
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Kilka cierpkich uwag o teatrze w edukacji wczesnoszkolnej, ale i 
poszukiwanie rozwiązań rzeczywistej aktywności nacechowanej twórczo 

 

Author: Katarzyna Krasoń 

 

Citation style: Krasoń Katarzyna. (2013). Kilka cierpkich uwag o teatrze w 
edukacji wczesnoszkolnej, ale i poszukiwanie rozwiązań rzeczywistej 
aktywności nacechowanej twórczo. "Problemy Wczesnej Edukacji" (2013, nr 
1, s. 17-26). 



Katarzyna Krasoń

Uniwersytet Śląski
katarzyna.krason@us.edu.pl

Kilka cierpkich uwag o teatrze w edukacji wczesnoszkolnej, 
ale i poszukiwanie rozwiązań rzeczywistej aktywności 
nacechowanej twórczo

Summary

A few harsh remarks about theatre in early-stage school education, but also the quest for

solutions for creatively coloured real-life activity

The article indicates the actual state of education through theatre in Polish schools, hinting at
unsettling occurrences and erroneous conduct by the teacher. It also undertakes an initial attempt to
capture the model of a theatre based on kinetic activities, inspired by children’s situations and the
problems which occur in their lives.
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Teatru nie jest się w stanie zdefiniować, ponieważ nie ma granic;
każdy przejaw życia jest teatrem.

P. Brook 

Ob ser wu je my w edu ka cji pew ne – przy znać trze ba – dość nie po ko ją ce zja wi sko. Pa -
mię tam – i nie jest to je dy nie aneg dot ka, choć ta ko wą się być zda je – jed ną z na uczy cie -
lek, któ ra bra ła udział w mo ich ba da niach nad czy tel nic twem dzie ci1. Zmu sza ła ona
uczniów do czy ta nia szkol nych lek tur, choć, jak sam mó wi ła, ksią żki te są nud ne i bez sen -
sow ne, a już w tym cza sie mó wio no sze ro ko o odej ściu od ka no nu, za tem mo gła prze cież
do ko nać wy bo ru in ne go re per tu aru. Kie dy za py ta no ją o to, dla cze go nie się gnie do in -
nych ksią żek, od po wie dzia ła, że nie cier pi czy tać i od stu diów ni cze go nie prze czy ta ła 
(a mia ła już oko ło 10 lat sta żu). Oczy wi ście re zul tat czy tel ni czy pro wa dzo nej przez nią
kla sy był mo żli wy do prze wi dze nia, bo wiem w ja ki spo sób oso ba nie czy ta ją ca mo że prze -
ko nu ją co za chę cić ucznia do czy ta nia? Zor ga ni zo wać po ry wa ją cą lek cję od kry wa nia ko -
mu ni ka tów li te rac kich, zor ga ni zo wać przy go dę czy tel ni czą czy sta wiać py ta nia tek sto wi?
Szczę śli wie do ba dań zgło si ły się też na uczy ciel ki, dla któ rych ksią żka nie by ła je dy nie
jed nym ze sprzę tów do mo wych i atra pą po mo cy dy dak tycz nej w szkol nej kla sie.

Ce lem pod ję tych w ar ty ku le roz wa żań, jest – z jed nej stro ny – wska za nie owych nie -
po ko ją cych zja wi sk2, ja kie za uwa ża my w edu ka cji kul tu ral nej, re ali zo wa nej przez oso by

1 By ła to eks plo ra cja zwią za na czę ścio wo z ba da nia mi pro wa dzo ny mi na po trze by pra cy dok tor skiej 
w 1994 ro ku, w jed nej z ka to wic kich szkół pod sta wo wych.
2 Zja wi ska te au tor ka za ob ser wo wa ła w trak cie dwu dzie sto let niej prak ty ki – by ła czyn nym na uczy cie lem
w szko le pod sta wo wej i rów no le gle pra cow ni kiem na uko wym. Za rów no pro wa dze nie wła sne go ze spo łu



