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Bruno Schulz
Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistości, za jej odbicie. Słuszniejsze
byłoby twierdzenie odwrotne: rzeczywistość jest cieniem słowa. Filozofia jest
właściwie filologią, jest głębokim, twórczym badaniem słowa.
Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości 1
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Temat zajęć: Autobiografizm w twórczości Brunona Schulza.
Sklepy cynamonowe to zbiór opowiadań o charakterze autobiograficznym. Wydane
w 1933 roku stanowią kompendium wiedzy o autorze, a przede wszystkim – o jego
dzieciństwie. Akcja opowiadań toczy się w Drohobyczu, mieście położonym niedaleko
Lwowa, gdzie autor spędził dzieciństwo i młodość. Opowiadania ze Sklepów cynamonowych i
Sanatorium pod Klepsydrą zdradzają wiele szczegółów biograficznych z życia Brunona
Schulza.

Proponowana lekcja to sposób na poznanie autora i uświadomienie uczniom jego
najważniejszych inspiracji, przede wszystkim mitu dzieciństwa upływającego w Arkadii,
w krainie wiecznego szczęścia. Drohobycki dom zajmuje poczesne miejsce w imaginarium
pisarza, ulegając w tekście niecodziennej transformacji. Schulz proponuje wejście w świat
magiczny i oniryczny, na pograniczu jawy i snu. Powrót do dzieciństwa to powrót do Arkadii,
tworzonej przez osoby i wydarzenia, wiązane z bezpieczeństwem, ciepłem i szczęściem.
Bruno Schulz odsłania świat naiwny, beztroski, pełen prostoty i bezgranicznej ufności. Autor
Sklepów cynamonowych pokazuje, jak wiele wspólnego ma postrzeganie świata przez
dziecko i człowieka dorosłego – zalany słońcem rynek, opieka nad zwierzęciem, poznawanie
nowych ludzi znaczą dla dziecka tyle, ile dla dorosłego zagłębienie się w traktat filozoficzny.

Do

jakiego

rodzaju

należą

Sklepy

cynamonowe?

Jak

je

zaklasyfikować? Uważam Sklepy za powieść autobiograficzną. Nie
dlatego tylko, że jest pisana w pierwszej osobie i że można w niej
dopatrzyć się pewnych zdarzeń i przeżyć z dzieciństwa autora. Są one
autobiografią

albo

raczej

genealogią

duchową,

genealogią

kat’exochen [przede wszystkim – przyp. red.], gdyż ukazują rodowód
duchowy aż do tej głębi, gdzie uchodzi on w mitologię, gdzie gubi się
w

mitologicznym

majaczeniu.

Zawsze

czułem,

że

korzenie

indywidualnego ducha, dostatecznie daleko w głąb ścigane, gubią się

w mitycznym jakimś mateczniku. To jest dno ostateczne, poza które
niepodobna już wyjść”
Bruno Schulz w liście do Stanisława Ignacego Witkiewicza2

CEL OGÓLNY: Poznanie i poszerzenie dotychczasowych wiadomości o życiu Brunona Schulza.
CELE OPERACYJNE:

Uczeń wie, uczeń zna:
• pojęcia: autobiografizm, mityzacja rzeczywistości, fikcja literacka,
• biografię Brunona Schulza,
• tło historyczne oraz okoliczności powstania Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod
Klepsydrą.

Uczeń rozumie:
• związek pomiędzy twórczością a biografią autora Sklepów cynamonowych i Sanatorium
pod Klepsydrą.

Uczeń potrafi:
• analizować tekst literacki w oparciu o biografię autora,
• odszukać w literaturze pomocniczej wiadomości potrzebne do aktywnego udziału w lekcji,
• odróżnić fikcję literacką od elementów autobiograficznych.

METODY NAUCZANIA:
- metody podające (pogadanka, dyskusja, opis, objaśnianie),
- metody problemowe („burza mózgów”),
- metody praktyczne (ćwiczenia).
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FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:
- praca zbiorowa,
- praca grupowa.

PRZEBIEG / TOK LEKCJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA

Uczestnicy poznają elementarne pojęcia związane z tematem zajęć, słuchając
objaśnień i opisu nauczyciela.
Po indywidualnej lekturze Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą oraz
wybranej biografii Brunona Schulza (m.in. Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji.
Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Jerzy Jarzębski: Schulz) uczniowie
wskazują elementy biografii autora w Sklepach cynamonowych. Ich zadaniem jest
odnalezienie odpowiednich fragmentów w tekście opowiadań.
Uczniowie charakteryzują obraz małomiasteczkowego życia na podstawie Sklepów
cynamonowych (subiektywny opis miasta przez Brunona Schulza, zwrócenie uwagi na
szczegółowość opisu Drohobycza).
Dyskusja całej grupy o Sklepach cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą jako
wspomnieniach dzieciństwa. Uczniowie zastanawiają się, jaki wpływ na rozumienie
opowiadań Schulza ma świadomość, iż mają one charakter autobiograficzny.
Uczniowie dyskutują, czy poznali dotychczas innych pisarzy, którzy wykorzystywali
swoją biografię w twórczości.

3. FAZA KONTROLNA

Podsumowanie zajęć poprzez pomocnicze pytania zadawane przez nauczyciela.
Wypisanie najważniejszych i nowo poznanych pojęć, oraz przypomnienie ich
znaczenia.
Podziękowanie uczestnikom za współpracę i zaangażowanie w pracę na lekcji.

