


TEATR WIELKI W WARSZAWIE 

ROK ZAŁOŻENIA 1833 

• • ODZNACZONY ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY 

I 4 _, 

.• 

\ 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY · 

: . \ 

ROBERT . SATANOWSKI 

~- -· -



Benjamin Britten 
Let's make an opera 

The Little Sweep 

MAŁY 
KOMINIARCZYK 

LIBRETIO 

Eric Crozier 
TŁUMACZENIE 

Maria Serga-Nowosad 
OPRACOWANIE DRAMATURGICZNE 

Wanda Chotomska, Maciej Dzienisiewicz 

Wystawianie za zgodą 
Boosey and Hawkes Music Publishers Limited 

Premiera 12 czerwca 1983 

Wznowienie 16 grudnia 1989 

Kierownictwo muzyczne : 

Adam Palka 

Inscenizacja: 

I Maciej Dzienisiewicz I 
Reżyseria: 

Grzegorz Boniecki 

Dekoracje i kostiumy: 

lzenobiusz Strzelecki I Rajmund Strzelecki 

Kierownictwo Chóru CZA ZHP: 

Sabina Włodarska 

Układ tańca: 

Krystyna Popławska 



Obsada: 
MISS BAGOTT: Marina Hristova, Krystyna Jaźwińska, 

Irena Ślifarska 
ROW AN: Ewa Czartoryska, Izabella Kłosińska, 

Teresa Krajewska 
JULIA: Grażyna Ciopińska, 

Małgorzata Szmidt-Kondratiuk 
BOB: Czesław Gałka, Ryszard Morka 
CLEM: Bogusław Morka, Ryszard Wróblewski 

Dzieci - partie solowe: 

GAY: Bartek Kozłowski, Michał Markiewicz, 
Tomasz Urbaniak 

ZOFIA: Marta Banaszek, Anna Jackowska, Joanna Kern, 
Marta Rajner 

JOHN: Aleksander Kunech, Michał Myśliński, 
. Bartek Sadowski, Artur Szadkowski 

TINA: Grażyna Biernat, Katarzyna Haman, 
Elżbieta Olszewska, Karolina Stupnicka 

HUGO: Sebastian Klonowski, Marcin Luchciński, 
Roch Młodecki, Grzegorz Śnioch 

SAM: Jakub Górzyński, Piotr Kozłowski, Piotr Stachurski, 
Marcin Stawiszyński 

Chór CZA ZHP im. Wł. Skoraczewskiego 
Uczniowie z Państwowej Szkoły Baletowej 
im. J. Turczynowicza 



- Kuba, popatrz.„ 
- Co? 
- . Kominiarz. Złap się za guzik! 
- A pan co tutaj robi? 
- Ja ze spółdzielni kominiarskiej. Kazali przyjść, ale zdaje się, że pomyliłem 

wejście ... Tyle drzwi. Strasznie trudno trafić: · 
- Ale tu nie ma żadnego komina. 
- Tu jest teatr ... 
- Opera ... 

Tu się przychodzi na przedstawienia. 
- „Halkę" grają„. 
- I „Amadigi":„ 
- I „Króla Rogera"„ . 
- A my jesteśmy z chóru„. 
- eójdzie pan korytarzem, skręci pan w lewo. Tam jest winda. 
- O key, o key„. · 
- Słyszysz? Powiedział „o key". Pewnie uczy się angielskiego. 
- Kominiarz, który mówi po angielsku „. To mi coś przypomina.„ 
- Co takiego? 
- Niech pani nam opowie! 
- Dobrze. Historia, którą wam opowiem zdarzyła się w Anglii. Było to dawno, 

jeszcze przed moim. urodzeniem, a słyszałam ją od mojej babki. 
- Czy ta historia zdarzyła się naprawdę? 
- Tak. Moja babka była świadkiem tego zdarzenia. Miała ona na imię Julia 

i mieszkała w starym wiejskim domu na uboczu, daleko od wsi. Dookoła 
szumiały wielkie drzewa, w których gnieździły się sowy i inne nocne ptaki, a 
w nocy słyszało się ich niesamowite krzyki. 