niepo sia da ją ce sto sow ne go przy go to wa nia me ry to rycz ne go czy ar ty stycz ne go oraz – 
z dru giej – przed sta wie nie mo de lu pra cy te atre m3, któ ry mo że stać się al ter na ty wą dla tra -
dy cyj nie i ru ty no wo pro wa dzo nej edu ka cji po przez sztu kę na ró żnych po zio mach kształ -
ce nia. Sy tu acja, któ rą przy wo ła no po wy żej, do ty czy bo wiem ta koż sze ro ko po ję te go
wy ko rzy sty wa nia sztu ki ja ko kom po nen tu pra cy edu ka cyj no -wy cho waw czej czy na wet
te ra peu tycz nej (co na wet no si zna mio na prze stęp stwa4) przez oso by, któ re nie po sia da ją
żad nych kom pe ten cji w za kre sie re ali zo wa nych przez sie bie ro dza jów ar ty stycz ne go dzia -
ła nia. Do ty ka to głów nie – nie ste ty – na uczy cie li klas I -III, któ rym czę sto de cy den ci pla -
ców ki szkol nej zle ca ją okre ślo ne for my ak tyw no ści po za lek cyj nej, do któ rych są nie ste ty
nie przy go to wa ni. Naj częst szą prze strze nią pe ne tro wa ną przez dy le tan tów, jest nie ste ty pla -
sty ka i te atr. Mu zy ko wa nie bro ni się ja koś, głów nie dzię ki te mu, że nie mo żna oszu kać
bra ku zdol no ści w tym wy mia rze ani sy mu lo wać umie jęt no ści gry na in stru men cie. Na to-
miast  oka zu je się, że – po zor nie – for my dzia ła nia pla stycz ne go czy te atral ne go są dostępne
ka żde mu, bez spe cjal ne go pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia (wy kształ ce nia lub prak ty ki
arty stycz nej). Trud no bo wiem wy obra zić so bie – i jest to szczę śli we roz wią za nie – że za -
ję cia mu zycz ne pro wa dzi oso ba, któ ra ni gdy nie gra ła na żad nym in stru men cie, co za wę -
ża wy bór kan dy da tów przy naj mniej do krę gu ama to rów, prak ty ku ją cych jed nak
mu zy ko wa nie ja ko ta kie. Nie jest to już tak oczy wi ste, je śli się ga my do in nych two rzyw,
w ar ka ny pla sty ki mo że wpro wa dzać oso ba niero zu mie ją ca ję zy ka wi zu al ne go, nie ma ją -
ca po ję cia o ist nie ją cych tech ni kach pla stycz nych, że już o żad nej prak ty ce ar ty stycz nej
nie wspo mi na jąc. Ak tyw ność na uczy cie la ba zu je za tem je dy nie na chę ciach, któ re, nie -
wąt pli wie istot ne, win ny jen da ko woż to wa rzy szyć kom pe ten cjom, a nie je za stę po wać.
Widoczne jest to zwłaszcza podczas prezentacji wytworów dzieci, częstokroć jednakowych,
nie mal „bez te ma tycz nych”, wy ko na nych tech ni ka mi, któ re nie uwzględ nia ją po ten cjal no -
ści wy cho wan ka. I choć trud no od mó wić tym na uczy cie lom za an ga żo wa nia i aktyw no ści,
to jed nak efek ty ta kich dzia łań nie mu szą przy no sić rze czy wi ste go zy sku w wy mia rze
peda go gicz nym. 

Oso bli wość ta swo iście do ty czy ta kże ak tyw no ści te atral nej. Jest to zdu mie wa ją ce
głów nie dla te go, że od wie lu lat mó wi się o edu ka cji te atral nej (ter min uży wa ny m.in. przez
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te atral ne go, ja k i udział w ogól no pol skich pre zen ta cjach ar ty stycz nych, peł nie nie funk cji ju ro ra czy 
mery to rycz ne go kon sul tan ta wie lu fe sti wa li i prze glą dów oraz spo strze że nia ho spi ta cyj ne za jęć pro wa -
dzo nych przez na uczy cie li  po zwo li ły na skry sta li zo wa nie się opi nii, ja kie sta ły się punk tem wyj ścia te go
ar ty ku łu oraz pod sta wą po szu ki wa nia mo de lu pra cy te atrem edu ka cyj nym. Nie bez zna cze nie są też sta łe
kon tak ty z na uczy cie la mi i ani ma to ra mi współ pra cu ją cy mi z Cen trum Eks pre sji Dzie cię cej przy Bi blio -
tece Ślą skiej w Ka to wi cach, któ rzy, po dob nie jak au tor ka, pra gną zmie nić re ali za cję edu ka cji kul tu ral nej
i nadać jej praw dzi wie eks pre syj ne i twór cze ob li cze.
3 Okre śle nie „pra ca te atrem” ozna cza szer sze spoj rze nie na edu ka cję opar tą na dzia ła niach te atra li za cyj -
nych, kie dy nie uni fi ku je się ak tyw no ści twór czej opar tej na kre owa niu ro li je dy nie z wy ko rzy sta niem jej
ja ko ele men tu for my sce nicz nej, ale ra czej zna mio nu je ów ter min pew ną fi lo zo fię edu ka cyj ną, gdzie
medium, ja kim jest sztu ka te atru, sta je się kom plet ną stra te gią pra cy/spo tka nia wy cho wan ka i ani ma to ra,
po szu ku ją cych sa mo re ali za cji, au to kre acji i po ro zu mie nia z dru gim czło wie kiem.
4 Mó wi li śmy o tym sze ro ko 20 ma ja 2013 ro ku w Ka to wi cach  pod czas pa ne lu dys ku syj ne go Ob li cza
biblio te ra pii, bę dą ce go czę ścią 11 Fe sti wa lu Eks pre sji Dzie cię cej i Mło dzie żo we, pod ha słem wio dą cym:
Sztu ka czy ta nia, zor ga ni zo wa ne go przez Cen trum Eks pre sji Dzie cię cej przy Bi blio te ce Ślą skiej w Ka to -
wi cach, Bi blio te kę Ślą ską w Ka to wi cach, Za kład Czy tel nic twa Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu
Ślą skie go oraz Za kład Pe da go gi ki Twór czo ści i Eks pre sji Dziec ka Wy dzia łu Pe da go gi ki i Psy cho lo gii Uni -
wer sy te tu Ślą skie go i Za kład Mu zy ko te ra pii Aka de mii Mu zycz nej.