Ćwiczenia aktywizujące uczniów:
W proponowanym ćwiczeniu, uczniowie wykorzystują wiadomości zdobyte podczas
zajęć, tworząc opowieść o swoim dzieciństwie. Uczniowie powinni spróbować
„mityzować” wspomnienia, nadając im cechy podobne do tych, które poznali
w Sklepach cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą.
Uczniowie dobierają się w pary, z osobami które znają najsłabiej. Ich zadaniem jest
zebrać jak najwięcej informacji o dzieciństwie rozmówców: o wydarzeniach, osobach,
miejscach z nim związanych.

TEMAT: Inscenizacja prozy w teatrze. Bruno Schulz – historia
występnej wyobraźni w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio”.

CEL OGÓLNY: Pobudzenie do refleksji i indywidualnych przemyśleń dotyczących spektaklu
Bruno Schulz - historia występnej wyobraźni.
CELE OPERACYJNE:

Uczeń wie, uczeń zna:
•

pojęcia: konwencja teatralna, adaptacja teatralna, inscenizacja teatralna.

Uczeń rozumie:
•

intencje i zamysł reżysera.

Uczeń potrafi:
•

dokonać analizy spektaklu,

•

kształtować i wypowiadać własne opinie na temat sztuki teatralnej.

METODY NAUCZANIA:
- metody podające (pogadanka, dyskusja, opis, objaśnianie),
- metody problemowe („burza mózgów”),
- metody praktyczne (ćwiczenia).

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:
- praca zbiorowa.

PRZEBIEG / TOK LEKCJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA

Uczestnicy poznają elementarne pojęcia związane z tematem zajęć słuchając
objaśnień i opisu nauczyciela.

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat przedstawienia Bruno Schulz – historia
występnej wyobraźni. Opis spektaklu powinien być dokonywany na podstawie
wspomnień odbiorcy, w tym wypadku uczniów.

Podczas rozmowy z uczniami należy wprowadzić następujące pojęcia: opis, analiza,
interpretacja, oraz uświadomić uczniom granicę między nimi.

Proponowane pytania i kierunek dyskusji uczniów:

1. Co podobało się, a co wydało się mniej interesujące w spektaklu? Jak oceniasz sztukę
w kontekście innych obejrzanych przez Ciebie przedstawień?
2. W jaki sposób spektakl odnosi się do tekstu Brunona Schulza? Czy opowiada tą samą
historię?
3. Jak rysują się związki między przestrzenią sceniczną teatralnej inscenizacji opartej na
tekście Brunona Schulza a światem przedstawionym w tekście literackim Sklepów
cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą?
4. Jakie funkcje mają przedmioty w przestrzeni scenicznej obejrzanego spektaklu?
5. Jakie relacje zachodzą między wykorzystywanymi w spektaklu przedmiotami
a aktorami?
6. Jaką funkcję pełni w spektaklu słowo?
7. Co było w spektaklu niezrozumiałe, pozbawione znaczenia lub sensu?

3. FAZA KONTROLNA
Podsumowanie zdobytych wiadomości podczas zajęć. Pytania podsumowujące,
zadawane przez nauczyciela. Ocena uczniów, ich aktywności oraz zaangażowania
w przeprowadzoną lekcję.

Zadania dodatkowe:
1.

Odnaleźć informacje (recenzje, zdjęcia) o innych inscenizacjach opartych na
prozie Brunona Schulza i porównać wybrane elementy inscenizacji:
• konwencja,
• wykorzystane środki teatralne,
• scenografia.
Przykłady:
•

Sklepy cynamonowe w reżyserii Franka Soehnle w Białostockim Teatrze
Lalek,

•

Sanatarium pod Klepsydrą w reżyserii Jana Peszka w Teatrze Starym
w Krakowie,

•

Noc wielkiego sezonu w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze im.
Juliusza Osterwy w Lublinie.

Opowiadania drohobyckiego twórcy opierają się na doświadczeniu osobistym ich
autora. Przedstawione historie noszą jednak cechy uniwersalne stąd o świecie
wykreowanym przez Schulza mówimy jako o rzeczywistości zmitologizowanej.
Babickiemu udało się wskrzesić na scenie lubelskiego Teatru im. Osterwy postacie
tego świata oraz demony targające wyobraźnią Schulza. Najłatwiej byłoby
z pewnością zaludnić scenę grupą rodzajowych postaci żydowskiego miasteczka,
poustawiać kamieniczki, i gazowe latarnie jak na rysunkach artysty z Drohobycza.
Babicki wybrał drogę trudniejszą. Postanowił odnieść się nie do rysunków lecz do
filozofii Schulza, do piękna jego słowa. Spektakl wywodzący się z ducha i litery Schulza
okazał się uniwersalną opowieścią o losie artysty, człowieka wrażliwego
o niepokojącej wyobraźni. Życiowego outsidera skazanego na zagładę.
Jan Bończa-Szabłowski, „Rzeczpospolita”