- Proszę pani, czy to będzie o upiorach? 
U uuu! Ja nie cierpię upiorów! 

- Pssst! 
- Moja historia rozpoczyna się od momentu, gdy Julia była czternastoletnią 

dziewczynką. Miała ona brata, który nazywał się Gay. 
A~e śmieszne imię! 
Dla~ego śmieszne? Gay po angielsku znaczy wesoły. Prawda proszę pani? 
Masz rację. Oprócz brata Julia miała jeszcze małą siostrzyczkę Zofię. Na ferie 
Bożego Narodzenia przyjechali do nich kuzyni.„ 

~ Jakie mieli.imiona? • 
- . John, Tina, i Hugo. Tina i Hugo byli bliżniętami. Ferie zbliżały się już ku koń

cowi i goście przygotowywali się powoli do wyjazdu. Aha, zapomniałam 
wam powiedzieć, że z kuzynami była również ich wychowawczyni - panna 
Rowan, bardzo przez dzieci lubiana. Natomiast opiekunką Julii i jej rodzeńs
twa była miss Baggott, której nikt nie lubił . 

- Miss Baggott! Już sama nazwa brzmi odpychająco! 
- A jak wyglądał ten. dom? 
- Wszystkie domy na wsi miały w owym czasie olbrzymie, otwarte kominki 

i grube kominy z cegły. Gdy takie kominy trzeba było czyścić, wysyłano 
w ciemną czeluść małych chłopców, którzy musieli zeskrobywać ze ścian 
nagromadzoną tam sadzę . Jednym z takich chłopców był ośmioletni Sam. 

- Ja bym umarł ze strachu! 
....: Ojdec Sama był biedny i nie mając innego wyjścia musiał sprzedać go ko-

miniarzowi Robertowi. · 
- Jak to? Sprzedał go jak niewolnika!? 



- Robert był strasznie ponurym typem i miał syna, który był niemniej ponury 
jak ojciec .. ~ożecie sobie wyobrazić przerażenie ~alea, gdy od .ra~u kom inia~ 
rze zagonili go do roboty. Sciągnęli z niego prawie całe ubranie 1 wepchnęli 
w cza~.ny otwór komina. 
Biedny Sam! 

- Chłopiec zaczął zeskrobywać sadze, wdrapując się coraz wyżej, i nagle utknął 
w miejscu. Nie mógł się już przesunąć ani do góry, ani na dół. W kominie 
było czarno, duszno i Sama ogarnął straszny lęk. 

- I co proszę pani, i co? 
- A co ty byś zrobił? 
- Ja bym krzyczał pomocy! 
- Sam też tak zrobił. Dzięki Bogu Julia i inne dzieci usłyszały go. 
- I pomt>gły? 
- Pociągnęły za sznur, którym był obwiązany. 
- Spadł?, 
- Mógł się zabić! 
- Bardzo się potłukł? 
- Bardzo płakaf i powtarzał: „Błagam was ratujcie mnie!" 
- I co było dalej? 
- A ty co byś zrobił? Oddałbyś go z powrotem Robertowi? 
- Nie!„. 
- Ja bym go schował! 
- I tak właśnie zrobiły dzieci. Najpierw kazały mu odcisnąć na podłodze ślady 

sadzy, które prowadliły do okna, żeby majstra utwierdzić w przekonaniu, że 
chłopiec tędy uciekł. 

- Ale chytrze! 
- A potem ukryły go w szafie, pomiędzy lalkami i innymi zabawkami. 
- A gospodyni niczego nie zauważyła? 
- Nic a nic. Dzieci wyszorowały Sama od stóp do głów. Dały mu czyste ubranie 

i przyniosły jedzenie. Potem przemyciły go chytrze z domu, tuż prawie pod 
nosen:i miss Baggott. 