Mil ler 1968; Mil ler 1970; zob. Żar dec ki 1997), a w obie gu czy tel ni czym po ja wi ło się wiele
opra co wań, za rów no ocie ra ją cych się o roz wa ża nia es te tycz ne (ar ty stycz ne), jak i me to -
dycz ne przy kła dy pra cy te atrem, skie ro wa ne do na uczy cie li ró żnych po zio mów kształ ce -
nia, np. opi su ją ce te atra li za cję w dzia ła niach po lo ni sty (war to wy mie nić tu: Pie trzak 2007;
Sa mul czyk -Paw luk 2005; Stró żań ski 2002; Brosz kie wicz, Ja rek 2001; Dzie dzic 2001;
Janus -Si tarz 1999; Ma rzec, Rzę si kow ski 1994;  Rzę si kow ski 1992). Mo żna ta koż wska -
zać sze reg, mniej lub bar dziej uda nych, pre zen ta cji au tor skich stra te gii pro wa dze nia teatru
w in sty tu cjach oświa to wych (zob. Fa styn 2010; Ma nvil le 2009; Mi ło będz ka 2008; Be ling
2005; Adam czyk 2005; Fręś 2005), po wsta ją też am bit ne pra ce o za cię ciu na uko wym (Żar -
dec ki 2012; Żar dec ki  2012; Gu zy -Ste in ke, Wil k 2008.) Nie wspo mnę już o pu bli ka cjach
opi su ją cych mo żli wo ści wy ko rzy sta nia dra my – choć te atr, o ja kim pi szę w tym ar ty ku le,
nie mo że być uto żsa mia ny z dzia ła nia mi dra mo wy mi, gdyż obie te kon cep cje ba zu ją na
in nym me cha ni zmie kre acyj nym (zob. opra co wa nia bę dą ce za sad ni czą wy kład nią me to dy
dra my: Way 1983; pol ska edy cja Way 1995; na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją też pro po -
zycje Pan kow skiej 2000 oraz 1997; pu bli ka cje pre zen tu ją ce me to dycz ne uję cie stra te gii
dra mo wej: Le wan dow ska -Ki doń 2001; Ma tu siak 1998; Dzie dzic, Gu dro 1998; Ma chul -
ska, Prusz kow ska, Ta ta ro wicz 1997; Gor czy ca 1997; Szy mań ska 1996; Dzie dzic, Pi chalska,
Świ der ska 1995; Do bkow ska -Poj na r1988/89; Pan kow ska, Świ ta ła 1989).

Dra ma wy ko rzy stu je ro lę ja ko na rzę dzie, a jej uczest nik po zo sta je so bą, jest ona do -
świad cze niem uczest ni czą cych osób, nie za le żnym od funk cji ko mu ni ka cyj nych z wi dzami
(Mi cha łow ska 2008: 24). W te atrze ro la zo sta je od gry wa na w sen sie ar ty stycz nym (Witer -
ska 2010: 25) i jest skon stru owa na tak, by na wią zać po ro zu mie nie i wy mia nę po mię dzy
ak to ra mi a pu blicz no ścią (aspekt osten syw ny).

Bio rąc pod uwa gę po wy ższe kon sta ta cje i do stęp ność fa cho wej li te ra tu ry przed mio -
tu, trud no zro zu mieć, że  sce nicz ne pre zen ta cje dzie ci wprzę gnię te zo sta ją w czyn no ści tak
da le ce nie pro fe sjo nal ne, iż efek ty ich pra cy nie rzad ko wy wo łu ją kon ster na cję wi dzów.
Sztam pa, na cisk na pa mię cio we opa no wa nie go to we go tek stu, nie udol na re cy ta cja bli ższa
po ety ce se rii ka ra bi nu ma szy no we go, na uczy ciel ner wo wo przy ku ca ją cy pod sce ną i „kie -
ru ją cy ru chem”, pod po wia da ją cy te atral nym szep tem kwe stie ze stre so wa nym ma lu chom.
Ro dzi ce skon cen tro wa ni na tym, dla cze go mo je dziec ko mia ło tyl ko 2 li nij ki tek stu, czy też
cze mu Ania mia ła aż trzy kwe stie, i gru pa ro dzi ców „wta jem ni czo nych”, bo tru dzi li się nad
sce no gra fią i przy tła cza ją cy mi ma łe ciał ka ko stiu ma mi, wy po ży czo ny mi z „praw dzi we -
go” te atru w MDK -u. Po ja wia ją się, wca le nie epi zo dycz nie, sy tu acje, kie dy ba za tre ścio -
wa spek ta klu opie ra się na ma te ria le zbyt in fan tyl nym dla uczniów; w myśl nie ak tu al nej
już dla sied mio -dzie się cio lat ka an tro po mor fi za cji czy ani mi za cji, po wra ca my w ten sposób
do wąt ków in te re su ją cych dla 3-4-lat ków. I nie jest praw dą, że gra ją ce w przed sta wie niach
dzie ci są „słod kie” i nie jest wa żne, czy my lą tekst i plą czą się w fa bu le. Tak na praw dę dla
wy ko naw cy, któ ry choć ma ły, nie jest cał ko wi cie bez kry tycz ny – ta ka po mył ka mo że być
w rze czy wi sto ści na wet ma łym dra ma tem. 