Krzysztof Babicki w swojej adaptacji poszedł zupełnie odmienną drogą. Świadomie
zrezygnował z „cytowania” Schulzowskiej plastyki, a nawet odwoływania się do niej.
Skupił się wyłącznie na jego opowiadaniach i był w tym nadzwyczaj konsekwentny,
stosując się do zalecenia Konrada Swinarskiego dla reżyserów: „Jeśli masz coś
dopisywać autorowi, napisz własną sztukę”. W „Nocy wielkiego sezonu” nie ma ani
jednego słowa, które nie zostało napisane przez Schulza. Z tego obszernego materiału
stworzył Babicki spójną historię, w której nie sposób dostrzec adaptacyjnych „szwów”;
odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z autorskim dramatem.
Andrzej Z. Kowalczyk, „Polska Kurier Lubelski”

Twórcze pisanie
To należy naturalnie zrozumieć metaforycznie… (…) Należy to do właściwości
mojej egzystencji, że pasożytuję na metaforach, daję się tak łatwo ponosić
pierwszej lepszej metaforze
Bruno Schulz, Samotność3
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Temat: Zabawy z metaforą Brunona Schulza

CEL OGÓLNY: Zrozumienie zasad oraz kształtowanie umiejętności twórczego pisania na
podstawie pracy z tekstem Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń wie, uczeń zna:
•

pojęcia: twórcze pisanie, kreatywność, liryczna proza poetycka, realizm magiczny,
animizacja,

personifikacja,

powtórzenia,

paralelizm,

instrumentacja

głoskowa,

regularność intonacyjna, synestezja, muzyczność języka, oniryzm, obrazowanie
oniryczne, indywidualizacja, autobiografizm,
•

środki stylistyczne odnajdywalne w tekście literackim,

•

kontekst historyczny Sklepów cynamonowych.

Uczeń rozumie:
•

rolę jaką odgrywa twórcze pisanie oraz kreatywność w życiu codziennym.

Uczeń potrafi:
•

prawidłowo odczytać środki stylistyczne,

•

wskazać w tekście najciekawsze dla niego środki stylistyczne,

•

napisać tekst bogaty w środki stylistyczne.

METODY NAUCZANIA:
- metody podające (pogadanka, dyskusja, opis, objaśnianie),
- metody problemowe („burza mózgów”),
- metody praktyczne (ćwiczenia).

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:
- praca zbiorowa,
- praca grupowa.

PRZEBIEG / TOK LEKCJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA

Uczestnicy poznają elementarne pojęcia związane z tematem zajęć, słuchając
objaśnień i opisu nauczyciela.

Prowadzący rozpoczyna dyskusję na temat stylu pisania Brunona Schulza, przy czym
każdą z cech charakterystycznych należy wypisać na tablicy, aby uczniowie przy
ćwiczeniu praktycznym mogli posłużyć się zdobytymi informacjami. Uczestnicy
poznają cechy twórczego pisania.

Prowadzący prosi uczestników o przeredagowanie tekstu z gazety lub portalu
internetowego na tekst bogaty w środki stylistyczne, przy czym treść komunikatu nie
może zostać zmieniona, a jedynie ubarwiona.

Prowadzący poleca, aby uczestnicy przeczytali swoje prace. Jeśli to możliwe można
wybrać najlepszą z prac.

3. FAZA KONTROLNA

Podsumowanie zajęć za pomocą „rzucania” najważniejszych haseł poznanych podczas
lekcji. Zadanie uczniom kilku kontrolnych pytań. Na koniec podziękowanie
uczestnikom za współpracę i zaangażowanie w pracę na lekcji.

UWAGI O REALIZACJI:

Prosty tekst do przerobienia można przygotować samemu, bądź też na poprzednich
zajęciach polecić uczestnikom, aby taki przynieśli.

Przykłady do ćwiczenia:
Jessica Biel miała spore problemy, żeby zrozumieć, że Justin Timberlake nie jest już
zainteresowany poważnym związkiem.
http://www.pudelek.pl/artykul/24071/justin_znowu_zerwal_z_jessica/

Złotowłosa, kochająca i kochana, o sercu śnieżnym i umyśle światłym Jessica Biel popadła
w dramatyczne problemy natury najwznioślejszej. Sieć pajęcza powiada, że wiatr wici niesie
iż Justin, ten, którego spojrzenie rozpala niewiasty niewinne, ten, którego życiem steruje
Melpomena i Terpsychora, nie darzy już wzniosłym uczuciem Jessiki, rani jej serce, jak kat
toporem odcina głowę.

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu i rozwoju usług telekomunikacyjnych. Ma ona ułatwić
rozwój internetu szerokopasmowego w Polsce oraz przyspieszyć wykorzystanie unijnych
pieniędzy.
http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Czeka-nas-internetowa-rewolucja-wPolsce,wid,12153967,wiadomosc.html

Przywódcy ojczyzny Adama Mickiewicza i Wisławy Szymborskiej podjęli kolejny krok ku
stworzeniu kraju telefonią i Internetem płynącego. Niczym demiurg przeobrażają kraj nasz

z analogowej larwy w cyfrowego motyla. Ich celem jest zmiana leśnej ścieżki, którą aktualnie
Internet dociera do obywateli, w autostradę – i to bez jakichkolwiek ograniczeń. Ułatwi to
nam wszystkim wjazd na stację, firmowaną logiem Unii Europejskiej, na której dystrybutory
wydają wysoce atrakcyjne paliwo dla polskiej gospodarki.

