuszować rozpacz. Domyśla się, że jest już za późno. Otwierają 
się drzwi, Gilda rzuca się w jego ramiona. Zostają sami. Dziewczyna opo-
wiada o młodzieńcu, który towarzyszył jej w drodze z kościoła i podawał 
się za ubogiego studenta oraz o tym, jak została uprowadzona. Rigoletto 
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Pod koniec rozgrzewki poproś uczniów, byście ustawili się wspól-
nie w okręgu. 

Kolejne zadanie będzie polegało na tym, by bezgłośnie (nie rozma-
wiając ze sobą) stworzyć określoną figurę w przestrzeni z waszych ciał. 
Gdy pada hasło ‘koło’ – formujecie ze swoich ciał koło. Możesz skorzy-
stać z poniższych przykładów lub wprowadzić swoje propozycje:

• trójkąt równoboczny,
• kwadrat,
• kropkę,
• wykrzyknik,
• znak zapytania,
• wielokropek (trzy kropki).

3. Obrazy – 15 minut
Przekaż uczniom, że kolejne ćwiczenie bazuje na poprzednim, jednak 
przyglądać się w nim będziecie poszczególnym fragmentom spektaklu 
Rigoletto, który wspólnie oglądaliście. Zadanie polegać będzie na tym, by 
wspólnie (w ciszy!) stworzyć obraz (stop-klatkę) na wybrany temat. Gdy 
pada określone hasło (np. ‘ślub’) – pierwsza osoba ustawia się w pustej 
przestrzeni. Kolejne pojedynczo dochodzą i „dobudowują” ze swoich 
ciał ten obraz. Gdy wszyscy uczniowie stworzą obraz, poproś jednego 
z nich o to, by „wyszedł” z obrazu i przyjrzał mu się dokładnie, a następ-
nie opisał, co widzi oraz jak interpretuję obraz, który ma przed oczami. 
Skorzystaj z haseł poniżej. Pamiętaj, by za każdym razem poprosić jedną 
lub dwie osoby o to, by krótko skomentowały powstałe stop-klatki. Przy-
kłady tematów:

• bal w pałacu,
• porwanie,
• obgadywanie kogoś,
• karczma,
• opowiadanie dowcipu/ kawału
Po zakończeniu ćwiczenia wspólnie zastanówcie się:
• czy obrazy, które przygotowaliście związane są z akcją spekta-

klu, który oglądaliście?
• jeśli tak, w jaki sposób? gdzie można dostrzec pewne podo-

bieństwa?

OPERAcja: szkoła | Rigoletto | scenariusz zajęć

Temat Błazen, czyli kto? Rigoletto w reż. Marcina Bortkiewicza 

Czas trwania 90 minut

Cele zajęć • rozwijanie aktywnego i twórczego odbioru spektaklu 
operowego,

• rozwijanie umiejętności formułowania myśli oraz wyra-
żania emocji poprzez język teatru,

• refleksja nad pojęciami: błazeństwo, błazen
• pobudzanie krytycznego myślenia w kontekście tematy-

ki spektaklu

Techniki  
pracy

rzeźba, żywy obraz (stop klatka), dyskusja, improwizacja, 
rozmowa kierowana

Środki  
dydaktyczne

• kilkanaście kartek formatu A4,
• kilka arkuszy szarego papieru,
• markery, pisaki, długopisy (przybory piśmiennicze)

Aranżacja 
przestrzeni

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami.

1. Przed zajęciami
Zanim rozpoczniesz warsztat, przygotuj przestrzeń. Rozsuń ławki i krze-
sła, zapewniając miejsce do swobodnego przemieszczania się po sali.

2. Wproawdzenie – rozgrzewka – 15 minut
Poproś uczniów, by zaczęli poruszać się po sali w dowolnym kierunku. 
Zaznacz, że podczas poruszania się nie mogą dotykać mijanych kolegów 
i koleżanek. Następnie poproś, by uczniowie witali się z każdą napotkaną 
osobą na różne sposoby.