Ce lem te go opra co wa nia nie jest jed nak da nie upu stu okru cień stwu au tor ki, ale ra czej
zwró ce nie uwa gi na fakt, iż ma te ria sztu ki wy ma ga spe cjal ne go przy go to wa nia na uczy -
cie la, przy go to wa nia w za kre sie nie tyl ko zna jo mo ści me cha ni zmów rzą dzą cych ucze niem
się dziec ka czy ro ze zna niem w no wa tor skich stra te giach edu ka cyj nych. Rów no rzęd nie 
z wie dzą ogól no pe da go gicz ną po trzeb ne jest opa no wa nie na przy zwo itym po zio mie
umiejęt no ści warsz ta to wych, ar ty stycz nych, a ta kże sta ła go to wość po szu ki wa nia naj lep -
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szych form wy ra zu dla ucznia. A jest prze cież o co po wal czyć, bio rąc pod uwa gę war tość
dzia ła nia te atrem w wy mia rze edu ka cyj nym.

Co da je dziec ku ak tyw ność te atral na? Jest nie wąt pli wie za sad ni czą czę ścią wy cho wa -
nia przez sztu kę, któ re ro zu mieć bę dzie my ja ko zdo by wa nie czy ra czej od kry wa nie wiedzy
o kul tu rze, któ ra da je ro ze zna nie w do rob ku czło wie ka ja ko ga tun ku. Sce na te atral na prze -
cież to miej sce (nie za le żnie od te go, w ja kiej prze strze ni jest usy tu owa ne5) spe cy ficz ne go
uobec nie nia uni wer sal nych opo wie ści, od sła nia nia za ga dek, mi tów czy wresz cie „kul tu -
ral ne go uwi kła nia”, w któ rym ka żdy mo że się prze glą dać i do strzec cząst kę sie bie i swoich
pro ble mów (Pie nią żek 2009: 10). Jed no cze śnie te atr kom pe tent nie ani mo wa ny przez
nauczy cie la, ade kwat nie do po trzeb ucznia, mo że brać udział w kształ to wa niu wra żli wo -
ści, po par tej ćwi cze nia mi wy obraź ni. Klu czo we jest też je go zna cze nie dla uak tyw nia nia
po ten cjal no ści kre acyj nej w dzia ła niu twór czym (por. Gu zy -Ste in ke, Wil k 2009: 42).

Gdy by śmy przyj rze li się funk cjom te atru, któ re dość wy czer pu ją co wska zu je H. Wi ta -
lew ska, uka zał by nam się ob raz uwi dacz nia ją cy w peł ni zysk edu ka cyj ny, wy cho waw czy
i au to kre acyj ny tej for my wy po wie dzi ar ty stycz nej. Wy od ręb ni li by śmy w niej po ten cjał
od ra dza nia – ro zu mia ne go ja ko „od kry wa nie” i „otwie ra nie” czło wie ka, przy no szą ce
oczyszczenie z emocji, a zatem ich sublimację; „budzenie sumienia”, a także integrację – jako
ca ło ścio wo poj mo wa ną per cep cję i ko he ren cję oso bo wo ści (Wi ta lew ska 1983: 39 i n.).
Obok te go po la – rzec mo żna du cho we go – zy sku po ja wi się ta koż funk cja in te lek tu al na,
ba zu ją ca na roz wo ju wy obraź ni, my śle nia abs trak cyj ne go oraz umie jęt no ści aso cjo wa nia
i syn te tycz ne go uj mo wa nia zja wisk. 

Wa żnym mo men tem jest rów nież za spo ka ja nie po trzeb ucznia, po czy na jąc od isto to -
we go ba wie nia się w me to ni mię rze czy wi sto ści i zmie rza jąc do wcie la nia się w ro le nowe,
po sze rza ją ce je go ho ry zont ocze ki wań. War to zwró cić – w tym kon tek ście – uwa gę na
dostęp ność zwie lo krot nio ne go do świad cza nia ży cia, co ozna cza, że dziec ko dą ży do pełne -
go zro zu mie nia świa ta i trans gre sji wła snych, co dzien nych do znań, a za po śred nic twem
te atru mo że ono w ła śnie zdo by wać no we do świad cze nia i być uczest ni kiem nie zna nych
wcze śniej sy tu acji, choć ilu zo rycz nych, to jed nak nio są cych mo żli wo ści kom pen sa cyj ne.
J. Wroń ski  znaj du je tu szer szą jesz cze ko no ta cję mo żli wo ści sty mu lo wa nia in te lek tu ak -
to rów, wska zu jąc, iż: „te atr (…) nie tyl ko roz sze rza ho ry zon ty umy sło we, ale stwa rza kli -
mat, ro dzą cy po trze by i pro ble my, sta wia py ta nia i udzie la po mo cy w uświa do mie niu so bie
głę bo kich i drę czą cych za gad nień” (Wroń ski 1974: 4).