Temat: Tworzenie recenzji teatralnych.
CEL OGÓLNY: Poznanie zasad pisania recenzji spektaklu teatralnego.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń wie, uczeń zna:
•

pojęcia: kultura wysoka, elitarna, kultura pop, arcydzieło, kicz,

•

zasady komponowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, typu recenzja,

•

zasady tworzenia interpretacji sztuki teatralnej, recenzji,

•

cechy językowe i formalne recenzji i interpretacji.

Uczeń potrafi:
•

rozpoznać tworzywa teatralne w spektaklu,

•

odczytać treści dosłowne i ukryte w utworze,

•

wymienić elementy potrzebne do zanalizowania spektaklu i późniejszego napisania
recenzji,

•

stosować podstawowe terminy z zakresu wiedzy o teatrze,

•

rozróżnić typy sztuk teatralnych,

•

zbudować wypowiedz na temat obejrzanego spektaklu.

METODY NAUCZANIA:
- metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, dyskusja, opis, objaśnianie),
- metody praktyczne (ćwiczenia),
- metody eksponujące (sztuka teatralna, film).

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:
- praca indywidualna.

PRZEBIEG / TOK LEKCJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA

Uczestnicy poznają elementarne pojęcia związane z tematem zajęć słuchając
objaśnień i opisu nauczyciela.

Prowadzący rozpoczyna dyskusję na temat obejrzanego spektaklu Bruno Schulz –
historia występnej wyobraźni w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Uczestnicy
wypowiadają się na temat tego, co ich zainteresowało. Prowadzący powinien zwrócić
uwagę na sposób recenzowania spektaklu. Wyjaśnić uczestnikom, na czym polega
konstruktywna krytyka oraz taka, która nie mierzy w ludzką godność.

Korzystając z przygotowanych wcześniej recenzji uczestnicy starają się znaleźć
i wymienić cechy charakterystyczne takiej formy wypowiedzi. Warto zapisać je na
tablicy, aby pomysły się nie powtarzały.

Należy zwrócić uwagę uczniów na następujące elementy, jakie wymienia Patrice Pavis
w Słowniku terminów teatralnych (pod hasłem Kwestionariusz):
• ogólne problemy inscenizacji, np. miejsce inscenizacji w kontekście
kulturowym i estetycznym,
• scenografia,
• oświetlenie, np. jaka jest jego rola w tworzeniu fikcji,
• przedmioty, np. rodzaj i sposób ich wykorzystania,
• kostiumy, makijaż, maski,
• wykonanie aktorskie,
• funkcja muzyki, dźwięków, ciszy,

• rytm spektaklu,
• odczytanie

fabuły

przez

inscenizację,

np.

czy

dokonane

wybory

dramaturgiczne prowadzą do spójności przedstawienia,
• tekst w przedstawieniu, np. jakich zmian dokonano w tekście pierwotnym na
scenie,
• widz, np. jakie predyspozycje widza są konieczne do właściwego odbioru
spektaklu,
• elementy trudne do zrozumienia, np. co nie miało sensu i dlaczego.

Na koniec zajęć prowadzący zadaje pracę domową: napisz recenzję spektaklu Bruno
Schulz – historia występnej wyobraźni konfrontując tekst literacki oraz własne
wyobrażenia z tym, co zobaczyłeś na scenie.

3. FAZA KONTROLNA

Podsumowanie zajęć za pomocą najważniejszych haseł poznanych podczas lekcji.
Zadanie uczniom kilku kontrolnych pytań. Na koniec podziękowanie uczestnikom za
współpracę i zaangażowanie w pracę na lekcji.

UWAGI O REALIZACJI:

Recenzje teatralne można znaleźć na stronach internetowych: www.teatry.art.pl, www.eteatr.pl.
Warto polecić uczestnikom recenzje spektakli granych w teatrze Pinokio:
Obrazy pod specjalnym nadzorem... o spektaklu „Białe baloniki” dostępną pod adresem
http://teatr.re.pl/artykul/6256.html

Na

wesoło,

na

różowo,

na

słodko,

na

bezowo...

dostępną

pod

adresem

http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2010/marzec_2010/160310_nwnr.php
oraz recenzje inscenizacji Bruno Schulz – historia występnej wyobraźni, które pojawią się
w mediach po premierze 8 maja 2010 r.

Wiedza o kulturze

Materii dana jest nieskończona płodność, niewyczerpana moc życiowa i
zarazem uwodna siła pokusy, która nas nęci do formowania.
Bruno Schulz, Traktat o manekinach4

4

B. Schulz, Traktat o manekinach, albo wtóra Księga Rodzaju [w] Opowiadania. Wybór esejów i listów, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989

