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Wstęp

Nabywanie poczucia własnej godności, podobnie jak osiąganie pełnej autonomii
przez osoby „następuje tylko wówczas, kiedy jednostka zdolna jest do samoświadomości, samostanowienia i samorealizacji w podstawowych zakresach, sferach życia, nauki,
pracy, czasu wolnego itp.” (Wł. Dykcik, 1995, s. 186-187).
Poczucie godności to w istocie posiadanie właściwego pojęcia o sobie samym. Wyrażać się może w opiniach i ocenach na temat godnościowych i antygodnościowych zachowań własnych oraz innych osób. Jednocześnie powinno charakteryzować się względnie stałą gotowością do reagowania w określony sposób w sytuacji wyboru moralnego.
Jej odczuwanie wymaga posiadania podmiotowego przekonania o byciu „kimś”.
Osoba niepełnosprawna intelektualnie z powodu społecznej izolacji, marginalizacji czy przedmiotowego traktowania ujawnia często zachowania nieprzystosowawcze,
co odbierane jest przez osoby z zewnątrz jako zakłócające, a co potęguje jej przekonanie
o mniejszym prawie do funkcjonowania w rzeczywistości społecznej jako jej pełnowartościowego podmiotu. Jeśli jednak podmiotowość wiąże się z posiadaniem określonej
tożsamości, to budują ją swoiste, bo własne, cechy i psychofizyczne dyspozycje. Rozwój
człowieczy uwarunkowany jest bowiem ludzką potencjalnością jako specyficznym walorem człowieczeństwa.
Według współczesnego personalizmu elementami treściowymi człowieka jako
osoby są: rozum, ciało, element wolności i najistotniejszy z nich – godność. „Wszystkie
cztery elementy integralnie stanowią o specyficznym charakterze osobowym człowieka.
Jednak elementem wyróżnionym jest godność, na którą zwłaszcza od XX wieku powołują się wszyscy ci, którzy pragną zaakcentować wartość bytu ludzkiego lub bronić człowieka przed łamaniem jego praw” (W. Chudy, 2004, s. 2).
Poczucie godności może objawiać się w takim ludzkim akcie dokonywanym samodzielnie i autonomicznie, w efekcie którego osoba buduje szacunek do siebie samej
7

oraz zaświadcza o swej orientacji moralnej. Człowiek jako osoba szczególna w hierarchii
bytowej jest do tego poczucia niejako zobligowany, ponieważ sam opowiada się za rozpoznanym przez siebie dobrem, a w wolnym akcie wyboru moralnego może postąpić
na miarę swojej godności i o niej zaświadczyć.
W personalizmie istotową czynnością ludzką jest komunikacja. „Wymiana informacji lub emocji pomiędzy osobami stanowi czyn podstawowy osoby” (tamże). Ten
naturalny i uprawniony akt stanowić może dla wielu ludzi niepełnosprawnych intelektualnie barierę nie do przekroczenia i to nie z powodu ich ograniczeń intelektualnych
czy kłopotów werbalnych, słuchowych, ale niechęci otoczenia do podjęcia takiej komunikacji.
Brak zaspokojenia potrzeby komunikowania innym swoich opinii czy poglądów
wydaje się nie sprzyjać procesowi „stawania się człowiekiem w pełni”, może natomiast
powodować zachowania defensywne, nerwowe, cechujące się przesadną grzecznością
i ostrożnością lub apatią i biernością. Lęk, strach czy niepokój niepełnosprawnych przed
ujawnieniem swojej woli czy przekonań wynikać może z różnych przyczyn, z doznań
przeszłych, z oceny aktualnych doświadczeń czy z wizji przyszłości. Wyrażanie opinii na
temat jakiejś sytuacji wymaga między innymi zrozumienia danej sytuacji, czyli odnalezienia w niej znanych informacji. Ponadto na opinie mogą wpływać wzory ustosunkowań, z jakimi wcześniej osoba się zetknęła oraz wartości i wzory moralno-społeczne
uznawane przez daną jednostkę, a które stanowią podstawę regulacji stosunków interpersonalnych z otoczeniem. Uniemożliwienie wyrażania własnych przekonań i woli, zarówno w formie opinii, ekspresji, jak i w działaniach praktycznych czy przejawiających
się w postaci planów, zamiarów, może w konsekwencji stać się przyczyną utrudniającą kształtowanie poczucia godności. Dlatego jego rozwijanie, jak można przypuszczać,
może nastąpić, gdy niepełnosprawni intelektualnie nie mają zahamowanej lub zubożonej możliwości zadeklarowania, realizowania oraz uzasadniania np. wyznawanych wartości moralno-społecznych. Wyrażanie opinii o sytuacji oraz dzielenie się przeżyciami,
emocjami w sytuacji wyboru moralnego oraz podejmowanie decyzji określonego zachowania się i konsekwentne jego realizowanie (zgodnie z uznawanymi i odczuwanymi
wartościami etycznymi) wynikać może z w miarę stałego przekonania o własnej wartości. To właśnie przekonanie jest przejawem odczuwania godności własnej.
Małgorzata Kościelska, która niepełnosprawność intelektualną traktuje jako efekt
nieprawidłowego procesu rozwojowego, pisze o specyficznym sposobie doświadczania
siebie, którym jest typ relacji z otoczeniem, stanowiący szczególny rodzaj połączenia
wolności i miłości, a który stwarza szansę nabywania poczucia godności, co już jest atrybutem prawidłowo rozwijającego się „Ja” (M. Kościelska, 2000, s. 212).
Owym „specyficznym sposobem doświadczania siebie” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie może okazać się uprawianie teatru, rządzącego się określonymi
8

prawami i priorytetami – zawsze i prymarnie w centrum aktywności stawiającego egzystencjalne przeżycia człowieka. Ukazując jego emocje, rozwijając formy ekspresji
i zakres komunikacji, stwarza na scenie emocjonalnie dominujące sytuacje społeczne.
W nich aktor ma możliwość, dzięki własnej aktywności, ujawnić swoje doświadczenia jednostkowe i społeczne, ustosunkować i zdystansować się do własnych przeżyć
i doznań, wreszcie ocenić zachowania godnościowe własne i innych, podejmowane pod
wpływem określonych motywów czy wartości. Działania teatralne budują przestrzeń,
w której niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim młodzież może w artystycznym akcie twórczym artykułować, co rozróżnia, rozumie i co wybiera jako silnie wartościowe, dobre i sensowne. W ten sposób ma szansę ukazać swą orientację moralną
i dokonać samookreślenia się w tej przestrzeni. Toon Baro, wybitny reżyser teatru ludzi
niepełnosprawnych, pisze: „Kiedy teatr i sztuka dramatyczna mają stanowić podręcznik
umożliwiający niepełnosprawnym aktorom zrozumienie życia – życia w ogóle i ich własnego – wtedy aktorstwo nie może być pracą. Jest raczej drogą, procesem dojrzewania
aktora. Z każdym nowym przedstawieniem, z każdą nową rolą i improwizacją, z każdą
rozmową z reżyserem niepełnosprawny aktor (...) odkrywa nowe składniki własnej osobowości. Odkrywa swe uczucia i pragnienia. (...) To ważny punkt wyjścia dla niepełnosprawnego aktora – odkrycie prawdziwego człowieka za maską niepełnosprawności”
(T. Baro, 2000).
Prezentowana publikacja dotyczy poznania wymiaru oddziaływań teatralnych
w procesie kształtowania poczucia godności u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Książka złożona jest z dwóch części.
Część pierwsza, teoretyczna, zawiera trzy rozdziały. Rozdział pierwszy poświęcony
jest problematyce godności człowieka, jej istoty i uwarunkowań. Ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest poczucie godności?”. Rozdział drugi to rozważania wokół wybranych ujęć procesu gry odnoszących się do edukacji i terapii. W sposób szczególny koncentrują się wokół analizy wyznaczników tego procesu, takich jak osiąganie
katharsis, kreacja improwizowanych ról i emocjonalna przemiana czy dystansowanie się
w procesie dramaterapii. W rozdziale trzecim zawarte są zagadnienia dotyczące działalności teatralnej osób niepełnosprawnych, rozumianych jako nowe zjawisko w sztuce.
Poruszam tu wątek związany z myśleniem o teatrze niepełnosprawnych intelektualnie
nie tylko w kategorii terapii, ale ukazuję jego możliwość jako w pełni autonomicznego
estetycznie i ideowo dzieła sztuki.
Część druga, empiryczna, pracy składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich
zawiera informacje dotyczące założeń metodologicznych badań. Rozdział kolejny,
czyli V, koncentruje się wokół procedury badawczej i przedstawia przyjętą metodę badań. Rozdział VI, to opis i analiza uzyskanych wyników badań. Zawiera podsumowanie wyników badań. Kolejny rozdział prezentuje wnioski dotyczące działań teatralnych
9

z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. W rozdziale ostatnim,
VIII, przedstawiono autorską koncepcję teatroterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, którą określono Teatrem Idei.
W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim osobom, ktore przyczyniły
sie do wydania książki. Szczególne podziękowania za okazywane mi wieloletnie wsparcie w poszukiwaniach naukowych, składam prof. dr hab. Andrzejowi Twardowskiemu.
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Rozdział I

Godność człowieka:
jej istota i uwarunkowania
„Upośledzenie, każda jego forma nie dotyka godności osoby ani jej praw do lepszej
jakości życia” stwierdza A. Hulek (za: J. Zabłocki, 2001, s. 35).
W wydzielonych w teorii bytu częściach (jakimi są części integrujące, z których
powstaje materialna część bytowa i części doskonałościowe, które decydują o doskonałości określonego bytu) każdy brak nie dotyka głębi bytu ludzkiego, nie obejmuje samego człowieczeństwa (W. Chudy, 2001, s. 83).
Ponieważ każdy rodzaj bytu, zgodnie z ustaleniami metafizyki ogólnej, posiada
części istotowe, takie jak element istnienia, istoty, formy, bez których byt osobowy nie
może istnieć, człowiek niepełnosprawny nie jest osobą niepełnosprawną bytowo.
Niepełnosprawność obejmująca wymiar fizyczny (warstwa w strukturze osobowej
związana z funkcjami motoryczno-organicznymi) lub psychiczny człowieka (warstwa
w strukturze osobowej związana z funkcjami psychiczno-popędowymi) może zakłócić
jego funkcje intelektualne i wolitywne (warstwa duchowa), ale nigdy nie sięga głębi
bytu osobowego, nie dotyczy w sposób istotny struktury bytowej osoby ludzkiej. „Stąd
nie można na gruncie realistycznej teorii bytu mówić o bytowej ułomności człowieka.
Brak funkcji np. abstrakcyjnego myślenia nie wyklucza istnienia struktury bytowej intelektu, lecz wskazuje na zakłócenie jego funkcji” (tamże). Pomimo iż – jak stwierdza
dalej Chudy – życie upośledzonych umysłowo w dużej mierze jest ograniczone lub po
prostu inne, to „ujawnia wartości, odczucia i odruchy odznaczające się źródłowym dla
pojęcia człowieczeństwa, w pełni ludzkim walorem” (tamże, s. 88).
Ludzie ci, wydaje się, są bliżej niezniszczalnych, rzeczywistych, elementarnych
wartości natury ludzkiej oraz autentycznie ludzkiego przeżywania świata. „Życie człowieka niepełnosprawnego z natury swojej obraca się w kręgu wartości bardziej prostych niż stanowiące oś aktywności życiowej człowieka zdrowego. W obszarze działań
tych osób częściej napotyka się wartości i potrzeby, takie jak: pomoc bliźniego, solidar11

ność międzyludzką, poczucie bezpieczeństwa, spokój, radość, dobroć i miłość, przyjaźń
i opiekuńczość, niż np. wartość opłacalności, protekcji, taktyki czy kariery. (…) Sens
przedmiotowy kondycji życia człowieka niepełnosprawnego zawiera – paradoksalnie –
szereg prostych i zdrowych wzorców aksjologicznych, moralnych i społecznych dla kultury zorientowanej na tę właśnie naturę” (tamże s. 88-89).
Bez wątpienia każda osoba pragnie zyskiwać ze strony otoczenia przynajmniej minimum objawów uznania jej jako człowieka. To oczekiwanie wydaje się równoznaczne
z potrzebą doświadczania (nabywania) swojej godności.
Ludzka niepowtarzalność bytowa związana jest zarówno z jego godnością osobową, jak i możliwością oraz prawem do potwierdzania swej wewnętrznej wartości, czyli
odczuwania godności osobistej.
Treścią odczuwanej godności jest sens, jaki osoba nadaje swemu człowieczeństwu.
Sens ów – jak sądzi H. Romanowska-Łakomy – wyraża się w zachowaniu etycznym i estetycznym, a więc odpowiednio w rozwijaniu postawy uczciwości wobec siebie samego
oraz zewnętrznego ukazywania wewnętrznego piękna (H. Romanowska-Łakomy 1996
s. 108). O treści doświadczanej godności wypowiada się Romanowska-Łakomy, twierdząc, że jest bardziej przeżywana niż rozumiana. Bowiem przeżyciowy aspekt godności
wyraża się poprzez indywidualne poczucie godności informujące, jak człowiek przeżywa
swoją godność, a nie jaka ona jest, jaka jest jej treść (H. Romanowska-Łakomy 1996).
1. Godność osobowa a godność własna
Chociaż pojęcie godności jest do pewnego stopnia nieokreślone, bowiem każdy
człowiek buduje sobie odrębną definicję godności, to jednak w tej różnorodności określeń istnieją pewne charakterystyczne rysy.
Powszechnie godność postrzegana jest jako pewna własność przysługująca każdemu człowiekowi. W tym sensie używa się pojęć „godność człowieka”, „godność osoby”,
rozumiejąc ją jako człowieczeństwo.
Godność człowieka można określić statycznie i dynamicznie – twierdzi J. Majka. Statyczne określenie godności oznacza wyniesienie człowieka, oddzielenie od rzeczy,
spraw, bytów, wartości, które pozostają niżej, są im podporządkowane. W kontekście
dynamicznym „godność osobowa człowieka to wyniesienie do czegoś. Tak rozumiana
godność to przede wszystkim (…) nakaz doskonalenia” (J. Majka 1970, s. 231). Należy więc zauważyć, iż pojęcie godności określane może być jednocześnie ontologicznie
i aksjologicznie. Z jednej strony bowiem zaznacza się nierozerwalne powiązanie godności
z bytem osobowym człowieka, z drugiej, ujmując ją jako szczególną, dynamiczną wartość
związaną z tym bytem, przypisuje się jej atrybut zmienności i mówi się o jej znaczeniu
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w procesie rozwoju. Dlatego uzasadnionym wydaje się rozważenie i rozróżnienie pojęcia
godności osobowej i osobistej, tym bardziej, że sens godności rozwija się historycznie,
a rozszerzające się znaczenie pojęcia wiąże się z ważnymi przesunięciami znaczeniowymi.
W zakres pojęcia godności wchodzi początkowo wartość użytkowa, czyli pełnienie
określonych funkcji społecznych.
„W sensie najbardziej pierwotnym – jak pisze A. Grzegorczyk – większa godność
oznacza wyższą pozycję w ludzkim społeczeństwie” (A. Grzegorczyk, 2003, s. 115).
Ludzie dzielą się na tych, którzy są szacunku godni lub nie. Poczynając od najstarszych
kultur godność jest rozumiana jako przywilej, pozycja wyróżniona, domagająca się szacunku. Zdaniem Grzegorczyka pojęcie godności ma więc „(...) źródła częściowo kulturowe, a częściowo witalne związane z dominacją” (tamże).
Z problematyką godności można się już spotkać w rozważaniach starożytnych filozofów, którzy przyznawali człowiekowi wyjątkowe miejsce w kosmosie i w hierarchii
bytów.
Hejzod twierdził, że tylko człowiek zdolny jest żyć z prawem moralnym. Sofokles
i Sokrates uważali, że człowiek nie może być podporządkowany prawom. W tym kontekście godność postrzegana jest w dwóch znaczeniach:
1o jako cecha gatunku ludzkiego przysługująca każdemu człowiekowi – godność
człowieka;
o
2 jako szczególna właściwość człowieka wyrażana przez wartości i zasady moralne, którym kieruje się człowiek w życiu osobistym – godność osobista.
Sokrates umieszcza godność obok cnót, przy czym godność osobistą stawia wyżej od
godności człowieka, uznając ją za własną zasługę samego człowieka (Platon X-XIX DE).
W takim przypadku tożsamość aksjologiczna jest wyżej ceniona niż tożsamość
ontologiczna, osobowa. Wynikać to może, jak się wydaje, z przekonania starożytnych
filozofów o decydującej roli człowieka jako twórcy własnego życia, twórcy posiadającego własną tożsamość i własny system wartości, a przeto przekształcającego rzeczywistość
(por. J. Kozielecki, 1977). Jak jednak zauważa A. Grzegorczyk, w starożytności „raczej
brakuje refleksji, że ta gatunkowa wielkość każdą ludzką jednostkę do czegoś zobowiązuje” (A. Grzegorczyk, 2003, s. 116).
W IV księdze Etyki Nikomachejskiej Arystoteles wymieniał godność jako „największe z dóbr zewnętrznych człowieka, jako że własne życie wydaje się szczególnym
dobrem, bywa ono poświęcane dla dobra jakiegoś większego; dla wyjścia z jakiejś sytuacji z godnością, dla ratowania własnej twarzy, dla ocalenia swojej, własnej sławy.
W różnych kulturach zadanie sobie samemu śmierci pozwala oczyścić z niesławy, pozwala zachować cześć temu, kto woli umrzeć niż dopuścić się do obniżenia swojej wartości w oczach cudzych i własnych” (M. Ossowska, 1985, s. 51). Wynika z tego, iż niezbędnym warunkiem ochrony godności jest szacunek dla samego siebie, który z kolei
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kształtuje się mniej lub bardziej niezależnie od nas samych, bowiem uzależniony jest od
opinii innych ludzi. Godność kojarzona jest tutaj z czcią, dobrym imieniem i honorem,
zaś jej naruszenie z zniesławieniem, hańbą i poniżeniem.
W średniowieczu teolodzy wskazują na godność „odkupioną przez Boga”. Tomasz
z Akwinu godność wiąże z osobą, czyli konkretnym osobnikiem posiadającym naturę
rozumną i wolną. Substancja jest osobą wtedy, gdy jest zupełna (H. Piluś, 1989, s. 164).
„Substancją zupełną jest człowiek (jako gatunek) złożony z ciała i duszy” (T. Kobierzycki, 2001, s. 49). Ten najwybitniejszy filozof chrześcijański wieków średnich wyróżnia trzy racje osoby ludzkiej: zaistnienie (samoistność), rozumność i indywidualność
(bycie indywiduum) (tamże, s. 260). Osoba – jego zdaniem – stanowi odrębny, samodzielny byt w ludzkiej naturze, czyli istnieje sam przez się i sam dla siebie. Godność
utożsamia on z dobrem. Zdaniem W. Granata oznacza to, że ktoś posiadający godność
nie jest narzędziem dla innego człowieka, czy kimś ponad człowiekiem, lecz ma to dobro jako absolutne (W. Granat, 1974, s. 242).
Istota godności ludzkiej natury u Tomasza z Akwinu tkwi w tym, że człowiek nigdy
nie może być środkiem, bo jest celem dla siebie. Jest istotnym elementem ludzkiej godności (tamże, s. 243).
W renesansie filozoficzna koncepcja człowieka traktuje strukturę osobową i fizyczną łącznie. Godność stanowi właściwość, dzięki której człowiek jest wolny, zdolny do
miłości i podporządkowany Bogu, z którym – dzięki godności – umie wejść w dialog.
W humanistycznej, ukierunkowanej teologicznie teorii – Pico della Mirandoli – to właśnie Bogu człowiek zawdzięcza swoją uprzywilejowaną pozycję. Pisał w swojej „oratio
De hominis dignitate” Pico della Mirandola – Bóg stworzył go jako twór najdoskonalszy
(za: M. Ossowska 1985, s. 53). Dając mu jednak możliwość samodzielnego podejmowania wyborów, niejako nałożył na niego odpowiedzialność za swoje czyny i one miały
świadczyć o dostojeństwie istoty ludzkiej. Od tego, jak zadecyduje sam człowiek, zależy
jego godność, którą utożsamił Mirandola z dostojeństwem. Pisał: „...uczynił go królem
stworzenia, wyposażył w wolną wolę, która pozwala człowiekowi bądź to spaść poniżej
zwierząt, bądź wznieść się na boskie wyżyny” (tamże). Oryginalnością tego przedstawiciela renesansu „jest to, że godności ludzkiej doszukuje się on we wnętrzu człowieka (...)”
(T. Kobierzycki, 2001, s. 51).
Zgodnie z ateistyczno-indywidualistyczną tendencją renesansu godność człowieka jest sprowadzona do sytuacji, w której człowiek jest twórcą samego siebie, istotą niezdeterminowaną, wolną w wyborze swojego życia. Od czasów renesansu zaczął
rozwijać się – jak pisze A. Grzegorczyk – „pewien czysto świecki sposób myślenia
o wewnętrznej harmonii (...). Jedna z ważnych jego odmian opiera się na operowaniu
narzędziem intelektualnym, jakim jest pojęcie godności własnej i godności człowieka
w ogóle” (A. Grzegorczyk, 2003, s. 77). Jawi się nowa filozofia godności. „(...) etyka
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świecka (...) zaczyna głosić, że istnieje coś takiego, jak godność indywidualnego człowieka, która zależy od jego cech ogólnoludzkich oraz od własnych cech osobowościowych” (tamże, s. 115-116). Rozwój możliwości umysłowych i duchowych człowieka
przybliża go do Boga, jednak teraz człowiek staje się Jego partnerem. Godność rozumiana jest w tej koncepcji nie jako wartość, ale pewna zdolność, dyspozycja.
Takie spojrzenie na autonomię człowieka kontynuuje i rozwija filozofia nowożytna.
Dla I. Kanta, który głównym przedmiotem filozofii czyni podmiot jakim jest człowiek,
podstawą jego godności jest autonomia (wolność), której „wyrazem jest podporządkowanie sobie, jako osobie, własnej natury. Człowiek wolny, moralny i samoświadomy staje się osobą dzięki rozumowi” (T. Kobierzycki, 2001, s. 60). Zatem godność wg Kanta
zakorzeniona jest w ludzkim rozumie, „który jest jej racją” (H. Piluś 1989, s. 167).
Efektem myślenia o godności człowieka w kategorii jego autonomii staje się przekonanie, iż to on sam ustala normy swego postępowania, stanowi podmiot prawa moralnego, które sam sobie nadał. „(...) o godności człowieka decyduje to, że sam jest sobie
prawodawcą, że on jeden nie ma na siebie ceny, bo nie może być wymieniony na nic
innego” (za: M. Ossowska, 1985, s. 53). W ujęciu Kanta ponadto „godność człowieka
polega właśnie na zdolności nadawania powszechnych praw, chociaż pod warunkiem, że
temu samemu prawu będzie podlegać” (I. Kant, 1953, s. 61). Człowiek i w ogóle każda
istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego to można
uważać wedle samego upodobania, lecz musi być uważany zarazem za cel, we wszystkich
swych czynach, odnoszących się tak do niego samego, jak też do innych istot rozumnych – pisał Kant (I. Kant, 1953, s. 6). Z tego też powodu „używanie innych osób jako
środków do celu jest nieludzkie, obowiązkiem jest szacunek dla osoby, która ma cel sam
w sobie, czyli w osobowości” (T. Kobierzycki, 2001, s. 60).
Godność utożsamiana jest więc z szacunkiem dla innych ludzi jako celu naszego
działania. W determinacji etycznie pożądanych działań priorytet przyznawał Kant dobrej woli. Można założyć, iż Kant, podkreślając wyjątkowość każdego istnienia, jego
niepowtarzalność, a jednocześnie uzależniając godność od ludzkich czynów, określił ją
jako to, co bezsprzeczne i niestopniowalne, czyli godność osobową i jako to, co warunkowane, zależne od wysiłku woli, czyli godność osobistą.
Współczesna refleksja filozoficzna dotycząca godności człowieka sięga do rozważań Kanta i jego poprzedników. Do koncepcji dobrej woli Kanta odwołuje się w „Myśleniu według wartości” J. Tischner. Filozof ten napisze: „niechaj źródłem twojego działania w świecie będzie to uczucie, ta zdolność i ta zewnętrzna siła, w której aktualnie
najlepiej może przejawiać się dobroć twojej woli” (J. Tischner, 1993, s. 405). Realizując
dobrą wolę, należy mieć na względzie” – jak zaznacza – „dobroć woli drugiego człowieka i dążenie do umocnienia w nim tej dobroci” (tamże). J. Tischner ponadto łączy
dobrą wolę z wewnętrznym poczuciem obowiązku, które wyraża się w kategorycznym
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stwierdzeniu „tak trzeba”. Podkreślić tu należy, że kiedy, dokonując wyborów etycznych,
człowiek kieruje się właśnie taką motywacją, motywacją godnościową, podejmowane
zachowania budzą szacunek. Ta motywacja zależy od tego, co ceni, jakie ma przekonania osoba, jak skutecznie potrafi stawać w obronie własnego systemu przekonań.
Należy zauważyć, że odzwierciedleniem takiego rozumowania są między innymi
prawa człowieka do godnego życia, a także godnej śmierci.
Zdaniem przedstawiciela nurtu fenomenologiczno-egzystencjalnego V. E. Frankla, godność osobowa jest wspólna wszystkim ludziom i jest przyrodzona. (V. E. Frankl,
l984). Podobnie o godności osobowej człowieka mówi W. Chudy, twierdząc: „jest wartością ontyczną bytu ludzkiego. Jako wartość metafizyczna, strukturalna przysługuje ona
bez wyjątku wszystkim bytom osobowym, ma również z tego tytułu charakter niezmienności. Godność osobowa jest wartością wynikającą z najgłębszych duchowych wymiarów
bytu ludzkiego” (W. Chudy, 2001, s. 84). Wartością godności osobowej jest, według
tego autora, afirmacja innych ludzi (tamże). Godność człowieka zawiera się więc w osobie ludzkiej (F. J. Mazurek, 1980, s. 30) i jest niezniszczalnym, niezmiennym zjawiskiem
duchowym, jak twierdzi H. Romanowska-Łakomy (H. Romanowska-Łakomy, 1996).
Podobnie jak przedstawiciele nurtu fenomenologiczno-egzystencjalnego, wartość
człowieka jako istoty na ziemi najdoskonalszej rozumieją niektóre religie, w tym szczególnie religia chrześcijańska. Głosi ona prawo człowieka do godności, z racji stworzenia
go na obraz i podobieństwo Boga (Pismo Święte, Księga Rodzaju [1,26-27]). To właśnie
ze względu na ten wymiar ducha osoba posiada godność. Jak pisze w swoim „Elementarzu etycznym” K. Wojtyła, godność i jej nasilenie jest wszczepione człowiekowi od
początku jego istnienia, jednak owo nasilenie, czyli czy i jak godność zaowocuje, zależy
od samego człowieka (K. Wojtyła, 1983, s. 9-11). Znów więc wyraźnie pojawia się przekonanie o roli człowieka w tworzeniu swojej godności. Na ten ważny znaczeniowo fakt
zwraca szczególną uwagę Wojtyła. Godność, będąc obiektywnym punktem wszelkich
ludzkich czynów, jest jednocześnie wyznacznikiem i normą życia moralnego, a przez to
stanowi fundament etyki, którą stawia i postuluje K. Wojtyła. Nazywa on ją normą personalistyczną, czyli regułą ludzkiego postępowania. Bytową podstawą normy moralnej
w koncepcji personalistycznej jest zatem godność człowieka. Ta podstawowa i pierwotna norma etyki rozumiana jest jako godność osoby ludzkiej gotowej do wzrośnięcia.
Treścią tej normy jest ochrona godności ludzkiej przed poniżeniem. Osoba ludzka jest
bytem umiejącym uczestniczyć w życiu innych osób. Jako jednostka i wspólnota zbiorowości ludzi nie przekreśla samostanowienia innych ludzi: nie deprecjonuje ich wolności, a zarazem przekazuje dobro, które nie mogłoby zaistnieć poza tym uczestnictwem,
z drugiej strony uczestnictwo to, jako wchodzenie w życie drugiego człowieka ma swoje
granice, które stanowi ludzka godność. Z tego też względu – jak pisze Wojtyła – człowiek nie może być dla nikogo przedmiotem użycia, nie może być środkiem działania,
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ale musi być zawsze celem. Celem tym jest ciągły rozwój, doskonalenie swego człowieczeństwa, przekraczający to człowieczeństwo.
Z etycznym rozumieniem godności koresponduje psychologiczne ujęcie prezentowane przez J. Kozieleckiego. Dla tego autora, godność jest trwałym przekonaniem jednostki o jej autentycznej wartości jako człowieka będącego niepodzielną całością. Jest
ona z jednej strony moralnym składnikiem osobowości każdego człowieka, jak również
ważnym wymiarem człowieczeństwa.
Wymienia on trzy źródła godności:
1o obrona własnej tożsamości i systemu przekonań;
2o aktywność skierowana ku innym ludziom (np. solidarność, poświęcenie, pomoc i walka z cierpieniem, altruizm, współuczestnictwo, więź emocjonalna
i przyjaźń);
o
3 twórczość, dzięki której pozostawiamy trwały ślad w kulturze (J. Kozielecki,
1977, s. 21).
Autor, ujmując godność jako moralny składnik osobowości, podkreśla rolę konstruktywnej aktywności w jej kształtowaniu i umacnianiu, polegającej na wierności wobec siebie, podejmowaniu celów pozaosobistych czy działalności twórczej.
Aksjologiczne pojmowanie godności to ujęcie jej w obszarze bycia człowieka wobec wartości. Według M. Gogacza miejsce godności jest wśród wartości, (...) zależą
one od podmiotu, który poznane byty ocenia, kierując się przyjętą hierarchią wartości
(M. Gogacz 1974, s. 12). W hierarchii wartości M. Schelera, twórcy współczesnej antropologii filozoficznej (który to człowieka nazywa dopiero osobą, gdy staje się on rozumny, tj. potrafi zrozumieć swoje i innych postępowanie (T. Kobierzycki, 2001) – godność zajmuje miejsce wśród wartości wyższych, dokładnie duchowych i jest opisana jako
„chęć bycia szanowanym ze względu na swoje człowieczeństwo” (za: K. Chełstowski,
2003, s. 206). W tym określeniu godności, podobnie jak poprzednio, rolę nadrzędną pełni człowieczeństwo ale tym razem zwraca się uwagę na jej obiektywny wymiar.
Wszystkie wartości zdaniem Schelera, są obiektywne i autonomiczne, ponieważ są niepodzielne, nie wyczerpują się i nie ulegają zanikowi. Wartości godności człowiek nie
tworzy, lecz ją odnajduje, próbuje ująć w formę i realizować (por. S. Kunowski, 2003).
Chęć bycia szanowanym to ludzki wysiłek wobec samego siebie: człowiek poznaje różne
wartości, dokonuje ich wyboru i zgodnie z nimi działa, co – jak pisze M. Opaczyńska –
„decyduje ostatecznie o tym, kim jest i jak dalece wypełnia sens własnego istnienia.
Można powiedzieć nawet, że to, jak człowiek <jest> wobec wartości, przesądza o tym,
jak dalece staje się osobą” (M. Opoczyńska, 2002, s. 46).
Godność określa się więc z perspektywy, jaką jest osiąganie osobowej tożsamości,
co wiąże się z oceną człowieka jako osoby (por. V. E. Frankl, l984). W ten sposób godność „przypisana” człowiekowi, staje się zależną od niego: człowiek może jako podmiot
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godność odkryć i urzeczywistniać, w dużej mierze stać się za nią odpowiedzialny i może
tę wartość odrzucić czy nie w pełni doświadczyć, albo nie docenić.
Godność osobową należy odróżnić od godności osobistej, czyli własnej.
M. Środa podkreśla, że w literaturze omawiane są najczęściej „dwa aspekty godności osobistej: aspekt oceniający godność oraz aspekt wolicjonalny” (M. Środa, 1993,
s. 128).
– Aspekt oceniający to poczucie godności własnej, pozytywnej opinii wobec siebie
samego.
W taki sposób poczucie godności rozumie też M. Wawrzak-Chodaczek, kiedy
stwierdza: „odnosi się do oceny własnego postępowania przez jednostkę, wpływając na
jej samopoczucie” (M. Wawrzak-Chodaczek, 2000, s. 423). Warto zaznaczyć, iż autorka, rozróżniając godność własną od poczucia godności, również zwraca uwagę na
podstawowe kryterium, jakim jest ocena zewnętrznego zachowania człowieka. W przypadku godności osobistej, którą uznaje za cechę charakteru, jest nim zewnętrzne zachowanie człowieka.
– W drugim aspekcie godność mobilizuje człowieka do zachowań społecznie pożądanych, a unikania zachowań niegodnych.
Godność osobista przejawia się, zdaniem B. Matyjas, m.in. w:
a) postępowaniu w zgodzie z własnymi przekonaniami,
b) umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych zgodnie z obowiązującymi
normami moralno-społecznymi,
c) umiejętności takiego postępowania, które gwarantuje szacunek innych,
d) gotowości brania odpowiedzialności za wszystkie swoje czyny,
e) nieuleganiu presji społecznej czy sytuacji, gdy nie jest to zgodne z własnymi
przekonaniami (B. Matyjas, 1989, s. 35). Godność jako moralny składnik
osobowości jednostki jest wyrazem naszej postawy wobec drugiego człowieka
i wobec jego losów (tamże, s. 35-36).
M. Ossowska godność dzieli na „dwie zasadnicze znaczeniowe odmiany”
(M. Ossowska, 1985, s. 52). Według niej człowiekowi przysługuje godność niejako automatycznie z tytułu „uprzywilejowanego miejsca w przyrodzie”, z drugiej zaś strony
posiadanie godności nie jest dane wszystkim, bowiem o jej istnieniu decyduje sam człowiek, a dokładniej jego zachowania, będące dowodem obecności lub braku godności.
Dla Ossowskiej godność osobista ma charakter pochodny „Są bowiem tacy, którzy ją
mają i tacy którzy jej nie mają” (tamże, s. 52). Jak podkreśla F. J. Mazurek, „ukształtowana osobowość ludzka nie zawsze – niestety – godna jest osoby, to znaczy nie każda
osobowość zasługuje na miano godności osobowościowej” (F. J. Mazurek, 2001, s. 20).
W istocie podobny pogląd wyraża T. Kotarbiński, postrzegając godność osobistą
jako dbałość o to, by być słusznie szanowanym. „Ale słusznie szanowanym trzeba być za
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coś – pisze w Żyć zacnie – i tu znowu musi nastąpić rekurs do innych podstawowych tytułów szacunku, na których musi się wspierać tytuł do szacunku z racji troski o godność
własną” (T. Kotarbiński, 1989, s. 28).
Godność własna zależy więc nie tylko od szacunku, z założenia przysługującego i oczekiwanego przez każdego, ze względu na przynależność do gatunku ludzkiego,
ale – co należy podkreślić – na nią i jej odczuwanie człowiek musi sam zasłużyć, poprzez podejmowanie często trudnych decyzji, poprzez które ujawnia, moim zdaniem,
nie swoją sprawność działania, a swój wewnętrzny stosunek do tego działania. Ten stosunek determinowany jest przez wyznawane i urzeczywistniane wartości, które budują
jej treściowy wymiar. Właśnie, jak się wydaje, z tego powodu „jakość” własnej godności
może zmieniać się.
„Godność własna jednostki sprowadza się do poszanowania i ochrony jej własnej
tożsamości moralnej przez nią samą. Tożsamość moralną nadają jednostce akceptowane przez nią wartości. Jednostka zatem w sytuacji wyboru moralnego, zgodnie z uznawanymi przez nią wartościami, zachowuje równocześnie godność osobistą i moralną
(K. Szewczyk, 1999, za: W. Wawrzak-Chodaczek, 2000, s. 422-423)”.
M. Ossowska, koncentrując się na relacji godność – wartość, wychodzi z założenia, że godność posiada ten, kto umie bronić pewnych uznanych przez siebie wartości,
z których obroną związane jest jego poczucie własnej wartości i kto oczekuje z tego tytułu szacunku ze strony innych (M. Ossowska, 1985, s. 59). Podobnie twierdzi K. Chałas,
gdy pisze: „godność osobistą można (...) pomniejszyć lub utracić przez swą orientację
aksjologiczną <w dół>, przez rozdźwięk między preferowanymi a urzeczywistnianymi
wartościami. Można ją również budować poprzez (...) dokonywanie wyborów moralnych, (...)” (K. Chałas, 2003, s. 124).
Określając, czym jest godność osobista (własna), podkreśla się więc rolę wartości moralnych, które dana osoba ceni tak bardzo, że właśnie dzięki ich uznaniu, mając przeświadczenie o ich słuszności, zachowuje się tak, że wzbudza szacunek innych
i szacunek do siebie samego. Ponieważ, zgodnie z analizą literatury, godność zawiera się
w człowieku, koniecznym wydaje się zrozumienie aksjologicznej specyfiki jego natury,
tym bardziej, że trudno byłoby dostrzegać zmiany w jej obrazie, gdyby nie aksjologiczne kryteria.
2. Poczucie godności jako bycie wobec wartości moralnych
Ogólnie wartości są wyznacznikami zachowań oraz działań jednostkowych i grupowych. Należą do regulatorów ludzkich dążeń i zachowań (por. R. Ingarden, 1966;
W. Pasterniak, 1991; W. Stróżewski, 1992; T. Tischner, 1993).
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Bycie wobec wartości, w tym wartości moralnych, podlega rozwojowi w czasie.
Stopień poznania wartości zmienia się. Człowiek ceni i kieruje się innymi wartościami
w różnych okresach swego życia. W mniejszym lub większym stopniu wybrane przez
siebie wartości realizuje. Zmienia się sposób realizacji wartości. Dochodzenie do wykształcenia indywidualnego świata wartości jest procesem, procesem dynamicznym. Zależy on m.in. od stopnia poznania wartości, ich rozumienia, jakości ich realizacji. Przydanie określonym wartościom preferencji buduje przekonanie człowieka o tym, które
z nich nie tylko może realizować, ale przede wszystkim chce odpowiedzialnie urzeczywistniać.
Zagadnienie godności, zgodnie z poglądem Ch. Taylora – twórcy koncepcji etyki
autentyczności – pozostaje w ścisłym związku z posiadaniem orientacji w „przestrzeni moralnej”, co wyraża się poprzez moralne myślenie, dowodzące istnienia człowieka
w przestrzeni tego rodzaju pytań. Autor, wyróżniając trzy „osie” moralnego myślenia,
godności jako jednej z nich (oś szacunku i troski o innych, oś sensu życia) przypisuje
rolę tej, która „implikuje pytania o podstawy naszego poczucia własnej wartości, naszego szacunku dla nas samych” (za: R. Tańczuk, 1997, s. 129). Podobnie sądzi K. Chałas, gdy pisze: „godność osobista związana jest z poczuciem godności, własnej wartości.
<Ten aspekt pojęcia godności wynika z natury człowieczeństwa i apeluje do poczucia własnej wartości jako osoby kierującej się w życiu wyznawanym systemem wartości, ideałów, potrafiących bronić własnych racji, nie bacząc na konsekwencje, (...) >”
(K. Chałas, 2003, s. 124).
G. Vesey i P. Foulkes w „Słowniku encyklopedycznym – Filozofia” określają godność osobistą jako „wartość, cechę, kwalifikację moralną przypisywaną jednostce przez
innych”, natomiast przypisywaną „przez siebie samą” określają poczuciem godności (G.
Vesey, P. Foulkes, 1997, s. 121). Przytoczona definicja określa poczucie godności jako
wartość i cechę, dlatego warto te dwa pojęcia rozszerzyć.
Szeroko pojęty termin wartości oznacza pewne dobra. Dla współczesnego filozofa
wartości M. Schelera dobra jednak dotyczą nie wartości, lecz „wytworów działalności,
opartej na realizacji wartości” (za: S. Kunowski, 2003, s. 25).
M. Scheler wyróżnia sferę wartości obok sfery bytu. „Sfera bytu (...) jest ujmowana
przez akty poznania, gdy sfera wartości dochodzi do uświadomienia w aktach uczuciowych. Uczucie jest organem poznawczym wartości” (za: S. Kunowski, 2003, s. 20). Nadając uczuciu równorzędne, obok rozumu, miejsce (czyli odmiennie od ujęcia Kanta),
właśnie od sfery wartościowej oczekuje odpowiedzi na pytania dotyczące moralnego poznawania rzeczywistości  1. Twierdzi, iż moralne postępowanie zależy przede wszystkim
od tego, jakie wartości człowiek urzeczywistnia. Wola realizowania tych pozytywnych
1 W odróżnieniu od Schelera, Kant odrzuca moralność uczuciową, „ponieważ uczucie uważa za
chaos procesów ślepych, zmysłowych” (S. Kunowski, 2003, s. 21).
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decyduje o tym, jakim staje się człowiekiem. „Człowiek staje się dobrym, gdy urzeczywistnia w sobie wartości pozytywne, a w każdym razie stara się urzeczywistniać je, złym,
gdy dopuszcza realizację wartości negatywnych” (za: Z. Olek-Redlarska, 2002, s. 24).
Urzeczywistnianie wartości może przybierać różne formy, zależnie od tego, w jakim stopniu człowiek jest (może być) podmiotem wartościotwórczym i na ile realizuje
je także poza sobą. Według M. Gołaszewskiej poprzez tworzenie i określoną formę realizacji wartości człowiek nadaje sens własnemu życiu (M. Gołaszewska, 1969). Formy
te, według autorki, odpowiadają trzem modelom życia. „Pierwszy polega na utożsamianiu siebie ze spełnianą rolą społeczną i nadawaniu sensu własnemu życiu przez realizację wartości zastanych, społecznie uznanych i umiejętnie spożytkowanych dla własnego
rozwoju. W drugim (...) człowiek (...) usiłuje <odnaleźć> je w sobie (...), a następnie
aktualizować je twórczo (...). Trzeci (...) charakteryzuje się tym, że jednostka (...) przejawia spotęgowane zaangażowanie w celowym współtworzeniu wartości nowych, (...)
stara się twórczo wzbogacać zarówno ludzki świat, jak i własne życie, podporządkowując je normom społecznego współżycia” (M. Gołaszewska, 1969, za: W. Cichoń, 1996,
s. 158-159). Należałoby więc stwierdzić, że to sam człowiek, zaświadczając swoim postępowaniem, nadaje wyznawanym przez siebie wartościom określoną rangę, moc zobowiązującą, a więc buduje swój indywidualny, hierarchicznie zróżnicowany świat.
To, co nadaje człowiekowi poczucie godności osobistej, to wartości moralne, pisze
Z. Olek-Redlarska (Z. Olek-Redlarska, 2002, s. 23). Z kolei Z. Zaborowski twierdzi,
że to właśnie godność jest kreatorem wartości (Z. Zaborowski, 1984, s. 24). Natomiast
A. Rumiński, uznając poczucie godności za wartość, sądzi: „jest motywacyjnie ważniejsze niż inne wartości” (A. Rumiński, 1984, s. 208). W hierarchii wartości, wg M. Gołaszewskiej  2, wartości moralne, etyczne utożsamiane są z dobrem (M. Gołaszewska, 1990).
W „hierarchii idealnej” postulowanej przez M. Schelera to, co dobre, sprawiedliwe,
prawdziwe, słuszne i piękne, to wartości duchowe, kulturowe (za: K. Chełstowski, 2003,
s. 205). Wartości moralne zawarte w tej hierarchii, to na przykład:
– dobroć objawiająca się w działaniu przynoszącym obiektywne dobro innym
albo poprzez postępowanie zgodnie z sumieniem;
– szacunek objawiający się poprzez uznanie dla innych ludzi;
– wolność osobista objawiająca się przez wolność wyboru;
– bezinteresowność wykazana jako troska o innych;
2 M. Gołaszewska dla celów teoretycznych i praktycznych proponuje następującą hierarchię wartości: witalne (to co decyduje o samym fakcie życia, trwania), prawda (wartości poznawcze, intelektualne),
dobro (wartości moralne, etyczne), piękno (wartości estetyczne i artystyczne), wartości osobowe (to, co łączy się z rozwojem osoby ludzkiej), wartości kulturowe oraz wartości ideologiczne, w tym światopoglądowe
i religijne. Zaproponowana hierarchia wartości, według autorki, jest przydatna dla potrzeb analiz szczególnie w aspekcie wykorzystania wartości w procesach edukacyjnych (M. Gołaszewska, 1990).
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– odpowiedzialność, czyli poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory;
– uczciwość rozumiana jako bycie prawdomównym i unikającym fałszu, godziwym (nazwy wartości wraz z przyporządkowanymi im opisami zaczerpnięto
z K. Chełstowskiego, 2003, s. 206).
Wśród wartości moralnych najczęściej wymienianych przez innych autorów dominują: duma, honor, odwaga, współczucie, wdzięczność. K. Denek do wartości moralnych zalicza między innymi: bezinteresowność, braterstwo, dobro, dzielność, godność,
miłosierdzie, nikczemność, podłość, ofiarność, skromność, prawdomówność, sprawiedliwość, szlachetność, tchórzostwo, zarozumiałość, życzliwość (K. Denek, 1994, s. 24).
Autor uwzględnia jednocześnie te wartości, które ze społecznego punktu widzenia oceniane są jako pozytywnie moralne i etyczne, oraz te, którym przypisuje się znaczenie
pejoratywne. O tym, które miejsce na skali aksjologicznej zajmą te wartości (czyli od
miejsca dodatniego do ujemnego), decyduje ich społeczna ocena.
Zgodnie z koncepcją wartości V. E. Frankla, nawiązującej bezpośrednio do stanowiska obiektywizmu aksjologicznego M. Schelera, wartości mają naturę obiektywną.
„Wartości jako byty idealne, powszechne i wieczne, są wspólne wszystkim ludziom
niezależnie od epoki, w jakiej oni żyją i aktualnej sytuacji, w jakiej się znajdują” (za:
M. Opoczyńska, 2002, s. 33). Człowiek jako ich odkrywca odnajduje je – zdaniem
Frankla – w konkretnych sytuacjach życia, w których one tam już wcześniej tkwią
i apelują do niego, zagadują i pociągają (tamże, s. 34). Kiedy kierują apel ku człowiekowi, ten (...) może pójść za nimi i je urzeczywistniać, lub może od ich wymagania uciec
(...). Przebywając jednocześnie w wielu sytuacjach życia i stojąc przed różnymi zadaniami, jakie z nich wynikają, człowiek dokonuje wyboru tych wartości, których moc
zobowiązującą bardziej odczuwa i jednocześnie odwraca się od tych, które nie uznaje
za ważne. W ten sposób, wybierając w różnych sytuacjach życia te same wartości i od
tych samych się odwracając, buduje swój indywidualny, hierarchicznie zróżnicowany
świat wartości” (M. Opoczyńska, 2002, s. 42). W ujęciu obiektywizmu aksjologicznego
zatem wartości są cechą bytującą w osobie, działaniu, rzeczy czy zjawisku niezależnie od
„(...) świadomości, dążeń, uczuć, oceny podmiotu jednostkowego i społecznego. Tak
rozumiana wartość jest niezależna od podmiotu, nie zmienia się pod wpływem subiektywnych przeżyć. Jest autonomiczna w aspekcie czasowym i treściowym” (K. Chałas,
2003, s. 24).
Urzeczywistnianie wartości wyższych, w tym moralnych, odkrywanych w osobistym doświadczeniu, polega – zdaniem Frankla – na takim szczególnym zachowaniu:
„(...) człowieka, który je urzeczywistnił, czynią swym nosicielem” (za: M. Opoczyńska,
2002, s. 40). Zgodnie z duchem przyjmowanego przez Frankla stanowiska obiektywistycznego, rozpoznawanie aksjologicznego charakteru rzeczywistości odbywa się „dzięki
intuicyjnemu poruszeniu sumienia” (M. Opoczyńska, 2002, s. 38), z tego też względu
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każdy człowiek posiada fakultatywną zdolność do odkrywania i do realizowania wartości. To założenie słusznie podkreśla znaczenie wolności człowieka „wobec otaczającego
go obiektywnego horyzontu wartości” (tamże, s. 37) oraz zwraca uwagę na rolę własnego indywidualnego wysiłku i zaangażowania w procesie odkrywania, i realizowania wartości. Człowiek ma wartości odkrywać i realizować, być ich nosicielem, ale nie twórcą.
Przyjęcie za słuszne takiego rozumienia wartości ma swoje konsekwencje praktyczne, na
co zwraca uwagę K. Chełstowski. Pisze on, że „wartości zachowują całkowitą niezależność wobec świata rzeczy i procesów psychofizycznych”, co w konsekwencji oznacza, iż
odkrywać i realizować je może każdy człowiek, bez względu na poziom intelektu. Stawia to w dużej opozycji te koncepcje psychologiczne, których twórcy uważają, iż: „tylko
<osoba normalna> może realizować wartości, szczególnie wyższe, podporządkowując
im swoje życie” (K. Chełstowski, 2003, s. 204). Chełstowski słusznie zauważa, że osoba
z upośledzeniem umysłowym jest możliwości życia wartościami, już z założenia takiego spojrzenia na wartości, pozbawiona. Pisze dalej: „Zgodnie z takim spojrzeniem na
wartości człowiek ten nie jest w pełni wyposażony (przez mniejsze niż przeciętne możliwości intelektualne) do ich odkrywania i realizacji. (...) nie jest on w stanie przekroczyć
tego, co psychofizycznie go determinuje, gdyż determinacja ta uniemożliwia mu nabycie pełnego zasobu informacji do <wytworzenia wartości> (...). Wartości przez pryzmat
ich <wytwarzania> stają się dla niego nieosiągalne” (tamże, s. 205).
Czy zatem osoba z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może realizować to, co określamy ogólnie wartościami wyższymi, ogólnoludzkimi, prospołecznymi?
W swoich badaniach A Giryński (1996), M. Kościelska (1984), R. Kościelak (1996),
M. Trojańska (1999), K. Chełstowski (2003) dowodzą, iż osoba niepelnosprawna
intelektualnie w stopniu lekkim jest w stanie rozwijać się moralnie i realizować wartości prospołeczne  3. Jak wynika z badań Chełstowskiego, młodzież niepełnosprawna
intelektualnie w stopniu lekkim, w porównaniu z rówieśnikami w normie intelektualnej częściej wykazuje aprobatę dla wartości z wyższych szczebli hierarchii. „Możemy
3 M. Kościelska, badając rozwój kompetencji interpersonalnych dzieci upośledzonych w stopniu lekkim doszła do wniosku, że charakter mechanizmów związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach społecznych mieści się w obszarze uwarunkowań uznanych w psychologii za typowe. Upodabnia to
psychikę dzieci upośledzonych umysłowo do ogółu dzieci <normalnych> (M. Kościelska, 1984, s. 304).
A. Giryński (1996, s. 34) wykazał, że poziom wrażliwości moralnej wyrażany stopniem identyfikowania
się z określonymi normami moralnymi, wskazuje na brak różnic istotnych statystycznie między chłopcami
lekko upośledzonymi a ich rówieśnikami pełnosprawnymi. W jego badaniach wystąpiły jednocześnie różnice istotne statystycznie między dziewczętami lekko upośledzonymi a ich rówieśniczkami pełnosprawnymi. Dziewczęta pełnosprawne umysłowo w większym stopniu identyfikowały się z normami moralnymi,
które stanowią podstawę regulacji stosunków interpersonalnych z otoczeniem. R. Kościelak (1996, s. 213
i in.) dowodzi, że poziom empatii tej młodzieży jest zbliżony do poziomu młodzieży w normie intelektualnej (...). Empatia ściśle wiąże się z umiejętnością odczytywania sytuacji społecznych, w których zaistnieć
może potrzeba odkrywania i realizowania wartości.
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(...) powiedzieć” – pisze Chełstowski, – „że upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego nie
musi stanowić przeszkody w dostępie do świata wartości” (K. Chełstowski, 2003, s. 294).
Autor jednak zauważa, podobnie jak A. Giryński, że otwartym pozostaje pytanie, na ile
deklarowane wartości przekładają się na konkretne wybory w sytuacjach społecznych.
Uzależnienie procesu powstawania i kształtowania się wartości od rozwoju psychofizycznego słusznie, moim zdaniem, budzi sprzeciw wyznawców teorii obiektywistycznych. Z założenia bowiem człowieka sprowadza się „do poziomu psychofizycznego
organizmu (...), jednocześnie tak rozumianego człowieka czyni twórcą wartości: skoro
choruje organizm, <chorować> muszą także – jako pochodzące od niego – same wartości” (M. Opoczyńska, 2000, s. 36-37). Czy posuwając się dalej w rozważaniach, należałoby stwierdzić, że niepełnosprawny człowiek to niepełnosprawne wartości? K. Chełstowski stwierdza również, że „wartości nie możemy (...) utożsamiać z pragnieniami,
postawami, nawykami, zainteresowaniami czy też potrzebami” (K. Chełstowski, 2003,
s. 204; por. S. Kunowski, 2003). Ponieważ, jak tłumaczy, „jeśli (...) utożsamiamy wartości (a konkretnie wartości wyższe) z pragnieniami, postawami, nawykami, potrzebami
itp., krótko mówiąc z realizacją pewnych skończonych czy zaspokojonych zadań, stawiamy je na poziomie naszej psychofizyczności, zaczynamy interpretować je z punktu
widzenia własnej osoby” (tamże, s. 205).
Przychylając się do sympatyków obiektywizmu aksjologicznego, koniecznie należy jednak zwrócić także uwagę na subiektywistyczne koncepcje wartości, proponujące
relatywne do nich podejście. Według tych koncepcji wartości mają naturę subiektywną
i utożsamiane są z doznaniem podmiotowym. Mają więc względny charakter i „występują wówczas, gdy stanowią przedmiot potrzeb, pragnień, zainteresowań. Zależą od
podmiotu poznającego, jego potrzeb, dążeń, preferencji, pozycji społecznej, wykształcenia – istnieją dla podmiotu” (K. Chałas, 2003, s. 24).
Na tym gruncie to człowieka czyni się twórcą wartości. Sprowadza się tu wartości do preferowanych przez jednostkę celów, potrzeb czy postaw lub utożsamia się je
z wrodzonymi możliwościami ludzkiej natury (psychologia humanistyczna). Natomiast
proces kształtowania się indywidualnego systemu wartości opiera się zgodnie z tymi
koncepcjami na udziale czynników tkwiących w środowisku, w tym na procesie wychowania oraz na czynnikach istniejących w samym człowieku. Te ostatnie są „(...) związane
zarówno z poziomem dojrzałości jego organizmu psychofizycznego, jak i z jego autonomicznymi decyzjami i wyborami” (M. Opoczyńska, 2002, s. 36). Sposób rozumienia
wartości i ukierunkowanie autonomicznej jednostki na ich realizację jest więc następstwem procesu socjalizacji jednostki. Ponadto determinowany jest poziomem rozwoju
psychofizycznego (tamże). W koncepcjach subiektywistycznych wartym uznania, moim
zdaniem, jest zwrócenie uwagi na rolę oddziaływań socjalizacyjnych. Poprzez internalizację wartości, będących wytworem kultury środowiska jednostki, ta jednostka nie tylko
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uczy się wartościowania, ale także nabywa i kształtuje określony system wartości, czyli
to, co traktuje się „jako procesy składające się na rozwój moralny jednostki” (A. Giryński, s. Przybylski, 1992, s. 18).
Bez względu na różne w koncepcjach obiektywistycznych i subiektywistycznych
opisy odniesienia człowieka do wartości – jak pisze M. Opoczyńska – „(...) każdy z nich
pozwala na stwierdzenie, że bycie człowieka wobec wartości nie jest byciem statycznym,
lecz jest procesem, w którym stopniowo dochodzi do wykształcenia indywidualnego
świata wartości, decydującego o tym, którym ze <spotkanych> wartości człowiek chce
<służyć>, a od których się odwraca” (M. Opoczyńska, 2000, s. 35).
Istnienie wartości moralnych – pisze W. Cichoń – „(...) ma swoje źródło w decyzjach i czynach osobowego ludzkiego „ja”, w którym powstają, krystalizują się jakościowo i w którym posiadają swoje dalsze trwanie” (W. Cichoń, 1996, s. 54). Zatem, jak
twierdzi Cichoń, wartości moralne dotyczą nie tylko zachowania, postępowania człowieka, ale przysługiwać mogą także „(...) jego decyzjom, intencjom, zamiarom, a także
jego osobowemu ja (...) – i jak przypuszcza dalej – przysługujące tym różnym podmiotom [czyn, intencja, ja, itd. ] wartości moralne mogą być w różny sposób związane egzystencjalnie z człowiekiem, a więc mogą posiadać różne sposoby istnienia, odmienną ważność aksjologiczną i być również w odmienny sposób dostępne poznawczo”
(tamże, s. 54).
Myśl tę potwierdza W. Morszczyński, uznając za wartości moralne „wyłącznie
wartości osób, ich działań i intencji” (W. Morszczyński, 1986, s. 89). Także M. Węgrzycka, analizując szczególność poznania moralnego i zwracając uwagę na jego specyfikę, dostrzega, że „wartości moralne są realizowane lub niweczone w decyzjach
i czynach człowieka oraz w nim samym jako podmiocie sprawczym” (M. Węgrzycka,
1994, s. 98).
Z kolei H. Piluś zwraca uwagę na fakt, że skala wyznawanych wartości oraz stopień ich akceptacji wzmacnia własne poczucie godności (H. Piluś, 1989, s. 181).
Poczucie godności, jak należałoby stwierdzić, odnosi się do wartości moralnych,
określając stosunek człowieka do samego siebie. Jej odczuwanie implikuje takie postępowanie, które pozwala osobie zachować szacunek dla siebie.
W wymienionej wcześniej definicji G. Veseya i P. Foulkesa poczucie godności również traktowane jest jako cecha osobowości rozumiana jako „skłonność do zachowania
się w określony sposób, wyrażająca się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach”
(L. A. Pervin, 2002, s. 76).
Można by więc powiedzieć, iż poczucie godności jako cecha moralna wyraża się
w odczuwaniu takich własnych dyspozycji, które nakazują człowiekowi reagować w sposób godny w sytuacjach odczuwanych jako naruszające prywatny, moralny czy społeczny status człowieka. „Dyspozycje, jakie człowiek otrzymuje i jakie zastaje, związane
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z jego biologicznym wyposażeniem i środowiskiem, z jakiego pochodzi mają pierwotnie – zdaniem Frankla – neutralny bądź ambiwalentny charakter i stają się pozytywnymi bądź negatywnymi czynnikami rozwoju dopiero w zależności od tego, co człowiek
z nimi zrobi: jak je wykorzysta, jaką w ich obliczu podejmie decyzję, czy zamieni je
w cnoty, czy uczyni balastem” (za: M. Opoczyńska, 2002, s. 24).
Za taką dyspozycję uznaję indywidualną (sobie tylko właściwą – możliwą) wrażliwość osoby na sytuacje, które postrzega jako nieetyczne i przyjmuję za M. Wawrzak-Chodaczek, iż „(...) zakres wrażliwości na te sytuacje może być różny i zależny od wyznawanego systemu wartości, historycznego rozwoju, świadomości społecznej, moralnej
dojrzałości osobniczej (M. Wawrzak-Chodaczek, 2000, s. 422). Jeśli więc wrażliwość
uznamy za dyspozycję człowieka związaną bezpośrednio z poczuciem godności, a zależną między innymi od świadomości moralnej, to z kolei, zgadzając się z poglądem, iż
„sumienie to świadomość moralna” (J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, 1993, s. 294), można
by powiedzieć, że poczucie godności zależy od tego sumienia.
W podręczniku pt. „Etyka” J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp określają sumienie jako
zdolność wydawania ocen dotyczących wartości własnego moralnego postępowania,
które informuje o tym, co jest, a co nie jest etycznie wartościowe (1993). Ma ono zatem rangę oceny moralnej ustalającej stosowność lub niestosowność postępków moralnych. Mam tu na myśli bliskość poczucia godności z sumieniem, w tym miejscu, gdzie
przypisuje się znaczenie roli wartościowań czynów moralnych (ponieważ niezbędnym
elementem tych procesów jest zawsze ocena czynów człowieka jako podmiotu wobec
siebie i innych osób).
„Częścią etycznego doświadczenia człowieka jest fenomen sumienia, będący aktem rozumu rozpoznającym intuicyjnie granice pomiędzy dobrem i złem. Sumienie nie
tylko rozpoznaje generalne normy moralne, lecz także poucza o sposobie realizacji dobra w konkretnych okolicznościach” (St. Kowalczyk, 1996, s. 141). Według V. E. Frankla: „Sumienie ma charakter intuicyjny, wrodzony i instynktowny [pewny, nieomylny]
i możliwe, że jako prerefleksyjne aksjologiczne samozrozumienie jest w zarodku ukształtowane już na poziomie biologicznym. (...) Sumienie (...) pozwala (...) w każdej sytuacji
dostrzec obok tego, co faktyczne i co możliwe, również to, co zadane, a czego domagają
się ukryte w sytuacji wartości” (za M. Opoczyńska, 2002, s. 37-38).
Tomasz z Akwinu określa sumienie jako „rozum wydający sądy moralne” (P. Vardy, P. Grosch, 1995, s. 128) czy inaczej głos ludzkiego rozumu. „Ma on moc zobowiązania: nakazuje, co należy czynić i zakazuje, czego czynić nie wolno” (J. Jarco, Z. Kalita,
M. Semp, 1993, s. 294). Rozum ludzki, nie tworząc prawa naturalnego, tj. „zbioru uniwersalnych, niezmiennych i obligatoryjnych zasad moralnych”, rozpoznaje je (J. Maritain, 1988, za: St. Kowalczyk, 1996, s. 140). Człowiek posiada ponadto naturalne
skłonności umysłowe, do których należą „wewnętrzne imperatywy typu: czyń dobro”
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(tamże). Zakładam, że poczucie godności jako wyraz szacunku dla siebie samego, opartego na poczuciu własnej tożsamości moralnej, ilustruje świadomość norm etycznych.
Odczuwanie ich determinowane byłoby stopniem wywiązania się z zobowiązania nadanego przez własne sumienie. Natomiast wola realizacji „odczytanych” w sobie norm
etycznych to podjęcie w sytuacji moralnego dylematu takiego działania, które nazywam
działaniem moralnym.
Zgodnie z personalistyczną normą moralności człowiek może normy rozpoznać
i realizować, ale ponieważ nie jest twórcą własnej natury, nie może ich kreować, tworzyć.
W swej wewnętrznej naturze odczytuje on „moralne <powinienem>” (St. Kowalczyk,
1996, s. 141).
Zupełnie odmienne podejście prezentują przedstawiciele nurtu behawioralnego,
według których źródła wartości istnieją wyłącznie poza samym człowiekiem. Zgodnie
z koncepcją B. F. Skinnera (reprezentuje behawioryzm) godność nie jest ani stanem
wewnętrznym, ani stanem świadomości, lecz jest cechą zewnętrznego zachowania i cechą środowiska. Dlatego Skinner twierdzi, iż: „godność nie jest zakorzeniona w osobie
czy w jej umyśle, lecz jest formą opisu otoczenia, w którym znajdują się bodźce zwane
wzmocnieniami pozytywnymi” (za J. Kozielecki, 1995, s. 62). „Operując wzmocnieniami pozytywnymi, uzyskuje się kontrolę nad zachowaniem. Powtarzając wzmocnienie lub wycofując je, można efektywnie modyfikować zachowanie. (...) Wielokrotne
powtarzanie zachowań skutecznych (przynoszących wzmocnienia pozytywne) prowadzi do ukształtowania nawyku. (...) Człowiek jest taki, jakie ma nawyki, a nawyki te
są takie, jakie są wymagania [lub ogólniej cechy] sytuacji. Moralność, wolność, ludzka
godność – to cechy sytuacji, nie zaś człowieka” (B. F. Skinner, 1978, za: J. Strelau,
2000, s. 76). To, czy będzie on miał godność, zależy zatem – wg Skinnera – tylko od
zewnętrznych okoliczności. Człowiek nie kieruje się żadnymi wartościami, ponieważ
na gruncie behawioryzmu Skinnera są one traktowane tylko jako pozytywne (nagroda, uniknięcie kary) lub negatywne (kara) następstwa zachowań (por. M. Opoczyńska, 2002).
Podejście behawiorystyczne pozostaje w konflikcie do współczesnej psychologii
humanistycznej reprezentowanej przez A. M. Maslowa, C. R. Rogersa czy D. H. Heatha. Autorzy ci podkreślają rolę rozwoju autonomii jednostki i uniezależnienia się od
nacisków zewnętrznych. Koncepcja ta podkreśla wagę samoaktualizacji (aktualizowania swej prawdziwej natury) w procesie rozwoju, uzależnionej od sił wewnętrznych
oraz od wewnętrznych regulatorów osobistego postępowania. „Poddanie się sterowaniu zewnętrznemu jest stanem, który zaklasyfikować można jako prowadzący do patologii albo już patologiczny (...). Człowiek sterowany z zewnątrz jest zdeterminowany,
człowiek sterowany od wewnątrz – dysponuje swobodą wyboru zachowania. Człowiek
wewnątrzsterowany jest podmiotem, a jego zachowanie – wyrazem tej podmiotowości,
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w odróżnieniu od człowieka – przedmiotu, którego zachowanie jest efektem manipulacji zewnętrznej” (J. Strelau, 2000, s. 78). Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami
na temat godności ludzkiej i godności osobistej trudno byłoby zaakceptować pogląd
Skinnera.
3. Warunki konieczne w procesie kształtowania się
poczucia godności
Ważnym dla procesu odczuwania własnej godności jest zaistnienie określonych warunków, które, zakładam, iż są identyczne z niezbędnymi dla urzeczywistniania wartości
moralnych. W. Cichoń wyróżnia dwie podstawowe grupy warunków niezbędnych dla
urzeczywistniania wartości moralnych. „Pierwsza z tych grup obejmuje warunki, które musi spełniać świat będący terenem działalności ludzkiej, druga natomiast – warunki, które musi spełnić człowiek jako podmiot moralności” (W. Cichoń, 1996, s. 55).
W tym mieści się świadomość własnych intencji i znajomość samych wartości. Zasadniczym warunkiem pierwszej grupy jest taki nieobojętny wartościowo, aksjologiczny świat,
w którym człowiek może, ma potencjalną szansę swobodnego działania i realizowania
wartości. Jak mocno otoczenie determinuje poczucie godności, niech potwierdzi fakt,
że to poczucie może w różny sposób zmieniać się pod wpływem osądu społecznego,
kształtować się w znacznym stopniu ze względu na opinię innych ludzi. Brak szacunku
ze strony innych może być na przykład wynikiem zaniku zasady poszanowania godności ludzkiej zrodzonej przez zewnętrzny przymus. „Jeżeli jest on boleśnie odczuwany nie
może powstawać szacunek dla samego siebie, ale i dla innych. Wtedy rozwija się jedynie poniżenie, rezygnacja z własnej godności, poczucie małowartościowości i niemocy”
(J. Kozielecki, 1977, s. 17). Podobnie twierdzi M. Kościelska, twórczyni oryginalnej
koncepcji upośledzenia. Autorka podkreśla bardzo istotny dla rozwoju psychicznego
osób upośledzonych aspekt, jakim jest doświadczanie patologicznych warunków życia.
Pisze „w sytuacji (...), kiedy stale jest atakowane poczucie godności, sposobem na przetrwanie jest zahamowanie wszelkiej własnej aktywności psychicznej i stanie się narzędziem w rękach innych” (M. Kościelska, 2000, s. 211).
Nieprawidłowe warunki życia, w tym typ relacji z otoczeniem, stanowią zatem źródło tworzenia się różnych form patologicznych mechanizmów regulacji zachowania, np.
zablokowania chęci do podejmowania przez upośledzonych jakichkolwiek zachowań.
„Ten stan – co wyraźnie zaznacza Kościelska – nie musi być wyrazem drastycznie ograniczonej przez czynniki organiczne możliwości rozwoju psychiki. To może być też wyraz zablokowania myślenia, czucia, działania jako forma obrony przed wysoce traumatycznymi
warunkami życia” (tamże). W takich warunkach zahamowany zostaje nie tylko rozwój
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sfery poznawczej, ale i formowania się „ja podmiotowego”, w związku z czym upośledzony
człowiek nie może się rozwijać jako osoba. W takiej sytuacji, jest niemożliwe rozważanie
na temat wewnętrznej odpowiedzialności człowieka, którą uznaje za warunek prymarny
dla urzeczywistniania wartości moralnych.
Dlatego bezwzględnym warunkiem dla realizacji wartości jest określona sfera wolności, która łączy niejako te dwie wyróżnione grupy.
Wychodząc od rozważań Cichonia, który stwierdza, że: „(...) sfera wolności – jako
warunek realizowania wartości moralnych – musi obejmować zarówno wewnętrzną
dziedzinę bytu człowieka, a więc wolność woli, zamiaru decyzji, wyboru, intencji, jak
i dziedzinę zewnętrzną, a więc wolność czynu, postępowania, działania” (tamże, s. 56),
należy szczególnie podkreślić znaczenie tworzenia takich warunków, które Kościelska
określa jako „przestrzeń indywidualną”. W niej bowiem dopiero może zaistnieć normalna aktywność poznawcza i właściwe korzystanie z doświadczeń. Odkrywanie i urzeczywistnianie wartości wśród osób upośledzonych to – jak z kolei pisze K. Chełstowski –
najpierw pomoc w ich zauważeniu, stwarzanie warunków do ich realizacji, a następnie
pełne ich doświadczanie (K. Chełstowski, 2003).
W związku z tym warto by jeszcze wyraźniej podkreślić warunek, na który zwraca
uwagę H. Romanowska-Łakomy, a mianowicie, że poczucie godności wiąże się z odczuwaniem własnej wartości wewnętrznej. Rozwija się ono poprzez potwierdzanie tej
wartości (H. Romanowska-Łakomy, 1996). Natomiast zagrożenie czy zaniżenie poczucia wewnętrznej wartości wywołuje potrzebę potwierdzenia poczucia własnej godności
(H. Romanowska-Łakomy, 1996).
O jego deformacji decyduje, jak pisze K. Chałas, zaniżanie poczucia własnej wartości, które powodują kompleksy, skłonności do negacji, nadmierny autokrytycyzm,
presja środowiska czy ataki ze strony osób, którym jednostka podlega (K. Chałas, 2003).
Podobnie uważa M. Wawrzak-Chodaczek, mówiąc, iż potrzeba poczucia godności staje
się szczególnie widoczna w sytuacjach zniewolenia, ograniczenia wolności czy upokorzeń” (M. Wawrzak-Chodaczek, 2000, s. 422-423).
Innym z warunków wynikających niejako ze wszystkich powyższych jest poczucie
nietykalności rozumianej jako „społeczne narzędzie obrony własnej niezależności przed
wpływami innych osób”, a które zdaniem A. Grzegorczyka wiąże je z poczuciem godności (A. Grzegorczyk, 2003, s. 119).
Wracając do podanej przez Cichonia drugiej grupy warunków zależnych od samego człowieka, należałoby naturalnie połączyć je z tym, co K. Starczewska nazywa uznaniem wzajemnym czyli doświadczaniem drugiej osoby jako podmiotu, który też doświadcza (K. Starczewska, 1978, s. 235). K. Starczewska, analizując status wartości moralnych,
dochodzi do przekonania, że doświadczenie ludzkie jest tym, co pozwala na spojrzenie na
wartości poprzez człowieczą aktywność. Doświadczenie rozumiane jako „kontakt, jaki za29

chodzi między podmiotem a światem dzięki podmiotowej aktywności. Doświadczeniem
jest więc zarówno postrzeganie – czegoś, jak i myślenie – o czymś, wyobrażenie sobie –
czegoś, jak i działanie w stosunku – do czegoś, a także emocjonalne i nawet czysto somatyczne reagowanie – na coś” (K. Starczewska, 1978, s. 232). Zwracając uwagę na tak ważny aspekt, jakim jest uznanie wzajemne, autorka konkluduje: „możliwe dzięki uznaniu
wzajemnemu doświadczenie pełnej konfrontacji mojej podmiotowej autonomii z twoją podmiotową autonomią jest tym właśnie doświadczeniem, które pozwala zrozumieć,
o co chodzi w moralności” (tamże, s. 237).
Wszystkie te warunki, podsumowuje twierdzenie J. Kozieleckiego, iż to właśnie
„poznanie czyjejś godności jest początkiem kształtowania godności własnej” (J. Kozielecki, 1977, s. 32).
Dlatego też kolejnym, bardzo ważnym warunkiem staje się świadomość społeczna. Wynikać winna, z przekonania, iż właśnie ze względu na godność, człowiekiem nie
można w sposób wolny dysponować, a i człowiek w stosunku do siebie samego musi
być przekonany o niezaprzeczalnej swej wartości. Inaczej działania czy zachowania własne lub innych, mogą zniszczyć osobę, jej indywidualność, a w konsekwencji jej człowieczeństwo. Brak odpowiedniej wiedzy i wrażliwości społecznej wynikać może między innymi z nieodpowiednio prowadzonej działalności edukacyjnej. Z tego powodu
bezsprzecznie olbrzymią rolę pełnić muszą takie oddziaływania wychowawcze, o jakich
pisze W. Cichoń „(...) nie powinno się ograniczać do przekazywania gotowych wzorów
i schematów postępowania, lecz powinno zmierzać do <nauczenia> wychowanka urzeczywistniania osobowych wartości” (W. Cichoń, 1996, s. 159). Zgodne jest to, moim
zdaniem, z poglądem Frankla, że wartości musimy przeżywać, musimy nimi żyć (M. Opoczyńska, 2002, s. 37). Są one bowiem „(...) obiektywnie zadane człowiekowi do realizacji”, a ponadto są „dobrami zewnętrznymi względem osoby ludzkiej” (K. Chełstowski,
2003, s. 204). Trudno więc nie zgodzić się z przyjętym w koncepcji Frankla stanowiskiem, iż wartości nie można na drodze intelektualnej wpajać, nie można się ich uczyć.
Wydawać by się mogło w związku z tym, że jest to jednak podejście ograniczające funkcję
procesu wychowania i uczenia. Nic bardziej mylnego, gdyż problem tkwi nie w tym, czy
można wartości uczyć, lecz w tym jak to robić, by – jak postuluje S. Hessen – „wychowanek realizował je za własnym przyzwoleniem, a nie pod przymusem” (S. Hessen, 1997,
s. 80, za: M. Malicka, 2002). M. Malicka tak wyjaśnia pogląd Frankla: „przekazywanie
wartości bywa jednak trudne nie tylko ze względu na ich sposób istnienia, ale i na sposób ich poznawania (...). Świadomość wartości nie jest bowiem równoznaczna z wiedzą
o nich. Nie wystarczy sama informacja o wartości, ażeby wiedzieć, czym ona jest, a tym
bardziej, by uznać ją za własną. Bo, żeby uznać wartość za własną, trzeba jej najpierw
osobiście i bezpośrednio doświadczyć. Doświadczyć zaś oznacza – w ścisłym sensie tego
słowa – przeżyć emocjonalnie” (tamże, s. 280).
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4. Poczucie godności jako regulator zachowań godnościowych
i antygodnościowych
Na ile poczucie godności osobistej ocenić można poprzez dokonane przez jednostkę wybory określonych zachowań moralnych  4 i od czego one zależą?
Istotę człowieka poznajemy w jego działaniu, twierdzi K. Wojtyła. To działanie
(czyn) ujawnia osobę ludzką. Działając, zdaniem Wojtyły, człowiek stanowi o sobie
i w ten sposób nadaje moralny wymiar swemu czynowi. Czyn może być zgodny lub nie
z osobistymi poglądami, przez co staje się dobry lub zły moralnie. Podłożem dla naszych
moralnych osądów czynów są nazwane przez Ch. Taylora „ramy” (frameworks), które
umożliwiają dokonywanie wartościowania. Autor tak je wyjaśnia: „To, co nazywam
ramą, inkorporuje rozstrzygający zbiór jakościowych dystynkcji. Myśleć, czuć, oceniać
w obrębie takiej ramy oznacza funkcjonować z poczuciem, że pewne działanie lub sposób życia bądź odczuwania jest nieporównywalnie wyższy niż pozostałe, które są nam
bardziej bezpośrednio dostępne” (za: R. Tańczuk, 1997, s. 130). Myślę, że w wymiarze
godności taką ramą są wartości moralne, dzięki którym człowiek może skutecznie przeciwstawiać się złu. Rama ta określa możliwie korzystne zachowanie się ludzi. Godne zachowanie oznacza „zachowanie odpowiadające godności osoby zachowującej się. Czyn
lub traktowanie odpowiadające godności to takie, które można uznać za właściwe dla
osoby obdarzonej daną godnością” (A. Grzegorczyk, 2003, s. 116). „(...) człowiek postępujący w sposób godny to taki, który jest godny być nazwanym człowiekiem porządnym lub uczciwym” twierdzi Grzegorczyk (tamże, s. 119). Zgodnie ze stwierdzeniem
E. Hurlock, można by godnościowe zachowanie określić jako takie, które „zgodne jest
z kodeksem moralnym grupy społecznej (...), regulowane przez pojęcia moralne, tzn.
zasady postępowania, do których przywykli ludzie żyjący w danym kręgu kulturowym,
a które określają wzory oczekiwanych zachowań wszystkich członków grupy” (E. Hurlock, 1985, s. 183). Antygodnościowe zachowanie zaś to takie, które „niezgodne jest
z oczekiwaniami społecznymi. Zachowanie takie nie wynika z nieznajomości owych
oczekiwań, lecz raczej z dezaprobaty standardów społecznych lub z braku poczucia obowiązku, aby się do nich dostosować” (tamże). W zachowaniach antygodnościowych
wyróżnia się sytuacje, w których człowiek traci swą godność przez czyny haniebne oraz
utratę godności przez haniebne zachowanie innych ludzi, którzy tej godności nas pozbawiają np. traktowanie człowieka jako numeru w obozach koncentracyjnych. To stwierdzenie wywołuje sprzeciw zwolenników personalistycznej koncepcji człowieka, którzy
twierdzą, że nikt nie jest w stanie – poza podmiotem – odebrać człowiekowi jego osobo4 Wg M. Środy określone zachowania moralne odpowiadają uznawanym kryteriom dobra, słuszności i powinności (M. Środa, 1994, s. 7).
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wościowej wartości (A. Rodziński, 1980, s. 92). Wśród antygodnościowych zachowań
M. Ossowska wymienia: poniżanie się lub pozwalanie na poniżanie się w celu osiągnięcia korzyści osobistych, schlebianie, ślepe posłuszeństwo, kłamstwo, traktowanie drugiego człowieka jako narzędzia, rezygnacja z własnych wartości, nadmierne wywyższanie
się czy rezygnacja z własnego oblicza (M. Ossowska, 1985, s. 54-55).
Z kolei J. Kozielecki twierdzi, że im bardziej człowiek działa na rzecz innych z wewnętrznego przekonania, ze szlachetnych pobudek, tym bardziej to, co robi, umacnia
jego poczucie godności własnej (J. Kozielecki, 1977, s. 32).
Podobnie moralny punkt odniesienia wobec zachowań godnościowych prezentuje
W. Woronowicz. Wymienia te zachowania, które świadczą o poczuciu godności. Według autorki odczuwa godność ten, kto:
–– wyraża się w wolności, podmiotowości i odpowiedzialności;
–– szanuje siebie oraz inne istoty (ludzi, zwierzęta i rośliny);
–– miłuje prawdę i stanowczo przeciwstawia się wartościom negatywnym;
–– dba o swój honor i honor innych;
–– ma wolę przyznania się do błędu;
–– dokonuje wyborów w zgodzie z własnym honorem;
–– przekłada dumę ponad korzyści (honorowe postępowanie i zachowanie się
w trudnych sytuacjach);
–– wyraża się w samodzielności myślenia, a więc w postępowaniu nacechowanym
refleksyjnością (W. Woronowicz, 2000, s. 192).
Urzeczywistnianie i prezentowanie wymienionych powyżej zachowań godnościowych wymaga, określonych uwarunkowań osobowościowych, jak chociażby preferowanego stylu życia, wrażliwości moralnej, poczucia własnej wartości czy samooceny własnych decyzji. One z kolei mnożą kolejne, jak chociażby siłę woli podejmowania takich
decyzji, które wypływają z własnego przekonania co do ich słuszności, a w wyniku czego człowiek zyskuje szacunek otoczenia. Dobra wola z kolei nie jest, jak przypuszczam,
w procesie nabywania czy tracenia poczucia godności jedynym i wystarczającym wskaźnikiem jakości zachowania. J. Tischner w swojej koncepcji moralnej dzielności łączy
dobrą wolę z wewnętrznym poczuciem obowiązku, które wyraża się w kategorycznym
stwierdzeniu „tak trzeba” (J. Tischner, 1993). Wysuwa się więc kolejne uwarunkowanie
podejmowania godnościowych zachowań, jakim są ludzkie przekonania. Człowiek postępuje zgodnie z nimi, gdy istnieje pełna zgodność między „ja” idealnym (sfera powinności) a „ja” moralnym (stan postaw i dążeń) (Z. Szawarski, 1983, s. 100). Natomiast
gdy „ja” idealne zostaje zniszczone, człowiek zatraca wszelkie kryteria oceny samego
siebie, następuje dezintegracja moralna (tamże, s. 101-102). Podkreślić tu należy, także
znaczenie motywacji, która zależy od tego, co ceni, jakie przekonania ma dana osoba
i jak skutecznie potrafi stawać w obronie własnego systemu przekonań.
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O jakości zachowania się człowieka wobec siebie i innych jako wskaźnika nabywania lub tracenia poczucia godności osobistej mówi też J. Kozielecki (J. Kozielecki,
1988, s. 10). Twierdzi on, iż człowiek osiąga godność osobistą w działaniu, określa jednocześnie pole tego działania. Jest nim rozwiązywanie konfliktów moralnych, w które
człowiek jest uwikłany. Kiedy broni swego „ja” i zachowuje wierność wobec siebie podejmując działania skierowane ku celom pozaosobistym, buduje zręby swojej godności
(J. Kozielecki, 1988).
5. Etapy rozwoju moralnego człowieka a ocenianie moralne
E. Fromm zauważa: „Podstawą naszych przekonań o tym, co jest moralnie dobre,
a co złe, powinna być znajomość natury ludzkiej oraz praw jej duchowego rozwoju”
(E. Fromm, 1955, za: Z. Olek-Redlarska, 2002, s. 26).
Zachowanie antygodnościowe może być spowodowane, na przykład, niemożnością zrozumienia norm i zasad moralnych (jak w przypadku małego dziecka, osoby głębiej upośledzonej), bądź w ogóle ich nieznajomością. Dlatego antygodnościowe zachowanie człowieka może być wynikiem nieznajomości tego, czego od niego się pod tym
względem oczekuje. Zasadnym jest więc poznanie, w jakim okresie rozwojowym osoba
jest z założenia zdolna do uznawania wartości moralnych, w jakim do przestrzegania
norm etycznych dla nich samych, a nie ze względu na zaskarbienie sobie społecznego
uznania. W związku z tym należałoby zadać jeszcze pytanie, czy i jak rozumowanie moralne jest powiązane z moralnym postępowaniem. W przypadku np. dzieci: „Psychologowie poznawczy zajmujący się rozwojem twierdzą, że rozumowanie moralne i postępowanie moralne powinny sobie odpowiadać i wykazywać stałość w różnych sytuacjach.
(...) Teoretycy społecznego uczenia się przedstawiają odmienne tezy. Dowodzą, że jeśli
występuje pewien związek między rozumowaniem moralnym i postępowaniem moralnym, to nie jest on zbyt silny, ponieważ to, co dzieci mówią, odzwierciedla w pewnym
sensie niezależne procesy (za: Z. Olek-Redlarska, 2002, s. 35).
Możliwość zachowań godnościowych, a także ich ocena, jak można przypuszczać, łączy się ze stopniem osiągniętego stadium rozwoju moralnego, ale ich nie wyznacza (nie musi ich gwarantować). L Kohlberg twierdzi, że „wiele jednostek może
w ogóle nie osiągnąć najwyższego stadium rozwoju moralnego” (L. Kohlberg, 1966, za:
Z. Olek-Redlarska, 2002, s. 69). Stadia te są zróżnicowane i mają liczne formy pośrednie, ze względu na równie zróżnicowane struktury poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, decyzyjne i działaniowe. Za szczególny okres rozwoju moralnego uważa Kolhberg
okres dojrzewania i wczesnej młodości (tamże). Należy tu jednak zauważyć, za Z. Olek-Redlarską: „J. Piaget i jego kontynuatorzy (reprezentujący tzw. poznawczo-rozwojową
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teorię moralności) nie przywiązują szczególnej wagi do zachowań moralnych. Koncentrują się na tym, jakimi kryteriami moralnymi posługują się dzieci w rozstrzyganiu problemów moralnych oraz na zmianach, jakie w tym zakresie zachodzą wraz z wiekiem
dziecka” (J. Trempała, 1993, za: tamże, s. 69).
J. Piaget, przeprowadzając analizę rozwoju poznawczego dziecka, zwrócił uwagę
na fakt, iż warunkuje on jego aksjologiczny rozwój, w tym moralny. Uważał, że rozwój
moralny przebiega podobnie jak rozwój poznawczy w stadiach, które po sobie następują, a ponadto jedno warunkuje drugie. Podobnie L. Kohlberg ujmuje rozwój moralny
w określonych, ale już stałych stadiach. Dotyczą one każdego człowieka, mogą jedynie,
zgodnie z indywidualnym rozwojem, przesuwać się w czasie (za: Z. Olek-Redlarska,
2002). E. Hurlock, analizując proces osiągania przez dziecko rozwoju moralnego, odwołuje się do teorii Piageta i Kohlberga. Ujmuje go w dwie fazy. Pierwsza z nich to rozwój postępowania moralnego, druga to rozwój pojęć moralnych (E. Hurlock, 1985).
Rozwój postępowania moralnego i jego społeczna gratyfikacja zależą od procesu pierwotnej socjalizacji. O tym, jak dziecko się zachowa, gdy będzie musiało dokonać wyboru – według Hurlock – decyduje wiele przyczyn: presja społeczna, to, co o sobie
myśli samo dziecko, to, jak jest traktowane przez rodzinę i rówieśników oraz jakie ma
pragnienia w danym momencie (tamże).
J. Piaget obserwował u dzieci między innymi ewolucję w stosowaniu się do reguł
postępowania. Podział na stadia i charakterystyka rozwoju moralnego dokonana przez
J. Piageta pozwala zrozumieć nie tylko z jakich względów konkretne działania mogą być
oceniane przez jednostkę, ale przybliża intencje tych działań. Wyróżnił na tej podstawie
dwie fazy rozwoju moralnego: heteronomiczne stadium rozwoju moralnego, w którym
postawę wobec norm określa się jako realizm moralny lub okres moralności przymusu
oraz stadium autonomii, nazwane też okresem moralności współdziałania i współpracy. W pierwszej fazie osoba (dziecko) traktuje zewnętrzne sankcje jako podstawowy
powód, dla którego należy przestrzegać reguł moralnego postępowania. Stąd automatyczne posłuszeństwo wobec zasad bez rozumowania i oceniania. Jednostka traktuje
postępowanie na dwóch przeciwnych biegunach oceny, czyli dobre – złe. Motywacja
aksjologiczna nie determinuje zachowań, bowiem o podjęciu działania decyduje oczekiwany i upragniony rezultat. Pomijana jest intencjonalność czynu. Ktoś źle zrobił, bo
został ukarany, a nie dlatego, że postąpił niegodnie (ocena wymiaru samego czynu).
Uczucia moralne odczuwane są w wyniku jednostronnego autorytetu dorosłego, a zasady przez niego reprezentowane przyjmuje osoba, w tej fazie rozwoju moralnego, bez
kwestionowania.
W stadium moralności autonomicznej ocenia się nie tylko wymiar samego czynu,
ale i intencje jego sprawcy. Jednostka zwraca uwagę na kontekst zdarzenia czy czyjegoś
zachowania się. Ponadto zwraca uwagę na wieloznaczność oceny (J. Piaget, 1967).
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Stadia rozwoju moralnego, według L. Kolhberga (J. Strelau, 2000, s. 266) przedstawiają się następująco:
I. Poziom moralności przedkonwencjonalnej (wiek przedszkolny i młodszy wiek
szkolny)
1. Moralność unikania kary
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia irracjonalnego strachu przed
karą, interesy i punkt widzenia innych nie są brane pod uwagę, skutki czynności określają, czy jest ona dobra, czy zła.
2. Moralność własnego interesu
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia nagród i przewidywanych korzyści osobistych, działania „dobre” to te, które mają na celu dobro własne,
a nie innych, potrzeby innych są uwzględniane, o ile rezultat działania jest
korzystny z punktu widzenia własnego dobra.
II. Poziom moralności konwencjonalnej (orientacyjny wiek 13–16 lat)
3. Moralność harmonii interpersonalnej
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia przewidywanego braku aprobaty ze strony osób pozostających w bezpośrednich interakcjach oraz na
podstawie wyobrażeń o „znaczących” i „grzecznych” osobach, czynność jest
oceniana jako dobra albo zła ze względu na intencje jednostki, cenione są
społecznie akceptowane standardy zachowania.
4. Moralność prawa i porządku
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia uznanych autorytetów, obowiązujących norm i pełnionych ról społecznych, zwraca się uwagę nie tylko na motywy działania jednostki, ale również na punkt widzenia systemu
społecznego.
III. Poziom moralności pokonwencjonalnej (orientacyjny wiek 16–20 lat)
5. Moralność umowy społecznej
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ogólnych norm, które są uznane i zweryfikowane przez ogół członków społeczeństwa przy uwzględnieniu
relatywnej wartości osobistych opinii jednostki, świadomość, że czasami
moralny i prawny punkt widzenia mogą pozostawać w konflikcie, to co
słuszne, zależy od opinii większości w danej grupie społecznej.
6. Moralność uniwersalnych zasad etycznych
– podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ustalonych i uogólnionych
przez siebie zasad etycznych, równość praw każdej jednostki oraz szacunek
do jej godności mają najwyższe znaczenie.
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Podsumowanie
Łącząc dotychczasowe rozważania oparte na literaturze przedmiotu można powiedzieć, że godność jest wartością podstawową, uznawaną za jedną z najważniejszych
w życiu każdego człowieka. Choć trudno definiowalna, jest utożsamiona z człowiekiem,
wyraża jego naturę i jego istotę. Godność określa się często mianem wartości ponadczasowej, absolutnej. Uważa się, że człowiekowi tylko z tej racji, że jest człowiekiem, przysługuje prawo do poszanowania jego osoby. Prawo do godności wymaga, aby człowiek
był akceptowany przez innych bezwarunkowo, jako osoba mająca prawo do wolności
i odpowiedzialności. Niedoskonałość ludzka może dotyczyć sfery fizycznej, psychicznej
i duchowej, może dotyczyć dziedziny moralnej czy intelektualnej, lecz nie obejmuje
samego człowieczeństwa. Zatem samo kryterium osoby ludzkiej wyznacza pojęcie godności osobowej.
Godność osobowa jest wartością trwałą, powszechną, obiektywną i nierelatywną,
ponieważ niezmienna jest jej forma. Jest elementem bytowania człowieka, a traktowana
jako cecha przysługująca każdemu człowiekowi przez fakt jego istnienia jest wartością
ontyczną, stanowiącą o tożsamości ontycznej.
Natomiast godność własną można by uznać za subiektywną wartość, gdyby potraktować, że przynależy (lub nie) osobie przez uznanie własne lub innych. Na to uznanie, czyli godne traktowanie, osoba „zapracowuje” (lub nie) rodzajem urzeczywistnionych zachowań moralnych wobec siebie lub innych osób. Zachowanie w sytuacji
trudnej moralnie podlega weryfikacji: ocenie dokonanej przez identyfikację tego zachowania z oceną otoczenia. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba na swoją miarę samokontroluje własne postępowanie wobec siebie i innych, lub odpowiednio reaguje na utratę swej
samokontroli.
Godność własna, jako moralna wartość, może być uznawana za autonomiczną
i obiektywną, gdy uzna się za Schelerem, że zmienność w zakresie jej treści świadczy nie
o relatywizmie wartości, a o relatywizmie ludzi (por S. Kunowski, 2003). Objawiać się
to może zarówno w ich działaniu, jak i intencjach czy zamiarach tego działania. Sposób
istnienia wartości godności własnej, w swojej formie nie zmienia się, natomiast zmieniać się może treść realizacji tej wartości. Wytworem tej realizacji, jak dalej zakładam,
jest przeżycie (uznanie) godności własnej, które nazywam poczuciem godności.
Przeżycie godności własnej zależy od tego, jakie wartości człowiek realizuje, a jakie
odrzuca, co urzeczywistnia i prezentuje się jako zachowania godnościowe. Ponieważ podejmowane przez człowieka zachowania (działalność), zależą od różnorodnych i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych czy wewnętrznych, odczuwanie i uznawanie
treści tych zachowań też może być różne. Dlatego poczucie godności może się zmieniać,
może być np. utracone lub kształtowane, czy zagrożone przez czynniki antygodnościowe.
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Z tego powodu uznaję je za wartość relatywną, stanowiącą o tożsamości aksjologicznej, ale zależną od zmiennych czynników subiektywnych i obiektywnych.
Przyjmując pogląd M. Środy, że poczucie godności jest tym aspektem godności
własnej, który polega na ocenianiu swego zachowania, sądzę, iż zależy ono:
–– z jednej strony od jakości rozpoznania i rozumienia sytuacji społecznej, czyli
posiadanych kompetencji społecznych, w tym specjalnego ich rodzaju, jakim są
kompetencje interpersonalne,
–– z drugiej strony – od rodzaju zachowania się, osoby wobec innych i innych wobec tej osoby, czego skutkiem jest określone samopoczucie.
Gdy osoba ocenia swoje zachowanie jako godne, to znaczyć może, że jest przekonana o słuszności tego co robi lub co planuje zrobić. Z kolei złe samopoczucie (zranienie
poczucia godności) wywołać może niegodne zachowanie się wobec niej innych osób.
Poczucie godności dotyczy oceniania własnego postępowania, nie tyle by zyskać
szacunek dla siebie samego, ale by inni także ten szacunek do danej osoby odczuwali.
Wiąże się to bezpośrednio z drugim aspektem godności osobistej, wyróżnionym
przez Środę, a mianowicie z aspektem wolicjonalnym, a więc z wolą realizacji „odczytanych” w sobie norm etycznych i podjęciem w sytuacji moralnego dylematu takiego
działania, które nazwane jest działaniem moralnym.
Działaniem moralnym nazywam zachowania godnościowe, dotyczące dokonywania wyboru z hierarchii wartości tych z wyższych szczebli, a które w konkretnej sytuacji
społecznej często są mniej popularne, a na pewno trudniejsze w realizacji. Tak się staje, gdy jednostka wybiera w różnych zdarzeniach życiowych zawsze te same pozytywne
wartości i zawsze odsuwa się od tych negatywnych, gdy podejmuje właściwe etycznie
wybory lub co najmniej ujawnia wolę do podjęcia takich. Dokonuje ich, opierając się
na podmiotowym przekonaniu co do słuszności podjętych działań, zgodnie z przyjętym
wartościującym wzorcem moralnym (interioryzacja normy), który motywuje realizację
tych zachowań. Zachowania godnościowe, które stanowią składnik poczucia godności,
są zaprzeczeniem chęci osiągania osobistej korzyści, gdy stwarza je konkretna, niejasna
moralnie sytuacja życiowa (jaką może być powstała, na przykład, w sytuacji regulacji
stosunków z otoczeniem). Dlatego człowiek mający możliwość samodzielnego wyboru
i realizowania tego, co godne jego umiłowania, a co jednocześnie jest szczególnie ważne w wymiarze społecznym, musi wykraczać poza własne potrzeby, zainteresowania czy
nawyki.
Ten warunek, jakim jest dla każdej istoty ludzkiej prawo dokonania wyboru,
przyjmuję jako niezbędny dla ujawniania się godności własnej. Bezsprzecznie „przysługuje” on osobie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Można założyć,
że poczucie godności osobistej jest ukształtowane, gdy osoba spełnia dwa podstawowe
warunki:
37