Jed no cze śnie w ten spo sób ucznio wie wi dzą świat z wie lu per spek tyw i uj mu ją kre a-
cję przez sie bie gra nych po sta ci z ró żnych punk tów wi dze nia, mo gą kon fron to wa ć in ter -
su biek tyw nie swo je po glą dy z in ny mi, przy glą dać się skut kom po dej mo wa nych de cy zji,
ma jąc jed nak szan sę na prze my śle nie ich mo dy fi ka cji, je śli od nie sie my się do re aliów, 
w ja kich funk cjo nu ją. Tą dro gą uczą się rów nież em pa tycz ne go zro zu mie nia in nych osób
(Kru szew ska 2010: 6). Nie bez zna cze nia jest też my śle nie me ta fo rycz ne i ele ment po -
tencja łu spo łecz ne go, wszak te atr dzie cię cy to dzia ła nie ze spo ło we, sty mu lu ją ce two-
rzenie się pro pe deu ty ki try ba li zmu, ja kże rzad ko spo ty ka ne go w tra dy cyj nie funk cjo nu -
jącej szko le.
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5 To mo że być szkol na sa la, któ ra jed nak za adap to wa na zo sta je do dzia łań sce nicz nych, po sia da ją ca odpo -
wied nią prze strzeń dla pod ję cia ak tyw no ści ta kże ki ne ste tycz nej. Na szyb ko usu nię te ław ki, prze miesz -
czo ne w kąt sa li, nie są naj lep szym roz wią za niem.



Do dat ko wo ujaw nia się w dzia ła niach te atral nych za spo ko je nie po trze by wy ra ża nia
sie bie, eks pre sji i po twier dza nia swo jej au ten tycz no ści, od kry wa ne zo sta ją nie zna ne 
dotąd emo cje, a ta kże roz po zna ne są sło wa, ruch oraz ge sty, za po mo cą któ rych mo żna
wy ra zić okre ślo ne uczu cia (La so ta 2007: 36 i n.). Mo żna po wie dzieć na wet, że za spra wą
ta kie go tre nin gu spo łecz ne go „dziec ko po win no prze ko nać się, w ja kich sy tu acjach mo że,
a w ja kich le piej nie ujaw niać in nym wła snych sta nów emo cjo nal nych” (Gó rec ka -Mo sto -
wicz 2005: 90). Skon sta tuj my, że nic nie słu ży te mu le piej niż wła śnie od gry wa nie sce nek,
naj traf niej nie wer bal nie, pan to mi micz nie, kie dy naj sil niej kon cen tru je my się na wy ra zi -
sto ści uka zy wa nia emo cji, nie za mie nia jąc ich w sło wa, za tem ta koż naj peł niej mo że my
je do zna wać. 

Od po wied nio za ara nżo wa na ak tyw ność sce nicz na bę dzie jed no cze śnie z wy mie nio ny -
mi wy żej funk cja mi speł nia ła jesz cze po słan nic two es te tycz ne, a za tem od czu wa nie ra do -
ści z prze ży wa nia i kon tak tu z pięk nem (Szcze pań ska 1999: 50 i n.). 

Naj istot niej szym sta nie się więc py ta nie, jak ara nżo wać pra cę te atrem z dzieć mi 
w wie ku wcze snosz kol nym, aby z jed nej stro ny unik nąć pu ła pek dy le tanc twa, z dru giej
zaś rze czy wi ście wy zy skać mo żli wo ści wspie ra nia i ak tu ali zo wa nia ich po ten cjal no ści.
Po dej mie my pró bę skon stru owa nia mo de lu edu ka cji te atrem, ro zu mia nej ja ko przy go to -
wa nie do wy da rzeń sce nicz nych z udzia łem wi dza, ale i ja ko za pro jek to wa ne ćwi cze nia
ak to rów. Pró ba mo de lo we go utwo rze nia wi zji te atru re ali zo wa ne go w edu ka cji wcze sno-
sz kol nej za kła da kil ka kom po nen tów, któ re ze bra ne zo sta ną w sche ma cie 1. 