Po chwili zasugeruj, by każdy z uczniów pomyślał o jednej osobie 
z grupy. Gdy wszyscy uczniowie wybiorą kolegę lub koleżankę, poproś, 
by zaczęli śledzić tę osobę, ale w taki sposób, by dana osoba nie zoriento-
wała się, że jest śledzona.
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Po chwili poproś grupy, by na forum przekazały kolegom i kole-
żankom, czy uważają, że Rigoletto jest postacią pozytywną czy negatywną. 
Póki co, niech nie zdradzają swoich argumentów. Gdy wszystkie grupy po-
dzielą się swoimi pierwszymi refleksjami, poproś ich, by w grupach spró-
bowali zebrać jak najwięcej argumentów oskarżających Rigoletta (w przy-
padku, gdy grupa zdecydowała, że jest to postać negatywna) lub broniących 
tej postaci (gdy zdecydowali, że Rigoletto to bohater pozytywny).

Zwróć uwagę, że uczniowie mogą przyjrzeć się takim płaszczyznom 
funkcjonowania tej postaci jak:

• czym zajmuje się na co dzień Rigoletto?
• cechy charakteru,
• relacje z innymi bohaterami (dworzanami, córką, księciem).

6. Sąd nad Rigolettem – 20 minut
Zachęć uczniów do tego, byście wspólnie spróbowali zastanowić się nad 
tym, jak można ocenić postać Rigoletta występującą w spektaklu. Dysku-
sję mogą rozpocząć „oskarżyciele” tytułowego bohatera. Następnie głos 
zabierają jego „obrońcy”. Staraj się moderować dyskusję. Przypomnij, że 
uczestniczycie w merytorycznej dyskusji na argumenty, nie zaś kłótni 
przepełnionej emocjami. Spróbujcie przyjrzeć się postaci Rigoletta z wielu 
perspektyw. Uczniowie podczas rozmowy mogą korzystać z notatek przy-
gotowanych na arkuszach szarego papieru w poprzednim etapie zajęć.

7. Podsumowanie – 10 minut
Pod koniec waszej dyskusji spytaj uczniów, jak teraz spoglądają na postać 
błazna (w ogóle). Możesz skorzystać z poniższych pytań/zagadnień:

• Czy Rigoletto jest dla was typowym błaznem? Dlaczego?
• Jak wygląda zderzenie waszych pierwszych skojarzeń dotyczą-

cych błazna z konkretnym bohaterem spektaklu – Rigolettem?
• Jakie są wasze opinie na ten temat? Co na ten temat sądzicie?
• Wariant: na zakończenie możesz poprosić każdego ucznia, by 

spróbował jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie: Kim dla 
mnie jest Rigoletto? 

Daj uczniom możliwość swobodnej wypowiedzi. Jeśli ktoś nie chce 
wziąć udziału w podsumowaniu, pozwól na to. 

Krótko podsumujcie waszą rozmowę. Podziękuj uczniom za dzi-
siejsze zajęcia i wspólnie uprzątnijcie przestrzeń.

4. Błazenada – 20 minut
Przed przystąpieniem do kolejnego ćwiczenia, spytaj uczniów, jaką funk-
cję na dworze w Mantui pełnił tytułowy bohater spektaklu – Rigoletto. 
Poproś, byście wspólnie stanęli w okręgu. Zadaniem każdego z uczest-
ników warsztatu będzie zaprezentowanie indywidualnie gestu, miny, 
dźwięku który jego zdaniem najbardziej oddaje charakter proponowane-
go przez Ciebie tematu. 

Przykład: błazeńskie pozdrowienie. Uczniowie po kolei w okręgu 
za pomocą gestu, ciała i mimiki prezentują ich skojarzenia / interpretacje 
dotyczące tego hasła. Skorzystaj z wybranych tematów poniżej lub wpro-
wadź swoje warianty:

• błazeński gest,
• błazeńskie pozdrowienie,
• błazeński sport,
• błazeński taniec,
• błazeński płacz
• błazeńska fryzura, 
• błazeńskie brawa,
• błazeński okrzyk,
• błazeńska gra,
• błazeński śmiech.
Zadanie ma na celu pracę ciałem wokół konkretnego pojęcia – bła-

zna. W ten sposób poprzez ruch, gest, mimikę wstępnie interpretujecie 
wybrane hasło. Po wykonaniu ćwiczenia usiądźcie w okręgu i rozpocznij 
dyskusję dotyczącą wykonanego zadania. 