Temat: Krótka historia teatru lalek.
Przegląd technik lalkarskich
Teatr lalek sięga korzeniami czasów ludzi pierwotnych i trwa nieprzerwanie do dziś.
W wyniku długiej historii stał się sztuką niezwykle zróżnicowaną, dziś – niestety – często
mylnie łączoną tylko z twórczością dla dzieci. To prawda, że współczesny teatr lalkowy
świetnie wpisuje się w obszar sztuki dla najmłodszych amatorów teatru, jednak przez
tysiąclecia związany był przede wszystkim z rozrywką dla publiczności dorosłej.
Pierwsze lalki towarzyszyły obrzędom ludzi pierwotnych, którzy za pomocą
ulepionych z gliny bądź wykonanych z kamienia małych figurek odzwierciedlających bóstwa
nawiązywali kontakty ze zmarłymi przodkami swoich plemion. Kilka tysięcy lat później
antyczny mim używał lalek do ukazania między innymi scen erotycznych z udziałem
mitologicznych postaci. „Przekazał” on swoje doświadczenia wędrownemu komediantowi
epoki średniowiecza, który śpiewał na zamkach i w klasztorach o czynach świętych i męstwie
sławnych rycerzy. Największą popularnością w tym okresie cieszył się jednak misteryjny teatr
lalkowy, który służył do wizualnego oddania Ewangelii (najważniejsze misteria wystawiane
były w Boże Narodzenie i w Wielkanoc).
Znaczący wpływ na rozwój teatru lalkowego miała również włoska komedia dell’arte.
Przedstawienia bardzo popularnego w okresie renesansu teatru ludowego opierały się na
sztuce improwizacji, dzięki której powstały charakterystyczne typy postaci, m.in. Pierrot,
Kolombina, Arlekin, Pulcinella (Poliszynel), Dottore. Wykonawcy używali półmasek,
zasłaniających oczy i nos. Włoskim aktorom zawdzięczamy również spopularyzowanie teatru
marionetek oraz teatru ruchomych figur. Także opera lalkowa ma swoje korzenie we
Włoszech.
Kolejny okres w dziejach teatru lalek to popularyzacja teatru cieni, wywodzącego się
z Chin. Do Europy sprowadził go Dominik Serafin, wystawiając klasyczne sztuki – Orfeusza w
piekle, Piękną i bestię, a po wybuchu Rewolucji Francuskiej – Demokratyzację.
Epoka romantyzmu przyniosła zainteresowanie kulturą ludową, które doprowadziło
do narodzenia folklorystyki i odrodzenia ludowego teatru lalek, szczególnie w Niemczech,
gdzie brał na warsztat między innymi dzieje Fausta czy Don Juana. Rozważania nad teatrem
ludowym doprowadziły niemieckich twórców – Henricha von Kleista, Ludwiga Tiecka,

Heinricha Hoffmana – do refleksji nad marionetką jako aktorem idealnym. Kleist twierdził, że
tylko lalka może posłusznie służyć idei dzieła, ponieważ jest bezinteresowna i nie wdzięczy
się jak aktor. Romantyzm przyniósł też nową odmianę teatru lalek – komedię uliczną,
w której ze względów finansowych zrezygnowano z używania kosztownych marionetek na
rzecz tanich pacynek, animowanych nad skromnym, przenośnym parawanem, rozstawianym
na miejskich placach.
Okres Wielkiej Reformy Teatru przyniósł zmiany nie tylko w obrębie teatru
aktorskiego, ale również w teatrze lalkarskim. Wprowadzone zostały tzw. lalki trikowe, które
dokonywały w trakcie spektaklu metamorfoz. Spotkało się to z wielkim niezadowoleniem
krytyki, która twierdziła, że mechanizacja lalek to tylko pusta demonstracja techniki,
zwyczajne naśladowanie, marny substytut tworzenia.
Wielkim wkładem Wielkiej Reformy Teatru w teatr lalek był manifest Edwarda
Gordona Craiga, który w symboliczny sposób docenił wagę marionety – najprecyzyjniejszego
aktora. Craig pisał dobitnie: „aby uratować teatr trzeba go najpierw zniszczyć: trzeba by
aktorzy i aktorki powymierali na dżumę… to oni uniemożliwiają Sztukę”. Craig nie chciał
jednak pozbywać się aktorów. Uważał on tylko, że należy „połączyć talent i siłę aktora,
z dyscypliną możliwą do osiągnięcia tylko w teatrze lalek”. Manifest Craiga nie tylko podniósł
prestiż osoby reżysera teatralnego, ale zaowocował także ogromnym zainteresowaniem
teatrem lalek, który doczekał się naukowej analizy i nobilitacji jako wartościowa dziedzina
sztuki teatralnej.
Okres po II wojnie światowej to swoisty renesans w teatrze lalek, który lawinowo
rozszerzył środki wyrazu. Obok lalki pojawiła się maska, aktor występujący w żywym planie
oraz tzw. teatr przedmiotu, w którym animator ożywia obiekty z życia codziennego.
Lalkarstwo zaczęło być traktowane jako artystyczny zawód, powstały również pierwsze
szkoły uczące animacji lalek oraz bardzo liczne teatry lalkowe. W Polsce prym wiódł „Baj” –
teatr dla dzieci, który wyznaczał drogę innym lalkowym teatrom. Bardzo popularna była
również krakowska „Groteska”, która obok repertuaru dla najmłodszej widowni
proponowała sztuki dla dorosłej publiczności.
Tekst powstał w oparciu o książkę Henryka Jurkowskiego Szkice z teorii teatru lalek, Łódź
1993.

Proponowana bibliografia:
1) H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek. T. I Od antyku do romantyzmu, Warszawa 1970; T. II
Od romantyzmu do wielkiej reformy, Warszawa 1976; T. III Od wielkiej reformy do
współczesności, Warszawa 1984.
2) H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, Warszawa
1979.
3) H. Jurkowski, Szkice z teorii teatru lalek, Łódź 1993.

Załącznik nr 1

CEL OGÓLNY: Poznanie historii teatru lalek oraz technik lalkarskich.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń wie, uczeń zna:
•

rodowód teatru lalkowego,

•

najistotniejsze przemiany w historii teatru lalkowego,

•

techniki lalkarskie.