- Jakżesz to było możliwe? 
- Sam wyjechał razem z bliźniętami i Johnem oraz Rowan ukryty w kufrze 

z ubraniami. Gdy tylko znaleźli się poza domem, uwolnili chłopca i dalej 
podróżowali już razem w powozie. Oto cała historia. 

- Wspaniała historia! A może by zrobić z niej operę? 
- Może lepiej sztukę teatralną? 
- Nie! Konie.cznie operę! Wyobraż sobie jak wspaniale w śpiewie będzie 

brzmiało: „Błagam was ratujcie mnie!" 
- Ale w operze zawsze musi chodzić o miłość. 
- Nie, skądże! Najważniejsze jest to, aby muzyka była dostosowana do treści, 

a treść do muzyki. · 
- A kiedy będzie premiera? 
- Najpierw trzeba wszystko rtapisać. Masz pojęcie ile to jest nut? 
- Nie mówiąc już o słowach! 
- Przecież to jest strasznie dużo roboty„. 

Nauczenie się melodii.„ 
- Nauczenie się tekstu„. 
- Dekoracje„. 
- · Kostiumy.„ 
- No i próby„. 
- A s!koła? 
- Opera ważniejsza!"!! 
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Pieśń o kominiarczyku 

Siodłai osiołka i ruszaj stąd już! 

Z komina wymieciesz i sadze, i kurz! 

Weź szczotkę i miotłę, i koszyk, i pręt, 

boś ty kominiarczyk, a to jest twój sprzęt! 

Więc pędź! Leć! 

Zbliża się majster posępny i zły, 

a za nim nadęty jak paw jego syn, 

już zając spłoszony ucieka co tchu, 

bo majster .go zbudził swym krzykiem ze snu! 

- Więc pędź! Leć! 

Mały· biedaku do pracy masz iść, 

bo ojciec rodzony twój sprzedał cię dziś! 

Od dzisiaj cię czeka udręka i trud, 

dzień czarny jak komin i sadze, i brud! 

Więc pędź! Leć! 

W dali widnieje rzeczułka i most. 

Tam spojrzyj, syn z ojcem już biegną na wprost! 

Pędź prosto przed siebie, przez krzaki i gąszcz, 

przez gęste sitowie i trawy pędź wciąż! 

Więc pędź! Leć! 



Sam: - Pomocy! Ratunku! 

Dzieci: - To kominiarczyk. Jest tu w kominie! 

- Ściągnijmy go na dół! 

- Szarpnijmy do dołu! 

- Ciągnijmy co sił! 

Sam: - Błagam was, ratujcie .mnie! 

Dzieci: - Chce.my tobie przyjść z pomocą! 

- Nie możemy wydać go! 

- Ukryjemy go w szafie z zabawkami! 

- Czekajcie! Już wiem! Oni muszą być · 

przekonani, że Sam stąd uciekł! 

- Przez okno! 

- Wyślizgnął się na dół! 



Kąpiel kominiarczyka 

Już ogień w kominku zaśpiewał swą pieśń 
i buchnął już płomień i wrzątek już jest. 
A dzieci biegają, bo czasu niewiele 
i pracy niemało z tak ważną kąpielą. 

Z dołu do góry gromadka znów gna. 
Niezwykła w tych murach odbywa się gra. 
Już kąpiel gotowa i wanna już czeka, 
a obok koszulka cieplutka i miękka . 

Miss Rbwan do dzieła zabrała już się, 
szoruje, pucuje, pracuje za dwie I 
A mydło się pieni i z wanny umyka, 
wnet chłopca odmieni ta kąpiel niezwykła. 

To dzieło jest Rowan, że czarny jak Negr 
po wyjściu z kąpieli jest biały jak śnieg. 
Nie skarży się więcej i wcale nie płacze, 
od razu wygląda zupełnie inaczej. 

Ach, jakże on czysty. Czy widzisz ten blask? 
Jaśniejszy od słońca, jaśniejszy od gwiazd. 
Ach Samie, ach Samie, rzucony wgłąb fal, 
jak okręt bez żagla pędzony przez wiatr ... 