• Kim jest błazen Waszym zdaniem?
• Jakie mamy skojarzenia z taką postacią? 
• Czy są to skojarzenia pozytywne? Negatywne? Dlaczego?
• Jakie cechy błazna pojawiły się w tym ćwiczeniu?
Krótko podsumuj Waszą rozmowę i poproś uczniów, by dobrali się 

w 4 – lub 5-osobowe grupy.

5. Dwie twarze Rigoletta – praca w grupach – 10 minut
Rozdaj grupom po jednym arkuszu szarego papieru oraz przybory do pi-
sania. Poproś, by uczniowie krótko porozmawiali między sobą na temat 
postaci Rigoletta w spektaklu, który oglądali. Czy uważają, że jest posta-
cią pozytywną czy negatywną? Dlaczego?
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Rigoletto / fot. Bartek Barczyk / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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PODZIĘKOWANIA

Chciałbym, by moje gorące podziękowania przyjęli: Teatr Wielki im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu, Opera Bałtycka w Gdańsku, Instytut Teatru 
i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dział Pedagogiki 
Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury oraz Projekt Off Opera.

Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę osób, które swoim 
zaangażowaniem, dobrym słowem, wsparciem organizacyjnym i mery-
torycznym, a także chęcią wspólnego działania na rzecz pedagogiki teatru 
w operze przyczyniły się do realizacji projektu. A były to: Małgorzata 
Arentowska, Aleksandra Filipek, Anna Niwińska.

And last but not least, chciałbym gorąco podziękować wszystkim 
uczestnikom projektu – Uczennicom i Uczniom, Nauczycielkom i Na-
uczycielom – którzy z zaangażowaniem i oddaniem włączyli się w dzia-
łania naszej wspólnej operacji przeprowadzonej na teatrze operowym.

Dziękuję.

‒ Daniel Stachuła
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fot. Magdalena Ośko / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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DANIEL  
STACHUŁA

Pedagog teatru, teatrolog, ope-
rolog, doktorant w Instytucie 
Teatru i Sztuki Mediów UAM, 
gdzie prowadzi zajęcia dla stu-
dentów wiedzy o teatrze (m.in. 
teatr muzyczny, historia insce-
nizacji operowych, wprowa-
dzenie do pedagogiki teatru, 
warsztat animatora kultury). 
Współtworzy projekt spo-
łeczno-artystyczny Off Opera. 
Prowadzi warsztaty pedago-
giczno-teatralne dla uczniów, 
studentów, a także nauczycieli 
i edukatorów. Współpracuje 
z Teatrem Wielkim im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu, 
Operą Bałtycką w Gdańsku 
oraz Instytutem Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie. Uczestnik pro-
gramu Liderzy Teatroteki Szkolnej (2016/2017), autor scenariuszy zajęć 
pedagogiczno-teatralnych (www.teatrotekaszkolna.pl). Pedagog teatru 
współpracujący przy programie Lato w Teatrze. Jako reżyser zadebiuto-
wał w ramach Laboratorium Teatru Operowego w 2016 roku na scenie 
poznańskiego Teatru Wielkiego, realizując operę Henry’ego Purcella Dydo-

na i Eneasz. Współtworzył spektakle teatralne i operowe: Pomiędzy (2014), 
Antreprener w kłopotach (2015), Dydona i Eneasz (2016), Z pamiętnika po-

znańskiego nauczyciela (2017), Śpiewy historyczne (2018). Nominowany do 
nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Debiut Roku (2016). Sty-
pendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Miasta Poznania 
(2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Publikował 
m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie”, „Ruchu Muzycznym”, „Czasie 
Kultury”, „Pro Libris”, „Pro Arte”.



Projekt zrealizowano w ramach  
stypendium z budżetu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt graficzny i skład: Tama Kwiatkowska, Ola Szmida
Konsultacje: Anna Niwińska, Małgorzata Arentowska

Projekt OPERAcja: szkoła realizowany był  
w sezonie artystycznym 2018/2019.