Uczeń rozumie:
•

jaką funkcję spełnia lalka w spektaklu teatralnym,

•

jaką funkcję spełnia animator w spektaklu teatralnym.

Uczeń potrafi:
•

wskazać różnice pomiędzy teatrem dramatycznym a teatrem lalkowym,

•

nazwać rodzaje lalek,

•

zdefiniować różnorodne środki wyrazu wykorzystywane w teatrze lalek, min. teatr cieni,
maski, przedmiot jako autonomiczny partner sceniczny, aktor na scenie lalkowej,

•

zdefiniować, czym dla niego jest lalka teatralna.

METODY NAUCZANIA:
- metody podające (pogadanka, dyskusja, objaśnienia),
- metody problemowe („burza mózgów”).
FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNÓW:
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna.

PRZEBIEG / TOK LEKCJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA:

Zapoznanie uczniów z tematem i celem zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA:
Uczestnicy słuchają krótkiego wykładu na temat historii teatru lalek, poznają
elementarne pojęcia związane z teatrem lalek, poznają techniki gry lalkarskiej.
Uczniowie uczestniczą w dyskusji na temat poznanych zjawisk, próbują zbudować
własną definicję lalki teatralnej, operują nowo poznanymi pojęciami.
Uczestnicy tworzą wypowiedzi na temat obejrzanego w Teatrze Lalki i Aktora
„Pinokio” spektaklu Bruno Schulz – historia występnej wyobraźni, odnajdują
w przedstawieniu charakterystyczne cechy teatru lalkowego, na podstawie
obejrzanej sztuki zastanawiają się nad estetyką współczesnego teatru lalkowego.

3. FAZA KONTROLNA:

Podsumowanie zajęć, krótkie przypomnienie poznanych terminów oraz zjawisk,
zadanie przez prowadzącego kilku kontrolnych pytań.

Temat: Lalką jest każda materia nieożywiona (Marek B.
Chodaczyński). Tworzenie lalek teatralnych i krótkich etiud lalkarskich
na podstawie Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.
Teatr lalek przez tysiąclecia swojego istnienia przechodził wiele transformacji i przeobrażeń.
Funkcje lalek (rytualne i teatralne) można chronologicznie sklasyfikować w następujący
sposób:
• lalka jako android (lalka jako sztuczny człowiek, martwa figura, która w trakcie
spektaklu napełnia się życiem, odgrywa swą przemianę),
• lalka jako substytut aktora (lalka udająca człowieka),
• lalka jako sztuczny aktor (sztuczny twór, któremu przypisywana jest świadomość
sztuczności dla podkreślenia efektu teatralnego),
• lalka jako sztuczny aktor działający w opozycji do aktora żywego,
• lalka jako figura trikowa (lalka przekształcająca się w inną postać),;
• lalka lalkowa (lalka, w której lalkarz uwzględnia właściwości konstrukcyjne),
• lalka jako wytwór wyobraźni artysty (wytwór nieosobowy i materialny, figury z
przedmiotu, zwykłe przedmioty),
• lalka jako postać sceniczna w rękach twórcy, który działa obok niej (lalkarz neutralny
w stosunku do lalki, ale sygnalizujący jej „lalkowatość”),
• lalka jako postać sceniczna w rękach twórcy, przedstawiona jako postać magiczna,
która buntuje się przeciwko swojemu mistrzowi (jej sztuczność nie wyklucza
wydarzeń nieoczekiwanych),
• lalka jako partner aktora (animacja widoczna dla publiczności, współpraca lalki i
aktora, lalkarz gra na scenie rolę, której ikoną jest lalka, lalkarz „użycza” swój ruch i
głos lalce),

• lalka jako rodzaj rekwizytu lub akcesorium dla aktora (degradacja podmiotowości,
zwrot ku uprzedmiotowieniu lalki, aktor buduje postać sceniczną, a lalki używa do
stworzenia rozpoznawalnego znaku postaci),
• lalka jako idol (aktorzy demonstrują wiarę w życie unieruchomionej lalki),
• lalka jako przedmiot (lalka pozbawiona podmiotowości i życia scenicznego, brak magii
przekształcania lalki w postać sceniczną, martwość),
Wszystkie przedstawione sposoby istnienia lalek funkcjonują we współczesnym teatrze. Dla
wielu lalkarzy lalką może być każda materia (w tym ciało ludzkie czy przedmioty codziennego
użytku), którą można w procesie twórczym przekształcić w postać sceniczną. W procesie
twórczym ta materia przechodzi podwójną transformację – najpierw zostają ożywiona,
a następnie staje się postacią sceniczną.
Wykorzystanie przedmiotu w przedstawieniu teatralnej sprawia, że odbiorca może
balansować na granicy prawdy i złudzenia, rzeczywistości i fikcji. Przedmiot nabiera cech
postaci scenicznej, ale wciąż jest rozpoznawalny jako przedmiot w swej pierwotnej funkcji.
Zjawisko to w teatrze nazywa się opalizacją. Niesie ono ze sobą dystans wobec fikcji
i odkrywa funkcjonalność świata kreowanego na scenie.
Tekst powstał w oparciu o książkę Henryka Jurkowskiego Szkice z teorii teatru lalek, Łódź
1993

„Ja Ty My” Teatr Pinokio

„Pokoik” The Puppet Theatre Nebo

„SKRAWKI” wg „Otella” Szekspira
Kompania Doomsday

CEL OGÓLNY: Wykorzystanie wiedzy teatralnej do stworzenia własnej lalki teatralnej i etiudy
lalkarskiej w oparciu o lekturę Sklepów cynamonowych Brunona Schulza.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń zna:
• techniki wykorzystywane w teatrze lalkowym,
• współczesne metody gry lalkarskiej (m.in. konwencję teatru przedmiotu).
Uczeń potrafi:
• wykorzystać proste przedmioty codziennego użytku (ołówek, kartki, sznurek, materiał,
nożyczki, szklanki, butelki, rękawiczki…) do stworzenia lalki teatralnej,
• wykorzystać tekst prozaiczny do skonstruowania krótkiej etiudy lalkarskiej.