Do brudnej i żmudnej pędzono cię pracy, 
lecz dzięki niebiosom dziś będzie inaczej! 



Pieśń woźnicy 

Zajechał przed ganek konik kasztanek, 
trzasnął już bat, pora wybrać się w świat! 
Hej wio! Hej ho! Śpiewaj to, 
trzeba gonić wiatr! dalej w świat. 

Fruwają warkocze, wstążka furkocze, 
kapelusz spadł, włosy pata rgał wiatr! 
Hej wio! Hej, ho! Śpiewaj to, 
dalej w świat, trzeba gonić wiatr! 

. Na widok tej jazdy dziwi się każdy, 
jaki to kłus, kogo wiezie ten wóz!? 
Hej wio! Hej ho! Biegnij nasz koniku, 
cwałem, cwałem, drogą tą! 

Sam jedzie do chaty, mamy i taty. 
Wesół i rad, jedzie z nami przez świat! 
Hej wio! Hej ho! Biegnij nasz koniku, 
cwałem, cwałem, drogą tą! 

Skończona opowieść mili widzowie 
nie będzie łez, wszystko już dobrze jest! 
Hej wio! Hej ho! Biegnij nasz koniku, 
galop, galop, drogą tą! 

Czas już, czas już zwolnić pęd, 
teraz mamy· happy end! 





Benjamin Britten urodził się w Lowestoft (Suffolk) w Anglii 
22 XI 1913 r., zmarł4 XII 1976 r. w Aldeburgh. Od najweześniej
szych lat muzyka wypełniała jego życie. Jako pięcioletnie dziecko 
zaczął uczyć się gry na fortepianie, a później na skrzypcach. Gdy 
ma lat czternaście, komponuje dojrzałe w formie utwory. Są to so
naty na fortepian, kwartety smyczkowe, pieśni. Oprócz muzyki in
teresu je go również poezja, zarówno angielska (Shelley, Shake
speare, Blake) jak i frąncuska , włoska, niemiecka i rosyjska. Zain
teresowania te zaowocowały w niezwykle umiejętnym łączeniu 
słowa z muzyką w pieśniach, które komponował. 

Britten jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozy
torów XX wieku. Można by zapytać dlaczego, na jakiej podstawie 
powstała taka opinia. Otóż wiele cech,jego twórczości wskazuje na 
osobowość wielkiego twórcy. Pisze on swe utwory niezwykle 
szybko ze względu na swą doskonałą technikę kompozytorską, 
a każdy z tych 1,1tworów osiąga. niebywałe powodzenie. Brak jest 
w nich typowych dla współczesnych kompozyt<~rów eksperymen
tów, ponieważ Britten nie musiał ich stosować, aby być oryginał-

nym. Cała je~) twórczość jest niezwykle ściśle związana z angiel
ską tradycją muzyczną. Jest on jak gdyby kontynuatorem Purcella 
czy Haendla. Podobnie jak jego wielcy poprzednicy, stara się, aby 
jego utwory były w pełni doskonałe. 
Britten był nie tylko kompozytorem, ale był również znakomitym 
odtwórcą swych dzieł. Wykonywał z powodzeniem swoje utwory 
fortepianowe, był świetnym akompaniatorem i dyrygentem. 
tern. 
W jego dorobku kompozytorskim możemy spotkać niemal wszys
tkie rodzaje muzyczne: od pieśni na głos poprzez utwory instru
mentalne, muzykę ·~ameralną, chóralną, orkiestrową, operową, aż 
po muzykę radiową i filmową. Przegląd możliwości Brittena po
zwala zaliczyć go w poczet twórców hołdujących tradycji XVIII
-wiecznych „ Kapellmeister". 
Wśród napisanych przez Brittena oper, takich jak: „Peter Gri