–– po pierwsze – postępowanie godnościowe wynika z odczuwanej potrzeby urzeczywistniania w sobie wartości pozytywnych i nie dopuszczania do realizacji
wartości negatywnych (wrażliwość moralna);
–– po drugie – jednostka wybiera w różnych sytuacjach życiowych zawsze te same
pozytywne wartości i zawsze odsuwa się od tych negatywnych (konsekwencja
moralna).
Ponieważ poczucie godności dotyczy oceny własnego szczególnego zachowania
się, a na dynamikę jego rozwoju oraz jakość jego odczuwania wpływa zachowanie się
innych osób wyróżniam dwa przenikające się z sobą wzajemnie wskaźniki poczucia godności własnej:
–– psychiczny, ponieważ jest zależna od poczucia własnej wartości, posiadanych
kompetencji społecznych i interpersonalnych, które łączą się między innymi
z jakością funkcjonowania procesów poznawczych, poczucia tożsamości moralnej;
–– społeczny, ponieważ jest uzależniona od relacji społecznej, warunków ekonomiczno-społecznych, zachowań własnych i innych osób.
Poczucie godności jest w miarę silne, gdy jednostka wyraża je poprzez świadome
wybory zachowań godnościowych, za które czuje się odpowiedzialna. Gdy poczucie
godności jest z różnych względów nieukształtowane, słabo rozwinięte – na przykład
przez ograniczanie możliwości podejmowania samodzielnego wyboru moralnego, lub
wręcz jest niszczone przez czynniki zewnętrze – zachowania godnościowe, jak przypuszczam, mogą być przypadkowe, z dużym prawdopodobieństwem zaś nie oparte na moralnych przekonaniach jednostki. W takiej sytuacji nie umacnia się poczucie godności
własnej. Nie kształtuje się ono często, gdy w swej realnej przestrzeni człowiek nie ma
możności spotkania nosiciela wartości, kogoś, kto rozbudziłby w nim wrażliwość na
wartości moralne, pomógł je dostrzec i przyjąć za własne. Nie rozwija się w pełni, jeśli
nie stwarza się w procesie wychowawczym sytuacji intensyfikujących na tyle przeżycie
określonych wartości, by w efekcie rozbudzić u ucznia potrzebę życia według nich.
Na inny aspekt poczucia godności zwraca uwagę H. Piluś, stwierdzając, że odnosi
się ono do godności osobowej (H. Piluś, 1989, s. 180). Stąd można by dalej, wychodząc
od Schelerowskiego określenia godności, powiedzieć, iż jest odczuwaniem szacunku do
siebie ze względu na własne człowieczeństwo. Dlatego poczucie godności przysługiwać
powinno człowiekowi automatycznie jako niezbywalne prawo, wynikające z jego godności osobowej, jednak przy założeniu, że to, czy ono się rozwinie i w jakim podąży kierunku, zależeć musi w dużej mierze od samego człowieka, od jego często boleśnie okupionej chęci bycia wobec niej z własnej woli, po to, by stawać się lepszym.
Poczucie godności własnej, stanowiące o szacunku człowieka do siebie samego,
wyznaczane jest poprzez:
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–– po pierwsze – przekonanie własne i innych ludzi, że szacunek należy się każdej
osobie ze względu na jej człowieczeństwo (poczucie własnej wartości i tożsamości moralnej);
–– po drugie – osobistą deklarację wyznawanych wartości moralnych, pełniących
rolę celów działania (powinność moralna, przekonanie, iż dobro polega na zaradzaniu złu);
–– po trzecie – przełożenie tych deklaracji na konkretną ich realizację w sytuacji
trudnego wyboru moralnego, co gwarantuje szacunek innych (zachowania
godnościowe);
–– po czwarte – samoocenę swego zachowania jako godnego i przynoszącego osobiste zadowolenie (ocena tego, co uznaje się za pozytywne wartości i negatywne, czyli antywartości);
–– po piąte – uznanie uczuć za mechanizm poznawczy wartości moralnych, czyli
przyjęcie moralności uczuciowej, równorzędnej, obok rozumu, za kategorię poznawania i oceniania rzeczywistości.
Poczucie godności, bez względu na to, czy odczuwa się je w sferze zaangażowania
uczuciowego, intuicyjnego, czy też w sferze zaangażowania intelektualnego, ilustrować
powinno zawsze obraz norm etycznych stanowiących o wywiązaniu się z zobowiązania
nadanego przez własne sumienie, a których odczuwanie implikuje określone postępowanie, określane jako godne.
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Rozdział II

Wartość procesu gry w edukacji,
sztuce i terapii
Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami pedagogicznymi dostrzega się obecnie
wartość sztuki i twórczości w dążeniu jednostki do osiągania równowagi, i środowiskowego przystosowania. Spontaniczną ekspresję artystyczną uznaje się za ważny element
rozwoju każdego człowieka, a zdolność do tworzenia za właściwość każdej ludzkiej istoty.
W terapeutyczno-artystycznych działaniach teatralnych odwołuje się do współczesnej psychologii humanistycznej i na jej gruncie do psychologii osobowości, ujmującej
jednostkę ludzką i jej biopsychiczne mechanizmy rozwoju i zachowania jako wielości
w jedności.
Znaczenie ekspresji i ekspresyjności w procesie rozwoju, wychowaniu i terapii, dzięki działaniom teatralnym zyskuje nowy walor jakościowy. Dziedzina ta łączy bowiem
postulaty przedstawicieli Nowego Wychowania z myślą przedstawicieli psychologii głębi,
postaci, wspomnianej psychologii humanistycznej oraz teorii wychowania estetycznego.
W działaniach teatralnych, w procesie gry, ważnym jest tworzenie, korzystanie
z różnych technik, jak i posługiwanie się już istniejącymi wytworami sztuki. Obejmuje
ono różne obszary działań artystycznych, takich jak: muzyka, taniec, ruch, plastyka. Działania te wykorzystują w specyficzny sposób odmienność właściwą różnym dziedzinom
sztuki, tu łączą się one w celu umożliwiania wyrażania myśli, uczuć, przekonań, napięć
czy konfliktów wewnętrznych w języku sztuki teatru, czyli wyrażania przeżyć w działaniu.
W ujęciu pedagogiki i psychologii humanistycznej ekspresja stanowić musi ślad
konkretnej indywidualności, być potwierdzeniem własnej autentyczności pozwalającej
na przekraczanie granic swej odrębności poprzez nawiązywanie związku ze światem. Ekspresja teatralna sprzyja postawie twórczej rozumianej za St. Popkiem jako umiejętność
widzenia, rozumienia, reagowania, dziwienia się, stawiania sobie pytań i angażowania się
w działanie. Zakłada aktywizowanie dyspozycji twórczych, które chronią człowieka od
konformizmu, dając szansę kreacji i autokreacji. Wtedy staje się ona procesem samoreali40

zacji i zarazem komunikacji społecznej (por. H. Elcenberg, 1960, W. Pielasińska, 1984;
H. Read, 1976; R. Gloton, C. Cero, 1985). By jednak akt ów mógł się dokonać, autentyczna ekspresja musi być motywowana wewnętrznie. Tę motywację często trudno odnaleźć, z uwagi na fakt stopniowego wygasania możliwości ekspresyjnych pod wpływem
psychofizycznych ograniczeń. Tym trudniej też wywołać konieczność adaptacji twórczej,
tj. nie tylko przyswajania, ale przetwarzania otaczającego świata i własnego „ja”.
Proces ekspresji jest ważny z uwagi na realizację funkcji poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, tak niezbędnych dla procesów nauczania i wychowania  5, i dlatego
rośnie rola oddziaływań wywołujących potrzebę wyrażania siebie, czyli takiej konkretyzacji wewnętrznego świata, która rozbudza zainteresowanie dla tych czynności i może
budzić radość z samorealizacji oraz działania na rzecz innych. Bez wątpienia oddziaływaniem takim może stać się teatr. Przenosi on aktora i widza w świat czasami trudny do
zlokalizowania, umożliwia wędrówkę w czasie, stwarzając jednocześnie iluzję realności
i prawdopodobieństwa. W działaniach teatralnych wykorzystuje się naturalną, spontaniczną ekspresję uczestnika, traktując ją jako przejaw aktywności psychicznej, odczuwania własnej osoby, komunikowania swej odrębności. Z drugiej strony stwarza się tutaj
okazję, by poprzez proces tworzenia uczestnik działań mógł w akceptowany sposób okazać i zredukować napięcia o określonym ładunku emocjonalnym, co wyraża się w treści
i formie niektórych wytworów. Często są one obrazem osobistych doznań, określają, jaki
osoba ta ma stosunek do rzeczy i ludzi, w nim też lustrzanie odbija się jej obraz w środowisku. Nierzadko jest to jedyny moment, by mogła ona, zagubiona w realnym świecie,
uzewnętrznić, a potem zrozumieć nieuświadomione treści. Jest to tym bardziej ważne,
gdyż informacja o sobie, a dalej jej przyswajanie i przekazywanie jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka. Niezaspokojenie tej potrzeby – ze względu na
przykład na niską samoocenę czy nieznajomość swoich mocnych stron, lub presję otoczenia – staje się źródłem napięcia wewnętrznego, odczuwanego jako stany przykrości,
lęku, niepokoju czy apatii. Osoba czuje się gorsza, a narastające niedowartościowanie łączy się z jej wycofaniem i izolacją społeczną. Wprocesie gry osiąganie satysfakcji z działań
scenicznych, które uruchamiają o wiele bogatsze zasoby i możliwości niż można je było
dotąd okazać, rozwija u osoby jej kreaturgię.
5 Panowanie nad własnymi emocjami i umiejętność wyrażania ich jest tak ważna, że inteligencja
emocjonalna została postawiona ponad inteligencję intelektualną. Jak pisze Daniel Goleman: „wybuch emocji następuje niemal natychmiast po jej wyzwoleniu, mechanizm oceny postrzeżenia musi działać bardzo szybko,
nawet w kategoriach czasu pracy mózgu, którą mierzy się w tysięcznych częściach sekundy. Ta ocena potrzeby
działania musi być automatyczna, tak szybka, że nigdy nie przedostaje się do naszej świadomości. Zaczynamy
reagować emocjonalnie, zanim zorientujemy się, co się właściwie dzieje”. (G. Goleman, 1997, s. 257). Jednakże Richard Lazarus dowiódł, że „trening może pomóc ludziom modyfikować i kontrolować nie tylko własne
uczucia, ale także ich ekspresję”, co oznacza, że inteligencja emocjonalna może zostać przez nas wyćwiczona
(Zimbardo, P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. Mccann, 2010, s. 30-31).
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Oprócz funkcji ekspresyjnej, działania teatralne na gruncie pedagogiki mogą pełnić wiele jeszcze innych, korespondujących z funkcjami sztuki w ogóle, czyli komunikatywną, poznawczą, integracyjną, adaptacyjną czy wychowawczą. Podczas pracy scenicznej wykonawcy uczą się na przykład zdobywania wiadomości o regułach rządzących
światem i te reguły na tyle objaśniają, iż możliwym staje się radzenie sobie w sytuacjach
trudnych, tak doraźnych, sytuacyjnych, jak i perspektywicznych. Tworzą się w ten sposób podstawy do głębszego porozumienia między ludźmi, co staje się możliwe dzięki
modyfikacji zachowań, rozwijaniu akceptacji dla odmiennych sposobów widzenia rzeczywistości. Dzięki stymulowaniu harmonii emocjonalnej działania stają się skuteczną
formą pomocy dla osób mających, z różnych powodów, trudności w uczeniu się. Ponadto są metodą wspomagającą diagnozowanie trudności i problemów uczestnika, na podstawie której określany jest program oddziaływań teatralnych-terapeutycznych. Wykorzystanie i adaptacja metod artystycznych w procesie gry ma określony kierunek, jakim
jest wywołanie u uczestnika świadomego i celowego dążenia do przemian, w wyniku
czego może on lepiej funkcjonować w codzienności. Oddziaływanie poszczególnych
technik teatralnych ze względu na preferencje odbiorców nie jest jednakowe, z drugiej
strony specyfika artystycznych środków wyrazu wywołuje inne skutki u osób nim poddawanych. Ponadto różni wszystkich siła i jakość ekspresji wewnętrznej, cielesnej, a także sposoby i kanały przyjmowania oraz przekazywania zewnętrznych informacji.
1. Teatr – sztuka zmieniająca swe oblicze
Ekspresja człowieka stanowi fundament teatru. Od zawsze wyrażanie się w tańcu, w dźwiękach czy gestach to działania, które, jak pisze K. Pankowska, „pozwalały na
identyfikację z innymi, stanowiły swego rodzaju głos instynktu wyrażanego w sztuce
udawania (mimetyzmie) tak rozpowszechnionej w świecie zwierząt, wykorzystywanej
w celu obrony, ataku” (K. Pankowska, 1986, s. 9). Teatr jako sztuka zmieniająca swe
oblicze, zmieniająca swoje funkcje, wykorzystywany jest w różnych pozaartystycznych
obszarach działalności człowieka. Owo rozszerzenie granic powoduje, iż we współczesnej estetyce za sztukę uważa się nie tylko gotowy produkt, lecz także aktywność twórczą i proces tworzenia. Ponadto w sztuce teatru poszerza się tendencja do minimalizacji
i maksymalnego upraszczania środków wyrazu, stawiając w takiej samej znaczeniowo
pozycji dźwięk, obraz, gest i język. O tym zjawisku M. Kowalczyk pisze „czynności artystyczne oparte na ruchu, lub którym towarzyszy jedno słowo, kilka słów, proste struktury dźwiękowe otwierają przestrzeń dla wieloznaczności zbudowanej na podstawie niezwykłego kontekstu. Wskutek wkomponowania elementarnych składników ludzkiego
bytu, takich jak słowo lub dźwięk, do zupełnie nieoczekiwanej ramy sytuacyjnej lub
nieadekwatnego miejsca pojawia się nowa jakość” (M. Kowalczyk, 1995, s. 11).
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Ponadto nadal teatr tradycyjny przyjmuje pewne pomysły formalne od teatru
awangardowego, a ten z kolei, wraca do praźródeł i obrzędów ludowych czy archaicznych rytuałów.
Teatr rozwinął się z obrzędów religijnych, a konkretniej z procesji ku czci Dionizosa. Uczestnicy tych obrzędów w wyniku długotrwałego procesu podzielili się na aktorów i na widzów, i tak powstał teatr. Z racji swej genezy od zarania dziejów „służył
ekspresji prawdy, wspólnej dla danej społeczności, a zawartej w micie” (H. Jurkowski,
1984, s. 233).
Oprócz tej ekspresyjnej funkcji teatru szybko dostrzeżono jego właściwości lecznicze i wychowawcze. Szczególną rolę przypisywano katharsis (oczyszczenie) i mimesis (naśladowanie), które Arystoteles w Poetyce wyróżnił jako najważniejsze elementy dramatu.
W starożytności na scenie wystawiano głównie wydarzenia dotyczące mitów, które były
bardzo dobrze znane społeczeństwu, ale ważne było samo wyjście do teatru i przeżywanie „litości i trwogi” z resztą widzów. To był wspólny akt oczyszczenia, który dzięki
wspólnocie nabierał jeszcze wyższej rangi.
W początkach rozwoju, gdy teatr był raczej formą obrzędu niż sztuki, granica między sceną a widownią nie istniała. Z czasem jednak powstawał coraz większy dystans
pomiędzy aktorami a publicznością, a w wieku XIX doszło do całkowitego oddzielenia
obu sfer. Cechą charakterystyczną teatru staje się publiczność, czyli zbiorowisko ludzi
wypełniających widownię i żyjących życiem narzuconym przez prawa widowiska teatralnego, widz stanowi „ogniwo triady aktor – reżyser – publiczność tworzącej jądro
sztuki teatru” (E. J. Konieczna, 2003, s. 102-103).
Ewolucja teatru sprawiła, że zaczęto bezpośrednio włączać publiczność w przebieg
spektaklu. Przełamywano barierę tradycyjnych atrybutów sceny i kurtyny, wykorzystując naturalną przestrzeń ulic, placów, parków. Widz to często przypadkowy przechodzień, który stawał się z własnego wyboru współuczestnikiem spektaklu. Teatr otwarty,
alternatywny – poszukiwał nowych treści i nowych form, pragnął przede wszystkim
odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu współczesnego człowieka. Od czasów Wielkiej
Reformy (zob. K. Braun, 1984.) przedstawienie teatralne stawało się wyraźniej sztuką
kreacyjną – kreacją zbiorową całego zespołu. Aktor nie chciał pozostawać tylko realizatorem koncepcji i poleceń reżysera, stawał się bardziej twórczy. Samo przedstawienie
wydawało się być formą spotkania sprowadzonego do wspólnego aktu twórczego. Tekst
w „nowym teatrze” dążył ku formom otwartym, pozwalającym na specyficzną improwizację, stawał się coraz bardziej swoistym polem zdarzeń. Dzieło miało zaspokoić rzeczywiste potrzeby i emocje, stanowić o odpowiedziach na pytania ważne dla każdej
z osób biorących udział w dramatyzacji. Wszyscy twórcy związani z analitycznym nurtem Reformy przekonani byli, że w teatrze „żywi ludzie komunikują się z żywymi ludźmi, wpływają na nich, mogą się nawzajem kształtować, przekazywać opinie, ale i nastro43

je; informacje, ale i stany duchowe. Byli przekonani, że możliwa jest komunikacja od
wnętrza człowieka do wnętrza drugiego człowieka” (tamże, 303). W widowisku preferowali więc aktora, w aktorze to, co wewnętrzne: przeżycie, zdolność empatii, uczuciowość, indywidualny rozwój duchowy, kształtowanie charakteru, woli, w ogóle osobowości. W pracy cenili zespołowość, koncentrację i skupienie.
Zadaniem aktora staje się prowokacja. Aktor musi wykorzystać fikcyjną postać jako
instrument umożliwiający przeniknięcie do tego, co ukryte pod naszą codzienną maską,
dotarcie do intymnych warstw naszej osobowości. Owa „prowokacja” aktora, który odkrywa siebie, by być jak najbardziej prawdziwym, otwiera widza do przyjęcia określonych emocji, do zobaczenia siebie (być może takiego, jakim nie ma odwagi się być).
Jerzy Grotowski, twórca Teatru 13 Rzędów, a następnie awangardowego Teatru Laboratorium we Wrocławiu, proces tworzenia przedstawienia utożsamiał ze swoistym aktem poznawania i wzbogacania duchowego twórcy-aktora  6. Zaczął tworzyć „spektakle,
wydarzenia teatralne i parateatralne, których zamierzeniem było poszerzenie i pogłębienie
ludzkiej świadomości, wrażliwości, rozwój całej osobowości” (A. Bielańska, 2002, s. 16).
W jego teatrze gra aktorska nie toczyła się dla widzów, ale wobec nich. Teatr
Laboratorium Grotowskiego był ciągłym poszukiwaniem w celu wyzwolenia i manifestowania, poprzez teatr, fenomenu ludzkiego oraz odpowiedzi na pytania o kondycję
ludzką w ogóle, poprzez przystosowanie metod pracy z aktorem do jego barier i ograniczeń, właściwości psychofizycznych tak, aby stał się niczym nieograniczonym medium,
dającym innym ludziom szansę na kontakt z ukrytymi obszarami psyche. Był teatrem
poprzez człowieka dla człowieka, a nie dla samej sztuki i to wyróżniało go od teatru tradycyjnego i nadawało terapeutyczny oraz edukacyjny charakter (A. Kijowski, 1985).
Współczesny teatr próbuje rozbić tradycyjne stereotypy myślenia o świecie i egzystencji człowieka. Jego twórcy starają się stwarzać okazje, aby człowiek przestał być sam.
Tworzą sytuacje zmuszające nie widza, ale właśnie uczestnika spektaklu do osobistej refleksji: jak żyć? Zatem niektóre wybrane metody czy idee teatru – wystarczy wspomnieć
tu chociażby o metodzie Stanisławskiego, czy teatrze Grotowskiego – wyraźnie zbliżają
się do metody psychoterapii. Całe spektrum współczesnych działań podejmowanych
w teatrze, na co zwraca uwagę E. Barba, oddala się od tradycyjnie rozumianej „sztuki
dramatycznej”. Aktorzy częściej zrywają maski, niż je zakładają. Preferują zachowania
naturalne, dążąc w ten sposób do otwartości w relacjach międzyludzkich – uczą doświadczać „pełni człowieczeństwa”. Być może, jak twierdzi Barba właśnie w owym przeniesieniu ciężaru z funkcji estetycznych na twórczy odbiór tkwi istota „alternatywy”.
To właśnie w tym momencie szczególnej wartości nabierają stosunki międzyludzkie
ukształtowane w trakcie przedstawienia. To one decydują o społecznej ważności spek6 Więcej: Z. Osiński, Grotowski wytycza trasy, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa, 1993,
s. 94-111.
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taklu-spotkania, a tym samym o terapeutycznej funkcji teatru. „Rodzi się nowy typ relacji, czasem trudny do sprecyzowania, być może nie narodził się żaden inny teatr, to
tylko inne sytuacje społeczne zaczęto nazywać teatrem” (E. Barba, 1980, s. 120-131).
2. Katartyczna funkcja teatru
Historia wielu kultur pokazuje, że człowiek od zarania dziejów to homo dramus,
nie tylko w warstwie dramatu życia codziennego, ale także w warstwie uczestnictwa
w procesach dramy i teatru. „Rytuały i ryty, jako formy dramatyzowanego działania,
poza funkcjami podtrzymywania i wyrażania mitów (Maisonneuve, 1995), wierzeń
i przekonań, czczenia sacrum, integrowania społeczności posiadały i nadal posiadają
funkcję prozdrowotną-ekspresyjną oraz katartyczną” (Cassirer, 1971, Cambell, 1994,
za: A Kuczyńska, H. Makowska, 2002).
Genezy współczesnych technik terapeutycznych związanych z teatrem należy doszukiwać się zatem w kategorii katharsis (katharós gr. czysty).
Uznaje się, że słowo katharsis wywodzi się z języka starożytnej Grecji, a oznacza
„oczyszczenie”, rozładowanie uczuć, wzruszeń (jak na przykład litości i strachu) pod
wpływem sztuki” (W. Kopaliński, 1991).
Pierwotnie katharsis, ściśle powiązane z kultem, oczyszczającym obrzędem –
w sferze konotacyjno-denotacyjnej bezustannie ewaluowało, jednak prymarnie dotyczyło przede wszystkim zagadnień z zakresu rytuału religijnego. W transmagicznych rytuałach, potem w misteriach ku czci Dionizosa czarownicy, kapłani, wizjonerzy i wróżbici
zespoleni z „widownią” wspólnie w symbolicznym działaniu próbowali przejąć kontrolę
nad żywiołami, siłami dobra i zła, urzeczywistniając je w dramatyzowanej akcji.
Widz w teatrze antycznym, choć bezpośrednio nie brał udziału w dramatyzowanej akcji tragedii lub komedii, mógł przeżywać współczucie, litość, strach i radość drogą
mimesis, czyli poprzez proces zastępczego uczestnictwa.
Arystoteles zwracał uwagę, że funkcją tragedii jest między innymi wywoływanie
emocjonalnego i duchowego katharsis – uwalnianie głębokich uczuć, co ma znaczenie
oczyszczające dla rozumu i duszy (za: Jones, 1996). W „Poetyce” pisał, że silne doznania
estetyczne pozwalają człowiekowi uwolnić się od natrętnych negatywnych myśli, stanów uczuciowych, pomagając je oddalić.
Tragedia grecka miała moc wywoływania wstrząsu uczuciowego (katharsis), z jednej strony tworzącego w widzu dystans do przedstawionych zdarzeń, z drugiej – identyfikującego go z bohaterem (E. Udalska, 1989).
Wyodrębnić można dwa aspekty katartycznej funkcji teatru, w efekcie dwa odmienne poziomy „oczyszczania”: jej oddziaływanie na aktora i widza. Wynika to z fak45

tu, iż katharsis jest kategorią estetyczną ujawniającą się zarówno w procesie tworzenia,
jak i odbioru sztuki. Arystoteles mówił o oczyszczeniu, będącym udziałem odbiorcy
dzieła teatralnego. Z kolei już Arystydes Kwintylian oczyszczającą funkcję gry teatralnej
odniósł do samego wykonawcy, czyli czynnego uczestnika greckiej tragedii. Jak piszą
G. Cz. Czapów, ta zauważona przez Arystotelesa, a później Arystydesa, katartyczna
funkcja ściśle wiąże się z koncepcją teatru terapeutycznego (G. Cz. Czapów, 1967).
Uczestnictwo w takim teatrze, polegające – zdaniem J. L. Moreno – na spontanicznej
dramatyzacji, która wytwarza „(...) uzdrawiający efekt nie tyle u widza (wtórną katharsis), ile twórcy-aktora, który przedstawia dramat i jednocześnie uwalnia się od niego
(...). To, czego doznaje aktor, jest tzw. pierwszą katharsis” (G. Cz. Czapów, 1968, s. 63).
Dla Moreno (w odróżnieniu od psychoanalityków rozumiejących oczyszczenie jako
uwalnianie się tylko od tych wewnętrznych konfliktów, które zrodziły się w przeszłości) katharsis jest rozładowaniem wewnętrznego napięcia, jakie dzieje się poprzez „(...)
danie upustu swej spontaniczności, a przy tym zaspokojenie tzw. <głodu zjednoczenia
się ze światem>” (tamże). Inaczej można by powiedzieć, że Osoba integruje się ze sobą
i jednocześnie ze swoim otoczeniem przez wyartykułowanie osobistych ról objawiających się zarówno w ekspresyjnym działaniu, jak i w uniwersalnych symbolicznych formach komunikowania się  7. Moreno zwraca także uwagę na rodzaj katharsis związanej
z działaniem w grupie psychodramatycznej (Handlungskatharsis), która przez sam fakt
swego istnienia jest nią objęta. „Jest (...) przeciwieństwem katharsis indywidualnej poprzez odreagowanie, którą jednostka osiąga dla samej siebie i w izolacji od innych. Katharsis poprzez działanie jest rezultatem spontanicznej aktywności jednego lub więcej
członków grupy. Zwykle dokonuje się ona niejako samoczynnie w toku grupowej psychoterapii, reprezentującej psychoterapię opartą na dyskusji; nie jest to więc psychoterapia ukierunkowana na odreagowanie, ale na integrowanie poprzez psychodramatyczną
współimprowizację” (tamże, s. 64).
Bardzo ważne dla zrozumienia jeszcze innego ujmowania katartycznej funkcji
sztuki jest poznanie teorii J. Plechanowa. W swej teorii stwierdza on bowiem, że „sztuka bywa niekiedy nie bezpośrednim wyrazem życia, lecz jego antytezą”. Polega to – jak
sądzi – na tym, że właśnie w twórczości artystycznej objawia się zupełnie nowa strona
psychiki człowieka, nie znajdująca możliwości spełnienia się w jego codziennym życiu.
Stąd też dzieło sztuki stworzone z konkretnych uczuć wziętych z życia prowadzi do ich
przekształcenia w procesie przeżywania katharsis, „a polega na przemianie tych uczuć
w przeciwstawne, na ich rozładowaniu, co w pełni zgadza się z zasadą antytezy w sztuce”
(L. Wygotski, 1980, s. 337). Plechanow łączy zatem funkcję katartyczną z ekspresyjną.
7 W takim zakresie rozumienie tego pojęcia wydaje się być bliskie twórcy Teatru Laboratorium,
J. Grotowskiemu, który położył artystyczne podwaliny dla psychoterapeutycznego modelu dramaterapii,
którym jest Rozwojowa Transformacja.
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Ponadto – jak zauważa Danuta Koziełło – „katharsis musi zawierać (…) zrozumienie
uwolnionych emocji” (D. Koziełło, 1999, s. 139).
Jak ważną rolę pełni akt oczyszczenia zarówno dla widza, jak i aktora potwierdza Antonin Artaud (poeta, inscenizator, aktor, wizjoner i jednocześnie teoretyk teatru)
w swojej koncepcji Teatru Okrucieństwa (J. Błoński, 1978), nawołując do „odnowienia” w teatrze (wg jego założeń mającego posiadać znamiona obrzędu magicznego) jego
funkcji najwyższej – funkcji oczyszczającej widza i aktora. Teatr, według Artauda, jest
„jedynym miejscem na świecie i ostatnim już całościowym środkiem, jaki nam pozostał, aby dotrzeć bezpośrednio do organizmu (…) zaatakować tę zmysłowość fizycznymi sposobami, którym się ona nie oprze” (A. Artaud, 1966, s. 99). W jego wizji teatru
prymarnym zagadnieniem było obcowanie widzów z przedstawieniem.
Artaud uważał, że podział na aktorów oraz widzów jest zbędny i sztuczny. W teatrze bowiem winni uczestniczyć wszyscy, podczas spektaklu utożsamiać się z sobą.
Identyfikował widowisko z sacrum – czasem święta, kiedy wszystko jest dozwolone. Takie pojmowanie czasu sacrum wiązało się z tradycją powrotu do chaosu, w którym odnowiony świat powtarza własny początek, odradzając się na nowo.
„Teatr jak dżuma jest kryzysem, który rozwiązuje się śmiercią lub wyzdrowieniem” –
pisał Artaud w swym Manifeście (za: J. Błoński, 1978, s. 20). Jak zauważa W. Pielasińska, „raczej wierzy Artaud w to drugie, bowiem analizując stosunek widza do budzących grozę wydarzeń, nie sądzi, by pobudzały one do zbrodni rzeczywistej, odwrotnie,
oczyszczają i uwalniają od czającego się koszmaru, leczą” (W. Pielasińska, 1970, s. 60).
„Tylko naiwni – pisał Artaud – mniemają, że widz podniecony widokiem zbrodni biegnie zaraz popełnić zbrodnię rzeczywistą. Odwrotnie: gest jest w teatrze gwałtowny, lecz
bezinteresowny (…), uczy właśnie zbędności czynu, który raz dokonany, nie musi zostać powtórzony”.
Według J. Błońskiego tego rodzaju teoria teatralnej sublimacji odwołuje się do
arystotelesowskiej kategorii katharsis. Chaos przedstawiony w teatrze jest bezpieczny
dla widza – służy zbiorowemu oczyszczeniu (J. Błoński, 1978). Teatr wstrząsając – przekształca.
Jednym z kluczowych elementów twórczych poszukiwań Jerzego Grotowskiego
i jego Teatru Laboratorium, jak już wspominałam wyżej, był problem relacji scena –
widownia i relacji aktor – widz. W całej praktyce twórczej Teatru nadrzędnym założeniem stało się traktowanie tych dwóch zespołów ludzkich (aktorów i widowni) jako
jednej współdziałającej zbiorowości (por. J. Grotowski, 1969, J. Degler, 1990, Z. Osiński, 1977, T. Burzyński, Z. Osiński, 1978, O. Aslan, 1978, G. Cz. Czapów, 1969).
Owo współdziałanie czy współuczestniczenie ma charakter bezpośredni, autentyczny
i całkowity. Widzowie i aktorzy stanowią jedność, a spektakl jest „iskrą przeskakującą
między dwoma ensemblami” (J. Grotowski, za: Z. Osiński, 1977, s. 139). Publiczność
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nie jest tu współaktorem, a „świadkiem pewnego aktu człowieczego” (J. Grotowski, za:
Z. Osiński, s. 148).
Bliskość kontaktu, przenikająca więź tworząca się i integrująca aktora i widza prowadzi do „całościowego poznania natury drugiego człowieka na zasadzie rezonansu,
tj. poznając innego, poznaje się jednocześnie siebie samego – i vice versa” (Z. Osiński,
1977, s. 162). Sztuka zaczyna więc oddziaływać oczyszczająco na tworzący podmiot
w momencie ekspresji jego przeżyć, napięć i konfliktów wewnętrznych, zakłócających
harmonię wewnętrzną.
W każdej konwencji teatralnej, czy to w teatrze żywego planu czy w teatrze lalkowym, identyfikacja z bohaterem powoduje, jak pisze A. Walny „spełnianie w metaforze
tego, co poza nią jest zakazane lub niemożliwe. Obrazy istniejące w podświadomości
przyjmują formę możliwą do opisania”. (A. Walny, 2007, s. 16). To, jak przypuszczam, owe momenty katartycznych doznań powodują uwalnianie się człowieka od
powracających koszmarów. Następuje wyobrażenie obsesji, nazwanie i odwzorowanie
na język teatru. Charles Nadier opisuje narodziny lalki terapeutycznej – czyli gałęzi
o ludzkich kształtach, dzięki której skrywane, nieuświadomione emocje, fobie, wydostały się na zewnątrz. „Mała siostra Kaina i Abla była bezpłodna i smutna. Pewnego dnia zerwała gałąź oliwki i zaczęła kołysać jak dziecko. To wówczas pierwszy raz się
uśmiechnęła” (za: tamże, s. 17). Przeżycie estetyczne jest niezwykle złożonym i dynamicznym procesem. W nim wewnętrzne konflikty nie są tylko uspokajane, ale również
przezwyciężane swoimi wewnętrznymi siłami (I. Wojnar, 1984). Katartyczne oddziaływanie teatru łączy się, jak wspomniano wyżej, bezpośrednio z problematyką obcowania
i aktorów, i widzów z przedstawieniem, aktu współuczestnictwa w sensie przeżyciowym.
3. Procedury dramatyczne w różnych nurtach psychoterapeutycznych
Narzędziem służącym do wydobywania, ożywiania i zrozumienia intensywnych,
zróżnicowanych emocji, często stłumionych czy głęboko ukrytych, może być drama,
czyli kreowanie zdarzeń, działanie wykorzystujące naturalny, nie wyuczony potencjał
dramatyczny człowieka, działanie oparte na zdolności do gry, bycia w specyficznych relacjach do siebie, do innych, do czasu i przestrzeni. „Już Arystoteles wyraźnie objaśniał
w rozsądny i logiczny sposób, że sztuka dramy jako zjawisko socjo-kulturalne jest konsekwencją zdolności człowieka do gry. Twierdził, że ludzie posiadają wrodzony dar naśladowania i dzięki niemu też nabywają swoje pierwsze umiejętności” (za: V. Krusić, 2002,
s. 276). O zjawisku dramy można mówić zatem wtedy, „gdy granie (odgrywanie) będzie
uznane jako ogólnoludzka zdolność, antropologiczna jakość posiadana przez wszystkich ludzi, która może objawiać się (manifestować) zarówno w najwyższej klasy przed48

stawieniach teatralnych, jak i w tzw. symbolicznej grze (zabawie) trzyletniego dziecka”
(tamże, s. 275). Jest to więc określony proces oparty na graniu ról. Na to, iż drama jest
procesem działania, wskazuje już etymologia tego słowa (drama – gr. dran – działać, czynić). Jak zauważa E. Orlik-Marciniak, na granie czy odgrywanie ról można „(...) patrzeć
z perspektywy wielu możliwych poziomów i uzasadnień teoretycznych. Zagadnienie
<grania> – w perspektywie socjologicznej, dramaturgicznej czy psychodramatycznej –
nierozłącznie wiąże się z graniem ról, odgrywaniem ról społecznych. W perspektywie
psychodynamicznej z kolei – wiązane jest z dojrzewaniem <ego>, osiąganiem przez jednostkę tożsamości” (E. Orlik-Marciniak, 2000, s. 184).
Metoda dramy, jak wcześniej wspomniano, opiera się na spontanicznej i swoistej
ekspresji aktorskiej istniejącej w naturze człowieka, wykorzystuje jego zamiłowanie do
naśladownictwa i zabawy; dla swoich celów wykorzystuje scenę – różne techniki teatralne i aktorskie, proste rodzaje swobodnej gry teatralnej bez wyćwiczonej techniki grania.
Granie ról błędnie mogłoby sugerować, iż metoda ta dotyczyć powinna osób o zdolnościach aktorskich. Taki pogląd może wynikać z potocznego przekonania, że aktorzy
potrafią odegrać każdą rolę w zgodzie z wewnętrznym autentyzmem. Odnajdywanie
i osiąganie stanu pierwotnej spontaniczności, która pomaga uwolnić się od ograniczeń
czy lęków, nie wymaga jednak tego, co określane jest warsztatem aktora. Aktor opiera swą sztukę – nawet jeśli osiąga ona ową spontaniczność – na wyuczonej technice
gry, określonym warsztacie, opartym w istocie na świadomej kontroli swego ego, czyli
w konsekwencji wypełnia ustawiony przez reżysera układ sceniczny i znaleziony na próbach zarys psychologiczny roli. W takiej sytuacji może dojść do zaistnienia kreacji aktorskiej, jak ją tutaj rozumiem, jako pełne artyzmu wyrażenie granej postaci. Zdarza
się, iż potrafi on wykorzystać aktorskie zdolności na tyle, by niejako o nich zapomnieć,
w sposób nieświadomy dla siebie ukazać swoje osobiste i głęboko ukryte oblicze. Do takiej właśnie umiejętności, jak można by zakładać, zbliża się proces dramy, który dotyczy
w mniejszym stopniu kreacji aktorskiej niż kreacji osobistej. Ekspresja sceny w procesie
gry wymaga wspomnianej wcześniej autentyczności wewnętrznej, jaką jest odegranie
roli pozostającej w ścisłym związku z osobistym problemem w sposób przekonywujący emocjonalnie, nie wyuczony poprzez warsztat aktorski. Aktor, będąc w dramie jest
w specyficznym układzie interakcyjnym: tekst, reżyser i on sam. A. Bielańska o takim
układzie pisze w odniesieniu do kreowania ról przez osoby schizofreniczne w dramaterapii: „Jeśli dochodzi do tej interakcji w sposób twórczy, jeśli pacjent potrafi nieraz zaryzykować, zachowując się w roli bardziej swobodnie i spontanicznie lub w sposób dla
siebie nowy, mówimy, że ma miejsce jego kreacja osobista”. Autorka dalej podkreśla, że
jeśli ta kreacja łączy się z aktorską, to „w tym momencie ma miejsce też proces zdrowienia – lęk, smutek i niemoc ustępują odradzającej się radości z siebie samego” (A. Bielańska, 2002, s. 97).
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W celu osiągnięcia owej ekspresji wykorzystuje się jako stymulatory określone działania teatralne. Do nich należałoby zaliczyć: skupienie, metaforę, napięcie, kontrasty,
symboliczne przedmioty, czas, przestrzeń i strukturowaną rolę (por. T. Lewandowska-Kidoń, 2001, s. 42).
Bez wątpienia do tej grupy należy dołączyć także improwizację, rozumianą jako
spontaniczna improwizowana gra lub pracę nad scenkami o charakterze improwizacji.
Pełnić ona może funkcję integrującą osobowość działającego podmiotu, co określa się
w psychologii i medycynie funkcją terapeutyczną.
Metodę dramy (czy jej elementy) wykorzystuje się w psychiatrii, psychologii i pedagogice, w których pełni jednak ona odmienne funkcje.
W psychiatrii występuje pod nazwą psychodrama i znana jest jako środek terapeutyczny stosowany wobec ludzi chorych. Psychodrama  8 jest jedną z najbardziej popularnych metod psychoterapii grupowej. Termin ten pochodzi od słów: psyche – <tchnienie,
dusza>, drama – <czynność, akcja> oraz od therapeuein – <leczenie>. To metoda rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych, polegająca na wyrażaniu przeżyć i konfliktów pacjentów w formie improwizowanych scen, w których biorą udział pacjenci i terapeuta. Pacjent jest głównym aktorem – protagonistą, pozostali to aktorzy pomocniczy,
reżyser (terapeuta) i publiczność (pozostali pacjenci). Zarówno aktorzy, jak i widzowie
muszą traktować odbywającą się dramatyzację jako coś, co ma bezpośrednie znaczenie
dla ich przyszłego życia. Nie może tu więc dominować przeświadczenie, że bierze się
udział w zabawie, która do niczego nie zobowiązuje, o niczym nie stanowi i w niczym
nie wpływa na losy życiowe. (G. Czapów i Cz. Czapów 1969, s. 40). Techniki psychodramy: granie samego siebie, monolog, sobowtór jako sumienie, zamiana ról, zwierciadło pomagają identyfikującym się z bohaterami uczestnikom wchodzić w rolę, ale
jednocześnie pozwalają im zdystansować się od osobistych przeżyć i doświadczeń. Daje
to szansę obiektywnego ujrzenia siebie i swoich problemów, co z kolei pozwala myśleć
i mówić o nich bez nadmiernych, szkodliwych emocji, umożliwiając pełniejsze przepracowanie problemu, wyciągnięcie wniosków i ustalenie pewnych reguł postępowania
zmierzających do zmiany (np. odegranie sytuacji z dzieciństwa, w której tworzyło się
obecne zachowanie problemowe ma pomóc pacjentowi w zrozumieniu źródła zachowania problemowego, aby uzmysłowić mu, że w dzieciństwie było przystosowawcze,
a obecnie jest nieadekwatne).
J. L. Moreno (G. Cz. Czapów, 1969; J. W. Aleksandrowicz, 1994; por. A. Aichinger,
W. Holl, 1999) używał terminu psychodrama w bardzo szerokim znaczeniu – uważał ją
więcej: W. Sikorski, Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról, [w:] Terapia
dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, red. I. Dąbrowskiej-Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2008, s. 13-20; A. Aichinger, W. Holl, Psychodrama – terapia grupowa z dziećmi, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 1999, s. 48-66.
8
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za wszelkie zabiegi terapeutyczne, wychowawcze i badawcze, posługujące się spontaniczną
dramatycznością (E. Roine, 1994, s. 25). Psychodrama, zdaniem Moreno, stwarza warunki do reakcji spontanicznych, dotąd zablokowanych, niemożliwych, do jednoczenia się
ze światem, wychodzenia z patologicznej izolacji psychicznej oraz do twórczej aktywności. Według Gabrieli i Czesława Czapów psychodrama „to zachowanie się pojedynczej
osoby lub interakcje celowo odtwarzające zdarzenia wyróżnione ze względu na daną
sytuację czy też ze względu na dane kategorie reagowania” (G. Cz. Czapów, 1969, s. 9).
Zachowania się lub interakcje, stanowiące rezultat tego odtwarzania, polegają na
oddziaływaniu na psychiczne procesy i mechanizmy innych ludzi.
Obecnie psychodrama najczęściej jest włączana jako dodatkowa metoda w psychoanalizie grupowej dorosłych i w terapii dzieci, jak również stała się składową częścią
badania dynamiki grup społecznych, czynnikiem rozwoju osobowości oraz stosunków
międzyludzkich.
Proces przedstawienia, proces gry stał się narzędziem zmiany psychologicznej
w obrębie kolejnej profesjonalnej terapii psychologicznej i tu przyjmuje się określenie
dramaterapia. Zastosowanie elementów dramatycznych w terapii psychologicznej czy
medycznej ma na celu wywołanie u podopiecznego wglądu we własne wzorce postępowania i poprzez działanie – przejęcie kontroli nad swoją sytuacją życiową.
Wspomaganie uzyskania równowagi wewnętrznej, poprzez rzutowanie struktury
psychicznej i sposobu przeżywania świata na zewnątrz w aktach teatralnych za pomocą
słowa, gestu, improwizacji czy strukturowanej gry, obecnie stały się też środkami działań w różnych rodzajach terapii, na przykład – wymienianej dramaterapii czy Analizie
Transakcyjnej lub terapii Gestalt.
W terapii Gestalt – metodzie związanej z Perlsem, który rozwijając jej założenia
nawiązał do teorii postaci  9 – wykorzystuje się gry, odgrywanie ról, np. do prowadzenia
dialogu między psychiką a częściami ciała (S. Pużyński, 1993).
Elementy dramatyczne odnajduje się też w Analizie Transakcyjnej, w której wykorzystuje się role i scenariusze jako elementy postępowania terapeutycznego, traktując je
klinicznie i analitycznie.
Ta koncepcja terapeutyczna związana jest z podejściem interakcyjnym, chociaż zarazem czerpie z teorii psychoanalitycznej. Podejście interakcyjne w terapii kładzie nacisk
na uczenie komunikowania się – zarówno rozumienia sygnałów zawartych w sygnałach
9 Według Gestalt człowiek stanowi całość, a jego zachowanie jest funkcją postrzegania tu i teraz.
Niespełnienie własnych niezaspokojonych, nieuświadomionych potrzeb oraz poczucie zagrożenia powoduje zahamowanie lub destrukcję Gestalt (schematów spostrzeżeniowych), co prowadzi do zakłócenia stosunków między jednostką a otoczeniem. Proces polega na analizie struktury, charakteru i treści doświadczenia,
co przyczynia się do bardzo adekwatnego spostrzegania rzeczywistości i przez rozszerzenie zakresu świadomości powoduje wykształcenie się dobrych Gestalt (S. Pużyński, 1993).
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innych osób, jak i takiego kształtowania swoich reakcji, by stanowiły jednoznaczny i
zgodny z intencjami sygnał dla odbiorcy. Kładzie przy tym nacisk na umiejętność ekspresji emocjonalnej (J. W. Aleksandrowicz, 1994).
Istotą dramaterapii – aktywnej i kreatywnej formy psychoterapii łączącej obszar
twórczości, zdrowia i procesów zmiany psychologicznej – jest intencjonalne i planowe wykorzystanie jej w celach leczniczych (Lewis, Johnson, 2000). Definiowana jest
jako postępowanie terapeutyczne, rehabilitacyjne i lecznicze, wykorzystujące różne formy psychoterapii grupowej w połączeniu z formami artystycznej wypowiedzi teatralnej.
Współczesny dramaterapeuta John Sisson podkreśla, że drama wykorzystywana
jako metoda terapii jest zawsze indywidualnym doświadczeniem, nie nastawiona jest na
komunikację z innymi czyli widzami  10.
P. Jones (1996) pisze, że dzięki dramie, czyli procesowi przedstawienia/gry, umieszczonemu w kontekście relacji terapeutycznej, możliwe jest odzwierciedlenie doświadczeń życiowych osoby, czyli ich wyrażenie (ekspresja) i przekształcenie, co rozumieć
należy jako pracę nad problemami, z którymi boryka się klient lub utrzymanie u osoby
zdrowia i poczucia dobrostanu.
Poruszanie się między dwiema rzeczywistościami (podobnie jak w teatrze): realnym życiem a odtwarzaniem, grą to swoiste uczenie samoświadomości, szukanie odpowiedzi dotyczących własnej tożsamości, budzenie i rozwijanie samokontroli.
W literaturze odnajduje się dwa znaczenia pojęcia dramaterapii:
– „(...) jako teatr oparty na improwizacji, który sięga po osobiste problemy. Improwizacja w grupie ma nie tylko pomóc zanurzyć się w świecie wewnętrznym
klienta/pacjenta, ale też znaleźć teatralny kształt dla jego wyrażenia;
– (...) jako gotowa propozycja teatralna (scenariusz), która ma pomóc ujawnić
lub wyrazić własne uczucia, konflikty i zachowania. Celem jest także poznawanie siebie, poszerzanie świadomości „ja” oraz trenowanie ekspresji własnej”
(A. Bielańska, 2002, s. 23).
Celem terapeutycznym dramaterapii, bez względu na sposób jej realizacji, jest poprawa rozumienia siebie i innych, emocjonalna i fizyczna integracja osoby, polepszenie istniejących relacji interpersonalnych, wspomaganie rozwoju osobistego. Określenie
celu terapii zawsze uwarunkowane i uzależnione jest od indywidualnych problemów,
potrzeb, możliwości i ograniczeń psychospołecznych oraz doświadczeń rozwojowych
każdego klienta.
R. Emunah (za: H. Makowska, 2000a) podaje ogólne cele terapii, które występują
stale, bez względu na specyfikę przypadku, a są nimi:
10 Z badań Sissona, jak pisze Oksana Dąbrowska wynika, iż u pacjentów psychiatrycznych, którzy
słyszeli głosy, zaobserwowano liczne efekty terapeutyczne i społeczne, m.in. zatrzymanie samookaleczenia
się i wyjście z izolacji, co prowadziło do redukcji głosów (O. Dąbrowska, 2009, s. 31).
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1.
2.
3.
4.
5.

Ekspresja i panowanie nad emocjami.
Rozwój obserwującego self.
Poszerzenie repertuaru ról pełnionych w życiu.
Modyfikacja i poszerzenie obrazu własnej osoby.
Dostarczenie doświadczeń w zakresie interakcji społecznych i rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Zastosowanie w dramaterapii działań teatralnych – określonych środków i technik, takich jak: dramatyzacja ciała, ruch, rytm, tworzenie obrazów dźwiękowych i wizualnych, improwizacje, prowadzenie dialogu, aranżacja przestrzeni tworzących wspólny
punkt podczas analizowania idei, poglądów, myśli i uczuć, w rezultacie, jak przypuszczam, umożliwiają przekształcenie typowych wzorców zachowania i tworzenie nowej
reprezentacji wnoszonego do terapii materiału. Dzięki ekspresji i eksploracji w procesie
aktywnych działań uczestnik nie tylko doświadcza odkrytych zasobów własnej kreatywności, ale przede wszystkim nowych źródeł energii pozwalających na akt przekraczania
ograniczeń.
Jak wynika z literatury przedmiotu, dramaterapia może mieć różne modele. Jednym z nich jest model dramaterapii, określany jako Rozwojowe Transformacje (R T),
w którym podstawą jest spontaniczne spotkanie pomiędzy terapeutą i klientem w terapeutycznej przestrzeni gry (playspace). Podstawy teoretyczne RT, pisze H. Makowska
(2000a), wywodzą się z teorii psychologicznych i filozoficznych: psychanalitycznych
teorii związku z obiektem Jacobsona i Mahlera, rozwojowych teorii Piageta i Wernera, egzystencjalnej filozofii Sartra i filozofii dekonstrukcji Derridy. Teatralne podstawy w tym modelu stanowią teatralne idee Grotowskiego, określane jako fizjoafektywne podejście do emocji (phisio-afective approach to emotion). Rozwojowe Transformacje
jako uboga dramaterapia opierają się na koncepcjach Grotowskiego, choć nie wszystkie
aspekty RT są z nimi zgodne. RT angażują klienta w spontaniczną grę, rozpoczynającą
się od pojedynczych, powtarzających się ruchów i dźwięków, rozwijającą się następnie w
obrazy i bardziej ustrukturalizowane odgrywanie ról i improwizacje. Wykorzystywane
są tu różne rodzaje zadań, przestrzeń i struktura ról do utrzymania przez klienta zdolności tworzenia przestrzeni gry, tzn. dostarczenia mu zewnętrznego wsparcia, by był zdolny do gry. Dlatego też sesje rozpoczynają się zwykle w ustrukturowany sposób, a potem
przechodzą w improwizacje i swobodną grę. Przez utrzymanie swobodnie przepływającej, ufizycznionej przestrzeni gry, wywołane obrazy (wyobrażenia) zostają uchwycone,
można je grać i pozwolić im odejść, a gdy napierają nowe asocjacje, rodzi się potrzeba
ich wyrażenia (ekspresji). Podejście to pozwala klientowi raczej grać swe problemy (bawić się nimi), niż definiować je czy też rozumieć. Rezultatem czego jest większa tolerancja dla samego siebie i ulga od napięć spowodowanych sztywnymi wzorcami międzyludzkimi (D. R. Johnson, A. Forrester, C. Dintino, G. Schnee, 1996, s. 293-306).
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Takie podejście, zdaje się być bliskie koncepcji twórcy psychodramy Moreno, który za V. Franklem twierdził: „człowiek może wyrwać się ze stanu dryfowania i znaleźć
się w stanie decydowania o swoim losie” (E. Orlik-Marciniak, 2000, s. 186). W tej koncepcji terapeutycznej wierzy się także w moc człowieka jako sprawcy działań w dramacie
swego życia. Często więc dramaterapia utożsamiana jest z psychodramą.
Zachowania się lub interakcje, stanowiące rezultat tego odtwarzania, polegają na
oddziaływaniu na psychiczne procesy i mechanizmy innych ludzi.
Dramaterapię, jak wspomniałam, często utożsamia się z psychodramą, ponieważ
myli, stosowanie w nich podobnych procedur:
–– po pierwsze – podobne procedury spontanicznej dramatyzacji (improwizacje);
–– po drugie – w jednej i drugiej w efekcie chodzi oto, aby dzięki samopoznaniu
(diagnoza), spontanicznej grze (ekspresja emocji i uczuć) oraz działaniom korygującym (edukacja) stymulować autointegrację, dającą dobre przystosowanie
i efektywną aktywność.
Wspólność dotyczyć może, choć w różnym stopniu, dostępu przeżyć dramatyzacyjnych. W odniesieniu do psychodramy B. Levy określa je jasno jako „przeżycie
osobiste, przeżycie interpersonalne i przeżycie uspołeczniające” (G. Cz. Czapów, 1967,
s. 305). Centralne miejsce w dramaterapii nie zajmują przeżycia osobiste pacjenta.
W dramaterapii akcja odbywa się w umownej rzeczywistości wyobraźni. Zdarzenia fikcyjne mają związek z osobistym światem pacjenta lecz na tyle, by świat realny mieszał się
ze światem umownym dla potrzeb gry. M. Nowakowska, tak pisze o tym fakcie: „wcielając się w określone przez scenariusz role, próbując je zrozumieć i odtworzyć, pacjent
korzysta z osobistych doświadczeń i przeżyć” (M. Nowakowska, 2006, s. 9). Wszelkie
jednak działania w psycho- i dramaterapii mają podobne przesłanie, jakim jest poprawa komunikacji danej osoby z otoczeniem, przywrócenie wiary we własne siły i ufności w stosunku do swoich własnych możliwości, pogłębienie i utrwalenie „odkrytych”,
a satysfakcjonujących sposobów postępowania i emocjonalnego reagowania. Z takich
to względów związki między działaniem dramaterapeutycznym a psychodramatycznym
są bardzo ścisłe.
Pomimo iż można zauważyć szereg istotnych elementów wspólnych, chociażby
przedstawione powyżej, to – jak ukazano – nie należy stawiać znaku równania między
nimi. Między dramaterapią a psychodramą istnieją różnice dotyczące kierunku celów
i sposobów ich realizacji. Sprowadza się to do szczególnego sposobu działania (czyli
ukierunkowania środka do osiągnięcia zaplanowanych stanów i zmian). Warunkowanego specyficzną biografią uczestników, którzy przez nią „podlegają” albo terapii psychologicznej albo psychiatrycznej.
Szczególnym celem w psychodramie staje się przede wszystkim uwalnianie stłumionych, traumatycznych emocji, po to, by wytłumaczyć sobie swoją szczególną sytu54

ację życiową. Analiza zachowań ma doprowadzić do redukcji napięcia poprzez działanie
i, jak pisze E. Orlik-Marciniak, do „(...) wykrycia interpersonalnego podłoża osobowości” (E. Orlik-Marciniak, 2000). To rzutuje w ścisły sposób na dobór środków, jakie
w przypadku psychodramy dostosowane są do czysto katartycznej terapii psychiatrycznej. Polega ona na „improwizowanym odgrywaniu przez pacjenta w sytuacji terapeutycznej pewnych ról i udramatyzowanych zdarzeń. Ma ona na celu ujawnienie ukrytych
dla niego neurotycznych postaw, motywów i pragnień, które pacjent przyjmuje i odczuwa w różnych sytuacjach interpersonalnych” (J. Malewski, J. Pawlik, H. Strzelecka,
1967, s. 267). Zwracam uwagę na fakt, iż gra psychodramatyczna jest zawsze improwizacją (czyli nie ma tu miejsca na grę wg scenariusza, co może zaistnieć w dramaterapii),
opartą na niewyuczonych rolach, jest grą odległą od realizacji określonych zadań reżyserskich. Dlatego w psychodramie, inaczej niż w dramaterapii, osoba w celu przywrócenia swej spontaniczności czy kreatywności musi być od początku ukierunkowana na
wydobycie swoich emocji „tu i teraz” czyli „dotykać siebie” i bezpośrednio swoich przeżyć osobistych wprost, a nie poprzez wykonywanie określonej roli, która staje się pretekstem przepracowania, jak to ma miejsce w dramaterapii. Rola w psychodramie rozumiana jest jako swoisty stan jednostki, przejawiający się w czynnościach i cechujący ją
w specyficznym momencie reagowania na jakąś sytuację. Jest więc rolą psychologiczną,
dzięki której aktor jednoczy się ze światem i wyraża to, co indywidualne i spontaniczne,
zbiorowe czy schematyczne. Odgrywanie tak rozumianej roli różni ją od roli w dramaterapii. W dramaterapii rola pojmowana jest jako teatralna, choć i w tym przypadku
chodzi w sumie o to, by granie roli teatralnej stało się okazją do przejęcia jej jako swej
roli psychologicznej. Przyjmowane umownie przez aktorów role odgrywanych postaci
wynikają z sytuacji określonej przez toczącą się akcję i są podstawą rzeczywistości tworzonej podczas widowiska.
Stąd dramaterapia w głównej mierze zajmuje się – jak pisze Sue Jennings – „rzeczywistością dramatyczną zawartą w sztukach teatralnych, mitach i legendach, które
odzwierciedlają aktualny stan człowieka” (za: J. Janiec de domo Królikiewicz, 1999,
s. 168). Odgrywanie mitu to jednoczesne badanie i doświadczanie archetypu, „oswajanie” tego, co nieświadome – twierdzi P. Barlow, angielski dramaterapeuta, pracujący metodami The Sesame Institute  11, gdzie psychologiczne podstawy pracy opiera się
na Jungowskiej teorii docierania do nieświadomości przez doświadczanie archetypu.
C. G. Jung twierdził, że w nieświadomości wszystkich ludzi kryje się potencjał pewnych
podstawowych idei, „archetypów” i ulegania zmianom pod ich wpływem. Ta „zbiorowa
podświadomość” znajduje wyraz w mitach (zob. C. G. Jung, 1993). Im silniejsza i bar11 The Sesame Institute było pierwszą organizacją dramaterapeutyczną w Wielkiej Brytanii i ciągle
jeszcze nadzoruje swoje własne kursy nauczania, co jest akceptowane przez The British Association For Dramatherapists (P. Barlow, 1999, s. 152).
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dziej niezależna staje się świadomość, a z nią świadoma wola, tym bardziej nieświadomość spychana jest na dalszy plan. W tym procesie świadome struktury łatwo mogą się
oddzielić od nieświadomych archetypów. Zrywa się łańcuch zwykłej instynktowności,
zyskując w ten sposób swobodę i w końcu osiąga stan, w którym brak instynktu lub
który jest instynktowi przeciwny (C. G. Jung, 1989, s. 45).
Praca z wykorzystaniem mitu polega zatem na takim opracowaniu fantazji, by
dotrzeć do tkwiących w psychice archetypów. Potwierdza to Barlow, twierdząc: „Kierując się Jungowskimi zasadami akceptacji tego, co nieświadome oraz dzięki traktowaniu ruchu jako narzędzia terapeutycznego, uczestnicy mają możliwość doświadczenia
archetypu przez odegranie mitu (…) na takim poziomie, jaki dyktują im ich potrzeby”
(P. Barlow, 1999, s. 144).
A. Gersi i N. King (1999), wybitne dramaterapeutki, które na podstawie studiów
terapeutycznych, praktyki oraz bogatego doświadczenia w edukacji poprzez sztukę i
kreatywność, opierając swój sposób pracy na opowieściach, mitach i legendach, odzwierciedlających różne formy ludzkiego doświadczenia, dowodzą ważności wielokrotnego kreowania improwizowanych ról na tym samym materiale wyjściowym (czyli na
tej samej fabule literackiej kilkakrotnie). W obliczu takiego kreowania improwizowanych ról przez uczestnika, możliwym staje się dostrzeżenie pewnych typowych wzorców zachowania – archetypów. Odkrycie ich poprzez, między innymi, formę dramatyczną, umożliwia ich rozumienie i poznanie w nieprzerwanym procesie aktywnego
działania.
Takie podejście, zbliża dramaterapię bardziej do inscenizacji. Zbliża, lecz nie utożsamia – zbliża w tym miejscu, w którym chodzi nie o nabywanie wprawy w wykonywaniu jakiejś roli (inscenizacja) ale w celu, jakim jest rozwój samopoznania, a dokładniej
„przywrócenia równowagi między zewnętrznymi oczekiwaniami, a możliwościami posiadanymi przez jednostkę” (E. Orlik-Marciniak, 2000).
W psychodramie w odróżnieniu od dramaterapii nie pracuje się na mitach, najwięcej uwagi zaś poświęca się prawdziwym wydarzeniom (zaczerpniętym z życia konkretnych osób), które miały miejsce w przeszłości lub wydarzą się w przyszłości, a rozgrywają się w danej chwili” (S. Jennings, 1994). Te wydarzenia stają się niejako „bazą”,
która „(...) umożliwia doprowadzenie do ponownego przeżycia patogennej sytuacji
w < metarealności > stwarzanej przez spontaniczną grę odtwarzającą zaszłe wydarzenia.
Budzące się w czasie takiej gry wspomnienia często ułatwiają odtworzenie traumatycznych sytuacji, towarzyszących im odczuć, także odreagowanie ich” (J. W. Aleksandrowicz, 1994, s. 143).

56

4. Rola improwizacji w dramaterapii
Improwizacja jako technika teatru szczególnie ceniona w procesie dramy jest taką
aktywnością, gdzie słowa i gesty nasuwają się spontanicznie, ale jednocześnie zawsze jest
wyraźnie określona poprzez cel, jaki zakłada się w sytuacji wychowawczo-problemowej
lub terapeutycznej, czy artystycznej. Cele te mogą być wspólne, kiedy improwizacja staje się symulowanym odtwarzaniem życia w chwili obecnej, czyli techniką najbardziej
zbliżoną do autentycznego doświadczenia (por. K. Witerska, 2002). W istocie chodzi
w niej o dynamiczne, intensywne, „integralne” przeżywanie rzeczywistości, jak twierdził
J. Grotowski. Z też tego powodu, jak przypuszczam, zrodziło się u Grotowskiego przekonanie, iż „Teatr nie może pełnić wyłącznie funkcji artystyczno-estetycznych”. Wydaje się, iż cała jego twórczość była dążeniem do powoływania do życia faktów, których
podstawa tkwiła w ukrytych, przyrodzonych siłach człowieka. Odchodził on przecież
od inscenizacji na rzecz pracy z aktorem-człowiekiem, osobowością ludzką. Chcąc poddać próbie sekretne treści leżące głęboko na dnie ludzkiej natury, konstruował działania
spontaniczne. W konsekwencji tego aktu ważnym okazywały się wyzwolone reakcje,
daleko idące odteatralizowanie, próby stworzenia zbiorowego autoportretu uczestników, autoportretu gatunku ludzkiego (por. J. Grotowski, 1978).
Improwizacje nie były traktowane w jego Teatrze Ubogim jako wstęp do tworzenia, ale same w sobie były aktem twórczym, w nich dopełniał się tzw. „akt człowieczy”.
Aktor u Grotowskiego, kreując rolę, miał szansę na własny sposób przekraczać niemożliwe, bowiem sama jego natura, natura działającego człowieka, odkrywała tajemnicę
nieznanego. Całej tej „ewolucji” towarzyszyła spontaniczna improwizacja, wielka mobilizacja własnej, niepowtarzalnej natury. Właśnie ją Grotowski uznał za fundament
wszelkich twórczych odkryć i poszukiwań, a nie technikę aktorską czy nawet zespolenie
się techniki głosu i ciała w jedność. Twórczość aktorską określa „psychicznym aktem
transgresji”: nikną podziały na duszę i ciało, na świadomość i podświadomość, myśli
i uczucia, a powstaje jedność tego, co indywidualne. Odkrywać siebie, a nie grać siebie –
to zadanie improwizacji u Grotowskiego (por. L. Flaszen, 1974).
D. R. Johnson, amerykański teoretyk i praktyk dramaterapii, który wybitnie nawiązuje do myśli Grotowskiego, również szeroko omawia rolę grania improwizowanych
ról. Według niego taka improwizacja wymaga od uczestnika dramaterapii odwołania
się do własnych zasobów-wspomnień, identyfikacji, myśli i uczuć oraz nieuchwytnych
aspektów własnej osobowości, zarówno tych świadomych, jak i nieświadomych. Wewnętrzny stan osoby oraz pewne jej aspekty zostają wyprojektowane na formę dramatyczną, w której improwizowana rola staje się szczególnym „kontenerem” materiału
osoby grającej, „charakteryzacją”, która jest w pełni autoekspresją. Nieustrukturowany
kontekst grania roli pozwala bowiem na wyłonienie się wielu aspektów osobowości,
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zarówno tych kontrolowanych przez osobę, jak i tych pozostających poza jej kontrolą.
Granie improwizowanych ról staje się więc techniką silnie stymulującą autoekspresję.
Zachowanie prezentowane przez osobę w grze, co wydaje się bardzo znamienne,
zostaje przypisane przez nią tożsamości roli, a nie własnemu self   12 (Kuczyńska A., Makowska H. 2002).
To pozorne oddzielenie zachowania od self stwarza bezpieczną psychologicznie sytuację. W naturalny sposób minimalizuje aktywność mechanizmów obronnych, przez
co zarówno uczestnik dramaterapii, jak i terapeuta, mają lepszy dostęp do wewnętrznego materiału samego uczestnika. Opisane oddzielenie umożliwia uczestnikom dramaterapii ekspresję tych aspektów siebie, które w życiu zazwyczaj są silnie ograniczane, nadmiernie kontrolowane lub nieświadome (Johnson, 1982, za: tamże, 2002).
Poprzez improwizacje, w swobodnym przepływie impulsów, obrazów, uczuć oraz
identyfikacji wyrażonych w rolach odbywa się proces transformacji, czyli przemiany.
Dla Grotowskiego akt ten winien funkcjonować jako odsłonięcie siebie. Akt ten można osiągnąć jedynie na gruncie własnego życia – ów akt, który ogołaca, obnaża, odsłania,
objawia, odkrywa. Aktor nie powinien tu grać, ale penetrować obszary własnego doświadczenia ciałem i głosem (J. Grotowski, 1969, 1978, por. J. Brach-Czaina, 1984). Takie myślenie, jak można by założyć, dalekie jest od potocznie rozumianej teatralności, a nawet nie
identyfikuje się z najlepiej pojętym przeżyciem artystycznym. Tutaj głównym motywem
sytuacyjnym bowiem jest ten, który inspiruje, inicjuje do sytuacji transformacji.
Podobnie dla Johnsona transformacja jest procesem, w którym wyraża się istota
ludzkiej świadomości. Przemiana, ruch to atrybuty świadomości, którą można porównać do wewnętrznego strumienia. Stąd w dramaterapii osoba postrzegana jest jako ktoś,
kto aktywnie „konstruuje” swoje doświadczenie i wyraża siebie.
Swobodnie przepływająca improwizacja w dramaterapii ułatwia stawanie się i rozwój osoby właśnie poprzez transformację. Transformacja pomaga uwolnić się wewnętrznemu światu. Jej dobroczynny wpływ wyraża się w wewnętrznym spokoju, akceptacji
siebie, własnej historii, poczuciu pełni i bogatszym doświadczaniu, jednocześnie nie dotyczy intelektualnego wglądu i nie koncentruje się na uwalnianiu stłumionych emocji
(za: H. Makowska (2000a).
Podobne spostrzeżenia dotyczące roli improwizacji w akcie rozwoju osoby, jej
przydatności w wywoływaniu głębokich uczuć prezentuje włoski teatroterapeuta Claudio Merini, którego metoda pracy oparta jest przede wszystkim na improwizacji. Jego
aktor konstruuje swój wątek wspomnień, fantazji czy pragnień, czerpiąc bezpośrednio
z podświadomości. Nieświadomość dostarcza materiał do tworzenia, dzięki czemu aktor przenosi na scenę swoje uczucia, swoje potrzeby, a w rezultacie odzwierciedla własną
12
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Tu self – całość osoby w rzeczywistym świecie, obejmująca ciało i organizację psychiczną.