Uczeń rozumie:
• jaką funkcję spełnia lalka w spektaklu teatralnym,
• jaką funkcję spełnia animator w spektaklu teatralnym,
• jaką funkcję spełnia reżyser w tworzeniu spektaklu teatralnego,
• jaką funkcję spełnia tekst w konstruowaniu spektaklu teatralnego.

METODY NAUCZANIA:
• metody podające (pogadanka, dyskusja, opis, objaśnianie),
• metody problemowe („burza mózgów”),
• metody praktyczne (ćwiczenia).

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNÓW:
• praca zbiorowa.

PRZEBIEG /TOK LEKCJI:
1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA:

Zapoznanie uczniów z tematem i celem zajęć.

2. FAZA WYKONAWCZA:

Uczestnicy słuchają krótkiego wykładu na temat współczesnych koncepcji lalkarskich.

Uczestnicy dobierają się w kilkuosobowe grupy, w których z przyniesionych
przedmiotów codziennego użytku próbują skonstruować lalki teatralne.

Uczestnicy w utworzonych grupach, korzystając z tekstu Brunona Schulza Sklepy
cynamonowe, wymyślają krótką etiudę, do której wykorzystają skonstruowane
wcześniej lalki. Mile widziane wyłonienie w grupie reżysera, lalkarzy, scenografa.

3. FAZA KONTROLNA:

Prezentacja wymyślonych podczas zajęć etiud lalkarskich. Wyłonienie najciekawszego
pomysłu.

Słownik terminów teatralnych

powstał w oparciu o Słownik terminów teatralnych Patrice Pavis’a5
i Słownik terminów literackich pod redakcją Michała Głowińskiego, Teresy Kostkiewiczowej,
Aleksandry Okopień-Sławińskiej i Janusza Sławińskiego6
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P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przełożył, opracował i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998

6

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska. J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998

Adaptacja – przekształcenie dzieła literackiego, nie przeznaczonego do wystawienia na
scenie, w formę sceniczną, np. opowiadania na dramat. Adaptacja utworu epickiego, inaczej
dramatyzacja, dotyczy przede wszystkim treści przekazywanych środkami narracyjnymi.
Tekst może podlegać wszelkim zabiegom: skrótom, cięciom, reorganizacji fabuły, redukcji
liczby postaci itp. Adaptator dostosowuje tekst wyjściowy do aktualnych w danym czasie
wymagań widzów.

Animizacja – inaczej nazywana ożywieniem. Jest to literacki środek stylistyczny polegający
na nadaniu przedmiotom martwym, nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot
żywych.

Arkadia – fikcyjna kraina wiecznego szczęścia, w której wszystkie elementy są
wyidealizowane,

odzwierciedlająca

naturalną

tęsknotą

człowieka

za

szczęśliwym

i beztroskim życiem. W wypadku Sklepów cynamonowych Arkadia to dom widziany oczami
dziecka, które dopiero poznaje i zaczyna rozumieć otaczający go świat pełen niezwykłości
i cudownych przemian.

Autobiografizm – wprowadzanie do utworu wątków dotyczących własnych doświadczeń
i przeżyć, próba nadania całościowego sensu własnemu życiu. Autobiografizm może
przejawiać się dosłownie, gdy fakty i wydarzenia z życia bohatera są zbieżne z biografią
autora, bądź symbolicznie i metaforycznie, gdy zbieżne są tylko przemyślenia
i wizja świata.

Indywidualizacja – zabieg nadawania niepowtarzalnych i charakterystycznych cech
elementom świata przedstawionego utworu. U Brunona Schulza postaci, przedmioty,
miejsca wyróżniają się wyglądem, postawą, cechami charakteru czy zachowaniem.
Elementarnym sposobem indywidualizacji jest m.in. nadanie postaci jej własnego imienia,
które wyodrębnia ją spośród innych osób ze świata przedstawionego.

Inscenizacja – interpretacja tekstu dramatycznego, która prowadzi do nadania mu
ostatecznego kształtu scenicznego, jakim jest widowisko teatralne. Określa ona styl
wystawienia, koncepcję ról, roli scenografii, muzyki i oświetlenia.

Jawajka – lalka, której głowa osadzona jest na gambicie (kiju), a ruchome ręce prowadzone
są za pomocą czempurytów (prętów). Jedna z rąk lalkarza schowana jest pod kostiumem
lalki, a drugą animuje dłonie lalki.

Kostium – na scenie każde ubranie aktora staje się elementem ważnym i znaczącym. Za
pomocą kostiumu można uwydatnić cechy postaci. Kostium może też oznaczać społeczny
status postaci: jej wiek, płeć, wykształcenie, zawód, klasę społeczną itd.