mes", „Albert Herring„, Billy Budd", opera „Let's make an : 
oj,era" i „The Little Sweep·· („Zróbmy operę" i „Mały kominiar
czyk") tworzące jedną całość, zajmuje szczególne miejsce. Przede 
wszystkim jest to opera dla dzieci i przez nie wykonywana, w dużej 
mierze oparta na twórczej improwizacji małych wykonawCÓ\\'.. 
Opera opowiada o tym, jak dzieci żyjące w Iken Hall, w ·Suffolk 
w 181 O roku spotykają Sama - pomocnika kominiarzy i ratują 
go z rąk brutalnego majstra „Czarnego Boba". Wbrew pozornej 
wesołości, atmosfera tej opery jest zdominowana przez litość i 
oburzenie nad położeniem nieszczęśliwego kominiarczyka sprze
danego na służbę przez biednych rodziców. Nie jest to historia 
wymyślona, a praktyka używania małych chłopców do czyszczenia 
wszystkich bardziej trudnych i niebezpiecznych przewodów komi
nowych nie była w istocie zabroniona w Anglii aż do ostatnich lat 
XIX wieku. 
Stworzenie przez kompozytora takiej właśnie dziecięcej 

opery - opery, którą dzieci tworzą niemal same na scenie - kre
śli jeszcze dobitniej uniwersalną naturę twórcy. On już nie tylko 
komponuje, wykonuje, dyryguje, ale zwraca uwagę na problem 
popularyzacji formy operowej wśród najmłodszych i na rozwijanie 
zdolności twórczych potencjalnie istniejących w każdym dziecku. 
Pierwsze wykonanie opery miało '!liejsce w Jubilee Hall, Aldeburgh 
( Suffolk) w czerwcu 1949 roku, jako część II Aldeburgh Festival 
of Music and the Arts. 

• 



po co dziecku 
teatr 

l\s:wlrowanie ku/rury muzycznej naszych dzieci poll'inni.vny rozpoczą(' jak 11aj-
1rc:e.1'11iej - abyśmy nie musieli uskari ac' się na kolejne tzw. „pokolenie glu
chrch" - 11 • momencie, gdy są one chlo1111e. 0111·arre na ll's:ystko co je otac:a. ak
tnrne i ciekall'e wszelkich przeja11·ó11 · życia. Je.~li odczekamy :byt długo. bariera tea
tm operoll'ego może okazać się nie do przebycia. Tylko w okresie .d:ieci1'r;111·a c:lo-
11·iek pr:yjmuje wszystko jako :upeł11ie naturalne. 
Pomy.~lmy. ilu dorosłych 11 · ogóle przychod:i 11a spektakle open111'e.? Ilu robi 

tu :e : 11 ·yklegosnobizmu ? Ilu czerp il! pr:yjemno.fr:e spektakli tego typu ? Ilu potra
fi odrri±nic' dobre i zie 11·ykonanie tej samej opery' Nie odbierajmy 11'/a.rnym d ;:. ie
ci()/11 - 11 · s11·ych wyborach rnlkoll'icie przecież :aleinych od tego, dokąd zaprowa
d:imy je my, doro.~li, i co im pokażemy - tej jedynej szamy. 

Pr:yjfrie do teatm jest :a11:~:e 11ie: 11·yklym 11 ·_vdar:eniem w życiu d: iecka. Rodzaj 
od.~ll'ię1110.1'ci. jakiej nie dostarc: a 11111 cod:ienny, monotonny :a:11·yc:aj tryb :ajęc' 
ro:łożonych pomiędzy szkolą c:y pr:eds:ko/em i domem, spr:yja pobud:eniu 
e111ocjonal11 emu , a co :a tym id:ie - z 11 •ięks:onej poda//lo.~ci na pr:yjęcie tego co 
tel/Ir 11111 r:ec:y11•i.~cie do pr:eka:a11ia. 

Zt111 ·s:e musi to byc's:ni ka 1111 jak naj11·y;:,,:ym po:iomie. Gust d: iecka dopiero się 
J.. ': wltuje i 11 ·s:elka szmira 111o::e wrr:11d:ic ' 11ieporti11·11ywal11ie ll'ięk.1· :e s:kodr 
tl:iffku. 11ii c: l11 11 ·iekoll'i t/()ros h-11111 . 