realność psychiczną. „Wyobrażenie – pisze Merini – powstałe w warunkach możliwości
twórczych, zmienia się i tworzy nowe odczucie świata (…), odczucie siły sprawczej, które w określonych proporcjach można porównać do tego, które odczuwa matka wydając
na świat dziecko, zdumienie odkrycia w nas samych czegoś, czego nie spodziewaliśmy
się posiadać. Jeżeli improwizacja jest autentyczna nie możemy pozostać zaskoczeni owocami naszej wyobraźni, o ile odkrywa, wyjawia nieograniczone potencjały podświadomości” (C. Merini, 2002, s. 40).
Improwizacje w dramaterapii to nie impulsywne, szybko rozpraszalne dziania się.
Improwizowana dramatyzacja musi zostać więc „świadomie zainspirowana, ukierunkowana i potraktowana jako środek służący do osiągnięcia projektowanych stanów”
(K. Pankowska, 1984, s. 128).
Według Grotowskiego improwizacje nie mogą być niezdyscyplinowane i „dzikie”.
Konsekwentnie podkreślał on potrzebę struktury i punktu skupienia (ześrodkowania),
nawet jeśli szukał ich poprzez gesty ciała aktora, a nie poprzez tekst. Twierdził, że nie
można pracować nad sobą, jeśli nie jest się wewnątrz czegoś, co jest ustrukturowane
i może być powtórzone, czegoś, w czym każdy element ma swoje logiczne miejsce, technicznie niezbędne. Szczegółowo opracowana struktura – Akcja – jest kluczem; jeśli brakuje struktury, wszystko się rozpływa (J. Grotowski, za: D. R. Johnson, 1996). Dzięki
takiemu założeniu potrafił ujmować w ścisłe rygory harmonii dźwiękowej, plastycznej
czy rytmicznej to, co wydobyte zostało w akcie twórczej ekspresji: instynkty pierwotne,
elementarne i pozarozumowe, także ludzkie wzruszenia.
5. Elementy psychodramy w koncepcji realizmu psychologicznego
postaci Konstantego Stanisławskiego
Psychodrama jest procesem ciągłym, co różni ją od klasycznej dramatyzacji teatralnej, stanowiącej skończoną całość (G. Cz. Czapów, 1969). Tradycyjna sztuka teatralna
ma swój zapis, psychodrama zaś ma przebieg spontaniczny, nigdy nie daje się powtórzyć
w tej samej formie. Podczas sesji „ujawnia się nowy materiał, który zmusza do odejścia
od pierwotnych koncepcji i dostosowania się do tego, co wypływa z klimatu emocjonalnego grupy” (J. Malewski, J. Pawlik, H. Strzelecka, 1967, s. 279). Psychodrama ma
prostą strukturę, natomiast działania dokonywane w jej ramach są zróżnicowane i urozmaicone. Tworzą one trzy fazy: 1) fazę rozgrzewki, 2) działania psychodramatyczne,
3) fazę gry. Morenowska psychodrama składa się z pięciu elementów: sceny, protagonisty, lidera, ego pomocniczego, lidera i grupy (E. Galińska, 2001, s. 10). Scena to
miejsce, na którym odgrywane są psychodramy, protagonista to osoba odgrywająca
spontanicznie i własnymi środkami wyrazu, lider to osoba (terapeuta) czuwająca nad
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identyfikowaniem produkowanego materiału z życiem pacjenta, podsumowująca wypowiedzi i sytuacje, pobudzająca grupę do aktywności i werbalizacji odczuć, terapeutycznym ego pomocniczym są włączający się do gry jako postaci z życia pacjenta lub
jego myśli inni terapeuci (1-2), wreszcie grupa psychodramatyczna to ta, w której odbywają się wszystkie sceny i od postawy której warunkowany jest wgląd w przedstawione
w grze problemy pacjenta. Norweska psychodramatystka Eva Roine wymienia następujące techniki w psychodramie: gra ról, improwizacja, trening roli, zamiana ról, trening
spontaniczności (E. Roine, 1994)  13.
W tradycyjnej sztuce teatralnej i w psychodramie akt dramatycznego wyrażania odbywa się symbolicznie, czyli poprzez rolę, a zarówno aktor, jak i widz z założenia doznać ma katharsis. W przypadku psychodramy katharsis nie jest „formą spowiedzi wyzwalającej ludzi z poczucia winy” (J. Malewski, J. Pawlik, H. Strzelecka, 1967,
s. 270), nie wynika również z samego aktu odegrania swej trudności. Uwolnienie się od
złych postaw czy uczuć może natomiast być wynikiem uzyskania wglądu w przyczyny
swego postępowania, własnych konfliktów czy rozczarowań, może także być rezultatem
aktualnej konstelacji czy interakcji członków zespołu. Głównym komponentem, który charakteryzuje psychodramę, podobnie jak działania teatralne, jest akcja sceniczna.
W odróżnieniu od psychodrama tycznej, w teatrze oparta jest ona na ściśle określonych
tekstach i zaleceniach reżyserskich.
Mimo, że psychodrama nie jest teatrem, to jednak ma w nim swój rodowód i
musi z niego czerpać. Wielu psychoterapeutów, jak twierdzi W. Sikorski, jest przeświadczonych o tym, że psychodrama nie jest teatrem i nie dążą oni do teatralizacji psychodramy, polegającej na wspomaganiu procesu terapii przy użyciu konkretnych środków
teatralnych (scena, oświetlenie, odpowiednie rekwizyty itp.). Sikorski twierdzi jednak,
iż „klimat teatru, zastosowanie rekwizytów, światła i muzyki znacznie ułatwia adaptację
uczestników psychodramy do jej specyficznych warunków” (W. Sikorski, 1997, s. 29).
Psychodrama jako metoda terapii, w specyficzny sposób koresponduje z fundamentalną dla rozwoju aktorstwa XX wieku koncepcją „przeżywania” Konstantego Stanisławskiego.
Sztuka aktorska, zdaniem tego reformatora sztuki aktorskiej, opiera się na prawie
psychofizjologicznym. Według jego zaleceń aktor, budując postać, tworząc „człowieka
scenicznego”, musi czerpać z doświadczeń całego swojego życia.
Musi wykorzystywać własne przeżycia w taki sposób (metoda realizmu psychologicznego), aby w końcu – po tak zwanym zjednoczeniu osobowym aktora z rolą (jego
cech charakteru, wartości psychofizycznych i doświadczeń) – mogła powstać nowa wartość: wykreowana postać sceniczna (O. Aslan, 1978).
13 Przy tej okazji zaznaczam, iż trening roli nie polega na mechanicznym treningu nowych sprawności interpersonalnych.
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Stanisławski uważał, że twórczość artystyczna może być realizowana przy udziale
porywu twórczego, zwanego inaczej natchnieniem, którego wywołanie jest głównym
i bezpośrednim celem proponowanego systemu (K. Stanisławski, 1954). Poprzez i wskutek owego natchnienia rodzić się miała wyrazista postać i wszystkie sytuacje sceniczne.
Stanisławski wiedział, jak trudno jest wywołać w aktorze uczucia potrzebne do projekcji
autentycznej interpretacji osobowości, począwszy od wyobraźni i pamięci afektywnej,
aż do interpretacji tej osobowości i nawiązania kontaktu. Kładł nacisk na działania fizyczne jako drogi dojścia do uczucia (por. C. Merini, 2002), także na podświadomość
aktora oraz jego sposób prezentowania uczuć, które miał oddawać wiernie i adekwatnie.
Proponował tak zwaną „psycho-technikę”, czyli szczególne połączenie pomiędzy życiem
aktora, jego osobistym doświadczeniem życiowym, zmagazynowanym materiałem nieświadomym i kreacją roli na scenie. Innowacją było tu wykorzystywanie swobodnej improwizacji w pracy nad rolą (za P. Jones, 1996).
Stanisławski wymagał, aby „postaci poruszały się wedle nakazów i wytycznych (…)
głównego zadania, jakim jest ucieleśnienie na scenie idei wystawianego dramatu, przekazanie widowni celu widowiska, jego zamierzenia ideowo-artystycznego” (K. Stanisławski,
1954, s. 39). Oznacza to, iż to kryteria artystyczne decydują o skuteczności przekazu
spektaklu, który jednocześnie jednak określa działania otwierające drogę dla tych poszczególnych uczuć, których aktor nie byłby gotowy przedstawiać w innej niż artystyczna relacji. Główną jednak siłą napędową roli, scen i całości dzieła, zdaniem Stanisławskiego, jest określona idea, główny nurt działania scenicznego, czyli doraźny wynik gry.
W tym też wyraźnie, zaznacza się różnica między funkcją i celem gry dramatycznej
w teatralnym dzianiu się a w psychodramie, w której improwizacje czy granie ról pełnią
nie funkcję wypowiedzi artystycznych ukierunkowanych na końcowy efekt (spektakl),
lecz są swoistymi środkami pogłębiającymi proces leczenia.
Uzyskanie dogłębnej wiedzy o przeżyciach, zachowaniach, reakcjach postaci, wywołanych i motywujących się poprzez aspekt sytuacyjny u Stanisławskiego, to warunek
rodzenia się wyrazistego „człowieka scenicznego”, zaś w psychodramie ten sam proces
pomaga pacjentowi w uzyskaniu wglądu, stwarza jednocześnie możliwości przyuczania.
Doraźnym wynikiem gry w psychodramie jest kształtowanie lub zmiana czynności danego człowieka, a nie, odnajdywanie teatralnego kształtu dla ich wyrażenia.
6. Rola dystansowania się w grze
Teatralne metody organizacji gry znalazły swe miejsce także na polu terapii, gdzie
rzeczywistość gry jest z założenia rzeczywistością paradoksu. Bez niezbędnej dozy dystansu, gra – zarówno w teatrze, jak i terapii – jest w ogóle niemożliwa, gdyż to dystans
umożliwia świadomość różnicy między realnym a umownym dzianiem się.
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Założenie umownej, alternatywnej, jak pisze M. Nowakowska „nie tożsamej z aktualnie realną” rzeczywistości konstytuuje grę. Autorka podkreśla, iż bez zjawiska dystansu w dramaterapii działanie pacjenta przestaje być grą z całymi terapeutycznymi
i etycznymi konsekwencjami (M. Nowakowska, 2007, s. 10). Spotyka się zatem różne
odniesienia teatralne umieszczając grę bliżej zdystansowanego, rozdzielającego aktora
od roli – teatru epickiego Brechta lub przeciwnie, koncentrując się na angażującym osobiste emocje aktora teatrze Stanisławskiego.
Drama „toczy się na niby, ale jest zarazem realnym dzianiem się, w którym pojawiają się realne przeżycia, zachowania, reakcje” (J. W. Aleksandrowicz, 1994, s. 145).
Jak pisze Claudio Merini „…często zdarza się, że czując się chronieni przez fakt,
że chodzi tylko o udawanie, wychodzimy z naszego zwykłego monologu i pozwalamy
mówić skrywanej osobowości naszej sceny wewnętrznej. Wierząc, że udajemy, stajemy
się bardziej prawdziwi, to jest bardziej złożeni, stajemy się sceną żywą, po której przechadzają się rozmaici aktorzy, którzy grają rozmaite dramaty” (C. Merini, 2002, s. 40).
Gra, czyli teatralna umowność zdarzeń, ról, reakcji, czasu i miejsca pozwala odkryć
inną perspektywę patrzenia na własne, realne i zarazem trudne zdarzenia, role czy reakcje, pomaga wchodzić w stan, w którym pomimo pewnego „udawania” wyzwalane są
uczucia podobne do tych, które normalnie odczuwane są w analogicznych, życiowych
sytuacjach. Aby ten akt nastąpił, wymagane jest dystansowanie się, które nie oznacza bynajmniej braku zaangażowania, a „jest raczej angażowaniem się w innej perspektywie”
(P. Jones, 1996) po to, by zwiększyć, ułatwić zrozumienie własnego problemu, polepszyć rozumienie siebie.
Czym zatem jest owe dystansowanie się tak ważne w procesie gry i czemu służy?
Jest to taka zasada teatralna, w której zakłada się, iż aktor poprzez interpretację sztuki,
ról i swoją grą stworzy indywidualną, niepowtarzalną „duszę obrazu scenicznego”, wyzwoloną z obserwacji siebie niejako obok, obiektywnie i bezosobowo (por. M. A. Czechow, 1995). M. A. Czechow w swojej metodzie pracy z aktorem wprowadzał w proces twórczy zasadę potrójnej świadomości „(...) czyli bycia świadomym dwóch procesów
świadomości jednocześnie, zarówno bycia wewnątrz, jak i bycia ponad (Drinnen – sein,
Daruber – stehen) (tamże, s. 126) (...) nosicielem tej trzeciej świadomości” jest stworzony obraz sceniczny” (tamże, s. 123).
Rozwinięcie takiej umiejętności, zdaniem Czechowa, rozbudza twórcze „Ja” aktora, wyzwala indywidualność twórczą. Tutaj propaguje się przekonanie, iż przeżycia na
scenie są nierealne, są czysto twórcze zarówno pragnienia, jaki i uczucia. Przeżycia na
scenie są darem własnej indywidualności twórczej. Czechow wyjaśnia istotę swej metody nastepująco: „Przychodząc na świat, przynosisz ze sobą już określone zdolności,
skłonności, cechy charakterystyczne, ten lub inny temperament, a także wszystkie rysy
indywidualne. Nie tylko one jednak przejawiają się w twojej twórczości. Wszystko, co
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przeżyłeś w ciągu życia, wszystko, co obserwowałeś, co radowało twoje oczy, co kochałeś
lub nienawidziłeś, z powodu czego cierpiałeś, co osiągnąłeś lub co na zawsze pozostanie w sferze marzeń lub ideałów – wszystko to odpływa w tak zwaną <podświadomą>
głębię twojego wyższego „Ja”. Tam oczyszcza się z ciągle przenikającego twoje życie codziennego egoizmu, twojej niższej świadomości i przekształca się w <materiał>, z którego indywidualność twórcza buduje <duszę> obrazu scenicznego” (M. A. Czechow,
1995, s. 123).
Wybierając w pracy teatralnej metodę gry z dystansem M. Czechowa, należy zrozumieć jej „inność” w stosunku do proponowanej przez K. Stanisławskiego metody realizmu psychologicznego postaci  14.
Istotną różnicą w podejściu do budowania roli i pracy z aktorem u Stanisławskiego i Czechowa było (jak wynika z ich pism), wykorzystanie przeżyć, stosowanie pamięci emocjonalnej i odwoływanie się do niej (por. O. Aslan, 1978, M. Czechow, 1995,
K. Stanisławski, 1953). Czechow w odróżnieniu od Stanisławskiego twierdził: „Aktor
myli się myśląc, że może zagrać rolę za pomocą osobistych uczuć” (M. A. Czechow,
1995, s. 124). Aby wniknąć w inną, obcą duszę, na co skazuje aktora rola, musi on
przede wszystkim, zdaniem tego twórcy, pobudzić w sobie w chwilach stanu twórczego, współczucie. Czechow pisał: „Współczucie wyższego <Ja> dla Otella jest tak wielkie
i intensywne, że staje się oddzielną, samodzielną twoją trzecią świadomością” (tamże).
U Czechowa przeżycie, które ma ewentualny wpływ na powstawanie roli, musi
być odległe, aby można się było dostatecznie zdystansować. Aktor, tworząc postać sceniczną, opierać się ma, według metody Czechowa, na wyobraźni, a nie na własnych doświadczeniach. Powstaje wówczas „obiektywna postać” i obiektywna rzeczywistość na
zewnątrz grającego, który musi zapomnieć o swoim „ja” i pozwolić, by tworzyła je wyobraźnia (por. W. Pielasińska, 1970). Akcja dramatyczna nie jest jednak jakimkolwiek
działaniem, ma swój początek i koniec, czego aktor ma pełną świadomość. Stając się
określoną postacią, dzięki twórczej energii gruntownie bada on i analizuje jej fizyczność
i psychiczność, działa zarówno w planie poznawczym, jak i emocjonalnym  15.
Podobnie Berthold Brecht w swojej teorii dystansu wymaga od aktora przy budowaniu roli krytycyzmu, zmysłu obserwacyjnego, umiejętności wartościowania i oceniania przedstawionych problemów (por. O. Aslan, 1978).
14 W konsekwencji działań teatralnych i Czechow, i Stanisławski, jak można by założyć, próbowali dojść do tego samego celu pracy twórczej, choć przy użyciu innych metod pracy z aktorem. Jednemu
i drugiemu bowiem chodziło o całkowite stopienie się aktora z rolą, co obejmować miało zarówno ciało,
psychikę, jak i intelekt. Do stworzenia psychofizyczności postaci, zarysu psychologicznego roli służy tylko
inne aktorskie instrumentarium.
15 Dystansowanie się oraz wykorzystywanie i rozwijanie wyobraźni w i poprzez proces kreowania
postaci może, moim zdaniem, zbliżać szczególnie dramę edukacyjną do metody Czechowa. W jednej i drugiej tworząc obraz sceniczny, obserwuje się go niejako z boku, zaskakując się odkryciami.
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Według Wilshire’a, dzięki osiągnięciu dystansu w grze możemy zobaczyć (lub zobaczyć pełniej) rzeczy, których nie widać. Jego zdaniem to właśnie teatr pozwala nam
nabrać tak zwanego „teatralnego dystansu” (za: s. E. Jennings, 1994). Istnienie dystansu
implikuje oddzielenie, które wyraża się w tym, że w dramie pewna część „osoby działającej” robi coś w określony sposób, inna jej część jest obserwatorem tego procesu. Jeśli
więc osoba będąca w procesie dramy żyje na dwóch poziomach identyfikacji z Ja i nie-Ja, rozpoznaje siebie i nie-siebie. Jest to zatem swoiste połączenie, zjawisko, dramatyczny paradoks istniejący w teatrze. Aktor gra rolę, czyli charakter, który nie jest jego
charakterem, nie gra siebie, tworzy określoną postać. Obszar „aktor” nie pokrywa się
z obszarem „rola” (Landy, 1994). Można by powiedzieć, iż rodzi się więc nowa, iluzyjna
istota; z jednej strony świadomy siebie twórca, z drugiej obserwator – świadomie postrzegający życie wewnętrzne granej i wykreowanej przez swą wyobraźnię postaci.
Dzięki teatrowi nabieramy pewnego dystansu, który pozwala spojrzeć na wszystko
z innej perspektywy – pisała s. Jennings (Jennings, 1994). Poprzez proces zespolenia się
z treścią opowieści można odkryć osobiste znaczenia, jakie ona niesie.
Problematyka dystansu w grze wydaje się szczególnie interesująca w odniesieniu
do osób po kryzysach psychotycznych, u których choroba „niszczy” wszelkie granice
dystansu w świecie realnym.
O roli dystansu w dramaterapii z osobami po kryzysach psychotycznych A. Bielańska, prowadząca zajęcia przy oddziale dziennym krakowskiej Kliniki Psychiatrii Dorosłych, pisze: „Umowność polega na wejściu w rzeczywistość dramatu i jest kluczowym elementem dramaterapii (…). Podkreślenie istniejących granic „ja”, granej roli,
uzyskiwanie dystansu do granej postaci jest jednym z zasadniczych zadań terapeuty
w pracy z grupą teatralną. Rozróżnienie realności i teatralności jest konieczne, aby ponownie nie doszło do zatarcia się granic. Dyskusja o granej postaci, zrozumienie jej
zachowań, myśli i uczuć, zrozumienie uczuć, które budzi własna gra są nie tylko drogą poznawania siebie, ale też zdobywaniem dystansu do świata granej sztuki. Umowność buduje także kostium, charakteryzacja, rekwizyt, specjalny makijaż. Umożliwia
to większe <schowanie> się za te środki teatralne, dodaje śmiałości. Umowność tworzy
poczucie bezpieczeństwa i daje szansę wypróbowania nowych zachowań” (A. Bielańska, 1998, s. 30).
Można by więc stwierdzić, że poruszanie się między dwiema rzeczywistościami:
realnym życiem a odtwarzaniem, grą, to swoiste uczenie samoświadomości, szukanie
odpowiedzi dotyczących własnej tożsamości, budzenie i rozwijanie samokontroli. Paradoks jednoczesnego istnienia w grze rzeczywistości realnej i iluzorycznej rzeczywistości
wyobraźni i fikcji – pisze M. Nowakowska – leży u podstaw gry i dramaterapii, gdzie
różne jej metody „zakładają różny poziom zaangażowania jednostki w rzeczywistość gry,
czy inaczej różny poziom dystansu do niej, identyfikacji i zdystansowania, subiektyw64

ności i obiektywizmu. W niektórych dystans jest większy, co powoduje generalnie przewagę procesów kognitywnych nad emocjami, w innych mniejszy”  16 (M. Nowakowska,
2006, s. 11).
Dystansowanie się zatem, to szansa na osiągnięcie samowiedzy, realnego zaobserwowania siebie, zobaczenia siebie prawdziwego. To sytuacja, w której, funkcja artystyczna teatru zaczyna splatać się z jego możliwościami terapeutycznymi.
Dystansowanie w grze może także, jak przekonuje Czechow, w całej mierze wyzwolić w grającym jego siły i potencjał twórczy, dzięki wywołaniu w sobie impulsu
twórczego pobudzającego do działania „wyższe Ja”.
7. Ciało i aparat wokalny w procesie gry
W procesie gry wykorzystuje się jedno z podstawowych tworzyw teatralnych, jakim jest ciało, jego autentyczny ruch, dźwięk, plastyczność, sensoryczność i emocjonalność, dzięki czemu uczestnik tworzy nie tylko werbalne reprezentacje swoich problemów, jak to się dzieje w klasycznych terapiach werbalnych. Zauważając schematyczność
i powtarzalność swoich reakcji cielesnych, uświadamia się często szablonowość i sztywność swoich reakcji emocjonalnych. Obudzona spontaniczność i naturalna tendencja
do twórczych reakcji umożliwia „człowiekowi uświęcić się poprzez ciało”.
Atrakcyjnym postępowaniem terapeutycznym, szczególnie podejmowanym wobec pacjentów, u których terapia werbalna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, jest
choreoterapia (por. D. Koziełło, 1999). Główne techniki choreoterapii – leczenia tańcem (choreoterapia – sztuka taneczna, zapis, układ, za: O. Kuźmińska, 1998), oparte są
na doświadczaniu własnej cielesności, odczuwaniu zewnętrznych i wewnętrznych rytmów. D. Koziełło do technik zwiększających świadomość ciała zalicza m.in.: rozgrzewkę (proces uwalniania powierzchownych napięć), rozbudzanie świadomości własnego
ciała i jego ruchu (odkrywanie części ciała w aspekcie napięć i odczuć psychicznych
za pomocą technik oddychania i relaksacji oraz kształcenie w podstawach ruchu i niektórych technik leczniczych (ćwiczenia zwiększające elastyczność i obszerność ruchu).
Proces terapeutyczny składa się z trzech faz, gdzie w końcowej „pacjent zaczyna łączyć
stronę fizyczną z psychiczną poprzez: doświadczenie własnego ciała w improwizacji,
rozpoznawanie emocji i zachowań, odczuwanie zewnętrznych i wewnętrznych rytmów”
(D. Koziełło, 1999, s. 68).
16 Różnice w podejściu do problemu gry i werbalnego procesowania, dramatycznej fikcji i osobistej
prawdy w dramaterapii, można prześledzić na podstawie terapii Roberta Landy’ego Role Method, Integrative Five Phase Model Renee Emunah, oraz Developmental Transformations Davida Reada Johnsona.
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Poprzez ciało aktor wyraża się w wykonaniu dramatycznym, wchodzi w interakcje
z samym sobą i innymi osobami działającymi we wspólnej przestrzeni gry, reaguje na
swój świat wewnętrzny i świat zewnętrzny.
„Ciało, w przeciwieństwie do umysłu, nie dąży do równowagi. Dysharmonia ciała
przejawia się w jego budowie, w układzie stawowym, w mięśniowym napięciu, w jego
sile, a więc w pewnej sztywności środków wyrazu. Właściwie ciało zawsze pozostaje
w stanie równowagi chwiejnej, bo każdy ruch taki stan powoduje: zmienia się wtedy położenie środka ciężkości w stosunku do podstawy ciała, mięśnie i stawy zajęte są czymś
innym, często bywa zakłócona świadomość pionu. Organiczna dysharmonia całego ciała pomaga jednak w zwięzłości wyrażania” (tamże s. 78–79).
Nawiązując do ruchu w teatrze, A. Hausbrandt wyróżnia trzy rodzaje ruchu:
„ruch aktora, ruch przedmiotów i ruch zdarzeń”. „Ruch aktora, czyli ruch ciała ludzkiego, odbywa się w przestrzeni gry (co nie zawsze pokrywa się z przestrzenią sceniczną,
np. aktor gra między publicznością) składa się z mimiki – ruch twarzy, gestyki – ruchu rąk, nóg, głowy, tułowia i ruchu scenicznego całego ciała). Znaki mimiczne aktora
mogą być znakami naturalnymi lub znakami sztucznymi, zależnie od tego czy powstają
w działaniu spontanicznym, czy też są zamierzone, celowe”  17 (A. Hausbrandt, 1981,
s. 140–141).
Analiza związków pomiędzy dramą, ciałem i działaniem, zaproponowana przez
Richarda Courtneya (P. Jones, 1996), pozwala lepiej zrozumieć znaczenie dramatyzacji
ciała ze względu na przebieg procesu zmiany. Ciało w działaniu to kanał ekspresji siebie,
namacalny dowód indywidualnej fizyczności, poprzez którą osoba doświadcza własnej
obecności w kontaktach z innymi ludźmi. Wszystko zostaje przeniesione do „tu i teraz”,
czyli staje się realne. Gdy osoba jest w procesie gry (dramy), zdobywa wiedzę o sobie
poprzez ciało w działaniu.
„Wiedza dramatyczna zdobywana jest nie poprzez odłączenie, odcięcie (detachment), ale poprzez to, co aktualne, praktyczne, poprzez cielesne zaangażowanie” (Jones,
1996, s. 113). Bycie przez ciało i jego wykorzystanie w działaniach dramatycznych jest
procesem, który wyzwala szczególną intensywność prawdziwego psychologicznie zaangażowania osoby oraz poznawanie siebie na znacznie głębszym poziomie, niż poprzez
werbalną reprezentację. Wiedza sensoryczna i emocjonalna łączy się w całość z wiedzą
wychodzącą z poziomu refleksji (P. Jones, 1996).
Również Jerzy Grotowski, w swoich poszukiwania teatralnych i parateatralnych
doceniał rolę ciała: „Proponujemy, żeby aktor przekształcał się (transformował) na
Ruch sceniczny, jak twierdzi A. Hausbrandt, komponuje się w przedstawienie, pełni funkcję znaczeniową lub operatywną. Ruchem znaczącym, jak podaje A. Hausbrandt, jest klęknięcie przed królem, natomiast ruch operatywny jest wykonywany przez aktora w momencie podejścia do stołu czy wzięcia książki.
Oba rodzaje ruchów w praktyce teatralnej przeplatają się i uzupełniają.
17
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oczach widza, używając do tego jedynie własnych, wewnętrznych impulsów, swego ciała, kiedy twierdzimy, że magia teatru polega na przemianach, tak jak dochodzi do narodzin” (J. Grotowski, 1968, s. 119). Pojęcie ciała u Grotowskiego jest ascetyczne, twierdzi on bowiem, że prawda nie wyraża się z ciała, ale poprzez ciało (por. T. Burzyński,
Z. Osiński, 1978). W czasie swoich prac eksperymentalnych dążących ku teatrowi
ubogiemu, mówił: „Metoda kształcenia aktora w tym teatrze zmierza nie do uczenia
go czegoś, ale do eliminowania przeszkód, jakie w procesie duchowym może stawiać mu
jego organizm” (J. Degler, 1990, s. 9). „Nie idzie tu jednak o to, by pomnażając sprawności ciała sumować umiejętności techniczne aktora, lecz o to, by eliminować bariery
i opory ciała (…), by przestawało w pewnym sensie istnieć, by uruchamiane było niejako pasywnie dla ujawniania rodzących się odruchów psychicznych. (…) Wówczas
otwiera się przed nim [aktorem] możliwość działania spontanicznego, spontanicznych
impulsów i reakcji – oczyszczonych jednak z wszelkiej przypadkowości. Jest to – jak
mówi Grotowski – <strumień znaków kreślonych całym organizmem>” (za: W. Pielasińska, 1970, s. 61–62).
Zaś odnośnie istoty ćwiczeń ciała, improwizowanych, bez świadomej kontroli ruchu, zawsze innych, rodzących się z wyzwania, z niewiadomej, a rozbudzających konieczną mobilizację, pisał: „Nie wiedza o tym, jak robić, jest potrzebna, ale jak nie wahać się w obliczu wyzwania, kiedy trzeba dokonać nieznanego, i dokonać, pozostawiając
<sposób> (na ile to możliwe) naszej własnej naturze” (cyt. za: T. Burzyński, Z. Osiński,
1978, s. 37). To twierdzenie obrazuje, jak mocno Grotowski zawierzał specyficznym treningom osobowości poprzez działania organiczne. Ćwiczenia ciała nie były traktowane
przez niego jako trening będący wstępem do tworzenia, a były swoistym zabiegiem dopełniania tego, co jedynie istotne: czynu, aktu człowieczego. Chciał w ten sposób doprowadzić do przezwyciężenia tego, co w ciele tresowane, biegłe czy tylko techniczne,
a więc w pewnym sensie sztuczne, teatralne i skonwencjonalizowane. Jest to tym ważniejsze, kiedy ciało zagubione w codziennej rutynie blokuje ujawnianie zmysłowych
instynktów, namiętności czy katartycznych ludzkich wzruszeń. Wtedy ciało nie stanowi
integralnej części naszej osobowości.
Włączenie ciała w proces gry pozwala, dzięki realnym doświadczeniom zdobytym
w działaniu, wyzwolić możliwości ciała jako takiego, odkryć, rozwinąć, a często odblokować jego ekspresję, kreatywność, spontaniczność (np. rozwijanie świadomości własnego ciała poprzez ruch, spontaniczny taniec).
Obraz własnego ciała może się kształtować i zmieniać, gdyż uczestnik dramy podejmując różne role, korzysta (lub powinien) z zasobów własnego ciała. Dramatyzacja ciała pozwala doświadczać nowych sposobów identyfikacji z nim, skutkiem czego
może być poprawa relacji z innymi ludźmi, większa spontaniczność w wyrażaniu uczuć,
przekraczanie rutynowych, sztywnych sposobów jego wykorzystywania, odblokowanie
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oddechu, odkrycie i utrwalenie nieznanych dotąd relacji z własnym ciałem, wreszcie –
poprawa kondycji fizycznej.
„Ugruntowanie istnienia w ciele poprzez aktywne włączenie go w proces autoekspresji związane jest też z możliwością odkrywania i przepracowywania wzorców trzymania emocji, będących cielesnym „zapisem” przykrych, często traumatycznych doświadczeń emocjonalnych” (A. Kuczyńska, H. Makowska, 2002, s. 7).
Człowiek od początku swego istnienia wyrażał siebie w sposób dramatyczny poprzez mimetyczny taniec, malowanie ciał, także sygnały wokalne, mające związek z językiem, dźwięki paralingwistyczne, wyrażające emocje, dlatego w ujęciu dramaturgicznym
już od urodzenia związany jest z wyrażaniem się przede wszystkim poprzez swe ciało.
Głos, jego intonacja, cały aparat wokalny jest podstawowym narzędziem każdego
zawodowego aktora. Sposób mówienia jest uzależniony i określony koncepcją roli. Dookreślenie postaci poprzez rytm, tembr, ton głosu, wykorzystywanie jego niewerbalnych
komponentów, pozwala określić jej profil komunikacyjny.
Aktor uzewnętrznia głosem problem postaci, jej stosunek do siebie i świata zewnętrznego, tworzy jej osobowość.
Technika mówienia motywowana i motywująca typ postaci nierozerwalnie wpisana jest w sferę relacji z partnerem. Wraz z nią może zmieniać się gestykulacja, ekspresja twarzy, jakość głosu, kontakt wzrokowy, itp. Widz poznaje często postać właśnie po
sposobie, jak mówi, a nie po tym, co mówi.
Praca nad głosem to codzienny trening dykcji, technik wymowy, śpiewu, rozwijanie umiejętności „mówienia w rejestrze innym niż swój własny, odkrywanie zdolności
<kolorowania> słów” (W. Szulc, 2001, s. 122).
J. Grotowski, poszukując drogi porozumienia, harmonii między ciałem a umysłem, zaproponował praktyki treningu teatralnego, polegające przede wszystkim na pracy w odnajdywaniu głosu naturalnego, opieraniu dźwięku na oddechu, ćwiczeniach
wyobraźni wokalnej opartej na spontanicznych reakcjach łączonych często z ćwiczeniami jogi i relaksacją. Odkrył, że usuwając scenografię, kostiumy, charakteryzację, maski,
światła, stylizowane działania, a nawet tekst, teatr nadal istnieje w formie spotkania.
Często podkreślał, iż „w ascetycznym teatrze wszystkie elementy wizualne skonstruowane są za pomocą ciała aktora, efekty akustyczne i muzyczne za pomocą jego głosu” (J. Grotowski, 1968, s. 32-33).
W. Szulc stwierdzając, że nie ma jeszcze jasnej wizji co do roli głosu w dramaterapii, pisze: „Głos ma fundamentalne znaczenie w teatrze i terapii holistycznej, gdyż jest
tam nośnikiem myśli, emocji i informacji sensorycznych.
Znajomość mechanizmów regulujących i wpływających na głos jest niezbędna
w praktyce terapeutycznej” (W. Szulc, 2001, s. 115). Zgodnie z holistyczną koncepcją
człowieka należy spojrzeć na jego rozwój ujmowany w postaci okręgu, a nie procesu li68

niowego. Wszystkie możliwe punkty tego okręgu istnieją w każdym człowieku i związane są z jego możliwościami (por. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, 1997). W teatroterapii ważną rolę pełni nie tylko mowa jako treść wypowiedzi, ale swoistość tonu, jakość
głosu uzewnętrzniająca wewnętrzne emocje, wpływająca na sens wypowiadanych słów,
jednocześnie będąca wskaźnikiem określającym poziom zdrowia jednostki.
Dźwięki wydają się „prawdziwe”, gdy organizm zarządza całością swojego „ja”, gdy
istnieje bezpośrednie połączenie między źródłem emocji, a aparatem wokalnym.
To połączenie przerywa się, gdy u jednostki, z różnych względów (presja otoczenia, trudność z utożsamianiem się z pewnymi rolami, zatrzymywanie w sobie emocji,
które nie zostały zaakceptowane, lęk przed oceną wyrażającą się w płytkim, nierównym oddechu, napięciu przepony, szyi, klatki piersiowej, żołądka, suchością strun głosowych, przyjęcie określonej roli, „maski”) załamuje się integracja ciała i umysłu, świata
wewnętrznego i zewnętrznego (W. Szulc, 2000, 2001).
„Nie zastanawiamy się – pisze W. Szulc – nad sposobem, w jakim dramoterapia
może pomóc w leczeniu zaburzeń głosu i mowy, ale nad tym, jak praca nad głosem
może pomóc pacjentom w nawiązywaniu kontaktu z własną wewnętrzną rzeczywistością i w ujawnieniu jej w sposób konstruktywny i wyważony” (W. Szulc, 2001, s. 116).
W procesie odnajdywania drogi do swego zagubionego lub nie w pełni odkrytego
świata wewnętrznego jednostka odkrywa różnorodne, tylko własne zachowania wokalne, doświadcza znaczenia dźwięków, odgłosów, świadomości oddechu, rytmu i komunikacji głosowej.
8. Drama jako metoda wychowawcza
Pojawiające się w literaturze pedagogicznej pojęcia: zabawa w teatr (por. J. Dorman, 1981), gry dramatyczne (por. L. Rybotycka, 1990), drama (B. Way, 1995) oscylują wokół wspólnej przestrzeni, jaką jest wykorzystanie sztuki teatru w procesie edukacji. Wyróżnia się najczęściej „dwie główne tendencje w terminologii: drama właściwa
dla angielskiego kręgu językowego i ekspresja dramatyczna dla kręgu francuskiego (...)
(Dyduch, 1995). Angielskie tendencje w zastosowaniu tej formy aktywności polegają
na tym, że drama posługuje się formami ekspresji zbliżonymi do socjodramy i psychodramy. Tendencją charakterystyczną dla francuskiej edukacji jest posługiwanie się swobodną, spontaniczną refleksją, określaną mianem gry dydaktycznej” (T. Kott, 2001,
s. 7). Bez względu na różnice terminologiczne utożsamianie dramy z teatrem jest tutaj
najzupełniej umowne, gdyż nie o budowanie przedstawień tu idzie, lecz przede wszystkim o szczególne zmiany zachodzące w uczestnikach tych zajęć, które w końcowej fazie
mogą, ale nie muszą dać efekt w postaci przedstawienia. Zmiany owe wywoływane są
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poprzez takie stymulowanie zmysłów, by pobudzona wyobraźnia „pracowała” w kierunku emocjonalnego rozwoju jednostki.
Sformułowanie podstawowej idei, według której ekspresja dramatyczna jest bardzo efektywną metodą nauczania, zawdzięcza współczesna dydaktyka Calldwellowi
Cookowi. Jego metoda gry scenicznej (play way) wprowadzona w Pers School w Cambridge przed pierwszą wojną światową dała nazwę całemu ruchowi (K. Pankowska,
1984, s. 131).
Zajęcia lekcyjne prowadzone metodą dramy są przez naukowców zaliczane do parateatralnych, ekspresyjnych, nieprzedstawieniowych metod nauczania (obok lekcji inscenizowanych, inscenizacji lekcji rzeczywistych, sądu literackiego i analizy recytacyjnej
czyli czytania z podziałem na role) (T. Lewandowska-Kidoń, 2001, s. 42). Kreowane
zdarzenia teatralne, ćwiczenia dramatyczne tutaj służą przede wszystkim lub wręcz jedynie wyzwalaniu kreatywności i ekspresyjności, są metodą umożliwiającą nabywanie
różnych umiejętności społecznych, w tym elastyczności w obrębie pełnionych w życiu
ról (Jennings, 1983, Way, 1995).
Ponadto zwolennicy dramatycznej edukacji, wielcy jej propagatorzy: B. Way,
P. Slade, R. Courtney (2000), podają takie główne komponenty odróżniające teatr od
dramy, jak profesjonalizm aktorski w wykonywaniu określonej roli, konieczność rozwinięcia i przedstawienia sztuki dramatycznej. Podkreślają, iż w dramie nie zakłada się tak
ważnego dla teatru celu, jakim jest kontakt z publicznością. W dramie uczestnik może
być równocześnie widzem, jak i aktorem, czego nie spotyka się powszechnie w teatrze.
Drama w przeciwieństwie do teatru ma strukturę otwartą, ponieważ jej uczestnicy improwizują, czyli pracują bez scenariusza.
Zasadniczym fundamentem struktury dramy edukacyjnej (podobnie jak w psychodramie czy dramaterapii) jest tak zwane „wejście w rolę”. Droga prowadzi przez
identyfikację z wybraną przez siebie rolą i spontaniczne przedstawienie pomysłów na
grę. Dany temat lub problem jest wprowadzany poprzez sytuację fikcyjną. Do fikcji dramatycznej inicjującej działanie zalicza się opowiadanie, zdarzenie czy tak zwaną sytuację
wyjściową, którą należy kontynuować. Wspólne tworzenie zarysu scenariusza sytuacyjnego oraz ogólne charakteryzowanie roli poprzedzają fazę „wejścia w rolę”.
Często jednak rola wyłania się w relatywnie niejasnej, niewyraźnej sytuacji, na
bazie skojarzeń, odczuć albo spontanicznego działania i procesu projekcji grupy. Samo
odgrywanie improwizowanych ról połączone jest z procesem identyfikacji, w którym
„część” osoby przyjmuje tożsamość innej osobowości. T. Kott zauważa: „chcąc, by drama przyczyniła się do rozwoju uczuć, wyobraźni i intuicji, należy wprowadzić konflikt”
(T. Kott, 2001, s. 8). Właśnie doprowadzenie do punktu kulminacyjnego, czyli konfliktu, kończy określoną fazę dramy. W następnej poszukuje się – dzięki pytaniom, komentarzom, opiniom, w dyskusji – odpowiedniego optymalnego jego rozwiązania.
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Spośród wielu ćwiczeń, form i technik podczas zajęć dramowych prowadzi się
m.in. rozmowę, wywiad, etiudę pantomimiczną, improwizacje, formy nazwane rzeźbą,
stop-klatką, techniki planu, listu, pamiętnika czy rysunku. Natomiast tzw. drama stosowana (ang. applied drama) to dramatyzacja wykorzystywana w celach wychowawczej
interwencji. Praktycy tej metody podkreślają jej przydatność w różnorodnych działaniach na rzecz pozytywnej zmiany społecznej, np. przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom czy dyskryminacji, rozwijania animacji społeczności lokalnych  18.
W edukacji przez dramę (włączana w proces dydaktyczny w szkolnictwie Europy
Zachodniej od końca lat 60. XX w.), szczególnie w szkolnictwie angielskim, północnoamerykańskim i kanadyjskim, odchodzi się obecnie od istotnego elementu, jakim jest
stymulowanie procesu przeżycia, a zatem i od możliwości dystansowania się wobec niego. Powraca się do stosowania jej przede wszystkim jako metody wspomagającej proces
kształcenia, ułatwiającej i przyspieszającej naukę (por. K. Pankowska, 1990, A. Dziedzic, J. Pichalska, E. Świderska, 1995, H. Machulska, 2001).
W Anglii, Holandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych drama funkcjonuje w dwojaki sposób: jako jedna z metod dydaktycznych, wykorzystywana w nauczaniu różnych
przedmiotów oraz jako osobny przedmiot, często określany mianem „treningu życia”,
realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, terapeutycznych, reedukacyjnych, zwłaszcza
resocjalizacyjnych.
Wyniki badań przeprowadzone w Europie Zachodniej potwierdzają tezę, iż uczniowie objęci działaniami dramowymi osiągają lepsze wyniki w nauce, w większym stopniu angażują się w przebieg procesu dydaktycznego, są aktywniejsi, bardziej otwarci,
w znacznym stopniu rozwijają się w nich potrzeby poznawcze i samorealizacji (za:
K. Pankowska, 1990). W Polsce szczególnie wykorzystuje się techniki i gry dramowe do
nauki różnych przedmiotów, na różnych poziomach nauczania (por. A. Dziedzic, J. Pichalska, E. Świderka, 1992, M. Gudro, 1994, J. Skupieńska-Mówińska, A. Janczewska,
1999, T. Lewandowska-Kidoń, 2001).
H. Machulska, aktorka, reżyser i pedagog, dokonała, na podstawie publikacji Dorothy Heathcote i Gavina Boltona, próby klasyfikacji używanych terminów utożsamianych z dramą. Za Boltonem, wszelkie zajęcia wychowawczo-rozwojowe (…) zorientowane na dramę, dzieli na cztery zasadnicze typy: A – Ćwiczenia, B – Gry dramowe,
C – Teatr, D – Drama właściwa, w której stosuje się elementy wymienionych wcześniej typów, takie jak: proste doświadczenia, wprawki dramatyczne, ćwiczenia dramowe, techniki teatralne i strategie związane z wchodzeniem w rolę oraz improwizacje (H.
Machulska, 2001, s. 164).
18 Więcej: A. Jagiełło-Rusiłowski (red.), Drama w Stop- Klatce w kierunku pozytywnej zmiany społecznej, Warszawa, 2010.

71

Drama właściwa jest specyficznym rodzajem zdarzenia, które precyzyjnie zaplanowane (np. improwizowana sytuacja, przyjmowanie ról, zaplanowanie pytań) doprowadza do celu, jakim jest rozwiązanie konkretnego problemu lub nauczanie przedmiotu
(H. Machulska, 2001).
Naczelnym hasłem implikującym działanie kreatywne jest – według Dorothy Heathcote, wyśmienitego angielskiego pedagoga dramy – zabawa, nauka i wychowanie
przez teatr.
Tak pojmowana koncepcja dramy w sposób bezpośredni koresponduje z koncepcją „Nowego Wychowania”, która uzależniła od właściwości psychicznych dziecka zasady, treści i metody kształcenia. Ta teoria uwzględniała bowiem tak ważną dla dziecka
potrzebę zabawy i ekspresji twórczej (por. Cz. Czapów, 1979, T. Lewandowska-Kidoń,
2001). Edukacja – pisał Brian Way, twórca podstaw filozoficznych i metodycznych tej
metody – „zainteresowana jest jednostkami, drama – indywidualnością jednostek, unikatowością każdej istoty ludzkiej. Stanowi to jedną z przyczyn nieuchwytności i niewymierności dramy” (Way, 1995, s. 19).
Podsumowanie
Głównym obszarem na gruncie psychiatrii, psychoterapii i pedagogiki wykorzystującym proces przedstawiania własnych problemów czy doświadczeń poprzez grę zainspirowaną technikami teatralnej wypowiedzi – jest pole przemiany u uczestników
spotkań dramatyzujących, uzyskane poprzez ich ekspresję dramatyczną i proces twórczy. Życzenie identyfikowania się z kimś lub czymś jest krokiem na drodze do ekspresyjnej gry opartej na przeżyciach. Skierowanie swojego zastanowienia się na siebie samego,
intuicyjny wybór ról jest drogowskazem ku procesowi gry.
Proces gry, spontaniczna i symboliczna (przez rolę) gra, konkretyzacja, czy fizykalizacja, polegające na uzewnętrznieniu szczególnego przeżycia czy problemu, proces
dramatycznej projekcji czegoś, kreowania lub przekształcania kogoś, wyraz chwilowych
stanów emocjonalnych uświadomionych i uświadamianych tu i teraz, określanie relatywnie stałych aspektów osobowości i zachowań osoby działającej – jest rozbudzany
określonymi działaniami teatralnymi, takimi jak swobodne improwizacje, strukturowane gry teatralne, podejmowanie roli, w tym personifikacje i uosobienia, dramatyzacja
ciała, interakcje, napięcie, koncentracja, rytm, ruch, tembr i ton głosu, pozawerbalne
środki wyrazu emocjonalnego i intelektualnego oraz czas i przestrzeń.
Owe działania teatralne (jednocześnie środki wyrazu artystycznego) implikują
osiąganie tego, co stanowi centrum procesu każdego zdarzenia teatralnego – przemiany
będącej także najważniejszą w procesie terapeutycznym. Może nią być zmiana w spo72

sobie współpracy, bycia z sobą czy zmiana punktu odniesienia, prowadząca do wzajemnej tolerancji i akceptacji. Może to być również zyskanie umiejętności pomagania sobie
lub innym, a wreszcie przemiana w drodze ku własnej otwartości, szczerości, pewności
siebie czy indywidualności twórczej. Końcem tej drogi jest osiągnięcie pełnej integracji
swojej osobowości.
Tę przemianę zapewnia praca nad różnymi obszarami doświadczeń życiowych,
nad trudnymi, często nieznanymi jeszcze reakcjami czy relacjami, praca badająca obraz
samego siebie. Tutaj, podobnie jak w teatrze, w takim celu wykorzystuje się wchodzenie
w role kreowane spontanicznie lub powstałe na wątkach fabularno – literackich.
Najszerszym pojęciem, które łączy wymienione powyżej rodzaje oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, a więc psychodramę, dramaterapię i dramę edukacyjną,
jest drama rozumiana jako proces gry. Ta gra nie jest iluzjonistyczną kopią rzeczywistości,
zespołem konwencji, ale dosłownym zdarzeniem, poza domeną gry teatralnej, dzięki któremu możliwym staje się proces wewnętrznych przemian. To taki rodzaj działań, który
wyrasta z obrzeży pamięci aktora, tych spontanicznie ujawnionych. W sumie, ów proces gry jest działalnością twórczą, charakteryzującą się poszukiwaniem i potwierdzaniem
swego człowieczeństwa, działalnością w duchu badania, odkrywania i akceptacji siebie.
Proces gry jest sztuką ekspresji, której celem finalnym powinno stać się wywołanie aktu
samoakceptacji poprzez wyrażenie za pomocą dźwięków, ruchu i słowa własnych uczuć
i pragnień. To dzięki temu człowiek może wyzbyć się lęku wobec innych, szukać czegoś,
co mu przyrodzone, a co zagubiło się lub nie miało w ogóle szansy wzrosnąć.
Osoba, będąc w procesie gry ma szansę nie tylko działać, odczuwać i reagować po
swojemu, ale może nauczyć się przyjmować ten stan za naturalny. Oznacza to otwarcie
w sobie takich możliwości, o jakie się nie podejrzewano wcześniej, zanikają wszelkie blokady, a jak pisze Grotowski: „kiedy ustają blokady, inna staje się intensywność reakcji
emocjonalnych, przesuwa się próg wrażliwości (J. Grotowski, 1978, s. 125).
Istotą procesu gry nie jest efekt artystyczny, ale ten inicjalny motyw, który twórczą aktywność może wyzwolić. Grając, człowiek paradoksalnie uczy się rezygnacji z tych
środków gry, które własnej naturze narzucił sam lub do używania których zmusiła go
życiowa sytuacja czy określona kondycja psychiczna.
W zależności od funkcji i roli, jaką ma pełnić gra, proponuję podzielić ją na:
–– dramę kliniczną – rodzaj psychoterapii wykorzystujący elementy dramatyczne
jako narzędzia terapeutyczne redukujące poprzez działanie napięcia u osób zaburzonych psychosomatycznie i chorych psychicznie. W terapii gra dramatyczna musi odwoływać się do doświadczeń i problemów osobistych pacjenta, konieczność protagonisty. Głównym rodzajem psychodrama. To także działania
bazujące na technikach teatralnych, wykorzystywane w psychoterapii w celu
stymulacji indywidualnej kreatywności i spontaniczności uczestników, którzy
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mają zaburzoną swobodę w wyrażaniu siebie samego, a co za tym idzie trudności z integracją emocjonalno-fizyczną i rozwojem osobowości. Brak jednak tutaj
formalnego protagonisty, a role i sceny w grze nie odnoszą się (jak w psychodramie) do osobistych przeżyć pacjenta. W tej metodzie psychoterapii (i tylko
w niej) jest w pełni zastosowana kreatywna drama. Cel jest zawsze psychoterapeutyczny. Takie nastawienie na proces gry nosi nazwę dramaterapia  19 ;
–– dramę rozwojową – rodzaj terapii pedagogicznej i socjalizacyjnej, której
uczestnikami są osoby potrzebujące pomocy pedagogicznej i psychologicznej
w zakresie korygowania postaw społecznych, samorealizacji, osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej, samopoznania, kompensacji, przystosowania. Do realizacji
powyższych celów służy drama edukacyjna, drama stosowana oraz działania teatralne realizujące spektakl teatralny. W takich działaniach, w których
w procesie gry koncentruje się na kreowaniu roli i jednocześnie na wewnętrznych procesach zaangażowanych w grę – gra ma charakter terapeutyczny.
Wszystkie wymienione wyżej rodzaje dramy opierają się i wykorzystują techniki
teatru. Wymagają szczegółowych przygotowań i refleksji, mimo że znaczna część uzdrawiającego wpływu teatru zależy od pełnej wolności i spontaniczności.
Warto by zadać w tym momencie za R. Graingerem pytanie: „Jak sprawić, by ludzie czuli się zarówno bezpieczni i chętni do podjęcia wyzwań, zrelaksowani, a jednak
w stanie gotowości? To właśnie ten zasadniczy element konstrukcji, który jest kluczem
do uzdrawiających właściwości teatru” (R. Grainger, 1990, s. 71).
Zasadniczym elementem konstrukcji, jaką jest gra, czyli kreowanie zdarzeń, jest
według Rogera Graingera połączenie struktury (bohater, fabuła, przedstawienie) i wolności (od wymagań stawianych przez rzeczywistość „pozateatralną”). Dzięki temu połączeniu teatr daje poczucie wyzwolenia tym, którzy czują się ograniczeni jako osoby
niezależne (…). Podejścia terapeutyczne oparte na teatrze dostarczają przykładów ludzkiej interakcji, które można wykorzystać w kształtowaniu własnego życia, dają zarówno
bezpieczeństwo, jak i bodźce do podjęcia wyzwań (tamże).

19 dramaterapia w Polsce często utożsamiana jest mylnie z teatroterapią ze względu na te same narzędzia wyprowadzone z teatru, np. wykorzystywanie kreatywnej dramy.
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Rozdział III

Zadania i uwarunkowania
procesu tworzenia w teatroterapii
Uważa się, że twórczość jest działaniem „nadrabiającym” braki: naukowa uzupełnia brak wiedzy, artystyczna wprowadza do rzeczywistości piękno i prawdę. Istnieje
także twórczość, dzięki której człowiek w swojej codzienności może po prostu lepiej
funkcjonować. Dzieje się tak, gdy ktoś w miejsce swego braku, który przeszkadzał mu
dotąd żyć, wprowadza to, co sam odkrył jako ułatwiające egzystencję. Czyż takie odkrycie nie jest ową „treścią zdziwienia”, „znakiem rozpoznawczym twórczego przedsięwzięcia, (...) którego wynikiem jest skuteczne zdziwienie”, o jakim pisał J. S. Bruner w swojej książce „Poza dostarczone informacje”? Autor ten, twierdząc, iż „triumf skutecznego
zdziwienia polega na tym, że otwiera przed nami perspektywy oryginalnego przeżywania świata” (J. S. Bruner, 1978, s. 367), mówi nie tylko o podstawowym kryterium
aktu twórczego, jakim jest wytworzenie czegoś nowego w sposobie naszego myślenia
czy działania, ale – jak przypuszczam – w owej nowości widzi rozwojową szansę dla życia psychicznego, którego uwieńczeniem staje się osiągnięcie równowagi oraz harmonii
wewnętrznej.
Jeśli założyć słuszność poglądu, że twórczość wyrasta z braku, to należałoby się zaraz zastanowić, czy – przeciwnie – nie może wyrastać z nadmiaru, nadmiaru np. aktywności zmysłów, wyobraźni, uczuć, nastrojów czy intelektu? Czyż takim „nadmiarem” nie
jest indywidualna kreatywność, czyli jak ją rozumie E. Nęcka, potencjalna zdolność do
myślenia w sposób wysoce oryginalny (E. Nęcka, 2002), a która uzewnętrzniona doprowadza do wybitnych osiągnięć, czyli do tego, co Nęcka określa twórczością.
Bez względu na odmienne spostrzeganie źródeł twórczości należałoby za J. Szczepańskim potwierdzić jej bezpośredni związek z indywidualną wartością, która tkwi
„(…) w tych wartościach wewnętrznych, które mogę uzewnętrznić (...)” (J. Szczepański, 1984, s. 27). Bezsprzecznie słusznym wydaje się także pogląd J. S. Brunera, że zawsze tym, którzy „tworzą lub starają się tworzyć, sam ten fakt nadaje ich czynnościom
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znamię godności” oraz stwierdzenie, iż „(...) akt tworzenia wymaga udziału całego człowieka i że to on właśnie bardziej niż sam twór końcowy czyni jego pracę dobrą i ważną”
(J. Bruner, 1978, s. 362).
Na ogół autorzy zajmujący się twórczością uwzględniają cztery aspekty, inaczej –
wymiary twórczości. Można mówić ich zdaniem o twórczości jako wytworze, o osobie
twórcy, procesie psychicznym oraz „o czynnikach zewnętrznych warunkujących proces
tworzenia, nazywając te wymiary. Na tej podstawie M. Stasiakiewicz formuje koncepcje
ekosystemu twórczości, gdzie szczególnie podkreśla znaczenie społecznego klimatu jako
warunku zasadniczego dla aktu twórczego. Ekosystem twórczości, zdaniem tego autora, (...) tworzą przynajmniej trzy rodzaje mechanizmów: 1. wymiany i facylitacji społecznej, 2. komunikacji poznawczej, 3. stanowienia wartości i paradygmatów działania”
(M. Stasiakiewicz, 1999, s. 118).
Interesująco pojęcie twórczości przedstawia A. Kępiński, bowiem przedstawia je
jako warunek konieczny życia człowieka. Twórczość, według niego, to „realizacja postawy nad w klimacie wektora do. Wektorem nad nazywa Kępiński aktywność twórczą,
w której człowiek stara się narzucić otoczeniu własny porządek, przekształcić je według
własnego planu. Jest to cecha swoiście ludzka, w swym aspekcie twórczym wywodząca
się z prawa zachowania gatunku. Postawa nad kształtuje się na tle postawy do (wektor
miłości, która jest celem drogi ku, czyli celem zbliżenia) i od (wektora ucieczki, postawa lęku i agresji). Aby wektor twórczości nad mógł zaistnieć, postawa do musi przeważać nad postawą od. Tak zdefiniowana twórczość ma bardzo szeroki zakres. Przestrzeń,
w której jest ona możliwa, to przestrzeń jasna, otwarta. Gdzie jest ona niemożliwa, to
przestrzeń ciemna, zamknięta, w niej rodzi się agresja, bunt czy apatia. Człowiek „nie
mogąc tworzyć, zaczyna niszczyć” (A. Kępiński, 1979, s. 214).
J. Kozielecki wyróżnia z kolei dwa modele twórczości: model konfliktowy i model
spełnienia, a które zdaniem Z. Hory istnieć mogą osobno i komplementarnie. Źródłem
twórczości według pierwszego modelu są konflikty motywów, frustracje i wewnętrzne
sprzeczności. Twórcza nowość jest zastępczą metodą rozwiązywania konfliktów. Twórczość
artysty zapobiega kryzysom egzystencjalnym i przywraca równowagę psychiczną. Nie jest
to więc naturalna działalność, lecz obrona przed frustracją. Do modelu konfliktowego
przychyla się Freud i psychoanalitycy. Natomiast twórczość modelu spełnienia traktowana jest jako naturalna cecha człowieka i jedynie ograniczające czynniki zewnętrzne
i kulturowe nie pozwalają na spełnienie twórczych zamierzeń (za: Z. Hora, 1986). Wydaje się więc, iż zgodnie z tym ostatnim modelem sztuka posiada niepowtarzalne walory,
które pomagają jednostce spełnić swoje życie tak jak chce, nawet kosztem niezrozumienia przez otoczenie. Dotyczy to nie tylko artystów, ale wszystkich, którzy w ludzkim
wymiarze chcą na swój własny sposób czuć się spełnieni. Takim spełnieniem na pewno
jest odrzucenie bierności, wprowadzanie w życie głoszonych i wyznawanych wartości.
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Przy wszelkich próbach klasyfikacyjnych mówi się o twórczości ujętej w rozumieniu
szerszym lub węższym. Można to przedstawić według W. Stróżewskiego (za: G. Kwiatkowska, 1991, s. 32, por. Cz. Kosakowski, 2003, s. 55) w schemacie:
Twórczość jako zbiór określonych wytworów
Twórczość jako proces: → „stwarzanie”,
→ „tworzenie”, czyli twórczość w znaczeniu węższym,
→ „wytwarzanie”,
→ „przetwarzanie”,
→ „odtwarzanie”,
a) rekonstruowanie,
b) naśladowanie,
c) interpretowanie,
Tworczość jako dyspozycja lub własność podmiotowa.
W takim schemacie mieści się rozpatrywanie zjawiska twórczości jako sfery aktywności człowieka, złączonej z wartościami poznawczymi, estetycznymi, pragmatycznymi
i etycznymi. „Współczesne teorie sztuki głoszą, że sztuka służy temu, żeby odnaleźć, rozpoznać, opisać, utrwalić nasze przeżycia, naszą wewnętrzną rzeczywistość. (...) St. Przybyszewski twierdził: < Sztuka jest (...) odtwarzaniem istotności, tj. duszy, życia duszy we
wszystkich jej przejawach > (M. Tyszkiewicz, 1987, s. 55). Tworzenie może być więc
swoistym źródłem wiedzy o człowieku zarówno przez pryzmat jego obrazu, jak i przez
pryzmat doświadczeń, które pobudza. K. Dąbrowski zaś pisze, że „sztuka jest najgłębszym wyrazem dramatu ludzkiego, zawierającym elementy percepcyjne, intelektualne,
a przede wszystkim uczuciowe, przeżyciowe i moralne. (...) Jest bodźcem do rozwoju
poprzez uznanie i poruszenie psychicznego środowiska wewnętrznego i naszych autentycznych stosunków z otoczeniem” (K. Dąbrowski, 1979, s. 44-45).
M. Gołaszewska uzupełnia tę myśl, pisząc: „sztuka ukazuje działania ludzkie
w całym ich przebiegu, wraz ze skutkami do których wiodą. Odbiorca może sam siebie
ujrzeć w dziele sztuki, dostrzec ocenę własnego postępowania, pochwałę lub potępienie”
(za: W. Szulc, 1993, s. 19). Tutaj należałoby podkreślić, iż odbiorcą może być także sam
twórca, osoba doświadczająca, przygotowana, by zobaczyć więcej niż dotąd, wyposażona w nieznane wcześniej sprawności, a zatem poprzez akt tworzenia rozwijająca ukryty
potencjał osobistego wzbogacania, doświadczania własnego ja. Dlatego ważnym dla zjawiska twórczości staje się zrozumienie działalności artysty jako tej, której wynikiem jest
coś, co spełnia przez niego samego uznany warunek nowości i wartości.
M. Gołaszewska uważa, – a co zakładam można by przyjąć za szczególność aktu
twórczego w odniesieniu do twórczości ludzi niepełnosprawnych – że o twórczości można rozmawiać wtedy, gdy wytworzone przez twórcę dzieło (produkt) już jest wartością
dla niego samego, ponieważ w procesie tworzenia produktu autor „nauczył się czegoś,
przeżył jakieś wzruszenia, wzbogacił się wewnętrznie” (M. Gołaszewska, 1958, s. 26).
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Takie właśnie spojrzenie na fenomen twórczości, zdaniem E. Jutrzyny, „pozwala wnioskować, że nawet osoby z bardzo skomplikowaną niepełnosprawnością (upośledzenie
umysłowe, sprzężenia i in.) są w stanie wytwarzać pewne wartości (chociażby dla siebie),
być osobami twórczymi, przeżywać akt twórczy” (E. Jutrzyna, 2003, s. 209). Tym bardziej wydaje się słusznym takie wnioskowanie, gdy uzna się, że twórczość wynika przede
wszystkim z uczuć i że one kierują procesem twórczym. Dzięki temu, choć w różnym
zakresie (zależnym np. od uwarunkowań psychofizycznych) człowiek może uwalniać
psychikę od schematu czy stereotypu i proponować jakiś nowy układ, nowy wzór, nową
modalność, może wykonywać działania zyskujące uznanie i pokazujące jego rzeczywistą wartość. Twórczością jest więc ta działalność człowieka, która wprowadza zupełną
nowość lub nowość do obecnego stanu rzeczy (por. Z. Hora, 1986). Zaistnieć jednak
może ta działalność dopiero, jak wynika z definicji twórczości Kępińskiego, gdy ktoś
otworzy przestrzeń, w której zaspokoić można potrzebę twórczości. Powraca więc problem współzależności osoby tworzącej i specyficznego układu społecznego, klimatu społecznego. Stąd o sylwetce twórcy, decydować mogą zarówno jego możliwości, predyspozycje i zdolności, jego wiedza warsztatowa, uznawane w wybranej dyscyplinie wartości,
jak i wartości uznawane prze środowisko społeczne, w którym tworzy.
Uznając ogromną rolę osób bezpośrednio pomagających w procesie twórczym ludzi niepełnosprawnych, E. Jutrzyna uznaje ich za tych, którzy „tworząc pole twórczości (...), występują jako organizatorzy procesów wprowadzania osoby niepełnosprawnej
w daną dziedzinę sztuki (...). (...) przebieg aktu twórczego w znacznym stopniu zależy
od osób organizujących go, bezpośrednio kształcących podmiot twórczości oraz niesionych przez nie wartości” (E. Jutrzyna, 2003, s. 212). Ponadto, analizując wypracowane
przez M. Csikszentmihalyiea i M. Stasiakiewicza modele istnienia twórczości, Jutrzyna proponuje ich poszerzenie właśnie o komponent społeczny, co pozwoli – jej zdaniem – przenieść taki model na grunt pedagogiki specjalnej. W tak zweryfikowanym
modelu istnienia twórczości jawi się ona z połączenia osoby tworzącej, dziedziny, czyli
dyscypliny twórczości, pola twórczości oraz założeń wychowawczych i aksjologicznych
środowiska, w jakim przebiega proces twórczy. Szczególnie na gruncie rewalidacyjnym
twórczość i jej wartości estetyczne, pragmatyczne i etyczne „mogą być ujęte w kilku
kontekstach aksjologicznych – ogólnym, indywidualnym oraz społeczno-ekologicznym
<ekosystem twórczości> (E. Jutrzyna, 2003, s. 205-206).
„O ile estetyka ujmuje proces twórczy w kategoriach faktu estetycznego, w którym
wartości wytworu są częścią samego procesu i miernikiem jego efektywności, to psychologia określa proces twórczy poprzez jego przebieg, przeżycia, refleksje i operacje, które
są udziałem twórcy w akcie kreacji” (J. Florczykiewicz, 2002, s. 31).
Te procesy łączą się ze sobą w przypadku teatroterapii, bowiem, niezależnie od
przyjętego charakteru działań teatralnych i podjęcia określonych celów artystycznych –
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twórczej aktywności towarzyszą zawsze określone strategie i mechanizmy terapeutyczne,
warunkujące uzyskany rezultat.
Zastosowanie sztuki aktorskiej, technik teatralnych i warsztatowych celem podnoszenia jakości relacji i poprawy porozumiewania się Osoby z innymi ludźmi jest istotą
terapii teatralnej. W tym procesie aktywność artystyczna i twórcza ekspresja są sposobem
uzewnętrzniania siebie i swojego świata znaczeń. Teatroterapia rozbudzać musi u uczestnika m.in. potrzebę doznawania i poszukiwania różnorodnych wrażeń zmysłowych
i emocji (od przyjemnych do niekiedy szokujących) przy założeniu (podkreślam – odmiennym niż w dramaterapii), iż doświadczenia wzbudzane za pośrednictwem działań
artystycznych tworzą jednocześnie strukturę końcowego wytworu – teatralnego wydarzenia, kreacji czy dzieła. Teatroterapia wymaga, w odróżnieniu od dramaterapii, publiczności. Niemożliwe byłoby bowiem patrzenie na świat jak na teatr, a więc widowisko,
gdyby nie znalazł się ktoś, kto się temu przygląda – czyli widz, który patrzy na jakąś grę.
Należy przy tym zauważyć specyficzną cechę, o której pisze Sł. Świontek, otóż „każda
inna sztuka polega na kształtowaniu materiału istniejącego – by tak rzec – poza samym
twórcą: marmuru, drewna, płótna, języka. W wyniku tego kształtowania powstaje wytwór, który z łatwością można odróżnić od jego twórcy. W teatrze natomiast aktor tworzy przekaz artystyczny z materiału, którym jest on sam i wszystko to, co go określa:
jego osobowość i jego ciało, jego psychika, jego dusza, emocje i intelekt. To sprawia, że
w teatrze – i jedynie w tej sztuce – przestaje istnieć rozdział między twórcą i wytworem
i tutaj jedynie artysta staje się tożsamy z dziełem sztuki” (Sł. Świontek, 2003, s. 450).
Zwraca się jednak szczególną uwagę (podobnie jak w pozostałych metodach arteterapii) na konieczność posiadania przez teatroterapeutę umiejętności dostarczania doświadczeń na miarę wrażliwości Osoby, zatem takich, by w trakcie tworzenia nie zacierał
się świat rzeczywistości i fikcji scenicznej  20. Terapeuta musi wiedzieć bardzo dokładnie
jaki styl pracy teatralnej nie zagraża psychologicznej emocjonalności uczestników i jak
dokonywać tego typu adekwatnych ocen.
Z wielości założeń i również ze względu formalnego rozpatrywanie problematyki
twórczości i jej produktu w teatroterapii wymaga dostrzegania wielu różnych zmiennych.
1. Rola dialogu w teatroterapii
W „Dialogu o tańcu’’ napisanym przez Lukiana z Samosate, znajdujemy następującą anegdotę o Neronie i jego wybitnym aktorze. Zaprzyjaźniony władca zobaczył
aktora na scenie i poprosił cesarza o podarowanie go, tłumacząc, że ma w sąsiedztwie
20 odwrotnie niż w teatrze zawodowym, gdzie dąży się do płynności granicy między fikcją i rzeczywistością na scenie.

79

swojego kraju plemiona barbarzyńskie, mówiące różnymi niezrozumiałymi językami:
„twój aktor będzie znakomitym tłumaczem, bo za pomocą gestu wyjaśni im to, czego
nie da się wyrazić językiem” (W. Staniewski, 2007, s. 165).
Włodzimierz Staniewski w swoim eseju teatralnym „Gardzienice – praktykowanie humanistyki” wspomina: „Jakieś dwadzieścia pięć lat temu uczestniczyłem w tańcach deszczu u Indian Zuni w Nowym Meksyku. Byłem tam świadkiem sceny, w której
dziad egzaminował pięcioletniego wnuka z nauki pieśni rytualnej, podpowiadając mu
kolejne brzmienio-słowa gestami. Linia życia pieśni wnuka podparta była jego płynną
gestykulacją, która musiała pewnie odpowiadać zarówno wysokościom i długościom
dźwięków, jak i wyśpiewywanym treściom. Weźmy którykolwiek z albumów Johna Boardmana z malowidłami starożytnej Grecji (...), wertując kartki, możemy odnieść wrażenie, że ruchy poszczególnych, gestykulujących postaci są stopklatką filmu animowanego. Nie ma zastygłych póz. Wszystko się rusza” (tamże, s. 165).
Od początku istnienia świata wszystko znajduje się w ciągłym ruchu. Ruch to komunikacja, komunikacja potrzebuje ruchu rozumianego jako rozwijanie się, przeobrażanie się, działanie.
Komunikacja jest kluczem do poznania siebie i otaczającej rzeczywistości. Poznawanie świata polega na jego uporządkowywaniu przez nazywanie przedmiotów,
zjawisk, zdarzeń i relacji między nimi. Poznanie siebie natomiast ma miejsce wówczas,
gdy poprzez umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi, człowiek odkrywa
i wypróbowuje swoją zdolność wywierania wpływu na rzeczywistość. Czynniki determinujące rozwój zachowań zorientowanych na innych ukazują złożoność tego procesu. W trakcie jego trwania osoba nabywa kompetencji umożliwiających podjęcie przez
nią aktywności skierowanej na zewnątrz, poza „ja”. Do takich bazowych dyspozycji
niewątpliwie należy zdolność decentracji poznawczej i interpersonalnej, umiejętność
empatii oraz osobowościowa gotowość do tworzenia w sobie motywacji porozumiewania się. Dyspozycje te „widać” poprzez jakość kompetencji interpersonalnych czy
umiejętności społecznych. Im te kompetencje są wyższe, tym wydaje się większe prawdopodobieństwo kulturowo adekwatnego funkcjonowania z uwzględnieniem sytuacji
i stanu swojej osoby oraz innych ludzi. Dzięki takim dyspozycjom odczytywanie potrzeb czy interpretacja własnych i cudzych zachowań jest odwoływaniem się do tego,
w jaki sposób odbieramy, odczytujemy, segregujemy czy porównujemy posiadane doświadczenia.
Dialog jako styl porozumiewania się poprzedza konkretny „warunek”: pełny szacunku odbiór czyichś przekonań i doświadczeń, obserwacji wzajemnych wypowiedzi,
emocji, zachowań niewerbalnych, bez koniecznych porównań czy ocen.
Dialogowość jako zasada ludzkiego życia była obecna w sztuce od bardzo dawna,
np. w tragediach antycznych. Przedstawiają one ludzkie życie jako wydarzenie drama80

tyczne, pełne sprzeczności i poszukiwań, pełne niekończących się pytań i odpowiedzi.
Według Joanny Rutkowiak koncepcja człowieka uwikłanego w relację ze światem, zawarta w tych tragediach oraz poruszane w nich zagadnienia ludzkiego życia – problem
wolności, woli człowieka, odpowiedzialności, cierpienia, śmierci, miłości – są aktualne
i dzisiaj, i mają ważne znaczenie dla wychowania ujętego relacyjnie (J. Rutkowiak, 1992,
s. 14-23). Do sytuacji pytanie-odpowiedź jako dialogicznego wymiaru spotkań międzyludzkich nawiązuje Józef Tischner. W artykule „Miedzy pytaniem a odpowiedzią” pisze:
„pytanie jest przede wszystkim wydarzeniem, a dopiero potem znaczeniem, jako wydarzenie pytanie otwiera dramat, jako znaczenie określa możliwy zasięg rozumienia i porozumienia (...). Kierując swe pytanie do mnie, dając tym samym wyraz swemu odkryciu
mnie, inny człowiek oczekuje, że i ja – przynajmniej częściowo – odkryję się przed nim.
Poczynając od pytania, między mną a innym człowiekiem nawiązuje się więź dialogu
(...)”. Stawiając pytanie prosi się o odpowiedź, która powinna być rzetelną, prawdziwą –
<Wiem, że trzeba dać odpowiedź (...)>. W pytanym rodzi się powinność jako odpowiedzialność za odpowiedź, która „(...) wzbogaca o wiele bardziej tego, kto ją daje, niż tego,
kto ją otrzymuje” (J. Tischner, 1983, s. 119).
Dialoguje się w wielu różnorodnych przestrzeniach, w tym także w przestrzeni estetycznej – artystycznym obszarze procesów gry.
Dialog w teatroterapii, jest zawsze rodzajem aktywności charakterystycznej dla
relacji człowieka ze światem – prymarnie – ze światem osób. Teoria terapii teatrem
i jej praktyka dotyczy oddziaływań kompensacyjnych, terapeutycznych czy profilaktycznych, w których uczestniczy zarówno osoba wspomagana, która przejawia
trudności lub zaburzenia w sferze psychicznej, somatycznej lub społecznej, jak
i osoba wspomagająca  21. Jest to taka forma działań teatralnych, która tworząc
warunki umożliwia Osobie przekraczanie własnych możliwości przy jednoczesnym uświadomieniu sobie określonych, osobniczych ograniczeń. Celem jest nie
gra aktorska a świadoma chęć przemiany, dialogowanie ze sobą. Ta osobista rozmowa oparta jest często tylko na znaku cielesnym, nieraz na prostej strukturze dźwięków otwierających przestrzeń dla wieloznaczności odczuć czy poglądów. Człowiek-aktor w strategii teatralnych działań odnajduje miejsce, dzięki któremu „uzyska potencjał
uwalniania się od falsyfikacji siebie, poprzez nakładane przebrania i koniunkturalnie,
serwilistycznie czy merkantylnie podejmowane quasi-metamorfozy. Poszukiwać zatem
będzie własnej autentyczności (…)” (K. Krasoń, 2010, 55-56). Tutaj – w procesie gry,
w procesie kreacji przeważać musi model transakcyjny. Model, który – jak pisze Włodzimierz Heller – jest „podtypem komunikacji rozumianej jako <uzgadnianie znaczenia > odwołuje się do obszarów znaczeń – wartości, postaw, przekonań i myśli – które
21 Por. M. Stańko, Arteterapia, mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii, „Psychoterapia” 2009, 2 (149), s. 30.
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człowiek rozwija w trakcie życia. Zgodnie z tym poglądem wszyscy uczestnicy komunikacji wnoszą swoje osobiste obszary znaczeń we wszystkie sytuacje komunikacyjne. (…)
Wtedy <otwarcie rodzi otwarcie>. Dzięki takiej postawie znacznie poprawiamy jakość
komunikacji: jesteśmy nagradzani nie tylko <otwartością> ze strony rozmówcy, ale także wzbogacamy wiedzę o sobie i zyskujemy na pewności siebie” (E. Pieszak, W. Heller,
2009), s. 95-96).
W teatroterapii dialog to rodzaj wymiany informacyjnej między partnerami.
„Istnienie” informacji i ich „przetwarzanie” w teatralnym kodzie znaków to – zapożyczając określenie za J. Rutkowiak – „myśl w ruchu”, gdzie „nie problem jako zadanie
poznawcze, lecz problematyczność, jako najogólniejsza zasada doświadczenia (...)” jest
pierwszoplanowa (J. Rutkowiak, 1992, s. 27-28). Formę niezwykłego obszaru określa
tutaj specyficzne medium, a mianowicie artystyczna forma wyrazu, wykorzystywana
jako środek komunikowania się. Komunikowanie się w procesie zmiany wymaga
ujawniania uczuć i emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, co jest możliwe
właśnie dzięki porozumiewaniu się członków Zespołu. Praca z emocjami w twórczym
akcie ma ułatwiać rozumienia ich znaczeń. Emocje są nie tylko wyrazem ustosunkowania się do świata i siebie samego – jak pisze B. Szychowiak „ale również kompasem ułatwiającym orientację w otoczeniu, narzędziem porządkowania świata, wskaźnikiem jakości życia i sposobem komunikowania się z innymi” (B. Szychowiak, 1999,
s. 241). W obszarze procesów gry, w teatroterapii zachodzą negocjacje, które oparte
są w dużej mierze na systemie znaków „nieostrych”, rozgrywanych także w postaci
działań intersemiotycznych. Relacja taka zakłada przekodowywanie znaków jednego
rodzaju na znaki innego kodu. Jednak najczęściej w komunikowaniu się w artystycznej przestrzeni gry zastanawia znaczenie kanału wokalnego – intonacji, akcentowania, barwa głosu, rytm mówienia, szybkość mówienia, wysokość głosu (zob. Z. Nęcki,
1996, s. 212). To informacje niezbędne w zrozumieniu innego człowieka, jego optyki
świata.
Teatroterapia w swojej przestrzeni estetycznej dialoguje językiem sztuki. Językiem
uniwersalnym, bo – jak pisał Erich Fromm – „jedynym jaki ludzkość kiedykolwiek
wytworzyła, identycznym dla wszystkich kultur i epok” (Za: W. Karolak, 1997, s. 9).
Jedyne, co jak sadzę, jest w tej przestrzeni wymagane, to dialogowe obcowanie,
w którym to artystyczny kod, umowny, sceniczny znak czy symbol stanowią swoisty język zrozumiały dla większości współpartnerów teatralnego „dziania się”. To rodzaj rozmowy, gdzie partnerzy z doświadczeń własnych snują opowieść o Człowieku, jego wartości i pojmowaniu Świata. Wrażliwość na Drugiego, oznacza potocznie dwie pokrewne
sobie umiejętności: współodczuwanie oraz zdolność do przenikania przeżyć innego
człowieka. Mając do dyspozycji zdolność ekspresji dramatycznej przyrodzoną każdej
Istocie – ujawniania się mniej lub bardziej akceptowane doświadczenie własne. Poni82

żej prezentuję przykład dialogowania  22 podczas zajęć z teatroterapii, które odbywały się
w lesie (zapis w oryginale).
Ćwiczymy – dotykamy słońca rękami, próbujemy na powietrzu nasze ćwiczenia na
koncentrację i kontakt. Jest lepiej, emocje cichną, ćwiczymy. Przypominamy etiudę, nazwaliśmy ją sceną marzeń…
MONIKA – pierwsza, z własnej woli pokazuje „Prezent” (to zadanie aktorskie)
Podejmuje decyzję, wie, że teraz może zacząć, teraz to znaczy, że będzie spontaniczna.
Nigdy nie wiemy kto będzie następny. Cisza. Monika pochłonięta szukaniem prezentu, kuca, wydaje mi się, że powinna być w bieli, wówczas wstaje, jakbyśmy spotkały
się myślą, zaczyna tańczyć, przytula się do swojego SZCZĘŚCIA, pokazuje wszystkim,
że to jest jej prezent. Jest piękna… cicha, nagle patrząc na swój „prezent”, trzyma ręce
daleko od twarzy, przytula je do niej, kładzie się na ziemi… płacze.
Wstaje Rysiu, jakby wiedział, że teraz…Zbiera się, jest poważny, podejmuje decyzję, jak król wstaje, idzie, silny jak skała…Rysiu rozkłada ręce jak ptak, jest jak ptak,
wiemy, że kocha gołębie, wiemy, że jest w swoim świecie, jest zabawny, przejmujący
biega spontanicznie z rozłożonymi skrzydłami, składa je, rozkłada. Jest silny, nie chce
przerwać, chce latać… JEST SZCZĘŚLIWY, cudny, mówi:
– Już, koniec?
– A jak chcesz?
– Coś powiem, a wie pani, że ja byłem w wojsku ? Nie wiedziałam, myślałam, że
fantazja, ale jakoś za poważnie… ON był w wojsku…na pewno, powiedziano mi później.
Rysiu marzy o tym, by lecieć samolotem… wiem, że ośrodek spełni jego marzenie. On
tego jeszcze nie wie…
– Wiem już dlaczego miłość to gołąb…
Asia ponosi się ze swojego bardzo leniwego klęku, jest radosna, coraz bardziej promienieje wolno rozkłada ręce. Będzie wykonywać swoją scenę przy pomocy materiału,
ale jesteśmy w lesie i nikt nie ma materiału. Asia jest przywiązana w myślach do szczegółów… zawsze tak pracuje, że ważny jest tylko jakiś element, który oznacza konkretną
emocję, która w niej mieszka. Asia nabiera odwagi, jest w tym niezwykła, wie co chce
pokazać, wiem, że wszyscy to odczytują. Miłość.
22 Zajęcia teatroterapii Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie prowadzone
przez aktorkę dramatyczną, teatroterapeutkę Katarzynę Strojną i autorkę. Uczestnicy, osoby dorosłe niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, osoby mające porażenie mózgowe,
zespół Downa, chore na schizofrenię. Praca w ośrodku odbywa się przy wyjątkowej współpracy wszystkich
terapeutów, rehabilitantów, psychologa i lekarza psychiatry. Spotykamy się z wielkim zrozumieniem Dyrektora Wojciecha Słodkiewicza i wszystkich pracowników tego niezwykłego miejsca. Miejsca, skupionego na ludziach, dla których często jest ono domem, światem, miłością, nadzieją i wszystkim…. Materiały
w dokumentacji Ośrodka.
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Asia patrzy długo w słońce, potrząsa lekko głową jak najsprawniejszy człowiek.
Uśmiecha się, jest prawdziwa i odważna, opuszcza twarz, głowę, zamyka oczy, obejmuje
skrzyżowanymi rękami swoje ramiona i kołysze się, jakby tańcząc. Asia taniec może spełnić tylko w swoich myślach i przekazać emocją, słowem i sposobem.
Ten sposób właśnie, odpowiedział mi na najtrudniejsze pytanie: Jak ?czy Dlaczego?
Zawsze wychodzę z złożenia, że jak się wie „dlaczego’’, to się wie „jak”. Jakże często
„jak” przeszkadza, bo źle podpowiada, każe ustawiać tych ludzi, wymyślać im sytuacje, to
brak zaufania, „oni” często wiedzą więcej o sobie, niż „my”. O sobie i o nas więcej…
Asia, ta Asia tak kołysała i tuliła swoją wewnętrzną emocję, była uśmiechnięta
i nieopanowana, a spokojna, współpracuje ze mną, ucząc mnie w każdym, najmniejszym
kroku odpowiedzialności, szacunku i braku zwątpienia. Dobrze wiedziała „dlaczego”,
dlaczego tuli, tańczy, uśmiecha się, dlaczego patrzy w słońce, dlaczego uśmiechnięta
i zamknięta w swojej tajemnicy bezszelestnie siada i pozostaje z uśmiechem do końca
spotkania. Zawstydza, najpiękniej jak można się wstydzić, prawdą, szczerością rozmowy z sobą.
2. Zadania teatroterapii osób niepełnosprawnych intelektualnie
Zasadniczym warunkiem teatroterapii jest wspieranie rozwoju uczestnika we
wspólnym działaniu scenicznym. Jest zatem bardzo ważne, by zasłużenie dostrzegać
jego osiągnięcia. Dotyczy to tych, jak pisze Bogusław Śliwerski „kutych na indywidualną miarę Osoby – stanowiących dla niej wartość, postrzeganych przez pryzmat
czasami subiektywnie pojmowanego sukcesu. Także takich jak osiągnięcia chłopczyka o imieniu Janek z przypowieści de Mello: Mały Johnny był przesłuchiwany do roli
w szkolnej sztuce. Jego matka wiedziała, że bardzo się do tego zapalił, lecz obawiała się,
że nie zostanie wybrany. W dniu, w którym role zostały rozdane, Johnny po powrocie ze
szkoły rzucił się w ramiona matki, tryskając dumą i podnieceniem. Mamo, wykrzyknął,
zgadnij, co się stało! Zostałem wybrany do bicia brawa i wznoszenia okrzyków. Kończąc tę
przypowieść, de Mello przytacza też taki oto zapis z dzienniczka ucznia: Samuel bardzo
ładnie uczestniczy w śpiewaniu grupowym poprzez pomocne słuchanie” (za: B. Śliwerski,
2000, s. 10-18).
Zatem wydobycie tego, co w każdym wykonawcy swoiste, oryginalne i świadczące
o jego indywidualizmie (bez względu na to, czy w wymiarze artystycznym, czy terapeutycznym) – staje się najpiękniejszym osiągnięciem teatroterapii – teatrem, który można by wtedy określić jako podążającym za Osobą.
Teatr, jak każda ze sztuk, poprzez pełnienie różnorodnych funkcji jest zjawiskiem
wieloaspektowym, stąd niejednakowym dla swoich odbiorców. Mówi się nawet, że te84

atr nie jest dla wszystkich, ale jest dla każdego. Różnorodność ta podyktowana jest faktem oddziaływania poszczególnych form czy technik teatru, gdzie specyfika określonych
środków wyrazu wywołuje inne skutki u osób im poddawanych.
Podobnie wykonawca jest niejednakowym „materiałem” dla teatru. Będąc sprawcą działań w dramacie swojego życia, „wnosi” jakąś jego część do teatru. Biografia każdego aktora wpływa niewątpliwie na to, co będzie stanowić ów materiał. Potwierdza to
A. Bielańska, pisząc: „rola teatralna jest powiązana na różne sposoby z rolami, jakie pełni
człowiek w swoim własnym życiu” (A. Bielańska, 2002, s. 49).
Życie więc w dużej mierze wpływa na grane czy odgrywane role, jednak z drugiej
strony, dzięki grze dokonuje się rozwój osobisty aktora. Dzieje się tak, gdy włącza on
w własny zasób ekspresji pewne aspekty zachowań poznanych w roli.
Teatr chcący ujawniać różne strony ludzkiej natury, dynamicznie i cyrkularnie łączy swe różnorodne techniki i style. Swoiste i oryginalne jest wykorzystanie „warsztatu”
aktorskiego, gdy doprowadza do prezentacji postaci dramatu w taki sposób, że kreacja
roli wywołuje niecodzienne przeżycia estetyczne widowni. Aktor, opracowując strategie
wyrażania postaci, szukając form ekspresji danej roli, staje się inspiratorem, władcą rzeczywistości kreowanej, uosobieniem syntezy cech granej postaci. Teatr staje się w takim
momencie czysto artystycznym wydarzeniem teatralnym, którego miarą jest silne poruszenie widza. Kiedy Aktor/ uczestnik jakiejś grupy wyraża siebie poprzez grę, to rozpoczyna się, jak pisze K. Strojna „<dotykanie> prawdy o człowieku, o sobie samym. Tyle,
ile trwa spotkanie w teatrze, tyle wolności, która przez chwilę była dana. Obraz, który
pozostaje po spotkaniu z ową wolnością, łączy się z chęcią powrotu, z systematycznym
spotykaniem siebie w teatrze, z terapią, wewnętrzną potrzebą dzielenia się tym co mam,
nie graniem, tylko dawaniem czegoś z siebie” (K. Strojna, 2009, s. 27). Teatr i jego terapeutyczne przeznaczenie dotyczyć może również tych, którym doda sił i wróci radość
życia, którzy podczas spotkania na scenie poczują wewnętrzną potrzebę pozostania tam,
którym pomoże rozpoznać, odkryć drogę do pokonania swojej nieśmiałości, wstydu,
niepewności.
Zatem praca nad rolą w teatroterapii to przede wszystkim poszukiwanie odniesień
do własnej osoby, przyglądanie się swoim uczuciom i zachowaniom. Wtedy teatr staje
się miejscem do „przepracowania” osobistych, przeszłych i aktualnych problemów wykonawcy, obszarem, dzięki któremu może on nauczyć się satysfakcjonujących sposobów
reagowania i postępowania. Poprzez granie ról aktor przyglądać się może swoim rolom
życiowym. Ponadto, na co słusznie zwraca uwagę m.in. A. Bielańska, „czasem pewne
treści związane z odgrywanym dramatem przenoszą się w psychikę aktora na poziomie
bardziej bogatego rozumienia siebie, innych ludzi i wzajemnej relacji. Czasem przez teatr pewne treści podświadome wydostają się na powierzchnię świadomości” (A. Bielańska, 2002, s. 51, por. E. Roine, 1994, G. Cz. Czapów, 1969).
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Teatr stawiający w centrum nie aktorską kreację, ale poszukiwanie zagubionego lub użytego nieprawidłowo repertuaru indywidualnej ekspresji staje się, obszarem
działań dramatycznych, który skupia się na silnym poruszeniu nie widza, ale aktora, pomagając mu w różnych konstrukcjach scenicznych odkryć swą aktywność lub ją szczególnie ukierunkować. Aktor, często z wielkim trudem, dołącza bowiem pewne doświadczenia i refleksje z gry do swojego własnego sposobu ekspresji, nakłada je „tu i teraz”
na swoją konstrukcję psychologiczną. Tak rozumianą funkcję teatru nazywam terapeutyczną. W teatrze terapeutycznym mówi się wyraźnie o pracy nad rolą w sztuce, zachowaniach wynikających i związanych z graną postacią; w psychodramie wykorzystuje się
w sytuacji terapeutycznej spontaniczne podejmowanie ról z własnego życia, by osiągnąć
wgląd we własne wzorce postępowania i przez ich analizę poprawić swoją sytuację życiową) (por. G. Cz. Czapów, 1967, 1968).
To, jaką w efekcie teatr pełnić ma funkcję, zależy, od celu, jaki mu się wyznacza
w odniesieniu do wykonawcy. Z tego też względu „aktorami” w nim mogą być zarówno
chorzy z zaburzeniami psychotycznymi, dla których poprzez wybrane techniki i założenia teatralne stwarza się szansę na poprawę komunikacji z sobą i otoczeniem oraz pogłębia lub utrwala krytycyzm wobec objawów swej choroby, jak i ci opóźnieni umysłowo,
utalentowani lub nie, na przykład tworzący inny, nowy, artystyczny teatr.
Funkcję uniwersalną teatru opieram tu na przekonaniu, iż bez względu na to, czy
rozpatruje się go w perspektywie dramaturgicznej, czy psychodramatycznej, zawsze łączy tworzenie, czyli kreatywne korzystanie z różnorodnych technik z wytworem, jakim
staje się bardziej lub mniej spontaniczna umiejętność posługiwania i dzielenia się tymi
tworzeniami.
W wymiarze artystycznym natomiast pozwala w sposób często wzniosły i piękny
nieść z sobą twórczą wizję świata. Umożliwia poprzez silne przeżycie artystyczne zrozumieć, a przedtem odkryć to, co stanowi niezwykłą siłę dynamiczną człowieka – jego
indywidualny i jednocześnie ponadjednostkowy portret. W wymiarze terapeutycznym
może przywrócić poczucie wiary we własne siły, nadzieję, że problem można rozwiązać.
Oba te wymiary, łączą się w punkcie, w którym granie ról spełnia tę samą funkcję, czyli
„doświadczając przez granie ról różnych zachowań, osoby grające mogą docenić własną
witalność, wolę, autentyczność, uczucia, poczucie bycia sobą” (A. Blatner, 1988, za:
A. Bielańska, 2002, s. 46).
Teatr może budzić potrzeby ekspresyjne, emocjonalne, estetyczne czy intelektualne, a co ważniejsze, może te potrzeby zaspokajać. Dlatego w pracy teatralnej najistotniejszy jest proces ukierunkowany na i poprzez spontaniczną aktywność uczestników.
Aktywne uczestnictwo wyraża się w chęci i odwadze przedstawienia własnego widzenia
świata, w jednoczesnym podejmowaniu prób jego interpretacji, co pozwala nabierać
dystansu wobec osobistej sytuacji dzięki lepszemu jej poznaniu. Aktywne uczestnictwo,
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eksplikuje dialog z samym sobą i z innymi, stając się cennym mechanizmem wyjścia
z izolacji społecznej. W działaniach teatralnych jest środkiem i płaszczyzną porozumiewania się ludzi, pełniąc ważną funkcję uzewnętrzniania siebie. Objawia się to swoistym
dyskursem, pewną zaprezentowaną postawą wobec świata i ludzi, ukazaną często poprzez ustanowiony wspólnie pozawerbalny kod, zrozumiały jednak dla odbiorcy.
Integralną częścią działań teatralnych jest więc interakcja, mająca charakter zwrotny. Oznacza to, że ludzie będący w procesie teatralnego dziania się pozostają wciąż
w zmieniających się, nieprzewidywalnych dla siebie interakcjach. Bez tych interakcji nie
ma wspólnej gry. Interakcje tworzą przestrzeń gry, która ma nie tylko charakter umowny, ale i wymiar interpersonalny. Przestrzeń gry istnieje bowiem w ramach interakcji
o określonej jakości i intensywności, możliwych do wykreowania i zaakceptowania
przez członków zespołu teatralnego. Bycie w relacjach w przestrzeni gry staje się źródłem nowych doświadczeń międzyludzkich, staje się okazją do zaprezentowania własnej
wizji świata, rozbudza odwagę bycia sobą w pełni. Wspólna kreatywność to nowa jakość
interpersonalna, to szansa na zaprzestanie naśladownictwa i udawania (A. Kuczyńska,
H. Makowska, 2002). Teatr pełni rolę ośrodka bardzo licznych działań ludzkich, nierzadko złożonych i wieloaspektowych, dlatego więc sztuka teatru jest ze wszystkich
sztuk najbliższa integralnej pełni życia. Z tego też przekonania mogli wyjść ci twórcy,
którzy uwierzyli w moc tej sztuki.
Władimir Iilijne, Mikołaj Ewreinow i Jakob Moreno byli pierwszymi, którzy zastosowali improwizowane ćwiczenia teatralne w leczeniu dolegliwości natury emocjonalnej (Jones, 1996, Roine, 1994). Mikołaj Ewreinow, jeden z reformatorów Wielkiej
Reformy Teatru XX wieku, nazwał granie przedstawień teatralnych dla ludzi chorych
teatroterapią. Był autorem wielu monografii i działań teatralnych. W pracach tych znalazły się rozważania na temat kluczowych zjawisk – monodramy i teatroterapii. Pomysły Ewreinowa podobne są do zasad stosowanych aktualnie w dramaterapii. Twórca ten
zakładał, że teatr może być terapeutyczny dla aktora i widza, traktował go jako instynkt,
jako „scenę kierowania życiem” (za: Jones, 1996).
3. „Teatr dla życia”
Wypowiedzenie się za pomocą aktu teatralnego, dostęp do ekspresji kulturalnej,
może wpłynąć na sposób widzenia i życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie, fizycznie czy społecznie. Dla tych osób z problemami, które często są uznawane za nieistotne,
jest sprawą kapitalnej wagi, by być docenionym za swoją pracę. To „istnieć dla drugich” –
jak napisano w publikacji wydanej przy okazji sesji „Psychoterapia i Teatr”, zorganizowanej przy Teatrze Polskim w Warszawie.
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Twórczość teatralna przez wiele lat, jak wynika z obserwacji, była niedostępna dla
niepełnosprawnych. Integracja ludzi z różnych środowisk, przełamywanie wzajemnych
uprzedzeń i odkrywanie wspólnoty z powodzeniem jednak może się odbywać się poprzez
teatr.
Teatr wychodzi naprzeciw ludziom, „dla których słowa o współtworzeniu środowiska teatralnego nabierają szczególnego sensu. Dla których jest ono formą terapii, lecz
też – i może przede wszystkim – sposobnością do opowiedzenia o sobie i o świecie, zaistnienia razem z innymi i wobec innych. Uruchomienia wyobraźni w taki sposób, by
nie była drogą ucieczki, lecz poszukiwania” (J. Zarzycka, 2004, s. 24).
Lech Śliwonik, krytyk teatralny, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, stworzył termin „Teatr dla życia”, który przeniknął do pedagogiki oraz wiedzy o teatrze
i kulturze. Terminem tym Śliwonik proponuje objąć „wykorzystanie teatralnych metod
pracy oraz możliwości tkwiących w produkcie teatralnym (spektaklu) dla osiągnięcia
założonych celów w dziedzinach nieartystycznych, a społecznie istotnych: edukacji, resocjalizacji, psycho- i socjoterapii. Drugoplanowość zadań artystycznych nie wyklucza
osiągnięcia poziomu wysokiej sztuki, (…) ale nie stanowi celu głównego. Można by powiedzieć, że w tym przypadku teatr (praca teatralna) najbardziej odrywa się od sztuki
i zbliża do życia” (L. Śliwonik, 1999, s. 17). Autor uważa, że teatr kojarzony z jego hasłem „teatr dla życia” powinien wspólnie szukać możliwości tworzenia spektaklu, jako
osobistej wypowiedzi, ale najistotniejszym jest szukanie możliwości tworzenia nowych
stosunków międzyludzkich. Teatr to bycie razem, kształtowanie relacji, budowanie ich
trwałości. Śliwonik taki teatr porównuje do społeczności wytwarzającej własną kulturę,
własne stosunki społeczne, przedstawiane w postaci wypowiedzi teatralnej, która może,
ale nie musi być spektaklem (za: I. Jajte-Lewkowicz, A. Piasecka, 2002).
W obrębie tej idei, mieści się teatr, który nazywam teatrem artystycznych wizji
aktora spontanicznego, ukazujący jego wrażliwość, trud zmagania się z rzeczywistością,
a często z własną niepełnosprawnością. Dzięki temu mogą łamać się bariery społecznej
izolacji tak szkodliwej dla rozwoju osób niepełnosprawnych.
Tutaj niepełnosprawny umysłowo aktor może zaprezentować swoją transformację, którą T. Baro tak określa: „od grzecznego posłusznego imbecyla do dojrzałego człowieka: niezależnego, posiadającego własne pragnienia, pomysły i osobiste spojrzenie na
życie. Teatr pozwala mu odegrać je na scenie – w jego własnym tempie, w oparciu
o własną intuicję, przy użyciu jego własnej symboliki, gestów i słów, które samodzielnie
wybrał dla tej akurat roli, w tej akurat chwili. W ten sposób poprzez powszechnie akceptowane zachowanie, jakim jest gra aktorska, (…) człowiek niepełnosprawny ustanawia
prawo do własnego życia” (T. Baro, 2000, nr 12, s. 17).
Istotą tego transformującego działania nie jest aktorstwo, lecz samo przejście przez
szereg nowych ról i artystycznych zadań, w efekcie „metamorfoza”. Cassirer twierdził:
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„człowiek nie potrafi przeżyć życia, nie dając mu wyrazu. Własna skończoność każe
człowiekowi przebierać w bogactwie spostrzeganych rzeczy. Czemu ma dać wyraz?” (za:
M. Merleau-Ponty, 1976, s. 23). Poprzez proces twórczy może zmienić się świadomość,
zachowanie, wzrosnąć aktywność, partycypacja rzeczywistości, nawiązać się mogą i toczyć kontakty interpersonalne. Równolegle rozpoczyna się proces uczenia się  23 roli, gestu, następujących po sobie nowych, często niecodziennych dla osoby niepełnosprawnej
zdarzeń.
W teatralnym świecie wszystkie środki wyrazu, jakich używa aktor, nabiera znaczenia, staje się dla widza znakiem, pozwala mu zinterpretować świat sceniczny. Dlatego
warto również zwrócić uwagę, by np. rekwizyt wykorzystywany jako oś akcji, jej ważny
element był na tyle wyrazisty, aby widz go dostrzegł i bez problemu rozpoznał. Eksperymentowanie z materiałami, rekwizytami, elementami scenografii w miarę doświadczania budzić może chęć dalszego próbowania, daje też okazję skierowania emocji i myśli
na tak specyficzne przeżycie, jakim jest tworzenie spektaklu.
„Chodzić po wodzie może tylko ten, kto dobrze zna dno” – mówi J. Pilatova o pracy warsztatu integracyjnego. I dalej: „Pod pojęciem dna rozumiemy rzemiosło, podstawy
teatru: szczegółowe sprawdzenie i zbadanie, na czym możemy się oprzeć w tworzeniu akcji, by nastąpiło coś, czego pragniemy, ale czego poza teatrem nie potrafimy zrobić. I by
to coś nastąpiło w takim natężeniu, jakie powszechnie jest niedostępne. (…) Oparciem
jest jednak dla nas – oprócz rzemiosła – również zaplecze osobiste. Jest to doświadczenie
życiowe (…), że mianowicie możemy więcej niż przypuszczaliśmy. Że ten, kto zwraca się
o pomoc, sam może okazać się pomocny (J. Pilatova, 2000, nr 14, s. 19-20).
Podejście do roli działań teatralnych w środowisku osób niepełnosprawnych,
w tym niepełnosprawnych intelektualnie, także w Polsce ewaluowało, czego implikacją
są główne tematy obrad na Międzynarodowym Biennale odbywającym się od 1995 r.
w Łodzi, a poświęcone badaniom twórczości teatralnej niepełnosprawnych, od przeglądu dokonań i osiągnięć teatru ludzi niepełnosprawnych, do pytań i refleksji: metoda
terapii czy forma twórczości artystycznej  24?
23 W psychologii - zdolność przewidywania, tzn. co nastąpi po innych zdarzeniach w nas samych
lub środowisku i jakie zdarzenia następują po własnych działaniach czy reakcjach (J. Reykowski, G. Kochalska, 1980).
24 Badania nad kondycją teatru w środowisku ludzi niepełnosprawnych prowadzone były w Polsce między innymi przez prof. Andrzeja Wojciechowskiego z Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Bogdana Głuszczaka z Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prof. Lecha Śliwonika z Akademii Teatralnej w Warszawie, prof. Katarzynę Krasoń i dr Grażynę Szafraniec z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Hannę Żuraw z Pracowni Pedagogiki Rewalidacyjnej, Uniwersytet Warszawski, Agnieszkę
Piasecką i Irenę Jajte-Lewkowicz z Instytutu Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki, Michała Stanowskiego inicjatora i Koordynatora Międzynarodowego Ruchu Nieprzetartego Szlaku, twórcę Ośrodka
Teatralnego w Skrzynicach.
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Na początku lat 80. XX w. brytyjska Arts Council sporządziła raport „The Arts
and Disability” (dosł. Sztuka i niepełnosprawność), w którym wyeksponowała brak
możliwości szkoleniowych w dziedzinie sztuki dla niepełnosprawnych. W pracy tej
uwydatniono kwestię, w jaki sposób sztuka mogłaby oferować dostęp do takiego szkolenia ludziom niepełnosprawnym. Częściowo odpowiedzią na ten raport stał się zorganizowany na Uniwersytecie w Reading kurs sztuki teatralnej, na który przyjmowano
zarówno osoby słyszące, jak i niesłyszące  25.
Daphne M. Payne prowadząca pracę teatralną z niesłyszącymi dziećmi i dorosłymi
(sama będąc głuchą), wykładowca prowadząca na Uniwersytecie w Reading kursy sztuki
teatralnej nastawione na potrzeby głuchych studentów, w swoim wykładzie wygłoszonym podczas II Międzynarodowych Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr w 1996 roku
powiedziała: „tak naprawdę nie interesuje mnie sama głuchota, ale teatr i to, co głusi
mają mu do zaoferowania. (…) zamiast pytać: co teatr ma do zaoferowania niesłyszącym?, zadaliśmy pytanie: co niesłyszący mogą zaoferować teatrowi?” (ze zbiorów Stowarzyszenia Terapia i Teatr, Łódź). Odpowiedź na to pytanie mogą podać, moim zdaniem,
tylko ci twórcy, którzy kondycję teatru ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych, niesłyszących, upośledzonych fizycznie, z zaburzeniami psychicznymi czy
z zagrożonych środowisk społecznych opierają przede wszystkim na oryginalności i indywidualności swoich aktorów. Bowiem celem najważniejszym tego teatru, jest tworzenie pola twórczości, na którym dochodzi do zamykania płaszczyzny nieufności, wstydu
i lęku, zarówno aktorów, jak i widzów, a otwierania płaszczyzny kontaktu pozbawionego w jak największym stopniu uprzedzeń. Działania teatralne nie tylko pozwalają na
przełamywanie izolacji, w której żyją i tworzą ci aktorzy, ale stają się szansą wypowiedzi
i rozwoju, uniwersalnym językiem porozumienia, jednocześnie wzbogacają teatr o nowe
środki artystycznych wypowiedzi, o nową formę szczególnego, symbolicznego wyrażania widzenia świata.
Teatr dla życia staje się obecnie nie tylko ważnym, ale i stałym elementem pejzażu
teatralnego w Polsce (zob. K. Michalak, 2003). Przedstawienia tworzone przez osoby,
dla których teatr ma pełnić funkcję terapeutyczną czy resocjalizacyjną, stają się często
artystycznymi kreacjami, które rozumiem jako naturalny wyraz ich przeżyć czy formę
działania podjętą z własnej inicjatywy. Wydaje się, że o tak rozumianym teatrze dla życia mówi Edvard Myska, dyrektor teatru Den Rode Gren ze szpitala psychiatrycznego
Sinsen w Oslo, gdy stwierdza: „teatr terapeutyczny to z pewnością nie jest aktywna terapia, a reżyser to nie terapeuta, ale samo robienie teatru ma niewątpliwie terapeutyczne
Informację tę zaczerpnęłam z materiałów Agnieszki Piaseckiej, współorganizatora II Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych, treści – z wykładu Daphne Payne nt. Teatr niesłyszących: czy „terapia”
to właściwe określenie?, wygłoszonego 15 czerwca 1996 r. w Łodzi na II Międzynarodowych Spotkaniach
Teatralnych.
25