Naj pierw jed nak do pre cy zu je my wa run ki wyj ścio we. Pierw szym za ło że niem jest opar -
cie stra te gii na ak tyw no ści nie wer bal nej, a za tem cie le sność te atru. Cia ło jest naj bar dziej
na tu ral nym me dium wy ra ża nia się ma łe go dziec ka, któ re nie ste ty gdzieś na dro dze roz -
wo jo wej za tra ca my. Wy raź nie wi docz ne jest, iż z ła two ścią przy cho dzi uczniom wy po -
wia da nie się opar te na pan to mi mie, zna kach ge stu al nych, zaś trud niej po przez ko mu ni ka ty
słow ne. Jesz cze bar dziej ogra ni cza ją ce jest ba zo wa nie na go to wym tek ście, któ ry na le ży
opa no wać pa mię cio wo. Nam za le ży na swo bo dzie, na tu ral no ści i tu ru cho we dzia ła nie
oka zu je się naj sto sow niej sze. Do dat ko wo już pier wot ny pa ra te atr, o czym prze ko nu je 
A. Haus brandt, „to sztu ka zro śnię ta z cia łem ak to ra, ogar nia ją ca wszyst kie mo żli wo ści
natchnio ne go cia ła; jest to naj bar dziej pry mi tyw na i jed no cze śnie naj bar dziej ró żno rod na,
w ka żdym ra zie naj star sza sztu ka ludz ko ści” (Haus brandt 1982: 13). Się ga nie do te go
sposo bu wy po wie dzi jest za tem rów nież uza sad nio ne an tro po lo gicz nie. 
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Nim roz pocz nie my dzia ła nia te atrem, win ni śmy się za trosz czyć o warsz tat cie le sny ak -
to rów, czy li sto so wać ćwi cze nia świa do mo ści cia ła i prze strze ni. Słu żyć one ma ją zdy scy -
pli no wa niu 6 fi zycz no ści, aby wy ra zi ła wszyst ko, co chce my prze ka zać. To coś na kształt
ćwi czeń lek sy kal nych i syn tak tycz nych, choć ję zy kiem jest tu cia ło ak to ra7. Do sko na le
spraw dza ją się tu ele men ty me to dy We ro ni ki Sher bor ne oraz ryt mi ki Dal cro ze’owskiej.
Do brym roz wią za niem jest też sto so wa nie wpra wek w po sta ci etiud dra mo wych i epi zo -
dycz ne go wcie la nia się w ro le. Do sko na łą eg zem pli fi ka cją ta kie go „kur su przy go to waw -
cze go” bę dą wszyst kie tech ni ki pa ra te atral ne, ro zu mia ne ja ko kom plek so wa  for mu ła
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6 O ta kim zdy scy pli no wa niu cia ła, słu żą cym ko mu ni ka cyj no ści pi sze S. H. Fra le igh, Dan cing Iden ti ty:
Meta phy sics in Mo tion. Pit ts burgh PA 2004, s. 223.
7 Cia ło sta je się ele men tem ko mu ni ko wa nia zna czeń, lecz nim na stą pi ten mo ment, kie dy uczest ni cy
zajęć – wy cho wan ko wie (a za tem dzie ci przed szkol ne, ucznio wie szko ły pod sta wo wej) po słu gu ją się
ciałem ja ko na rzę dziem ko mu ni ka cji – mu szą opa no wać po je dyn cze zna ki, po znać ich po ten cjał in for ma -
cyj ny oraz uświa do mić so bie wła sne mo żli wo ści, stąd tak istot ne ćwi cze nia świa do mo ści cia ła. 



ak tu ali zo wa nia po ten cja łu kre acyj ne go ucznia. Klu czem do ich od by wa nia bę dzie or ga ni -
zo wa nie oka zji do twór czej ak tyw no ści skie ro wa nej w stro nę dzia łań pa ra te atral nych, któ -
re nie wy ma ga ją re ali za cji sce nicz nej, nie po trze bu ją sy tu acji kon tak tu z wi dzem,
wy ko rzy stu ją na to miast bar dziej do stęp ne for my za baw i gier dra ma tycz nych, ja kie pro -
po no wa ne są uczest ni kom (zob. Fręś 2005:48). Na le ży pod kre ślić, że w za ba wach i grach
pa ra te atral nych klu czo wym jest za ło że nie pro ce su al no ści, a za tem stwa rza nia ro li i ciągłej,
mul ti dy men sjo nal nie 8 poj mo wa nej kre acji po sta ci. Co wa żne, istot ny jest prze bieg ćwi czeń,
ak tyw ność im pro wi za cyj na swo iście bu du ją ca warsz tat sce nicz ny. I choć nie de mo ni zu je -
my ko niecz no ści ujaw nie nia się skoń czo nych zdol no ści ak tor skich uczniów, to jed nak oso -
bi ste do świad cze nia dziec ka w wie lo płasz czy zno wej eks pre sji sie bie, a ta kże to, cze go
do zna je, co prze ży wa, co so bie wy obra ża i co ob ser wu je u in nych uczest ni ków gier dramo -
wych, bu du je po śred nio ta kże je go umie jęt no ści kre owa nia po sta ci, a za tem ów warsz tat
sce nicz ny wła śnie.