Badania prof Marii Trs:ko11 ·ej 11 ·.1· ka:ują na 11ie: ll'ykl11 rolę s: tuki 11 · jiu1kcj()llO
. 11 ·t111fu i ro: 11 ·oju osobo 11 ·0.1'ci d: iecka. Popr:e: 11c: ('.'1J1ic:e11ie 11· spekwklu 1ea1ral11y111 



::ostaje zaspokojona potrzeba doznawania niezwykłych przeżyć Dziecko przeżywa 
oglądane zdarzenia bardzo intensywnie, łatwo identyfikuje się z postaciami scenicz
nymi, toteż traktuje problemy i postawy bohaterów jak swoje własne. Aktywność 
psychiczna ulega dzięki temu zarówno rozładowaniu, jak i pobudzeniu. Dajemy 
dziecku szansę wyjścia ponad dominujący jeszcze w jego wieku ciasny egocentryzm, 
poprzez konfrontację postaw postaci scenicznych i własnych. Jedynie w ten sposób 
dziecko może zdobyć nowe doświadczenia i zobiektywizować konflikty dotyczące je 
bezpośrednio. 

Ta, terapeutyczno-katarktyczna rola sztuki teatralnej jest bardzo istotna. W nie
wielkim zakresie dotyczy odbiorców dorosłych. Nie możemy zapominać, że nasz 
odbiór sztuki jest przesycony estetyzmem, u dzieci natomiast następuje ~hoka inge
rencja sztuki w psychikę. Sytuacja dziecka zmuszonego do życia w środowisku spo
łecznym dorosłych i rówieśników, do którego wymagań musi się przystosowy
wać - przeżywając i konflikty z innymi ludźmi, i konflikty wewnętrzne - jest rze
czywiście trudna. Dziecko konflikty te przeżywa silnie emocjonalnie, nie uświada
miając ich sobie, nie ogarniając w ca/ości za pomocą intelektu. Dopiero konfrontacja 
niejako „z dystansu" łagodzi napięcia lub stwarza sytuacje modelowe dotyczące per
spektywy własnego rozwoju. Do pewnych modeli postępowania dziecko sponta
nicznie upodabnia się 11· postępowaniu własnym. 

Treści odebrane w tearr::e ::apadajq w psychikę dziecka głęboko i silnie, toteż mogtl 
ode::ivać się nie tylko wż po obejrzeniu spekiaklu, lee~ znacznie pó~niej, gdy ll'yzwoli 
je odpowiednia ~ytuacja. Każdy rodzaj sztuki kształtuje wrażliwosćestetycznq i mo
ralną dziecka. Zad en rodzaj wypowiedzi artystycznej nie może jednak zastqpić tea
tru. Ani czytane w domu książeczki, ani programy telewizyjne, ani bajki muzyczne 
odtwarzane z płyt czy kaset, ani słuchowiska radiowe. Teatr, najprościej mówiąc, 
stanowi połączenie obrazu, słowa i muzycznego dźwięku. Wszystkie bodźce działają 
na odbiorce równocześnie. 

Nic też nie jest 11· stanie zastąpić kontaktu z żywym aktorem. Teatr dla dzieci powi
nien być teatr<'m 11c::estnictwa. Dziecko ma potrzebę uczestniczenia w oglądanym 
11 ·idowisku; usad::one w fotelu reaguje głosem. Nie wolno blokować tej nan1ralnej 
aktywności małego c::łowieka. Jego reakcje wynikają w naniralny sposób z wewnę
trznej potrzeby, zgodnej::. ak111alną fazą rozwoju - ono jest w tym prawdziwe. Nie 
każmy m11 w momencie nieskrępowanej ekspre5ji, który jest zazwyczaj momentem 
najlepszej zabawy, „::achmvywać się grzeczni<'". Zbyt łatwo można bezpowrotnie 
:: nis::czyć akty11•n111'1' nas::ych dzieci - nie niszczmy. nie uciszajmy. Jeśli w spektaklu 
hrak11je miejsca 110 to, ahy mogło ,,./ączyl' się"' calo.1'c' nie burząc ustalonej strukniry 
- to 11·i11a reali::atoróll'. 