90

działanie. Dzięki koncentracji uwagi na problemach innych niż własne, dzięki analizie
i pracy nad tekstem, dzięki aranżacji przestrzeni i pracy w grupie, dzięki muzyce i śpiewowi, dzięki zaangażowaniu w projektowanie i wytwarzanie kostiumów i rekwizytów,
aż po redagowanie programu, sytuacja uczestników zmienia się radykalnie. Powstają
i rozwijają się więzi w grupie, rośnie ogólny poziom życiowej aktywności, poprawia się
samoocena i samopoczucie. Spektakl, który – co jest dla wszystkich zawsze oczywiste –
musi być najlepszy z dotychczasowych, stanowi wyzwanie, którego realizacja, jak każdy
życiowy sukces, gruntownie przebudowuje relacje uczestników ze światem” (z notatki do przedstawienia „Łaźnia parowa” według N. Dunn, zaprezentowanego podczas
V Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”, Łódź, 2002).
Artaud mówił, że prawdziwy teatr będąc swego rodzaju objawieniem, wypycha
na wierzch uśpione okrucieństwa; nasze kłamstwa, małość lub hipokryzję. Sprawia, że
widzimy się takimi, jakimi jesteśmy – bez maski. Obnażeni przed samymi sobą mamy
jednak szansę poprawy. Dlatego też teatr, uświadamiając popełnione błędy, może nas
z nich oczyścić. Wyleczyć w swym święcie uczestnictwa.
Spektakl, w którym występują aktorzy niepełnosprawni, łącząc sceny o różnej problematyce i sile emocjonalnej ma uwrażliwić na tajemnice drugiego człowieka.
Co roku odbywają się w Łodzi Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”. Odbywają się od roku 1995, przygotowywane są przez łódzkie instytucje i organizacje: Poleski
Ośrodek Sztuki, Katedrę Dramatu i Teatru Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk
Audiowizualnych UŁ (obecnie Instytut Kultury Współczesnej) oraz stowarzyszenie
„Terapia i Teatr”. Cel tych spotkań to przegląd, promocja i popularyzacja twórczości
teatralnej niepełnosprawnych artystów, prezentacja metod pracy teatralnej w tym środowisku, rozpowszechnianie technik arteterapeutycznych w Polsce oraz szereg dyskusji
naukowych poświęconych temu zagadnieniu. Najważniejsza jednak jest idea integracji
i współdziałania niepełnosprawnych artystów z reżyserami, aktorami, terapeutami, pedagogami, naukowcami, artystami, psychologami.
Festiwal ma charakter międzynarodowy, jest to największy dowód jak dużym zainteresowaniem cieszy się ów problem. Twórcza siła tej inicjatywy i każdej innej, wynikającej z potrzeby serca, prowadzącej do teatru ludzi niepełnosprawnych, polega na rezygnacji z prezentowania własnej osoby – reżysera spektaklu lub osoby, która prowadzi
grupę niepełnosprawnych, chodzi o coś więcej.
Skomplikowanym zadaniem jest połączenie sztuki, terapii, życia ludzkiego, coś
musi być najważniejsze, wszystko inne temu podporządkowane. Współistnienie terapii
i sztuki musi spełniać ważną funkcję.
Teatr kojarzony z hasłem „teatr dla życia”, powinien wspólnie znajdować możliwości tworzenia spektaklu, jako osobistej wypowiedzi, ale najistotniejszym jest tutaj
szukanie możliwości bycia razem, kształtowanie relacji i budowanie ich trwałości.
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4. Twórca roli w teatroterapii
Różnorodność pojęcia roli zbliżona jest do różnorodności pojęcia gry. Pojawiają się
one w rozmaitych kontekstach i wynikają z różnych uzasadnień teoretycznych (por. E.
Goffman, 1981; A. Bielańska, 2002; G. Cz. Czapów, 1967, 1968; M. Czechow, 1995).
Mówi się np. o roli w teatrze jako kreacji aktorskiej, która „(…) polega na świadomości celowego, kontrolowanego i skutecznego używania środków, powodowania
rzeczywistością kreowaną (...)”, (A. Hausbrandt, G. Holoubek, 1986, s. 62, za: A. Bielańska, 2002, s. 49), mówi się o znaczeniu roli w teatrze terapeutycznym czy o rolach
w psychodramie. Role mogą pełnić różne funkcje, uwzględniając odmienne szkoły pracy nad nią (metoda K. Stanisławskiego, L. Strasberga, R. Steinera, M. Czechowa). Aktor może podejmować ją spontanicznie, „stawać się” w niej bez żadnego wzoru, może
także przed jej podjęciem potrzebować czasu na przemyślenia i intelektualną „obróbkę”.
Raz może ona inspirować do improwizacji, raz wynikać z gotowej propozycji teatralnej
i opierać się na gotowych pomysłach. Aktor może się z nią w pełni identyfikować lub
świadomie zachować w niej dystans do siebie. Może ją tworzyć z myślą konkretnego
przesłania do publiczności, kiedy chce doprowadzić do powstania u niej określonych
wzruszeń, napięć czy zainteresowań. Czasem potrzebuje wzbudzić ją tylko dla siebie, po
to, by chociażby znaleźć odprężenie czy nową energię.
Bez względu na wymienione tu powody, każde formowanie roli, wymaga zawsze
tego samego: indywidualnych odczuć, które po nowemu twórca zestawia czy reorganizuje, podejmując działania w określonym celu. Takim celem może być np. chęć ukazania swoich autentycznych uczuć czy zachowań ukrytych w granej postaci, nastawienie roli na określony trening społeczny, dzięki czemu rozwija się repertuar zachowań
własnych w różnych sytuacjach, to też stymulacja indywidualnej kreatywności poprzez
ucieleśnienie określonego zadania artystycznego.
Teatry są pewnie tylko dwa – dobry i zły, ale różnorodność podejmowanych zadań, ról, gry w kontekście teatru niepełnosprawnych pojawia się w rozmaitych kontekstach i wynika z różnych przyczyn.
Zawodowy aktor, pracując w teatrze nad swoją rolą ma świadomość zawodowego podejścia do koncepcji, formy, metody. Podczas czytanych prób rodzą się pierwsze
dyskusje, decyzje dotyczące budowania roli w kontekście pomysłu reżysera – twórcy
odpowiedzialnego za cały spektakl. Największą więc radością jest spotkanie aktora z reżyserem tworzącym, umożliwiającym twórczy prawdziwy dialog, pobudzający inwencję
aktora, jego wyobraźnię, bezwstyd i wolność pomysłów. Celowe prowokowanie rzeczywistości lub właśnie zaprzeczanie jej podczas procesu tworzenia, dystansowanie się
poprzez metody zawodowych technik, czy też wręcz naturalistyczne, zbliżanie się do organicznego odkrywania prawd. Jakże często spektakl pod wpływem współdziałających
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w nim organizmów i skomplikowanych aktorskich osobowości zmienia swój kształt
a nawet wymowę spektaklu. Taka praca możliwa jest jednak tylko u boku świadomego
reżysera, którego empatia i twórcza praca nad sobą umożliwia niekończącą się podróż
pełną teatralnej przygody z aktorami.
Aktor staje się twórcą roli, ponieważ zawsze jej powstanie zależy od jego wyobraźni i ostatecznych stanów i decyzji. Mądrość reżysera, jego odpowiedzialność i talent
podnoszą tylko rangę roli i czynią spektakl dobrym lub miernym. Poprzez zadania aktorskie, artystyczne, stwarzanie przedstawienia, zarówno osoby niepełnosprawne, jak
zawodowi aktorzy odnajdują swoją emocjonalną tożsamość. Rezultat tworzenia jest
wartościowy przede wszystkim dla samego tworzącego ze względu na ilość różnorodnych doświadczeń.
Podjęcie czy tworzenie roli „innego”, na co zwraca uwagę za Kellermanem Bielańska, jest „(...) esencją wszystkich procesów internalizacyjnych: naśladowania, odzwierciedlania, identyfikacji, introjekcji i asymilacji” (A. Bielańska, 2002, s. 47). Budowanie roli determinuje poza wymienionymi wiele „zewnętrznych” czynników, którymi
mogą być chociażby umiejętności warsztatowe aktora, koncepcja reżyserska układu
scenicznego, którą aktor akceptuje, wreszcie odnalezienie i przyjęcie na próbach zarysu psychologicznego roli, a także kompozycji poszczególnej sceny i ogólnego założenia
spektaklu. To jednak bardzo często także budowanie oparte i wykorzystujące osobiste
możliwości wykonawcze, te wynikające z chęci urzeczywistnianie własnych wizji czy
wyartykułowania uczuć i pragnień będących daleko od codziennej świadomości. Każdy
aktor staje się twórcą roli, ponieważ już samo jej odegranie jest tworzeniem w mniejszym lub większym stopniu zależnym od aktora w tym od poziomu jego aktorskich
umiejętności.
Osiągnięcie profesjonalizmu wykonawczego, znakomite i w pełni kunsztu aktorskiego, „sprzedanie” czegoś widowni nie decyduje, o tym kto jest, a kto nie jest pełnoprawnym twórcą roli. Kiedy aktor tworzy rolę, tworzy „nową” duszę, jak mówi Czechow. W niej, sądzę, zbiera się wtedy to, co powołuje twórca do nowego życia z dotąd
istniejących elementów i z dopiero co w sobie odkrytych sensów. To właśnie skoncentrowanie osobistego wysiłku na akcie twórczej eksploracji, pełne uczestnictwo w tym
procesie, powodujące skumulowanie wcześniejszych i obecnych doświadczeń oraz ujawnienie uczuć, które właśnie tu i teraz istnieją naprawdę, daje, prawo do nazwania się
twórcą roli.
Choć niepełnosprawni intelektualnie wykonawcy rzadko zdolni są do swobodnego wykorzystania symboli jako pośredników zapewniających więź pomiędzy fantazją
a rzeczywistością, to jednak potrafią rozróżnić grę w udawanym świecie od działania
w świecie realnym. Stąd w procesie gry przestrzeganie tzw. „odległości estetycznej”, jak
nazywa Robert Landy „grę z dystansem”, czyli bez zbytniej iluzoryczności i nadmiernej
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osobistej prawdy na scenie (R. Landy, 1996). To bardzo trudne i zarazem istotne, by
aktorzy mieli świadomość tych dwóch światów, bowiem, jak pisze Magdalena Nowakowska – „zbyt silne wkraczanie, pojawianie się w obszarze gry osobistych czy realnych
prawd wywołuje zjawisko impasu, natomiast zbytnie oderwanie od rzeczywistości powodować może spadek energii w scenicznych działaniach” (M. Nowakowska, 2006).
Zatem każdy aktor może prezentować inny poziom dystansu do rzeczywistości
w grze, co wynika z różnego poziomu jego umiejętności angażowania się w działania
realistyczne i działania umowne. Zbyt duża ilości działań „na niby” czy poruszanie się
wśród wielu metaforycznych i symbolicznych znaczeń, mogą jednak obniżać lub zatracać cele terapii. Nie mniej ważne jest rozumienie gry aktorskiej jako sztuki instynktownej, ale niekoniecznie podążającej w kierunku katartycznej zmiany. Robert Landy
uważa, iż katharsis  26 w procesie gry nie musi być wybuchem bardzo silnych uczuć, wytryskiem łez lub atakiem śmiechu i uścisków. Często, zdaniem tego autora, jest to po
prostu uzasadniona reakcja, cichy moment uznania, że sporne myśli, słowa, lub uczucie mogą istnieć jednocześnie. „Katharsis zakłada umiejętność rozpoznawania przeciwieństw – pisze Landy (R. Landy 1999, s. 114). Rozpoznać kiedy jestem tchórzem
i bohaterem, przyjacielem i wrogiem, własną mądrą niemądrą częścią – to umiejętność
wielu niepełnosprawnych wykonawców.
Formowanie roli czy jej granie można by, podobnie jak proces twórczy, rozpatrywać z dwóch pozycji: jako wynik (produkt) i jako postawę twórczą. Należałoby
w związku z tym założyć, iż każdy aktor – także osoba niepełnosprawna – staje się
w pełni twórcą roli, gdy świadomie połączy te dwie „pozycje”. Jest to możliwe tylko
wtedy, gdy stworzy się odpowiednie warunki dla zaistnienia takiego artystycznego zjawiska. Taki „warunek” określa, jak sądzę, Jana Pilatova, twórczyni innowacyjnego programu nauczania w wyższym szkolnictwie teatralnym Czech (przedruk Scena, 2000,
nr 13,14), gdy zauważa, iż przedstawienie musi powstawać na miarę tych, którzy je
tworzą, wnoszą swój wkład. To krótkie, aczkolwiek bardzo znamienne dla pracy teatralnej niepełnosprawnych stwierdzenie rozbudzać powinno określony kierunek pracy,
w której stworzenie własnego przedstawienia, własnej sztuki, odzwierciedlającej zarówno problemy, potrzeby, jak i zainteresowania osób niepełnosprawnych staje się formą
określania zarówno stanu aktualnego, jak i refleksją nad oczekiwaniami wiązanymi z
przyszłością. Stąd tak ważną sprawą jest stwarzanie niepełnosprawnym intelektualnie
możliwości dla ukazania własnej, oryginalnej kreacji roli. E. Jutrzyna pisze: „Jeżeli jako
rezultat aktu twórczego powstaje produkt wartościowy przede wszystkim dla samego
podmiotu tworzącego, to wtedy największego znaczenia nabiera postawa twórcza, proces twórczości. Na gruncie pedagogiki specjalnej właśnie to podejście nabiera szcze26
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W ten sposób, zdaniem Landego, pojęcie katharsis pokrywa się z nabyciem estetycznego dystansu.

gólnej ważności, ponieważ wartość produktu (w postaci materialnej jako konkretny
wytwór lub ideowej jako myśl, wyobrażenie itp.) będzie mierzona sumą doświadczeń
jednostki w nim zawartych” (E. Jutrzyna, 2003, s. 210).
Rola teatralna rozumiana może być więc jednocześnie jako wytwór i postawa
twórcza. Interesująca wydaje się ponadto próba porównania roli w ujęciu psychodramatycznym a teatralnym. Choć w swej istocie dalekie od siebie zbliżają się, w momencie kiedy przyjmie się, że podjęcie roli jest decyzją na wywołanie własnej aktywności.
Tworzenie roli w ujęciu psychodramatycznym staje się informacją o jego myślach, uczuciach, stosunku do świata wykonawcy, swoistą rekonstrukcją czy restrukturyzacją jego
doświadczenia, a przy jednoczesnym spełnieniu artystycznych oczekiwań własnych i cudzych staje się także rolą teatralną.
Podjęcie i tworzenie roli teatralnej może stać się aktem, podczas którego następuje
gest dopuszczania innych do współudziału w doświadczeniach twórcy, ale pod jego kierunkiem. Dialog, który powstaje, może być rozmową tylko z sobą samym. Może też być
twórczą rozmową z tworzywem – słowem, dźwiękiem, ciałem, plamą barwną, gliną –
wyrastać z pełni i bogactwa świata zewnętrznego, i wewnętrznego oraz z pragnienia, aby
je pomnożyć, odwzorować, ogarnąć poznawczo, zwielokrotnić lub wreszcie ujawnić.
To aktor – osoba niepełnosprawna – staje się podmiotem określonych działań
i skutków. Widzi siebie w różnych sytuacjach i choć one się zmieniają, dostrzega, że jest
postrzegana przez innych jako ona. Uświadomienie sobie tego faktu – że ja to ja, a inni
to inni – rozwija i umacnia w niej poczucie tożsamości, pozwala dobrze myśleć o sobie
i pozytywnie postrzegać własną osobę. Niepełnosprawny aktor może stwierdzić: „ja coś
potrafię”. Owo poznanie własnych możliwości to „odkrycie prawdziwego człowieka za
maską niepełnosprawności”. To najistotniejsza, moim zdaniem, faza twórczego procesu,
teatralnego dziania się, faza własnych odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Co stanowio
mojej sile, która pozwala mi na wyodrębnienie się ze społecznego tła?
W procesie teatralnego dziania się człowiek niepełnosprawny ma szanse przekroczyć nie tylko swoje ograniczenia, złe doświadczenia, ale w pryzmacie nowego doświadczenia może dostrzec siebie jako twórcę różnorodnych form wypowiedzi scenicznych,
zobaczyć siebie w roli wykonawcy własnych pomysłów. „Produkt (…) działalności,
dzieło – mówi o związku wytworu z jego twórcą Wiesława Pielasińska – (…) nie wyobcowuje się od twórcy, ponieważ jest częścią jego osobowości, zmienia się i kształtuje
wraz z nim” (W. Pielasińska, 1970, s. 55).
Poniżej przedstawiam przykładowy skrót sesji, która prowadzić ma do przedstawienia  27 dotyczącego poszukiwania JAKIEJŚ POSTACI w myśli, w ruchu, w kolorze,
zmianach, w niekończącej się historii, opowieści o człowieku…
27 Etap zajęć teatroterapii w Ośrodku Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie prowadzonych przez
K. Strojną i autorkę, które ułatwiają wybór tematu, sztuki, ułatwiają odpowiedź na wiele istotnych pytań.
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1. Budowanie Postaci:
Powiedz, kim jesteś w tym tańcu? Jaką postać w sobie odnajdujesz, czujesz? Kim jesteś
w tym ruchu, kogo widzisz w swoim ciele? Dokąd ta osoba cię prowadzi? Poznaj ją. Dowiedz się o niej więcej. Stań się nią.
Podążanie za osobą, wchodzenie w relacje:
Bądź dalej tą postacią, którą odnalazłaś w sobie. Jaka jest twoja postać? Jak się czuje,
gdy spotyka drugą postać? Postaraj się przywitać z osobą którą spotkałaś (łeś), tak jak chcesz
i czujesz jako ta postać, którą jesteś, którą w sobie odkryłeś. Poznaj napotkaną osobę, pozwól
by pokazała ci swoją postać, otwórz się na nią.
2. Odczucia uczestników:
Wszyscy wracają do kręgu, są już uspokojeni. Po tym ćwiczeniu odbywają się ćwiczenia relaksacyjne, które pozwalają wyciszyć się i „zostawić postać”. Częstą formą relaksu są również treningi autogenne (które są nie tylko formą odpoczynku po zajęciach,
ale częstą formą powrotu do spokoju i skupienia w ciągu dnia). Później wszyscy gotowi
są do wspólnych dyskusji i dzielenia się swoimi wrażeniami:
SYLWIA:
– Jak zaczął się taniec było fajnie, śmiesznie, dziwnie i tak jakby zielono.
Jak poczułam, że jestem motylem, to się wystraszyłam, bo to było przy rękach…
bałam się tego, że on może być wszędzie a ja tak nie potrafię i on się na mnie obrazi, ale
chciałam bardzo być jak on. Motyl leciał do góry i siadał na ziemi, znowu leciał. Spotkał
innych ludzi i mógł na nich patrzeć skąd chciał. Fajnie być motylem, bo zawsze znajdzie
dobre miejsce. Mój motyl był kolorowy, jak kapelusz miał…. Coś jak kapelusz. Patrzy
na ludzi, a tych których lubi wita, nie chowa się, nie ucieka, czeka, lata wokół tych przyjaznych, reszty nie lubi. Chce być sam. Czasem odlatuje. Ale jak spotka tak, że ta osoba
już jest przy nim, tak, że może motyla dotknąć, takie już bliskie spotkanie, wiesz, to on
chce ją poznać i nie ucieka.
– Czy lubisz motyla, którego w sobie odnalazłaś?
– Jak latał blisko ludzi, to tak…
– Jak chciał się do nich bardzo zbliżyć i poznać?
– Jak obserwował ich blisko i jeszcze nie znał, i dlatego, że miał kapelusz.
– Kapelusz?
– Zasłonić się mógł i głową tak kręcił, dlatego. Chciałabym mieć kapelusz. No taki
wielki i piękny,
– Żeby się chować?
– Nie, żeby mieć… taki piękny, wiesz jaki?
– Może zaprojektujesz z Martyną (arteterapeuta, zajmująca się pracownią malarską)
i będziesz mieć taki jak chcesz do kostiumu?
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– Tak… no, tak…  28.
Wszyscy znajdą się później w centrum uwagi zaproszonych gości, widowni…
Spektakl będzie opowiadał o kobiecie –motylu. Pomysł urodził się pod wpływem
rozmów z uczestnikami. Scenariusz powstanie z tekstów H. Poświatowskiej, będzie mówił o kobiecie pięknej, delikatnej jak motyl, pełnej miłości, o duszy, która jak motyl
ulatuje z człowieka, o miłości ulotnej jak motyl. O mężczyznach, którym tchnienie do
życia dają kobiety-motyle – jak Psyche – ukochana Erosa. Powstanie również album ze
zdjęciami aktorów, których postarano się uchwycić w najpiękniejszych ujęciach. Zdjęcia
te staną się potem efektami multimedialnymi w spektaklu. Projekty kostiumów tworzone na zajęciach w pracowni malarskiej przez uczestników i arteterapeutę, wykonane zostaną w Ośrodku. Kostium, zdjęcia i światło to jedyne elementy scenograficzne.
Muzyka, która powstawała w trakcie, to dzieło Łukasza, obdarzonego wielkim talentem i obciążonego ciężką chorobą psychiczną. Opiekę nad przygotowaniem ostatecznej
wersji weźmie na siebie pracownia muzykoterapii, w której pracujący muzyk w trakcie
terapeutycznej pracy rozwija również muzyczne talenty uczestników. Program zostanie
zredagowany przez samych aktorów w pracowni komputerowej, plakaty i zaproszenia
również. Wszyscy będą za swoją rolę odpowiadać przed resztą zespołu.
Wyłania się tutaj znaczenie ważności roli teatralnej, która jest zawsze w pewnym
zakresie odzwierciedleniem rzeczywistego repertuaru przyjmowanych czy znanych ról
życiowych. Brak zdolności do podjęcia działania w określonej roli scenicznej może wynikać, jak zakładam, z braku doświadczeń z nią związanych w życiu codziennym lub
z braku odczucia czy dominacji satysfakcji w wyniku wcześniejszego jej podjęcia. Uczestnik nie potrafi jej podjąć, bo niczego po niej nie oczekuje, jest dla niego trudna lub niewygodna. Zdarza się, że nie potrafiąc antycypować przyszłych zachowań, schematycznie
i sztywno trzyma się rozpisanej roli, bojąc się wyjść poza tekst, który zna z życia. Dlatego, podejmowanie przez niepełnosprawnych intelektualnie różnych ról teatralnych
może być tylko wtedy dla nich istotne, kiedy mogą się przekonać, iż ich możliwości
mogą odpowiadać ich oczekiwaniom. Często zdarza się, że „wiele ról, o których marzą
podopieczni, jest niczym innym, jak formą wypowiadania życzeń: że chciałoby się być
silnym; lubianym przez innych; samodzielnym; samodecydującym. Gra wymarzonej
roli jest (…) rodzajem pozytywnego przeżycia, samopotwierdzenia, które nie kończy
się na scenie, lecz przynosi pozytywne efekty również w normalnym życiu” („Wspólne
tematy”, 2000, nr 11-12, s. 35).
Łączy się to z „koncentracją na aspekcie wyzwania”, czyli podjęciem przez niepełnosprawnych umysłowo różnych, często uśpionych obszarów aktywności w wyniku
własnej decyzji, improwizacji, interakcji z innymi aktorami, reżyserem czy prowoka28

Źródło własne, oryginalna wypowiedź Sylwii uczestniczki zajęć.
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cji tekstem sztuki. Taki moment jest, efektem motywacyjnego działania teatralnego.
O tym zjawisku tak pisze A. Bielańska: „granie ról (…) jest jedną z propozycji mających sprzyjać rozbudzaniu motywacji do życia. Jest to koncepcja szukania zewnętrznych propozycji w stosunku do życia wewnętrznego jednostki, które pozostaje wycofane, wyciszone, puste. Jest to zaproszenie do wcześniej zaplanowanej podróży”
(A. Bielańska, 2002, s. 41).
Działania takie mieszczą się w określonym nurcie poszukiwań teatralnych, niegdyś
określanym mianem „nowego teatru”, dziś teatru „alternatywnego” (por. P. Pavis, 1998).
O kierunkach w nurcie „nowego teatru” Konstanty Puzyna pisał: „Weźmy pierwszy z brzegu: działalność teatralną wśród szczególnych, bo niby marginalnych grup
społecznych – wśród chorych, więźniów, starców, dzieci. Wychodzi ona naprzeciw ludziom najbardziej potrzebującym pomocy, ludziom upośledzonym. Niesie tę pomoc
poprzez kontakt i współdziałanie, ma więc charakter głównie psychoterapeutyczny.
Posługuje się jednak teatrem właśnie, najróżniejszymi zresztą jego formami, od „normalnego” spektaklu, po psychodramę i parateatr” (K. Puzyna za: L. Śliwonik, 1999,
nr 5, s. 16).
Teatr, w którym aktorzy mają swój bezpośredni udział w tworzeniu spektaklu, ma
swoje tradycje w teatrze kontrkultury. Tworzenie siebie, kreacja własnej osoby – zmierzające do rozszerzenia świadomości oraz sfery emocji, intuicji, wrażliwości oraz uwolnienia utajonych możliwości działania ekspresji – pozwalało, zdaniem kontestujących
twórców kontrkultury, na zmianę dotychczasowego trybu życia, otoczenia, zainteresowań. Natomiast kontakt z innymi ludźmi był traktowany tutaj jako miejsce poznania,
twórczości i samorealizacji (por. A. Jawłowska, 1975).
Jedną z technik aktorskich w obrębie sztuki teatru, szczególnie przydatną w terapii
osób niepełnosprawnych intelektualnie jest pantomima. Pantomima to „przedstawienie
sceniczne pokrewne baletowi, w którym akcja wyrażana jest przez aktorów za pomocą
gry twarzy, ruchów i gestów” (E. Sobol, 1999, s. 547).
Za pomocą mimiki i gestów pantomima pozwala na przekazywanie komunikatów ważnych, a niejednokrotnie zbyt trudnych, aby wyrazić je słowami. Taka forma
ekspresji daje także szansę zaistnienia na scenie osobom z trudnościami w komunikacji
słownej i artykulacji. Ponadto konieczność uczenia się na pamięć dużych partii tekstu
przekracza możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niewerbalny charakter
pantomimy jest tutaj dużym jej walorem, bowiem głównym nośnikiem treści jest ciało
człowieka podniesione jakby do rangi symbolu. Dzięki temu pantomima jest niezwykle
czytelna dla swoich odbiorców.
Rozróżnia się obecnie pantomimę terapeutyczną lub psychogimanstykę, która
opiera się na założeniu terapii ruchem, gestem i mimiką. W poszukiwaniu coraz to nowych form wyrazu twórcy często wychodzą od improwizacji, by np. odkrywać nowe
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możliwości gestu. Improwizacja w pantomimie stanowi zatem punkt wyjścia do osiągnięcia możliwie najbardziej wyrazistego i czytelnego ruchu. Jest drogą, jaką uczestnik
pokonuje w budowaniu świadomości swojego ciała. Niewątpliwie bodźcem, który pobudza i organizuje wysiłek Osoby niepełnosprawnej intelektualnie jest rytm. To rytm
rozwija jej świadomość ciała oraz sprzyja wyrażaniu różnorodnych uczuć  29.
Prowadząca integracyjne studio teatralne „Krug I” Natalia Popowa pisze o autorskich metodach pracy, o roli fizycznej psychokorekcji w poznawaniu świata i celu pracy niepełnosprawnych intelektualnie z własnym, jak nazywa określoną formę napięcia,
„tonusem plastycznym”. Autorka zaznacza, że „w naszym przypadku terapeuta wychodzi poza obowiązkowe ramy kontroli nad procesem, pozostając tylko jego świadkiem
i przekazując szkolącym się odpowiedzialność za kontakty z własnym ciałem. W ten
sposób daje się im prawo do korygowania swojego fizycznego działania (w celu samoregulacji). Działania fizyczne uznaje się tu za pełnoprawny poziom wyrażania osobowości,
w którym osobowość może informować o swoich problemach i na tym samym poziomie spróbować je rozwiązać ” (N. Popowa, 2010, s. 85).
W pracy aktorskiej podczas każdej sesji teatroterapii wykorzystuje się ciało, jego
autentyczny ruch, dźwięk, plastyczność, sensoryczność i emocjonalność. Osoba niepełnosprawna intelektualnie w czasie ćwiczeń aktorskich, pracy nad swoją rolą, zdobywa
wiedzę, która wyzwala szczególną intensywność angażowania się oraz gotowość poznawania siebie inaczej. Zauważając schematyczność i powtarzalność swoich reakcji cielesnych, aktor często uświadamia sobie szablonowość i sztywność swoich reakcji emocjonalnych. Obudzona spontaniczność i naturalna tendencja do twórczych reakcji pomaga
mu jak gdyby „odkryć”, „stworzyć” się poprzez ciało. Ten akt to namacalny dowód indywidualnej fizyczności, poprzez którą osoba doświadcza własnej obecności w kontaktach z innymi ludźmi.

Paul Schilder twierdzi, że obraz ciała jest utworzony przez akcję motoryczną. Akcentując interakcyjną naturę psychiki i ciała, wskazuje, że zmiany w obrazie ciała wywołują zmiany postawy psychicznej,
w wyniku której następują zmiany w napięciu mięśniowym. Stwierdza on, że każda emocja wyraża się sama
w posturalnym modelu ciała, a każde ekspresyjne stanowisko jest powiązane z charakterystycznymi zmianami posturalnymi modelu ciała (za: D. Koziełło, 1999, s. 19).
Specjaliści z zakresu tego typu terapii są zgodni co do ogromnego znaczenia, jaki ma wpływ ruchu
na rozwój człowieka. Uważa się, że emocje i napięcia są odzwierciedlane w zakłóceniu możliwości ruchu.
Przez odpowiednie dobranie ćwiczeń ruchowych i tanecznych możliwe jest rozluźnienie struktury napięć
i tzw. zbroi charakteru. Jeżeli założymy, że sposób poruszania się odzwierciedla charakter danej osoby, to
ćwiczenia taneczne mogą rozwijać sposób poruszania się jednostki, jednocześnie umożliwiając rozwój jej
możliwości życiowych (M. Wiszniewski, 2003 r., s. 89).
29
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5. Zadania reżysera – terapeuty
W kręgu teatralnej alternatywy są zarówno te teatry, które realizują tylko program
terapii, jak i te, które ponadto są zdolne do wypracowania oryginalnej formuły, a także
te, dla których naczelnym zadaniem jest zadanie estetyczne.
Różnica, między innymi wynika – z podejścia reżysera, terapeuty do celu i istoty
działań teatralnych, jego kompetencji, osobowości, doświadczeń, własnych przekonań.
Rodzi sie pytanie czy jeśl w procesie twórczym przez cały czas – od pierwszej do ostatniej
próby – reżyser, terapeuta akcentuje potrzeby psychiczne podopiecznych, stymulując
ich do wyrażania siebie, swojej wrażliwości i indywidualności, a przez to osiąga wysokie
efekty terapeutyczne i rehabilitacyjne, to czy osiągnięcia te będą mniejsze, gdy potraktuje pracę teatralną także w aspekcie artystycznym, uwzględniając środki artystycznego
wyrazu. To właśnie poprzez nie, czyli dopracowane aktorstwo (dopasowane do możliwości wykonawcy), czystość stylu scenografii, przemyślany ruch sceniczny, uzasadnione
użycie gestu, rekwizytu, dźwięku czy światła, właściwe tempo akcji dramatycznej, reżyser pomaga aktorowi „przyjąć” swoją niepełnosprawność. Oryginalna estetyka spektaklu wydaje się, najlepszym antidotum na odrzucenie, dlatego może być ważnym, stymulującym pracę grupy elementem, zadaniem i celem.
Aktor niepełnosprawny, łączący własne doświadczenia, odczucia, przeżycia
sceniczne z percepcją przekazu teatralnego jako komunikatu dla widza, komunikatu niosącego treści o sprawach dla niego najważniejszych, inspiruje owego widza do
weryfikacji poglądów na temat niepełnosprawności. Dlatego ważnym zagadnieniem
w pracy teatralno-terapeutycznej jest określenie okoliczności powstawania spektaklu,
jego tematyki. Jeśli dotyczyć ona będzie również pozascenicznych przeżyć, problemów i potrzeb wykonawców, zrodzi się z kumulacji zdarzeń, sytuacji i osobistych relacji aktorów, którzy podjęte zadania aktorskie dookreślą swoimi osobistymi znaczeniami, doświadczeniami czy oczekiwaniami, to poszukiwanie i wypracowanie własnej
koncepcji artystycznej, odnalezienie ostatecznego kształtu spektaklu będzie wynikiem
wspólnego procesu twórczego. Edyta Nieduziak pisze o podwójnej funkcji reżysera
terapeuty, zaznaczając, że „wpływa decydująco na wybór specyficznej metody pracy
terapeutycznej od psychodramy, przez dramę po teatroterapię. Metoda pracy pociąga
za sobą wykorzystanie różnych poziomów ekspresji: od improwizacji, która jest żywiołem psychodramy po kreacje aktorskie i pracę nad rolą pod okiem reżysera w przedstawieniu przygotowanym z myślą o wystawieniu przed publicznością” (E. Nieduziak,
2011, s. 217).
Od dogłębnej znajomości grupy, jej specyfiki zależy nie tylko dobór repertuaru
(np. etiudy tematyczne, teksty dramatyczne, luźne scenariusze-projekty), wybór formy
teatralnej i konwencji scenicznej, charakter ról, rodzaj kostiumu i charakteryzacji, ale
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przede wszystkim dobór metod i form pracy ukierunkowanej na określony cel działalności: tylko terapeutyczny czy także artystyczny.
Przyjmuję, iż połączenie tych dwóch celów jest możliwe, gdy budując ogólną konstrukcję teatralnego dziania się reżyser-terapeuta:
–– rozpoznaje możliwości kreatywne zespołu i daje czas na jego samodoświadczanie,
–– twórcze i „przetworzone” przez medium dramatyczne doświadczenia nabyte
przez grupę wyróżnia jako model dramatyczny zasługujący na uznanie,
–– potrafi podjąć wyzwanie, które można by utożsamić ze stwierdzeniem W. Pielasińskiej, że „(…) nie tylko o to chodzi, by (…) różne rodzaje energii i impulsy
budzić, lecz także o to, by zapewnić im jak najszersze sposoby przejawiania się
i rozwoju” (W. Pielasińska, 1970, s. 114),
–– zdaje sobie sprawę z bycia współkształtowanym.
Istnieje ponadto „warunek” bezwzględny: partycypacja uczestników w realizowanym zadaniu musi być wynikiem określonej postawy reżysera-terapeuty, czyli tej opartej
na umiejętności „wczuwania się”. Tylko wtedy „(…) człowiek zawiesza własne przeżycia i przestawia się w sytuacje drugiego człowieka (…), przeżywa coś tak, jakby był tym
kimś drugim. Wówczas następuje jakby utożsamienie się z kimś (…) innym, wniknięcie
w inną istność” (M. Gołaszewska, 1986, s. 321, por. R. Ingarden, 1981). M. M. Ponty
w następujący sposób określa ten akt dialogu: „W momencie ekspresji ja i ten drugi, do
którego się zwracam, jesteśmy ze sobą najściślej związani. Natomiast do moich jednostkowych powinności dorzucam jeszcze jedną: zrozumieć sytuacje, które nie są moimi
sytuacjami, zbudować drogę między moim pragnieniem i pragnieniami innych – oto
właśnie znaczy wyrazić siebie (…). Za sprawą działania kulturowego przenoszę się do
wnętrza cudzego życia, konfrontuję je z własnym, odsłaniam jedno istnienie drugiemu,
staję się za nie odpowiedzialny” (M. M. Ponty, 1976, s. 221).
Uważać tedy należałoby, że „wczuwanie się” to warunek zrodzenia twórczego dialogu reżysera z aktorem, który powstaje z dwustronnego przepływu energii i odczuwania wzajemnych wpływów. O takim warunku mogli myśleć R. Glotona i C. Clero,
kiedy istotne znaczenie w procesie twórczym nadawali klimatowi porozumienia i potrzebie wolności. Twierdzili, że „jedynie w poczuciu wolności może być realizowana
pełna autonomia jednostki, co nie oznacza bynajmniej braku interwencji” (R. Gloton,
C. Clero, 1985, s. 80). Interwencja taka, szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie ma określony cel i jest możliwa tylko przy stworzeniu odpowiedniego klimatu pracy, atmosfery do działań i przy sprawnym kierowaniu aktywnością zespołu.
Reżyser np. „musi umieć (…) stworzyć atmosferę spokoju, aby aktorzy nie obawiali się improwizować” (T. Baro, 2000, nr 12). W przypadku osób niepełnosprawnych
intelektualnie jest ona, jak sadzę, bardzo trudną (ale możliwą) formą pracy, zarówno
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w wymiarze terapii, jak i sztuki. Obejmuje z jednej strony to, co jest odkrywaniem
nowego, jednocześnie związanego z wolnością tworzenia, wyrażania siebie i kreowania
świata zgodnie z własną wyobraźnią.
„Kiedy niepełnosprawni umysłowo aktorzy, odgrywając improwizowaną scenę,
opowiadają swe własne historie, ponieważ tego chcą, ponieważ widzą w nich sens, obnażają przed publicznością wiele osobistych tajemnic, otwierają zabliźnione rany. Dlatego reżyser musi być ostrożny” – przestrzega Toon Baro (tamże).
Z drugiej strony improwizacja, jak zauważa D. Megier „nie polega (…) na robieniu wszystkiego w dowolny sposób, ale przeciwnie – wymaga respektowania przyjętych założeń i ograniczeń (…). Improwizować to znaczy akceptować (…) dyscyplinę,
akceptować wolność w przyjętych granicach (D. Megier, 2000, s. 90). Można by więc
spróbować określić teatr terapeutyczno-artystyczny jako swoistą szkołę dyscypliny. Musi
się ona opierać na takim kierowaniu aktywnością niepełnosprawnych uczestników, by
umożliwiać mu odkrycia świata rytmu, dźwięków, poznanie własnego ciała, aparatu
głosu i mowy, pokonywania przestrzeni. Niemniej ważne jest przyzwyczajanie do wytrwałości, koncentracji uwagi, stawiania sobie wymagań. Tylko w klimacie wzajemnej
akceptacji reżyser jest w stanie przełamać bierność i zaktywizować do realizowania proponowanych działań, oswajać z bliskimi efektami i celami. Relacje aktor – aktor, aktor –
reżyser muszą być oparte na zaufaniu i wzajemnym poczuciu wartości. To gwarantuje
akceptację drugiej osoby na scenie, poszanowanie jej gry, docenienie twórczego wysiłku
i radości z dokonanego dzieła.
Egzemplifikacją takiego typu relacji jest wtedy współuczestnictwo w procesie
twórczym. „Współbrzmiąca psychologicznie osoba – pisze Karolina Wittek – bierze
pod uwagę potrzeby psychiczne swych podopiecznych, daje im prawo do wyobraźni,
wrażliwości, indywidualności, do wyrażania siebie” (K. Wittek, 1999, s. 44). Takie
podejście do pracy teatralnej z niepełnosprawnymi, bezpośrednio koresponduje z terapeutycznym i pedagogicznym sposobem pracy w ujęciu pedagogiki humanistycznej.
H. Dauber pisze bowiem: „Chodzi (…) nie tylko o lepsze uświadomienie sobie wrażeń zmysłowych i uczuć, lecz także o ich wyrażenie; aby na zewnątrz wyraźnie pokazać
wewnętrzne emocje lub odwrotnie – odczuwać duże zewnętrzne emocje w rezonansie
z własnym wnętrzem; odkryć własną siłę i potencjał energetyczny; w kontakcie z samym
sobą odnajdywać coraz bardziej uświadomiony własny punkt widzenia. (…) Praca zorientowana na przeżycia, jak i działanie ma sens i jest do zaakceptowania, jeśli daje wystarczająco dużo okazji do mówienia o doznanych doświadczeniach, do informowania
o nich, by w efekcie nastąpiła integracja na płaszczyźnie rozumienia kognitywnego”
(H. Dauber, 1997, s. 177-178). Myślę, że nie jest to proste zadanie, wymaga bowiem
od osoby prowadzącej zajęcia teatralne szczególnego uwrażliwienia, nieustającej uwagi,
otwartości i gotowości do podchwytywania nieśmiałych pomysłów, do reagowania na
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każdą nową inicjatywę, na każdą nową sytuację a jeszcze zwracania jednocześnie uwagi na rolę czasu w procesie twórczym, czasu np. na dyskusję o roli, na zrozumienie jej
istoty, czasu na rozmowę, by aktorzy, jakby powiedział w tym wypadku T. Baro, „wpadali na właściwe pomysły, by dotarli do własnej prawdy i nauczyli się o niej mówić”
(T. Baro, 2000, nr 12).
Jeżeli jednak głównym motorem pracy teatralnej reżysera staje się doprowadzenie
do premiery będącej w efekcie prezentacją tylko jego widzenia świata, jego niezaspokojonych potrzeb i ambicji, praca ta zatraca swój pierwotny i prymarny sens, nie służy
bowiem tym, dla których została powołana i stworzona, a wręcz odwrotnie – traktuje
ich instrumentalnie i mechanicznie. Taka postawa i jej odbicie w całej materii teatralnego działania może, doprowadzić do „obnażania” niepełnosprawności, do jej pogłębiania.
Równie zgubnym w skutkach może okazać się przedsięwzięcie pracy teatralnej
podjęte przez osoby nieprzygotowane merytorycznie i duchowo do pracy z niepełnosprawnymi oraz pracy animacyjnej. Lech Śliwonik – jako wieloletni obserwator różnorodnych przeglądów, festiwali i spotkań teatralnych związanych z twórczością osób
niepełnosprawnych umysłowo, pisze o tym na łamach „Sceny”: „Na wielu przeglądach
ujrzeć można taki obrazek. Z taśmy płynie tekst (baśni, opowiadania, ballady), na scenie – wśród dekoracji zbyt dużych, by można było się ruszać i zbyt kolorowych, by mógł
zwrócić na siebie uwagę człowiek – bezradni wykonawcy ruchami i gestami ów tekst ilustrują. Czasami zza kulis wychyli się „reżyser” i daje znaki, że „nie tak, nie tutaj”. Sztuka
miała aktorów wprowadzić w inny wymiar emocji, a oto pogłębia ich izolację, zamyka
w getcie – dowodzi, że bez <normalnego> niczego nie mogą zrobić” (L. Śliwonik, 1999,
s. 17) i jeszcze: „Siedziałem pogrążony w litości i wstydzie. Żal mi było tych kilku osób
na scenie; wstyd za dwóch bezmyślnych facetów, którzy przygotowali, a teraz prezentowali to kuriozalne widowisko. Dominował żal. Sztuka pewnie miała wydobyć z izolacji (…). I oto sztuka tę izolację pogłębiała – jeszcze bardziej zamykała ich w getcie dla
niesłyszących, każdą minutą udowadniała, że bez tych dwóch mówiących i słyszących
mężczyzn nie są w stanie zrobić żadnego ruchu, wykonać jakiegokolwiek gestu” (L. Śliwonik, 1999, nr 8, s. 20). Z takich między innymi powodów wyłania się bezwzględny warunek pracy reżysera-terapeuty, którym jest szanowanie podstawowych zasad etyki. Bez spełnienia tego warunku nie jest możliwy ani proces dojrzewania od uległego
ucznia do samodzielnego dorosłego człowieka, ani proces terapeutyczny czy artystyczny
oparty o własne, autentycznie przeżywane emocje.
Od postawy reżysera zależy, jak słusznie stwierdza T. Baro, czy poprzez teatr aktorzy
niepełnosprawni staną się kiedykolwiek niezależnymi, myślącymi ludźmi” (T. Baro, 2000).
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6. Twórczość teatralna osób niepełnosprawnych intelektualnie
jako alternatywa kulturowa
Kim jest więc twórca, uczestnik działań teatralnych jak nie tym, który z jednej
strony ma za zadanie wzbogacić wiedzę swoją i widza, uzmysłowić sobie i jemu, dlaczego tak a nie inaczej mógłby postąpić człowiek (wykonawca, postać), ukazać, co decyduje
o odwiecznych ludzkich pragnieniach, a co o ambicjach, klęskach czy sukcesach?
Teatr należy do tych dziedzin sztuki, która wykonawcy pozwala jednocześnie przekroczyć próg własnych doświadczeń, znaleźć się w świecie choć „na niby”, ale często mającym „prawdziwszą” logikę, niż ten dziejący się w przestrzeni życia. Dlatego ważna staje
się z różnych estetyczno – artystycznych i terapeutycznych względów rola kreacji świata
fikcyjnego jako przeciwstawienia się światu realnemu.
W działaniach teatralnych niepełnosprawny intelektualnie wykonawca może być
twórcą, gdy na miarę własnych możliwości przekracza niewidzialną, umowną granicę
między swoim światem pełnym ograniczeń, utrudnień, niespełnień i porażek, a tym co
dookoła, co możliwe do osiągnięcia. Dzieje się tak, kiedy poruszając się w obrębie sytuacji na niby, co jest istotą działań teatralnych, bez skrępowania może dotrzeć do czegoś,
czego nie był w stanie uchwycić i pojąć, gdy miało to miejsce w zwykłym świecie i w
toku realnego działania. Tutaj może kreować inny styl życia i osiągać rzadko dostępny
na co dzień sukces. W takim momencie artystyczna funkcja teatru, łączy się z kompensacyjno-terapeutyczną.
Podczas tworzenia, ciągłego próbowania, układania scen, poszukiwania własnego,
indywidualnego sposobu wyrażenia danej postaci, co wynikać winno z wewnętrznej potrzeby, aktor niepełnosprawny unaocznia te cechy, które rekompensują inne niedoskonałości. A. Piasecka zwraca uwagę, iż „obserwując działania teatralne, przedstawienia,
próby teatralne dzieci i dorosłych upośledzonych, można powiedzieć, że umiejętności
grania, przeżywania, rozumienia roli nie są wcale wprost proporcjonalne do sprawności
intelektualnej” (A. Piasecka, 1999, s. 51). Można by dodać w tym miejscu, iż wyjątkowo emocjonalne podejście do gry dramatycznej nadaje jej często nową jakość estetyczną, stając się punktem wyjścia dla tworzenia całkiem nowego, oryginalnego języka
teatralnej ekspresji.
Natalia Popowa, twórczyni znanego i cenionego w Europie moskiewskiego Integracyjnego Studia Teatralnego „Krug-I” postuluje nie tylko, by sztuka ludzi niepełnosprawnych była po prostu sztuką ale by fenomen Teatru Niezwykłego  30 stał się faktem
współczesnego życia nie tylko kulturalnego ale i społecznego. Wyrażenie „sztuka szczególna” czyli sztuka „osób nietypowo rozwiniętych” czy „osób z niedostatkiem zdrowia”
30
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Teatr Niezwykły – taką nazwę nosi w Rosji teatr osób niepełnosprawnych.

znaczy nie „sztuka niepodobna” czyli potrzebująca szczególnego wsparcia i ochrony ale,
jak wybitnie udowadnia „Krug I” i jego autorka „sztuka niezwykła, unikalna”. Popowa podkreśla fenomen artystycznego warsztatu teatralnego ludzi niepełnosprawnych
pomimo świadomości, iż nadal wpisuje się on współczesnym jako „sztuka wyróżniona
w odrębną kategorię socjokulturowych fenomenów” (N. Popowa, 2010, s. 84).
Przyjęcie tego fenomenu, ale bez etykiety „odrębny” pozwala przyjrzeć się prymarności postawy pracy teatralnej ukierunkowanej na stronę estetyczną, profesjonalizm scenicznego dziania się, który oddala myślenie o teatrze niepełnosprawnych tylko
w kategorii terapii, a ukazuje jego możliwość jako w pełni autonomicznego estetycznie
i ideowo dzieła sztuki.
Znaczenia nabiera zatem treść i wartość samego procesu artystycznego, teatralnego dziania się. W istniejących w Europie Zachodniej zawodowych teatrach  31 zatrudniających niepełnosprawnych aktorów już od kilkunastu lat traktuje się teatr jako formę
wypowiedzi artystycznej konkurencyjnej dla innych, równoprawnych teatrów.
Spektakle przygotowane z udziałem artystów niepełnosprawnych, co podkreśla
A. Piasecka, ukazują niestereotypową zasadę budowania roli, nowy i oryginalny sposób
gry aktorskiej, wprowadzają do spektaklu niespotykane w tzw. „normalnych” teatrach
sensy i znaczenia. Stanowią zdaniem autorki nowe zjawisko współczesnej sztuki. (A. Piasecka, 1999). Spektakl, będący dziełem autonomicznym, nie służy wzbudzeniu litości
nad wykonawcą. Praca nad spektaklem często pozwala na wgląd w przeżycia własne i stanowi jednocześnie próbę samopoznania, jak i przezwyciężania trudności.
Trudno jest niekiedy oceniać wartość artystyczną tych spektakli, ale ich siła polega
na tym, iż pełnosprawnym widzom te spektakle, etiudy końcowe czy warsztatowe
ukazują wizje osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizje dotyczące ich aktywności kulturalnej kształtowanej odmienną wrażliwością. To mniej i więcej niż teatr.
Emocjonalne podejście do gry dramatycznej, bezkrytyczne i nieograniczone otwarcie
się na mimikę i ekspresję teatralną, płynącą wprost z tożsamości wykonawców, jest niezwykłym, wartościowym i często zasadniczym elementem spektaklu. Często specyficzny
sposób poruszania się i artykułowania dźwięku przez aktora niepełnosprawnego umysłowo jest punktem wyjścia dla stworzenia całkiem nowego, oryginalnego języka teatralnej ekspresji, nadaje jej nierzadko nową jakość estetyczną.
Toon Baro – dyrektor profesjonalnego teatru „Tartaar” zrzeszającego aktorów
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w belgijskiej miejscowości Eizeringen pod
Brukselą  32 – jak pisze A. Piasecka, zdecydowanie odrzucił pomysł łączenia pracy w teTeatr „Tartaar” z Belgii, „La Compagnie de l’ Oiseau Mauche” z Francji, „Maatwerk” z Holandii,
„Homero” z Hiszpanii, „Snoozyland” z Wielkiej Brytanii, za: zbiory Stowarzyszenia Terapia i Teatr, Łódź.
32 W Polsce zespół „Tartaar” pokazał spektakl Traces (Ślady) na motywach życia św. Franciszka
z Asyżu.
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atrze z terapią. Efektem zmagań aktorów z tworzywem teatralnym okazało się dojrzałe,
klarowne, pełne metafory i symbolu, wielopoziomowe przedstawienie „burzące spokój
widowni” (A. Piasecka, 2002, s. 6).
Działające w Niemczech centrum amatorskiego teatru o nazwie Europejskie Centrum aita opracowało zestaw 10 tez dotyczących tworzenia teatru z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Teza dziesiąta brzmi: „Właściwie nie istnieją niepełnosprawni
artyści. To, że społeczeństwo upośledza ich bycie artystami, nie czyni z ich sztuki – sztuki niepełnosprawnej, a z artystów – niepełnosprawnych artystów” („Wspólne tematy”,
2000, s. 39). Teza ta, dobitnie potwierdza pogląd, iż w teatrze aktor może być postrzegany i odbierany jedynie w kontekście dobry lub słaby wykonawca. Bycie artystą nie
jest więc zarezerwowane tylko dla pełnosprawnego twórcy. Z tego też względu wysiłki
artystyczne osób niepełnosprawnych mogą być zorientowane nie tylko na cele czysto terapeutyczne, ale także mogą prowadzić do teatru, rodzić prawdziwą, pełnowartościowa
sztukę. W takim ujęciu, niejako za potwierdzenie, przyjmuję tezę szóstą Europejskiego
Centrum aita głoszącą, iż „terapia wydarza się jako produkt uboczny procesu artystycznego” (tamże, s. 39).
Obecnie wyraźnie zaznacza się rozwój konkretnych grup teatralnych, które zdążyły już wypracować swój indywidualny styl i świadomie realizują przedstawienia będące
w pełni autonomicznymi dziełami sztuki. Warsztaty Terapii Zajęciowej – Teatroterapia
– stworzona przy Państwowym Teatrze im. Osterwy w Lublinie, założona (1995) i prowadzona przez pedagoga specjalnego, reżysera Marię Pietruszy-Budzyńską, to jedyna
jak dotąd w Polsce instytucjonalna forma terapii przez teatr. Niepełnosprawni aktorzy
tego teatru tworzą profesjonalne dzieła sztuki i odnoszą sukcesy na uznanych w Polsce prestiżowych festiwalach konkursowych (głównie przeznaczonych dla ludzi sprawnych), jak np.: Międzynarodowe Konfrontacje Teatralne – Lublin 2000; III Akcja Teatralna Azyl 2000; V Ogólnopolskie Prezentacje Scen Plastycznych – Bydgoszcz 2000.
Teatr Opera Buffa z Warszawy założony przez Katarzynę Wińską wystawił takie
przedsięwzięcia teatralne, jak: „Król jest dziś nieswój”, „Hamlecie czy wziąłeś lekarstwo?”, „Metanomos – mini oratorium”, „Piotruś Pan”, „Solo – Extra Realisty Show”.
Aktorzy tego teatru wywodzą się ze środowiska pacjentów Ośrodka Terapeutycznego
I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii AM w Warszawie. Sukcesy
odnosi Teatr na Górze z Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną w Rzadkowie, prowadzony przez Wojciecha Retza (zob. K. Michalak, 2003).
Łączy je wszystkie, ich rodowód, którym jest teatr alternatywny, oferujący konkretne zasady i metody pracy, takie jak: „akceptacja udziału wszystkich zainteresowanych, przekładanie relacji międzyludzkich ponad relacje teatralne, szukanie prawdy
w kontakcie z innymi, partnerstwo (…) jako reguła współbycia (…), [zespołowe] two106

rzenie spektaklu (wynik przekonania o prawie jednostki do rozwoju), odejście od gotowych rozwiązań na rzecz „samotworzenia” grupy, ekspresja poprzez ciało, proces (próby,
ćwiczenia, praca) ważniejszy od produktu (przedstawienie). A jeszcze funkcja „reżysera” –
doradcy i przewodnika, nie dysponenta i egzekutora zadań. I jeszcze aktorstwo – „autorskie” – konstruowane z własnych doświadczeń i tylko z cech niezbędnych dla wypowiedzi, zamiast daremnego wysiłku budowanie postaci wyposażonej w pełny życiorys”
(L. Śliwonik, 1999, nr 5, s. 17).
Przedstawienie teatralne ludzi niepełnosprawnych intelektualnie powinno, być
przede wszystkim dobrym spektaklem, powinno być sztuką, piękną i zaangażowaną
w głęboki dialog z publicznością, a jednocześnie powinno wspomagać kulturową emancypację ludzi niepełnosprawnych. Podobne podejście postuluje M. Pietruszy-Budzyńska twierdząc, że: „Teatr niepełnosprawnych wciąż ujmowany jest w cudzysłów, wartości artystyczne schodzą na plan drugi (…). Uznaliśmy, że musimy występować przed
normalną publicznością – wtedy mamy szansę na tworzenie sztuki. Jeżeli spektakl pozostaje w zamkniętym kręgu – jest tylko elementem pracy tych ludzi” (za: B. Kowal, 1999,
nr 7, s. 8-9). Ten bardzo istotny problem podejmuje wielu animatorów twórczości ludzi
niepełnosprawnych intelektualnie, zwracając uwagę na fakt, iż „Dopiero występ przed
tak zwaną „normalną” publicznością, która zachwyci się dziełem sztuki, dobrym spektaklem (…), której to dzieło sztuki dostarczy przeżyć natury estetycznej i wzruszeń niewymuszonych przez współczucie, są w stanie odmienić los „skazanego” na upośledzenie
aktora – zwykłego człowieka” (A. Piasecka, 2002, s. 25).
Oprócz prawa do rozwoju, teatr zapewnia niepełnosprawnym aktorom coś jeszcze: możliwość wypowiedzenia się, pokazania swoich odkryć całemu światu – publiczności. Z tego też powodu, wydaje się, M. Pietruszy-Budzyńska – pedagog i reżyser
lubelskiej grupy teatralnej – tak bardzo podkreśla, że „dopiero spektakl na wysokim
poziomie artystycznym jest w stanie przekonać niepełnosprawnego aktora do zaakceptowania nieodłącznej <odmienności>, skłonić do zaufania własnym możliwościom,
wyzwolić z poczucia niepewności i bezradności, nauczyć świadomości własnego ciała”
(M. Pietruszy-Budzyńska, za: B. Kowal, 1999, nr 7).
Można by mylnie, przypuszczać, że zwrócenie uwagi na strategię działań artystycznych łączoną z pokazem przed publicznością, sytuuje działania teatralne niepełnosprawnych, na biegunie przeciwległym do założeń stricte terapeutycznych. Taka strategia wydaje się jednak być bliska nowatorskiej koncepcji rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ujętej przez W. Dykcika. Autor ten zaznacza, między innymi, iż „aktywność kulturalna
skierowana na sztukę nie ogranicza się do jej wielostronnych funkcji terapeutycznych
w przypadku deficytów czy zaburzeń rozwojowych, lecz jest kreacją innego stylu życia
(...)” (W. Dykcik, 2001). Grażyna Szafraniec i Michał Stanowski od lat badają prezentacje festiwalowe, obserwując aktywność artystyczną osób niepełnosprawnych. Jako ju107

rorzy i konsultanci dokonują wyborów, wartościując oglądane widowiska i spektakle.
W artykule Jeśli oceniać to jak? O sztuce osób nietypowych poprzez standardy arteterapii,
Szafraniec  33 pisze:
Spektakl zły:
–– pogłębia izolację niepełnosprawnego aktora,
–– reżyser nie akceptuje aktorów takich jakimi są,
–– reżyser uznaje, że wie lepiej, że musi nauczyć aktorów czegoś od siebie,
–– reżyser nie próbuje, nie potrafi nawiązać kontaktu na poziomie aktorów, tę
płaszczyznę uważa za gorszą, wyklucza zasadę partnerstwa,
–– stawianie zadań wg kryteriów „artyzmu”, nie wg możliwości aktorów,
–– aktor stoi na scenie poza nurtem grania, bezczynnie, statycznie,
–– widoczne są podwójne komunikaty,
–– zbyt długie sekwencje ruchowe,
–– złe nagłośnienie, brak słyszalności aktorów,
–– niedopracowany, przygotowany w pośpiechu,
–– brak współpracy aktorów,
–– „każdy błąd odziera teatr z magii” – jak twierdzi Michał Stanowski.
O roli przedstawienia granego przez aktora niepełnosprawnego ntelektualnie dla
szerokiej publiczności, o roli tego typu teatru, który „musi zaistnieć w napięciu pomiędzy wzorcami dobrego, profesjonalnego teatru a fenomenem szczególnego wyrazu artystycznego (…) aktorów” mówi także, wspomniana wcześniej, jedna z tez „Europejskiego Centrum aita”, która stwierdza, że tworzenie teatru z niepełnosprawnymi, mające
prowadzić do sztuki, „nie powinno (…) być zorientowane na cele terapeutyczne, lecz na
publiczność, na widzów („Wspólne tematy”, 2000, nr 11-12, s. 39).
Podsumowanie
Wykorzystanie środków współczesnego teatru w terapii zapoczątkowało dyskusję
pedagogów, teatrologów, arteterapeutów, reżyserów i aktorów – zarówno teatrów zawodowych, jak i amatorskich – nad rolą działań teatralnych ludzi niepełnosprawnych jako
nowej oryginalnej propozycji artystycznej.
Różnorodność założeń artystycznych, form i metod pracy podporządkowujących
kształt i poetykę działań teatralnych celowi naczelnemu, jakim jest widowisko teatralne,
stawia pytanie o rolę, jaką może jeszcze (a może przede wszystkim) pełnić teatr wobec
ludzi niepełnosprawnych. „Kilkuletnie obserwacje w Zakładzie Dramatu i Teatru (UŁ,
33 Artykuł „Jeśli oceniać to jak? O sztuce osób nietypowych poprzez standardy arteterapii”, G. Szafraniec, (w druku) Autorce dziękuję za możliwość wykorzystania fragmentu.

108

przyp. wł.) przekonały, że kreacje teatru osób niepełnosprawnych należy porównywać
z szeregiem innych osiągnięć współczesnego teatru, przede wszystkim awangardowego,
zaś aktora niepełnosprawnego powinno się traktować jako twórcę nowego oryginalnego
i pełnowartościowego języka ekspresji” (A. Piasecka, 2002, s. 7).
Istnieją obecnie wyraźnie dwa główne rodzaje myślenia o teatrze ludzi niepełnosprawnych. Jeden podporządkowuje teatr terapii (lub edukacji), drugi odcina się od
instrumentalnego traktowania działań teatralnych i dąży do osiągania sukcesów artystycznych.
Z powyższych rozważań wynika, że nie można rozpatrywać terapii i sztuki jako
zjawisk rozłącznych. Bowiem działania teatralne osób niepełnosprawnych ntelektualnie
to taki rodzaj aktywności, która przebiegając li tylko w obszarze terapii wykorzystującej określone formy czy techniki teatru, a zwróconej przede wszystkim w kierunku stymulowania samego procesu tworzenia, czy przebiegając jako działania zorientowane na
uzyskanie artystycznego produktu końcowego jakim ma być spektakl teatralny, zawsze
i prymarnie w centrum stawiać musi egzystencjalne przeżycia uczestników owych działań. Zasadniczym okazuje się tedy nie pytanie o terapeutyczną czy artystyczną funkcję
działań teatralnych w ogóle, a pytanie kiedy można i należy łączyć lub wzajemnie uzupełniać te obszary, aby w miarę artystycznego rozwoju grupy i dzięki uzyskanym postępom
terapeutycznym, powstała autentyczna sztuka. Sedno tkwi w działaniu. Takim działaniu,
gdzie proces tworzenia jest komplementarny z produktem końcowym, jakim jest artystyczne przedstawienie niepełnosprawnych, powstałe np. w konwencji teatru wolnej ekspresji. Zamysł realizacji spektaklu w tej konwencji opiera się na wysokich wymaganiach
wobec aktora, które stymuluje się przez tworzenie pola dla jego samodzielnych decyzji,
przez rozbudzanie chęci do podejmowania ryzyka związanego niejednokrotnie z niepowodzeniem, a którego pokonanie nie tylko pozwala niepełnosprawnemu poczuć w pełni smak osiąganego sukcesu, ale udowadnia mu, że on sam potrafi go osiągnąć. Dlatego
w takim teatrze koncentruje się na możliwościach, a nie na niemożnościach, tu reżyser
nie obniża swoich oczekiwań wobec wykonawców, przez co dodaje im wiary we własne
siły. Taka strategia to szansa dla ujawniania talentów, umiejętności, uzdolnień osoby niepełnosprawnej umysłowo (por. W. Pilecka, 1992; W. Dykcik, 2001).
O teatrze terapeutycznym można by mówić, że jest artystyczny wtedy, kiedy:
a) prowokuje, a jednocześnie najlepiej jak to jest możliwe rozwija optymalne zasoby aktora w różnych niecodziennych sytuacjach scenicznych, przez co on
i widz jednocześnie doświadczają czegoś dotąd „ukrytego”, nowego. Taką nowością będzie zarówno patrzenie na rzecz „starą” z innej, nie odkrytej dotąd
perspektywy (widz), rozbudzenie odwagi ujawnienia swego często odmiennego spostrzegania (aktor), jak i dostrzeżenie w „inności” wspólnych, ogólnoludzkich wątków (aktor i widz);
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b) proces tworzenia, zamknięty określonymi ramami dramaturgicznymi i wykonawczymi w efekcie końcowym pozwala przekraczać te ramy i ukazać to,
co spontaniczne, autentyczne, nawet wstydliwe, ale naturalnie zaakceptowane
(aktor), i przyjęte jako nowa jakość obrazu rzeczywistości (widz);
c) proces tworzenia ewaluuje tak, jak ewaluują aktorzy.
Teatr, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, swą siłę dostrzegać winien w najdrobniejszych nawet momentach kreatywności, która ujawnia się nie
tyle w realizacji określonych zadań scenicznych, co w realizacji posiadanych przez jednostkę możliwości i to stanowić winno o jego artystycznym wymiarze. W takim teatrze
niepełnosprawny intelektualnie ma szansę realizować działania (które w swej istocie stanowią główny warunek tej działalności) potwierdzające tezę J. Brunera, iż „każde nowe
dokonanie może nadać człowiekowi jeszcze wyższą rangę” (J. Bruner, 1978, s. 361).
Dokonaniem tym może być twórczość teatralna niepełnosprawnych rozumiana jako
działanie „nadrabiające” brak odwagi ukazania innym czegoś własnego, niepowtarzalnego i subiektywnego. Jest to tym bardziej ważne, że, jak wiadomo, osoba niepełnosprawna najczęściej nie ma możliwości doświadczać, nie mówiąc, że przekonać się, iż atutem
indywidualnej osobowości jest jej niepowtarzalność i to ona i tylko ona czyni każdego
człowieka odrębnym. W związku z tym postawiłabym tezę, że to właśnie akt przyjęcia,
a potem śmiałego zaakcentowania własnej odrębności od innych, zrodzony w bezinteresownym doświadczaniu własnej kreatywności otwiera drogę nowemu, oryginalnemu
i pełnowartościowemu językowi teatralnej ekspresji oraz pozwala niepełnosprawnej osobie na zachowanie swojej godności.
W przypadku twórczości artystycznej ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nowością może być na przykład oryginalność zaproponowanych artystycznych środków
wyrazu powstałych podczas pracy nad rolą. Tworzy ją zarówno specyfika głosu i ciała
aktora, jak i jego obraz w określonej przestrzeni i czasie, światło i dźwięk. Nowość ukryta może być w znaczeniach i brzmieniach nadanych przez niepełnosprawnych przedstawianym sytuacjom scenicznym, w których dokonują konkretyzacji i aktualizacji uznawanych wartości.
Podjęcie roli przez niepełnosprawnych umysłowo wiąże się ze zdolnością do podjęcia działania w roli. Tę zdolność wyznacza, z jednej strony czynnik poznawczy, z drugiej – nieodparta, często do końca nieuświadomiona potrzeba eksploracji, sublimacji
i przeniesienia głęboko tkwiących treści psychicznych. Formowanie i działanie w roli
wymaga od wszystkich, bez wyjątku, twórców tego, co J. Grotowski nazwał pewnym
czynem, w którym zawiera się stosunek do świata. Wychodząc od jego myśli, słusznym
byłoby więc stwierdzenie, iż o artystycznej roli niepełnosprawnego twórcy decyduje,
mimo jego słabszych funkcji intelektualnych, siła połączenia spontanicznej kreacji z potrzebą zjednoczenia się ze światem zewnętrznym. Efektem takiego procesu byłaby wte110

dy kreacja roli spełniająca najwyższe, bo najbardziej możliwe, aspiracje swego twórcy.
Wydaje się dalej, iż taki proces umożliwiający spontaniczność konstruktywną powinien
stanowić ukoronowanie odpowiednich działań teatralnych. Z tego względu słusznym
powinien okazać się postulat, że im więcej gry imaginacyjnej, spontanicznej, etiud improwizowanych, tym większa stymulacja wyobraźni, aktywizacja przeżyć wielozmysłowych, głębsza możliwość rozpoznania własnych preferencji wzrokowych, słuchowych
czy kinestetycznych, tym dalej większe pole dla realizacji potencjału rozwojowego. Sam
zaś spektakl winien być układem treści opartych w większości o systemy reprezentacji
samych uczestników działań, zarówno ich sfery werbalnej, jak i niewerbalnej. Rola natomiast powstawać powinna na miarę tych, którzy ją tworzą.
Odtwarzanie doświadczeń poprzez rolę teatralną może być, dla niepełnosprawnych nie tylko formą panowania nad nimi i sposobem rozładowania istniejących napięć
wewnętrznych, ale, co szczególnie istotne, środkiem nawiązywania kontaktu z innymi.
Z tego też względu tworzenie roli przez niepełnosprawnego wykonawcę powinno być
zaskakującym procesem zarówno dla widza (zamierzony efekt artystyczny), jak i dla samego twórcy. Wiąże się to bezpośrednio z postulatem Moreno, wygłoszonym podczas
Międzynarodowego Kongresu Psychodramy w 1972 roku, a który brzmi „Zagraj siebie
samego takim, jakim nigdy nie byłeś, tak, byś zaczął być takim, jakim mógłbyś być (…).
Teatr ma być dla ludzi niepełnosprawnych miejscem, w którym pozwalają sobie
na stawanie się sobą.
Niestety, od twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych intelektualnie w większości nie wymaga się, by był na wysokim poziomie artystycznym. Dlatego wciąż otwartym pozostaje problem różnorodnych wartości, doznań i wzruszeń, jakie towarzyszą
niepełnosprawnym, gdy tworzą spektakl.
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Rozdział IV

Metodologiczna charakterystyka
badań własnych
Człowiek poznaje różnorodne drogi interpretacji indywidualnego doświadczenia (poznania) dzięki wzajemnej interakcji z innymi. Owe interakcje pozwalają mu
uświadomić sobie istnienie ogromnej różnorodności owych interpretacji (P. L Berger,
Th. Lukmann, 1983, za: T. Pilch, T. Bauman, 2001, s. 272).
Waga osobistych doświadczeń życiowych jest indywidualnie ustawiona, zgodnie z jednostkową miarą, a subiektywną ważność tych przeżyć warto mierzyć. Tak
sformułowane zadanie badawcze odwołuje się do podmiotowego, idiograficznego,
a zarazem empirycznie sprawdzalnego opisu funkcjonowania człowieka. Inspiracją takiej filozofii badań jest egzystencjalizm, personalizm, a konsekwencją metodologiczną podejście fenomenologiczne, które koncentruje się na subiektywnych wymiarach
rzeczywistości, na tym, co dane zjawiska znaczą i jaki mają sens w percepcji poszczególnych osób. Badania fenomenologiczne stawiając sobie za cel ukazanie różnych sposobów rozumienia zjawisk, stanowią swoisty „opis natury doświadczenia ludzkiego”
(tamże, s. 304).
W ostatnich latach w m etodologii badań coraz częściej zakłada się bezpośrednie
i szczegółowe zbieranie danych oraz wyrzeczenie się a priori ustalonych ocen. Zastosowanie tu mają: studium indywidualnego przypadku, rozmowa bezpośrednia, dialog,
metody samopoznania, techniki narracyjne, analiza semantyczna treści wypowiedzi,
metody biograficzne i autobiograficzne, które dostarczają danych o indywidualnej historii doświadczeń (M. Straś-Romanowska, 1995).
Przedmiotem zainteresowania w tego typu podejściu badawczym są takie aspekty
ludzkiego bytowania, jak: wolność, autonomia, tożsamość, samoakceptacja, samoświadomość, poczucie sensu życia, hierarchia wartości itp. Do obszaru tego można również
włączyć problem odczuwania własnej godności przez osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim.
112