Dru gi ele ment to te mat opo wie ści, któ rą przed sta wią ru chem ucznio wie. W na szym
za ło że niu wi nien on do ty czyć ak tu al nych pro ble mów, ja ki mi dzie ci ży ją, ich wąt pli wo ści
i prób po szu ki wa nia od po wie dzi na sta wia ne so bie py ta nia. Im bar dziej spek takl bę dzie
kon cen tro wał się na wa żnych dla wy ko naw ców kwe stiach i im bar dziej po zwo li my im na
wła sną in ter pre ta cję za sta nej rze czy wi sto ści, tym bar dziej mo że my ocze ki wać zbio ro wego
i peł ne go za an ga żo wa nia ak tu twór cze go, w któ rym ze spół pra cu ją cy te atrem od zy skuje
„na wła sność” frag ment wła sne go ży cia, gdyż spek takl nie jest je dy nie za po śred ni czo ny,
opar ty na po zna wa niu „czy je goś tek stu -ja ko -przed mio tu, ale jest pra cą nad tek stem -ja ko -
-pro ce sem -ży cia gru py” (Pie nią żek 2009: 35).

Od wo łuj my się więc do za pa mię ta nych wy da rzeń, ta kże sy tu acji ro dzą cych się w ze -
spo le kla so wym. Do wy da rzeń, ja kie in spi ru ją i po bu dza ją do głęb szej re flek sji. Po dej -
mować trze ba te ma ty nie obo jęt ne, naj le piej spraw dza ją się ta kie, któ re roz po czy na ją się
py ta niem, np. co to zna czy, że sło wem bar dziej ra ni my/do ku cza my niż czy na mi? Co przy -
no si wię cej ra do ści: do sta wać czy ob da ro wy wać dru gie go czło wie ka? Ja ki po wi nien być
praw dzi wy przy ja ciel? Ka żde z tych py tań sta nie się sce na riu szem in ter pre ta cyj nym, po -
szu ku ją cym roz wią zań, bę dą cych in dy wi du al ną, dzie cię cą od po wie dzią na nie. Cza sem
się gnąć mo że my do tek stu, zwłasz cza na ce cho wa ne go me ta fo rą, któ re go jed nak nie in ter -
pre tu je my gło so wo, ale wła śnie ki ne ste tycz nie (por. Kra soń 2005).

Trze ci ele ment to im pro wi za cja ru cho wa, ge ne ru ją ca in dy wi du al ne roz wią za nia ge -
stu al ne, zna mio nu ją ce po my sły uczniów. Ka żdy ak tor pre zen tu je swój spo sób roz wią za -
nia i w na stęp stwie te go wspól nie już bu du je my z tych pro po zy cji po je dyn cze sce ny.
Istot ne jest zwłasz cza za sta na wia nie się nad wła ści wym ob ra zo wa niem ru cho wym, nad
wy ra zi sto ścią ge stu, ale i nad praw dą emo cjo nal ną. Po dej mu je my na mysł nad od czu cia mi
po sta ci uwi kła nych w kon flik ty, oce nia my ich prze my śle nia i ana li zu je my spo sób po stę -
po wa nia, głów nie go an ty cy pu jąc. Do ko nu je my za tem cią gu czyn no ści in te lek tu al nych,
słu żą cych po zna niu po sta ci, ale i po śred nio do ko nu je my od kry wa nia sa mych sie bie. Uczy -
my się słu chać na wza jem swo ich po my słów, ne go cju je my i sta ra my się dojść do po ro zu -
mie nia, by sce na mo gła za mknąć się w przy ję tej przez wszyst kich for mie prze strzen nej.
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8 Oznacza to stałą modyfikację roli, zmiany w obrębie niej samej, jak i kreowanie odmiennych postaci. Pisze
o tym szeroko M. Pfister, Dramatis personae and dramatic figure.W: M. Pfister, The theory and Analysis of
Drama. Tłum. J. Halliday, European Studies in English Literature, Cambridge University Press 1988, s. 178.



W tym miej scu sto sow ne jest rów nież sku pie nie się na ma te ria le mu zycz nym, któ ry mógłby
to wa rzy szyć i swo iście po rząd ko wać ko lej ność ge stów. Dzie ci mo gą po szu ki wać utwo -
rów ade kwat nych sa mo dziel nie lub z po mo cą na uczy cie la.

Ko lej ny krok obej mu je ze spa la nie po je dyn czych scen w ca łość, two rzy się wów czas
układ prze strzen no -ru cho wy, bę dą cy opo wie ścią uczniów, in spi ro wa ną po sta wio nym na
wstę pie py ta niem (lub tek stem), a je go osta tecz ny po rzą dek za le ży od kon sen su su i umie -
jęt no ści do cho dze nia do kom pro mi sów. Przy czym jest on też rów no cze śnie efek tem
aktyw no ści twór czej ka żde go uczest ni ka gru py te atral nej. Gru pa nie po trze bu je ani specjal -
nej de ko ra cji, ani re kwi zy tu, ba zu jąc je dy nie na wła snym cie le. War to jed nak roz wa żyć
for mę ko stiu mu, naj le piej pro ste go, aby nie sku piał na so bie za in te re so wa nia tak, by widz
w peł ni ogni sko wał uwa gę na za cho wa niu ru cho wym ak to rów.