Teatr uczestnictwa dla dzieci, a co za tym idzie - zniesienie podziału pomiędzy 
sceną i widownią, bezpo~'redni kontakt aktorów i widzów, podejmowane przez nich 
wspólne działania, nie mogą być jak w teatrze dla dorosłych związane z tymi czy in
nymi przemijającymi trendami. Dziecko ma potrzebę ruchu, kontaktu, udziału, 
zatem aktualnie panujące tendencje muszą być przede o,f!szystkim podporządkowane 
potrzebom wynikającym w sposób autentyczny z faz rozwoju dziecka. Tym różni się 
iv sposób zdecydowany teatr od filmu, że nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wi
dzem w teatrze jest możliwe. W teatrze dla dzieci - powtarzam - jest konieczne. 

Dziecko poznaje w zabawie i poprzez zabawę. Zbyt beztrosko określamy ten 
mozól najmłudszych mianem rozrywki. Zabawa jest dla dziecka narzędziem pozna
nia otaczającego je świata. Tylko wówczas ma szanse zdobycia wiedzy, umiejętnoś
ci - bez uświadamiania sobie wkładanego weń wysiłku. Najbardziej interesujące 
i najbliższe tworzywu teatralnemu są zabawy symboliczne dzieci, uruchamiające 
w najpełniejszy sposób ich własną aktywność i wyobraźnię. W zabawie tego rodzaju 
(co ~'wiemie znamy z obserwacji naszych dzieci) na pnykład zwykłe pudełko może 
być - w zależności od potrzeb - domem, wagonem czy samochodem. Im bardziej 
prosty jest rekwizyt, tym większe stwarza możliwości. Dlatego wyszukane, precy
zyjne zabawki, elektroniczne samoch<Jdziki dostarczane zbyt wcześnie najmłodszym 
niszczą ich wyobra:.nię. Dopiero w odpowiednim momencie rozwoju dziecka mogą 
budzić pozytywne zainteresowanie swoją konstrukljq i w ogólności techniką. 

Podobnie w teatrze - umo,..ny znak, nietrwały symbol stworzony na użytek 
chwili i określony słowem, stwarza metaforę odczytywaną z łatwością przez dziecko 
w procesie wypełnienia za pomocą wyobraźni, odległości pomiędzy zestawionymi 



elementami. W tym okresie dzieje się to jeszcze w sposób naturalny. Tylko człowieka 
dorosłego moie zdziwić nazwanie patyka w danym momencie zabawy na przykład 
koniem. Jeśli nie możemy sprowadzić do teatru żywego konia, co z punktu wymagań 
sztuki teatralnej - zawsze przecież umownej - jest zbędne, zastępujemy go zna
kiem, który moie mniej lub bardziej przypominać nam zwierzę. 

Tak daleko posunięta umowność rzadko jest stosowana we współczesnych pol
skich teatrach. Dorosłych, dysponujących znajomością różnych konwencji, mo
głaby skłaniać do różnych rt'}lehii. Dziecko odnosi swoje doświadczenia wprost do 
rzeczywistości, którą na swój użytek pragnie ogarnąć, zdobyć. Poetka i autorka 
spektakli dla teatru dziecięcego, dr Krystyna Miłobędzka, znająca dobrze psychikę 
swoich odbiorców, twierdzi ie wyobrażnia dziecka - to głównie obszary niewiedzy. 
Jest ona autorką, która za najwaini~jszą uznała misję poznawczą teatru. Jej miste
ria - cykle są jedynymi tego rodzaju propozycjami dramaturgicznymi dla teatru 
dziecięcego. Zakładając brak wiedzy małego widza o zjawiskach, w które przede 
wszystkim należy go wtajemniczyć, poświęca na przykład cały spektakl nieuświado
mionemu przez dzieci zjawisku, jakim jest czas, i prowadzi je w zabawie od dzieci m-
twa, poprzez wiek dojrzały, do starości. · 

Zazwyczaj w teatrze opowiadamy dzieciom bajeczki. Treści nie są takie bardzo 
nowe. Powtarzamy fabuły znanych i nie znanych dzieciom bajek. Tak naprawdę 
niewiele mamy im do powiedzenia? Przecież wtajemniczenie w coś, przygotowanie 
do czegoś, co swego czasu zdołaliśmy ogarnąć, poznać sami, wydaje się najważniej
sze i podstawowe. 