W badaniu doznań śledzenie autentycznych przeżyć, przeświadczeń i motywów
zachowań jest możliwe tylko poprzez odwołanie się do subiektywnych doświadczeń
człowieka. Opis zachowań w badaniach jest prawdziwy, a rejestrowane przeżycia zrozumiałe o tyle, o ile jednostka postępuje zgodnie ze swoją własną, niepowtarzalną rzeczywistością psychologiczną. Zatem badanie doświadczenia indywidualnego jest śledzeniem indywidualnych znaczeń. Nie chodzi tylko o językowe znaczenia: denotacyjne
i konotacyjne, choć i te są ważne. Ważne jest ujawnienie indywidualnego i subiektywnego sensu stanowiącego kontekst przeżyć osoby. (J. Tischner, 1993).
1. Cele pracy
Poznanie naukowe, aby je za takie można było uznać, powinno realizować dwa
rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne. Wynikają one z funkcji, jakie pełni nauka
w społeczeństwie, gdy realizuje pewne zadania teoretyczne lub praktyczne oraz z poznawczych zamierzeń badacza (J. Brzeziński, 1987, s. 6-8).
W pracy badawczej wymienia się cele najczęściej w trzech kategoriach. Są to cele
poznawcze, teoretyczne i praktyczne (J. Gnitecki, 1989, s. 75) w niniejszej pracy sformułowano je w sposób następujący:
Cel poznawczy – zdiagnozowanie poczucia godności własnej u młodzieży
17-19-letniej niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
lekkim
– rozpoznanie wartości działań teatralnych w rewalidacji
17-19-letniej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim
Cel teoretyczny – opracowanie modelu działań teatralnych kształtujących poczucie godności własnej u młodzieży 17-19-letniej niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim
Cel praktyczny – sformułowanie wskazówek metodycznych dotyczących działań teatralno-terapeutycznych dla nauczycieli pracujących
z 17-19-letnią młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
w stopniu lekkim
2. Problemy badawcze
W procedurze badań własnych przyjęto dwie kategorie problemów badawczych.
Pierwsza z nich to pytania o zmienne zależne ich właściwości czy natężenie ilościowe.
Przyjęta za s. Nowakiem (1985), jedna z wyróżnionych przez niego kategoria proble113

mów, odnosi się do opisanego stanu rzeczy w procedurze badań diagnostycznych. Problemy te określa się mianem problemów diagnostycznych. Druga kategoria problemów
związana jest z wyjaśnieniem przyczyn opisanego stanu rzeczy, tj. ustaleniem czynników
istotnych dla zmiennej zależnej. Są to de facto problemy istotnościowe badań wyjaśniających (por. J. Brzeziński, 1997).
Pytanie dotyczące procedury badań, o charakterze problemu globalnego, brzmi
następująco:
– Czy proponowane działania teatralne pozytywnie wpływają
PD
na kształtowanie się poczucia godności własnej u 17-19-letniej
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim?
Główny problem diagnostyczny przyjął następującą postać:
– Czy i w jakim stopniu 17-19-letnia młodzież niepełnosprawPD1
na intelektualnie w stopniu lekkim rozumie i planuje zachowania godnościowe?
Problemy główne stały się punktem wyjścia w sformułowaniu następujących problemów szczegółowych:
– Czy 17-19-letnia młodzież niepełnosprawna intelektualnie
P1.
w stopniu lekkim rozpoznaje zachowania godnościowe i antygodnościowe w sytuacjach społecznych?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P2.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji występowania w obronie kogoś potrzebującego
pomocy?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P3.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji narażania się innym w obronie własnego zdania?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P4.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji wykazania lojalności wobec innych?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P5.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji przyznania się do błędu?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P6.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
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rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych w sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone
korzyści?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P7.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji pozwalania na poniżanie własnej osoby?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P8.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji wywyższania się?
– Czy działania teatralne zwiększają u 17-19-letniej młodzieży
P9.
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim zdolność
rozumienia i planowania godnościowych zachowań własnych
w sytuacji kłamstwa?
Pytanie o charakterze globalnego problemu wyjaśniającego brzmi:
– Czy podjęcie przez uczestników artystycznej realizacji spekPW
taklu opartego na wybranych sytuacjach społecznych, a dotyczących zachowań godnościowych i antygodnościowych,
wpływa na kształtowanie się ich godności własnej?
Główne problemy wyjaśniające przyjęły następującą postać:
– Czy i jak umiejętność wyrażania opinii i ocen na temat zaPW1.
chowania się w udramatyzowanych sytuacjach społecznych
wpływa na poczucie godności własnej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim?
– Czy, a jeśli tak, to w których formach teatralnych: improwiPW2.
zowanej dramatyzacji czy strukturowanej grze młodzież niepełnosprawna w stopniu lekkim najczęściej preferuje określone wartości?
– Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu dramaturgia spektaklu
PW3.
wpływa na kształtowanie się i rozwijanie poczucia godności
własnej u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim?
– Czy poziom poczucia godności własnej stwierdzony w poPW4.
miarze końcowym u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim jest trwały, tzn. pozostaje na tym samym poziomie w pomiarze dystansowym?
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3. Zmienne, definicje zmiennych, kategorie
Postawione problemy badawcze pozwalają ustalić zmienne. Dobranie zaś odpowiednich wskaźników pozwoli na identyfikację wyodrębnionych zmiennych oraz określenie poziomu ich występowania w badanych sytuacjach. Jako globalną zmienną zależną przyjmuje się – poczucie godności własnej.
Definicja teoretyczna zmiennej zależnej:
Poczucie godności własnej jest to względnie stałe przekonanie o wartości własnej osoby, wyrażające się w opiniach i ocenach na temat godnościowych i antygodnościowych zachowań własnych oraz innych osób, a także we względnie stałej
gotowości do reagowania w określony sposób w sytuacji wyboru moralnego.
Definicja operacyjna zmiennej zależnej:
Poziom poczucia godności własnej jest tym wyższy, im jednostka:
–– trafniej rozpoznaje zachowania godnościowe i antygodnościowe w sytuacjach
społecznych dotyczących wyboru moralnego,
–– w wyższym stopniu rozumie zachowania godnościowe własne i innych osób
w sytuacjach społecznych dotyczących wyboru moralnego,
–– ma większą zdolność planowania własnych zachowania godnościowych w sytuacji dotyczącej wyboru moralnego, czyli wyraża potrzebę działania wobec sytuacji antygodnościowej.
Wskaźnikami globalnej zmiennej zależnej są:
• liczba rozpoznanych przez badane osoby zachowań godnościowych i antygodnościowych w konkretnych sytuacjach społecznych zaprezentowanych w Teście własnej konstrukcji.
Przyjęto, że globalna zmienna zależna może przyjmować następujące wartości:
–– rozpoznaje zachowania godnościowe innych osób i planuje własne zachowania godnościowe,
–– rozpoznaje zachowania godnościowe innych osób ale brak planowania własnych zachowań godnościowych,
–– nie rozpoznaje zachowań godnościowych innych osób ale planuje własne zachowania godnościowe,
–– nie rozpoznaje zachowań godnościowych innych osób i brak planowania
własnych zachowań godnościowych,
–– rozpoznaje zachowania antygodnościowe innych osób i planuje własne zachowania godnościowe,
–– rozpoznaje zachowania antygodnościowe innych osób ale brak planowania
własnych zachowań godnościowych,
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–– nie rozpoznaje zachowań antygodnościowych innych osób ale planuje własne zachowania godnościowe,
–– nie rozpoznaje zachowań antygodnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych.
• stopień poprawności oceny zachowań godnościowych innych osób, będących
w sytuacjach przedstawionych w Teście własnej konstrukcji, a dotyczących:
–– występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy,
–– narażania się innym w obronie własnego zdania,
–– wykazania lojalności wobec innych,
–– przyznania się do błędu,
–– schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści,
–– pozwalania na poniżanie własnej osoby,
–– wywyższania się,
–– kłamstwa.
• stopień zdolności planowania własnych zachowań godnościowych w sytuacjach zaprezentowanych w Teście własnej konstrukcji, a dotyczących:
–– występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy,
–– narażania się innym w obronie własnego zdania,
–– wykazania lojalności wobec innych,
–– przyznania się do błędu,
–– schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści,
–– pozwalania na poniżanie własnej osoby,
–– wywyższania się,
–– kłamstwa.
W założeniach badawczych przyjęto następującą definicję teoretyczną zmiennej
niezależnej globalnej:
Działania teatralne
–– to zespół następujących czynności scenicznych wykorzystanych w procesie tworzenia spektaklu będącego kreacją zbiorową zespołu teatralnego pod kierunkiem prowadzącego:
1. ćwiczenia i improwizowane dramatyzacje naprowadzające, przygotowujące do
podjęcia określonych zadań scenicznych, pomagające w pokonywaniu zahamowań i barier;
2. podanie dokładnego opisu sytuacji scenicznej, ukazującej zdarzenie społeczne
dotyczące zachowań godnościowych lub antygodnościowych;
3. nakreślenie wszystkich postaci tej sytuacji scenicznej
–– percepcja ról = czynnik poznawczy, antycypujący przyszłe zachowania postaci;
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4. wyrażenie przez uczestników opinii i ocen na temat tej sytuacji;
5. analiza motywów zachowania się w danej sytuacji, rozmowa na temat tych motywów, poddanie ich ukierunkowanej refleksji;
6. wyrażenie gotowości do podjęcia ról
–– zdolność do podjęcia działania w roli = czynnik decyzyjny;
7. dokonanie podziału ról zgodnie ze scenariuszem sztuki;
8. formowanie roli
–– określenie pożądanej, a wynikającej ze scenariusza wersji działania w danej
roli, bez względu na osobisty, ujawniony podczas rozmowy stosunek do sytuacji (czuję i rozumiem, że gram postać zachowującą się antygodnościowo,
uświadomienie różnicy między rolą a „ja”);
9. działanie w roli
–– rozumienie podejmowanych w roli decyzji i wyborów;
10. praca nad aktorską interpretacją roli;
11. uwagi dotyczące zastosowanych środków wyrazu, artystycznego sposobu zaprezentowania sytuacji;
12. doskonalenie artystycznych środków wyrazu;
13. próby sytuacyjne;
14. relaksacja i wspólne podsumowanie zajęć;
15. analiza zajęć dokonana przez prowadzącego celem ewaluacji kolejnych usprawniających działań.
Tym działaniom scenicznym przyporządkowane są określone formy teatralne.
Natomiast ogólnie zastosowane działania teatralnych pod względem artystycznym
można podzielić na następujące etapy:
I etap:
ćwiczenia ogólnej kreatywności teatralnej, improwizacje przygotowujące do tworzenia poszczególnych ról
II etap: analiza treści realizowanych zadań, przyjęcie ostatecznego scenariusza
sztuki
III etap: praca nad budowaniem scenicznych kreacji
IV etap: realizacji całości
Definicja operacyjna globalnej zmiennej niezależnej:
Działania teatralne w tym większym stopniu stymulują doznawanie poczucia godności własnej u osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, im istnieje większy stopień związku przyczynowego miedzy zmienną niezależną i zależną, czyli
między określonymi działaniami teatralnymi a czynnikami opisanymi w postaci zmiennych zależnych.
Zmienne niezależne szczegółowe wyodrębnione dla potrzeb badań empirycznych
przedstawiają się następująco:
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1. wyrażanie przez uczestników działań teatralnych opinii i ocen na temat zachowań godnościowych i antygodnościowych,
2. formy działań teatralnych,
3. fabuła spektaklu.
Zmienne zdefiniowano w sposób następujący:
1. Wyrażanie przez uczestników działań teatralnych opinii i ocen na temat, przedstawianych dramatycznie, zachowań godnościowych i antygodnościowych to
ujawnianie osobistego stosunku do określonych sytuacji społecznych, które
zarejestrowano w arkuszu obserwacji. Wyniki tego ustosunkowania się zależą
od indywidualnych przeżyć i doświadczeń uczestnika oraz uznawanych wartości. Ta umiejętność ponadto zależy bezpośrednio od wzrostu spójności zespołu
i wzajemnego zaufania jego członków.
Kategorie wypowiedzi:
A – wyrażanie opinii na temat sytuacji…
		 (tak jest dobrze, w sytuacji godnościowej, tak jest źle w sytuacji antygodnościowej);
B – wykazanie gotowości działania godnościowego wobec sytuacji…
		 (w tej sytuacji powinno się, można by…);
C – samodzielne podjęcie działania godnościowego w sytuacji…
		 (ja zrobiłbym…);
D – dokonanie oceny własnego postępowania wobec sytuacji…
		 (zrobiłem tak bo…).
2. Formy działań teatralnych to określony rodzaj działań twórczych opartych na kreacji zbiorowej, wykorzystanych do realizacji spektaklu. Ich różnorodność, w efekcie otwierając możliwość uaktywnienia osobistej reprezentacji zachowań, pomaga w identyfikowaniu własnych godnościowych zachowań lub zachowań innych
osób oraz ułatwia ustosunkowanie się do tych zachowań przez podjęcie rzeczywistych działań w sytuacji wyboru moralnego. Aktorzy poprzez określone formy
działania teatralnego dochodzą powoli do kreacji postaci, którą są gotowi przyjąć.
Formy te dotyczą dramatyzacji ciała opartej na ruchu i rytmie, tworzenia obrazów
dźwiękowych i wizualnych, prowadzenia swobodnego i skryptowego dialogu,
aranżacji przestrzeni, które tworzą wspólny punkt podczas działań scenicznych.
Wyodrębniono dwie zasadnicze formy:
–– improwizowane dramatyzacje: etiudy sceniczne indywidualne i zbiorowe (pantomimiczne), scenki improwizowane;
–– oraz strukturowanie gry, czyli odwołanie się do rozumienia gry jako działania
teatralnego opartego na zapisanym, niezmiennym założeniu scenicznym, tworzenie roli;
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–– ponadto trening ciała, praca z ciałem, głosem, przestrzenią, rekwizytem, światłem, działania plastyczne, śpiew.
3. Przez fabułę spektaklu rozumie się oś narracyjną powstałą jako odzwierciedlenie konkretnych zachowań godnościowych i antygodnościowych. W istocie
dotyczą one sytuacji społecznych, zaproponowanych wcześniej w etiudach filmowych, które potraktowano jako pretest i posttest badań.
Motywem przewodnim, na bazie którego stworzono spektakl, stała się jednak
inna wersja tych sytuacji, które udramatyzowano, nadano im właściwości widowiska
teatralnego, do których należy spójność, przejrzystość, logika konstrukcji i tempo przebiegu fabularnego. Termin fabuła spektaklu używa się tu zamiennie z dramaturgią zdarzeń, w wyniku których rozwija się akcja przedstawienia. W ujęciu artystycznym ważna
jest konwencja jej scenicznej realizacji.
Diagnostycznym dla oceny kształtowania u niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim młodzieży poczucia godności poprzez fabułę spektaklu będzie poprawność interpretacji (opis słowny) kategorii zachowań w konkretnych zaproponowanych sytuacjach scenicznych. Wskaźnikiem jest liczba podanych przez badanych
poprawnych interpretacji sytuacji scenicznych dotyczących zachowań godnościowych,
zapisana w arkuszu obserwacji.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w pracy zastosowano procedurę badawczo-diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie danego stanu rzeczy. Procedura diagnostyczna opisuje stan oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn i warunków istnienia takiego stanu rzeczy, służy też prognozie i korekcie działań (J. Brzeziński,
1997). W związku z diagnostycznym charakterem proponowanych pytań badawczych
oraz brakiem wynikających z rozważań zawartych w literaturze przedmiotu wyraźnych
przesłanek mogących stanowić podstawę dla założeń, nie wyróżniono w niniejszej pracy
hipotez badawczych.
Metody statystyczne
Procedura przeprowadzonych badań mieści się w ramach modelu eksperymentalnego (por. Brzeziński, 1997). Dlatego też podstawowy schemat analizy statystycznej danych został dopasowany do tegoż modelu. Zatem podstawowe statystyki wykorzystywane w analizie to testy istotności różnic grupowych dla danych zależnych i niezależnych.
Ze względu jednak na strukturę danych: pomiar dokonywany był na skali porządkowej,
zastosowano testy nieparametryczne, tj. test Manna-Whitneya (dwie grupy niezależne)
oraz test Wilcoxona (dwie grupy zależne). Nieparametryczny test sumy rang Manna-Whitneya nie wymaga spełnienia żadnych założeń względem rozkładów badanej populacji, bada on istotność różnicy sumy rang obserwacji w obu próbach. Stosowanie testu
rangowanych znaków Wilcoxona również nie wymaga żadnych założeń co do rozkładu
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populacji, poza jego ciągłością. Test ten polega na obliczaniu różnic dla wszystkich par
wyników próby i dokonania rangowania bezwzględnych wartości różnic. Statystyką testu jest mniejsza suma rang, która pozwala wyznaczyć istotność statystyczną umożliwiającą odrzucenie hipotezy o pochodzeniu prób z tej samej populacji.
Wszystkie obliczenia statystyczne dokonane zostały z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS v. 11 PL.
Dla celów pracy za właściwy dla testowania hipotez przyjęto poziom istotności
 = 0,05.
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Rozdział V

Procedura badań, techniki
i narzędzia badawcze
Operacjonalizacja ustalonych zmiennych pozwoliła dokonać doboru określonych
metod badawczych. Dobór metod badawczych wynika z istoty problemu oraz właściwości badanej grupy. Do gromadzenia danych istotnych dla pomiaru zmiennych wykorzystano metodę eksperymentu. Procedurę eksperymentalną przeprowadza się według ściśle określonego schematu postępowania zwanego planem eksperymentalnym
(J. Brzeziński, 1997, s. 323-342). Jako schemat postępowania wybrałam wersję planu
dwuwartościowego (zerojedynkowego).
W celu sprawdzenia związku przyczynowego między zmienną niezależną (działania teatralne) i zależną (poczucie godności) zaproponowano przebadanie testem
dwóch grup porównawczych, zbliżonych pod względem składu osobowego, czyli poziomu umysłowego i społecznego, a także płci, wieku oraz ogólnych uwarunkowań zewnętrznych. Sposób eksperymentowania, który przewiduje stosowanie grup niezależnych: eksperymentalnej i kontrolnej, z równolegle przeprowadzonym pomiarem stanu
początkowego i końcowego, uważa się za najbardziej optymalny. Jest to podstawowa
klasyczna procedura eksperymentalna stosowana w pedagogice, psychologii, a także
psychoterapii.
Jedna z grup, eksperymentalna, poddana została oddziaływaniom teatralnym.
Charakter eksperymentu polegał więc na wprowadzeniu do wybranej zbiorowości specjalnie przygotowanego czynnika w celu wywołania pożądanych zmian i sprawdzenia,
w jakim stopniu nastąpią zmiany w obserwowanej rzeczywistości pod wpływem tego
czynnika. Wpływ czynnika (bodźca) w schemacie klasycznym wyraża różnica między
zmianą w grupie eksperymentalnej a zmianą w grupie kontrolnej, czyli jest to różnica między zmianą zmiennej zależnej pod wpływem bodźca w jednej grupie a zmianą
stwierdzoną w drugiej grupie, gdzie tego bodźca nie było. Różnica ta stanowi miarę
wpływu bodźca. Wskaźnikiem tych zmian jest zmienna zależna.
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Jeżeli grupę eksperymentalną oznaczono literą E, kontrolną literą K, bodziec symbolem X, a pretest i posttest literą P z odpowiednimi indeksami, to zapis przedstawia się
w postaci schematu klasycznego:
E —— P1 —— X —— P2
K —— P3 —— P4
Wpływ bodźca wyraża różnica d = (P2 – P1) – (P4 – P3), która wskazuje na wyprowadzenie wniosków końcowych.
Organizując badania własne w kontekście przygotowania i realizacji opracowanego modelu działań teatralnych kształtujących poczucie godności własnej u młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, oparto się na procedurze action research, przyjmując wymagany w niej model postępowania. Ponieważ w polskiej literaturze pedagogicznej i psychologicznej, jak twierdzi K. J. Szmidt, nie ma jednorodnego
terminu dla angielskiego action research, dlatego odnajduje się różne nazwy dla tych badań: badania praktyki oświatowej, badanie przez działanie (B. Smolińska-Theiss, 1991),
badanie w działaniu (Skulicz, 1998, K. Konarzewski, 2000), badanie przez wspólne doświadczanie (A. Wyka, 1985; Lalak, 1995 za: K. J. Szmidt, 2001, s. 310).
Dla celów tych badań przyjmuje się określenie badań w działaniu.
Badania w działaniu są rodzajem badań praktycznych (por. Łobocki, 1999, T. Pilch,
T. Bauman, 2000; B. Smolińska-Theiss, 1988; s. Dylak, 1996; D. Skulicz, 1998).
W literaturze dotyczącej metodologii badań podkreśla się charakterystyczną dla tej
procedury etapowość i cykliczność badań, co spowodowane jest koniecznością wprowadzania w życie wniosków z kolejnych etapów badań, a dzięki temu umożliwia się ewaluację projektu badawczego.
„Cykliczność, oparta na powtarzalnych fazach samego procesu badawczego, jest
cechą tego rodzaju badań. Cecha ta zastępuje linearność modelu dominującego (problemy badawcze> hipotezy> pilotaż> badanie właściwe> weryfikacja)” (W. Ciczkowski,
2000, s. 62). Jak zaznacza B. Smolińska-Theiss, odrzucenie w badaniach tego typu reguły postępowania liniowego „nie oznacza (…) jednak nihilizmu naukowego. Wręcz
przeciwnie. Badania przez działanie wypracowały wiele zasad określających zewnętrzne
i wewnętrzne funkcje badań, a także przyjęły pewne ustalenia z innych stanowisk metodologicznych” (B. Smolińska-Theiss, 1990, s. 219). Dalej autorka pisze, iż „nie jest to
proste wypełnianie warunków poprawnej metody. Stanowi ono cykl powtarzający się
i podnoszący się na wyższy poziom” (tamże, s. 220). K. Eichner i P. Schmidt opracowując podstawowe reguły tego postępowania badawczego, zaznaczyli m.in., że „badanie przez działanie posługuje się różnymi technikami badawczymi; chętnie wykorzystuje obserwacje uczestniczące, wywiady, dyskusje grupowe (…) oraz pomiary postaw”
(za: B. Smolińska-Theiss, 1990, s. 220). Ponadto autorzy ci twierdzą, że w badaniach
przez działanie chętniej wykorzystuje się metody jakościowe.
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Badacz może również zbierać dane w rożny sposób: np. zapisywać refleksje, notatki w czasie badań, może wspierać badania przez wykorzystanie nagrań wideo z warsztatów, korzystać z recenzji od niezależnego badacza (S. Sankaran, 2001).
Wstępny model – cykl badania w działaniu wg Perry i Zuber (za: s. Sankaran,
2001) – przedstawia się następująco:
1. planowanie – problem badawczy formułowany w czasie fazy planowania badania;
2. faza działania – zasadnicze projekty badawcze (praca z grupą badaczy);
3. faza obserwacji – opis badania, procedury;
4. refleksja.
Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, model wstępny badań w działaniu
zakłada w toku badań stałą powtarzalność (cykliczny charakter) wyżej wymienionych
4 faz, dzięki czemu możliwe staje się wyłanianie różnych odpowiedzi w toku badań.
Refleksja nad kolejną częścią badań (która składa się z przeprowadzenia badań zawsze
zgodnie z modelem: Plan-Act-Observe-Reflect) umożliwia giętkość działań, w efekcie
nadaje kierunek dalszym sekwencjom badań.
Rzecz charakterystyczna – na którą zwraca uwagę B. Smolińska-Theiss – „iż efekt
poznawczy badania przez działanie nie polega na określeniu tego, co względnie stałe,
ogólne i reprezentatywne, ale na dążeniu uczestników badania do wydobycia – z sytuacji, w które wszyscy są uwikłani – tego, co jednostkowe, niepowtarzalne i specyficzne”
(B. Smolińska-Theiss, 1990, s. 217). Takie ujęcie procesu badawczego zakłada więc jego
podporządkowanie „(...) rozwojowi, kształtowaniu doświadczeń i uczeniu się wszystkich uczestników badań” (tamże).
Metoda badań w działaniu zakłada uzyskiwanie informacji zwrotnych od badanych,
czyli wiedzy o tym, czego podczas trwania badań się nauczyli (S. Sankaran, 2001), dlatego zastosowanie jej stać się może alternatywną formą uczenia się, stymulującą autonomię
uczniów (por K. Konarzewski, 2000; K. J. Szmidt, 2001). W tych badaniach „proces
edukacyjny (...) nie polega na transformacji kompetencji, ale na wymianie odmiennych
doświadczeń” – zauważa B. Smolińska-Theiss (B. Smolińska-Theiss, 1990, s. 218).
Natomiast uzyskane wnioski są jednocześnie ważne dla osobistego i zawodowego
rozwoju samego badacza, gdyż – jak twierdzą Carra i Kemmis – istnieją dwa zasadnicze
cele wszystkich badań przez działanie: wzbogacenie i ulepszenie (to improve) oraz zastosowanie (to involve).
Ulepszanie dotyczy praktyki, rozumienia praktyki przez praktyków i sytuacji,
w jakich działają. Zastosowanie zaś odnosi się do rodzaju uczestnictwa badacza i badanych
we wszystkich fazach cyklu. „Istota tego podejścia polega według nich na dialektycznym
związku retrospektywnej analizy z prospektywnym działaniem” (za: K. J. Szmidt, 2001,
s. 311).
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Podobnie na 4 fazy dzielą badania w działaniu Kemmis i Taggart (za: B. Gołębniak, 1998, s. 86). Badacze ci podkreślając również cykliczność i naprzemienność poszczególnych faz działania, proponują procedurę badań, którą przyjęto tutaj w kontekście opracowanego modelu działań teatralnych:
1. opracowania strategii działań usprawniających dany fragment praktyki;
2. wprowadzania planu w życie;
3, obserwacji efektów podjętych działań w kontekście, w którym one wystąpiły;
4. refleksji traktowanej jako baza przyszłego planowania, wprowadzania w życie
oraz ewaluacji kolejnych, usprawniających działań (tamże).
Sposób postępowania badawczego sytuuje się w nurcie badań jakościowych i ilościowych, których zastosowanie w tych badaniach uznaje się za komplementarne, zgodnie z poglądem M. Hammersleya i N. K. Denzina (za: M. Malewski, 1997, s. 28).
N. K. Denzin zakłada, że skoro dane odnoszące się do świata empirycznego nie są statyczne, a wręcz przeciwnie, są one ustawicznie zmieniającymi się jakościami, a tempo
i zakres ich zmienności zależy od czasu, przestrzeni i poziomu usytuowania, nie można
ich badać i interpretować w sposób empiryczny. Konieczne w badaniu staje się wiele
obserwacji, teoretycznych perspektyw, źródeł danych oraz metodologii (tamże, s. 29).
Tak więc koncepcja N. K. Denzina tzw. badań triangulacyjnych uprawomocnia łączenie ze sobą paradygmatów naturalistycznego i humanistycznego (tamże, s. 28). Podobne stanowisko reprezentuje s. Palka, pisząc: „Moim zdaniem oba sposoby uprawiania
pedagogiki i prowadzenia badań są niezbędne i równoprawne. Decyduje o tym natura
badanych faktów i zjawisk pedagogicznych. Część z nich poddaje się obserwacji, pomiarowi, eksperymentowaniu, (…) część z nich wymaga podejścia jakościowego, stania „na
równi” z wychowankami, analizowania rzeczywistości z ich pozycji, na przykład świat
przeżyć, nadziei, obaw związanych z ich sytuacją szkolną. Zatem aby poznać, wyjaśnić,
rozumieć, interpretować fakty i zjawiska pedagogiczne, trzeba wiązać oba modele badawcze, wykorzystywać badania ilościowo – jakościowe” (S. Palka, 1998, s. 12).
W badaniach jakościowych dominuje przekonanie, że świat społeczny jest konstruowany przez działania i wzajemne oddziaływania ludzi oraz że jest obdarzony sensem i znaczeniem. Świat postrzegany jest w sposób subiektywny i taki też jest charakter
wiedzy i poznania. Dlatego przedmiotem badań są tematy wykraczające poza to, co
obiektywne i mierzalne, zjawiska złożone treściowo i znaczeniowo: zrozumienie celów
i dążeń ludzi, ukazanie ich przekonań, wartości, emocji i towarzyszącego im kontekstu
społeczno-kulturowego.
W badaniach jakościowych wychodzi się od działań praktycznych do uogólnień
teoretycznych, dając w ten sposób możliwość pełnego wypowiedzenia się podmiotowi,
bez ograniczeń w postaci wcześniejszych założeń. Nie stawia się w nich żadnych hipotez, a struktura badań, jak i stosowane narzędzia są elastyczne, dające się w toku badania
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zmienić lub przekształcić. Dane gromadzone są w sposób otwarty, mniej sformalizowany, za pomocą m.in. takich technik, jak: obserwacja uczestnicząca, jakościowa analiza
dokumentów i wytworów, i mają często postać tekstu, np. szczegółowego opisu epizodu
interakcyjnego (D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, 2003, s. 22).
Ważne jest, aby badacz potrafił wczuwać się w emocje badanych, aby jak najtrafniej
wydobyć znaczenia, rozpoznać ich odczucia i ich stan (K. Konarzewski, 2000, s. 25-37).
1. Uzasadnienie wyboru procedury badawczej
Dokonanie wyboru w/w procedury badawczej tłumaczą następujące argumenty:
• proces twórczy wydaje się być trudno badalnym przez tradycyjne metody badawcze. Główne dane badawcze pochodzą z analizy procesu amatorskich
działań teatralnych, które są a priori działaniami dynamicznymi, ich wymiar
artystyczny i terapeutyczny jest uzależniony od wielu bezpośrednich (indywidualnych i zespołowych), pośrednich i zaskakujących reakcji artystycznych, których z góry nie da się dokładnie przewidzieć czy zaplanować. Dlatego proponowanie kierunku działań teatralnych staje się uzależnione poprzez każdorazową
fazę działania, obserwacji i w konsekwencji wynikającej z tego procesu refleksji.
Założono, iż badani będą komentowali w swobodnych i kierowanych dialogach
doświadczenia z sytuacji scenicznych i odnajdywali w nich analogię do własnych problemów. Będą mogli dokonywać uogólnień dotyczących przebiegu
zajęć, co w efekcie wzbogaci materiał empiryczny. Takie postępowanie jest „zgodne z zasadniczymi funkcjami badań przez działanie (zaangażowanie badanych
w proces badań i ulepszenie projektu działań)” (K. J. Szmidt, 2001, s. 315).
Natomiast badacz pozostaje otwarty na zmiany odpowiednie do sytuacji, koreluje działania z refleksją nad tym działaniem. Ta refleksja, będąca bazą przyszłego planowania kolejnych usprawniających działań, jednocześnie pozwala
uzyskać ostateczne wnioski z realizowanych działań.
Taką elastyczność, otwartość na modyfikację programu działań teatralnych
podczas prowadzenia badań daje metoda badań w działaniu. Przyjmując jej
założenia, badacz procesu amatorskich działań teatralnych musi być bardzo
elastyczny przy wyborze rodzaju aktywności, dostrzegając, którą ma wzbudzać,
którą podtrzymywać, a którą modyfikować u badanych.
Efektem końcowym stają się twierdzenia i propozycje obszarów badań, które
wynikają z zauważonych ograniczeń;
• w badaniach w działaniu preferowane jest podejście idiograficzne, w którym
kompetencje badanych, ich subiektywny świat przyjmuje się jako istotny wa126

runek procesu badawczego, w którym badacz nie narzuca własnego rozumienia rzeczywistości (A. Wyka, 1985). Warunkiem procesu badawczego tego
modelu badań może być jednoczesne wspomaganie rozwoju przez wspólne
doświadczenie (zob. B. Kaja, 2000, s. 22);
• według poglądu K. Konarzewskiego (2000) słabą stroną w tych badaniach jest
brak kontroli zmiennych ubocznych, a sam działający ocenia skutki działań,
co może doprowadzić do subiektywnych zniekształceń. Dlatego postanowiono
powołać sędziów kompetentnych oraz kontrolować zmienne uboczne.
2. Charakterystyka strategii działań usprawniających rozumienie
i planowanie własnych zachowań godnościowych u badanych osób
Opracowanie strategii wymienionej w powyższym tytule przebiegało według następujących kroków:
–– skonstruowanie narzędzia badawczego, którym jest Test wyboru określonych
jednoznacznie sytuacji społecznych;
–– opracowanie zarysu scenariusza spektaklu;
–– zbudowanie modelu działań teatralnych przewidywanego do dalszej empirycznej weryfikacji;
–– stworzenie arkusza obserwacji;
–– dokonanie analizy dokumentacji badanej młodzieży poszerzoną o rozmowę
z wychowawcami i diagnozę środowiska wychowawczego;
–– dokonanie doboru próby badawczej;
–– charakterystyka badanych osób i terenu badań.
Założono, że proces działań teatralnych doprowadzić ma ostatecznie do zbudowania spektaklu, którego tematem, motywem przewodnim będzie ukazanie człowieka
postawionego w sytuacjach wyboru moralnego, jego stosunku do takich sytuacji wynikającego i wpływającego na jego poczucie godności, a wyrażonego poprzez zachowania
godnościowe lub antygodnościowe. Przyjęta struktura działań teatralnych ma pozwolić
na ukazanie istoty i zakresu tych zachowań, występujących w rzeczywistości dzięki ustaleniu z osobą badaną motywów wyboru zachowań godnościowych lub ich odrzucenia,
ma tworzyć warunki umożliwiające wgłębienie się w sens znaczeń, jakie nadają tym zachowaniom badani.
Badacza interesuje oszacowanie skuteczności działań teatralnych w procesie kształtowania u badanych poczucia godności. Realizacja artystycznego spektaklu ma umożliwić badanym praktyczne wdrożenie i ocenę swoich deklarowanych werbalnie wyborów zachowań godnościowych.
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Główną teoretyczną podstawą dla sformułowania modelu działań teatralnych stała
się teza R. Lintona (1975), iż obiektywnym wyznacznikiem zachowań człowieka są odczuwane przez człowieka potrzeby (za: W. Woronowicz, 2000).
Uznając za B. Matyjas (1989, s. 8), że potrzeby są siłą napędową ruchu fizycznego
i psychicznego, są źródłem aktywności człowieka, skłaniają go do podejmowania różnych czynności, a więc wzbudzają jego działanie, założono realizację potrzeby ujawniania swojej indywidualności poprzez działania teatralne.
Ujawnianie własnej indywidualności rozumie się w tych badaniach jako okazywanie (komunikowanie) swoich przekonań i woli, implikacją czego jest indywidualność i niepowtarzalność wyboru, czyli podejmowania określonych decyzji moralno-społecznych w rozwiązywaniu problemów. Dokonanie owego wyboru etycznego jest
rozumiane jako takie ustosunkowanie się do określonej sytuacji (organizowanie swego
stosunku do sytuacji w sposób zamierzony, wyrażanie gotowości), które może przejawiać się zarówno w formie słownej (wypowiadając opinię), ekspresyjnej (mimicznie,
pantomimicznie), jak i w działaniach praktycznych. Zarówno przejawianie własnego
stosunku w formie opinii, ekspresji, jak i w działaniach praktycznych nazywa J. Reykowski ustosunkowaniem przejawiającym się w zachowaniu jednostki (J. Reykowski,
1977, s. 763). Natomiast autor ten pisze, iż można ustosunkowywać się także „w formie ukrytej, czyli w postaci zamiarów, planów, (...) co określa się niekiedy jako ustosunkowanie symboliczne” (tamże). W zaproponowanej definicji poczucie godności jest
określane poprzez wyrażanie opinii na temat zachowań godnościowych własnych oraz
innych ludzi. W konsekwencji ustosunkowanie się do takich zachowań jest przejawem
indywidualności.
Pierwszym krokiem, jak pisałam wyżej, było skonstruowanie narzędzia badawczego w celu zdiagnozowania czy badani potrafią rozpoznać, ocenić i zaplanować własne zachowania godnościowe lub rozpoznać, ocenić i zaplanować własne postępowanie
wobec zachowania antygodnościowego innych osób (zmienna zależna). Skonstruowano
Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych, wykorzystano w preteście i postteście badań.
Ponieważ zgodnie z przyjętą definicją operacyjną poczucie godności własnej to
względnie stałe przekonanie o swojej wartości, wyrażające się w opiniach i ocenach dotyczących godnościowych i antygodnościowych zachowań własnych, i innych osób,
umiejętność dokonania oceny zachowań godnościowych własnych i cudzych, przez które osoba realizuje niezależność osobistą, wymaga uzasadnienia tych zachowań zgodnie
z uznawanymi wartościami.
Można by zatem założyć, iż poczucie godności kształtuje się zależnie od dwóch
czynników, czyli stopnia rozumienia przez osoby badane określonych sytuacji społecznych naruszających moralny status człowiek oraz uznawanych przez nich wartości.
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Jak wynika z badań dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
prowadzonych przez M. Kościelską (1984), „adekwatne zachowanie się jednostki w sytuacji zależy od stopnia rozumienia tej sytuacji, od motywacji (wartości ukierunkowujących zachowanie) i od instrumentalnych możliwości działania” (tamże, s. 263). Kościelska w swych badaniach stwierdziła, iż proces rozumienia tych sytuacji jest związany
m.in. z silnym uwrażliwieniem i ukierunkowaniem uwagi dziecka na sprawy społeczne
(silna zależność statystyczna). Niektóre dzieci mające właśnie niewielkie doświadczenia
społeczne, szczególnie lękliwe, infantylne lub egocentryczne, skoncentrowane na własnych problemach, rozumiały sytuacje poniżej poziomu wieku i ogólnego poziomu inteligencji.
Autorka wykazała wpływ upośledzenia umysłowego na ograniczenie rozumienia
zadaniowych sytuacji społecznych, jednakże jej zdaniem wpływ ten może zostać ograniczony w momencie doświadczającego charakteru poznawania rzeczywistości społecznej
(M. Kościelska, 1984, s. 271-282). W ten sposób wskazała na fakt, że zakres prawidłowo rozumianych sytuacji społecznych przez niepełnosprawnych intelektualnie ma ścisły
związek z ich doświadczeniem i częstością powtarzania (tamże, s. 303) oraz umiejętnością rozpoznawania elementów sytuacji i powiązań z nimi. Na znaczącą rolę doświadczenia w procesie określenia poziomu rozumienia sytuacji społecznej zwracają uwagę
W. J. Pileccy. Rezultaty ich badań korelacyjnych dotyczących problematyki spostrzegania społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną „dowiodły, że o treści, adekwatności i stopniu zróżnicowania reprezentacji poznawczych otoczenia społecznego
w umysłach dzieci upośledzonych decyduje nie iloraz inteligencji, ale ich doświadczenie
społeczne, zaburzenia w rozwoju mowy oraz pewne cechy osobowości: pasywność i uległość” (W. J. Pileccy, 1998, s. 28).
Rozumienie sytuacji społecznej wiąże się z umiejętnością spostrzegania stanów
i problemów innych ludzi, czyli wymaga rozwoju decentracji interpersonalnej – zdolności różnicowania własnych i cudzych doznań, myśli, przeżyć oraz wchodzenia w cudze
położenie. Zdolność ta jest szczególnie potrzebna w momencie odkrywania wartości
znajdujących się w sytuacjach społecznych.
Jak wynika z badań I. Olechowskiej, decentracja dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną jest możliwa, w przypadku odwołania się do jego doświadczeń o silnych
konotacjach emocjonalnych (za: M. Kościelska, 2000, s. 100-107). Stąd dalej wnioskuje K. Chełstowski, „że zdolność do decentracji nie jest ściśle związana z opóźnionym rozwojem intelektualnym (na co wskazywałaby teoria Piageta), a raczej z doświadczeniem rzeczywistości, w której osadzony jest rozwój dziecka” (K. Chełstowski,
2003, s. 204).
W. Otrębski zauważa, na co wydaje się należy zwrócić szczególną uwagę, że „rozumienie sytuacji oparte na kojarzeniu faktów, wnioskowaniu z danych i antycypowa129

niu zdarzeń wtedy, kiedy całość sytuacji nie ma utrwalonej matrycy w sieci poznawczej dziecka, odznacza się zawodnością, zwłaszcza jeśli sytuacje są skomplikowane
(W. Otrębski, 1997, s. 42).
Drugim czynnikiem wpływającym na kształtowanie się poczucia godności własnej
są (jak wcześniej wspomniałam) uznawane przez badanych wartości.
Według W. Woronowicz „wyrażanie o czymś sądu czy tworzenie opinii jest
w istocie ocenianiem i wymaga odniesienia do tych lub innych wartości. Są one w tym
procesie myślowym afirmowane bądź kwestionowane i w związku z tym szacowane, by
przypisać lub odmówić komuś, lub czemuś znaczenia. Zanim bowiem wyrażona zostanie czynnie lub słownie aprobata lub dezaprobata, czyli uznanie czegoś za dobre albo
złe, odnieść się trzeba do jakiegoś jasnego kryterium, a są nimi uznawane wartości”
(W. Woronowicz, 2000, s. 74).
Podobnie stwierdza C. Kluckhohn, pisząc, że jednostka oceniając, odwołuje się do
wartości, które stanowią kryteria dokonywanych przez nią wyborów, co sprawia, że zachowania jej zależą od uznawanych wartości (B. Matyjas, 1989, s. 8).
Za St. Ossowskim (1967, s. 73) przyjmuje określenie wartości „uznawanych”, którymi są te oparte na przekonaniach kształtowanych przez grupy społeczne, do jakich
jednostka należy, bądź do jakich aspiruje. Zdaniem s. Ossowskiego, jak pisze Cz. Matusewicz, „siła motywacyjna skłaniająca do postępowania zgodnego z wartościami uznanymi to poczucie zgodności przekonań i postępowania. (...) Wartości uznane nie mają
samoistnej właściwości motywacyjnej, bezpośrednio pobudzającej postępowanie ludzkie. Nabierają takiej dzięki zaistnieniu niezgodności pomiędzy wartością lub wartościami a postępowaniem” (Cz. Matusewicz, 1975, s. 57). Zachowanie jednostki warunkują także, jak słusznie zauważa Ossowski, wartości „odczuwane”, czyli zinternalizowane
wzorce zachowania (St. Ossowski, 1967), które „są przedmiotem bezpośredniej propulsji bądź repulsji, są upragnione bądź niechciane. Jako wyraz pragnień ludzkich nie są
zbyt trwałe, ulegają wahaniom wraz ze zmiennymi pragnieniami, dlatego też najczęściej
podlegają procesowi przemian w trakcie życia jednostki” (Cz. Matusewicz, 1975, s. 57).
Cz. Matusewicz sądzi, iż wartości „odczuwane” „spełniają dynamizującą funkcję motywacyjną, natomiast wartości uznawane – kierunkową, modyfikującą wobec motywacji
wartości odczuwanych” (tamże).
Przyjęto za St. Ossowskim, że wartości powodują:
1. Ustalenie liczby możliwych dla jednostki zachowań oczekiwanych społecznie,
które są stymulowane przez te wartości. Oznacza to, że aby wystąpiły te zachowania, musi wcześniej powstać potrzeba ujawnienia reakcji oczekiwanej
społecznie, u podstaw której znajdują się wartości odczuwane bądź uznawane.
2. Wzmocnienie konsekwencji wyboru poszczególnych zachowań (za: A. Giryński, S. Przybylski, 1992, s. 20).
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Można przyjąć, że uznawanie czegoś za wartościowe stymuluje i wyznacza kierunek
zachowania się i wpływa na motywy podejmowanych działań (por. W. Cichoń, 1996).
Zgodnie z teorią wartości M. Rokeacha uznaje, że mieszczą się one w strukturze
przekonań. Pojedyncza wartość, zdaniem tego autora, „jest trwałym przekonaniem, że
określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego sposobu postępowania lub ostatecznego stanu egzystencji” (za: P. Brzozowski, 1986, s. 528).
Wartość jest więc przekonaniem o tym, jak należy postąpić, co wyraża się w twierdzeniu:
jestem przekonany, że....
np. jestem przekonany, że należy występować w obronie kogoś potrzebującego
pomocy;
jestem przekonany, że należy narażać się innym w obronie własnego zdania;
jestem przekonany, że należy być lojalnym wobec innych;
jestem przekonany, że należy przyznać się do błędu;
jestem przekonany, że nie należy schlebiać innym, by osiągnąć określone korzyści;
jestem przekonany, że nie należy pozwalać na poniżanie własnej osoby;
jestem przekonany, że nie należy kłamać;
jestem przekonany, że nie należy wywyższać się.
Działania wynikające z poczucia woli realizowania tak określonych (wymienionych wyżej) wartości nazywam godnościowym sposobem zachowania się. Zachowania
godnościowe, to stosunkowo trwała gotowość podjęcia jednoznacznych działań
w sytuacji wyboru moralnego zgodnie z własną wolą i przekonaniem o powinności takich zachowań. Działania niezgodne z tak określonymi wartościami lub brak
chęci ich podjęcia mimo odczuwania powinności takich działań, nazywam zachowaniami antygodnościowymi.
M. Kościelska twierdzi, iż „zachowanie zgodne z powinnością jest źródłem samozadowolenia, poczucia własnej godności i wartości, podstawą oczekiwania szacunku
społecznego (motywacja normatywna)” (M. Kościelska, 1984, s. 340-341).
Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych skonsultowano
z psychoterapeutą, i dwiema wychowawczyniami (pedagogami specjalnymi), które potraktowano jako „sędziów kompetentnych”. Na podstawie ich opinii przyjęto, że jest
on w miarę obiektywny oraz przystosowany do możliwości poznawczych młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Uznałam, że badanie wymienionym
testem powinno mieć charakter indywidualny.
Test dotyczy przedstawionych na taśmie filmowej (ze względu na zaburzenia
w percepcji słuchowej przeważającej ilości badanych) i dla ułatwienia opisanych słownie czterech sytuacji przedstawiających zachowania godnościowe, i czterech sytuacji do131

tyczących zachowań antygodnościowych. Wspólną cechą tych sytuacji jest naruszenie
godności. W pierwszych czterech scenkach godność bohatera została ochroniona dzięki
podjętym działaniom godnościowym (bohater scenki jest sprawcą zachowań godnościowych), a w kolejnych czterech godność została pogwałcona z powodu niepodjęcia
przez bohatera stosownych zachowań godnościowych (bohater scenki staje się ofiarą zachowań antygodnościowych).
Badanie polegało na ustosunkowaniu się do obejrzanej na filmie scenki zawierającej jednoznacznie określoną sytuację społeczną, której treść dopasowano do interesującej badacza problematyki. Każdą scenkę podzielono na dwie części. Badana
osoba oceniała najpierw pierwszą część prezentowanej sytuacji, której rozwiązanie
(zakończenie) nie było badanemu ujawniane. Uzyskane z pierwszej części scenki odpowiedzi na pytanie nr 1 testu są wskaźnikami zmiennej zależnej „rozpoznanie zachowań godnościowych i antygodnościowych”. Stopień badanej cechy został określony
w oparciu o liczbę wskazywanych przez badanych zachowań godnościowych i antygodnościowych.
W tej części oceniano także rozumienie przez badanych zachowań godnościowych
innych osób (pytanie nr 2), a potem ich zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych (pytanie nr 3). Założono, że ocena pierwszej części scenki dokonana
przez badanych, w której nie ujawnia się rozwiązania, wynika z tego, co u osoby jest
uwewnętrznione. W celu uzyskania oceny, czy badany rozumie przedstawioną sytuację,
zadawano pytanie: opowiedz, co widziałeś? A następnie kolejno pytano:
		
1. Czy tak jest dobrze, czy tak jest źle?
		
2. Dlaczego tak jest dobrze, dlaczego tak jest źle?
Odpowiedzi badanych osób były punktowane. Uzyskana przez nich liczba punktów uzależniona była od rozumienia zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki) i pozwalała ocenić stopień rozumienia przez
nich godnościowych zachowań innych osób (R). Stopień poprawności oceny był szacowany na następującym kontinuum – od minimalnej poprawności [1 pkt] do pełnej
poprawności [4 pkt. ].
Natomiast w celu zdiagnozowania zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych zadawano dalsze pytanie dotyczące pierwszej części scenki:
		
3. A co Ty zrobiłbyś na miejscu bohatera?
Odpowiedzi badanych na tak zadane pytanie były uzależnione od ich zdolności do
planowania godnościowych zachowań własnych. Ilość uzyskanych punktów informuje
o stopniu zdolności badanych do planowania godnościowych zachowań własnych
(P1). Stopień zdolności był szacowany na następującym kontinuum – od minimalnej
zdolności [1 pkt] do pełnej zdolności [4 pkt. ].
Poziom poczucia godności wyznaczała suma parametru R + P1 gdzie:
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0–8
bardzo niskie poczucie godności		
(poziom 1)
9–16
niskie poczucie godności			
(poziom 2)
17–32
wyraźne poczucie godności		
(poziom 3)
33–48
wysokie poczucie godności		
(poziom 4)
49–64
bardzo wysokie poczucie godności (poziom 5)
Po pisemnym zarejestrowaniu odpowiedzi badanych prezentowano dalszą część
filmu, czyli II część scenki (lub opowiadania), w której pokazano, w jaki sposób (godnościowy lub nie) sytuacja została rozwiązywana.
Po jej obejrzeniu zaproponowano badanym powtórne wyrażenie oceny oglądanej sytuacji, jednak tym razem wzbogaconej o prezentację rozwiązania problemu. Ilość
punktów uzyskanych przez badanych na pytanie nr 5 z II części scenki (przy zastosowaniu jak poprzednio w pytaniu nr 3 skali odpowiedzi od 0 do 4 punktów) informowała
o stopniu zgodności pierwszej i drugiej oceny dotyczącej planowania godnościowych
zachowań własnych. Stopień zgodności był szacowany na kontinuum – od brak zgodności [różnica 4 punktów] do pełna zgodności [brak różnicy].
W końcowym wyniku uzyskana przez badanych suma punktów stanowiących
ocenę różnicy między odpowiedziami na pytania nr 5 z części II testu i nr 3 z części
I testu zawierała się w granicy od 0 do 32 punktów:
0 punktów		 – pełna zgodność
1–8 punktów		 – duża zgodność
9–16 punktów		 – średnia zgodność
17–24 punktów		 – minimalna zgodność
25–32 punktów		 – brak zgodności
Powodem, dla którego powtórnie poproszono badanych o ocenę obejrzanej na
filmie sytuacji, było zwrócenie uwagi na ewentualne różnice w ocenianiu przez nich
sytuacji prezentowanych najpierw bez zakończenia, a następnie z zakończeniem. Przypuszczałam, że podanie sposobu rozwiązania danej sytuacji w II części scenki spowodować może zmianę w poprzednio dokonanej przez badanych ocenie zaprezentowanej
sytuacji. Mając podany wzór rozwiązania, niepełnosprawni intelektualnie mogą spontanicznie go aprobować. Jeśli zaś pierwsza i druga podana przez badanego propozycja rozwiązania problemu dokonana była z dużą zgodnością, czyli ocena sytuacji konsekwentnie powtarza się, można uważać, iż oceny te wypływają z w miarę stałych przekonań
na temat godnościowych lub antygodnościowych zachowań. Założyłam, że uzyskanie
dużej zgodności świadczy o „utrwalonej matrycy” w przestrzeni moralnej badanego oraz
o zgeneralizowaniu jego wcześniejszych doświadczeń z tego typu sytuacji.
Zadane badanym pytania miały więc teraz na celu weryfikację podanej wcześniej
oceny zdolności badanych do planowania godnościowych zachowań własnych. Pytania
brzmiały:
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4. Opowiedz co zrobił bohater?
		
5. A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi badanych osób były przeze mnie zapisywane, starałam się zachować
ich pełną wierność, jeśli chodzi o styl, formę gramatyczną a także użyte słownictwo.
W prowadzonym badaniu posługiwałam się testem wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych. Zawierał on osiem sytuacji, które poniżej przedstawię:
Scenka I. Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy
Część I.
W klasie wszyscy atakują jednego kolegę, wyśmiewają go, obrażają, popychają. Natomiast Bartek stoi z boku.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś, co się stało?
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie:
Czy Bartek robi dobrze, że stoi z boku? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że Bartek robi dobrze, to powiedz, dlaczego robi dobrze:
–– bo nie wtrąca się (0 pkt.);
–– bo nie naraża się kolegom (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że robi źle, to co teraz Bartek powinien zrobić?  34
–– powinien zawołać pomoc (1 pkt);
–– powinien iść po Panią dyrektor, żeby coś zrobiła (2 pkt.);
–– powinien wtrącić się i pomóc koledze (3 pkt.);
–– powinien stanąć w obronie kolegi, bo nie wolno atakować innych ludzi (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Bartka?
–– nic bym nie zrobił, to nie moja sprawa (0 pkt.);
–– zawołałbym pomoc (1 pkt);
–– przywołałbym kogoś, bo nie powinno się bić kolegi (2 pkt.);
–– stanąłbym w obronie kolegi (3 pkt.);
–– broniłbym kolegę, bo nie wolno bić innych (4 pkt.).
Część II.
Bartek staje w obronie krzywdzonego, ostro krytykuje atakujących.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś? Co zrobił Bartek?
Odpowiedź „robi źle” jest dowodem, że osoba badana poprawnie ocenia godnościowe zachowanie bohatera scenki, natomiast liczba punktów jest uzależniona od jakości oceny czyli jej poprawności – od
minimalnej poprawności [1 pkt] do pełnej poprawności [4 pkt.]. W dalszej części testu przypis ten oznaczam symbolem „*”.
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5. Weryfikacja wcześniejszej opinii dotyczącej planowania własnych zachowań
godnościowych: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– nic bym nie zrobił, bo to nie jest moja sprawa, nie lubię się wtrącać (0 pkt.);
–– ja zawołałbym kogoś (np. nauczyciela, woźnego, starszego kolegę) (1 pkt);
–– ja przywołałbym kogoś, bo nie powinno się bić kolegi (2 pkt.);
–– stanąłbym w obronie kolegi (3 pkt.);
–– broniłbym kolegę, bo powinienem to zrobić, jak zaczepia się słabszego
(4 pkt.).
Scenka II. Narażanie się innym w obronie własnego zdania
Część I.
Przed lekcją Ania mówi koleżankom, że na wycieczkę szkolną chciałaby pojechać w góry. Na lekcji nauczyciel oznajmia, że klasa pojedzie na wycieczkę nad
morze. Klasa zgadza się. Tylko Ania nie odzywa się.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś, co się stało?
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie:
Czy Ania robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że Ania robi dobrze, to powiedz, dlaczego robi dobrze:
–– bo nie odzywa się (0 pkt.);
–– bo zgadza się z tym, co chce większość klasy (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że robi źle, to co teraz Ania powinna zrobić?*
–– poprosić kogoś o pomoc (1 pkt);
–– poprosić o pomoc, bo może nie wszyscy się zgadzają i chcą o tym powiedzieć
(2 pkt.);
–– powiedzieć, że ona chce pojechać w góry (3 pkt.);
–– powiedzieć co myśli, bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Ani?
–– bo nie odezwałbym się (0 pkt.);
–– poprosiłbym kogoś o pomoc (1 pkt);
–– poprosiłbym o pomoc, bo może nie wszyscy się zgadzają i chcą o tym powiedzieć (2 pkt.);
–– powiedziałbym, że ja chcę jechać w góry (3 pkt.);
–– powiedziałbym co myślę, bo dla każdego coś innego może być ważne
(4 pkt.).
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Część II.
Ania wstaje i mówi, że ona nie chce jechać nad morze, bo tam już była, a nie
była w górach.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś? Co zrobiła Ania?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii dotyczącej planowania własnych zachowań
godnościowych: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– nie odezwałbym się (0 pkt.);
–– poprosiłbym kogoś o pomoc (1 pkt);
–– poprosiłbym o pomoc, bo może nie wszyscy się zgadzają i chcą o tym powiedzieć (2 pkt.);
–– powiedziałbym, że ja chcę jechać w góry (3 pkt.);
–– powiedziałbym co myślę, bo dla każdego coś innego może być ważne (4 pkt.).
Scenka III. Lojalność wobec innych
Część I.
Kasia przysięga swojej koleżance, że nikomu nie powie, o czym rozmawiały.
Ale chłopak Kasi prosi ją, by mu o tym powiedziała. Kasia zastanawia się, co ma
zrobić.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś, co się stało.
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki)
Odpowiedz na pytanie: Czy Kasia robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że Kasia robi dobrze, to powiedz, dlaczego robi dobrze:
–– bo jeśli nie powie, to chłopak się obrazi (0 pkt.);
–– bo nie mówi od razu (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że robi źle, to co teraz Kasia powinna zrobić?*
–– poprosić kogoś, komu ufa, o pomoc (mamę, nauczycielkę) (1 pkt);
–– zapytać mamę, bo ona umie dobrze doradzić (2 pkt.);
–– nie powiedzieć (3 pkt.);
–– od razu powiedzieć, że nie powie, ponieważ obiecała, a obietnicę należy dotrzymać (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Kasi?
–– powiedziałbym, bo inaczej może się chłopak obrazić (0 pkt.);
–– poprosiłbym kogoś, komu ufam, o pomoc (mamę, nauczycielkę) (1 pkt);
–– zapytałabym mamę, bo ona umie dobrze doradzić (2 pkt.);
–– nie powiedziałbym (3 pkt.);
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–– od razu powiedziałbym, że nie powiem, ponieważ obiecałem, a obietnicę należy dotrzymać (4 pkt.).
Część II.
Kasia odmawia, tłumacząc, że nie może powiedzieć, ponieważ obiecała.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co zrobiła Kasia?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii dotyczącej planowania własnych zachowań
godnościowych: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– powiedziałbym, bo inaczej bliska mi osoba obrazi się na mnie (0 pkt.);
–– poprosiłbym kogoś, komu ufam, o pomoc (mamę, nauczycielkę) (1 pkt);
–– zapytałabym mamę, bo ona umie dobrze doradzić (2 pkt.);
–– nie powiedziałbym (3 pkt.);
–– od razu powiedzieć, że nie powiem, ponieważ obiecałem, a obietnicę należy
dotrzymać (4 pkt.).
Scenka IV. Umiejętność przyznania się do błędu
Część I.
Karol zgubił mamy klucze od domu. Mama spieszy się do pracy i szuka tych
kluczy. Krzyczy na siostrę Karola, że jest bałaganiarą i na pewno gdzieś je położyła.
Karol stoi i nic nie mówi.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś, co się stało.
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie: Czy Karol robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że Karol robi dobrze, to powiedz, dlaczego robi dobrze:
–– bo mama na niego nie nakrzyczy (0 pkt.);
–– bo nie dostanie kary (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że robi źle, to co teraz Karol powinien zrobić?*
–– poprosić, by siostra powiedziała, że to on zgubił klucze (1 pkt);
–– powiedzieć siostrze, by powiedziała, że to on, bo mu przykro, że mama na
nią krzyczy i ją obwinia za coś, czego nie zrobiła (2 pkt.);
–– przyznać się (3 pkt.);
–– powiedzieć prawdę, by nie została oskarżona niewinna osoba, bo za swoje
błędy należy odpowiadać (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Karola?
–– nic bym nie zrobił (bo boję się, jak mama na mnie krzyczy, bo dostałbym
karę) (0 pkt.);
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–– poprosiłbym, by siostra powiedziała, że to ja zgubiłem klucze (1 pkt);
–– powiedziałbym siostrze, by powiedziała, że to ja, bo byłoby mi przykro,
że mama na nią krzyczy i ją obwinia za coś, czego nie zrobiła (2 pkt.);
–– przyznałbym się (3 pkt.);
–– powiedziałbym prawdę, bo bym się z tym źle czuł (zostałaby oskarżona niewinna osoba, za swoje błędy należy odpowiadać) (4 pkt.).
Część II.
Karol przyznaje, że siostra jest niewinna, bo to on zgubił te klucze.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co zrobił Karol?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii dotyczącej planowania własnych zachowań
godnościowych: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– nic bym nie zrobił, bo dostałbym karę (0 pkt.);
–– poprosiłbym, by siostra powiedziała, że to ja zgubiłem klucze (1 pkt);
–– powiedziałbym siostrze by powiedziała, że to ja, bo byłoby mi przykro,
że mama na nią krzyczy i ją obwinia za coś, czego nie zrobiła (2 pkt.);
–– przyznałbym się (3 pkt.);
–– powiedziałbym prawdę, bo bym się źle z tym czuł (4 pkt.).
Scenka V. Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści
Część I.
Pracownice kuchni dostały podwyżkę, tylko nie Marta. Pracownice radzą
jej, by zrobiła dokładnie to, co one, czyli kupiła prezent dla szefowej i poszła
z nim do niej.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co się stało?
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie: Czy pracownice robią dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że pracownice robią dobrze, to powiedz, dlaczego robią dobrze:
–– bo szefowa może je polubić (0 pkt.);
–– bo łatwo mogą dostać podwyżkę (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że pracownice robią źle, to co teraz powinna zrobić Marta?
–– zareagować (wyjść z pomieszczenia, zabrać się do swojej pracy (1 pkt);
–– zareagować, bo niedobrze jest się podlizywać (2 pkt.);
–– powinna powiedzieć koleżankom w oczy, że robią źle (3 pkt.);
–– powiedzieć, że źle robią, bo się podlizują, poradzić, żeby lepiej pracowały, to
dostaną podwyżkę (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
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Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił, będąc na miejscu Marty?
–– też chwaliłbym szefową, by dostać podwyżkę (0 pkt.);
–– zareagowałbym (wyjść z pomieszczenia, zabrać się do swojej pracy (1 pkt);
–– zareagowałbym, bo niedobrze jest się podlizywać (2 pkt.);
–– powiedziałbym koleżankom w oczy, że robią źle (3 pkt.);
–– powiedziałbym, że źle robią, bo się podlizują, poradziłbym, żeby lepiej pracowały, to dostaną podwyżkę (4pkt.).
Część II.
Marta kupuje prezent i idzie do szefowej.
4. Sprawdzenie rozumienia sytuacji: Powiedz, co widziałeś. Co zrobiła Marta?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii dotyczącej planowania własnych zachowań
godnościowych: A jak teraz Ty byś postąpił na miejscu Marty?
Odpowiedzi:
–– też kupiłbym szefowej prezent (0 pkt.);
–– zareagowałbym (wyjść z pomieszczenia, zabrać się do swojej pracy (1 pkt);
–– zareagowałbym, bo niedobrze jest się podlizywać (2 pkt.);
–– powiedziałbym koleżankom w oczy, że robią źle (3 pkt.);
–– powiedziałbym, że źle robią, bo się podlizują, poradziłbym, żeby lepiej pracowały, to dostaną podwyżkę (4 pkt.).
Scenka VI. Pozwalanie na poniżanie własnej osoby
Część I.
Koledzy wyśmiewają się z Tadka, że jest głupi, że uczy się słabiej niż inni. Tadek stoi ze spuszczoną głową, nie odzywa się.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś.
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie: Czy Tadek robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że Tadek robi dobrze, to powiedz dlaczego robi dobrze:
–– bo nie powinien się kłócić z kolegami (0 pkt.);
–– bo nie powinien się narażać kolegom (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że robi źle, to co teraz Tadek powinien zrobić?
–– powinien poprosić kogoś o pomoc (1 pkt);
–– powinien odwołać się do kogoś, bo to nie dobrze, że się z niego śmieją (2 pkt.);
–– powinien sam coś z tym zrobić (odczepcie się, pilnujcie swoich spraw) (3 pkt.);
–– powinien powiedzieć kolegom, że nie należy wyśmiewać się z innych, bo to
jest złe (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
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Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Tadka?
–– nic bym nie zrobił (0 pkt.);
–– zawołałbym kogoś ważnego (1 pkt.);
–– poprosiłbym nauczyciela o pomoc, bo było by mi przykro, że się śmieją (2 pkt.);
–– powiedziałbym, że mają się ode mnie odczepić (3 pkt.);
–– powiedziałbym, że nie wolno śmiać się z innych, bo jest to jest złe (4 pkt.).
Część II.
Tadek stoi nadal z opuszczoną głową.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co zrobił Tadek?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– nic bym nie zrobił (0 pkt.);
–– zawołałbym kogoś ważnego (1 pkt.);
–– poprosiłbym nauczyciela o pomoc, bo było by mi przykro, że się śmieją
(2 pkt.);
–– powiedziałbym, że mają się ode mnie odczepić (3 pkt.);
–– powiedziałbym, że nie wolno śmiać się z innych, bo jest to jest złe (4 pkt.).
Scenka VII. Wywyższanie się
Część I.
Koleżanka pyta Zosię, co namalowała na konkurs, bo ona namalowała prześliczny obrazek. Koleżanka opowiada, jakie drogie są jej farby, ile ma w domu różnych pędzli, jakie ma piękne kredki, które dostaje z Ameryki. Zosia mówi, że swój
obrazek mogła narysować tylko ołówkiem. Wtedy koleżanka radzi Zosi, by Zosia
go w ogóle nie pokazywała.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co się stało?
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie: Czy koleżanka Zosi robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że koleżanka robi dobrze, to powiedz dlaczego robi dobrze:
–– bo powinna mówić co ma ładnego (0 pkt.);
–– bo dobrze Zosi radzi (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że koleżanka robi źle, to co teraz Zosia powinna zrobić?
–– poprosić panią, by oceniła rysunki (1 pkt);
–– poprosić panią o ocenę, bo przecież starała się ładnie narysować na konkurs
(2 pkt.);
–– powinna powiedzieć koleżance, że obrazek namalowany drogimi farbami
wcale nie musi być lepszy od innych (3 pkt.);
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–– powinien powiedzieć, że nie powinna się chwalić, bo przez to nie będzie miała koleżanek (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Zosi?
–– posłuchałabym koleżanki i nie pokazałabym rysunku (0 pkt.);
–– poprosiłabym panią, by oceniła rysunki (1 pkt);
–– poprosiłabym panią o ocenę, bo każdy się stara ładnie narysować na konkurs
(2 pkt.);
–– powiedziałabym koleżance, że obrazek namalowany drogimi farbami wcale
nie musi być lepszy od innych (3 pkt.);
–– powiedziałabym, że nie powinna się chwalić, bo przez to nie będzie miała
koleżanek (4 pkt.).
Część II.
Zosia drze swój obrazek.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś Co zrobiła Zosia?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii: A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi:
–– posłuchałabym koleżanki i nie pokazałabym rysunku (0 pkt.);
–– poprosiłabym panią, by oceniła rysunki (1 pkt);
–– poprosiłabym panią o ocenę, bo każdy się stara ładnie narysować na konkurs
(2 pkt.);
–– powiedziałabym koleżance, że obrazek namalowany drogimi farbami wcale
nie musi być lepszy od innych (3 pkt.);
–– powiedziałabym, że nie powinna się chwalić, bo przez to nie będzie miała
koleżanek (4 pkt.).
Scenka VIII. Kłamstwo
Część I.
Nauczycielka oddaje prace domowe i stwierdza, że dwie prace są takie same:
praca Ali i jej koleżanki. Nauczycielka pyta, która z nich to napisała. Pracę napisała
Ala, a przepisała koleżanka. Kiedy Pani kolejny raz pyta, która napisała tę pracę,
wstaje koleżanka i mówi, że napisała ją ona.
1. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co się stało?
2. Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena zachowań godnościowych bohaterów scenki).
Odpowiedz na pytanie: Czy koleżanka Ali robi dobrze? Tak, Nie
a) Jeżeli uważasz, że koleżanka Ali robi dobrze, to powiedz, dlaczego robi dobrze
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–– bo mogłaby dostać jedynkę, gdyby się wydało (0 pkt.);
–– bo boi się Pani (0 pkt.).
b) Jeżeli uważasz, że koleżanka robi źle, to co teraz Ala powinna zrobić?
–– poprosić panią, by mogła napisać jeszcze raz (1 pkt);
–– napisać przy pani, żeby udowodnić, że ona napisała tę pracę (2pkt.);
–– powiedzieć koleżance, że kłamie (3 pkt.);
–– powiedzieć koleżance, że nie powinna kłamać, bo robi przez to innym krzywdę, a to jest złe (4 pkt.).
3. Zdiagnozowanie zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych.
Odpowiedz na pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Ali ?
–– też bym się nie odezwał (0 pkt.);
–– poprosiłbym panią bym mógł napisać jeszcze raz (1 pkt);
–– napisałbym przy pani, żeby udowodnić, że to ja napisałem tę pracę (2 pkt.);
–– powiedziałbym koleżance, że kłamie (3 pkt.);
–– powiedziałbym koleżance, że nie powinna kłamać, bo robi przez to innym
krzywdę, a to jest złe (4 pkt.).
Część II.
Ala nie odzywa się, nie wyjawia prawdy.
4. Sprawdzenie zrozumienia sytuacji: Opowiedz, co widziałeś. Co zrobiła Ala?
5. Weryfikacja wcześniejszej opinii, A jak teraz Ty byś postąpił?
Odpowiedzi
–– też bym się nie odezwał (0 pkt.);
–– poprosiłbym panią bym mógł napisać jeszcze raz (1 pkt);
–– napisałbym przy pani, żeby udowodnić, że to ja napisałem tę prace (2 pkt.);
–– powiedziałbym koleżance, że kłamie (3 pkt.);
–– powiedziałbym koleżance, że nie powinna kłamać, bo robi przez to innym
krzywdę, a to jest złe (4 pkt.).
Drugim krokiem opracowanej strategii działań usprawniających rozumienie i planowanie własnych zachowań godnościowych było zarysowanie fabuły spektaklu, dotyczącej sytuacji społecznych podobnych do zaproponowanych w Teście wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych.
Motywem przewodnim, na bazie którego stworzono spektakl, stała się jednak
nowa, inna wersja tych sytuacji, które udramatyzowano, nadano im właściwości widowiska teatralnego, do których należy spójność, przejrzystość, logika konstrukcji i tempo
przebiegu fabularnego. Scenariusz, choć był oparty na autorskim pomyśle reżyserskim
(zbudowany z propozycji etiud teatralnych), miał inspirować badanych do improwiza142

cji i o nie też został uzupełniony podczas etapu 4, czyli działania zgodnie z przyjętym
modelem działań teatralnych.
Ponadto miał pomóc uczestnikom zmierzyć się z problemami obecnymi w dramacie poprzez „granie ról”.
Rodzaj sytuacji społecznych będących osią spektaklu dotyczył zachowań godnościowych takich, które zaprezentowano uczestnikom na początku badań (pretest), czyli:
występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy, narażanie się innym w obronie własnego zdania, lojalność wobec innych, umiejętność przyznania się do błędu oraz
zachowań antygodnościowych: schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści, pozwalanie na poniżanie własnej osoby, wywyższanie się, kłamstwo.
Założono, że zaproponowana dramaturgia zdarzeń scenicznych, w których badani
będą brali udział, ma „prowokować” ich do ujawniania swojego stosunku do tych sytuacji poprzez spontaniczne reakcje emocjonalne. Sposób istnienia i zachowania się postaci na scenie wytyczać miała motywacja realistyczna.
Podejmowana przez uczestnika aktywność sceniczna dotyczyła działania w sytuacji wyboru moralnego (zadanie sceniczne). Ta aktywność uzależniona jest od stopnia rozpoznania i rozumienia przez badanych prezentowanej sytuacji społecznej oraz
jego ustosunkowania się do wynikającej z tej sytuacji powinności moralnej. Obrazem
tego ustosunkowania się są zaprezentowane scenicznie własne zachowania godnościowe. Uczestnik prezentuje je zgodnie z własnym tempem, w oparciu o swą intuicję i przy
użyciu takiej symboliki oraz gestów i słów, które samodzielnie wybrał dla tej akurat
sytuacji, w tej akurat chwili. W postępującym procesie działań teatralnych można się
spodziewać, że uczestnik dookreśli graną postać sceniczną, przyjmując i prezentując zachowania wynikające z charakterystyki granej postaci.
Reżyseria i gra sceniczna opiera się na metodzie stylizacji. „Kierując się tą metodą,
ograniczamy się (...) do niezbędnych szczegółów, odrzucamy wszelkie zbyteczne drugorzędne rysy i akcesoria, uwydatniamy wyraziście główny charakter utworu, jego tonację,
melodię, jego styl, komponujemy jednolity obraz sceniczny” (L. Komarnicki, 2004, s. 20).
Zasady tworzenia i istnienia postaci na scenie wynikają z głównego zadania: obrona swej godności lub pozwolenie na jej naruszanie. W budowaniu postaci zostaje to
przełożone na aktywność lub pasywność bohatera. Postaci istnieją poprzez ruch i działanie, są tworzone prawie pantomimicznie, na zasadzie reakcji na konkretne zdarzenia.
Natomiast pod względem zastosowanych form teatralnych ostatecznie fabułę
spektaklu buduje się, realizując zespołowe etiudy pantomimiczne w pustej przestrzeni, wykorzystując zrodzone podczas procesu tworzenia działania i wypowiedzi aktorów
(tzw. pisanie na scenie).
Dlatego w tworzeniu scenariusza uwzględniono szczególnie pole dla spontanicznej
ekspresji cielesnej, niewerbalnej emisji głosu, dźwięków i muzyki.
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Ze względu na artystyczny walor działań teatralnych końcowym etapem stać się
powinno stylistycznie ujednolicone przedstawienie wg scenariusza mającego określoną
kompozycję, zgodną z klasyczną zasadą struktury dramatycznej: zawiązanie akcji, rozwój akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji, zakończenie. Zaproponowany obraz
sceniczny to osiem obrazów plastyczno-rytmicznych.
Dzięki analizie i interpretacji (arkusz obserwacji) uzyskiwanych od badanych odpowiedzi na pytania dotyczące oceny sytuacji społecznych, które badani poznają w drodze realizacji spektaklu, zamierza się sprawdzić, czy fabuła spektaklu (zmienna niezależna) wywołuje na tyle silne wrażenie, by prowokować do wydawania ocen i opinii na ich
temat, czy ułatwia osobiste ustosunkowanie się, pomaga w identyfikowaniu godnościowych zachowań własnych lub innych osób.
Przyjmuję, że fabuła spektaklu tym mocniej wpływa na kształtowanie się poczucia
godności uczestników, im bardziej wywołuje ona u nich chęć działania w zaproponowanych sytuacjach w wyniku ich rozumienia.
Kolejnym krokiem strategii badawczej było skonstruowanie modelu działań
teatralnych, który opierał się na stale powtarzającym się cyklu różnych aktywności.

1. Ćwiczenie to nabywanie sprawności scenicznej w toku odpowiednio projektowanych okazji ekspresyjnych, poznanie teatralnych środków wyrazu.
Kierunek i kształt działań teatralnych:
1. ćwiczenia naprowadzające, oparte na potrzebie zabawy i ekspresji aktorskiej,
przygotowujące do podjęcia określonych zadań scenicznych, pomagające
w pokonywaniu zahamowań i barier, rozwijające ekspresję i plastykę gestu, mimiki i ciała oraz koordynację ruchową.
Cel terapeutyczny:
–– poznanie swoich mocnych stron;
–– rozwój i utrzymanie zaufania w grupie;
–– rozwijanie wzajemnego zrozumienia, w tym pogodzenia z własna sytuacją;
–– pobudzanie empatii w grupie, uwolnienie od napięć.
Realizacja poprzez formy: trening ciała, praca z ciałem, głosem, przestrzenią, rekwizytem, spontaniczna gra, działania plastyczne, śpiew.
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2. Poszukiwanie to prezentowanie zachowań uczestników w określonej sytuacji
scenicznej, poszukiwanie motywów dla tych zachowań, wyrażanie przez uczestników
osobistej oceny i opinii na temat zaprezentowanych scenicznie zdarzeń.
Kierunek i kształt działań teatralnych:
1. improwizowane dramatyzacje wprowadzające uczestników w przestrzeń sytuacyjną;
2. podanie dokładnego opisu improwizowanej sytuacji scenicznej;
3. nakreślenie wszystkich postaci biorących w niej udział;
4. wyrażenie przez uczestników opinii i ocen na temat tej sytuacji  35;
5. analiza motywów zachowania się w danej sytuacji;
6. rozmowa na temat tych motywów, poddanie ich ukierunkowanej refleksji,
wgłębienie się w sens znaczeń, jakie nadają tym zachowaniom badani;
7. relaksacja;
8. analiza zajęć dokonana przez prowadzącego celem ewaluacji kolejnych usprawniających działanie.
Cel terapeutyczny:
–– budowanie i wzmacnianie umiejętności wyrażania własnych ocen i opinii;
–– ćwiczenie w wyrażaniu akceptacji;
–– ćwiczenie w wyrażaniu nieakceptacji;
–– ćwiczenie umiejętności stawiania się w sytuacji innych osób;
–– rozpoznawanie i określanie ważnych w życiu wartości.
Realizacja przez formy: indywidualne i zespołowe etiudy sceniczne, oparte na improwizowanej dramatyzacji, scenki improwizowane pantomimiczne.
3. Integracja to podejmowanie roli zgodnie ze scenariuszem sztuki, wyrabianie
umiejętności oceny zachowań granej postaci.
Kierunek i kształt działań teatralnych:
1. podanie dokładnego opisu jednej sytuacji scenicznej zgodnie ze scenariuszem
sztuki  36;
2. nakreślenie wszystkich postaci biorących w niej udział;
Podczas całego cyklu działań teatralnych stosowano metodę dialogu, w której prowadzący posługuje się odpowiednio zadanymi pytaniami. Przez kierowanie dialogiem badacz zmierza do uzyskania od
badanych: ocen (oceny felicytologiczne) własnego zachowania oraz oceny tego, co dla jednostki jest wartościowe (oceny aksjologiczne) (zob. M. Gałaś, 1996, s. 69). Powodem wykorzystania tej metody jest stymulacja myślenia uczestników dialogu i „wymiana zdań bez oceniania osoby, krytykowania i moralizowania”
(tamże, s. 71). Pytano: powiedz co się stało, a co powinno się zrobić, co Ty zrobiłbyś w tej sytuacji, czy to
jest dla ciebie ważne, dlaczego?
36 Podczas sześciu kolejnych zajęć (łącznie 9 godzin) realizuje się tylko jedną sytuację sceniczną,
przybliżającą konkretne zdarzenie społeczne, np. wywyższanie się. Budowanie roli opiera się na odnalezionych fragmentach własnych doświadczeń, czyli badany dla jej wykreowania bazuje na pamięci emocjonalnej najpierw w spontanicznych improwizowanych dramatyzacjach (rola psychologiczna), dopiero później
35
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3. wyrażenie przez uczestników opinii i ocen na temat tej sytuacji;
4. analiza motywów zachowania się w danej sytuacji;
5. rozmowa na temat tych motywów, poddanie ich ukierunkowanej refleksji
wgłębienie się w sens znaczeń, jakie nadają tym zachowaniom badani;
6. wyrażenie gotowości do podjęcia ról;
7. dokonanie podziału ról zgodnie ze scenariuszem sztuki;
8. przyjęcie roli;
9. określenie pożądanej, a wynikającej ze scenariusza wersji działania w danej roli,
bez względu na osobisty, ujawniony podczas rozmowy stosunek do sytuacji
(czuję i rozumiem, że gram postać zachowującą się antygodnościowo);
11. rozumienie określonej roli i podejmowanych decyzji przez graną postać;
12. relaksacja;
13. analiza zajęć dokonana przez prowadzącego celem ewaluacji kolejnych usprawniających działań.
Cel terapeutyczny:
–– rozwijanie umiejętności rozróżniania zachowań godnościowych i antygodnościwych;
–– stwarzanie okazji do doświadczania i odczuwania swojej godności poprzez
podjęcie godnościowego zachowania się w danej, udramatyzowanej sytuacji
społecznej, przedstawiajacej zachowania antygodnościowe.
Realizacja przez formy – ustrukturowana gra, tworzenie roli.

nego.

4. Działanie to budowanie kreacji scenicznej, proces tworzenia spektaklu teatralKierunek i kształt działań teatralnych:
1. praca nad interpretacją roli (realizacja zadań aktorskich);
2. uwagi dotyczące zastosowanych środków wyrazu, artystycznego sposobu zaprezentowania sytuacji;
3. doskonalenie artystycznych środków wyrazu (ruch, światło, dźwięk);
4. próby sytuacyjne (kontakt z partnerem na scenie, istnienie i działanie w przestrzeni scenicznej);
5. realizacja całości spektaklu;
6. relaksacja i wspólne podsumowanie zajęć;
7. analiza zajęć dokonana przez prowadzącego celem ewaluacji kolejnych usprawniających działań.
Cel terapeutyczny:

w procesie ukierunkowanej kreacji (działania oparte na scenariuszu) powstaje rola teatralna. W sumie spektakl opiera się na artystycznej prezentacji ośmiu takich zdarzeń.
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–– rozwijanie motywacji do ujawniania swojej indywidualności;
–– odnalezienie siebie w scenicznej wizji jako impuls dla refleksji, odkrycia sensu własnych zmagań;
–– rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej.
Realizacja przez formy: tworzenie roli, organizacja przestrzeni scenicznej: scenografia, ruch sceniczny, światło, dźwięk.
W wypowiedziach osób badanych, będących odpowiedzią na bezpośrednie pytanie o uzasadnienie podjęcia zachowania godnościowego, lokalizowany był motyw leżący
u podłoża wyboru tego zachowania się. Kształcenie u badanych – poprzez swobodne
i ukierunkowane rozmowy, skojarzenia czy refleksje – umiejętności wyrażania opinii
i ocen własnego, i innych godnościowego lub antygodnościowego zachowania się
w proponowanych sytuacjach scenicznych związane było ściśle z pracą nad spektaklem.
W działaniach teatralnych, moim zdaniem, zadając pytania, udziela się dodatkowych informacji badanym, przez które rozszerza się i bogaci o nowe środki wyrazu ich
obszar pracy nad rolą.
Główną formą realizacji modelu działań teatralnych był zintegrowany proces prób
teatralnych, podczas których przeważały metody praktyczne, oparte na działaniu i aktywności nie intelektualnie – słownej, a organicznie związanej z ekspresją, ruchem ciała,
ruchem w przestrzeni, grą opartą na roli.
Zgodnie z przyjętą procedurą badawczą następnym krokiem, służącym tym razem ocenie wpływu zastosowanych form teatralnych na proces kształtowania się poczucia godności u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, był arkusz obserwacji.
Założyłam, że stosowanie metody obserwacji pozwoli zgromadzić dane ukazujące, w których z określonych form teatralnych – improwizowanej dramatyzacji czy przez
strukturowanie gry – (zmienna niezależna) badani najczęściej dokonują oceny preferencji określonych wartości.
Pavis pisze, że „(…) każda gra opiera się na jakimś skodyfikowanym systemie
(…) zachowań i działań, które – w zależności od przyjętych założeń – mogłyby uchodzić bądź za rzeczywiste czy prawdopodobne, bądź za sztuczne czy teatralne” (Pavis,
s. 172-173).
Improwizowana dramatyzacja to działanie jednostki lub grupy osób, dla których punktem wyjścia jest określony pomysł czy temat, który próbują poprzez własne
spontaniczne zachowania i reakcje urzeczywistnić. Wykorzystując tę formę, określa się
sytuację wyjściową, postaci i zadania, natomiast nie podaje się rozwiązania sytuacji. Ta
zależy od rozwoju akcji dramatycznej tworzonej „na żywo”, w której z założenia powinien się wyłonić konflikt czy spór. Improwizowane dramatyzacje mogą być werbalne
i pantomimiczne, osadzone w konkretnej przestrzeni i niejednokrotnie wsparte środkami pozaaktorskimi, np. rekwizytem.
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Przygotowane tutaj improwizacje odwołują się do autentycznych zdarzeń, w których
konflikt leży nie w okolicznościach, a w postaciach. Improwizacje nie dotyczą konkretnych utworów literackich czy wątków sztuki. Nie jest ważna precyzja wykonania, ale sam
akt podjęcia tematu i spontaniczność, którą rozumiem jako „plastyczność i dostosowanie
postawy do nowej sytuacji lub uruchomienie nowych możliwości w sytuacji już poznanej”
(E. Orlik-Marciniak, 2000, s. 186). Dlatego, jak sądzę, rozwijać może się umiejętność najlepszego wykorzystania przez aktora własnych zasobów w różnych sytuacjach.
Pojawia się wtedy możliwość poszukiwania często niekonwencjonalnych środków
wyrazu w zakresie gestyki i słowa. Ta forma, daleka od biernego naśladowania rzeczywistości, opiera się przede wszystkim na swobodnej ekspresji ciała i aktywności emocjonalnej. Dla działań teatralnych oznacza to wykorzystywanie gry, by przekazywać sens
(istota tematu, pomysłu, zadania) w trakcie procesu kreacji.
Strukturowanie gry to pewien ciąg działań stanowiący przygotowanie scenicznej
realizacji roli, to w efekcie budowanie kreacji scenicznej, proces tworzenia spektaklu
teatralnego na podstawie scenariusza. Zastosowanie środków wyrazu, takich, jak gest,
mimika, intonacja głosu, rytm wypowiedzi wiąże się z określoną sytuacją sceniczną,
zgodną ze scenariuszem spektaklu. Forma ta opiera się na określonym z góry dialogu
(werbalnym lub pozawerbalnym) i sugestywnie zarysowanych postaciach. Od samego
początku określone zostają sytuacje, konflikt, intencje emocjonalne i w końcu rytm sceny. Ta forma teatralna wymaga zbierania informacji potrzebnych do zbudowania działania scenicznego. Dlatego granie konkretnych ról rozpoczyna omówienie dramaturgii
sceny: typów postaci, ich uczuć, dążeń, temperamentów, działań i ich motywacji. Ten
refleksyjno-analityczny etap pozwala wykonawcom ustosunkować się do granej postaci,
ocenić relację między postaciami, wyciągać wnioski odnośnie zaistniałych zachowań.
Zatem w odróżnieniu od improwizowanej dramatyzacji główny konflikt, rozwój
akcji od zawiązania przez punkt kulminacyjny do rozwiązania, jest od początku wyraźnie określony. Podobnie jak w improwizowanych dramatyzacjach i tu na końcu każdej
sceny następuje zebranie wiedzy oraz odniesienie jej do własnych przeżyć i doświadczeń.
Należałoby podkreślić, iż wypowiadanie się na temat własnych przeżyć poprzez
granie konkretnych, strukturowanych ról często jest łatwiejsze niż uczynienie tego
w trakcie przebiegu improwizacji. Tak może się stać z powodu np. braku wcześniejszych
doświadczeń z improwizacją czy obawą przed ośmieszeniem, które by mogło zaistnieć
podczas improwizacji (ochrona swego poczucia bezpieczeństwa).
Jedna i druga forma poprawnie zastosowana może, wzbogacać osobiste doznania, będąc rezultatem projekcji samego siebie w odmiennych warunkach. Może tak
się zdarzyć, gdy sposób prowadzenia prób będzie taki – zgodnie z tym, co postulował
M. Czechow – by wykonawca przeżywał wszystko, co dzieje się na scenie, jako własną
twórczość.
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W arkuszu obserwacji zaznaczano kategorie zachowań badanych w określonych
formach działań scenicznych:
• Kategoriami zachowań były:
A – wyrażanie opinii na temat sytuacji…
		 (tak jest dobrze w sytuacji godnościowej, tak jest źle w sytuacji
		antygodnościowej);
B – wykazanie gotowości działania godnościowego wobec sytuacji...
		 (w tej sytuacji powinno się, można by...);
C – samodzielne podjęcie działania godnościowego w sytuacji...
		 (ja zrobiłbym...);
D – dokonanie oceny własnego postępowania wobec sytuacji...
		 (zrobiłem tak bo...).
•• Formami działań teatralnych były:
Improwizowane dramatyzacje (Id);
Strukturowana gra (Sg).
••• Wartości oceniane w scenkach:
Scenka I.
Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy.
Scenka II.
Narażanie się innym w obronie własnego zdania.
Scenka III.
Lojalność wobec innych.
Scenka IV.
Umiejętność przyznania się do błędu.
Scenka V.
Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści.
Scenka VI.
Pozwalanie na poniżanie własnej osoby.
Scenka VII.
Wywyższanie się.
Scenka VIII.
Kłamstwo.
Maksymalna ilość odpowiedzi wszystkich badanych na cztery zadane pytania
w jednej scence: podczas improwizowanej dramatyzacji 84 (4 x 1 x 21), podczas strukturowanej gry 84 (4 x 1 x 21).
Łącznie podczas wykorzystania tych dwóch form teatralnych w pracy na konkretną scenką można uzyskać maksymalnie 168 odpowiedzi od wszystkich badanych.
Maksymalna suma odpowiedzi uzyskanych od wszystkich badanych, podczas
ośmiu scenek, na konkretne pytanie (A lub B lub C lub D) łącznie w improwizowanych
dramatyzacjach i strukturalizowanej grze to 336.
Maksymalna suma odpowiedzi uzyskanych od wszystkich badanych, podczas
ośmiu scenek, na cztery zadane pytanie (A, B, C, D) w improwizowanych dramatyzacjach to 672 (4 x 1 x 21 x 8) i tyle samo w strukturowanej grze.
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Arkusz obserwacji
Ilość
wypowiedzi

A•
B
C
D

Scenka
I •••

••

Scenka
II

Scenka
III

Scenka
IV

Scenka
V

Scenka
VI

Scenka
VII

Scenka
VIII

• Kategorie wypowiedzi (za każdą odpowiedź 1punkt)
• • Formy działań teatralnych
• • • Wartości oceniane w scenkach

Każdej z ośmiu scen poświęcono prawie taką samą liczbę godzin. Dlatego działania teatralne dotyczące tematyki jednej scenki odbywały się 2 razy w tygodniu po
1,5 godziny przez 3 tygodnie, czyli działania teatralne dotyczące konkretnej tematyki
scenki zajmą 9 godzin, łącznie opracowanie wszystkich scenek to 72 godziny działań teatralnych. Zapis odpowiedzi badanych nastąpił po określonym etapie pracy nad jedną
scenką, po rozegraniu jej w formie improwizowanej dramatyzacji i strukturowanej grze.
Określone kategorie wypowiedzi rejestrowano w arkuszu (pionowa kreska), co pomogło określić liczbę osób wypowiadających się podczas improwizowanej dramatyzacji (Id)
i podczas strukturowanej gry (Sg).
Kolejnym krokiem w fazie opracowania strategii działań usprawniających rozumienie i planowanie własnych zachowań godnościowych było dokonanie analizy dokumentacji młodzieży niepełnosprawnej (orzeczenie psychologiczne, arkusze spostrzeżeń, karty zdrowia) i rozmowę z wychowawcami oraz analizę dokumentacji dotyczącej
środowiska wychowawczego (obecność obojga rodziców, stan formalny rodziny, wykształcenie matki, ojca, liczba rodzeństwa, warunki ekonomiczne rodziny).
Przygotowano także dobór próby badawczej opartej o analizę dokumentów, wywiad z wychowawcą szkolnym i analizę cech formalnych badanego środowiska wychowawczego.
W doborze celowym osób badanych uwzględnione zostały następujące kryteria:
–– wiek badanych osób: 17-19 lat
–– poziom niepełnosprawności intelektualnej; niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (II Wechsler = 55 – 69 / II; Terman-Merill = 52 – 68)
–– opinię wychowawców (słaba motywacja do nauki i osiąganie niskich ocen
oraz wykazywanie słabego kontaktu z rówieśnikami w klasie).
Dobór małej ilości osób do badań tłumaczy się faktem, iż prowadzenie i jednoczesne badanie procesu twórczego w większej grupie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na
rzetelność procesu badawczego.
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Dobór grupy wiekowej młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim do prowadzonych badań był istotny ze względu na założenia teoretyczne. Musiał on być taki, by
pozwolił na zauważenie istotnych zachowań i potencjalnych zmian pod wpływem zastosowanych działań teatralnych.
Ten etap rozwojowy został wybrany celowo ze względu na to, że:
1. jest to etap, w którym wyraźnie występuje świadomość własnego upośledzenia, co wiąże się ze świadomością zauważanej odmienności, przypisania do
„gorszej” grupy społecznej, ograniczonego wyboru zawodu (I. Obuchowska,
1999);
2. pojawia się tendencja poszukiwania własnej tożsamości, poszukiwania swojego miejsca w życiu, choć jak pisze I. Obuchowska, „jak nasilone są te procesy
u młodzieży lekko upośledzonej, trudno orzec” (I. Obuchowska, 1999, s. 231).
Jeśli uznać, że jest to u 17-19-letniej niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży
okres kształtowania się poczucia własnej tożsamości, można odwołać się do zaproponowanej przez Straś-Romanowską w odniesieniu do młodzieży w normie intelektualnej
jednej z trzech głównych płaszczyzn, na których toczy się wzmożony w okresie młodzieńczym proces kształtowania się tożsamości podmiotu, a mianowicie do płaszczyzny
samookreślenia, w której pada pytanie: kim jestem? Odpowiedź na to pytanie dotyczy,
według Romanowskiej, między innymi wartości ważnych dla jednostki i które chce realizować, przekonana o ich sensowności. Na tej płaszczyźnie w wyniku różnorodnych
refleksji, doświadczeń, wyborów i działań buduje się „swoista koncepcja własnej osoby”
(M. Straś-Romanowska, 2001, s. 17-25).
Podobnie, współczesny filozof, rozwijający koncepcję osobowej tożsamości –
Ch. Taylor – sytuuje pytanie „kim jestem?” w przestrzeni dokonywania fundamentalnych wartościowań. Posiadanie orientacji w moralnej przestrzeni jest według Taylora
utożsamiane z posiadaniem tożsamości, która ów „horyzont moralny” wyznacza. Stwierdza on, że „(...) tożsamość jest definiowana przez zobowiązania i identyfikacje, które dostarczają ramę (frame) lub horyzont, w obrębie którego mogę określić [... ], co jest dobre
lub co jest wartościowe, lub co powinno się robić, co popieram lub czemu stawiam opór.
Innymi słowy jest to horyzont, wewnątrz którego jestem w stanie zająć stanowisko” (za:
R. Tańczuk, 1997, s. 136).
Należy zauważyć, że aby osoba mogła zadać sobie pytanie „kim jestem?”, musi egzystować w fundamentalnej przestrzeni moralnej, przyjętej za ontologicznie podstawową. Aby odnaleźć w tej przestrzeni własne położenie wobec rzeczy, które mają znaczenie –
jak słusznie zauważa Taylor – „(...) podmiot musi być kimś, kto ma własne stanowisko,
kto jest w stanie wypowiadać się w swoim własnym imieniu. Musi mieć wiedzę o swoim
położeniu, jak i o tym, co chce odpowiedzieć” (tamże, s. 138). Autor ponadto zauważa
związek miedzy odkrywaniem siebie a twórczością artystyczną. „Odkrywanie siebie wy151

maga poiesis, czyli tworzenia” (Ch. Taylor, 2002, s. 64). Ono bowiem może człowieka
w pewnym sensie nauczyć, jak się dochodzi do samookreślenia.
Podobnie uważa M. Malicka, pisząc, że odkrywanie siebie, rozpoznanie własnej
tożsamości staje się możliwym między innymi dzięki aktom ekspresji. Autorka tak pisze o funkcji ekspresji z punktu widzenia samego artysty: „Ekspresja pozwala mu (...)
na poznanie charakteru własnego doświadczenia, którego w innym razie nie potrafiłby ująć tak jasno, i które dopiero w procesie ekspresji głębiej poznaje” (M. Malicka,
2002, s. 270).
Założyłam, w związku z tym, że niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim
młodzież określi swój stosunek do zachowań godnościowych i antygodnościowych, gdy
będzie mogła w artystycznym akcie twórczym artykułować, co rozróżnia, rozumie i co
wybiera jako bardzo wartościowe, dobre i sensowne. W ten sposób, jak się wydaje, młodzież ma szansę ukazać swą orientację moralną i dokonać samookreślenia się w tej przestrzeni. To, jak ocenia postępowanie własne i innych oraz jakie alternatywne wybory
podejmuje, kierując się odczuwanymi i uznawanymi wartościami, wykreśla jej stosunek
do siebie samej. Odczuwanie szacunku do siebie samego ma swoje źródło w tych decyzjach i czynach osobowego „ja”, które zorientowane są na dobro. Poprzez doświadczanie
wartości swego czynu, odpowiedzialnej decyzji czy godnościowego zachowania się krystalizuje się poczucie godności osobistej. Jej kształtowanie się jest istotnym składnikiem
w procesie kształtowania się tożsamości, szczególnie moralnej.
Przedstawię teraz charakterystykę wprowadzania modelu działań teatralnych
w życie.
Wprowadzenie modelu działań teatralnych przebiegało według następujących
kroków:
–– przeprowadzenie (po badaniach pilotażowych) Testu wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych w grupie eksperymentalnej i kontrolnej (pretest);
–– opracowanie wyników Testu pod kątem parametrów: rozumienia przez badanych zachowań godnościowych innych osób (R); zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych (P1) oraz weryfikacji zdolności do planowania
godnościowych zachowań własnych (P2);
–– dokonano hierarchii poprawnych rozpoznań przez badane osoby zachowań
godnościowych i antygodnościowych, hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych oraz stopnia zgodności pierwszej i drugiej oceny dotyczącej planowania godnościowych
zachowań własnych (P1 i P2);
–– dokonano oceny poziomu poczucia godności badanych osób w pomiarze początkowym;
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–– przeprowadzono działania teatralne według przyjętego modelu. Dokonano
charakterystyki badanych osób ze względu na interesujące kategorie zachowań
ujęte w arkuszu obserwacji;
–– jako badanie końcowe (posttest) zastosowano ponownie w grupie eksperymentalnej i kontrolnej Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych
i opracowano wyniki pod katem tych samych parametrów co wcześniej (pretest);
–– przeprowadzenie po trzech miesiącach od badania końcowego w grupie eksperymentalnej Testu wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych,
w celu sprawdzenia, czy otrzymane wyniki w pomiarze posttestu (t2) utrzymują
się na tym samym poziomie. Porównanie wyników otrzymanych w pomiarze
dystansowym z wynikami uzyskanymi w badaniu pretestem (t1).
Zaplanowane badania kończyły się refleksją traktowaną jako baza planowania
działań teatralnych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. Służyła jej:
–– analiza i interpretacja poszczególnych wyników badań;
–– ocena poziomu kształtowania się u młodzieży poczucia godności poprzez działania teatralne;
–– weryfikacja proponowanego modelu działań teatralnych;
–– sformułowanie wskazówek metodycznych dotyczących działań teatralno-terapeutycznych dla nauczycieli pracujących z młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim.
3. Charakterystyka grupy badawczej i terenu badań
Pytania badawcze odnosiły się do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim, której środowiskiem wychowawczym jest dom rodzinny. Stanowią
oni grupę eksperymentalną.
Spośród uczniów klas drugich specjalnych Szkoły Zawodowej w Ostrowie Wielkopolskim wybrano 21 osób (12 chłopców i 9 dziewcząt).
Grupę kontrolną stanowiła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu. Grupa ta liczyła także 21 osób (12 chłopców i 9 dziewcząt), również te osoby zostały dobrane celowo, tak, aby spełniały takie same kryteria jak grupa
eksperymentalna. Analizowane grupy były zespołami jednorodnymi.
Badania prowadzono od września 2003 r. do czerwca 2004 r. We wrześniu 2003 r.
przeprowadzono badania wstępne i w tym też miesiącu rozpoczęto działania teatralne.
Zakończono je w marcu 2004 r. i także w tym miesiącu przeprowadzono badania końcowe. W czerwcu 2004 r. powtórzono jeszcze raz badania.
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Rozdział VI

Analiza wyników badań własnych

1. Rozumienie i planowanie godnościowych
i antygodnościowych zachowań przez badane osoby
Przed rozpoczęciem określonych działań teatralnych przeprowadzono, zgodnie
z założeniem, zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych  37. Wyniki badań przeprowadzonych Testem oceniało trzech sędziów kompetentnych.
Dokonując porównania wyników uzyskanych w tym teście przez grupę eksperymentalną i kontrolną w czasie t1 (pretest), należy stwierdzić, że w punkcie (poziomie)
wyjściowym nie ma żadnych istotnych statystycznie różnic pomiędzy tymi grupami.
W żadnej z ośmiu ocenianych sytuacji nie pojawiają się istotne różnice pod względem
parametru:
rozumienia przez badanych zachowań godnościowych innych osób, czyli oceny
zachowań godnościowych bohaterów scenki (R);
zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych (P1).
Pod tym względem obie grupy były homogeniczne.
Tylko w przypadku parametru weryfikacji zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych pojawiła się różnica istotna statystycznie (P2) (T1ZGOD;
Z = – 2,872; p = 004).
Grupa E wykazała większą zgodność planowania pierwszego i drugiego (średnia)
niż grupa K.