Zwień cze niem ca łej pro ce du ry jest do sko na le nie wy ko na nia ca ło ści i pre zen ta cja

spek ta klu przed wi dza mi, bo wiem od bior ca wpi sa ny jest w ideę pra cy te atre m9. Wówczas
to in ten sy fi ku je się prze ży cie wy po wie dzi sce nicz nej i na stę pu je istot ny mo ment ko mu ni -
ka cji, kie dy ak to rzy oka zu ją swo ją opo wieść, a od bior cy od kry wa ją wła sne od czy ta nie
pre zen ta cji ru cho wej. Krąg od dzia ły wa nia for mą sce nicz ną roz sze rzo ny zo sta je po za
bezpo śred nich twór ców, czy niąc, co rów nie wa żne, z oglą da ją cych – w peł ni ak tyw nych 
i in ter pre tu ją cych wi dzów.

Te atr two rzo ny przez uczniów i wła ści wie ani mo wa ny przez ro zu mie ją ce go je go istotę
na uczy cie la, mo że być rze czy wi stym uobec nie niem idei me tod ak tyw nych i twór czych
(jak ro zu mie je Uszyń ska -Jar moc 2003: 54), jed no cze śnie sta jąc się też kwin te sen cją reali -
za cji po stu la tów edu ka cji in te gral nej. Za sad ni czym oka zu je się w nim prze cież za ło że nie
po wią za nia ze so bą wy mia rów self, kul tu ry i na tu ry oraz po łą cze nie my śle nia kry tycz nego
z do świad cza niem emo cji, a za tem sca le nie sfer po znaw czej i afek tyw nej. Przy czym zało -
że nie za ko twi cze nia wy sił ku in te lek tu al ne go w ży wym do świad cze niu jest rów no cze sne
z za ist nie niem go to wo ści na pod ję cie wy mia ny z in ny mi oso ba mi bio rą cy mi udział w za -
ję ciach. Ka żdy uczest nik te atra li za cji po dej mu je ćwi cze nia sy mul ta nicz nie ze spa la ją ce
ciało, umysł i du cha, przy no szą ce szan sę na oso bi stą trans for ma cję, rze czy wi ste wzra sta -
nie, zaś edu ka cja im pli ku je rów no le gły wie lo wy mia ro wy roz wój w li niach: po znaw czej,
mo ral nej, emo cjo nal nej, cie le snej i du cho wej (sze ro ko o idei edu ka cji in te gral nej pi sze
Kie lar 2012: 160-161).

Po wie my za tem, że dzia łal ność te atral na przy czy nia się do wie lo stron ne go roz wo ju,
da jąc mo żli wość „zre ali zo wa nia się” wszyst kim dzie ciom, bo wiem ka żde z nich mo że
znaleźć tu miej sce od po wied nie dla sie bie (por. Drze wiec ki 2001: 606-607). Wa run kiem
za ist nie nia jed nak uczniow skiej ak tyw no ści twór czej w te atrze jest opie ka nad tą ak tyw -
no ścią przy go to wa ne go na uczy cie la, któ ry nie tyl ko in te re su je się sztu ką, nie tyl ko po sia -
da wie dzę o for mach sce nicz nych i mo żli wo ściach te atra li za cji rze czy wi sto ści, ale też
le gi ty mu je się pre dys po zy cja mi do wła snej ak tyw no ści te atral nej. 
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9 I choć jest to swo isty tru izm, na le ży go po wta rzać, bo wiem, jak się oka zu je, wca le nie jest oczy wi stością.
Au tor ka spo tka ła się z ta ką sy tu acją: w nie zwy kle re no mo wa nej szko le po nad gim na zjal nej w mie ście śred -
niej wiel ko ści na Ślą sku funk cjo nu je kla sa o pro fi lu te atral nym. Pla ców ka po sia da dwie sa le te atral ne ze
sce ną i wi dow nią. Przez ca ły cykl edu ka cji (trzy la ta) kla sa te atral na nie pre zen tu je ani jed nego spek ta -
klu… ucznio wie, jak mó wią, je dy nie wcie la ją się w po sta cie, nie two rzą swo ich opo wie ści, stąd nie  ma 
to fi na łu, ja ki wpi sa ny jest na wet w źró dło słów: sło wo te atr po cho dzi z grec kie go the atron i ozna cza
właśnie miej sce do pa trze nia, prze zna czo ne dla wi dza.



W fi na le za mie ści my jesz cze sło wa Jo an ny Kul mo wej, sta no wią ce jed no znacz ną 
odpo wiedź dla tych wszyst kich, któ rzy jesz cze wąt pią w to, że ko niecz nie mu si my od na -
leźć miej sce dla pro fe sjo nal nie or ga ni zo wa nej ak tyw no ści opar tej na te atrze w edu ka cji
szkol nej.

Po co jest teatr? 
Ta drabina to schody do nieba,

a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 

a z garnków są hełmy rycerzy. 
Ale kto w te czary nie wierzy?

To jest teatr. 
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. 
I już zawsze w misce księżyc widzieć... 

Joanna Kulmowa
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