Kreatywność – jedna z postaw twórczych; proces myślowy, którego celem i skutkiem jest
uzyskanie nowych, oryginalnych, alternatywnych rozwiązań. Kreatywność to zdolność
tworzenia czegoś nowego.

Krytyka teatralna – rodzaj krytyki czasopiśmienniczej, radiowej, telewizyjnej omawiającej
i oceniającej na bieżąco nowo powstałe spektakle. Równolegle spełnia funkcję informacyjną
i oceniającą, zachęcając do obejrzenia, lub odradzając wyprawę na konkretne
przedstawienie. Obecnie znaczenie krytyki znacznie zmalało w porównaniu do końca XIX
wieku, nie jest ona ostateczną instancją, decydującą o powodzenie bądź klęsce spektaklu.

Kukiełka – lalka osadzona sztywno na gambicie (kiju), której animacja wykorzystuje siłę
zamachową. Bywa, że kukła jest wyposażona w druty, pozwalające na animację rąk lalki.
W polskiej tradycji kukły wykorzystywane są najczęściej w szopkach.

Marionetka – lalka prowadzona od góry. Wyróżnia się dwa rodzaje marionetek: tradycyjną
marionetkę, zawieszoną w na niciach, połączonych z krzyżakiem, dzięki któremu lalkarz
kieruje ruchem lalki, oraz marionetka sycylijska, prowadzona za pomocą czempurytu (prętu).
Animacja marionetką jest niezwykle złożona, tak jak i jej konstrukcja.

Maska teatralna – element kostiumu teatralnego, który ukrywając twarz aktora odcina od
widzów nadmiar informacji, jakie może dostarczyć ekspresja twarzy. Maska odrealnia
i deformuje postać. Podkreśla stereotypowość postaci granej przez aktora. Wyróżnia się trzy
sposoby gry w masce: aktor z maską, aktor za maską i aktor w masce.

Metafora – inaczej też przenośnia; środek stylistyczny (trop), tworzący nowy sens związku
wyrazów (najczęściej dwóch rzeczowników: w mianowniku i dopełniaczu, np. „ust korale”) w
stosunku do dosłownych znaczeń wyrazów nie połączonych. Metafora jest efektem
indywidualnych zabiegów twórczych.

Mityzacja – zabieg nadania wybranym elementom świata przedstawionego utworu
dodatkowych znaczeń m.in. sakralnych, które odwołują się do znanych już obrazów i
wyobrażeń mitycznych, na trwałe wpisanych w naszą ludzką świadomość.

Nadmarioneta – nazwa jaką Edward Gordon Craig określał wymarzonego przez siebie
aktora, który będzie całkowicie podporządkowany koncepcji scenicznej reżysera: „Aktor musi
odejść a na jego miejsce przyjdzie nieożywiona figura – nadmarioneta, jak będziemy ją
nazywać, dopóki nie zyska sobie lepszego imienia”.* Koncepcja ta sięga Paradoksu o aktorze
Denisa Diderota, gdzie aktor „zamyka się w wielkim wiklinowym manekinie, którego jest
duszą”, a sam „jest cudownym pajacem, którego na sznurku trzyma poeta.”*

Oniryzm – konwencja wykorzystująca sen jako główny motyw lub zasadę kompozycyjną
utworu. Rzeczywistość ukazywana jest na kształt marzenia sennego, co może powodować
brak codziennej logiki w opisywanej rzeczywistości.

Pacynka – lalka, którą aktor prowadzi dłonią. Lalkarz wkłada ją na rękę jak rękawicę,
poruszając palcem wskazującym głową postaci, a kciukiem i palcem środkowym jej rękami.

Personifikacja – inaczej uosobienie, środek stylistyczny umożliwiający przedstawienie
przedmiotów nieożywionych, roślin i zwierząt, zjawisk i idei jako osób ludzkich.
Personifikacja często bywa rozwinięta w obszerny metaforyczny obraz poetycki.

Proza poetycka – charakterystyczny przede wszystkim dla romantyzmu i modernizmu
rodzaj prozy; utwór narracyjny przesycony subiektywizmem i wieloma środkami
stylistycznymi,

muzycznością,

rytmiką,

tropami

stylistycznymi

charakterystycznymi

i typowymi dla liryki. Zazwyczaj ma charakter refleksyjny, liryczno-opisowy.

Realizm magiczny – podporządkowanie konstrukcji świata przedstawionego regułom
wyobraźni, wyrażające się w charakterystycznym opisywaniu rzeczywistości, na optyce
narracyjnej, która ma podkreślać to, co dziwne, niezwykłe, nieoczekiwane.

Recenzja – omówienie spektaklu teatralnego publikowane w prasie lub za pomocą innych
kanałów informacyjnych. Może przybrać formę kilkuzdaniowej informacji bądź obszernego
artykułu zbliżonego do felietonu. Współczesna forma recenzji jako rodzaj wypowiedzi
krytycznej ukształtowała się wraz z rozwojem prasy i współczesnego życia literackiego.

Synestezja – inaczej transpozycja wrażeń. Zjawisko polegające na przypisywaniu jednemu
ze zmysłów wrażeń, które są odbierane przez inny zmysł. Zjawisko to może podlegać
naśladowaniu w sztuce.
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