W wypadku teatru operowego sytuacja jest zdeterminowana przez formę. Przeka
::ywane treści muszą być proste i łatwe, aby moina było zapoznać dzieci z nową, nie
znaną, być może trudną do przyjęcia konwencją. 

Teatr lalkowy, jedyny przeznaczony w naszym kraju typ teatru dla dzieci, jest inte
resujący pod względem formy; kukiełki mogą bawić, ale pewnych.treści nie można za 
pomocą samych kukieł P.rzedstawić. Podstawowym błędem jest brak tego typu teatru 
dla dorosłych, wprowailza się dzieci w sztuczną formę, nie mającą jui póżniej konty 
nuacji. Rzadko pojawia się w tym teatrze kukieł prawdziwy kontakt z dzieć
mi - aktor w roli przewodnika we wspólnej zabawie proponowanej najmłodszym, 
choć przecież czasem pojawia się ; i są to zawsze cenne inicjatywy. Tradycyjny prze
dział pomiędzy sceną i widownią, wzmocniony jeszcze przez aktorów ukrytych za 
parawanem, nie spełnia jednak podstawowych wymagań stawianych P!Zez pedago
gikę rozwojową dzieci. 

Ważne jest, abyśmy po spektaklu nawiązali do niego w swoim kontakcie z dziec
kiem. Jeśli chcemy stwierdzić, co wyniosło z widowiska, musimy pamiętać. ie kod 
słowny je~ip~z~z nie stosunkowo mało znany. Mówić uczymy .1· ię 11<111111:,11iej - pre
cyzować wypowiedzi, określać własne przeżycia za pomocą słów - · jeszcze póżniej. 
Pytając: „o czym to było" - nie uzyskamy pełnych odpowiedzi; możemy doznać 
wrażenia, ie dziecko nie rozumie tego, w czym uczestniczyło. Rola przeżycia.jest ba
rdzo ważna, ale określenie go słowami jest trudne. Najlepiej odwołać się do form wy
powiedzi znanych dziecku lepiej niiforma słowna. Dziecko może z łatwościąprzed
stawićfragmenty spektaklu za pomocą rysunku, a takie odtworzyć najbardziej je ab
sorbujące sytuacje w zabawie za pomocą gestów. 

Styc«ność z teatrem owocuje całe życie. Nie jest to tylko dorażna rozrywka, którą 
można zapewni ćdziecku w systemie nagród i kar. D9 pełnego rozwoju psychicznego 
jest mu ten kontakt niezbędny. Kształtuje osobowość, poszerza wrai liwofr. Nikt nie 
ośmieliłby się „za karę " nie nauczyć·dziecka w odpowiednim momencie pisać/ub li
czy ć Analogicznie, naszym obowiązkiem jest uświadomienie sobie właściwego miej, 
sca i roli teatru dla dziecka. Wiadomo, ie dzieci 10 nie są mali doro.oili. Uczmy się pa
trzeć na nich wniklill'ie, choc' i tak przecież nie wszystko jeste.\my 11 · .11<1111" : r11:11111iec'. 
Nie można tei wymagać od nas pamięci doskonałej własnego dzieci 1r;twa. 

Jeśli uświadomimy sobie po co naszym dzieciom potrzebny jest teatr, i jaki teatr ten 
powinien by ć, aby spełniał swoje zadanie, może nie będziemy wychowywali analfa
betów w dziedzinie kultury. 

Warszawa, marzec 1983 Agnieszka Sed/akowska 
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