37 Opis Testu wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych znajduje się w rozdziale Procedura badań, techniki i narzędzia badawcze
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Grupy nie różnią się więc istotnie, jak pokazano w tabeli nr 2, testu nieparametrycznego Manna-Whitneya w tych parametrach, które – jak założono – w tych badaniach wyznaczają poziom poczucia godności.
Tabela nr 2. Wyniki testu Manna-Whitneya dwóch grup niezależnych w pomiarze początkowym.
U Manna-Whitneya

W. Wilcoxona

Z

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

T1S1_R

195,500

426,500

-,663

,507

T1S1_P1

209,000

440,000

-,296

,767

T1S1_P2

190,000

421,000

-,783

,433

T1S2_R

208,500

439,500

-,332

,740

T1S2_P1

212,500

443,500

-,222

,824

T1S2_P2

198,500

429,500

-,611

,541

T1S3_R

210,500

441,500

-,265

,791

T1S3_P1

215,000

446,000

-,147

,883

T1S3_P2

207,500

438,500

-,337

,736

T1S4_R

212,500

443,500

-,212

,832

T1S4_P1

201,000

432,000

-,517

,605

T1S4_P2

219,000

450,000

-,040

,968

T1S5_R

219,500

450,500

-,027

,979

T1S5_P1

220,000

451,000

-,013

,990

T1S5_P2

198,000

429,000

-,587

,558

T1S6_R

203,000

434,000

-,457

,648

T1S6_P1

204,000

435,000

-,435

,664

T1S6_P2

198,000

429,000

-,589

,556

T1S7_R

189,500

420,500

-,803

,422

T1S7_P1

218,500

449,500

-,052

,958

T1S7_P2

192,500

423,500

-,745

,456

T1S8_R

186,000

417,000

-,922

,357

T1S8_P1

196,000

427,000

-,646

,519

T1S8_P2

183,000

414,000

-,988

,323

T1ROZP1

220,000

451,000

-,013

,990

T1ROZP2

217,000

448,000

-,118

,906

T1ROZP3

200,000

431,000

-,625

,532

T1ROZP4

219,500

450,500

-,027

,978

T1ROZP5

220,000

451,000

-,013

,989

T1ROZP6

189,000

420,000

-1,028

,304

T1ROZP7

207,500

438,500

-,386

,700

T1ROZP8

187,500

418,500

-1,159

,246

T1RZG

206,500

437,500

-,366

,714

T1RZAG

203,000

434,000

-,477

,633

Istotność
dokładna
[2* (jednostronna)]
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T1ZGOD

121,500

352,500

-2,872

,004

T1LPR

146,500

282,500

-,183

,855

,857 (a)

T1LPP1

144,000

297,000

-,794

,427

,442 (a)

T1LPPG

125,500

245,500

-,344

,731

,735 (a)

T1PG

127,500

247,500

-,283

,777

,789 (a)

W badaniach empirycznych uznano, że poczucie godności zostanie określone
przez dwa parametry, którymi jest rozumienie przez badanych zachowań godnościowych (R) i zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych (P1). Rozpoznawanie konkretnej sytuacji, jak założono, miało być bezpośrednim dowodem jej
rozumienia (odpowiedź na następujące pyt. 2a: „Jeżeli uważasz, że... robi dobrze, to
powiedz, dlaczego robi dobrze?, dlaczego tak jest dobrze? i 2b: „Jeżeli uważasz, że... robi
źle, to co teraz powinien zrobić?, dlaczego tak jest źle?”).
Rozumienie przez badanych zachowań godnościowych innych osób oraz zachowań antygodnościowych polegało na ocenie zachowań godnościowych bohaterów scenki. Za sytuację poprawnie rozpoznaną przez badanych uznano tę, która w opinii sędziów
kompetentnych uzyskała co najmniej 1 punkt. Stopień poprawności dokonanej przez
badanych oceny mógł być różny, zmieniał się – od minimalnej poprawności [1 pkt] do
pełnej poprawności [4 pkt]. Uzyskana liczba punktów była więc uzależniona od jakości
oceny, stąd też powstała hierarchia poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych
i antygodnościowych. W taki sam sposób dokonano hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych.
Jak wynika z badań początkowych, w grupie E i K przeważało rozpoznawanie
przez badanych zachowań antygodnościowych nad godnościowymi (E: 69 rozpoznań
antygodnościowych na 84 możliwe, 59 rozpoznań godnościowych na 84 możliwe;
K: 66 rozpoznań antygodnościowych na 84 możliwe, 56 rozpoznań godnościowych na
84 możliwe), co mogłoby świadczyć, iż sytuacje społeczne wywołujące emocje negatywne są im bardziej bliskie, są dla nich sytuacjami bardziej rozpoznawalnymi niż te wywołujące emocje pozytywne i dlatego badanym łatwiej było określić czego nie chcą, niż
czego chcą. Podobnie, jeśli idzie o kwestię nierozpoznania w prezentowanych scenkach
tych dwóch typów zachowania się. Suma nierozpoznanych przez badanych zachowań
godnościowych była wyższa od sumy nierozpoznanych zachowań antygodnościowych,
zarówno w grupie E, jak i K. Badani najprawdopodobniej dlatego też częściej planowali
własne zachowania godnościowe wobec rozpoznanej sytuacji antygodnościowej.
Natomiast stopień zgodności pierwszej i drugiej oceny dotyczącej planowania własnych zachowań godnościowych u wszystkich badanych z grupy E wahał się od pełnej
do dużej zgodności, pomimo iż aż 7 osób z tej grupy nie potrafiło zaplanować swego
godnościowego zachowania się (P1) w ponad połowie zaprezentowanych im sytuacji.
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W grupie K stopień zgodności uplasował się od średniej do dużej, natomiast tylko
2 osoby nie potrafiły w ponad połowie scenek podać poprawnych odpowiedzi.
Sytuacja, w której badani z obydwu grup wykazali najwięcej różnic (P2 – P1), to
sytuacja dotycząca występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy (scenka I),
zmieniali zdanie po podaniu im rozwiązania na bardziej konstruktywne.
Hierarchia poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i antygodnościowych dokonanych przez badane osoby w grupie E w badaniu początkowym wskazała
najwyższą poprawność w odniesieniu do sytuacji kłamstwo (scenka VIII 147 punktów)
i sytuacji umiejętność przyznania się do błędu (scenka IV 135 punktów). Podobnie
w grupie K. Te dwie sytuacje także w parametrze planowania godnościowych zachowań własnych zyskały najwyższe miejsce w hierarchii z porównywalną ilością punktów.
Pozostałe sytuacje prezentowane w Teście w odniesieniu do rozumienie i planowania
godnościowych zachowań własnych zajęły różne miejsca, i tak np. sytuacja schlebiania
innym, by osiągnąć korzyści (scenka V), została w grupie E najsłabiej rozpoznana przez
badanych i zajęła ostatnie miejsce w hierarchii parametru rozumienia (R). Natomiast
planowanie godnościowych zachowań własnych w sytuacji schlebiania innym, by uzyskać określone korzyści, „wyprzedziło” sytuację wywyższania się (scenka VII) i narażania się innym w obronie swego zdania (scenka II). Podobnie przedstawiała się sytuacja
dotycząca wywyższania się (scenka VII), która w hierarchii poprawnych rozpoznań była
na miejscu trzecim, zaś w hierarchii zdolności do planowania godnościowych zachowań
własnych zajęła siódmą pozycję. Można zauważyć w ocenie badanych istnienie rozbieżności między parametrem rozumienie (R) i planowanie godnościowych zachowań (P1)
i tak: parametr P1 w grupie E był wyższy od parametru R w trzech sytuacjach, w tym
dwóch antygodnościowych (scenka V, VI). W grupie K natomiast zdarzyło się to aż
w pięciu sytuacjach (scenka III, IV, V, VI, VIII), co mogłoby świadczyć, że badani trafniej planują swe zachowania w konkretnej sytuacji, niż ją rozumieją.
2. Wpływ działań teatralnych na rozumienie i planowanie zachowań
godnościowych przez badane osoby w sytuacji kłamstwa
Zaprezentuję opis wybranych realizacji działań teatralnych według opracowanego
modelu działań teatralnych  38 oraz dokonam analizy zastosowanego arkusza obserwacji  39,
w którym zaznaczano kategorie zachowań badanych osób w określonych formach działań scenicznych.
38
39

Opis modelu działań teatr. znajduje się w rozdz. Procedura badań, techniki i narzędzia badawcze
Opis arkusza obserwacji znajduje się w rozdz. Procedura badań, techniki i narzędzia badawcze
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Działania teatralne prowadziłam zgodnie z projektem badawczym, wzbogaconym
o zajęcia wstępne, przygotowawcze.
Zajęcia wstępne wprowadziłam z uwagi na fakt, iż – jak wynika z badań empirycznych E. Pasternak – młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim uznaje wprowadzanie w nową sytuację bez uprzedzenia za jedną z najbardziej stresujących
(E. Pasternak, 1996). Zajęcia wstępne polegały na zainteresowaniu grupy propozycją
wspólnego zbudowania spektaklu teatralnego. Służyły wzbudzeniu pozytywnej motywacji do uczestnictwa w działaniach teatralnych oraz zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy zespołowej, jakimi jest nawiązanie pozytywnych kontaktów,
budowanie wzajemnego zaufania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Osiąganie
takich umiejętności wymaga wytworzenia jak najwcześniej partnerskich stosunków
z uczestnikami i stałe dostarczanie im wsparcia.
Przedstawiłam grupie ogólne ramy zajęć. Objaśniłam, na czym polegać będą stałe, zasadnicze etapy działań teatralnych, które miały powtarzać się w pracy nad każdą
kolejną scenką według następującej kolejności: Ćwiczenie; Poszukiwanie; Integracja;
Działanie. Określiłam także moją rolę w tych zajęciach. Była ona zgodna z poglądem, iż
„czasami odczucia, przeżycia, klimat zajęć wyzwolą większe refleksje, niż wnioski wyrażone wprost” (K. Parys, J. Pilecki, 2003, s. 252).
Poszczególne kroki zostały skomentowane, wytłumaczone w taki sposób, by
uczestnicy, którzy mieli wątpliwości czy niejasności, zrozumieli ich sens. Ponieważ należało stworzyć bezpieczną przestrzeń dla przeżycia i wyrażania swoich myśli i uczuć,
zaproponowałam grupie zasady pracy, które jednocześnie stanowić miały normy obowiązujące podczas zajęć:
1. tutaj myślę, czuję i robię to wszystko, co pozwala mi na bycie takim, jakim jestem;
2. mam prawo powiedzieć co myślę i co czuję, wyrazić swoją opinię;
3. mam prawo do aktywności i do milczenia;
4. mam prawo czegoś nie umieć lub nie rozumieć;
5. tutaj mogę czegoś chcieć czy pragnąć;
6. tutaj akceptuje się moją złość, gniew (przeżywane pobudzenia emocjonalne),
które mam prawo wyrazić;
7. mam prawo zaprezentować swoje zdolności i umiejętności;
8. chcę razem z innymi spróbować i doświadczać czegoś nowego;
9. słucham uważnie, co inni mówią, ale ich nie oceniam (każdy ma prawo do odmiennych poglądów).
Podanie tych zasad miało na celu stworzenie od początku atmosfery akceptacji
i bezpieczeństwa, z drugiej strony ich przestrzeganie miało wesprzeć prawidłowy przebieg spotkań, pomóc w sprawnym rozwiązywaniu ewentualnych problemów i stanowić
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konkretną formę wzmocnień pozytywnych. Można by także przypuszczać, że określenie
zasad w jakimś zakresie może stanowić miarę późniejszego oceniania efektów działań
teatralnych, a nawet indywidualnych osiągnięć uczestników.
Zmotywowanie uczestników do podjęcia działań teatralnych było długotrwałe
i niejednolite. Jak wskazują liczne badania (Kościelak, Bartkowicz, 1994; Rola, 1996;
Pilecka, 2000), osoby z obniżonymi możliwościami intelektualnymi wykazują m.in.
wyższe poczucie kontroli zewnętrznej niż wewnętrznej, na ich funkcjonowanie społeczno-emocjonalne wpływa zależność od otoczenia zewnętrznego i podwyższony poziom lęku oraz oczekiwanie niepowodzenia (za: K. Parys, J. Pilecki, 2003). Warunkiem
jednak skutecznego postępowania teatralno-terapeutycznego jest właśnie pozytywna
i obiektywna motywacja, dlatego tak ważnym było, by badani podjęli i kontynuowali
zajęcia z własnej woli, widzieli w nich sens i odczuwali osobistą satysfakcję oraz uznali
je za coś na tyle ważnego, by poświęcić temu swój wolny czas. Świadomie nie zaznaczyłam, iż mogą uczestniczyć w nich dobrowolnie, ponieważ obawiałam się, że nie znając
tego typu działań wcześniej, lub obawiając się jego nowości, przy jednoczesnym braku
znajomości osoby prowadzącej, czy kojarząc je z kolejnymi zajęciami szkolnymi, z góry
zrezygnują z nich.
Na początku (1 spotkanie wprowadzające) aż siedem osób (6 chł., 1 dz.) wyraziło
wątpliwość, czy chcą chodzić na zajęcia, twierdząc między innymi, że „to jest zabawa dla
dzieci”; „nie będę robić z siebie głupka”; „przyjdę, bo pani kazała”; „mogę być, ale nic
nie będę robić”; „jak K. nie przyjdzie, to ja też”; Grupa chłopców (6) wyrażała takie opinie, pod wpływem K., którego uznawali za swego „przywódcę”. Choć powstała spirala
negatywnych emocji, nikt z tej szóstki nie opuścił zajęć, zaakceptował zaproponowane
przeze mnie zasady pracy i – co ciekawsze – zjawił się na kolejnych zajęciach. Jedna
z dziewcząt tak określiła swe oczekiwania: „chcę chodzić, bo kiedyś udawałam królewnę,
byłam pomalowana i to było fajne, tylko czytałam z kartki, a teraz nie chcę”. Z kolei trzy
osoby (2 chł., 1 dz.) w ogóle nie wyraziły swej opinii, wykonywały wstępne ćwiczenia
bez okazywania jakichkolwiek emocji. Na zajęciach wstępnych pięć osób zadeklarowało, że lubi śpiewać, dziesięć, że tańczyć na dyskotece przy dźwiękach rapu, dwie rysować,
cztery osoby nie potrafiły precyzyjnie nazwać, co lubią robić, a dwie powiedziały, że lubią palić papierosy. Każdy szczegół pojawiający się na tym etapie jest szczególnie ważny
i wymaga nieustannej, dyskretnej uwagi prowadzącego, tym bardziej, osoby niepełnosprawne umysłowo wysyłają niejednoznaczne sygnały komunikacyjne i demonstrują
sprzeczne emocje. Podczas jednej propozycji (ćwiczenie z płachtą) chłopiec (ŁW) dotąd
trwający jakby w bezczynności, siedzący w wełnianej czapce naciągniętej na oczy, nagle
wstał i „pokazał” koleżance, co powinna zrobić, po czym znowu usiadł jak poprzednio. W późniejszej pracy często stosował strategie pasywnego oporu, z jednej strony nie
chciał zerwać relacji z otoczeniem, z drugiej starał się utrzymać wybiórczość percepcji.
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Takie zachowanie było zawsze sygnałem zwiastującym kryzys stabilności emocjonalnej,
coś mu się wyraźnie nie podobało, choć nie potrafił tego zwerbalizować czy zinterpretować. Podobnie reagował chłopiec (SzŚ) stojący jakby w obronie własnej przy otwartych
drzwiach na korytarzu, gdyż pojmował nową sytuację jako zbyt trudną czy niebezpieczną. W ten sposób, jak sadzę, przeciwstawiał się przeżywanym aktualnie trudnościom, by
w efekcie nie utracić poczucia kontroli nad tym, w czym właśnie uczestniczy.
Konieczna jest więc nie tylko znajomość każdego uczestnika pod względem jego
rozwoju intelektualnego oraz środowiska rodzinnego, ale zauważanie tak ważnego dla
dalszej pracy terapeutycznej i artystycznej momentu, jakim są punkty przełomowe, które wymagają największego wsparcia.
Jak potwierdziły późniejsze obserwacje zajęć, jedni wymagali szerszego zastosowania ćwiczeń wyciszających, inni z kolei bardziej aktywizujących. Każde ćwiczenie dostarcza nowych informacji o uczestnikach, tym samym stanowi kryterium doboru następnych. Uwzględnienie indywidualnego tempa pracy, możliwości czy ograniczeń każdego
uczestnika zawsze stanowić powinno punkt wyjścia dla projektowania kolejnego spotkania. Wydaje się, że przebieg ćwiczeń celowo dobranych dla realizacji celu głównego,
jakim jest kształtowanie poczucia godności uczestników, wymaga, by krok po kroku
umożliwiać i wzmacniać u nich chęć prezentacji własnego punktu widzenia, przy jednoczesnym uwzględnianiu poglądów innych osób. Takie założenie sprzyja budowaniu
pozytywnego współdziałania w zespole, tworzy efektywne więzi międzyludzkie, a także
pozwala doświadczać, iż samodzielność nie musi być bolesna.
Jedna z dziewcząt (BF) np. wyraźnie unikała kontaktu wzrokowego, trudno
było odkryć jej rzeczywisty nastrój. Na każde zapytanie skierowane do grupy siedzącej
w kręgu cofała się w panice, kryjąc za plecami koleżanki. Pod koniec drugiego spotkania
wprowadzającego zaczęła nieśmiało uśmiechać się do mnie, odczuwany strach zmniejszył się. Z późniejszej rozmowy wynikało, że w klasie bardzo często śmiano się z tego,
co mówi, podobnie reagowano w domu rodzinnym, gdy próbowała coś samodzielnie
zrobić. Pozornie bierne osoby, nie uczestniczące w pierwszych ćwiczeniach, zajmowały
(zmieniały) miejsce tak, aby jednak obserwować, co się dzieje. Nie zachęcałam ich szczególnie do działań, gdyż uznałam, iż znakiem rozbudzenia ich zaciekawienia jest już fakt
pozostania, rzucania ukradkowych spojrzeń, niezajmowania się czym innym (np. telefonem komórkowym). Ponadto zbyt intensywna zachęta z mojej strony czy za szybka
próba kontaktu mogła stać się dla uczestników źródłem stresu, wynikającego z obawy
ośmieszenia się czy poniesienia porażki, co zagraża wyraźnie przejawiającej się u osób
niepełnosprawnych potrzebie uznania czy akceptacji (por. W. Loebl, 1991).
Ponad połowa badanych nie uczestniczyła czynnie w pierwszych dwóch spotkaniach.
Siedziała w kręgu. Przypomniałam pod koniec zajęć punkt 2. wcześniej zaproponowanych
zasad pracy i doceniając ćwiczących, zwróciłam się także do siedzących tylko „obserwato160

rów”. Podkreśliłam fakt dokonania przez nich czegoś istotnego dla zajęć, czyli podjęcia
własnej decyzji, dokonania wyboru. W taki sposób chciałam pokazać, że obdarzam
każdego z uczestników szczególną uwagą. Efektem tego była wypowiedź Ł. M.: „przyszedłem, bo Pani na mnie nie krzyczała, gdy nie chciałem robić, bo mi się nie chciało”.
Taki sposób uczestnictwa w pierwszych zajęciach jest, jak sadzę, normalny dla
każdej nowej grupy, w tym przypadku uczestników nieaktywnych było proporcjonalnie
więcej niż aktywnych, co wynikać może z małego poczucia własnej wartości, lęku przed
oceną i tak często odczuwanej przez niepełnosprawnych intelektualnie bezradności czy
braku zaufania do innych ludzi. Dlatego wiązanie atmosfery życzliwości i otwartości
z zachętą uczestniczenia w działaniach rozbudzić miało u badanych przede wszystkim
oczekiwanie przyjemnych przeżyć.
Aby przekonująco zachęcić do kolejnych spotkań, należało zagwarantować niezbędną wolność tworzenia, proponować ćwiczenia w formie oferty związanej z w miarę
rozpoznanymi indywidualnymi zdolnościami i zainteresowaniami, z uwzględnieniem
ograniczeń każdego z uczestników. Uznałam, że ukierunkowanie początkowych działań
na rozwijanie doświadczeń motorycznych i pobudzanie zmysłów w obszarze indywidualnego rytmu będzie o tyle uzasadnione, iż w znacznym stopniu będę mogła odwołać
się do tego, co uczestnicy już potrafią, a jednocześnie poznam zakres informacji prezentowany poprzez sygnały komunikacji niewerbalnej. Wiedząc o obniżonym funkcjonowaniu zmysłu słuchu (zaburzenie rozwoju percepcji słuchowej łącznie z bezpośrednią
pamięcią słuchową i wadliwą wymową 12 osób), chciałam podjąć próbę spojrzenia na
badanych przez pryzmat ich doznawania świata zmysłowego. Ponieważ do grupy czucia
teleceptywnego, oprócz słyszenia, należy także widzenie i powonienie, właśnie do tych
dwóch ostatnich zmysłów odwołałam się w pierwszych ćwiczeniach, jako do wybranych kanałów informacyjnych. Starałam się łączyć „nabyte” przez poszczególne zmysły
doświadczenia w kolejnych ćwiczeniach. Stosowałam zasadę: w każdej grupie ćwiczeń
dostarczać nowych przeżyć, tak, by ich zmienność zapobiegała schematyzmowi działania i otwierała przestrzeń dla szeroko pojętej indywidualizacji badanych. Do każdej
grupy nowych ćwiczeń wprowadzałam już poznany wcześniej element, by badani czuli
się bezpiecznie, i by ich ośmielić. Obserwując ćwiczących, modyfikowałam dynamikę
ćwiczeń. Badani reagowali zarówno na nadmiar bodźców, jak i ich niedostatek. Z tego
powodu czas na wykonanie ćwiczenia był relatywny, uzależniony od stopnia zainteresowania danym ćwiczeniem, jego rozwojem w określonym kierunku czy pojawiającą się
u badanych męczliwością (docelowo poprzez stymulowanie doznań, wrażeń zmysłowych, segregowania i rozróżniana bodźców przez badanych zmierzałam do wzbogacenia ich wielozmysłowego odbierania rzeczywistości, zwiększenia obszaru doznawania
i odczuwania zmysłowego, co jest, moim zdaniem, w kształtowaniu świadomości swego
ciała będącego istotnym medium w teatrze bardzo pomocne).
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Z kolei sprawność motoryczna, fizyczna jest ważną i niezmiernie cenioną, a często
przecenianą wśród niepełnosprawnych intelektualnie cechą (por. K. Parys, J. Pilecki,
2003).
Współcześnie wyznacznikiem postępowania terapeutycznego w rewalidacji m.in.
niepełnosprawnych intelektualnie stała się określona rozwojowa kolejność: motoryka –
poznanie – adekwatność społeczna. Ponadto komunikacja niewerbalna częściej (co
później wyraźnie się potwierdziło) pozwala nawiązać relację, która może być szczególnie utrudniona do nawiązania przez osoby niepełnosprawne na poziomie werbalnym.
W tym celu wzmacniałam spontaniczne impulsy ruchowe, uznając za M. Wiszniewskim, że to właśnie w formie fizycznych działań ujawniają się zrepresjonowane aspekty
siebie (Wiszniewski, 2003, s. 46).
Zaproponowane ćwiczenia nie miały na celu próby regulacji czy korekty zaburzeń
psychomotorycznych, które w większości mieli badani. Nie skupiałam się na tym, by
poprawiać słabe u większości wyczucie rytmu, czasu czy przestrzeni, czyli nieważna była
poprawa koordynacji ruchowej. Chodziło bardziej o wywołanie radości płynącej z ruchu, wywołanie relacji poprzez wspólną aktywność ruchową, co miało stanowić punkt
wyjścia dla późniejszych ćwiczeń, czyli redukcji tendencji do izolowania się czy obniżenia lęku przed bliskością oraz odkrywania niewykorzystanych właściwości motoryki.
Próba osiągania przez badanych świadomości odczuć fizycznych była najistotniejsza, nie
tyle ze względu na późniejszą zespołową pracę teatralną, co z uwagi na to, że brak jej
staje się często przyczyną trudności w tworzeniu relacji w ogóle.
Początkowo aż 4 osoby na 8 ćwiczących naśladowało ruchy pozostałych, można
powiedzieć podporządkowało się grupie. Powielanie szablonowych zachowań, deficyt
aktywności – własnej w sytuacji zadaniowej (naśladowanie innych) u niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży, jak wynika z badań, jest przejawem zewnątrzsterowności
(za: P. Kurtek, 2002, s. 227). Zaproponowałam podczas drugiego spotkania o najpierw
jednej z dziewcząt „naśladujących”, by rozpoczęła kolejne ćwiczenie, które nazwałam
„naśladuj, co robię”. Celem było przede wszystkim spowodowanie, by odważyła się na
samodzielność, poczuła, że grupa podziela jej ruch, że jest on przez nich zrozumiany.
Ta propozycja sprzyjała w pewnym zakresie rytmicznej aktywności grupy, co zauważyli
pozostali, jeszcze nie ćwiczący, uczestnicy działań teatralnych. Ponieważ ćwiczenie „naśladuj, co robię”, nie sprawiło nikomu trudności, zaproponowałam jego prowadzenie
także dwóm innym osobom (chł.). Tym razem, by mogły łatwiej doświadczyć siebie
w roli osoby prowadzącej, wprowadziłam określony rytm i tempo, wykorzystując muzykę rapową. Wyraźnie u samych prowadzących ruch ciała był ograniczony do ruchu rąk,
przeważnie systematycznie powtarzalnego. W tej rapowej konwencji pojawiły się jednak
próby spontanicznych zachowań ruchowych (zdecydowane, nie schematyczne jak dotąd, ruchy rąk, gdy krzyknęłam „jesteś zły”), na co pozostali ćwiczący reagowali, powta162

rzając je już mniej harmonijnie, co jednak przekonywało, że potrafią skupić swą uwagę
na prowadzącym czy zadaniu, gdy coś jest dla nich szczególnie interesujące lub bliskie.
Zaobserwowałam u większości ćwiczących (u 5 osób na 8 na pierwszym spotkaniu; u 7 na 11 osób na drugim spotkaniu) gwałtowność ruchów w momencie rozpoczęcia czegoś nowego i utrzymujące się napięcia różnych partii mięśni, szczególnie twarzy
i barków. Jedna z wyraźną stereotypią ruchową. Aby zmniejszyć to emocjonalno-fizyczne napięcie (spowodować chwilowe uwolnienie się od fizycznego napięcia), zastosowałam od początku i systematycznie kontynuowałam później elementy relaksacji Jakobsona. W niej uczestniczyły wszystkie ćwiczące osoby (8; 11), uznając ten moment za
dobrą zabawę.
W czasie dwóch spotkań wprowadzających udało się ćwiczącym, w różnym natężeniu:
–– doświadczyć relacji poprzez wspólny ruch, bez wchodzenia w interakcje,
–– poszerzyć odczucia fizyczne, także fizycznego zmniejszenia się napięć,
–– przestrzegać ustalonych i zaakceptowanych zasad pracy, szczególnie p. 2, 3, 4.
Po zajęciach wstępnych przystąpiłam do działań teatralnych zgodnie z przyjętym
modelem działań teatralnych.
Działania teatralne prowadzone zgodnie z opracowanym modelem zostaną
przedstawione na przykładzie dwóch scenek: „Kłamstwo” i „Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści”.
Opiszę tylko wybrane spotkania z poszczególnych etapów modelu działań teatralnych i dlatego wystąpi brak chronologii. Etapy jednak następowały po sobie kolejno,
zatem np. etap 2 Poszukiwanie poprzedzony był etapem 1 Ćwiczenia, a etap 3 Integracja – etapem Ćwiczenie i Poszukiwanie. Koniecznie należy podkreślić, iż w pracy nad
finalizacją sceniczną jednej scenki, spotkania piąte i szóste dotyczyły samej realizacji teatralnej. Z tego powodu nie zachodziła potrzeba etapu 2 Poszukiwanie i 3 Integracji,
czyli końcowe spotkania w rezultacie składały się z etapu 1 Ćwiczenie oraz 4 Działanie.
Działania rozpoczęłam od pracy nad scenką VIII Kłamstwo, ponieważ ta właśnie
sytuacja została przez badanych najlepiej rozpoznana w badaniu początkowym.
Scenka VIII. Kłamstwo
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i antygodnościowych (R) uzyskała największą liczbę punktów w grupie eksperymentalnej (147 punktów). Także po działaniach teatralnych scenka VIII Kłamstwo zajęła pierwsze miejsce
w hierarchii rozpoznań zachowań godnościowych i antygodnościowych uzyskując 173
punkty. Podobnie jeśli chodzi o zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych (P1), ilość uzyskanych punktów była najwyższa. Po działaniach teatralnych scenka VIII Kłamstwo także zajęła pierwsze miejsce w hierarchii P1, uzyskując 192 punkty.
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Nie pojawiła się też różnica między pierwszym planowaniem godnościowych
zachowań (P1) a drugim planowaniem (P2), co mogło świadczyć, że uczestnicy byli
w pełni przekonani co do słuszności zadeklarowanego własnego zachowania się. Uznałam, iż sytuacja tego typu, wywołująca emocje negatywne, jest im dobrze znana, a zatem
bardziej konkretna i rozpoznawalna. Badani rozpoznali tę sytuację w sposób bardziej
zdecydowany niż pozostałe, wyraźnie wiedzieli, czego nie chcą. Zdawali sobie sprawę,
jak powinna wyglądać sytuacja tego typu i ich obecność w tejże sytuacji. Prawie połowa
badanych miała doświadczenia, jak powinno się zachować wobec kłamstwa.
Po przeprowadzeniu w grupie eksperymentalnej działań teatralnych nastąpiła istotna zmiana w odniesieniu do parametru planowania godnościowych zachowań
własnych (test znaków rangowanych Wilcoxona). Natomiast w przypadku grupy kontrolnej nie nastąpiła istotna zmiana, zarówno w odniesieniu do parametru rozumienia
zachowań godnościowych i antygodnościowych innych osób, jak i planowania godnościowych zachowań własnych.
Po działaniach teatralnych grupa E w ocenie sytuacji kłamstwa uzyskała wyniki,
które zobrazowano na rycinie nr 1:
Rycina nr 1. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie przez badanych zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji kłamstwa (scenka VIII).

S8 R – scenka VIII rozumienie przez badanych zachowania antygodnościowego bohaterów scenki
S8 P1 – scenka VIII zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S8 P2 – scenka VIII weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2
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Okazało się, że wyniki grupy eksperymentalnej w preteście i postteście różnią się
istotnie pod względem planowania godnościowego zachowania się wobec sytuacji kłamstwa (Z = – 2,844; p = 0,004). I tak, po działaniach teatralnych grupa E znacząco wyżej
niż przed działaniami planowała godnościowe zachowania własne wobec tej sytuacji.
Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami, gdyż zakładano, że w następstwie podjętych
działań rzeczywiście pojawi się przyrost P1 w tej grupie. Pomimo, że w odniesieniu do
parametru rozumienia (R), wartość istotności asymptotycznej dwustronnej nie osiągnęła zakładanej istotności (p = 0,173), można interpretować tendencje w kierunku, jakiego należałoby oczekiwać.
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i antygodnościowych scenka VIII zajęła w pomiarze posttestem miejsce pierwsze; także w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań
własnych – miejsce pierwsze.
W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Analiza wyników badań uzyskana z testu nieparametrycznego Manna-Whitneya
(dwie grupy niezależne) wskazuje w sposób zdecydowany na istotne różnice w rozumieniu i planowaniu własnych zachowań godnościowych w odniesieniu do sytuacji ze scenki VIII Kłamstwo (T2S8 R: Z = -2,324; p = 0,020), (T2S8 P1: Z =-2,805; p = 0,005).
We wszystkich tych parametrach grupa E uzyskała wyższe wyniki, niż grupa K. Można
by przypuszczać, iż zachowanie, jakim jest przeciwstawienie się kłamstwu i obrona wartości prawdy, stało się dla badanych jeszcze bardziej ważną i uświadomioną wartością, co
przejawiło się w chęci wyrażania opinii i ocen dotyczących własnych zachowań godnościowych, co z kolei mogło wypływać z większego przekonania o swej wartości.
Działania teatralne, zgodnie z założeniami opracowanego modelu, rozpoczynały
się od etapu ćwiczenia. Wszystkie artystyczne formy wykorzystywane w tym etapie miały służyć przygotowaniu badanych do podjęcia zadań aktorskich w późniejszej realizacji
scenicznej. Podczas wprowadzania nowej scenki etap 1. ćwiczenia zajmował maksymalnie 30 minut.
1 Ćwiczenie
Spotkanie pierwsze
Na zajęcia przyniosłam arkusze szarego papieru, sznurki parciane, dużą folię malarską, pędzle z miękkim włosiem i białą farbę kredówkę.
Przedstawiłam cel tej części spotkania, którym było wykonanie wspólnego zadania. Podkreśliłam znaczenie każdej osoby w pracy zespołowej, która jest podstawową
w działaniach teatralnych.
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Każdy miał ugnieść papier w kulę i położyć na rozłożonej folii. Sześć osób (5 chł.,
1 dz.) miało wyraźne trudności z wykonaniem zadania, nie potrafili utworzyć kształtu kulki, zginali tylko papier, który za chwilę się „rozprężał”. Powtarzali próbę, jedna
z uczestniczek (PM) ze złością podarła papier. Na moją prośbę z jednego podartego kawałka zbudowała jednak kulkę, ale niechętnie wrzuciła ją na folię. Chłopiec z tej grupy,
który bardzo późno podjął zadanie, poprosił swego kolegę o pomoc. Kiedy wszystkie
kule były na folii, podnieśliśmy ją i najpierw delikatnie poruszaliśmy, by kule „podskakiwały”. Żadna nie mogła spaść z folii, natomiast folia mogła się rozerwać. Trójka chłopców nie chciała podejść i siedziała na podłodze, tłumacząc, „że nie będą się wygłupiać”.
Choć natężenie ruchu było niejednolite, mało skoordynowane w całości (aż 5 osób tylko
trzymało folię, nie wykonując żadnego ruchu), zadanie zostało wykonane tak, że ruch
grupy nie był już chaotyczny i mimowolny. Kiedy jednak mieliśmy sobie pogratulować
klaśnięciem wzajemnie w dłonie, większość uczestników nie chciała tego zrobić. Przy
drugim podejściu do tego zadania zaznaczyłam, iż będzie ono trochę trudniejsze, wymagające większej siły i pracy całego zespołu, gdyż trzeba będzie unieść folię jak najwyżej
i utrzymać przez moment kule w górze. Chciałam sprowokować siedzących „obserwatorów” do działania. Kiedy podchodziliśmy, jedna z dziewcząt podbiegła do nich
i nakrzyczała, że nie chcą grupie pomóc, a inna stwierdziła, że się boją. Wtedy jeden
z chłopców (MK) wstał i oznajmiając, że niczego się nie boi, podszedł do ćwiczących,
wołając swych towarzyszy. Podczas całego ćwiczenia komentował zachowanie kolegów,
zwracając się pobłażliwie: „wy sieroty”. Wtedy zaproponowałam kolejną zabawę, jaką
miał być „konkurs trójek”, a polegającą na tym, że ta trójka osób, która podniesie
rozciągniętą folię z kulami do góry, zostanie mistrzem. Jako pierwszych wyznaczyłam
właśnie tych trzech chłopców. Podejmowali cztery próby i zgodnie z moimi oczekiwaniami nie udało im się wykonać tego zadania. Kiedy zapytałam, jak myślą, dlaczego? –
jeden z nich powiedział, że „to się nie da zrobić”. Przyznałam mu rację i doceniłam
ich zaangażowanie. Na podstawie tego konkursu wytłumaczyłam wszystkim, na czym
polega praca zespołowa.
Kolejna grupa ćwiczeń miała na celu doświadczenie kontaktu cielesnego, szczególnie w odniesieniu do osób, które na początku unikały dotyku cudzych dłoni. Powiązałam to ćwiczenie z tym, co już osiągnęła grupa, czyli poczucia ważności robienia czegoś
razem. Co drugiej osobie zawiązałam sznurek w pasie. Jednego chłopca (ŁM) szczególnie i ostrożnie zachęcałam, gdyż podczas ćwiczeń wstępnych wykazywał się już podwyższonym progiem lęku, ale z uwagi na fakt, iż podjął poprzednie ćwiczenia, uważałam,
iż wykazuje gotowość do zmiany. Wyraźnie bał się mojego dotyku, dlatego zaproponowałam, by to on zawiązał mi sznurek w pasie. Najpierw miał opory, tłumacząc, że jestem nauczycielką, ale zachęcany przez swego kolegę, którego wybitnie lubił, zawiązał
sznurek. Na moje uznanie zareagował tak jak zawsze, gdy się z czegoś cieszył, wkładając
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palce do ust. Ponieważ ćwiczenie polegało na zamianie ról, czyli raz jedni, raz drudzy
robią to samo, w wypadku ŁM nie zastosowałam zamiany, ponieważ podniecenie nadmiarem wrażeń mogłoby być zbyt silne i spowodować, jak przypuszczałam, zwiększenie
stanu nadmiernej mobilizacji organizmu, i wycofanie się z działania. Cały czas jednak
ŁM uczestniczył w ćwiczeniu.
Prawie wszyscy bardzo byli zaangażowani podczas tego zadania. Myślę, że spowodował to moment wprowadzenia pewnej rywalizacji, gdyż każdą fazę rozpoczynałam od
znanych i mobilizujących słów: na miejsca, gotów, start! W ten sposób wydłużałam akt
koncentracji uwagi na jednym obiekcie, którym było wyznaczone miejsce pod uniesioną folią. Na mój okrzyk osoby mające sznurek wbiegały pod nią, uniesioną do góry
przez pozostałych, tworząc jak najściślej zbitą grupkę. Poszczególne grupy działały, jakby
to było zadanie na czas, pomimo że nie zaznaczyłam takiego warunku, poganiały wolniej się ruszających. Co ciekawe, nikt nie miał problemów z odnalezieniem się w nowej
przestrzeni, a ponadto bardzo zbliżali się do siebie, nawet obejmując się. Widząc dużą
aktywność grup, zaproponowałam powtórzenie ćwiczenia, ale utrudniając je przez zastosowanie dramowej techniki „stop klatka”. Wyjaśniłam zasadę, pokazując, jak zastygam
w pozycji, co spodobało się wszystkim. Chciałam w ten sposób umożliwić uczestnikom
zajęć sterowanie własną aktywnością i jednocześnie uświadomić, co mogą robić z własnym ciałem, jak mogą je kontrolować. Okrzyk „stop” dla czterech osób z pierwszej
dziesiątki był wystarczającym sygnałem do zastygnięcia, pozostali gubili rytm i dopiero
widząc co robią inni, stawali nieruchomo na krótki moment. Druga grupa w większości
poradziła sobie bez problemów, choć ich zachowania ruchowe trudno byłoby określić
jako opanowane. Na pytanie: Co było trudne w tym ćwiczeniu – m.in. odpowiadali „stać
bez ruchu”, „nie śmiać się”, „patrzeć z bliska na kolegę”, „bieganie jest lepsze”. Podkreśliłam w podsumowaniu, że jednak umieli te wszystkie trudności pokonać. Zaznaczyłam,
iż wykazana przez nich umiejętność rywalizacji i panowania nad ciałem zostanie wykorzystana podczas tworzenia scen spektaklu. Zostanie także wykorzystana folia, sznury
i papier jako rekwizyty (np. scenka IV).
Biorąc pod uwagę, że podczas pierwszego spotkania u 4 osób zaobserwowałam
postawę uniku, postanowiłam drugie spotkanie rozpocząć od ćwiczenia aktorskiego
z odgrywaniem kontrastowych stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych (tego
typu ćwiczenia sprzyjać mają umiejętności wyrażania swoich myśli i wrażeń za pomocą
technik artystycznych), szczególnie z tego powodu, że w tej czteroosobowej grupie znaleźli się BF i SzŚ, którzy wprawdzie nieśmiało, ale przejawili chęć uczestnictwa w grupie
i dlatego dalsze działania stać się miały pozytywnym wzmacnianiem tych przejawów
(podczas wszystkich zajęć nigdy nie ograniczałam indywidualnych wzmocnień na rzecz
pracy z grupą). Zapytałam, czy umieją pływać. Kiedy okazało się, że dwoje z nich (GK,
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BF) potrafi, wykorzystałam do ćwiczenia znów folię malarską, na podłodze zaznaczyłam
kredą obszar gry (wyznaczyłam ramy sceny). Zaprosiłam najpierw dwie inne osoby do
wejścia w rolę pływaków, a sześć do zagrania wody (trzymania folii nad leżącymi pływakami). Pozostali obserwowali scenkę. Wprowadziłam sytuację wyjściową, postaci i zadanie: „zawody sportowe, pływasz pod wodą, nagle brakuje ci powietrza, jest ci niedobrze,
musisz coś zrobić”. Delikatny ruch „fal” kontrastował z wyścigiem pływaków. Na hasło „brak ci powietrza” – bardzo przyspieszyli swoją gestykulację, dostali oklaski, wyszli
spod folii, dysząc. Potraktowali zdanie bardzo realistycznie, dopytywali się, kto zwyciężył. Z tego względu zaproponowałam inny wariant improwizacji, poprosiłam nowych
pływających, także GK i BF, łącznie sześć osób, nastąpiła też zmiana osób grających fale.
Tym razem miało to być spokojne pływanie pod bardzo spokojną, ale mocno „napiętą”
falą. Siedzących obserwatorów poprosiłam o wolne i w miarę rytmiczne szuranie stopami. Wszyscy, oprócz BF (leżała nieruchomo na brzuchu, podpierając głowę i w tej
pozycji pozostawała), pływali w swoim tempie, przesuwając się całym ciałem lub tylko
markując ruchy nogami i rękoma, jednak wyraźnie oczekując, że się ma coś wydarzyć.
Kiedy krzyknęłam: „brakuje ci powietrza”, wtedy dwie osoby, w tym GK, raptownie
i z dala od siebie rozerwały folię, wydostając się z niemałym trudem na zewnątrz. W tym
też momencie szurający stopami zaczęli uderzać stopami mocno o podłogę, co dało niezaplanowany wcześniej znakomity efekt dramatyczny. Mieli radość z zaprezentowanego
ruchu. Nastąpiło spontaniczne ujawnianie swoich wrażeń: „myślałam, że się topię”, „nie
wiedziałam, co mam robić”, „dobrze, że rozerwali tę falę, bo bym nie dopłynął”, „czułem się dobrze, bo wszyscy pływali koło mnie”, „ja bym dopłynął, tylko popsuli”. Kiedy
zapytałam BF, jak się czuła w tym ćwiczeniu, nic nie odpowiedziała, ale czekała na mnie
po zajęciach i wtedy przyznała się, że tak naprawdę nie umie pływać.
Na pytanie – „co ci się najbardziej podobało?” – obserwatorzy odpowiedzieli, że
moment, gdy rozrywana była fala, kiedy wychodzili „na powierzchnię”, „bo tak jest naprawdę w wodzie”.
Natomiast GK był wyraźnie zadowolony z siebie, tym bardziej że gratulowano mu
dobrego postępku. „Co czułeś?” – zapytałam – „Na początku było nawet fajnie, ale potem już nie i chciałem tylko być do góry”. Ta improwizacja niewerbalna została wykorzystana podczas drugiego spotkania w etapie 2. Poszukiwanie, kiedy zbudowano na jej
kanwie scenkę improwizowaną, czyli już aktorsko określoną, z wyraźnym podziałem na
role i osadzoną w przestrzeni teatralnej (tytuł: „spotkanie nad wodą”), w której jednak,
jak założyłam, miał się pojawić spontaniczny dialog (tekst).
Spotkanie trzecie rozpoczęłam od ćwiczeń uświadamiających znaczenie gestu
i rozwijających umiejętność powstrzymywania się od ruchu (ruchy kontrolowane) oraz
wprowadzających do pracy z nowym rekwizytem (papier i folia jako kostium, janczary).
168

Zadaniem było pokazanie stanów: radość, smutek, złość – przy użyciu janczarów
założonych uczestnikom na przegubach rąk. To wspólne działanie muzyczne okazało się
dla większości łatwe i pomogło zauważyć zmiany ciała wyrażającego odmienne emocje,
skoordynować słuchowe wrażenia z ruchem (dynamiczne, płynne ruchy dłoni – głośny
długi dźwięk – radość i odwrotnie; dynamiczne, napięte, skokowe ruchy dłoni – głośny,
przerywany (krótki dźwięk – złość). Ćwiczenia tego nie chciała podjąć jedna, dotąd dosyć aktywna, dziewczyna (AJ dz.), nie odgadywała także prezentacji kolegów, odwracała
się, jakby na znak protestu. Kiedy jednak poprosiłam, aby usiadła w miejscu wyznaczonym i nazwanym „cichym”, usiadła bez oporu i stamtąd zerkała na ćwiczących. Podczas
tego spotkania w etapie późniejszym (3. Integracja) wzięła jednak czynny udział. Natomiast jeden z chłopców (ŁM) nie potrafił różnicować emocji, powtarzał mechanicznie
ruchy, bardziej zwracając uwagę na samo brzmienie instrumentu. Poniższy fragment
rozmowy obrazuje w jaki sposób skupiłam jego uwagę:
Ja:
Podoba ci się ten dźwięk?
ŁM: Ja umiem grać też na tym... (pokazuje pianino)
Ja:
Świetnie, to sprawia ci radość?
ŁM No! (próbuje włożyć rękę do buzi, zatrzymuje ją jednak na dźwięk
janczarów i uważnie im się przygląda, poruszając delikatnie ręką –
potrząsa nimi)
Ja:
Widzisz, i na tych janczarach potrafisz zagrać, jeśli zechcesz, brawo,
bardzo się cieszę (klaszcze mocno w dłonie a moje janczary założone
na palcach głośno dźwięczą).
Chłopak też klaskał w dłonie, wyraźnie zadowolony, dołączyli się pozostali uczestnicy. Ponieważ ćwiczący obserwowali się wzajemnie, mogli odgadywać zaprezentowany
samodzielnie przez kolejną osobę symbol brzmieniowy, określali prawidłowo zaprezentowany stan emocjonalny. Na pytanie „skąd wiesz, że ona jest smutna?” najczęściej zauważali m.in.: „bo ma opuszczoną głowę”, „bo chodzi powoli i nie rusza rękami”, „bo
ma taką twarz”. Tego typu uwagi wykorzystałam w następnym ćwiczeniu uświadamiającym znaczenie gestu i mimiki w działaniach teatralnych.
Polegało ono na odrysowywaniu (grubym pisakiem) konturów osób leżących na
dużych kartonach, które miały przyjąć pozę: „cieszysz się”, „jest ci smutno”, „jesteś zły”.
Zespół podzieliłam na trzy grupy i poprosiłam na koniec o domalowanie tym postaciom (już farbą) ust, ponieważ, jak zwróciłam uwagę grupie, postać wyrażająca radość
była prawie w takiej samej pozycji, jak wyrażająca złość. Powstałe prace zostały ustawione na trzech ścianach i posłużyły do kolejnego ćwiczenia, rozszerzającego zakres doświadczeń związanych z wyrażaniem emocji. Badani, na mój sygnał dźwiękowy zajmowali miejsce przy tej pracy, która obrazowała ich odczucia:
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„czujesz się tak, gdy ktoś mówi o tobie nieprawdę, kłamie” (12 osób natychmiast
stanęło przy postaci smutnej, 6 przy pokazującej złość, 3 miały mieszane uczucia i nie
mogły się zdecydować, 1 nie podjęła ćwiczenia);
„tak czuje się człowiek, gdy kłamie” – tylko 2 osoby stanęły od razu przy postaci,
w tym przypadku wyrażającej złość – dokonali oceny przyczyny takiego zachowania się,
wskazując na sytuację konfliktową, „to jest źle i człowiek się wścieka, ale nieraz kłamie, bo
inaczej się z niego śmieją”, 5 osób powiedziało, że ten który kłamie, „ma grzech”. Zaproponowałam, by w związku z tym uczestnicy pokazali, gdzie mógłby stanąć człowiek, który
kłamie, 3 osoby podeszły do postaci obrazującej smutek, 2 do postaci pokazującej złość,
dokonując tym razem oceny (przewidywania) skutków kłamstwa, reszta nie brała czynnego
udziału. Myślę, że ta część ćwiczenia była dla nich nie tyle za trudna, gdyż wcześniej te same
osoby w toku działania wykazały zdolności rozpoznawania moralnego znaczenia czynu niegodnego – kłamstwa, ale ze względu na zbyt długo trwającą w tak dużej grupie analizę dokonywanego wartościowania (jako czynności intelektualnej), niektórzy czuli się zmęczeni.
2. Poszukiwanie
Spotkanie pierwsze. Grupa siedzi na podłodze tworząc koło. Przed opowiedzeniem im treści scenki, którą mamy zrealizować w ciągu 5 kolejnych spotkań, wprowadzam hasło, improwizując prostą sytuację. Zapraszam do gry jedną z dziewcząt, która
jest zmotywowana od początku do zajęć, pożyczam telefon komórkowy i sama wyciągam swoją. Proponuję, byśmy odegrały taką etiudę: „jesteśmy koleżankami z podstawówki, nie widziałyśmy się wiele lat. Joasia (imię wybiera grająca) ma zadzwonić do
mnie (ja zmieniam imię na Iza) i zapytać m.in., jak teraz wyglądam”. Odgrywamy rozmowę telefoniczną i kiedy pada pytanie: jak teraz wyglądasz? Ja odpowiadam: „mam
przepiękne i bardzo długie włosy” (w tym czasie miałam bardzo krótką fryzurę). Koniec
gry. Pytam siedzących, co zrobiłam, tak odpowiadając Joasi? Wszyscy orzekli zgodnie,
że okłamałam ją. Tak wprowadziłam uczestników do kolejnego zadania, jakim były
improwizacje na temat tego typu sytuacji, co z kolei miało na celu stworzenie pola dla
opowiedzenia treści sytuacji scenicznej pt. „Kłamstwo”.
Improwizowaną dramatyzację poprzedziła rozmowa sprowokowana pytaniem
„dlaczego ludzie kłamią?” Wśród spontanicznych wypowiedzi przeważała opinia, że ludzie często muszą tak postąpić. Badani nie potrafili jednak uzasadnić swych wypowiedzi. Tylko trzy osoby (2 dz. i 1 chł.) szeroko skomentowały swoje doświadczenia związane z kłamstwem. Z wypowiedzi wynikało, że osoby te były obserwatorami konfliktu;
„okłamał, bo ojciec nie wierzył nigdy jemu, tylko bratu”, „klasa uwierzyła Jaśkowi, bo
lepiej się uczył, a to on kłamał, powiedział, że nie brał Oli komórki”, „skłamała, bo
chciała iść na dyskotekę z chłopakiem z innej szkoły zawodowej, a on nie wiedział, że
ona chodzi do naszej klasy” (tj. klasy specjalnej – przyp. A. S.).
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Rozmowa została dalej ukierunkowana na odnalezienie przyczyn określonego zachowania się i w efekcie podsumowana wnioskiem wyrażonym przez większość, że „ludzie często kłamią, bo się boją”. To stwierdzenie stało się pretekstem do przeprowadzenia improwizacji: „klasa za namową Wojtka ucieka na wagary do parku, tylko Jurek
idzie do domu, bo od początku nie zgadzał się na ten pomysł (rozegranie). Wracają do
szkoły, nauczyciel pyta, kto był prowodyrem ucieczki, klasa wskazuje na Jurka (rozegranie). Co zrobi Jurek?”. W improwizacji wzięło udział 7 chłopców, którym zaproponowałam, by sami ustalili, kto zagra nauczyciela, kto osobę, która nie pójdzie na wagary.
Najtrudniejszym okazało się dokonanie wyboru roli nauczyciela, gdyż nikt nie chciał
jej zagrać. Natomiast nie było trudności z wyborem głównego bohatera, bo za namową
grupy grających rolę Jurka przyjął GK. W rolę nauczyciela weszłam ja sama. Po rozegraniu zapytałam grupę oglądającą, co było treścią improwizacji, a następnie poprosiłam
o ocenę tego, co widzieli i wyrażenie opinii, jak mógł się czuć w tej sytuacji Jurek. Ponieważ grający tę postać nic nie zrobił w swej obronie, zapytałam grupę o to, co powinien zrobić w tej sytuacji, a potem zadałam to pytanie grającemu Jurka. Większość obserwujących prawidłowo zidentyfikowała poszczególne elementy sytuacji, co oznaczać
mogło, że diagnozowana sytuacja nie jest dla nich nowa. Jest jasna, ze względu na jej
mocną reprezentację poznawczą czy niski stopień złożoności sytuacji. Choć dokonali adekwatnie oceny zachowania klasy jako niegodnego, różnili się co do planowania
zachowania w niej głównego bohatera i wykazali różne motywy tego postępowania.
Tylko sześć osób (4 chł., 2 dz.) podało konstruktywne rozwiązanie, według którego bohater powinien odważnie zmierzyć się z kłamstwem: „nie powinien się bać, bo mówi
prawdę”. Zatem wartość, jaką stanowi prawda, w opinii badanych miała ukierunkowywać zachowanie się Jurka. Ciekawe, że kiedy te osoby powiedziały, co zrobiłyby osobiście w takiej sytuacji, przyrównując cudzy stan do własnego oraz uzasadniły swoje
planowanie, ujawniając motywację normatywną („bo trzeba mówić prawdę”, „bo nie
należy kłamać, żeby się dobrze czuć”), jedna osoba dołączyła swoją deklarację zachowania godnościowego, a potem kolejne cztery osoby dokonały oceny własnej reakcji wobec kłamstwa, z tym, że nie podały konkretnego działania: „zrobiłbym tak, bo kłamać
jest źle i grzech”, „ja bym tak zrobił, bo jak ja kogoś okłamię, to potem on okłamie
mnie i to jest niedobrze”).
Natomiast chłopiec (GK), który stał się w improwizacji ofiarą kłamstwa, wykazał
postawę lękową i z nią identyfikowały się też 3 osoby (DZ, BF, dz. ; SzŚ, chł.), twierdząc, iż Jurek, bohater improwizacji, zrobił dobrze, że się nie odezwał. Cała ta czwórka
na pytanie: „jak mógł czuć się Jurek w tej sytuacji?” – odpowiadała podobnie jak pozostali: „było mu smutno, bał się, było mu przykro”, ale pozostali ponadto mówili, co zrobiliby na jego miejscu: „byłbym wściekły, że kłamią i bym się bronił”, „powiedziałbym
Pani, że nie byłem w parku tylko w domu”, „powiedziałbym, że to, co robią, jest podłe”.
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Oto fragment rozmowy przeprowadzonej przeze mnie z uczestnikami zajęć ilustrujący omawianą kwestię:
Ja:
Co zrobili twoi koledzy?
GK: Klasa okłamała Panią.
Ja:
Czy to było w porządku?
GK: Nie.
Ja:
Rozumiem, że będąc Jurkiem, bałeś się powiedzieć Pani prawdę,
że nie poszedłeś z klasą na wagary.
GK: Nie odzywałem się.
Ja:
Nie chciałeś narażać się klasie?
GK: Nie, bo i tak mi nigdy nie wierzą.
Taka odpowiedź potwierdza, że przy prawidłowym rozumieniu sytuacji u niektórych badanych osób nie występuje gotowość do podjęcia działań, co zgadza się z wcześniejszą oceną tych osób wyrażoną o podobnych sytuacjach w Teście jednoznacznych
sytuacji społecznych. Jak wynika z analizy ich odpowiedzi z Testu (pretest), uzyskiwali
wyższe punkty za rozumienie (R) niż za planowanie (P1) godnościowych zachowań.
Spotkanie drugie. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności ten etap rozpoczęłam
od przygotowania scenki improwizowanej, tutaj bliskiej już grze strukturowanej, która
w pewnym zakresie była ćwiczeniem techniki aktorskiej jako naturalnej konsekwencji
improwizacji. Chodziło też o to, by przed pracą nad konkretną scenką ze spektaklu doprowadzić zespół do jak najbardziej świadomego wykorzystania i przekształcenia ich dotychczasowych przeżyć i doświadczeń z wcześniejszej improwizacji. Wprowadzam zasady rozwoju akcji, czyli ustalam kolejność działań w scenie: „Wojtek, chłopak Kasi, idzie
z nią na basen. Spotykają tam Michała. Wojtek, choć nie umie pływać, chwali się przed
nim, jak świetnie pływa. Michał przyznaje, że on nie umie pływać. Na basenie ktoś popycha Michała do wody, Kasia krzyczy, żeby Wojtek go ratował. Wojtek stojący daleko
udaje, że nie słyszy. Kasia biegnie po ratownika”.
Grupa prawie w całości (bez 3 osób, w tym BF, które nie zajmują stanowiska)
komentuje, że Wojtek bardzo źle zrobił, podobnie ocenia motyw jako chęć podobania
się Kasi. Dwaj chłopcy (KN, JN) ponadto zwrócili uwagę na fakt, że Wojtek nie musiał kłamać, że to było niebezpieczne i głupie, co zrobił, natomiast jedna dziewczyna
i chłopak (JS i MK) podali potencjalne rozwiązanie, że w takiej sytuacji przyznaliby
się i sami pobiegli po ratownika. „W takim momencie nie powinien się wstydzić i powiedzieć Kasi prawdę”. Po krótkiej dyskusji, która przynosi już pewne elementy analizy treści, a przede wszystkim charakterystyki postaci, ustalamy, że ludzie kłamią nie
tylko, gdy się boją, ale gdy się chcą czymś pochwalić, ale jedno i drugie postępowanie
jest złe. Po wyborze ról ustalam, że rozpoczniemy tę scenę od „wepchnięcia Michała
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do wody”. Budujemy prostą scenografię i podczas tych krótkich zajęć wyraźnie uaktywnia się ŁM. Nie tylko podtrzymuje przez dłuższy czas kontakt wzrokowy i werbalny ze mną, ale i wykazuje potrzebę zdobywania nowych umiejętności, co postrzegam jako przełamywanie jego lęku przed nowymi sytuacjami. Obrazuje to poniższy
fragment:
ŁM: Po co to? (wskazuje na sznurek)
Ja:
To będzie linka przy basenie, trzeba będzie ją mocno trzymać,
aby nikt nie wpadł do wody.
ŁM: Ja jestem silny.
Ja:
Chcesz trzymać linę?
ŁM: No.
Rozciągamy folię na podłodze, tworzymy basen. Trzech chłopców od razu wchodzi do niego i swobodnie udaje, że się kąpie. JS, która ma zagrać Kasię, krzyczy, że mają
się nie wygłupiać i wyjść z wody, „najpierw popchniecie tego... no, Michała”. KA, który
ma zagrać Wojtka, stoi obok, jakby czekając na jej instrukcje: „gdzie ja mam stać?”, „no
idź z drugiej strony”, „czy ja mam tam iść? – pyta tym razem mnie, wskazując na miejsce podane przez partnerkę.
Uznaję to za dobry moment do pokazania grupie, na czym polega w teatrze umiejętność „wejścia” postaci na scenę i jak odnajdywać główną, najważniejszą cechę postaci,
która będzie motorem jej działania. Siadamy wszyscy na podłodze jako widownia. Proszę JS, by podeszła blisko basenu od strony widowni, a KA, by stanął po stronie przeciwnej. Trzech wcześniej wygłupiających się chłopców poprosiłam, by tym razem naprawdę
postarali się wrzeszczeć w wodzie na tyle głośno, by przekrzyczeć wołanie JS, czyli Kasi.
Po rozegraniu zapytałam siedzących, czy Wojtek mógł w takim hałasie usłyszeć wołania
swej dziewczyny? Odpowiedzieli, że na pewno nie usłyszałby i ponadto słusznie zauważyli, iż w tym miejscu widziałby, co dzieje się w basenie. Wyjaśniam, że na scenie musimy pokazać, że Wojtek robi źle i widz musi zobaczyć, do czego doprowadziło kłamstwo.
Padają dwie propozycje: „niech ucieknie”, „niech udaje, że śpi na kocu” i tę ostatnią
wybieramy. Ponieważ na tym etapie, jak przypuszczałam, nie mogłam wprowadzić już
zadania dla grających, jakim byłoby samodzielne opracowanie przez nich zachowania,
działania i treści rozmów postaci, gdyż byłoby to za trudne, chociażby ze względu na
małą umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi powodowaną poważnymi wadami wymowy, co mogłoby spowodować wzrost lęku, gniewu czy żalu, zaproponowałam zagranie poszczególnych sekwencji w odtwórczym żywym obrazie. Natomiast
o komentarz tego, co dzieje się na scenie, poprosiłam pozostałych uczestników zajęć,
którzy stanowili widownię. Po pierwsze, by zorientować się, czy oglądający mogą i potrafią odczytać sens wyrażony za pomocą takiej techniki i jak go odczytują. Po drugie,
poprzez powstały obraz zatrzymanych sytuacji (ilustracja ruchowa określonego zdarze173

nia) mogłam łatwiej pokazać, na czym polega w teatrze ogrywanie przestrzeni i rola gestu oraz mimiki. Oto jak to opisali badani: JJ i MO:
AW: Teraz się chwali i mówi jej, że umie pływać.
AJ: Jest głupi i ją teraz okłamuje.
JJ:
No teraz ten no... (tu imię chłopca grającego Michała) wpadł do wody.
MO: Ale nie widać, że się topi, bo się śmieje.
DB: On nie śpi, udaje, a ona go woła.
AJ: Ratownik inaczej ratuje, nie tak trzyma.
Podczas całej pracy nad tą improwizowaną sceną wyłoniła się u większości aktualna potrzeba ekspresji.
Rozciągniętą folię wykorzystałam do ćwiczenia zamykającego spotkanie, relaksująco-oddechowego. Od bardzo powolnego poruszania folią (cisza na morzu), do bardzo energicznego (burza na morzu); powtórka z dodawaniem dźwięku (kolejno samogłoski) od
szeptu po krzyk. Doświadczanie zmysłowe ruchu powietrza, także pod folią (mały wietrzyk, huragan). Obserwacja swojego oddechu podczas kontrolowanego ruchu (unoszenie folii z jednoczesnym wciąganiem powietrza nosem, a potem by wydłużyć fazę
wydechu, wolniejsze opuszczanie folii w dół z wyraźnym wydechem ustami (3x). Omówienie doświadczeń.
3. Integracja (Łączenie)
Spotkanie trzecie. Podczas tego spotkania podałam zarys sytuacji scenicznej dotyczącej kłamstwa, którą mieliśmy zrealizować (patrz p. 4 Działanie), wyodrębniłam
główne postaci i postaci drugoplanowe. Jak we wszystkich przypadkach podczas wprowadzania nowej sytuacji scenicznej, podałam zasady rozwoju akcji, czyli co wydarza się
na początku, co jest najważniejszym momentem w scenie (punkt kulminacyjny), a co
jest zakończeniem i pointą.
Dla 5 osób (3 chł. i 2 dz.) sytuacja była od razu rozpoznana jako kłamstwo,
8 kolejnych uznało, że bohaterowie scenki chcieli nie tylko okłamać, ale i ośmieszyć kolegów, dlatego przebierali ich. Jedna osoba stwierdziła, że nic się nie stało, „bo to była
tylko zabawa”, 6 kolejnych oznajmiło tylko, że „tak jest źle”, natomiast 1 dziewczyna
nie wyraziła w ogóle swej opinii. Zatem aż 19 osób wiedziało, iż sytuacja ta jest pod
względem moralnym zła. Ten wysoki wynik potwierdzałby fakt, iż rozpoznają prawidłowo elementy sytuacji i powiązania między nimi, co dalej zgodne jest z badaniami
M. Kościelskiej (1984), która wskazała na fakt, że zakres prawidłowo rozumianych sytuacji społecznych ma ścisły związek z osobistymi doświadczeniami niepełnosprawnych
intelektualnie i częstością powtarzania ich. Z tego względu też większość podała, co powinno się lub można by w tej sytuacji zrobić.
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Dokonaliśmy podziału ról. Początkowo nikt nie chciał zagrać roli osoby okłamywanej, a 4 osoby zdecydowanie nie chciały podjąć roli w ogóle. Przypuszczam, że wynikało to z identyfikacji roli teatralnej z rolą, jaką badani często doświadczali w realnym
świecie, a co z tego wynika, z obrony obrazu własnej osoby i zabezpieczania własnego
„ja” poprzez niepodejmowanie ryzyka.
Ponieważ każda rola teatralna uwzględniać musi warunki psychiczne i fizyczne
wykonawcy, zatem i jego ograniczenia oraz trudności, podstawowymi stają się te działania, które nie przekraczają ani możliwości, ani barier psychicznych wykonawcy. Jednym z takich działań jest nazwanie problemu (oczywiście w granicach bezpieczeństwa),
co może pomóc w przełamaniu wewnętrznego zahamowania aktora, natomiast innym
działaniem może być np. skorygowanie scenariusza spektaklu.
Nasz kontakt, od początku oparty na wzajemności, sprzyjał otwartości badanych,
stawali się coraz śmielsi i chętni do wysiłku, w związku z czym miałam podstawy dowiedzenia się, dlaczego nie chcą zagrać tej konkretnej postaci. Było to tym bardziej istotne, że działania teatralne miały dać badanym możliwość z jednej strony występowania
w lepszych i ważniejszych niż w rzeczywistym świecie rolach, co podnosić miało ich
poczucie wartości i na tyle je wewnętrznie umacniać, by w którymś momencie mogło ono z łatwością przejść do rzeczywistości realnej. Z drugiej zaś strony miały motywować i przekonywać do pokonywania własnych niedoskonałości, a w wyniku tych
zmagań rozwinąć ich poczucie godności. Był to ważny moment, którego przełamanie
miało procentować w przyszłości związanej z pracą nad kolejnymi scenkami. Uświadomienie badanym umowności roli, tworzenie postaci scenicznej – to jej przyjęcie bez
względu na osobisty, ujawniony podczas rozmowy stosunek do prezentowanej scenicznie sytuacji.
Ponieważ byli bardzo ożywieni i ciekawi, co będziemy robić na scenie (malowanie
grubymi pędzlami ciał będących w folii), postanowiłam najpierw wykorzystać tę aktywność i w ciągu działań „pokazać”, na czym polega wejście w rolę. Zaczęliśmy od projektowania kostiumu. Sześć osób nałożyło na siebie folię (odkryta pozostała tylko głowa),
dwie stanęły dodatkowo na krzesłach. Podczas malowania białą farbą kredową ich ciał
tworzyliśmy kostium sceniczny. Ubrani w folię, mówili o swych doznaniach dotykowych, malujący – o swoich. Nawet osoby wcześniej wykazujące się pewną opornością
dotykową, z którymi trudno było nawiązać kontakt czy dialog ruchowy, teraz współpracowały z innymi, najpierw obserwując czynności kolegów, potem już bardziej pewni
(ruchy stopniowo coraz bardziej dynamiczne), cieszyli się ze swojej pracy. Wydaje się,
że właśnie to zadanie, które można by zaliczyć do metody ruchowego nawiązywania
kontaktu, przyczyniło się do budowania wzajemnego zaufania pomiędzy działającymi
na poziomie kinestetycznym. Dało doświadczenie bezpiecznego otoczenia i niewątpliwie zwiększyło zakres umiejętności współpracy zespołowej. Powstało sześć różnych po175

staci, cierpliwie stojących w wybranych przez siebie pozach. Powstał jednolity, spójny
plastycznie znak sceniczny. Ustawiałam uczestników zadania w różnych miejscach (podążali za dźwiękiem moich janczarów) tak, by mogli doświadczyć bycia w kostiumie,
poruszania się w nim, a także by pozostali mogli zobaczyć zmieniającą się kompozycję
przestrzeni scenicznej oraz działania w tej przestrzeni postaci. Poprosiłam o przyjęcie
jednej z wcześniej realizowanych póz obrazujących smutek, radość i złość. Uczestnicy
tym razem samodzielnie zbudowali postać, uzupełniając pozy ekspresyjną mimiką i gestyką. Zapytałam grupę o to, czy lubią te osoby, na które patrzą (tu – ich imiona). Kiedy potwierdzili, powiedziałam, że teraz stali się postaciami scenicznymi i mogą udawać
(grać) np. kogoś złego. „Jeśli A zagra złą czarownicę, to kogo nie będziecie lubili, A czy
postaci, którą gra?”. Potwierdzili, że postać i w ten sposób wprowadziłam pojęcie „wejść
w rolę”. Wróciłam do sytuacji opisanej w scenariuszu. Scharakteryzowaliśmy jeszcze raz
postaci, określiłam ich zadania. Oto, jak m.in. odpowiadali badani: „to, co oni robią,
to jest podłe”, „tamci będą myśleć, że tamci mówią prawdę, ale świnie”, „oni zachowują
się wstrętnie, bo kłamią, że ich lubią”. Podsumowałam tę rozmowę (wszystkie wyrażone
opinie były brane pod uwagę i doceniane), wprowadzając słowo „godność” i nazwałam
wymieniane przez badanych zachowania jako zachowanie niegodne, antygodnościowe.
Wypowiadane sądy i prezentowane postawy, reakcje emocjonalne świadczyły, że badani
prawidłowo rozróżniają i oceniają zachowanie postaci.
Wykorzystałam wytworzony dobry nastrój i poprosiłam BF (dz.), która pierwszy
raz od początku spotkań bez namowy, sama, przystąpiła do ćwiczenia, o to, by podała
mi rękę i zamknęła oczy. Kiedy to zrobiła, delikatnie głaskałam jej dłoń. Oto fragment
ilustrujący tę sytuację:
Ja:
Powiedz, co robię?
BF: Głaszcze mnie Pani po ręce.
Ja:
Tak, a powiedz, skąd o tym wiesz?
BF: No... no, bo czuję.
Ja:
A jak to czujesz?
BF: No... jest miło, fajnie.
W ten sposób chciałam zwrócić uwagę na tak ważny nie tylko w teatrze aspekt,
jakim jest umiejętność komunikacji niewerbalnej, sprawność mówienia czegoś bez słów
a jednocześnie po prostu przyjaźnie dotykając, wyrazić swe zadowolenie z zaangażowania się uczestniczki (Ten moment dowartościowania i dostrzeżenia jej aktywności okazał się bardzo ważny dla naszej dalszej relacji i gotowości BF do podejmowania różnych
zadań w zespole).
Spotkanie czwarte. Stworzenie doświadczenia scenicznego, jakim jest wzajemne
pobudzanie się do działania, poddawanie się uznanym wartościom i wspólne ich prze176

żywanie, musi posiadać jednocześnie walory terapeutyczne i artystyczne. Powinno być
tak zaaranżowane, aby każdy uczestnik mógł dzięki niemu zaakcentować swoją indywidualność. Z tego powodu zespół został podzielony na dwa podzespoły, które miały się wzajemnie oglądać. Praca nad zbudowaniem konkretnego obrazu scenicznego
i jego znaczenia (wg scenariusza) miała być zgłębiana poprzez interpretację działaniem
(jak we wszystkich 7 pozostałych). Tym razem w pierwszym podzespole wszyscy wyrazili gotowość do podjęcia ról i je przyjęli. Natomiast w drugim podzespole teraz więcej osób chciało wejść w rolę osoby okłamywanej, mniej w „kreatorów mody”, czyli
postaci negatywnej. Wcześniej wypowiadane sądy i prezentowane postawy, reakcje
emocjonalne świadczyły, że prawidłowo rozróżniają i oceniają zachowanie postaci.
Swoją decyzję tłumaczyli teraz łatwością wykonawczą: „ona tylko stoi i nic nie robi”,
„tamci muszą coś jeszcze gadać” (W etapie późniejszym, 4 Działanie, zamienili się
jednak rolami).
Przed przystąpieniem do pierwszej próby określiłam dokładnie zadania aktorskie
poszczególnych postaci według kolejności: co robisz? (np. zakładam jej sznurki na szyję), po co to robisz? (np. bo chcę, by myślała, że pięknie wygląda), natomiast najistotniejszy komponent zadania aktorskiego, czyli jak to zrobisz? pozostawiłam inwencji
samego aktora.
Budowanie roli okazało się jednak dla większości bardzo trudne, choć nie było
problemu z zapamiętaniem poszczególnych sekwencji scenki (była, jak wszystkie, dosyć
krótka, co pozwalało skoncentrować uwagę na zadaniu). Trudność polegała na tym, że
badani nie potrafili jeszcze (co było na tym etapie zrozumiałe) próbować nowych sposobów zachowań, wchodzić w relacje. Byli skupieni na tym, by wykonać zadanie tak jak
poprzednio i byli bardzo ostrożni w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Co jednak ważne, zarówno pierwszemu, jak i drugiemu podzespołowi zależało, by zdobyć wzajemną
akceptację i uznanie. Oto jedna z rozmów naprowadzających na zadanie aktorskie (po
pierwszej propozycji badanych):
Ja:
Rozumiem, że jak stoisz zadowolona na początku scenki, to znaczy,
że bawi cię to, co kreatorzy robią? Myślisz, że oni są w porządku, tak?
Nie masz pojęcia, że coś kombinują?
JS:
Tak (gra okłamywaną).
Ja:
Słusznie, bardzo dobrze to pokazałaś widzowi, ale potem idziesz
bardzo smutna, dlaczego?
JS:
No bo oni mnie okłamią.
Ja:
Tak zrobią, ale ty w tym momencie przecież nie wiesz o tym i musisz
to pokazać widzowi, wtedy dopiero zobaczą oni, jacy kreatorzy
byli podli, rozumiesz?
JS:
Jasne, muszę być cały czas zadowolona, no na przykład będę się okręcać, tak?
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4. Działanie  40
Spotkanie czwarte i piąte. Ponieważ rola rozwija się w procesie, skupiłam się na
tych środkach aktorskich i pozaaktorskich, które pomogły w wyrażaniu emocji:
–– poprzez określony gest i postawę (poruszanie się ku sobie, patrzenie na siebie,
mimika sprzyjająca wyrażaniu uczuć, rozpoznawanie i wyrażanie pozawerbalnie
stanów emocjonalnych: radość);
–– poprzez odpowiednią formę podawania dźwięku (wyrażanie okrzykami stanów
emocjonalnych, podkreślanie sytuacji dźwiękiem instrumentu);
–– poprzez usytuowanie postaci w przestrzeni (stanie w miejscu centralnym, stanie
na podwyższeniu, przejście po proscenium, rozegranie symultaniczne w dwóch
planach jednocześnie);
–– poprzez zachowanie się postaci drugoplanowych względem pierwszoplanowych (stylizowane, syntetyczne o szybkim tempie dziania się, bez rozgrywania niuansów w relacjach miedzy postaciami, czasem pojawienie się pewnych
umownych znaków tych stosunków, portrety skrótowe ukazujące główną cechę charakteru postaci);
–– poprzez realizację sceny w sposób zrytmizowany (odnajdywanie radości płynącej z ruchu instynktownego, naturalnego, potem tworzenie wspólnej rytmicznej aktywność w parach, trójkach, działanie w odpowiednim rytmie i tempie,
co wspomaga rozwój koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej);
–– poprzez ogranie kostiumu (tworzenie go na scenie, poruszanie się w kostiumie).
Wynikiem oddziaływań teatralnych zastosowanych w etapie Ćwiczeń, Poszukiwań i Integracji była następująca realizacja sceniczna:

40 Zgodnie z modelem działań teatralnych koncepcja reżyserska nie zawierała konkretnych rozwiązań inscenizacyjno-scenograficznych. Przedstawiona wersja sceniczna jest wynikiem procesu tzw. pisania na
scenie, na który składały się także propozycje badanych i ich umiejętności zaobserwowane podczas etapu
Ćwiczenia, Poszukiwania i Integracja. Etap 4. Działanie jest zatem swoistym, artystycznym podsumowaniem najistotniejszych osiągnięć badanych z poszczególnych etapów badawczych.
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Tabela nr 3. Partytura reżyserska scenki VIII Kłamstwo.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)
Scenka VIII Kłamstwo
ZA: zabawić się kosztem
innych
Cały zespół wbiega z lewej kurtyny w kierunku proscenium. Każdy
na szyi ma przewieszone sznurki,
dzwoni janczarami zawieszonymi
na przegubach rąk. Centralnie na
proscenium leży stos papierów.
Po prawej i lewej stronie tego stosu grupa (kreatorzy) ustawia dwie
osoby, tworzy z nich modele.
Zawieszanie na nich sznurków,
w pasie ze sznurka zakładanie
papierów (spódnice).
Przygotowanie się do pokazu
strojów.

Modele dokonują prezentacji
przechodząc przez szpaler
kreatorów, którzy zachwycają
się nimi.

Modele opuszczają scenę.

Grupa wybucha gromkim śmiechem.

Ruch

Radośnie; obroty, podskoki,
klaskanie w dłonie.
Duża ruchliwość postaci.

Rekwizyt
Kostium
Arkusze
szarego
papieru.
Sznurki.

Dźwięk
Słowo
Janczary
zawieszone na
tasiemkach lub
gumkach.
Dźwięki
janczarów
wiszących na
przegubach rąk.

Światło
Kolor
Pełne rozświetlenie sceny.
Ciemnozielone trykotowe
koszulki z długim
rękawem.
Czarne getry.

Delikatne baletowe gesty rąk.
Rzeźbienie pozy modela.
Pozostanie modeli w pozie.
Zabawa w kreatorów mody.
Każdy plan ma swoje działania
i swój ruch.
Kreatorzy ustawiają się horyzontalnie, twarzami do siebie, dłonie
spokojnie opuszczone.
Poruszanie rękoma, opuszczonymi wzdłuż ciała, coraz żywsze.

Modele poruszają się wolno, idą
na przemian. Kreatorzy podziwiają modele (bez ironii).
Ruch modeli coraz pewniejszy,
mimika charakterystyczna dla
osoby zadowolonej.
Modele odchodzą do lewej
i prawej kurtyny przy dźwięku
braw kreatorów, którzy odwracają
się w kierunku wychodzących.
Kiedy znikną modele, kreatorzy
odwracają się do siebie i wybuchają śmiechem.
Przedrzeźniając się, opuszczają
scenę.

Narastający
dźwięk
Janczarów.
Wspólny okrzyk:
„prezentacja”
tekst: „pięknie,
cudownie, bosko,
brawo itp.”.
Brawa.

Gromki śmiech
Tekst: pięknie,
cudownie, bosko,
brawo itp.
Pełne rozświetlenie sceny.
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W sumie, w scence Kłamstwo zagrało 8 osób (z własnej woli). Dokładny opis realizacji znajduje się w partyturze reżyserskiej. Aktorzy w rozmowie o najtrudniejszym
dla nich momencie scenki mówili o punkcie kulminacyjnym, jakim było zachowanie
się „kreatorów” po wyjściu „modeli”: „Tak naprawdę nie chciałem się z niej śmiać, ale
musiałem tak zagrać”, „Nie chciałbym być w życiu w takiej sytuacji”. Widzowie (pozostali badani) podobnie uznali za najważniejszy ten punkt, „to jak wychodzi, a oni najpierw nic, a potem zaczynają się śmiać”.
Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką VIII Kłamstwo w celu
ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż improwizacje ruchowe, scenki improwizowane, ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, kształtowanie świadomego wejścia w rolę
przyczyniło się do:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) kształtowania świadomości własnego ciała, możliwości ruchowych (pomimo zaburzeń pamięci ruchowej powtarzanie własnych
spontanicznych ruchów w zakresie dużej i małej motoryki), zmniejszenia napięcia związanego z wypowiadaniem się osób z wadami wymowy (zajmowanie
głosu w kontaktach werbalnych na forum grupy, mówienie przy braku kontroli
mimiki), wyzwolenia chęci i wzrostu motywacji do podejmowania ćwiczeń nawet sporadycznie ale z własnej woli;
–– w mniejszym stopniu (trudności) – do wyrobienia przekonania o konieczności
posiadania i wyrażania własnych opinii i poglądów oraz przekazywania ich na
zewnątrz, a także podejmowania dyskusji.
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) przyczyniły się do odkrycia niewykorzystanych
dotąd właściwości ruchu, np. w wyniku gwałtownych ruchów rąk nawiązanie
kontaktu ze swą niewyrażoną dotąd złością, doświadczenie siebie w roli osoby
prowadzącej, zwiększenie zdolności zaufania drugiej osobie, poprzez przyjęcie
jej dotyku oraz adekwatności ujęcia i przekazania treści;
–– w mniejszym stopniu (trudności) do poczucia odpowiedzialności za rolę i zespół,
mimo zainteresowania współpracą, swobody ekspresji ciała i emocji w grze –
wzbogacania sytuacji scenicznej
3. Wpływ działań teatralnych na rozumienie i planowanie zachowań
godnościowych przez badane osoby w sytuacji schlebiania innym,
by osiągnąć określone korzyści
Przedstawię szczegółowo scenkę V pt. Schlebianie innym, by osiągnąć określone
korzyści, zgodnie z etapami modelu działań teatralnych, ponieważ w hierarchii popraw180

nych rozpoznań zachowań godnościowych i antygodnościowych przez badane osoby,
scenka ta zyskała w badaniu początkowym ostatnie miejsce, uzyskując 66 punktów. Po
działaniach teatralnych scenka V nadal utrzymała się na ostatnim miejscu. Była przez
badanych najmniej rozumiana (zyskując 87 punktów). Natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych, miejsce szóste (96 punktów). Niższą pozycję od niej w hierarchii planowania
godnościowych zachowań własnych, zyskała tylko scenka pt. Wywyższanie się (VII)
oraz scenka Narażanie się innym w obronie swego zdania (scenka II). Po przeprowadzeniu działań teatralnych, omawiana scenka zajęła w hierarchii planowania godnościowych zachowań własnych ostatnie miejsce, otrzymując jednak 111 punktów.
Ponadto zostanie szczegółowo scharakteryzowana ze względów artystycznych, ponieważ zaistniała wyraźna indywidualizacja gry przy większej liczbie wykonawców, pomimo ujawnionej w tej scence słabej u większości chłopców wyobraźni przestrzennej
czy ogólnej koordynacji dynamicznej (niezgrabność ruchowa, szybkość wykonywania
ruchów równoczesnych).
Scenka V. Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści
Przed przystąpieniem do pracy nad scenką V przeprowadziłam z badanymi osobami rozmowę na temat praktyk zawodowych. Wynikało z niej, że w naturalnych warunkach nie byli oni traktowani jako pełnoprawni partnerzy. Większość badanych
odczuwała, jak można by to wywnioskować z ich wypowiedzi, raczej pobłażliwą, niż
bezwarunkową akceptację, a źródłem przeżywanych niepokojów były negatywne relacje
interpersonalne w środowisku pracy. Z tego powodu, jak sadzę, nie mogli oni podjąć
prób wyrażania swoich opinii, pokazywać, co naprawdę umieją, czego oczekują lub na
co się nie zgadzają. Z ich wypowiedzi wynikało, że bali się odrzucenia, bardzo chcieli, być aprobowani w zespole, nie chcieli wchodzić w konflikt z osobami znaczącymi.
Z tego też względu nie potrafili aktywnie podjąć próby zmiany sytuacji. Ogólnie wykazywali się małą ilością doświadczeń obserwacyjno-działaniowych w tego typu sytuacjach
naturalnych (np. konfrontacji własnego punktu widzenia ze stanowiskiem osoby znaczącej), a zatem dla większości w nowej i złożonej sytuacji percepcyjnej wpływającej na
ujawnienie się u badanych standardów normatywnych, czyli tutaj różnicy między powinnością (normą), a rzeczywistą korzyścią (gratyfikacja).
Po działaniach teatralnych grupa E w ocenie sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści, uzyskała wyniki (test znaków rangowanych Wilcoxona), które
zobrazowano na rycinie:
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Rycina nr 2. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie przez badanych zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści (scenka V).

S5 R – scenka V rozumienie przez badanych zachowania antygodnościowego bohaterów scenki
S5 P1 – scenka V zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S5 P2 – scenka V weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2

Okazało się, że wyniki grupy eksperymentalnej w pomiarze pretestu i posttestu
nie różnią się istotnie pod względem planowania swego zachowania (P1) wobec sytuacji
schlebiania innym dla własnych korzyści, choć zakładano, że w następstwie podjętych
działań rzeczywiście pojawi się przyrost P1 w tej grupie.
Natomiast w odniesieniu do parametru R, czyli rozumienia sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści, pojawiła się wyraźna tendencja wzrostowa
w kierunku, jakiego należało oczekiwać (na granicy istotności Z = -1,890; p = 0,059).
Istotna poprawa R nastąpiła w porównaniu pretestu do badań w pomiarze długodystansowym (w czasie t3).
I tak, po trzech miesiącach od pomiaru posttestem (w czasie t2), w parametrze rozumienia sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści, pojawiły się istotne
różnice (Z = -2,112; p = 0,035). W odniesieniu do parametru P1, w tym samym czasie
nie pojawiła się jednak istotna różnica, co mogłoby świadczyć, iż planowanie własnego
godnościowego zachowania się wobec tej konkretnej sytuacji zależy nie tyle od stopnia
jej rozumienia, co od rodzaju motywacji i możliwości działania związanego z rodzajem
środowiska (por. M. Kościelska, 1984).
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W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych, scenka V zajęła w badaniu w czasie t2 miejsce ósme.
Natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania
godnościowych zachowań własnych, także miejsce ósme.
Natomiast w przypadku grupy kontrolnej nie nastąpiła istotna zmiana w odniesieniu do parametru planowania godnościowych zachowań własnych, natomiast pojawiły
się istotne statystycznie różnice w parametrze R, czyli rozumienia sytuacji schlebiania
innym, by osiągnąć określone korzyści. W grupie kontrolnej, w postteście scenka ta była
mniej rozumiana niż podczas badania w preteście (Z = - 2,000; P = 0,046).
Rycina nr 3. Rozumienie przez badanych zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści w grupie E i K
w postteście.

S5 R – scenka V rozumienie przez badanych zachowania antygodnościowego bohaterów scenki
S5 P1 – scenka V zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S5 P2- scenka V weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych

Okazało się, że grupy E i K różnią się istotnie pod względem rozumienia przez badanych zachowania antygodnościowego bohaterów scenki V. I tak, grupa E znacząco lepiej rozumiała znaczenie sytuacji schlebiania innym dla własnych korzyści niż grupa K.
Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami, gdyż zakładano, że w następstwie podjętych działań rzeczywiście pojawi się przyrost rozumienia w tej grupie.
Działania teatralne, zgodnie z założeniami opracowanego modelu, rozpoczynały
się od etapu ćwiczenia.
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1. Ćwiczenie
Spotkanie pierwsze
Na zajęcia przyniosłam arkusze szarego papieru, sznurki parciane, latarkę, koła
hula–hoop. Rozpoczęłam od ćwiczeń dotyczących pracy z głosem, które odwoływały
się do instynktu naśladowczego. Rozwijać one miały ekspresję gestu i koordynację ciała
potrzebną do zadań pantomimicznych w scenie. Był to etap ćwiczeń techniki aktorskiej
jako naturalnej konsekwencji zabaw i improwizacji.
Zespół podzielił się na 9 par i 1 trójkę, usiadł w kręgu, który został wyznaczony ściśle do siebie przylegającymi średniej wielkości hula-hoopami. Każdy podzespół
włożył gołe stopy do środka wybranego koła, ja stanęłam w centrum z latarką i zaproponowałam wykonanie ćwiczenia w naśladowanie głosów zwierząt w ciemności, na co
wszyscy zgodzili się. Praca w takich warunkach miała przede wszystkim służyć ośmieleniu badanych do pracy z własnym głosem, rozwijać umiejętność słuchania innych
w większym skupieniu i reagować na sygnał świetlny. Oświetlając wybrane, nie kolejno,
koła (stopy), podawałam nazwy zwierząt: „teraz szczekają psy, miauczą koty, gdakają
kury, beczą owieczki, śpiewają ptaki, wyją wilki, pieją koguty, ryczą krowy itp.”. Ponieważ ćwiczenie podobało się uczestnikom, a każda propozycja nagradzana była brawami, zwiększyłam stopień wysiłku, dodając jakiś element celem różnicowania wysokości
dźwięku: „Teraz szczekają malutkie pieski, miauczą malutkie kotki, duże, stare kocury,
odzywają się małe pisklęta, pieją koguty budzące całą wieś, itp.”. Na koniec wszyscy
jednocześnie podali głosowo swoje ostatnie propozycje. To ćwiczenie spełniło dla wielu
osób dotąd często skłonnych do wybuchów złości (krzykliwych) i chwiejnych nastrojowo dodatkową funkcję, w nim bowiem przejawili zachowania opanowane, polegające
na tym, że potrafili mówić szeptem (zmieniać modulację głosu) i czekać na swoją kolejkę, co jest bardzo istotne nie tylko dla wzmacniania samokontroli w scenicznej grze zespołowej. W kolejnym ćwiczeniu badani mieli zaprezentować siebie jako małe lub lekkie zwierzę, a potem duże lub ciężkie. Nie mieli jednak wchodzić w rolę tych zwierząt,
czyli dosłownie wykorzystywać form zwierzęcych, ale pokazać sposób ich poruszania
się, czyli zastosować chociaż jeden sugestywny, typowy element. W tym celu każdy trzyosobowy zespół dostał jeden arkusz szarego papieru i koło hula-hoop. Kolejno wchodzili na rozłożony pod kołem papier tak, by w zależności od zadania albo wywołać mocny
szelest papieru lub odwrotnie, stąpać po nim delikatnie, jak najbardziej bezdźwięcznie.
To ćwiczenie miało uczyć świadomości swego ciała (zmieniająca się szybkość i siła ruchów), koordynacji ruchu i plastyki gestu. Ponieważ wymagało ono dużej odległości
między zespołami, dlatego część grupy wykonywała je na korytarzu. Po jego zakończeniu w podzespołach, badani kolejno prezentowali się przed całym zespołem. Jeden podzespół nie chciał jednak się pokazać (AN, ŁA, PM).
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Ze stąpaniem mocnym, dynamicznym (duży szelest, często dochodziło do rozdarcia papieru) dla większości nie było kłopotu, szurali gołymi stopami, mocno uderzali
o podłogę, wykonując przy tym zamaszyste ruchy całym ciałem. Nieraz groźnie pomrukiwali i robili grymasy na twarzach, poruszali się także na czworakach. Wyraźnie dochodziło do harmonii emocjonalno-cielesnej, natomiast wejście delikatne, wymagające
większej dyscypliny, precyzyjnego ruchu ciała i skupienia uwagi nie było już takie proste
dla większości, stanowiło jednak doskonały trening bezruchu. Podczas tego ćwiczenia
wydarzyła się sytuacja, która nie tylko w bardzo naturalny sposób ukazała znaczenie
pracy zespołowej, ale ujawniła dużą pomysłowość (nowość) wykonawczą. Jeden podzespół składający się z dziewcząt (MO, JS, DZ) zaproponował bardzo oryginalne wykonanie: dwie dziewczyny stojące na zewnątrz koła hula-hoop podtrzymywały wchodzącą
do niego trzecią dziewczynę (JS). Była to współpraca tak zgrana, kontrolowana przez
wszystkie uczestniczki, że obserwujący patrzyli na ich wysiłki w kompletnej ciszy. Kiedy
bardzo powoli, stawiając stopy na papierze, dziewczyna stanęła pewnie w kole, podtrzymujące na jej znak („już”) puściły ją i kiedy tak stała w bezruchu, nagle zaczęła równie
wolno opuszczać się w dół (robiąc to z wielkim wysiłkiem, ale i z dużym skupieniem).
Kiedy papier wyraźnie zaszeleścił pod jej stopami, przerwała ćwiczenie.
Z rozmowy po ćwiczeniu dowiedziałam się, że pomysł na „zmniejszenie się” u JS
zrodził się nagle, spontanicznie: „to było fajne, kiedy tak stałam, chciałam się zmniejszyć, być malutkim koteczkiem, nie wiem, czemu tak było”.
Etap werbalnego ujawniania swoich wrażeń przez badanych po tej części ćwiczeń
stanowił bardzo istotny dla warsztatu aktorskiego moment, jakim było uświadomienie roli różnego wykorzystywania swego ciała do zewnętrznego budowania postaci oraz
precyzowania zadania aktorskiego: „duży chodzi szeroko, nie przejmuje się”, „jak wchodziłem tak mocno, to było łatwo i chodziło się też łatwo, i wszyscy słyszeli ten papier,
byłem wielkim zwierzem, one tak dyszą”, „ja od razu nie wiedziałem, jak mam robić, ale
J (tj. kolega z trójki – przyp. AS) powiedział, że tak chodzi pan Waldek (tj. ochroniarz
szkolny – przyp. AS) i to zrobiłem, to było śmieszne”, „ja robiłam wolno jak mój kot,
ale i tak ten papier, kiedy włożyłam powoli nogi to no…, głośny był, ale mój kot jest
mały”. Ćwiczenie sprzyjało nie tylko doświadczaniu emocji związanych z wrażeniami
kinestetycznymi (komunikacją niewerbalną), ale jak w przypadku dwóch dziewczyn
(w poprzednich działaniach mało pewnych siebie) pomogło w uwalnianiu się od połączonych z nimi napięć, co przejawiło się zwiększeniem zakresu ruchów swobodnych
i wzmaganiem się koncentracji uwagi w trakcie ćwiczenia. Ilustruje to poniższy fragment rozmowy:
AN: Ja tego nie zrobię, ja tak nie umiem.
Ja:
Skąd wiesz? Przecież jeszcze nie spróbowałaś.
AN: Ja zrobię źle.
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Ja:

Ja też na początku robiłam źle i szło mi to z trudem, dla wszystkich
nie jest to łatwe, Ja nie umiałam chodzić po cichu jak malutki kotek.
AN: Tak po cichu to może zrobię, ale tamto nie.
Ja:
No widzisz, a ja tak nie potrafiłam, umiałam tylko chodzić jak wielkie
zwierzę (demonstruję).
AN: Nie, ja tak nie zrobię (śmieje się).
JA: I bardzo dobrze, że tak nie zrobisz, jak ci pokazałam, bo Ty zrobisz to
po swojemu (pochylam się nad rozłożonym papierem i biorę AN za rękę).
Pokaż, jak chodzi mały kotek (AN delikatnie posuwa sztywno dwoma
palcami jednej ręki po papierze, a potem dokłada drugą i coraz śmielej
zaczyna przebierać palcami). Świetnie, oddałaś ruch, brawo!
AN: Bo było fajne, łatwo.
Ja:
Pokażesz mi to jeszcze raz? (AN wykonuje zadowolona i skupiona).
Uważaj, teraz spotka się mały kotek z wielkim gorylem (mocno napiętymi
palcami uderzam w papier i obniżając głos, mruczę, AN cały czas
wykonuje coraz swobodniejsze ruchy dłoni). Świetnie nam idzie, teraz
spróbujmy się zamienić! (zaczynam powoli poruszać palcami, AN nie
dokonuje zmiany). Teraz Ty pokazujesz, jak porusza się wielki goryl
(AN jeden raz, ale energicznie, uderza dłońmi o papier i po chwili kontynuuje ten ruch, zwiększając siłę uderzeń). Gratuluję, dobrze nam poszło?
AN: Było bardzo fajne, jak umiałam nawet mocno, ale nogami nie zrobię
jak to zwierzę.
Ja:
Myślę, że i to umiesz zrobić, tylko trzeba poćwiczyć, dobrze?
AN: No, może (uśmiecha się).
Spotkanie drugie. Wyznaczone na scenę miejsce dzielę pionowo na lewą i prawą stronę, rozciągając sznur. Podaję zadanie aktorskie dla wyznaczonych czterech osób
(trzech chłopców i jednej dziewczyny), które polegać ma na spontanicznej reakcji słownej i / lub pozasłownej na zaproponowaną sytuację: podchodzisz z prawej strony (patrząc od strony widowni) do Świętego Mikołaja (w te rolę wchodzę ja, siadając na krześle postawionym na końcu sznura), a on mówi Ci na ucho, czy dostałeś prezent, czy też
nie. Przechodząc na stronę lewą, występujący mieli „pokazać” pozostałym badanym,
czyli widowni, co powiedział Święty Mikołaj. Oto opis tej spontanicznej gry: pierwszy
chłopiec KN (podobnie też drugi BM) podszedł bardzo pewnie i swobodnie do Św.
Mikołaja. Po usłyszeniu decyzji Mikołaja (nie dostaniesz prezentu) odszedł lewą stroną,
cały czas pokazując palcem gest niezadowolenia, co pozostali odczytali odpowiednio
„nie dostał prezentu”, „jest zły”, „jest wściekły”. Dziewczyna, która „otrzymała prezent”,
zaczęła klaskać i podskakując, przebiegła lewą stroną sceny (też została od razu rozszyfrowana) pomimo, że podchodziła najpierw do Mikołaja z wyraźnym niepokojem,
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a nawet wrogością: „Ja też nie dostanę, no, na pewno nie dostanę”. Ostatni wykonawca
tylko powiedział: „Ja też mam prezent” i uśmiechając się, spokojnie przeszedł lewą stroną, tak samo jak szedł poprzednio prawą stroną. Kiedy po rozegraniu spontanicznej gry
zapytałam najpierw grających o ich wrażenia, padła tylko jedna wypowiedź, która otrzymała natychmiast wsparcie w grupie – „to było głupie, ... o mnie nic nie wiedział, to czemu nie dał mi prezentu?”. Przyznałam chłopcu rację i zapytałam grupę o to, kiedy ludzie
dostają lub mogą dostać prezent. Zdecydowanie przeważały opinie, że prezenty dostaje
się i daje się za coś, co zrobi się dobrego. Były też pojedyncze opinie: „na prezent nieraz
nie stać, bo nie ma pieniędzy”, „prezent musi być fajny”, „ja nie dostaję prezentów”.
2. Poszukiwanie
Spotkanie drugie
Ponieważ z rozmowy przeprowadzonej po spontanicznej grze, wynikało, iż badani
nie potrafią ująć różnicy w aspekcie funkcjonalnym między pojęciem prezent a nagroda i bardziej wskazują na podobieństwa, i powiązania tych pojęć, a nie potrafią wskazać
różnic, zaproponowałam prostą scenkę rodzajową: „jesteś sportowcem i masz reprezentować jakiś kraj (tu badani wybrali Polskę, Anglię i Amerykę) na olimpiadzie w dyscyplinie, jaką jest przechodzenie pod liną. Wiesz, że wygra ten, kto przejdzie pod najniżej
opuszczoną liną i to on otrzyma nagrodę (tutaj była nią duża butelka coca-coli). Codziennie, gdy wracasz po szkole, ćwiczysz do wieczora przechodzenie pod liną. Bardzo
się starasz i robisz to najlepiej, jak potrafisz”. Rozegranie tej sytuacji polegało na tym, że
trzech reprezentantów stanęło przy rozciągniętej linie i w różny sposób przechodzili pod
nią tak, by jej nie dotknąć. Każdy z reprezentantów miał swych bardzo aktywnych kibiców, którzy mocno reagowali, gdy zwiększał się stopień trudności. Wszyscy otrzymali
oklaski, które szczególnie były ważne dla osoby z wyraźnym zaburzeniem równowagi,
która mimo to próbowała przejść pod liną. Oto fragment rozmowy, która doprowadziła
do wyjaśnienia badanym na czym polega różnica między pojęciem prezent a nagroda:
JA: Co było trudne w tym zadaniu?
SD: Pani nie powiedziała, że można się czołgać tak jak K.
KA: Kto ci nie kazał tak robić, mogłeś też tak samo!
SD: Tak było Ci łatwo.
PM: Tak nie jest łatwo i ja się nie chciałam tak czołgać, wolałam bym z samymi
dziewczynami, a nie z chłopakami.
KA: Jak bym był taki jak Ty (tj. szczupły – przyp. AS), to bym jeszcze niżej
mógł zrobić.
Ja:
Widziałam, że każdy z was wykonał to zadanie najlepiej, jak w tym
momencie potrafił i to jest najważniejsze. Brawo! Wszystkim podobał się
wasz wysiłek i za to właśnie zostaliście nagrodzeni brawami.
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KA:
Ja:
KA:
Ja:

PM:
Ja:
KA:
PM:
Ja:
PM:
SD:
Ja:
SD:
AW:

A ja, coca-colą (śmieje się).
Czy to był prezent?
Nie, bo ja wygrałem!
... czyli nagrodę powinno się dostać za osiągnięcia, za coś, co robi się
bardzo dobrze, tak? Co wymaga jakiegoś wysiłku, na co trzeba sobie
samemu zasłużyć? A prezent dostaje się nie za osiągnięcia, jest zawsze
niespodzianką. Powiedzcie, co może być nagrodą, np. w szkole?
Na przykład jak Pani pochwali za coś albo idziemy do kina, ale stopnie
nie są sprawiedliwe i to nie jest nagroda.
Nagroda może być dana niesprawiedliwie?
Jak się przekupi sędziego, to kupi się mecz i się dostanie nagrodę.
Albo jak się ktoś podliże, nie?
Ale czy to jest w porządku?
Nie, ja bym tak nie zrobiła, ale tak robią.
Ja tak bym nie zrobił.
Jak myślicie, dlaczego ludzie tak źle robią?
... bo mają lepiej wtedy i się cieszą.
(przysłuchująca się) Ja też bym tak nie zrobiła, ale każdy chce dostać
nagrodę, ale nie tak świńsko, tylko trzeba pracować dokładnie,
a nie chwalić.

Spotkanie trzecie. Rozpoczęłam od zaproponowania improwizowanej dramatyzacji: „Karol bardzo nie lubi Wojtka i opowiada o nim innym kolegom różne nieprawdziwe rzeczy i śmieje się z niego. Wojtek nie wie, że kolega go obgaduje i często pokazuje
mu swoje znaczki. Karol też zbiera znaczki, ale nie ma jednego bardzo ważnego. Okazuje się, że ten nielubiany Wojtek ma ich aż dwa. Karol postanawia go zdobyć. Co zrobi?”
Do rozegrania improwizacji stanęły trzy zespoły dwuosobowe, które prezentowały
własne pomysły na pokazanie tej sytuacji i jej rozwiązanie. Pomysły były wynikiem ich
pracy w większej grupie. Podczas przygotowania tej improwizacji badani zadawali mi
wiele pytań. Oto przykład:
JS:
Mam pytanie, czy możemy pokazać, jak on się zachowuje po świńsku?
Ja:
Zróbcie tak, jak myślicie, a potem to omówimy.
JS:
Bo my chcemy pokazać, jaki jest przedtem, a potem jaki jest, nie?
BF: No, jak najpierw obgaduje, a potem mu liże, nie?
JS:
Tak będzie widać wtedy, że źle zrobił, a inaczej to by nie było widać.
Dwa zespoły ukazały złe postępowanie Karola, pokazując, jak schlebia Wojtkowi
(jeden pantomimicznie). Natomiast ten, który reprezentował chłopców, rozegrał to zupełnie inaczej, ukazując Karola jako agresora, który siłą zabiera znaczek koledze. Oma188

wianie improwizacji zaczęłam właśnie od tej propozycji, by ustalić stosunek aktorów do
tego rozwiązania. Analizując, co było motywem takiego zachowania się bohatera scenki, dowiedziałam się, że „tak jest w życiu”, co jednak nie zyskuje ich aprobaty. Pomimo
dużej aktywności w przygotowaniu improwizacji już przy dokonaniu oceny zachowania
się głównego bohatera wypowiadali się prawie tylko sami występujący i to oni zadeklarowali ukierunkowaną gotowość własnego działania wobec tego typu sytuacji (patrz
arkusz obserwacji).
3. Integracja
Spotkanie trzecie. Ponieważ zainteresowanie i pozytywne nastawienie do zajęć
większości grupy podczas etapu 2. Poszukiwanie było wyraźne, co przejawiało się chęcią
odpowiadania na pytania i co ważniejsze, ich zadawania, postanowiłam tę aktywność
zdynamizować (rozwinąć jej treść i zasób w toku działań teatralnych, teraz już nie wykorzystując improwizowanych dramatyzacji opartych na przewadze odtwórczych, przechowywanych w pamięci spostrzeżeniach, ale na tworzeniu obrazów umysłowych, czyli
wyobrażeń inspirowanych prezentacją konkretne, ustrukturowanej sytuacji scenicznej).
Z tego względu, że ta sytuacja sceniczna o większym stopniu złożoności mogła
okazać się dla badanych (jak przypuszczałam, po wcześniejszych rozmowach) tym trudniejsza, ze względu na ich skromniejsze doświadczenia tego typu, uznałam, że będą potrzebowali więcej czasu. Nie tyle, by ją zrozumieć, co wyciągnąć bardziej trafne wnioski dla planowania swych zachowań godnościowych. Ominęłam dyrektywny przekaz
informacji, a skupiłam się w kierunku decentracji (stawiania się na czyimś miejscu) po
to, by poprzez pobudzenie żywego oddźwięku emocjonalnego stworzyć badanym możliwość „dopełnienia” tej scenicznej propozycji o ich własne pomysły i odczucia, a przez
to wzmacniać u nich umiejętność wyrażania osobistych opinii i ocen.
Przedstawiłam temat scenki do realizacji (scenka o podlizywaniu się) i ogólny zarys sytuacji: „jest grupa żołnierzy, którzy mają wstrętnego wodza. Wymyśla on różne
trudne zadania dla swoich żołnierzy. Wszyscy, pomimo olbrzymich kłopotów, starają się
wykonywać je sumiennie i jak najlepiej. Jeden z żołnierzy jednak chce <iść na łatwiznę>
i zaczyna podlizywać się wodzowi, by ten okazał się dla niego bardziej łaskawym, np.
w nagrodę zwolnił go z zajęć lub dał do wykonania jakieś proste i łatwe ćwiczenie. Ocenę zachowania się bohaterów scenki, dokonaną przez badanych, prezentuje poniższy
fragment naszej rozmowy:
Ja:
Co myślicie o takim żołnierzu? Czy robi on dobrze?
KA: Nie robi dobrze, bo chce nagrodę za nic, za to, że chce się podlizać.
JJ:
To jest wredne, jak ktoś sobie tak załatwia, a inni muszą się męczyć i to
widzą.
SB: Ja bym go opluł za to, albo wyśmiał!
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AN:
SzŚ:
Ja:
SB:
AW:
SzŚ:

... nie powinni wyśmiać.
Nie powinien tego robić i koledzy powinni mu powiedzieć.
Dlaczego on tak zrobił?
... bo jest głupi jak ten wódz.
Nie jest głupi.
Bo chce mieć lepiej niż koledzy, chce mieć z głowy to, nie męczyć się,
jest cwany.
AW: Bał się, to chwalił, nie wiem, co powinni zrobić?
AN: ... jak ktoś dostanie pochwałę, to dobrze, a ten (tj. wódz – przyp. AS)
źle zrobił, bo dał nagrodę jednemu.
DB: On zrobił na złość swoim kolegom i zrobił źle, bo taki wódz sam wybiera,
komu dać nagrodę i niepotrzebnie się podlizuje.
Ja:
Jak myślicie, co by czuł ten żołnierz, gdyby koledzy np. napluli na niego,
tak jak proponował S?
DB: By się wstydził i nie robiłby tak później.
AN: ... nie powinni wyśmiać i pluć.
SzŚ: Może by był nawet zły na kolegów, ale oni chcą, żeby tak nie robił.
SB: Wisiało by mu to, bo zrobił to specjalnie przecież.
Bardzo interesująco zakończyła się ta dyskusja, gdyż niecała połowa (7) badanych
zdecydowanie negatywnie ustosunkowała się do antywartości i nie akceptując czynu
żołnierza, potrafiła podać motywy złego postępowania. Zaproponowali godnościowe
zachowanie się wobec takiego zdarzenia (źle robi – rozumienie normy moralnej, prawidłowy wybór określonej wartości moralno-społecznej). Natomiast aż 10 osób ujawniło
wyraźną niespójność między rozumieniem a wyborem określonego sposobu postępowania w takiej sytuacji. Ich sądy były niepewne, mieli trudności w ujmowaniu związku pomiędzy rozumieniem a umiejętnością planowania godnościowych zachowań własnych
(„powinni go [tj. żołnierza przyp. AS] wyśmiać, ja bym chwalił wodza”). Oceniając
stosunek tych badanych do antywartości, jaką jest schlebianie innym dla własnych korzyści, dużą rolę, przypuszczam, odegrała tu bardziej potrzeba pozytywnych interakcji
z osobami znaczącymi, dostrzegania czy pełnego zaakceptowania przez nich takich
osób, jak badani (co wiąże się z ich poczuciem „gorszości”), a nie pewien rodzaj cwaniactwa życiowego czy chęć osiągania konkretnej gratyfikacji, czyli wartości egocentrycznych (m.in.: „ja bym był też miły dla niego, bo to wódz”, „też bym go chwalił, bo
on ich uczy”). Sądzę, że relatywnie wyższą wartością dla tych badanych była wartość autorytetu osoby ważnej w środowisku społecznym. Na brak planowania godnościowych
zachowań własnych lub nieumiejętność jakiegokolwiek zachowania się w tego typu sytuacji społecznej („nic bym nie zrobił”, „nie wiem, co zrobić”) mogła też mieć wpływ
mała ilość i jakość dostrzegania takich zdarzeń w codzienności (słaba umiejętność roz190

poznawania elementów sytuacji i co się z tym wiąże, pochopne wnioskowanie)  41 oraz
brak pozytywnych doświadczeń działania, wynikających z zablokowania aktywności poznawczej. Może to znaczyć, iż nie będąc oswojonymi z taką sytuacją i nie mając uprzednio pozytywnych doświadczeń godnościowych, uznają określone zachowanie za normę
(por. A. Giryński, 1989).
Należy podkreślić, że tylko jedna osoba nie wyraziła w ogóle swojej opinii, a trzy
oznajmiły, że nie chcą się na ten temat wypowiadać.
Gotowość do podjęcia roli wyraziło początkowo 7 osób. Zasugerowałam, że to
zdarzenie sceniczne wymagałoby większej ilości wykonawców i zapytałam pozostałych,
dlaczego chcą być tylko obserwatorami (widzami). Dwaj chłopcy stwierdzili, że nie
będą się czołgać pod liną. Było to zrozumiałe, ze względu na stwierdzone u nich zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zapytałam ich, czy w momencie, gdyby nie
musieli wykonywać czołgania pod liną, wzięliby udział w scenie. Kiedy potwierdzili,
zaproponowałam dwie możliwości: albo mogą zagrać straż przyboczną wodza, która
prawie cały czas stoi w jednym miejscu i przez pewien czas trzyma na jednej wysokości sznur, albo będą tworzyć z pozostałymi zwartą grupę żołnierzy, wśród których będą
i tacy, co nie będą przechodzić pod liną. Wytłumaczyłam im i pozostałym, że to świetny pomysł, by nie wszyscy przechodzili pod liną, korzystniejszy ze względu na tempo
i czas całej sceny. Wyraźnie zmotywowani, podjęli rolę żołnierzy. Do nich dołączyły jeszcze cztery osoby, z tym, że dwie zdecydowanie chciały „tylko trzymać sznur”. Ci ostatni
z kolei tłumaczyli swą decyzję tym, że „chcę grać, ale nie chcę nic mówić”, pomimo iż
wcześniej objaśniałam, na czym polega scenka pantomimiczno-ruchowa (jeden uczestnik wykazujący trudności w zapamiętywaniu słuchowym, drugi – z wadliwą wymową). Natomiast dwie dziewczyny, które też doszły, nie chciały podjąć wcześniej roli,
gdyż twierdziły, że „żołnierze to faceci”. Ostatnim, ale od razu bardzo zdecydowanym
na rolę wodza, okazał się chłopak z nadpobudliwością psychoruchową (SB). Wybór tej
roli okazał się z wielu względów bardzo terapeutyczny: po pierwsze, badany dokonał
pierwszy raz samodzielnego wyboru roli, którą uznał za ważną i trudną wykonawczo.
Po drugie, ukazał główną cechę charakteru granej postaci w portrecie skrótowym, co
wymagało od niego zdolności do utrzymania uwagi dłużej niż kilka minut i zwiększania koncentracji w trakcie całej sceny. Uwagą musiał obejmować nie tylko własne
czynności (rzucanie sznura w odpowiednim momencie, komponowany gest rozkazu,
poruszanie się między kolumnami osób w pelerynie z papieru, chód pewny, mocny),
ale i czynności aktorów grających żołnierzy. Wszystko to wymagało od niego wypracowania ruchów bardziej precyzyjnych, kontrolowanych. By zbliżyć się do swej roli, czę41 Znajomość elementów sytuacji i umiejętność prawidłowej jej identyfikacji, zgodnie z regulacyjną
teorią osobowości, są koniecznym warunkiem rozumienia sytuacji.
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sto przerywał sekwencje i prosił o jeszcze jedną powtórkę. Na kolejnych zajęciach nad
tą sceną wyraźnie obserwowałam mniejszy niepokój ruchowy u tego chłopca.
4. Działanie
Spotkanie trzecie i kolejne.
Mając na względzie dotychczasowe osiągnięcia sceniczne badanych wyniesione
z pracy nad dwiema poprzednimi scenkami wchodzącymi w „skład” całego spektaklu, takie jak: poprawa plastyki gestu, szybkości reakcji fizycznej, wygrywanie prostych
motywów rytmiczno-ruchowych na instrumencie, lepszej u dziewcząt orientacji przestrzennej i korzystanie z niej w sposób ekspansywny, zwiększenie pewności do podjęcia
roli, duży nacisk położyłam na rozwijanie u badanych umiejętności wchodzenia w określoną konwencję sceniczną. Cała scenka bowiem miała być konsekwentnie utrzymana
w konwencji rytuału, który stanowił tło rodzajowe dla układu plastyczno-ruchowego.
Starałam się to osiągnąć poprzez:
–– zasadę wykorzystywania tylko jednego środkowego planu (powrót aktorów do
wyjściowej pozycji, powtarzalność sygnału do akcji: werbel, plan na przemian
statyczny i dynamiczny);
–– jaskrawe środki aktorskie (w określonym momencie wyraziste, nadmiernie ekspresyjne w mimice i geście [np. atrybuty wodza: chód pewny, władczy zindywidualizowany, gest rozkazu], w innym twarz jako skostniała maska, ruch ciała
jednostajny, zautomatyzowany, wykonywany zgodnie z rytmem werbla, zamieranie w bezruchu);
–– oszczędne wykorzystanie rekwizytu i celowy ład kolorystyczny;
–– zasadę tworzenia i istnienia postaci (postaci istnieją poprzez ruch i działanie, nie
wypowiadają żadnej kwestii, często posługują się tym samym charakterystycznym dla siebie gestem, ich istnienie [konsekwentnie jak w każdej innej scenie]
wynika z głównego zadania: wódz – upokorzyć swoich żołnierzy, żołnierze –
znieść to upokorzenie z godnością, czyli wykonać polecenie, jakim jest pokonanie przeszkody, beznamiętne zachowanie żołnierzy wobec wodza podkreślić ma
różnicę reakcji żołnierza – lizusa);
–– pozaaktorskie środki wyrazu (wszystkie postaci noszą identyczne kostiumy, kostium wodza wyróżnia i podkreśla charakter granej postaci, jak we wszystkich
scenach prostota elementów scenograficznych pozostaje w zgodzie z atmosferą
zdarzeń).
Wynikiem oddziaływań teatralnych zastosowanych w etapie ćwiczeń, poszukiwań
i integracji była następująca realizacja sceniczna:
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Tabela nr 4. Partytura reżyserska scenki V Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scenka V Schlebianie innym,
by osiągnąć
określone korzyści
ZA: pokonać przeszkodę

Rekwizyt
Kostium
Sznur.
Papiery
szare,
zwinięte
w duży rulon,
papierowa
peleryna.

Dźwięk
Słowo

Światło
Kolor

Pełne rozświetlenie sceny.
Czerwone
trykotowe koszulki z długim
rękawem.
Czarne getry.
Wódz – czarna
trykotowa
koszulka,
Krótki, coraz
zarzucona czerintensywniejszy wona papierowa
werbel.
peleryna.

Na scenie w dwóch równoległych kolumnach ustawiają się
osoby zwrócone twarzami do
siebie. Słychać werbel.

Ciało naprężone jak do musztry.

Od środka sceny wchodzą dwie
osoby, rozwijają między kolumnami papierowy dywan.

Poruszają się w szybkim tempie,
symetrycznie. Rozciągają
„dywan” ku proscenium. Stają
razem, po skosie, przed lewą
kolumną (diagonal).

Od środka sceny, na początku
dywanu, staje „wódz”. W dłoniach trzyma sznur uniesionych
do góry.

„Wódz” porusza się majestatycznie po „dywanie”, osoby w
kolumnach stoją nieruchomo ze
spuszczonymi głowami.

Ostry dźwięk
pojedynczego
uderzenia
w werbel.

Osoba A przesuwając się na
kolanach, przodem do widza,
szybko poprawia, „gładzi” dywan,
po którym stąpa „wódz”. Reszta
stoi jak wyżej. Na końcu A podnosi się z kolan i zajmuje swoje
miejsce w kolumnie.

Intensywny
werbel.

Z prawej kolumny wybiega osoba A i przed „wodzem” poprawia
„dywan”.

„Wódz” podaje sznur rozwijającym dywan. Oni rozciągają go
nisko przed kolumną.

„Wódz” schodzi z „dywanu”.
Rzuca sznur do niosących
„dywan” i staje za nimi. Osoby
w kolumnach łączą się. Powstaje
jedna, centralnie ustawiona.

Wchodzą na
papierowy
„dywan”, duży
szelest.

Osoby z kolumny po kolei podchodzą do sznura, przechodzą
pod nim, potem stają na końcu
kolumny.

Osoby po kolei z trudem czołgają się pod nisko zawieszonym
sznurem.
Odchodzą jak „połamani”.

Zaznaczenie
uderzeniem
w werbel kolejnej osoby.

Do sznura jako trzecia podchodzi
osoba A, poprawiająca „dywan”.
„Wódz” podnosi rękę.
Na ten znak podnosi się wysoko
sznur.

„Wódz” podchodzi do trzymających sznur. Gest przyzwolenia,
wysoko podniesiona dłoń.

Osoba A bez wysiłku przechodzi
pod sznurem.
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Biegnie na koniec kolejki.

Biegnący cały czas kłania się
„wodzowi”. Kiedy staje na końcu,
cała grupa spluwa i odsuwa się
równocześnie od niego.
Wygranie ciszy.

Sznur znów zostaje opuszczony. Kolejne osoby czołgają się pod
sznurem.

Zaznaczenie
uderzeniem
w werbel ruchu
kolejnej osoby.

Powolne ściemnienie.

W rezultacie, w scenie Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści, zagrało aż 15 osób (z własnej woli), chociaż, jak wcześniej zaobserwowałam, nie potrafili poprawnie zidentyfikować poznawczo tej sytuacji, pomimo realistycznej motywacji postępowania postaci (a więc dosyć łatwo rozpoznawalnej). Aktorzy, w rozmowie
o najtrudniejszych dla nich momentach scenki, mówili o zwiększeniu rytmiczności ruchowej zgodnie z akcentem dźwiękowym instrumentu: „trudno mi było wyjść równo
z uderzeniem Pani (tj. werbla, na którym grałam przyp. AS), ale jak Pani powiedziała,
że dopiero uderzy w ten werbel, jak ja wyjdę, to już robiłam dobrze i się nie martwiłam
o to, wyszło dobrze”. Zaznaczali, iż nie było łatwo połączyć się w jedną kolumnę, gdyż
„niektórzy się spóźniali i trzeba było na nich uważać, by nie zostali z tyłu”. Niektórym
przeszkadzało za bardzo realistyczne potraktowanie roli – „jak pluliśmy tak na niby, to
stałam za K i on pluł naprawdę!”.
O punkcie kulminacyjnym, jakim było zachowanie się żołnierza: „jak on się tak
kłaniał, to naprawdę chciałem na niego pluć i tak zagrać, ale gdyby się nie kłaniał, to nie,
wiem co bym wtedy zrobił innego?” – większość uczestników twierdziła, że nie chciałaby być w życiu w takiej sytuacji, ale postrzegając ją z pozycji biernych obserwatorów
zachowania niegodnego innej osoby, a nie sprawcy. Widzowie (pozostali badani) uznali
za najważniejszy w scence ten punkt, w którym żołnierz – lizus przechodzi z łatwością
pod liną i choć uznali za niegodne jego postępowanie, podkreślali, że jednak „miał lepiej
niż pozostali żołnierze”, co mogłoby wskazywać na tendencję do uległości.
Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką V Schlebianie innym,
by osiągnąć określone korzyści, w celu ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym rekwizytem (papier pełni rolę dywanu lub peleryny,
sznur wyznacza wysokość przeszkody), wybór i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym
(tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, ćwiczenia relaksacyjne,
oddechowe, kształtowanie świadomego wejścia w rolę przyczyniły się do:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do wyzwolenia chęci i wzrostu motywacji do
podejmowania ćwiczeń artystycznych nawet sporadycznie, ale z własnej woli,
indywidualizacji podczas dyskusji własnych opinii i poglądów na temat omawianej sytuacji;
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–– w mniejszym stopniu (trudności) do wzbudzania chęci planowania własnych
zachowań godnościowych w takiej sytuacji, stosowanie starych utartych schematów rozwiązań.
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) odkrycia umiejętności komunikowania się
i współdziałania grupowego, rozwinięcia zdolności przestrzegania reguł i odpowiedzialności za rolę oraz zespół, poprawy wytrwałości związanej z poprawą
koncentracji słuchowo-ruchowej i zwiększenia u poszczególnych badanych koncentracji uwagi na bodźce dźwiękowe, a także kształtowania umiejętności wchodzenia w określoną konwencję sceniczną, poprawy samooceny („umiem”, „jestem dobry i potrafię to zrobić”), korzystania z przestrzeni scenicznej w sposób
ekspansywny, wzbogacania sytuacji scenicznej przez własne aktorskie propozycje
wykonawcze oraz odnaleziony własny rytm;
–– w mniejszym stopniu (trudności) do zwiększenia synchronizacji ruchowej (rytmu) całej grupy, zgodnie z akcentem dźwiękowym instrumentu, a co się z tym
wiąże – pojawiał się nadmiar ruchów niekontrolowanych (choć bardziej precyzyjnych niż w scenach poprzednich, już zrealizowanych), interpretacji pojawiających się podczas gry uczuć i doznań, i ich identyfikowania z godnościowymi
zachowaniami własnymi.
4. Wpływ działań teatralnych na rozumienie i planowanie zachowań
godnościowych przez badane osoby w pozostałych sytuacjach społecznych
Przedstawię pozostałe rezultaty oddziaływań teatralnych w ujęciu czwartego etapu
modelu działań teatralnych, czyli Działania  42. Były nimi konkretne realizacje sceniczne, których sposób przedstawienia podobny był do przykładowo omówionych powyżej
scenek Kłamstwo i Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści. Tytuły i numery
scenek odpowiadają tytułom i numerom scenek zamieszczonych w Teście jednoznacznie określonych sytuacji społecznych.
Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką I Występowanie
w obronie kogoś potrzebującego pomocy, w celu ich dalszej ewaluacji, należy
stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym rekwizytem (folia malarska), wybór
i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym (tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, spontaniczna gra, trening i praca z ciałem i przestrzenią oraz gra
strukturowana przyczyniły się:
42

Etap 4. Działanie poprzedzały improwizowane dramatyzacje przeprowadzane w etapie 2 i 3.
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–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do krytycznego oceniania postępowania ludzi
i chęci planowania własnych zachowań godnościowych w takiej sytuacji oraz
spontanicznego podejmowania dyskusji, wypowiadania własnego zdania, mającego na celu próbę zmiany sytuacji, aktywnego słuchania na miarę swych
możliwości;
–– w mniejszym stopniu (trudności) – do przekazywania emocji środkami pozawerbalnymi, szczególnie muzyczno-ruchowymi.
Tabela nr 5. Partytura reżyserska scenki I Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scenka I Występowanie
w obronie kogoś potrzebującego pomocy

Rekwizyt
Kostium

Dźwięk
Słowo

Duża,
przezroczysta,
średniej
grubości
folia malarska.

ZA: wyjść jak najszybciej spod
płachty.

Pełne rozświetlenie sceny.
Czerwone trykotowe koszulki z
długim rękawem.
Czarne getry.

Z głębi sceny posuwa się
rytmicznie w kierunku środka
sceny grupa osób unoszących
nad głową (nakrytych) przezroczystą folię.
Stają centralnie.

Ruch w rytmie wahadłowym.

Każde przesunięcie grupy do
przodu sceny
zaznaczone
przez pojedynczy
dźwięk kołatki.

Osoby trzymając folię, zbijają
się w jak najmniejszą grupkę
i przyjmują pozycję „na czworaka”.

Przytrzymując folię nad głową,
wszyscy przesuwają się wolno
do siebie. Zbijają się, tworząc
koło z twarzami skierowanymi
na zewnątrz, nadal trzymając folię (teraz jedną ręką).
Ostrożnie, by nie przerwać folii,
klękają i opuszczają rękę,
a potem przyjmują pozycję
„na czworaka”.
Są nakryci folią.

Tylko szelest folii.

Na dźwięk kołatki, szybko
czołgając się, spod folii wychodzą jednocześnie cztery
postaci i stają w rozkroku, jedną
nogą na folii (wykrok), twarzami
zwróceni do widowni.
Kolejne czwórki pojawiają się
tak samo.

Kierunek ruchu poruszających
się czwórek – „w cztery strony
świata”.
Ten układ ruchu powtarza się
pięciokrotnie.

Pojedynczy,
rytmiczny dźwięk
kołatki dla każdej
czołgającej się
czwórki.

Ostatnia grupa wychodzi
w trójkę.
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Światło
Kolor

Jedna osoba pozostaje
w środku pod folią, próbuje się
podnosić, wyraźnie nie może
wyjść. Reszta stoi nieruchomo
wokół folii. Patrzą wprost na
widza.

Gest szukania wyjścia, otwarte
dłonie ślizgają się po folii.

Ostre, ciągłe
dźwięki kołatki.

Od strony widowni wbiega
osoba, rozrywa folię i uwalnia
będącego pod nią.

Ruch pomagającego bardzo
zdecydowany, gest zamaszysty.

Cały czas stuka
kołatka.

Zbierają folię i odchodzą w głąb Spowolnione gesty przy zbiesceny
raniu folii. Szybkie opuszczenie
sceny. Pusta scena.

Wygranie ciszy.

Podnosi go i razem wolno
opuszczają scenę, idąc w jej
głąb. Po drodze rozsuwają
się im stojący przy folii, robiąc
przejście, po czym chwilę
pozostają jeszcze w bezruchu
na scenie.

Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką II Narażanie się innym w obronie własnego zdania, w celu ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym rekwizytem (sznur, papier), ćwiczenia z instrumentem
perkusyjnym (tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, ćwiczenia
relaksacyjne, trening i praca z ciałem oraz działania plastyczne przyczyniły się:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do zwiększenia umiejętności pantomimicznych,
czyli wizualnego naśladowania za pomocą ruchu i dźwięku swojego nastroju,
interpretacji swoich improwizowanych propozycji „tak robię, gdy się denerwuję”, zwiększenia ekspresji głosowej jako połączenia treści wypowiedzi z jej
emocjonalną interpretacją (dostrzeganie możliwości uzyskania nowych walorów ekspresywnych słów w przypadku ich łączenia z dźwiękiem instrumentu);
–– w mniejszym stopniu (trudności) do wzbudzania chęci planowania własnych
zachowań godnościowych w takiej sytuacji, stosowanie starych utartych schematów rozwiązań.
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do zwiększenia zakresu i płynności ruchu, czyli
zamaszystych ruchów pisania (markownia) całą dłonią na papierze (ruch odwodzenia), punktowanie, kreślenie spiral oraz zwiększenia doznań słuchowych
popartych reakcją na dźwięk (talerza), aktorskiej pracy zespołowej wyrażonej
cierpliwym i świadomym oczekiwaniem swojego „wejścia” w scenie, indywidualnej interpretacji postaci, co ujawniło się w konstruktywnym krytycyzmie
wobec własnych działań scenicznych „jeszcze raz chcę spróbować”, na co mogła
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bezpośrednio wpływać już znajomość sytuacji i oczekiwania wobec konkretnej
roli oraz dokonania oceny własnego postępowania godnościowego wobec sytuacji „zrobiłem tak, bo chciałem by oni zobaczyli, że jak ktoś chce inaczej, to
może tak powiedzieć i oni powinni też słuchać, a nie od razu niszczyć albo nie
słuchać. Ja tak nie robię”;
–– w mniejszym stopniu (trudności) wykorzystania powstałych podczas prób improwizowanych działań (wycofanie się lub brak ich poprzedniego tempa).
Tabela nr 6. Partytura reżyserska scenki II Narażanie się innym w obronie własnego zdania.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scenka II Narażanie się
innym w obronie własnego
zdania
ZA: zaprezentować swoją pracę.
Wchodzi grupa, każdy niesie
rulon szarego papieru – oprócz
dwóch osób. Wszyscy podchodzą do przodu sceny, blisko
leżącego równolegle do proscenium sznura. Osoby z arkuszami
kładą je na scenie i przygotowują
do pisania. Dwie osoby, które nie
niosą papieru, trzymają klamerki
w swoich koszulkach, jako jedyni
stoją tyłem do widowni.

Jednoczesne wejście wszystkich z głębi sceny. Klękanie i
rozkładanie przed sobą arkuszy.
Powstaje układ szachownicy.
Przed klęczącymi, po przeciwnych do siebie stronach, stają
osoby mające klamerki. Stoją
przy końcach sznura, rozsypują
klamerki pod swoje nogi i odwracają się tyłem do widowni.

Rekwizyt
Kostium

Dźwięk
Słowo

Arkusze szarego papieru
(tylko jeden
jest czerwony
z jednej strony)
długi sznur,
Szelest papieru.
duże drewniane
klamerki bez
sprężynek.

Po usłyszeniu pierwszego dźwię- Szerokie, zamaszyste ruchy
ku talerza wszyscy markują
pisania całą dłonią na papierze
pisanie.
(ruch odwodzenia), punktowanie,
kreślenie spiral itp., każdy –
z zaangażowaniem.

Uderzenie
w talerz.

Przerwanie pisania po usłyszeniu drugiego dźwięku talerza.

Uderzenie
w talerz.
Stojący tyłem do widowni podnoszą sznur.

Zawieszanie swoich prac na
rozciągniętym sznurze.
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Zdecydowane podejście do
sznura, który zostaje podniesiony i naciągnięty przez osoby
stojące przy jego końcach
(1. sznur nie musi być naprężony
i podniesiony wysoko). Rozwieszanie prac, przy ustawieniu
przodem do widowni.

Światło
Kolor
Powolne
rozświetlenie
sceny. Ciemnozielone
trykotowe koszulki z długim
rękawem.
Czarne getry.

Oglądanie prac.

Przejście wszystkich pod wiszącymi pracami. Osoby trzymające
sznur przesuwają się w tym
momencie do tyłu sceny, tak, by
powiększyć miejsce działań na
proscenium. Energiczne przechodzenie wzdłuż proscenium,
szybki ogląd prac.

Dostrzeżenie pracy różniącej się Zatrzymanie się na zasadzie
od innych, a wiszącej centralnie. kontrapunktu.
Wszystkie prace to czyste arkusze, tylko jeden arkusz jest cały
czerwony.

Pomruki oburzenia, niezadowolenia.

Zerwanie czerwonego arkusza i Przy aprobacie reszty jedna
ugniecenie w kulę. Przerzucanie osoba zrywa czerwony arkusz,
kuli przez sznurek.
ugniata z niego kulę. „Bawią się”
wszyscy, przerzucając ją
do siebie przez sznur. Trzymający opuszczają sznur, ale nie
wypuszczają go z rąk. Scena
zabawy trwa krótko, do momentu, gdy autorowi udaje się złapać
kulę. Uniesienie sznura
z pracami do góry.

Okrzyki
„zabawy”

Autor czerwonej pracy odzyskuje Autor zawiesza pracę bardzo
ją i zawiesza z powrotem na
spokojnie, stojąc tyłem do
sznur.
widowni, powoli poprawia
wszystkie nierówności. Reszta
powoli przechodzi pod sznurem
na proscenium, obserwuje.
Znów zostaje ona zerwana i
zwinięta w kulę. Sytuacja powtarza się w sumie trzykrotnie,
jak wyżej.
Grupa powoli opuszcza scenę.
Ostatni wychodzi autor czerwonej pracy.

Wygranie ciszy.

Na scenie pozostają wiszące
prace.

Gwałtowne
wygaszenie
świateł.

Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką III Lojalność wobec
innych, w celu ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym rekwizytem (sznur, papier), wybór i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym
(tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, ćwiczenia relaksacyjne,
trening i praca z ciałem i przestrzenią przyczyniły się:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do zwiększenia umiejętności planowania własnych zachowań godnościowych w takiej sytuacji i próby poszukiwania, choć
z trudem, nowych rozwiązań („można by też zrobić... ale tylko tak, na próbę”),
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odważniejszego zagospodarowywania przestrzeni scenicznej i aktywnego poszukiwania pomocy od innych w przypadku trudności wykonawczych;
–– w mniejszym stopniu (trudności) gry z partnerem innej płci (z własnego wyboru), poczucia kontaktu ze swoim ciałem (koordynacja zmysłowo-ruchowa).
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do wyrażania swoich negatywnych uczuć w sposób akceptowany przez innych (wynik rozeznania w grupie i poczucia bezpieczeństwa w tej wspólnocie), reakcji ciała na sygnał dźwiękowy (gwizdek) typu
akcja – bezruch w konsekwencji ukierunkowania uwagi, doświadczania relacji
poprzez wspólny ruch, do zwiększenia odpowiedzialności za role i zespół (na co
dowodem jest zagranie roli mniej eksponowanej), co motywuje do podejmowania samodzielnych działań, indywidualnej interpretacji postaci;
–– w mniejszym stopniu (trudności) wspólnej rytmicznej aktywności w obrazach
statycznych, a w związku z tym skłaniania się niektórych do działań unikowych,
pomimo wsparcia grupy i prowadzącej (sposób na zaspokojenie potrzeby akceptacji grupy).
Tabela nr 7. Partytura reżyserska scenki III Lojalność wobec innych.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scena III Lojalność wobec
innych

Rekwizyt
Kostium

Dźwięk
Słowo

Szary papier.

Za: znaleźć schronienie
Słychać ostry ciągły sygnał
gwizdka.
Z różnych stron sceny wbiega
jednocześnie grupa osób.
Panika.

Wielokierunkowość ruchu
w planie centralnym. Bezładna
bieganina.

Z lewej kurtyny od tyłu sceny
wybiega osoba niosąca arkusze
szarego papieru. Podbiega do
przodu sceny, rzuca arkusze,
chwyta pierwszy od góry i trzymając go przed sobą, zatrzymuje
się na proscenium. Kolejno podbiegają osoby, chwytają leżący
arkusz szarego papieru i dołączają do stojącej na proscenium.
Powstaje zwarty papierowy mur
(twarze widoczne).

Duża ruchliwość postaci. Ustawianie papierowego muru równolegle do proscenium, arkusze
trzymane są od góry, aby można
swobodnie przesuwać ręce po
murze.

Dla ostatniej, spanikowanej
osoby brakuje arkusza.
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Ostry ciągły sygnał gwizdka.

Światło
Kolor
Pełne rozświetlenie sceny.
Żółte trykotowe
koszulki z długim rękawem.
Czarne getry.

Biega wzdłuż muru. Osoba zza
muru (ostatnia z prawej strony)
wyciąga do biegającej rękę.
Wtedy wszyscy tworzący mur
przesuwają się wzdłuż niego
o krok w lewo. Robią miejsce
za murem. Ostatnia biegająca
osoba chowa się za murem.

Stworzenie jednego centralnego
obrazu.

Ciągle słychać
gwizdek.

Gwałtowne
wygaszenie
świateł.

Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką IV Umiejętność przyznania się do błędu, w celu ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym rekwizytem (sznur), wybór i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym
(tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, ćwiczenia relaksacyjne,
oddechowe, praca z ciałem i głosem przyczyniły się:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do działania scenicznego w określonych ramach
czasowych (akcja, przerwa, akcja), próby przełamania ustalonych wzorców ruchowych w kontakcie z partnerem, indywidualizacji podczas dyskusji własnych
opinii i poglądów na temat omawianej sytuacji;
–– w mniejszym stopniu (trudności) do akceptowania własnego, naturalnego sposobu poruszania się i pełniejszego wyrażania swych emocji poprzez ciało, połączenia instynktownej potrzeby ruchu z ekspresją głosową (okrzyki, mruczenia,
dźwięki paralingwistyczne, modulacja głosu).
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do przewidywalności przyczyn i skutków działań scenicznych i łączenia ich z rzeczywistymi doświadczeniami codziennego
życia, projektowania własnych zachowań godnościowych wobec sytuacji prezentowanej scenicznie, wyrażania opinii na temat tej sytuacji i wykazania gotowości działania godnościowego „w tej sytuacji powinno się zrobić jak człowiek, powiedzieć prawdę i już, bo inny jest niewinny i cierpi wtedy, gdy go
oskarżają”;
–– w mniejszym stopniu (trudności) do słuchania argumentacji innych osób i panowania nad impulsami (umiejętności otrzymywania informacji zwrotnej).
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Tabela nr 8. Partytura reżyserska scenki IV Umiejętność przyznania się do błędu.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scena IV Umiejętność
przyznania się do błędu

Dźwięk
Słowo

Gruby sznur,
buty z długimi
sznurowadłami,
trykotowe
koszulki, obcisłe
getry.

ZA: wygrać zawody w przeciąganiu grubego sznura
W krótkich odstępach czasowych
wychodzą najpierw z lewej i prawej
kurtyny pary zawodników z drużyn
przeciwnych i kolejno zajmują
miejsca po swojej stronie „boiska”
(oznaczenie kierunku we wszystkich scenach zawsze od strony
widowni).

Rekwizyt
Kostium

Rytmicznie, dynamicznie,
po zajęciu swego miejsca
pozostanie w bezruchu. Ręce
wzdłuż ciała, nogi
w rozkroku.
Wszyscy przodem do
widowni.

Każde pojawienie pary zawodników poprzedza
tępy dźwięk uderzania o statyw
bębna.

Kiedy wejdą ostatni zawodnicy, powstaje statyczny obraz
napięcia.

Wygranie ciszy.

Rytmiczne, dynamiczne
odejście w głąb sceny.
Sylwetki spięte, dłonie
zaciśnięte.

Krótkie, ostre
pojedyncze
uderzenie
w bęben.

Kolejni pojawiają się od środka
sceny, potem znów od kurtyn.
Scena wyraźnie dzieli się na
dwie części.

Na ostre uderzenie w bęben
wszyscy jednocześnie odwracają
się i podchodzą do leżącego
w tyle sceny sznura. Stają przed
nim wyraźnie podzieleni na dwa
zespoły A i B.
Po usłyszeniu bębna przekraczają
sznur, ustawiając się do zawodów
twarzami do siebie, podnoszą
sznur.

Powtórne uderzenie w bęben.

Wygranie ciszy.
Sygnał inicjujący przeciąganie
sznura. Przeciąganie. Sznur jakby
„stał” w miejscu.

Pełne napięcie odchylających
się ciał.

Ostatni zawodnik z zespołu
prawego B puszcza linę. Odwraca
się i zaczyna zawiązywać sznurowadło. Nikt z zawodników nie zauważa tego. Lina powoli przesuwa
się na stronę zespołu lewego A.
Zwycięstwo zespołu B.

Wolne przesuwanie się
zawodników z zespołu B
przy pełnej kontrze na stronę
przeciwników A.

Szybkie i głośne
uderzanie
w statyw bębna.

Wygranie ciszy.
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Światło
Kolor
Pełne rozświetlenie, światło
jasne.
Żółte trykotowe
koszulki z długim rękawem.
Czarne getry.

Rzucenie sznura przez zespół B i
wyjście do lewej kurtyny.
Zawodnicy z zespołu prawego A
odrzucają sznur przed siebie.

Ruch zespołu B zdecydowa- Sznur pozostaje
ny, gest zamaszysty.
na scenie.
Spowolniony gest odrzucania
sznura i odwracania się
do najniższego zawodnika
stojącego w środku. Jego
zdziwienie i przerażenie.

Pojedyncze,
powolne i tępe
uderzenia
w statyw bębna.

Wypchnięcie z zespołu A najniższego zawodnika w kierunku
proscenium i otoczenie go.
Osoba B, która zawiązywała but,
stoi z boku.

Popychanie osoby najniższej.

Okrzyki oburzenia: to twoja
wina.

Podejście B do „oskarżanego” i
grupy. Przyznanie się do błędu.

Tekst: „to moja
wina” – 2x.

Ściemnienie.

Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką VI Pozwalanie na poniżanie własnej osoby, w celu ich dalszej ewaluacji, należy stwierdzić, iż trening ciała,
praca z realistycznym rekwizytem (folia malarska, papier), wybór i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym (tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane,
spontaniczna gra, trening i praca z ciałem i przestrzenią przyczyniły się:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do zwiększenia akceptacji grupy (poprawianie
swych pomyłek wykonawczych bez dodatkowego stresu i lęku przed oceną grupy, przyjmowanie krytyki czy próby formułowania samodzielnej dłuższej wypowiedzi na określony temat), intensyfikowania własnej pracy z ciałem i wzmacniania motywacji do jej wykonywania ze względu na potrzeby sceny (zyskanie
większej siły w poruszaniu się, nie naśladowanie innych osób);
–– w mniejszym stopniu (trudności) do wzbudzania chęci planowania własnych
zachowań godnościowych w takiej sytuacji, stosowanie starych utartych schematów rozwiązań oraz podejmowania dyskusji.
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do zwiększenia możliwej precyzji gestu przy
ograniczeniach małej motoryki podczas wykonywaniu określonych zadań aktorskich, do większej pewności siebie w realizacji przydzielonych czynności
(nieprzerywanie ich, gdy pojawiła się jakaś trudność, dostrzeganie i akceptowanie istniejących ograniczeń);
–– w mniejszym stopniu (trudności) do rozbudzenia ekspresji głosowej rozumianej jako pozawerbalny środek komunikacji (okrzyki, modulacja głosu, naturalne reakcje głosowe).
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Tabela nr 9. Partytura reżyserska scenki VI Pozwalanie na poniżanie własnej osoby.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)

Ruch

Scenka VI Pozwalanie na poniżanie własnej osoby

Dźwięk
Słowo

Papiery szare
zwinięte w duże
kule.
Duża,
przezroczysta,
średniej
grubości folia
malarska.

Za: niczym się nie narazić grupie

Na scenie leży rozciągnięta folia,
na której leżą kule z szarego papieru. Jednocześnie z lewej
i prawej kurtyny równo wychodzą
dwie grupy. Podchodzą do folii
i unoszą ją do góry. Rytmicznie
posuwają się ku przodowi sceny.

Grupy wychodzą dynamicznie,
twarzami zwrócone do siebie. Na
każdy pojedynczy sygnał kolejno:
odwracają się do widza, unoszą
folię, „w miejscu” rozpoczynają
szybki trucht (folia musi być tak rozciągnięta między nimi, by utrzymały
się papierowe kule).
Zwiększa się tempo truchtu, grupy
wolno posuwają się ku przodowi
sceny.

Pierwsza osoba z lewej grupy
potyka się i upada. W lewej dłoni
nadal trzyma folię. Papierowe kule
toczą się w jej kierunku. Pozostali
puszczają folię.

Nagle osoba upada na kolana.
Grupa z prawej strony w tym
momencie unosi bardzo wysoko
folię, by kule mogły stoczyć się na
lewą stronę.
Zdecydowanym ruchem wszyscy
puszczają folię. Stoją w bezruchu.

Pierwsza osoba z prawej grupy
podchodzi do papierowej kuli i
kopie nią w klęczącego.
Po chwili osoba z lewej grupy
podnosi kolejną kulę i rzuca nią
w klęczącego.
Kolejno pary z obydwu grup rzucają
kulami w klęczącego. Ten kuli się.

Pierwsza osoba podchodzi wolno,
kulę kopie energicznie. Druga
podobnie.
Ruch, tempo rzucających intensywnieje.

Grupy odchodzą w tył sceny. Tworzą jedną grupę.

Zdecydowanie odwracają się, idą
do tyłu sceny i ustawiają się wzdłuż
horyzontu, tyłem do widza Ręce
krzyżują na plecach.

Osoba na kolanach pozostaje
skulona, przyciąga do siebie folię.
Podnosi się i ciągnąc folię, podchodzi do stojących. Idąc wzdłuż
nich, wkłada w ich ręce folię. Na
końcu staje
w szeregu.

Ruch wolny, tempo jednostajne
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Rekwizyt
Kostium

Światło
Kolor
Pełne rozświetlenie sceny.
Żółte trykotowe koszulki
z długim
rękawem.
Czarne getry.

Pojedyncze,
energiczne
uderzenie
w bęben.

Zwiększa się Gwałtowne
częstotliwygaszenie
wość
światła.
i natężenie
uderzeń
w bęben.
Wygranie
ciszy.

Dokonując analizy działań teatralnych w pracy nad scenką VII Wywyższanie się,
w celu ich dalszej ewaluacji należy stwierdzić, iż trening ciała, praca z realistycznym
rekwizytem (folia malarska, papier), wybór i ćwiczenia z instrumentem perkusyjnym
(tworzenie symboli brzmieniowych), scenki improwizowane, spontaniczna gra, trening i praca z ciałem i przestrzenią przyczyniły się:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) do wzmocnienia zdobytych umiejętności panowania nad swoim ciałem (przekładanie słowa prowadzącej na interpretacje gestyczno-ruchowe, ruchy pewne) i lepszej reakcji na dźwięk instrumentu (dobre
tempo pracy), wykorzystywania ćwiczeń relaksacyjnych wymagających współpracy z innymi;
–– w mniejszym stopniu (trudności) planowania własnych zachowań godnościowych w takiej sytuacji, stosowanie starych utartych schematów rozwiązań.
W odniesieniu do gry strukturowanej:
–– w dużym stopniu (osiągnięcia) podtrzymywania potrzeby bycia w grupie
i w związkach koleżeńskich (ze względu na słabą percepcję słuchową niektórzy
badani przeszkadzali podczas pracy, ale grupa ich nie odrzuciła);
–– w mniejszym stopniu (trudności) do prawidłowego zrozumienia i interpretowania sensu i treści sceny, i tylko w tej sytuacji do deklaracji wyboru postępowania własnego, podjętej wyraźnie pod wpływem grupy i jej oceny tej
sytuacji.
Tabela nr 10. Partytura reżyserska scenki VII Wywyższanie się.
Sytuacja, działanie,
zadanie aktorskie (za)
Scena VII Wywyższanie się
Za: zrobić coś jak najlepiej się
potrafi.
Cały zespół, tworząc jedno wielkie koło, odwrócone twarzami na
zewnątrz, klęka. Każdy wykonuje
z szarego papieru stożkowatą
czapkę na głowę. Osoby będące
na pierwszym planie pochylone
są bardzo nisko, im dalej w głąb,
tym osoby są „wyższe”.

Ruch

Rekwizyt
Kostium

Arkusze szarego papieru.
Na jednym
arkuszu od
„wewnętrzSkupienie, zaangażowanie się
w pracę, indywidualne, spokojne nej” strony
tempo. Zakładanie czapek, dopa- na krawędzi
przyklejone
sowywanie, poprawianie.
paski folii.

Dźwięk
Słowo
Szelest papieru.

Światło
Kolor
Punktowe
rozświetlenie
sceny.
Czerwone
trykotowe koszulki z długim
rękawem.
Czarne getry.

Spokojne
dźwięki trójkąta.
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Odwrócenie się wszystkich do
środka koła i założenie stożkowatych czapek.
Osoba w kole zajmująca miejsce
centralnie „najwyższe” nadal
odwrócona tyłem do widowni,
bez czapki.

Rytmiczne odwrócenie się do
środka koła i zakładanie czapek
w trakcie trwania dźwięku trójkąta. Pozycja na kolanach.

Pojedynczy,
długi dźwięk
trójkąta.

Słychać śmiech.
Wejście osoby „najwyższej”
do środka koła.
Reszta obserwuje każdy jej
ruch i gest.

Nie odwracając się do widowni,
osoba bez czapki na głowie
śmiejąc się, wstaje.
Ciało wyprostowane. Odwraca się
do koła i zakłada swoją czapkę,
różniącą się od pozostałych.
Wchodzi do środka i wyciąga
z czubka paski folii. Szerokie,
intensywne gesty raz prawej, raz
lewej ręki wyciągającej paski folii.

Ironiczny,
o narastającym natężeniu
śmiech.

Wyjście jej z koła i opuszczenie
sceny.

W rytmie śmiechu opuszczenie
sceny.
Wszyscy w kole odwracają głowy
w tym kierunku.
Pojedynczy,
długi dźwięk
trójkąta.

Pozostali odwracają się do środka koła, powoli zdejmują czapki
i rzucają nimi w środek koła. Podnoszą się i odchodzą w różnych
kierunkach sceny.

Powrót do układu twarzami
do koła. Mało wyrazisty gest
rzucania czapkami, ściszony ruch
opuszczania sceny.
Papierowe czapki zostają
centralnie na scenie.

Szelest papieru.

Punktowe
oświetlenie
sceny.

5. Wpływ opinii i ocen badanych osób o własnych i cudzych zachowaniach
godnościowych na ich poczucie godności własnej
W tej części dokonam analizy arkusza obserwacji, który zawiera ilość wypowiedzi podanych przez badane osoby podczas improwizowanych dramatyzacji oraz strukturowanej gry, a dotyczących określonych kategorii zachowań.
Pierwsza część analizy arkusza obserwacji dotyczy umiejętności wyrażania przez
badanych opinii i ocen na temat własnego oraz innych osób zachowania się w określonych sytuacjach społecznych zaprezentowanych scenicznie.
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Arkusz obserwacji
Suma

Scenka
I
%

Scenka
II
%

Scenka
III
%

Scenka
IV
%

Scenka
V
%

Scenka
VI
%

A* 78 Id
95Sg

16** Id 76,1
13 Sg 61,9

6 Id 28,5
11 Sg 52,3

10 Id 47,6
15 Sg 71,4

12 Id 57. 1
10 Sg 47,6

4 Id 19
10 Sg 47,6

8 Id 38
10 Sg 47,6

5 Sg 23,8
7 Id 33,3

17 Id 80,9
19 Sg 90,4

B 72 Id
110Sg

6 Id 28,5
10 Sg 47,6

8 Id 38
13 Sg 61,9

15 Id 71,4
15 Sg 71,4

11 Id 52,3
19 Sg 90,4

5 Id 23,8
10 Sg 47,6

9 Id 42,8
11 Sg 52,3

5 Id 23,8
14Sg 66,6

6 Id 28,5
18 Sg 85,7

C 82 Id
125Sg

15 Id 71,4
16 Sg 76,1

10 Id 47,6
16 Sg 76,1

12 Id 57,1
19 Sg 90,4

12 Id 57,1
18 Sg 85,7

7 Id 33,3
12 Sg 57,1

6 Id 28,5
10 Sg 47,6

6 Id 28,5
14 Sg 66,6

6 Id 33,3
20 Sg 95,2

D 85Id
123Sg

19 Id 90,4
10 Sg 47,6

10 Id 47,6
19 Sg 90,4

13 Id 61,9
20 Sg 95,2

10 Id 47,6
19 Sg 90,4

5 Id 23,8
13 Sg 61,9

8 Id 38
11 Sg 52,3

9 Id 42,8
10 Sg 47,6

10 Id52,3
20 Sg 95,2

Ilość
wypowiedzi

105

93

119

111

66

73

Scenka
VII
%

70

Scenka VIII
%

133

*Kategorie zachowań (określone wypowiedzi):
A – wyrażanie opinii na temat sytuacji...
		 (tak jest dobrze, w sytuacji godnościowej, tak jest źle w sytuacji antygodnościowej)
B – wykazanie gotowości działania godnościowego wobec sytuacji...
		 (w tej sytuacji powinno się, można by...)
C – samodzielne podjęcie działania godnościowego w sytuacji... (ja zrobiłbym...)
D – dokonanie oceny własnego postępowania wobec sytuacji... (zrobiłem tak, bo...)
**Formy działań teatralnych:
Improwizowane dramatyzacje (Id)
Strukturowana gra (Sg)
Wartości oceniane w scenkach:
Scenka I
Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy
Scenka II Narażanie się innym w obronie własnego zdania
Scenka III Lojalność wobec innych
Scenka IV Umiejętność przyznania się do błędu
Scenka V Schlebianie innym, by osiągnąć określone korzyści
Scenka VI Pozwalanie na poniżanie własnej osoby
Scenka VII Wywyższanie się
Scenka VIII Kłamstwo

Wyrażanie opinii zależało od rozumienia danej sytuacji, natomiast dokonanie jej
oceny ilustrowane było poprzez planowanie własnego zachowania wobec takiej sytuacji
społecznej.
Maksymalna ilość odpowiedzi udzielonych przez badanych podczas improwizowanej dramatyzacji (Id) i strukturowanej gry (Sg) jednej scenki łącznie wynosi 168.
Z analizy arkusza obserwacji wynika, iż badani w czasie działań teatralnych nad
jedną konkretną sceną udzielili następującą ilość odpowiedzi, która może pośrednio
świadczyć o rozumieniu danej sytuacji i planowaniu własnych zachowań godnościowych wobec niej. I tak:
Scenka VIII 133 79,1%
Scenka III
119 70,8%
Scenka IV
111 65,4%
Scenka I
105 62,5%
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Scenka II
93
55,3%
Scenka VI
73
43,4%
Scenka VII
70
41,6%
Scenka V
66
39,2%
Scenka VIII, której tematem było kłamstwo, była porównywalnie rozpoznawana przez większość badanych jako zła, zarówno w improwizowanych dramatyzacjach
(80,9%), jak i strukturowanej grze (90,4%)
Taki wysoki procent rozumienia przez badanych tej sytuacji może świadczyć
o poziomie i zakresie ich realnych doświadczeń negatywnych, wywołujących emocje
ujemne, co przełożone zostało na ilość wyrażonych opinii na temat kłamstwa. Sytuacja
kłamstwa była ze wszystkich siedmiu pozostałych najbardziej znana, czyli była najprawdopodobniej badanym najbliższa, a zatem bardziej konkretna i rozpoznawalna. Także
większa część badanych poprawnie rozpoznała sytuację, która była tematem Scenki I
Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy (rozpatrując porównywalne formy teatralne: 76,1% odpowiedzi w improwizowanych dramatyzacjach i 61,9%
w grze strukturowanej). Ciekawe jest jednak, że tylko sześć osób powiedziało, co powinno się zrobić w takiej sytuacji (odp. B) (10 – podczas gry strukturowanej), co mogłoby
świadczyć o tym, że większość badanych nie miała wcześniej tego typu bezpośrednich
doświadczeń (byli tymi, którym udzielano pomocy, a nie inicjatorami pomocy). Jednak analizując ilość udzielonych podczas wszystkich improwizowanych dramatyzacji
odpowiedzi na pytanie: „co ty byś zrobił? (C) i dlaczego? (D), właśnie w tej dotyczącej
Występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy największa ilość badanych zadeklarowała własne zachowania godnościowe i potrafiła je uzasadnić.
Zatem można by przypuszczać, że badani, pomimo mniejszej ilości realnych doświadczeń pozytywnych wiedzą, z czym im jest źle i rozeznając sytuację społeczną,
zdają sobie sprawę z tego, jak powinno być. Zastanawiające jest wobec powyższego,
dlaczego ilość uzasadnień swojego wyboru, czyli dokonanie oceny własnego postępowania (odp. D) wobec sytuacji Występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy
w grze strukturowanej (to samo dotyczy sceny VII) była najniższą ze wszystkich podanych w tej kategorii zachowań (47,6%). W scenie tej brało udział 16 wykonawców,
z czego 12 wyraziło zdanie na temat tego, co by zrobili w takiej sytuacji, cztery wypowiedzi padły ze strony pozostałych badanych, w tym wypadku widzów (odp. C), ale tylko dziesięciu z nich potrafiło dokonać interpretacji swego zdania. Różnica w tej kategorii zachowań między improwizowaną dramatyzacją a grą strukturowaną może wynikać
z większej złożoności elementów danej sytuacji, zaproponowanej w grze strukturowanej, gdzie udzielający pomocy musiał wystąpić wobec dużej grupy osób.
Maksymalna suma odpowiedzi uzyskanych od wszystkich badanych, podczas
ośmiu scenek, na konkretne pytanie, czyli A, B, C lub D łącznie w improwizowanych
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dramatyzacjach i strukturalizowanej grze to 336. Zaprezentowane wyniki potwierdzają,
iż przeszło 50% badanych globalnie rozumiało proponowane scenicznie sytuacje i potrafiło zająć wobec nich godnościowe zachowanie własne. I tak:
w kategorii A – wyrażanie opinii na temat sytuacji
– 173 odpowiedzi na 336, co stanowi 51,5%,
w kategorii B – wykazanie gotowości działania godnościowego wobec sytuacji…
– 182 odpowiedzi na 336, co stanowi 54,1%,
w kategorii C – samodzielne podjęcie działania godnościowego w sytuacji...
– 207 odpowiedzi na 336, co stanowi 61,6%,
w kategorii D – dokonanie oceny własnego postępowania wobec sytuacji…
– 208 odpowiedzi na 336, co stanowi 61,9 %.
Analizując powyższe wyniki i konfrontując je z wynikami ostatecznymi, jakimi są
wyniki z powtórnie przeprowadzonego po działaniach teatralnych Testu wyboru jednoznacznie określonych sytuacji społecznych (posttest), można stwierdzić, iż umiejętność
wyrażania przez uczestników działań teatralnych opinii i ocen na temat własnego
i innych zachowania się w określonych, udramatyzowanych i przedstawionych scenicznie sytuacjach społecznych wpływa na ich poczucie godności własnej.
6. Wpływ improwizowanej dramatyzacji i strukturowanej gry
na rozumienie godnościowych i antygodnościowych zachowań
i planowanie godnościowych zachowań własnych przez badane osoby
Podczas improwizowanej dramatyzacji najwięcej (71,4%) badanych wykazało gotowość do działania godnościowego (odp. B) wykazało na temat Lojalność wobec innych (scenka III). Nieco mniej nastawieni byli do działania godnościowego wobec sytuacji przyznania się do błędu (52,5%) (Scenka IV Umiejętność przyznania się do błędu).
Co ciekawe, badani wyrażali opinie świadczące o tym, że dokonany wybór pociąga za
sobą konieczność wystąpienia określonych wyrzeczeń: „zrobiłabym tak, chociaż kochałabym swojego chłopaka i on przez to mógłby być na mnie zły albo jeszcze gorzej”.
Świadczyć to może o tym, że ponad połowa odczuwała powinność godnego zachowania się, rozumiejąc rodzaj problemu, nazywając czynności ukierunkowane na cel, jakim
było dobro innego człowieka i miało „doświadczenia o silnych konotacjach emocjonalnych”. Zatem takie wartości, jak: prawda, pomoc innym, lojalność i uczciwość były nie
tylko przez badanych dobrze rozpoznane, czego dowodem było wyrażanie własnej opinii na temat głównego problemu przedstawionego w formie improwizowanej dramatyzacji, ale i wysoko cenione, co przełożyło się na zaproponowany przez nich, a określony
rodzaj zachowań mających na celu zmianę sytuacji.
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Zdecydowanie większą ilość wszystkich odpowiedzi udzielili badani podczas gry
strukturowanej i to zarówno wyrażając własną opinię o sytuacji (scena II, III, V, VI, VII,
VIII), jak i wykazując gotowość działania godnościowego wobec określonego zdarzenia społecznego (scena III po równo Id i Sg), podobnie w kategorii C i D. Ponad 90%
osób planowało wobec sytuacji kłamstwa, lojalność wobec innych własne godnościowe
zachowania się i je uzasadniło. Duża część badanych wiedziała, co powinno się zrobić
zgodnie z wartością, jaką jest przyznanie się do błędu (90,4%), obrona prawdy (85,7%
scena VIII) czy lojalność wobec innych (71,4%), co zgodne jest z akceptowanymi przez
nich normami moralnymi. Najmniej rozpoznaną okazała się scenka VII traktująca
o wywyższaniu się (33,3 %), a mimo tego osiągnęła dość wysoki procent w odpowiedziach kategorii B i C (po 66,6%), co może świadczyć, iż 14 osób wykazało swoje dyspozycje do poprawnego moralnie działania, pomimo niezrozumienia od razu sytuacji.
Sytuacja wywyższania się, z uwagi na ograniczony zakres u badanych doświadczeń
tego typu przy ich osłabionym krytycyzmie oraz zaburzeniach percepcji, co utrudnia
samodzielne przeprowadzenie takich operacji myślowych jak klasyfikowanie czy uogólnienie, mogła być trudno rozpoznawalną. Można przypuszczać w przypadku tej sytuacji relacyjnej, że należy do grupy skomplikowanych, przeto trudno rozpoznawalnych
wprost. Badani, jak wynika m.in. z tych badań, odbierają i rozpoznają prosty schemat
zachowań. Sytuacja wywyższania się mogła być dla większości nową, gdyż, jak wynikało
z rozmów, w ich środowisku rówieśniczym (przeważnie niepełnosprawni intelektualnie)
koledzy raczej chwalą się: „mam samochód”, „mam komórkę” i oznajmiając to, wyrażają raczej swą radość, zachowują się wobec kolegów z wyższością („jako lepsi”, „nie gardzą, że ja nie mam komórki”).
Podczas gry strukturowanej (Sg) uzyskano łącznie 451 wszystkich odpowiedzi (na
672 maksymalnych), co stanowi 67,1%, (taki też procent osób brało czynny udział we
wszystkich scenkach, będąc aktorami, bądź aktywnymi widzami). Natomiast odpowiedzi podczas improwizowanej dramatyzacji wykorzystanej w ośmiu kolejnych scenkach
było łącznie 319 (na 672 maksymalnych), co stanowi 47,4% (tyle też procent osób brał
czynny udział we wszystkich scenkach, będąc aktorami, bądź aktywnymi widzami).
Badani zdecydowanie częściej dokonywali oceny preferencji określonych wartości podczas gry strukturowanej, pomimo iż zarówno w tej, jak i drugiej formie, czyli improwizowanej dramatyzacji, mieli do czynienia z konstrukcją sceniczną sugestywnie poszukującą podobieństw życiowych i związanych z tym wartości. Tylko w jednym
przypadku, dotyczącym tematu występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy,
badani w większej ilości dokonali takiej oceny, będąc w improwizowanej dramatyzacji.
Gra strukturowana dotyczyła scenicznej prezentacji zachowań godnościowych
i antygodnościowych zgodnie z określoną dramaturgią spektaklu. Liczba poprawnych
interpretacji tych zachowań dokonana przez badane osoby była wskaźnikiem rozumie210

nia cudzych zachowań godnościowych i antygodnościowych oraz świadczyła o zdolności planowania godnościowych zachowań własnych. I tak:
w kategorii A – wyrażanie opinii na temat sytuacji
– 95 odpowiedzi na 168, co stanowi 56,5%,
w kategorii B – wykazanie gotowości działania godnościowego wobec sytuacji…
– 110 odpowiedzi na 168, co stanowi 65,5 %,
w kategorii C – samodzielne podjęcie działania godnościowego w sytuacji...
– 125 odpowiedzi na 168, co stanowi 74,4%,
w kategorii D – dokonanie oceny własnego postępowania wobec sytuacji…
– 123 odpowiedzi na 168, co stanowi 73,2 %.
Badani częściej zabierali głos w sytuacjach proponowanych w grze strukturowanej,
choć percepcyjnie bardziej skomplikowanych (wyrażanych językiem umownym, symbolicznym), ale o określonej treści zadania do wykonania (podjęcie roli). Stanowiły one
zorganizowany, celowy układ, który – jak przypuszczam – stwarzał badanym możliwość
poddania danej sytuacji większej kontroli, czemu sprzyjało poświęcanie znacznie więcej
czasu na analizę postępowania granej postaci (szerszy niż w improwizacjach repertuar
czynności bohaterów) i próbowanie różnych wariantów rozwiązania problemowej sytuacji. Ponadto, kreowanie sceny, której nadany jest choć zarys formy i treści, wyznacza
niejako jasne granice umowności: „gram postać, mogę być kimś, kim nie jestem lub
kimś, kim chciałbym być lub odwrotnie, a zatem mogę schować się w tej umowności
i zadaniach roli”. Po trzecie, strukturowana gra, w tym przypadku zawsze zespołowa, to
naturalne „wymuszanie” aktywności wszystkich występujących.
Potwierdziły się więc moje wcześniejsze przypuszczenia, iż wypowiadanie się na
temat własnych przeżyć poprzez granie konkretnych strukturowanych ról często jest
łatwiejsze, niż uczynienie tego w trakcie przebiegu improwizacji. Tym bardziej prawdopodobne, iż moi aktorzy spotkali się z taką formą teatralną po raz pierwszy i, jak
później mówili, „łatwiej schować się za konkretną rolą, by się nie ośmieszyć za swoje
pomysły”. Tego typu wypowiedzi tylko potwierdzają, że w zaproponowanych improwizowanych dramatyzacjach badani bardzo często wyrażali (lub podejmowali taką próbę)
swoje osobiste, autentyczne problemy i odtwarzali konkretne zachowania czy sytuacje.
Innym powodem przemawiającym na korzyść gry strukturowanej może być ograniczenie czy nieumiejętność ich spontanicznej werbalizacji lub słabej mowy ciała. W grze
strukturowanej formą komunikatu, w której przejawiała się ich aktywność, był ruch,
który ponawiali i którego kreatywnie poszukiwali. Był on nie tyle sposobem rozładowania, czy rozbudzenia energii, ale przede wszystkim wyrazem stanów emocjonalnych
(często początkowo nieuświadamianych, ale przeżywanych). Poprzez ten środek wyrazu szczególnie mocno „posmakowali” swojej inwencji i samodzielności. Myślę jednak,
że w działaniach teatralnych szczególnie osobom niepełnosprawnym intelektualnie po211

trzebne są improwizowane dramatyzacje i to nie tylko ze względu na szacunek dla ich
osobistych doznań czy przeżyć, które w tej formie dosyć swobodnie choć odtwórczo
mogą zaprezentować. To w nich aktor niepełnosprawny może otwarcie przeżywać negatywne emocje i je przezwyciężać. Równie ważne jest to, iż improwizowane w tych
badaniach dramatyzacje były niejako „ekspresyjnym wprowadzeniem” do gry strukturowanej, przybliżały problem i pomagały łatwiej go zidentyfikować. Dlatego też, moim
zdaniem, badani uzyskali tak dobre „wyniki” mierzone statystycznie, jak i wyniki „mierzone” miarą artyzmu scenicznego. Proces, jakim była realizacja spektaklu zbudowanego z ośmiu scenek, to stwarzanie kolejnych okazji do działania zawsze w nowych sytuacjach, które poprzedzały improwizowane dramatyzacje. Z tego powodu, jak zakładam,
wykluczyło to ewentualność biernego powtarzania czynności już dobrze znanych i przepróbowanych. Zauważalny był natomiast wpływ wcześniejszych pozytywnych doświadczeń scenicznych podczas podejmowania i realizowania nastepnych, określonych zadań
aktorskich. To w nich badani odkrywali swoje zdolności i możliwości w różnorodnych
działaniach, co z kolei uwarunkowane było poziomem ich wszystkich sprawności psychicznych. Analizując powyższe wyniki i konfrontując je z wynikami ostatecznymi, jakimi są wyniki z powtórnie przeprowadzonego po działaniach teatralnych Testu wyboru
jednoznacznie określonych sytuacji społecznych (posttest), można stwierdzić, iż określona fabuła spektaklu w dużym stopniu wpłynęła na poczucie godności badanej
młodzieży, a szczególnie na planowanie własnych zachowań godnościowych. Ważna była ponadto wybrana konwencja jej realizacji scenicznej, bowiem badani mogli zaprezentować własne, oryginalne środki wyrazu artystycznego, szczególnie umiejętności
pozawerbalne.
Na koniec trzeba zaznaczyć, że chociaż deklaracje badanych rodziły się, a potem
były realizowane podczas konkretnych działań tutaj uteatralnionych, trudno byłoby
jednak adekwatnie stwierdzić, czy i jak zachowaliby się w podobnej, ale rzeczywistej sytuacji życiowej. W działaniach teatralnych opierano się na sytuacjach jasno określonych
i zaakceptowanych ze względu na atrakcyjność grupy (wszyscy robili to samo: próbowali, wchodzili w rolę, powtarzali określone sekwencje, itd.), z okazywanymi reakcjami
werbalnymi czy pozawerbalnymi nie łączyły się żadne negatywne konsekwencje. Prowadząca zwracała szczególną uwagę na akceptację wszystkiego, co się działo – zarówno własną, jak i całej grupy. Działania teatralne miały umożliwić badanym praktyczne wdrożenie deklarowanych sposobów zachowania się, rozbudzić chęć celowego podejmowania
wysiłku, by dostrzec zaproponowaną sytuację z perspektywy własnej, jak i innej osoby.
Analizując zachowania się podczas improwizowanych dramatyzacji i w strukturowanej grze, nie chodziło o ustalenie kierunku zależności między niskim poczuciem
godności a mniejszą gotowością do zachowań godnościowych czy też odwrotnie, ale
o dostrzeżenie w ogóle zależności między tymi zjawiskami.
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7. Ogólna ocena efektywności przeprowadzonych działań teatralnych
w zakresie rozumienia i planowania zachowań godnościowych
u badanych osób
Ta część analizy wyników badań dotyczy oceny efektów podjętych działań teatralnych w kontekście częstości występowania parametru rozumienia przez badanych zachowań godnościowych i antygodnościowych innych osób oraz planowania godnościowych zachowań własnych. Dokonana zostanie charakterystyka badanych osób pod
względem określonych wcześniej kategorii zachowań. Zgodnie z przyjętą procedurą badawczą, w pomiarze posttestem w grupie eksperymentalnej i kontrolnej zastosowano
Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych (posttest) i opracowano
wyniki pod kątem tych samych parametrów, co wcześniej (pretest).
Rozpocznę od przeprowadzenia analizy ogólnej ilości rozpoznanych przez badanych zachowań godnościowych i antygodnościowych w wybranych sytuacjach
społecznych.
Z analizy badań statystycznych wynika, że w postteście grupa eksperymentalna
i kontrolna różnią się pod względem ogólnej ilości rozpoznanych przez badanych zachowań godnościowych i antygodnościowych (test znaków rangowanych Wilcoxona).
W grupie E po działaniach teatralnych zaznaczyły się różnice istotne statystycznie
w przypadku rozpoznania 1, czyli rozpoznanie zachowań godnościowych innych osób
i planowanie własnych zachowań godnościowych; rozpoznania 4, czyli nierozpoznanie
zachowań godnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych; rozpoznania 6, czyli rozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób
i brak planowania własnych zachowań godnościowych; rozpoznania 8, czyli nierozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie własnych zachowań
godnościowych, a na granicy istotności znalazły się rozpoznania 2, czyli rozpoznanie
zachowań godnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych; rozpoznania 5, czyli rozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób
i planowanie własnych zachowań godnościowych; rozpoznania 7, czyli nierozpoznanie
zachowań antygodnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych.
W grupie E – ROZP 1, czyli rozpoznanie zachowań godnościowych innych osób
i planowanie własnych zachowań godnościowych w pomiarze w postteście wzrosło, różnica istotna statystycznie wynosi p = 0,010.
Rycina poniżej prezentuje rozpoznania ROZP 4, 6 i 8 w pomiarze początkowym
i końcowym dla grupy eksperymentalnej.
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Rycina nr 4. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozpoznanie (lub nie) przez badanych zachowań godnościowych
i antygodnościowych innych osób, i planowanie (lub nie) godnościowych zachowań własnych.

ROZP 4 – nierozpoznanie zachowań godnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych
ROZP 6 – rozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych
ROZP 8 – nierozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie własnych zachowań godnościowych

Jak widać na rycinie, ROZP 4 po działaniach teatralnych zmalało (Z = -2,165;
p = 0,030), czyli zgodnie z oczekiwaniami badani rozpoznają więcej zachowań godnościowych czyli rozumieją, na czym polega zachowanie godnościowe i planują więcej
własnych zachowań godnościowych.
W przypadku ROZP 6, czyli rozpoznanie zachowań antygodnościowych innych
osób i brak planowania własnych zachowań godnościowych też nastąpiła różnica istotna
statystycznie (Z =-2,271; p = 0,023). Rozpoznanie to zmalało, czyli zwiększyła się ilość
tych przypadków, gdzie badani planują swoje własne zachowania godnościowe wobec
sytuacji rozpoznanej jako antygodnościowa, czego oczekiwano. Nie należy rozumieć, iż
w postteście badani w mniejszym stopniu rozpoznają sytuacje antygodnościowe, lecz
dostrzegają teraz potrzebę przeciwstawienia się im. Tłumaczyć to można faktem, że
działania teatralne zdecydowanie mocniej wpływały na sferę emocjonalną, co potwierdzać może także ROZP 8. Pomimo iż nieznacznie zmieniła się ilość nierozpoznanych
przez badanych sytuacji antygodnościowych, to znacznie wzrosło ich planowanie własnych zachowań antygodnościowych. Taki wynik świadczyć może, iż działania teatralne
w mniejszym stopniu oddziaływały na sferę poznawczą. Tylko w przypadku rozpoznania 3, czyli nierozpoznanie zachowań godnościowych innych osób i planowanie własnych zachowań godnościowych, nie nastąpiła zmiana istotna statystycznie.
214

W grupie K natomiast w tylko jednym przypadku, jakim było rozpoznanie 8,
czyli nierozpoznanie zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie własnych zachowań godnościowych, pojawiła się różnica istotna statystycznie (Z = -2,000;
p = 0,046). Na granicy istotności znalazło się rozpoznanie zachowań godnościowych
(RZG). Jak wynika z analizy, rozpoznania 8, choć nieznacznie zmieniła się ilość nierozpoznanych przez badanych z grupy K sytuacji antygodnościowych, to znacznie
zmniejszyło się ich planowanie własnych zachowań godnościowych w takich przypadkach.
Zgodnie z wynikami testu nieparametrycznego Manna-Whitneya (grupy niezależne) grupy E i K po przeprowadzeniu działań teatralnych różnicują się pod względem
istotności rozpoznania 4 (T2 ROZP4 Z = -2,226; p = 0,026). Rozpoznanie 4 dotyczyło:
badany nie rozpoznaje zachowań godnościowych i nie planuje własnych zachowań godnościowych. Ten rodzaj czynności deklarowany był w niższym stopniu przez młodzież
z grupy E, co oznaczać może, iż po działaniach teatralnych częściej rozpoznają zachowania godnościowe innych osób i planują własne, godne zachowania. Osiągnięcie takiego
wyniku jest bardzo ważne, jak przypuszczam, z uwagi na to, iż początkowo, jak napisałam wyżej, u badanych w grupie E i K przeważało rozpoznawanie zachowań antygodnościowych nad godnościowymi. W badaniu początkowym bardziej rozumieli (wiedzieli), na czym polega zachowanie antygodnościowe, a mniej rozumieli (wiedzieli), na
czym polega zachowanie godnościowe. Mogło na tę zmianę wpłynąć dawanie wsparcia
emocjonalnego podczas podejmowania i realizowania działań teatralnych nastawionych
od początku na wspomaganie badanych w zakresie czynności podstawowej, jaką było
kształtowanie i rozwijanie obrony własnej i cudzej godności oraz zwiększenie umiejętności rozpoznawania i zrozumienia, co jest dobre, a co złe.
Dokonam teraz analizy rozumienia przez badanych zachowań godnościowych
lub antygodnościowych innych osób i planowania godnościowych zachowań własnych wobec wybranych sytuacji społecznych, prezentowanych w Teście jednoznacznie określonych sytuacji społecznych.
W pomiarze końcowym, w grupie E aż w siedmiu scenkach w odniesieniu do
parametru planowanie godnościowych zachowań własnych (P1) pojawiły się istotne
statystycznie różnice w kierunku, jakiego należało oczekiwać (różnica nie pojawiła się
w odniesieniu do sytuacji V). Stąd można wnioskować, iż określone działania teatralne
stymulowały wyraźnie proces planowania własnych zachowań wobec określonych sytuacji. Większy zakres parametru P1 w badaniu końcowym (t2), przy małym w porównaniu przyroście parametru rozumienia sytuacji godnościowych (R), sugeruje, że rozbieżność w tym względzie może być tłumaczona przez czynniki pozaintelektualne, np.
silne uwrażliwienie i ukierunkowanie uwagi na godne zachowanie własne wobec siebie
i wobec innych, wzmocnienie poczucia swojej wartości. Świadczyć może o tym, że za215

proponowane działania teatralne w większym zakresie oddziaływały na sferę emocji, niż
na sferę poznawczą i bardziej do tej pierwszej się odnosiły.
Z analizy badań statystycznych (test Wilcoxona) wynika, że w grupie eksperymentalnej, porównując poziom parametru rozumienie pomiędzy pretestem a posttestem,
pojawił się wzrost na granicy istotności w przypadku scenki I Występowanie w obronie
kogoś potrzebującego pomocy (Z = - 1,857; p = 0,063).
Na prezentowanej poniżej rycinie zobrazowano, jak zmieniła się wartość parametru R i P1 w przypadku scenki I Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy w grupie eksperymentalnej.
Rycina nr 5. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie zachowań godnościowych innych osób i planowanie godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji Występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy (Scenka I).

S1 R – scenka I rozumienie przez badanych zachowania godnościowego bohaterów scenki
S1 P1 – scenka I zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
SI P2 – scenka I weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2

Analiza statystyczna danych dotyczących poziomu planowania własnego zachowania
godnościowego, jakim jest występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy, wskazuje, iż wartość istotności asymptotycznej dwustronnej osiągnęła istotność (p = 0,005).
Można zatem dostrzec, że niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim młodzież posiada umiejętność spostrzegania i wczuwania się (identyfikowania) w stany
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innych ludzi i potrafi adekwatnie zaplanować własne zachowania w stosunku do wymagań sytuacyjnych, których podstawowym elementem są inne osoby. Większość zdecydowanie deklaruje pomoc i wie, co by zrobiła.
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E, scenka I znalazła się w czasie t2 na trzecim
miejscu; natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych, na miejscu czwartym.
W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Prezentowana poniżej rycina obrazuje, jak zmieniła się wartość parametru R i P1
w przypadku scenki II Narażanie się innym w obronie własnego zdania.
Na rycinie tej przedstawiono wyniki uzyskane przez badane osoby z grupy eksperymentalnej w pomiarze końcowym, dotyczące zachowania godnościowego, tym razem
odnoszącego się do siebie samego.
Rycina nr 6. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie zachowań godnościowych innych osób i planowanie
godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji Narażanie się innym w obronie własnego zdania (Scenka II).

S2 R – scenka II rozumienie przez badanych zachowania godnościowego bohaterów scenki
S2 P1 – scenka II zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S2 P2 – scenka II weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2
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W przypadku scenki II Narażanie się innym w obronie własnego zdania, choć nie
pojawiły się różnice istotne statystycznie w parametrze rozumienia (R), to analiza wyników
dotyczących planowania własnych zachowań godnościowych P1 wskazuje, że młodzież po
artystycznym zrealizowaniu takiej sytuacji zdecydowanie trafniej planuje swe zachowania
godnościowe, tym razem odnoszące się do siebie samych (p = 0,017). Można przypuszczać,
iż poziom poprawności zachowania się ma swoje źródło nie tyle w rozumieniu danej sytuacji, co jest bezpośrednio uzależniony od uznawanego przez młodzież systemu wartości, na
co wskazuje ujawniana przez nich motywacja o podłożu normatywnym: „Ania źle robi, bo
ma jechać tam, gdzie wszyscy, Ja bym dała inną propozycję, chociaż bym się bała Pani, ale
człowiek każdy powinien mówić prawdę, jak myśli i ma też prawo to powiedzieć”.
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E scenka II znalazła się w czasie t2 na miejscu
siódmym; natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych, zajęła także miejsce siódme.
W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Po działaniach teatralnych w przypadku scenki III Lojalność wobec innych,
w zakresie parametru planowania godnościowych zachowań własnych P1 pojawiła się
różnica istotna statystycznie (0,011). W świetle tego wyniku można stwierdzić, iż wartość, jaką jest lojalność, młodzież wyraźnie uznaje i chce według niej działać. Przekłada
się to na deklaracje własnych zachowań godnościowych, przewidywanie konsekwencji
podejmowania takich decyzji okazane poprzez nazywanie i opis przeżywanych emocji,
umiejętność rozpoznawania i wnioskowania o odczuciach drugiego człowieka na podstawie wskaźników sytuacji scenicznej, co stało się możliwe w wyniku poznania związku
między uczuciami i zachowaniami godnościowymi.
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E scenka III znalazła się w pomiarze końcowym
na czwartym miejscu, natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych, miejsce trzecie.
W grupie K, w scence III Lojalność wobec innych, nie pojawiły się różnice statystyczne w odniesieniu do parametru rozumienia i planowania przez badanych godnościowych zachowań własnych.
Do poziomu istotności statystycznej (test Manna-Whitneya) zbliżyło się planowanie własnych zachowań godnościowych (P1) w sytuacji zaprezentowanej w scence
III, czyli Lojalność wobec innych. Badani z grupy E osiągnęli w tym obszarze wyniki
wyższe od młodzieży z grupy K. W przypadku scenki III, na wyższy wynik osiągnięty
przez badane osoby z grupy eksperymentalnej prawdopodobnie musiały wpłynąć inne
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przyczyny, niż potrzeba, tak szczególna dla większości osób niepełnosprawnych, uzyskania akceptacji innych osób, np. przez okazanie im swojej lojalności. Prócz dużego, być
może, zakresu doświadczeń we wspomnianej sytuacji, planowanie godnego zachowania
tych osób może wypływa bardziej z przekonania, że należy być lojalnym wobec innych,
co bezpośrednio aktualizuje normę moralną (wartość jest przekonaniem o tym, jak należy postąpić i to ona może uruchomić lub wygasić działanie).
Na rycinie poniżej zobrazowano wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie
zachowań godnościowych innych osób i planowanie przez badanych z grupy E godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji umiejętność przyznania się do błędu
(Scenka IV).
Rycina nr 7. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie zachowań godnościowych innych osób i planowanie
godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji Umiejętność przyznania się do błędu (Scenka IV).

S4 R – scenka IV rozumienie przez badanych zachowania godnościowego bohaterów scenki
S4 P1 – scenka IV zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S4 P2 – scenka IV weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2

Można by mniemać, iż zachowanie godnościowe wobec siebie samego u niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży może być motywowane wewnętrznie (endocentrycznie). Wskazywałyby na to podawane przez większość badanych deklaracje godnościowego zachowania się (deklarowanych jako możliwe do wykonania), świadczące
o znacznym poczuciu kontroli wewnętrznej, a ujawnione w sytuacji, która dotyczyła
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umiejętności przyznania się do błędu (Scenka IV odpowiedzi za 4 punkty – „powiedziałbym prawdę, bo bym się z tym źle czuł”, „zostałaby oskarżona niewinna osoba, za
swoje błędy należy odpowiadać”).
Należy jednak podkreślić, iż w tym wypadku dużą rolę mogły mieć także – oprócz
uznawanych norm etycznych (wartość prawdy i uczciwości) – przyswojone reguły społeczne, ogólnie aprobowane. Z przedstawionej ryciny wynika, iż po działaniach teatralnych nastąpił istotny statystycznie wzrost parametru planowania godnościowych zachowań własnych (p = 0,010).
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E scenka IV zajęła w badaniu końcowym t2
miejsce drugie; natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do
planowania godnościowych zachowań własnych, także miejsce drugie.
W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Ponieważ sytuacja schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści, została przeanalizowana wcześniej, dokonam analizy sytuacji Pozwalanie na poniżanie własnej osoby.
Na rycinie poniżej ukazano wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie przez badanych z grupy E godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji pozwalania na poniżanie własnej osoby
(Scenka VI).
Rycina nr 8. Wpływ oddziaływań teatralnych na rozumienie zachowań antygodnościowych innych osób i planowanie przez badanych godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji Pozwalanie na poniżanie własnej
osoby (Scenka VI).
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S6 R – scenka VI rozumienie przez badanych zachowania antygodnościowego bohaterów scenki
S6 P1 – scenka VI zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych
S6 P2 – scenka VI weryfikacja zdolności do planowania godnościowych zachowań własnych
t1 – wyniki uzyskane przed eksperymentem
t2 – wyniki uzyskane po eksperymencie
t3 – wyniki uzyskane po trzech miesiącach od badań przeprowadzonych w czasie t2

W przypadku scenki VI Pozwalanie na poniżanie własnej osoby, próba interpretacji szczególnie skupiona może być wokół problematyki poczucia godności, gdyż działanie godnościowe może być traktowane jako cel dotyczący własnej osoby, nie zaś jako
cel o zabarwieniu społecznym, zorientowanym na innych. Obrona własnej osoby jest
znacząca, ze względu na utrzymanie lub podnoszenie poziomu własnej wartości. Myślę,
że duża grupa badanej młodzieży posiadała doświadczenia własne związane z zachowaniami na rzecz innej osoby, do których odwoływała się podczas projektowania własnych
godnościowych zachowań (np. „jak kiedyś Hania powiedziała o tajemnicy, to było jej
potem przykro, bo ona nie chciała powiedzieć i potem wytłumaczyła to i się pogodziły,
bo ona powiedziała, że już więcej tego nie zrobi i jej jest przykro. Nie wolno zdradzać
tajemnicy”). Natomiast w odniesieniu do spostrzegania własnych stanów i problemów
raczej projektowała swoje oczekiwania zgodnie z ogólną oceną własnej osoby oraz oceną
okoliczności („ja nie jestem głupia i bym się broniła”, „ja bym wysłuchał i powiedział,
żeby patrzyli na siebie, a ode mnie się odpieprzyli, bo każdy jest w czymś dobry”.).
Prawdopodobnie działania teatralne dały możliwość bezpośredniego, spontanicznego doświadczenia własnej wartości poprzez zwiększenie śmiałości i pewności siebie, co
przejawiało się podejmowaniem określonych czynności w sytuacji wyboru moralnego,
przez co w efekcie osoba buduje szacunek do siebie samej.
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E, scenka VI zajęła w badaniu końcowym t2
miejsce szóste; natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do
planowania godnościowych zachowań własnych, miejsce czwarte.
W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Sytuacja Wywyższanie się (scenka VII). Po działaniach teatralnych w przypadku
scenki VII w zakresie parametru planowania godnościowych zachowań własnych (P1)
w grupie eksperymentalnej pojawiła się różnica istotna statystycznie (p = 0,030).
W hierarchii poprawnych rozpoznań zachowań godnościowych i zachowań antygodnościowych przez badanych z grupy E, scenka VII zajęła w badaniu końcowym t2
miejsce piąte; natomiast w hierarchii sytuacji, w których badani wykazali zdolność do
planowania godnościowych zachowań własnych, także miejsce piąte.
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W grupie kontrolnej natomiast nie pojawiły się w pomiarze w postteście różnice
istotne statystycznie, zarówno w parametrze rozumienia, jak i planowania zachowań
godnościowych przez badane osoby.
Z analizy danych testu nieparametrycznego Manna-Whitneya można zauważyć
wyraźne rozbieżności ilościowe w przypadku planowania własnych zachowań godnościowych w sytuacji zaprezentowanej w scence VII, czyli Wywyższanie się (Z = -2,236;
p = 0,025). Młodzież uczestnicząca w działaniach teatralnych częściej planowała własne
zachowania godnościowe wobec takiej sytuacji, pomimo iż w tym przypadku, podobnie
jak w grupie kontrolnej, nie pojawiła się różnica istotna statystycznie dotycząca parametru R, czyli rozumienia przez badanych zachowań godnościowych innych osób (ocena
zachowań godnościowych bohaterów scenki). Deklaracje realnego zachowania się nastawionego na cel, jakim jest dobro własne, może wynikać z większego poczucia własnej
wartości i podwyższenia wrażliwości na określoną antywartość u badanych osób z grupy
eksperymentalnej. Ich deklaracje ponadto były wyraźnie bardziej zgodne w pierwszym
i drugim planowaniu (ocenianie sytuacji prezentowanych najpierw bez zakończenia,
a następnie z zakończeniem) niż grupy kontrolnej (Z = -2,701; p = 0,007). Może to
oznaczać, iż podanie sposobu rozwiązania danej sytuacji w II części scenki nie spowodowało zmiany w poprzednio dokonanej przez badanych ocenie zaprezentowanej sytuacji. Pierwsza i druga podana przez nich propozycja rozwiązania problemu dokonana
była z dużą zgodnością, czyli ocena sytuacji konsekwentnie powtarzała się, co mogłoby
świadczyć, iż oceny te wypływały z w miarę stałych przekonań na temat godnościowych
zachowań.
Ostatnią scenkę pt. Kłamstwo przeanalizowano wcześniej.
Po analizie wybranych sytuacji społecznych zrealizowanych scenicznie przeprowadzę dalszą analizę wyników porównania ogólnej ilości uzyskanych punktów za
rozumienie godnościowych i antygodnościowych zachowań innych osób (LPR)
i planowanie własnych zachowań godnościowych (LPP1) w grupie eksperymentalnej i kontrolnej (test znaków rangowanych Wilcoxona). Posłużyłam się Testem wyboru
określonych jednoznacznie sytuacji społecznych. Uzyskane wyniki w pomiarze posttestu i pretestu w efekcie wyznaczyły poziom poczucia godności u osób badanych.
W grupie E, zarówno w zakresie LPR, jak i LPP1 w postteście wystąpiły różnice
istotne statystycznie. Ilość uzyskanych przez badanych punktów dla parametru R – rozumienie sytuacji godnościowych i antygodnościowych oraz parametru P1 – planowanie godnościowych zachowań własnych zwiększyła się, w efekcie czego zwiększyła się też
ilość punktów wyznaczających poziom poczucia godności badanych. Poziom poczucia godności, który prezentowali badani z grupy E przed działaniami teatralnymi i to,
jaki prezentowali po działaniach teatralnych (T2PG – T1PG), różni się pod względem
istotności.
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Natomiast w grupie K nie pojawiły się żadne różnice istotne statystycznie w omawianych powyżej zakresach.
Na rycinie poniżej zaprezentowano, jak zmienił się poziom poczucia godności
w grupie eksperymentalnej i kontrolnej po działaniach teatralnych.
Rycina nr 9. Poziom poczucia godności po działaniach teatralnych w grupie eksperymentalnej i kontrolnej.

Z powyższych informacji, które podsumowano na rycinie 9 wynika, że różnica między badanymi grupami jest istotna statystycznie. Po przeprowadzeniu działań
teatralnych: w grupie E nastąpił znaczny wzrost poziomu poczucia godności własnej
(Z = -2,714; p = 0,007), natomiast w grupie K wzrost jest nieznaczny, nieistotny statystycznie (Z = -0,447; p = 0,655).
Jak wynika z analizy statystycznej testu Manna-Whitneya (dwie grupy niezależne),
badane grupy istotnie różnią się liczbą punktów uzyskanych w parametrze planowania
własnych zachowań godnościowych (T2LPP1: Z = -1,960; p = 0,050). Wskazuje to na
zdecydowanie częstsze planowanie własnych zachowań godnościowych przez młodzież
z grupy E, niż z grupy K. Natomiast nie różnią się pod względem liczby punktów uzyskanych w drugim badaniu w parametrze rozumienia (T2LPR).
Poziom poczucia godności grupy eksperymentalnej i kontrolnej wyraźnie zbliżył
się do poziomu istotności statystycznej T2PG: Z = -1,930; p = 0,054. Pomimo podobnego „rozkładu”, poziom poczucia godności (poziom 1, 2, 3, 4, 5), osiągnięty w badaniu końcowym przez obydwie grupy, w przypadku osób uczestniczących w działaniach
teatralnych podwyższył się w większym stopniu. Badani z grupy E trafniej rozpoznawali
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zachowania godnościowe i antygodnościowe, wykazywali większą zdolność planowania
własnych zachowań godnościowych w sytuacji dotyczącej wyboru moralnego, czyli częściej wyrażali potrzebę działania wobec sytuacji antygodnościowej.
Wyniki badań przy uwzględnieniu konstrukcji narzędzi i zastosowanej procedury
badawczej wskazują, że badana młodzież z grupy eksperymentalnej osiągnęła po działaniach teatralnych poziom poczucia godności w dolnej granicy poziomu wysokiego (T2
LPPG: 33,19,).
W odniesieniu do poszczególnych sytuacji społecznych realizowanych scenicznie badane osoby z grupy eksperymentalnej prezentują w strukturze osobowości obecność wartości uznawanych i odczuwanych, które determinują wybór godnego zachowania się i tak:
–– trafniej rozpoznają zachowania godnościowe i antygodnościowe w wybranych sytuacjach społecznych dotyczących wyboru moralnego, gdyż częściej dostrzegają w nich zachowania wynikające z powinności moralnej;
–– w wyższym stopniu rozumieją i okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych w sytuacji występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy, wykazując chęć działania na rzecz innych ludzi, aktywizują
osobiste standardy normatywne;
–– przy ujawnionej tendencji do bardziej adekwatnego rozumienia sytuacji narażania się innym w obronie własnego zdania w wyższym stopniu okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych w tej sytuacji, częściej
pozytywnie oceniają swoje możliwości rzeczywistego wystąpienia w obronie
własnej, kierując się motywacją moralną;
–– przy ujawnionej tendencji do bardziej adekwatnego rozumienia sytuacji lojalności wobec innych w wyższym stopniu okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych w tej sytuacji, rozumieją zależność losów innej
osoby od własnych działań;
–– przy ujawnionej tendencji do bardziej adekwatnego rozumienia sytuacji przyznania się do błędu w wyższym stopniu okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych w tej sytuacji, częściej rozpatrują takie zdarzenie z uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ono dla innych ludzi;
–– w przypadku sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć określone korzyści,
wykazują większe jej rozumienie, dostrzegają problemy innych ludzi będących
w sytuacji antygodnościowej i identyfikują się z nimi, natomiast można wskazać jedynie na pewne tendencje zdolności planowania godnościowych zachowań własnych;
–– przy ujawnionej tendencji do bardziej adekwatnego rozumienia sytuacji pozwalania na poniżanie własnej osoby w wyższym stopniu okazują zdolność
do planowania godnościowych zachowań własnych wobec tej sytuacji, częściej
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deklarują gotowość do działania na rzecz własnej osoby dzięki powiązaniu motywacji normatywnej z poczuciem własnej wartości;
–– przy ujawnionej tendencji do bardziej adekwatnego rozumienia sytuacji wywyższania się w wyższym stopniu okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych wobec tej sytuacji, częściej deklarują zachowania
istotne dla budowania poczucia własnej wartości;
–– w wyższym stopniu rozumieją i okazują zdolność do planowania godnościowych zachowań własnych wobec sytuacji kłamstwa, co przejawiło się w chęci
wyrażania opinii i ocen dotyczących własnych zachowań godnościowych, a co
z kolei mogło wypływać z większego przekonania o swej wartości.
8. Trwałość wpływu przeprowadzonych działań teatralnych na rozumienie
i planowanie zachowań godnościowych przez badaną młodzież:
wyniki badań dystansowych
Poniżej podsumuję wyniki uzyskane przez badanych z grupy eksperymentalnej
w pomiarze dystansowym, który przeprowadziłam, by ocenić jakość efektu długotrwałego działań teatralnych. Zgodnie z przyjętą procedurą postępowania badawczego, przeprowadzono po trzech miesiącach od badania końcowego w grupie eksperymentalnej
Test wyboru określonych jednoznacznie sytuacji społecznych, by zobaczyć, czy otrzymane w drugim badaniu wyniki (t2) utrzymują się na tym samym poziomie w czasie
t3 oraz jaka – w porównaniu z wynikami uzyskanymi w pierwszym badaniu (t1) – jest
różnica między wynikami uzyskanymi w badaniu trzecim (t3). Wyniki opracowano,
wykorzystując ponownie test znaków rangowanych Wilcoxona.
Analiza wyników w pomiarze dystansowym (t3-t2,) wskazuje, iż tendencja wzrostowa poziomu poczucia godności u badanych utrzymuje się nadal (brak różnic), choć
skok nie jest duży. Tylko w odniesieniu do rozumienia sytuacji występowania w obronie kogoś potrzebującego pomocy pojawił się wynik różnicujący statystycznie ten parametr (T3S1R – T2S1R: Z = -2,226; p = 0,026). Przyrost rozumienia tej sytuacji
bezpośrednio po działaniach teatralnych był bardzo duży, po trzech miesiącach obniżył
się, co jednak nie wpłynęło istotnie na planowanie własnych zachowań godnościowych
w takiej sytuacji. Zatem można by przypuszczać, iż źródłem wykazania gotowości (stałości) postępowania uznanego za godne w tej sytuacji jest przede wszystkim ustosunkowanie moralne, w miarę stabilne uznawanie i odczuwanie wartości (przekonanie, że
tak należy postąpić). Natomiast na granicy istotności (Z = -1,930; p=0,054) wzrosło
w badaniu trzecim planowanie przyznania się do błędu (scena IV), przy braku różnicy
w rozumieniu tej sytuacji. Można by więc przypuszczać, iż parametr R, czyli rozumie225

nie, nie determinuje poczucia godności. Z dużym prawdopodobieństwem można by
stwierdzić, iż wpływa na nie system wartości ukierunkowujący w różnych sytuacjach
zachowanie osoby na zdobywanie tych samych wartości. Można by wysunąć przypuszczenie, iż orientacja powinnościowa (intuicyjna) niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim dominuje jako wskaźnik poczucia godności. Jego poznanie wymagałoby jednak pogłębionej analizy, wniknięcia w budowę systemu wartości i struktur
poznawczych badanych.
Dokonując analizy rozumienia godnościowych i antygodnościowych zachowań
innych osób i planowania godnościowych zachowań własnych w pomiarze dystansowym (t3-t1), należy stwierdzić, że wystąpiły różnice istotne statystycznie:
–– nastąpił wyraźny przyrost rozumienia sytuacji schlebiania innym, by osiągnąć
określone korzyści u badanych osób z grupy eksperymentalnej;
–– nastąpił wyraźny przyrost planowania u badanych osób z grupy eksperymentalnej godnościowych zachowań własnych w odniesieniu do sytuacji występowanie w obronie kogoś potrzebującego pomocy (scenka I), narażania się innym
w obronie własnego zdania (scenka II, patrz ryc. 6); lojalności wobec innych
(scenka III), umiejętności przyznania się do błędu (scenka IV, patrz ryc. 7) oraz
sytuacji pozwalania na poniżanie własnej osoby (scenka VI, patrz ryc. 8).
–– szczególnie w odniesieniu do sytuacji narażania się innym w obronie swego zdania wynik ten jest bardzo interesujący. Przed działaniami teatralnymi sytuacja ta
była nie tylko słabo rozpoznawalna przez badanych, ale i najmniej ze wszystkich
ośmiu planowana, odnośnie własnych zachowań godnościowych wobec niej.
Wyraźnie utrzymujący się przyrost w czasie t3 świadczyć może, iż na zmianę rozumienia i zachowania się wobec tej określonej sytuacji, poza w jakimś zakresie
realnymi doświadczeniami czy dotychczasową wiedzą, wpływało także myślenie o obronie swej osoby, przekonanie o wartości swego „ja”:
–– nastąpił wyraźny przyrost rozpoznania zachowań godnościowych i planowania
własnych zachowań godnościowych (Z = -2,919; p = 0,004), co świadczy, iż
w porównaniu z badaniem prowadzonym przed działaniami teatralnymi a tym
po trzech miesiącach od ukończenia działań teatralnych badana młodzież bardziej rozpoznaje (rozumie, na czym polegają) zachowania godnościowe innych
osób i planuje własne zachowania godnościowe;
–– nastąpił wyraźny spadek rozpoznania zachowań godnościowych i braku planowania własnych zachowań godnościowych (Z = -2,041; p = 0,041), co zobrazowano na rycinie 10. Można stwierdzić według tego wyniku, że młodzież
z grupy E częściej i trafniej rozpoznaje zachowania godnościowe innych osób
i tak też planuje własne zachowanie godnościowe, co może świadczyć o efekcie
długotrwałym działań teatralnych.
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Rycina nr 10. Rozpoznanie przez badane osoby z grupy E zachowań godnościowych innych osób i brak planowania godnościowych zachowań własnych w pomiarze długodystansowym.

t1 – wynik uzyskany przed przeprowadzeniem działań teatralnych
t3 – wynik uzyskany po trzech miesiącach od ukończenia działań teatralnych

–– nastąpił wyraźny przyrost rozpoznania 3 (Z = -2,138; p = 0,033), czyli badani częściej, w sytuacji, gdy nawet nie rozumieją, na czym polegają zachowania godnościowe innych osób, planują własne zachowania godnościowe
(np. „nie wiem, czy robi dobrze, ja zrobiłbym…; Ania robi dobrze, bo zgadza się
z tym, co chce większość klasy [takie zachowanie bohaterki scenki jest antygodnościowe, natomiast badana uznaje je za godne; w scence odpowiedź, że Ania robi
źle, jest dowodem, że badana poprawnie ocenia godnościowe zachowanie bohaterki scenki – przyp. AS], ja bym powiedziała, co myślę, że ja chcę jechać w góry”;
–– nastąpił wyraźny przyrost liczby punktów w parametrze rozumienia godnościowych i antygodnościowych zachowań innych osób, czyli wzrosła jakość rozumienia zachowań godnościowych oraz wzrosła ilość punktów w parametrze
dotyczącym umiejętności prawidłowego planowania własnych zachowań godnościowych. Zatem wyraźnie nastąpił przyrost poziomu poczucia godności własnej w porównaniu pomiaru dystansowego z pomiarem początkowym
(T3PG-T1PG: Z = -3,000; p = 0,003) (patrz ryc. 9).
Z wyników badań, uzyskanych przy zastosowaniu postępowania diagnostycznego określonego w ramach procedury badawczej w odniesieniu do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim wynika, iż działania teatralne mogą kształtować ich poczucia godności.
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Rozdział VII

Wnioski dotyczące działań teatralnych
z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
w stopniu lekkim
Poniższe refleksje końcowe traktuję jako bazę planowania działań teatralnych
kształtujących i rozwijających poczucie godności własnej u młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu lekkim.
Opracowany projekt działań teatralnych pozostaje w łączności z wyróżnionymi
przez W. Dykcika (2001) wybranymi formami postępowania terapeutyczno-wychowawczego uprawianymi na gruncie pedagogiki specjalnej. Należą do nich: stymulacja
i uaktywnienie, wspieranie i wspomaganie. Stymulowanie i uaktywnianie – ogólnie ujmując – dotyczą zachęcania do samorealizacji i autorewalidacji. „Wspomaganie obejmuje dynamizowanie, wzmacnianie czynników sprzyjających lub utrwalenie korzystnych sił, mechanizmów i tendencji” (tamże, s. 88).
Proponowany model działań teatralnych odnosi się do zmian jakościowych warunkujących lepsze funkcjonowanie jednostki. Bazuje on na posiadanym potencjale rozwojowym osoby (aktualne możliwości, ograniczenia, zdolności, zainteresowania) i ma na celu
tworzenie warunków sprzyjających wzrastaniu silnych stron jej osobowości, za które uznaje się tu względnie stałe przekonanie o wartości własnej, wyrażające się w opiniach i ocenach na temat godnościowych i antygodnościowych zachowań własnych i innych osób.
Do istotnych, w pracy teatralno-terapeutycznej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, zaliczam oddziaływania skierowane na wspomaganie
rozwoju umiejętności rozpoznawania, rozumienia, czym jest zachowanie godnościowe
lub antygodnościowe oraz planowania własnych godnych zachowań zgodnie z uznanymi wartościami. Zaliczam do nich:
–– stwarzanie możliwości godnego zachowania się, czyli wyrażania własnych ocen,
opinii i poglądów w sytuacji wyboru moralnego popartych rzeczywistymi działaniami oraz prezentowania swej orientacji moralnej, którą determinują uznawane wartości;
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–– ukierunkowanie form działań teatralnych na uaktywnienie osobistej reprezentacji zachowań godnościowych w sytuacji wyboru moralnego, współkreowanie
tych zachowań w rozwiązaniach scenicznych;
–– stworzenie wyraźnej fabuły spektaklu dotyczącej zachowań godnościowych,
którą uczestnicy rozumieją i akceptują;
–– budowanie silnych relacji osobowych w zespole teatralnym w sytuacji zadaniowej (odpowiedzialność za rolę i zespół, akceptowanie ograniczeń, trudności
i nastrojów własnych i innych, umiejętność mówienia oraz słuchania innych);
–– tworzenie poprzez różne formy działań teatralnych okazji do obserwacji własnej osoby, rozpoznawania swoich uczuć, poznania związku między uczuciami
i działaniami, nazywania i interpretowania przeżywanych emocji;
–– wzbogacanie doświadczeń, jakimi jest wejście w rolę, a co z tym się wiąże, różnicowania emocji przeżywanych na podstawie wskaźników sytuacyjnych (improwizowana dramatyzacja, gra strukturowana), przyjmowania czy uwzględniania oceny zdarzeń z cudzej perspektywy, zrozumienia kontekstu sytuacyjnego
uczuć i zachowań, rozszerzania lub wzmacniania repertuaru własnych zachowań przez rozwijanie ekspresyjności ciała, gestu, mimiki, przez odkrywanie
i poszukiwanie nowych pozawerbalnych środków wyrazu;
–– budowanie pola dla refleksji, jaką inicjuje analizowanie motywów postępowania postaci scenicznej oraz rozpoznawanie na tej bazie motywów własnego działania, uświadomienie konsekwencji czynów granej czy oglądanej postaci scenicznej i na tej bazie przewidywanie konsekwencji działań własnych w życiu
codziennym.
Analiza wyników badań pozwala na przedstawienie następujących uwag metodycznych do pracy teatralno-terapeutycznej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim według opracowanego modelu: Ćwiczenie, Poszukiwanie,
Integracja, Działanie (model MDT).
Uwagi dotyczące pierwszego etapu modelu działań teatralnych, czyli 1. Ćwiczenie:
–– rozbudzanie i rozwijanie w toku zajęć skłonności uczestników do manifestowania siebie poprzez zachowania ruchowe, aby – jak pisze K. Krasoń –
„...wyzwolić się ze wszystkiego, co je (tj. ciało – przyp. AS) hamuje, bowiem
aktywność kinestetyczna decyduje w ogromnym stopniu o rozwoju człowieka,
a także o stymulacji jego możliwości intelektualnych i społecznych (K. Krasoń
2005, s. 109);
–– zwiększanie świadomości odczuć fizycznych przez wzmacnianie spontanicznych impulsów ruchowych, doznawanie dotyku będącego medium komunikatu i nieskrępowane tworzenie gestu i mimiki;
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–– łączenie doświadczeń cielesno-kinestetycznych z określonymi zdarzeniami prezentowanymi symbolicznie, umownie na scenie, co pomaga lepiej je racjonalizować;
–– budowanie różnych układów ruchowych w przestrzeni, co wpływa na doświadczanie relacji poprzez wspólny ruch, pozwala uzasadnić konieczność wchodzenia w interakcje w grze zespołowej oraz sprzyja uporządkowaniu ruchu
w określonym zadaniu scenicznym, a także wczuwania się we własne doznania
i akceptowanie reakcji fizycznych innych osób po to, by niwelować lęk przed
bliskością;
–– wzbogacanie przeżyć cielesno-ruchowych przez wprowadzenie określonych impulsów muzycznych, czyli pojedynczych dźwięków zróżnicowanych dynamicznie, rytmicznie, co z jednej strony wzmacnia siłę reakcji ruchowej, z drugiej
pomaga lepiej kontrolować wykonawcom ciągi zdarzeń scenicznych (często
„porządkuje” ruch i zachowanie postaci, określa jej tempo czy intencje) oraz
pomaga łatwiej odkryć znaczenie symbolu ruchowego w konwencji teatru pantomimiczno-ruchowego, a także rozwinąć umiejętność osobistych jego odczytań i nadawania znaczeń;
–– przygotowanie zarysu fabuły wykorzystującej w dużej mierze dotychczasowe
osiągnięcia i zauważone, a niewykorzystane jeszcze właściwości ruchu, gestu
czy mimiki, co staje się pretekstem nie tyle do zwiększenia repertuaru reakcji
na bodziec, co przede wszystkim daje możliwość odczucia nowych wymiarów
swojej osoby, ekspresji nieświadomych dotąd uczuć (np. odczuwania większej
pewności siebie, komunikatywności pozawerbalnej ułatwiającej kontakt zaburzony na poziomie werbalnym);
–– wykorzystanie prostych rekwizytów, które ośmielają swą zwyczajnością, różnorodność ich funkcji w ćwiczeniach i konsekwentne zastosowanie w realizacji
przedstawienia, co przyczynia się do czystości formy i co istotniejsze, do pewniejszego operowania nimi na scenie (np. szary papier i folia używane podczas
ćwiczeń uświadamiających ważność pracy zespołowej, stymulujących koncentrację słuchowo-ruchową, w ćwiczeniach wzmacniających podzielność uwagi,
w ćwiczeniach aktorskich z odgrywaniem kontrastowych stanów i postaw, wykorzystanie ich w treningu bezruchu itd.).
Uwagi dotyczące drugiego etapu modelu działań teatralnych, czyli 2. Poszukiwanie:
–– poszukiwanie inspiracji do improwizowanych dramatyzacji, czerpanie ich podczas rozmów z uczestnikami, co przyczynia się do autorefleksji, dystansowania
do rzeczy i spraw wcześniej postrzeganych jako trudne czy bolesne lub niedostrzegane w własnym postępowaniu;
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–– budowanie sytuacji wyjściowych do improwizacji tak, by wykonawca mógł ją
przekodować w specyficznym swym rozumieniu, dookreślić ważnymi dla siebie
treściami, spostrzeżeniami czy obserwacjami ze swojego życia, a co wpływać ma
na poszerzenie dostępnej mu przestrzeni psychologicznej i sprzyjać procesowi
poszukiwania i odnajdywania nowych sposobów rozwiązań sytuacji;
–– realizowanie improwizowanych dramatyzacji, które stają się okazją do poznania
mocnych i słabszych stron wykonawcy, jego sposobu postrzegania i oceny zjawisk
i ludzi. Stworzenie mu pola do swobodnych, spontanicznych wypowiedzi czy reakcji. Dla oglądających uczestników stać się mają pretekstem do wyrażania własnych opinii i wrażeń, odszukiwania motywacji dla zaprezentowanych zachowań;
–– kształtowanie umiejętności wchodzenia w role i bycia w roli, zarówno w sposób
dosłowny na poziomie świadomym, jak i postrzegania jej znaczenia symbolicznego, rozwijanie odpowiedzialności za rolę i powierzone zadania wykonawcze,
wykorzystanie w jej kreacji osiągnięć z etapu pierwszego modelu działań teatralnych, czyli 1. Ćwiczenie;
–– traktowanie improwizowanych dramatyzacji jako wstępu do gry ustrukturowanej.
Uwagi dotyczące trzeciego etapu modelu działań teatralnych, czyli 3. Integracja:
–– zaprezentowanie fabuły określonej scenki na podstawie zarysu scenariusza,
układanie fabuły w określone obrazy, sytuacje i ciągi zdarzeń, przedyskutowanie jej z uczestnikami, ich zrozumienie i zaakceptowanie;
–– przedstawienie rekwizytów i instrumentów muzycznych wybranych do konkretnej realizacji (znanych z wcześniejszych ćwiczeń);
–– sprawdzenie zrozumienia poszczególnych ról i omawianie wykazywanych trudności, zarówno dotyczących percepcji roli, jak jej prezentacji, także odnajdywanie nowych wersji roli zgodnie z sugestiami uczestników, ale zgodnie z głównym przesłaniem sceny;
–– podjęcie roli i pierwsze próby jej tworzenia zgodnie z zarysem sytuacyjnym, odszukiwanie głównej charakterystyki postaci w ruchu, geście, mimice, adekwatność jej ujęcia i przekazania treści.
Uwagi dotyczące czwartego etapu modelu działań teatralnych, czyli 4. Działanie:
–– doskonalenie umiejętności możliwego operowania ciałem, dźwiękami pozawerbalnymi, panowania nad swoimi emocjami oraz współdziałania w grupie poprzez realizację zadań aktorskich;
–– poznawanie i wypróbowywanie w granicach możliwości indywidualnych innych niż na co dzień środków wyrazu i wykorzystanie ich w procesie kreacji postaci, co wpływać ma na rozbudzanie odwagi i chęci do autoprezentacji, prze231

kształcania stanów napięcia, w efekcie do wywołania motywacji do pracy nad
interpretacją przyjętej roli, podjęcia wysiłku prób sytuacyjnych;
–– ukierunkowanie aktywności uczestników na wspólny cel, czyli realizacja całości sceny, co ma stać się swoistym podsumowaniem najistotniejszych osiągnięć
uczestników z poszczególnych etapów zaproponowanego modelu.
Zaproponowany model powinien w strukturze działań pozostawać elastyczny, ze
względu na możliwości, oczekiwania i specyfikę każdej grupy teatralnej. Można realizować go podczas przygotowywania jednego wydarzenia scenicznego, jakim jest spektakl
jednowątkowy (mała forma sceniczna) lub zastosować go wobec realizacji wielowątkowej, jak w mojej propozycji, gdzie cały spektakl składał się z ośmiu propozycji ruchowo-pantomimicznych połączonych naczelną ideą dramaturgiczną, jaką było pokazanie
człowieka postawionego w sytuacjach wyboru moralnego. Kolejność etapów działań
teatralnych, doprowadzających do finalizacji artystycznej, w przypadku małej formy
wydaje się zupełnie uzasadniona, tym bardziej, gdy nauczyciel rozumie rewalidacyjną
funkcję przedstawień teatralnych jako bezpośrednio połączoną z osiąganiem walorów
artystycznych. Natomiast w przypadku przygotowywania większej formy, można w czasie finalizującym pracę nad jedną sceną ograniczyć do etapu 1 Ćwiczenie oraz 4 Działanie (u mnie spotkania piąte i szóste dotyczyły już samej realizacji scenicznej i z tego
powodu nie zachodziła potrzeba etapu 2 Poszukiwanie i 3 Integracji).
Tematyka podejmowana przez zespół powinna być mu bliska, a jednocześnie stanowić wyzwanie dla aktora. Bowiem fakt, że osoba niepełnosprawna intelektualnie ma
trudności w zakresie przyswajania czy tworzenia pojęć abstrakcyjnych, myśli w sposób
konkretno-obrazowy i sytuacyjny, nie stanowi o tym, by fabuła, a potem jej sceniczna
prezentacja podkreślała jeszcze te ograniczenia. Dlatego proponowałabym podejmowanie prób tzw. „pisania na scenie”, wsłuchiwania się w to, o czym chcą innym powiedzieć
aktorzy cierpiący na niepełnosprawność.
Kształtowanie poczucia godności u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim to jedna z dróg na gruncie pedagogiki specjalnej, podjęta w celu
optymalizowania rozwoju i funkcjonowania w świecie. Działania teatralne mogą, jak się
wydaje, stanowić ważny element na tej drodze. Zrozumienie stanu intersubiektywnego
świata społecznego tak, jak istnieje on w świadomości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i poznanie jego zewnętrznych manifestacji, tj. zachowań poprzez wykorzystanie
różnorodnych działań teatralnych, wydaje się wciąż otwartym zadaniem poznawczym.
Dalsze badania powinny m.in. analizować projekty teatralne, dzięki którym niepełnosprawny człowiek ma szansę ukazać swą postawę moralną.
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Rozdział VIII

Zarys autorskiej koncepcji Teatru Idei –
teatroterapia dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim
w modelu MDT
Teatroterapia to metoda arteterapii, której uczestnikami są osoby potrzebujące pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie korygowania postaw społecznych, samorealizacji, osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej, samopoznania, kompensacji, przystosowania. W procesie teatroterapii jednocześnie koncentruje się na twórczym
kreowaniu roli w spektaklu teatralnym i na wewnętrznych procesach zaangażowanych
w grę. Gra powinna mieć charakter terapeutyczny, czyli umożliwiający twórczość wedle
wyobrażeń o osobie ludzkiej i jej relacjach. Ważnym stać się musi również artystyczny
efekt finalny gry, czyli powstanie spektaklu o wysokiej jakości estetycznej. Wytwór końcowy powinien być zawsze dokumentem procesu.
Odbiorcami terapii teatrem mogą być zarówno dzieci i młodzież z trudnościami
edukacyjnymi, jak i osoby starsze, chore, bezdomni, więźniowie, ludzie z zaburzeniami
emocjonalnymi, czy utrudnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie teatroterapia stać się może uniwersalnym sposobem rehabilitacji osobistej i społecznej. Nie posiadając specjalnych uzdolnień i predyspozycji aktorskich, mogą być gotowi do podjęcia aktywności twórczej ze względu na potrzebę
kontaktu i potrzebę współdziałania. Szczególnej wartości nabierają stosunki międzyludzkie ukształtowane w trakcie pracy scenicznej. „To one decydują o społecznej ważności spektaklu-spotkania, a tym samym o terapeutycznej funkcji teatru. Rodzi się nowy
typ relacji, czasem trudny do sprecyzowania” (E. Barba, 1980, s. 120).
O wyjątkowości teatru decyduje jego język, który jest „językiem obrazowym i zależnie od konwencji przybiera różną postać. Może mieć charakter narracyjny bądź symboliczny” (J. Sołowiej, 2001, s. 129).
Albert Marhebian zbadał zakres wpływu komponentów komunikacji na powstanie ogólnego uczucia odbiorcy i sformułował prowizoryczny wzór, przedstawiający wpływ każdego z kanałów na ogólną interpretację przekazanej informacji. I tak, na
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ogólne uczucia odbiorcy w 38 % wpływają uczucia wyrażone głosem (jako dźwiękiem),
aż w 55 % uczucia wyrażone mimiką i tylko w 7 % uczucia wyrażone słowami (tekstem
mówionym) (za: J. Stankiewicz, 1999, s. 88).
Język teatru łączy w sobie wpływy tych wszystkich kanałów, stając się językiem obrazowym, który posługuje się metaforą, połączeniem gestów, mimiki, ruchów (obiektów
behawioralnych) z obiektami audialnymi, wizualnymi i pojęciami (obiektami semantycznymi). Łączenie odmiennych kategorii doznań pozwala na wykrycie podobieństw
między różnymi modalnościami i głębsze wniknięcie w istotę przekazywanych na scenie treści, niż w przypadku odbioru przekazu, np. linearnego (ciągłego). Owo głębsze
zrozumienie następuje dzięki specyfice metaforycznego myślenia, które ściśle wiąże się
z emocjonalnością, i stąd komunikaty języka obrazowego tak silnie oddziałują na odbiorców (J. Sołowiej, 2001, s. 129).
Obrazowość przekazu i możliwe dzięki temu konkretne uogólnienia zjawisk, wartości czy pojęć stało się zaczynem autorskiej koncepcji Teatru Idei. Ta koncepcja to wynik moich osobistych, wieloletnich poszukiwań i doświadczeń, gdzie idea zamknięta
w znaku teatralnym była kluczem do porozumienia w nadawaniu wspólnych znaczeń
przez osoby z zaburzeniami rozwoju. „Obrazowość reprezentatywna” oznaczać może,
idąc za ujęciem Henryka Markiewicza, różne zjawiska – stosowność tworów językowych do wywoływania wyobrażeń wytwórczych u Uczestnika, przenośne używanie
wyrazów, (…) oraz język emotywny, który przekazuje nie informacje o rzeczywistości
obiektywnej, lecz postawy, uczucia, oceny mówiącego  43. Aktor w Teatrze Idei wykorzystuje liczne środki wyrazu: słowo, intonacja, śpiew, mimika, gest, ruch, taniec, gdyż
mogą one pobudzić jego pomysłowość, uczuciowość i wrażliwość estetyczną. Z drugiej
zaś strony, działanie twórcze, jak pisze Michał Stasiakiewicz: „zarówno jako generowanie pomysłów, jak i rozwiązywanie problemów jest realizacją określonego programu
poznawczego. Takim programem może być idea (…) czynnik decydujący o przebiegu
twórczego działania” (M. Stasiakiewicz, 2004, s. 169).
Teatr Idei wykorzystuje Model Działań Teatralnych (MDT) i jest koncepcją pracy,
w której świadomie bardzo uproszczonym obrazem scenicznym stymuluje się u Aktora
chęć i gotowość do podjęcia rozmów toczonych wokół konkretnego tematu (zasianie
wątpliwości). Temu procesowi służy warsztatowy okres ćwiczeń zarówno ruchu, gestu,
ciala, jak i mowy oraz duża ilość i różnorodność interakcji. Zrozumienie określonych
pojęć ujętych w znaku odbijającym określoną (wewnętrzną) wartość – to dla człowieka
niepełnosprawnego intelektualnie jakoby prolog do zdobywania kompetencji działania.
Z tego powodu pojawiają się w Teatrze Idei tematy skupione wokół np. zdrady, wolności, sumienia, grzechu…. ale też pożądania, sukcesu, litości czy umierania czegoś lub
43
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kogoś. W pracy scenicznej ważne są nie tylko działania służące konkretyzacji jakiegoś
zjawiska, ale i projekcja zdolności twórczych człowieka niepełnosprawnego, która wyraża się m.in. poprzez umiejętność zmysłowo-afektywnego odszukiwania znaczenia określonego pojęcia. Ważne są wtedy naprowadzenia, podteksty, skojarzenia, improwizacje,
zadania wymagające wysiłku fizycznego.
Założenia ogólne w kontekście stylu pracy:
• pod adresem uczestnika kierowane są specjalne intencje terapeutyczne (lub
wspomagające), bezpośrednio odnoszące się do procesu bezpiecznego wprowadzania, ale i odpowiedzialnego przeprowadzaniu uczestnika przez proces twórczy. Umożliwia mu się sensowne bycie spontanicznym, produktywnym, stwarza
okoliczności, w których będzie mógł zaprezentować swoje zdolności i umiejętności, nawet jeśli będzie się to wiązało z pewnego rodzaju chaosem, przypadkowością, chwilowym odejściem od zasadniczego nurtu działań twórczych.
Przebieg terapeutyczno artystycznego działania w Teatrze Idei łączy określony rodzaj pracy teatralno-warsztatowej z wygenerowaniem na scenie odsłon znanego pojęcia
czy zjawiska (kategoria). Aktor – uczestnik dzięki temu może przyswoić wartości tzw.
„wiedzy gorącej”, która odkryta zostaje w sposób całkowicie autentyczny. Tworzenie
wspólnego pola znaczeń możliwe jest poprzez odkrywanie i transgresję nowych obszarów „ja” oraz uznanie polifonicznej interpretacji zdarzeń wynikającej ze zmieniającej się
perspektywy nadawczo – odbiorczej. Dialog w przestrzeni estetycznej jest najczęściej
komunikacją za pomocą metafory. Na przykład, kiedy jest mowa o studni, obraz może
dotyczyć idei pragnienia.
Wiedza aktora i wiedza reżysera o tym, czym jest jakieś zjawisko lub wartość,
jaką mu się nadaje, oddziaływania symboliczne kształtujące się w wyniku postrzegania
konkretnych zdarzeń z naszego otoczenia – są przyjęte jako idea pierwotna, która służy
najpierw podstawowej konkretyzacji danego obrazu w Etapie Ćwiczeń i Poszukiwań.
Ogólnie jednak generowanie i konkretyzacja pojęć, idei, znaczeń na scenie ma być
siłą optymalnego wypełniania pola działania. To jest tym bardziej trudne, kiedy osoba
niepełnosprawna intelektualnie nie jest na co dzień odbiorcą silnych i bogatych doświadczeń, i tworzy własne uproszczone uogólnienia. Początkowo, bez uwzględniania
przekazywanych jej informacji zbyt kurczowo trzyma się nabytych doświadczeń i dlatego jest mało podatna na modyfikację świata składającego się w przewadze z wyuczonych
schematów.
Twórczość jednakże, jak pisze Lidia Suchanek, „jak żaden inny środek kompensuje
braki, stymuluje postrzeganie, ekspresję, poszerza eksperymenty warsztatowe”  44.
44
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Dlatego świat na scenie Teatru Idei wytworzony przez zespół aktorów i reżysera
terapeutę (koncepcyjnie przygotowany w partyturze reżyserskiej) powinien w pełni być
wynikiem tworzenia, gdzie reprodukowane wzory spotykają się z nowymi doświadczeniami psychologicznego działania, rozumienia czy widzenia rzeczywistości.
Wywoławczym punktem takiego uczenia się czy zdobywania nowych kompetencji
działania staje się najpierw ciało, jego centrowanie, rytmiczność, melodyjność, powtórzenia akcentu. W nim postrzega się Aktora jako istotę aktywną, spontaniczną i uczestnicząca w różnych formach poznawania zachowań własnych i innych osób. Często zewnętrzne zasilanie form ruchu poprzez sugestywną podpowiedź w improwizowanej
scenie czy zadania podawane sygnałowo tak, by nie było czasu na sztuczne wytwarzanie ruchu albo ześrodkowanie ciała podczas ćwiczeń nad oddechem, lub wykorzystanie skupienia tonusu mięśniowego w pracy nad rolą, powoduje, że pojawia się piękno
i wdzięk formy. Ponadto równocześnie ciało aktora nastawia się bezpośrednio na konkretny komunikat werbalny.
Ciało, czy przypadkowy gest lub ruch daje zaczyn narracji jakiejś historii. Choć
często buduje się tutaj akcję z osobistych historii, dominujących wspomnień czy pragnień, nie jest to proces gry, jaki stosowany jest np. w psychoterapii o orientacji psychoanalitycznej, czy w terapii Gestalt. Tutaj sieć relacji jest bardziej złożona niż w relacjach
analitycznych bowiem następuje zamiana działania z prowadzącym, z partnerami z pojedynczymi wykonawcami. Choć nie następuje klasyczne odgrywanie ról teatralnych  45,
w zadaniach aktorskich uaktywniają się emocje, które dzięki zastosowaniu improwizacji
często zmieniają się w czasie. Claudio Merini w artykule Wyrażanie uczuć w teatroterapii, pisze „dla niektórych jest łatwiejsze i bardziej bezpośrednie konstruowanie bohatera
wychodząc od zachowania lub cech fizycznych, inni bardziej potrzebują cech wewnętrznych. Ważne jest, żeby jedna droga wiodła do drugiej i żeby ciało, i sfera wewnętrzna
stanowiły przekonywująca całość. Bohater tak stworzony m.in. reprezentuje pragnienia
i aspiracje swego stwórcy. Nic łatwiejszego, aby w gronie przyjaciół wyrazić coś z bohatera, nad którym się pracowało” (C. Merini, 2002, s. 40).
W tym modelu interesuje mnie poszukiwanie punktu ciężkości podczas przebiegu
akcji, zderzenie się gry ustrukturowanej z momentami improwizowanymi „tu i teraz”
oraz odszukanie w nich proporcji. Dlatego, jak sądzę, działanie fizyczne Etapu Integracja (łączenie), zgodnie z opracowaną wstępnie partyturą, stanowią kompilację ćwiczeń
wstępnych (Etap Ćwiczenie, Poszukiwanie) z narracyjnymi osiągnięciami Etapu 3., czyli Integracja, w którym aktor jest przygotowany do przyjęcia reguł scenicznej rzeczywistości. Jana Pilatova tak oto pisze o działaniu, który ja zamieszczam w swoim modelu
MDT na miejscu ostatnim (Etap Działanie): „dzięki partyturze może człowiek złapać
45 Klasyczne pojęcie roli teatralnej zakłada odgrywanie cech wewnętrznych postaci i koncentruje się
na pojęciu osobowości fikcyjnej postaci.
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coś niejasnego – i pracując nad tym – stopniowo uświadamiać sobie, o co chodzi; niesie
go przy tym prąd (flow) realizacji. To podwójne krążenie: strumień rozszerzonej percepcji i strumień pracy, rozmowa i stereotypy” (J. Pilatova, 2010, s. 35). Tutaj twórczość
wyrasta ze spotkania konieczności i możliwości. Bycie podziwianym, jest nagrodą za
odegranie roli i jej uniesienie, ale też sposobem na formę samowiedzy oraz zauważanie rozwojowego postępu i poprawy. Osobie niepełnosprawnej intelektualnie w rzeczywistości bardzo trudno zyskać otwartość na badanie czegoś, cechę, która ściśle jest
związane z dążeniem do samorealizacji  46. Stąd istnienie kolejnego założenia, założenia
w kontekście kreacji zbiorowej.
Założenia w kontekście kreacji zbiorowej:
• konfrontacja emocji uczestnika z teatralnym językiem reżysera–terapeuty staje się budulcem dramaturgicznego ciągu, będącego zaczynem spektaklu (idea
kreacji zbiorowej). Miejsce klasycznej narracji zajmuje wspólne przeżywanie
jakiegoś zdarzenia.
Od wiedzy o własnych emocjach zależą bezpośrednie reakcje emocjonalne. Zdobywanie tej wiedzy jest bardzo ważnym etapem w rozwijaniu umiejętności odpowiedniego gospodarowania odczuciami, a także warunkiem zdobywania określonych kompetencji osobniczych i społecznych wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej. Ta
ostatnia jest bardzo ważna w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu niepowodzeń,
i, jak pisze Wanda Lemańska: „pozwala minimalizować lęki, a tym samym zmniejsza
poziom stresu, dodaje sił i pozwala na lepsze funkcjonowanie jednostkowe i społeczne. Emocjonalne bezpieczeństwo wymaga odpowiedniego przygotowania, ale daje
w zamian wiarę w siebie i nadzieję na życiowe spełnienie” (W. Lemańska, 2005, s. 95).
Założenia ogólne Teatru Idei w kontekście terapii:
• kluczowym zadaniem jest dostęp do wewnętrznych zasobów osoby, przy założeniu, iż ciało i umysł to dwa pełnoprawne aspekty tego samego ludzkiego doświadczenia: umysł – rozwój decentracji poznawczej i znaczenia doświadczeń
zbiorowych, ciało – integracja procesów skupienia, ześrodkowania, lateralności
(wzrost wyuczalności).
We wspólnej przestrzeni zachodzić może poznawczy dialog między ciałem a umysłem, rezonans rozumu i ciała we wspólnej przestrzeni wartości i gry. Podstawowym
warunkiem zaistnienia tego aktu jest jednak wcześniejsza znajomość repertuaru wiedzy
i umiejętności wykonawców.
Dążenie do samorealizacji według Rogersa to dążenie do realizacji posiadanego potencjału jednostkowego, które prowadzi do stawania się w pełni funkcjonującą osobą, cechami której są: a) otwartość
na doświadczenia; życie pełnią w każdym momencie; c) zaufanie w stosunku do własnych uczuć i impulsów; d) twórcze nastawienie; e) poczucie spełnienia (za Rogers 1961, s. 183–196).
46
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To założenie ma istotne implikacje praktyczne w Teatrze Idei, ponieważ niepełnosprawni zdecydowanie reprodukują istniejące wzory zarówno myślenia, jak i działania,
opierając się na nich w codziennym funkcjonowaniu. Wyuczone schematy należy zatem
zachować, ale jednocześnie przetrenować nowe sposoby widzenia i doświadczania rzeczywistości. Generowanie ożywczej wiedzy o sobie czy innych ludziach nie jest możliwe
bez odwołania się do wiedzy już istniejącej. Proces twórczy z kolei musi w mierzalnym
stopniu być jednocześnie procesem uczenia się i poszerzania możliwości wyuczalności.
Przyjęcie określonej formy Teatru Idei zaczerpnięte zostało w ostateczności z koncepcji poznawczej J. S. Brunera głoszącej, iż człowiek „potrafi umieścić aktualne dane
w jakimś ogólniejszym kategorialnym systemie kodującym i odczytywać z owego systemu kodującego dodatkowe informacje, na podstawie albo wyuczonych prawdopodobieństw warunkowych, albo też wyuczonych zasad określania relacji między danym
materiałem a czymś innym” (J. S. Bruner, 1978, s. 388).
Aby jednak struktury poznawcze sprawnie działały, konieczna jest stymulacja zewnętrzna. Dopływ informacji, oraz ich nadmiar stwarza problemy w postaci przeciążenia informacyjnego, dlatego istotnym zagadnieniem staje się tutaj zjawisko selekcji
informacji (tamże, s. 378).
Zasady i metod pracy Teatru Idei wynikają z doświadczeń wieloletniej pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Działania terapeutyczno artystyczne oparłam na określonych podstawach teoretycznych – szczególnie rogerowskiej
koncepcji terapii niedyrektywnej. Stąd uznaję za istotne, by „zamiast pytać o to jak można postępować z drugim człowiekiem, czy też jak go zmieniać – lepiej jest pytać o to jak
można tworzyć wzajemne interakcje, które człowiek mógłby wykorzystać do rozwoju
swojej osobowości, a zatem lepszej funkcjonalności” (J. Sołowiej, 1988, s. 18).
Założenie o uniwersalności potencjału twórczego wprowadziła psychologia humanistyczna. Każda jednostka jest twórcza, a tworzenie jest powołaniem człowieka. Kiedy
jednak człowiek nie realizuje swojego unikalnego potencjału, może się stać niebezpieczny dla otoczenia, lub nawet zachorować psychicznie. Ani efekt, ani dzieło twórcze nie
jest wyróżnikiem twórczości, a samo tworzenie jest specyficzne dla każdej jednostki,
tak jak jej przeżywanie świata. Wszyscy ludzie w tej koncepcji są potencjalnie twórczy,
głównie skupiają się na czynnościach twórczych, a produktom tych czynności nie przypisuje się istotnego znaczenia (por. D. Ciechanowska, 2007, s. 32-33).
Zgodnie z poglądami psychologów humanistycznych, człowiek jest unikatową
całością, której nie można sprowadzić do poszczególnych elementów, takich jak reakcje, myśli, potrzeby i emocje. Również świat zewnętrzny, w którym działają, jest traktowany jako integralny system. Podstawową właściwością natury ludzkiej jest rozwój,
który zależy od czynników wewnętrznych. Psychologowie humanistyczni są zainteresowani stawaniem się człowieka. Rozwój naszego „ja” i „organizmu”, jak pisze Józef
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Kozielecki, „jest zjawiskiem przyjemnym i fascynującym; dodaje życiu uroku. Ale jednocześnie wymaga wysiłku i odwagi. Tworzenie nowych, bardziej dojrzałych sposobów
zachowania i odrzucanie starych wiąże się z odpowiedzialnością i wytrwałością” (J. Kozielecki 1995, s. 266).
Człowiek ze swej natury jest dobry i jeśli jego naturalny rozwój nie jest blokowany,
pozostaje otwarty na nowe doświadczenia, główną zaś wskazówką jego zachowania jest
teraźniejszość, czyli aktualne przeżycia i doświadczenia. „Pole percepcyjne jednostki jest
dla niej jedyną rzeczywistością, a zachowanie jest uzależnione od owego pola. Jednostka
nie działa w rzeczywistości, działa w czymś, co można by określić mianem mapy percepcyjnej” (Sołowiej 1988, s. 18).
Odblokowanie możliwości rozwojowych zdecydowanie wpływa na zdolność lepszego radzenia sobie osób niepełnosprawnych z wymogami i naporami środowiska. Do
przemian w kierunku rozwoju osobistego w Teatrze Idei dąży się poprzez swoistość
środków artystycznych, jednak szczególnie pewnych związków czy relacji wzajemnych
podczas tworzenia, wykorzystywania odmiennych kodów substancyjnych. Jedni uczą
się poszerzać zakres naturalnych preferencji ruchowych, przez co otwierają przed sobą
możliwość grania w zespole, inni poprawiają możliwości głosu, jego skalę czy wyrazistość, jeszcze inni ćwiczą pamięć poprzez wykorzystanie mocy wyobraźni impulsywnej
opartej na skojarzeniach i emocjonalnych reakcjach, natomiast wykorzystując trening
oddechu uczą się umiejętności posługiwania się nim w celu przekazania emocji.
Wszystko co robi uczestnik – osoba niepełnosprawna intelektualnie dopomaga jej
bezpiecznie dotrzeć do momentu przekraczania granic własnych oporów czy ograniczeń.
Przekodowywanie znaków jednego rodzaju ekspresji na znaki innego środka wyrazu oraz
dzielenie wspólnej przestrzeni, dzielenie się pomysłami, problemami, wraz z rzeczywistym współtworzeniem i wspólnym przeżywaniem różnego typu doświadczeń – w istotny sposób określa przebieg procesu tworzenia i terapii.
Aktor z niepełnosprawnością intelektualnie jest przekonujący w roli, choć nie potrafi wcielić się czyli przedstawić dowolny stan fizyczny czy emocjonalny przez sposób,
w jaki się porusza czy mówi. Działa bowiem autentycznie w warunkach, które akceptuje w tym momencie jego psychofizyczny organizm. Funkcja wyrażania, jaką spełnia
ekspresja, jest tutaj komunikacyjną, a dzieje się to za pomocą znaku, co jest wynikiem
zachodzącego procesu wnioskowania odnoszącego się do „psychicznego stanu nadawcy
znaku i zewnętrznego stanu rzeczy, którym go wyraża”  47.
47 Możemy ekspresję traktować, jako znak wtedy, gdy będzie ona przejawiała, wyrażała, świadczyła –
oznaczała, symbolizowała i obrazowała przeżycia. Wyróżniamy przez to odmiany znaku. „I tak o ekspresji
jako o symbolu będziemy myśleć, gdy ma ona rzeczowy odpowiednik, o ekspresji jako oznace, gdy jest procesem lub zjawiskiem, o znaku ikonicznym, gdy jest przedstawieniem. Ekspresja jest nie tylko znakiem, ale
i wartością – samoistną” W. Pielasińska, 1984.
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Tak ujmując ekspresję w Teatrze Idei nie przeciwstawiam jej funkcji estetycznej,
ponieważ jest ona wartością komplementarną, ukazującą jak obraz psychiczny jest przekazywany w formie artystycznej etiudy, czy spektaklu.
Teatr Idei prezentuje m.in. etiudy mogące służyć ponadindywidualnym treściom,
a jednocześnie systematycznie gromadzić doświadczenia o tym, co się zrobiło, lub co
ma się zamiar zrobić, czyli uczyć celowej aktywności. Ekspresja może być tutaj wykorzystywana także w sposób intermodalny, opierając się na terapeutycznym wykorzystaniu sztuki wizualnej, muzyki, tańca, dramy, w sposób połączony, kumulatywny. Mateusz Wiszniewski pisze, że podejście intermodalne polega na wykorzystywaniu kilku
rodzajów ekspresji twórczej, ujętych w jednym warsztacie terapeutycznym. One przenikają się i uzupełniają wzajemnie, a jednocześnie angażują uczestnika we wszystkich
możliwych aktywnościach, przez co w pełni uczestniczy On w danej sesji. Wiszniewski
twierdzi za C. Malchiodi, że „poprzez zintegrowanie (odmiennych) procesów twórczych
i pozwalanie by jeden przepływał w drugi, zdobywamy dostęp do naszych wewnętrznych zasobów, co pomaga nam w uzdrawianiu, osiąganiu większej klarowności, iluminacji i twórczości. Taki zabieg ma na celu zwiększyć świadomość, redukować stres i napięcia, wspierać rozwój emocjonalny – doświadczać i wyrażać uczucia, poprawić relacje
z innymi” (M. Wiszniewski, 2011, s. 43).
W Teatrze Idei multimodalnie przechodzi się od jednej formy artystycznej ekspresji do drugiej w czasie jednej sesji terapeutycznej. Aktor – osoba niepełnosprawna
w życiu codziennym jest ograniczona przeważnie do jednego rodzaju wysiłku. Podczas
pracy intermodalnej posługiwać się należy wieloma rodzajami wysiłku i wciąż je zmieniać, dostosowując się (przy pomocy terapeuty) do potrzeb grupy, zadań, czy własnej
inwencji. Raz, dla przykładu, zdecydowanie przeważa u uczestników aktywność motywacyjna i przeżywanie, a innym razem aktywność motoryczna połączona z sensoryczną.
Innym razem Aktor doskonale radzi sobie z materiałem świeżo spostrzeganym i zaobserwowanym, ale ma wyraźne kłopoty z przyjmowaniem informacji słownych. Ten rodzaj aktywności potrzebuje w tym momencie czasu na „dojrzewanie”. Aby więc proces
terapeutyczny był celowy i świadomy, należy przyjąć etapowość działań i ich regulowaną
elastyczność. Kierunek posunięć w obrębie terapii wyznacza pogląd przyjęty od stwierdzenia Bogusława Śliwerskiego, iż „nie można mówić o poznaniu drugiej osoby, tylko
o poznaniu świata doświadczanego z tego lub innego miejsca, z punktu widzenia takiego czy innego organizmu” (B. Śliwerski, 1999).
Kiedy Osoba jest autorem czegoś, jej indywidualna ekspresja jest zarazem przywoływaniem kontekstów biograficznych, społecznych, estetycznych czy znaczeniowych.
Dziecko, dla przykładu, „posiada naturalną skłonność do manifestowania swych uczuć
do opanowania rzeczy i idei w formie zachowań będących ekspresjami różnych sztuk
śpiewu, tańca, malowania, mówienia” (za: K. Krasoń, 2005, s. 17). Dzięki temu doko240

nuje się pewna translacja jednego języka na inny. Podobnie u Aktora Teatru Idei emocja,
która jest wówczas uwalniana, wywołuje pewnego rodzaju napięcie, które musi zostać
rozładowane w postaci ekspresji czyli uzewnętrznienia konkretnego znaku osobistego
rozumienia i odczuwania. Wszystkie metody twórczej pracy opierają się tutaj na systemie określonych znaków werbalnych, wizualnych czy mieszanych, ale komplementarnych – gdzie identyczne informacje mogą być przekazane inaczej. Ponadto, przyjmuje
się za Katarzyną Krasoń, iż bodziec jednego gatunku (np. językowy) zostaje połączony
z jedną (lub kilkoma) drogami ekspresji, stanowiącymi odmienne, lecz semantycznie
tożsame sposoby kodowania znaczeń (K. Krasoń, 2002).
W momencie zaistnienia „tu i teraz” podobnych sposobów kodowania znaczeń,
powstaje akt hermeneutyczny, polegający na pełnym spotkaniu się świata autora znaku
ze światem odbiorcy – osoba może sobie odtworzyć identyczność sensu i funkcji znaku w odpowiednich warunkach. Świat reżysera – świat aktora – świat odbiorcy zaczyna
działać na płaszczyźnie znaku, odwołując się do osobistych doznań natury wzrokowej,
słuchowej czy kinetycznej. By zaistniała na tej drodze wspólna umowność, odczytujący
te znaki muszą jednocześnie umieć je „rozkodować”.
Ponieważ w aktorstwie osób niepełnosprawnych intelektualnie przeważają znaki
naturalne, które pojawiają się nieświadomie, bez większego planowania i to zarówno
w odniesieniu do znaków ikonicznych, językowych, jak i w postaci dźwiękowej, przyjętej
jako akt mowy – to już sami wykonawcy stają się dla siebie świadkami różnych obrazów
komunikacji. Jako że odmienny styl porozumiewania się stanowić może jednocześnie
pole obserwacji i doświadczeń dla poszczególnych wykonawców grupy i terapeuty – dlatego tak budujące jest celowe prowokowanie do wypowiadania się na temat wrażeń z gry.
Trzeba jednak pamiętać, że osoba niepełnosprawna ma gorszą w porównaniu
z osobą pełnosprawną pamięć logiczną, zarówno świeżą jak trwałą. Stąd trudności tych
ludzi w stałym zapamiętaniu treści powiązanych logicznie, czego wymaga np. spektakl.
Natomiast w zakresie pamięci mechanicznej, skojarzeniowej nie wykazują szczególnych
różnic, stąd założenie poniższe:
• Spektakl Teatru Idei (etiuda, akcja, performance) oparty jest głównie na działaniach fizycznych, sytuacjach i okolicznościach, tekst zredukowany do kilku
słów, brak rysu psychologicznego postaci.
W Teatrze Idei ukierunkowuje się proces tworzenia i terapii uważając człowieka niepełnosprawnego za osobę współodpowiedzialną za swój los, mogącą wpływać na
własne życie. Wypowiadanie się za pomocą języka symbolicznego, tworzenie autorskich
kodów i znaków jest w ich przypadku bardzo utrudnione, ale podjęte, jak sądzę, uskutecznia w jakimś zakresie „swoisty dialog z samym sobą oraz z innymi ludźmi, wzbogacając sferę międzyludzkiego porozumienia. Stwarza możliwość przemiany, wejścia
w tajemnicę, przekroczenia własnego kręgu Ja, rezygnacji z normatywów schematu oraz
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wszelkich ograniczających barier”  48. Proces twórczy wymaga podobnie jak proces relacji terapeutycznej – wysiłku. Jest on niezbędny, kiedy ma pomóc rozwijać wolność
i odpowiedzialność u ludzi motywowanych przede wszystkim przez naciski z zewnątrz,
dla których kreatywne otoczenie jest czymś bardzo nieznanym. Odwaga i wysiłek aktora – wpisana jest w proces dynamicznej komunikacji, zachodzącej za pośrednictwem
symbolicznego „języka sceny”.
Wykorzystuje się tutaj Model Działań Teatralnych (MDT). Spiralny cykl modelu
MDT wynika z następujących czynności w kierunku osiągania celów terapeutyczno-artystycznych:
–– poszukiwać granic doświadczeń twórczych, do których aktorzy mogą samodzielnie dotrzeć;
–– poszukiwać momentu kiedy aktorzy stają się bardziej odważni, by zaryzykować na scenie realizację własnego pomysłu, co ich samych zaskakuje, dziwi czy
wzrusza;
–– uaktywniać różne kanały odczuwania, gdzie możliwym staje się doświadczanie odmienne od wykształconych i przetrenowanych nawyków, by aktor umiał porzucić
schematy reagowania, działania oraz zmniejszyć jego częstość reakcji obronnych.
Teatr terapeutyczny przełamuje bariery między ludźmi. Aktywność i samodzielność, choćby najmniejsza, stwarza możliwość pokazania własnej wartości, dzięki czemu
każdy uczestnik może poczuć się Osobą wolną, „tu i teraz”, niezależnie myślącą i czującą. Emocje, które towarzyszą temu procesowi, zmiany, które mają bardziej lub mniej
ugruntowane uzasadnienie – czekają na swoją weryfikację poza obszarem terapii. Pytanie
zatem po warsztatowych spotkaniach brzmi: Czy Osoba niepełnosprawna intelektualnie
przełoży emocje na znak rozpoznawalny dla siebie i jednocześnie jasny dla innych ludzi?
Jeśli nie potrafi gestami, mimiką, autentycznością ciała wyrażać bólu, zdenerwowania,
gniewu, radości, niepokoju i innych stanów, to czy rozumie określony stan swoich emocji, czy je rozpoznaje i rozróżnia jako własne? Znajomość taka znacznie poszerza nasze
pole rozumienia siebie oraz innych, a zmniejsza się częstość nieadekwatnych, przypadkowych lub wybitnie schematycznych reakcji. Fakt ten jest tym bardziej istotny, kiedy
wiemy, mamy świadomość: jak i na ile aktorzy zyskane kompetencje powinni umieć
zastosować w działalności pozaartystycznej. Należy zaznaczyć, iż ćwiczenia teatralne nie
zawsze muszą prowadzić do efektu zmaterializowanego w formie przedstawienia.
Wszystkie, nawet najtrudniejsze ćwiczenia powinny mieć formę zabawy, gdyż
u niepełnosprawnej osoby dzięki pozytywnemu nastawieniu wzmacnia się koncentracja i motywacja, przynosząc w efekcie lepsze rezultaty pracy, a terapeucie ta forma pracy
pozwala na uniknięcie bezpośredniego pouczania lub moralizowania.
48
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Nie mniej ważne jest rozumienie gry aktorskiej jako sztuki instynktownej. Gry
często zaskakującej formami nawiązywania dialogu, stąd tworzenie takich interakcji, by
różnorodne reakcje czy nowe doświadczenia mogły się ujawnić w najbardziej naturalny sposób. Ułatwianie drogi emocjom, zarówno tym pobudzających osobę do podjęcia
działania ku ogólnej jej pomyślności, jak i tych szczególnych pod pewnym względem
(szybko i boleśnie omijanych, skrywanych z obawą na ich ujawnienie, błędnie odczytywanych czy niepoznanych w ogóle) – wymaga trudnego zabiegu.
Takim zabiegiem jest w Teatrze Idei jest m.in. stymulowanie wysiłku umysłowego poprzez samodziałanie aktora: 1. aktorskie wprawki fizyczne angażujące skupienie
uwagi i spostrzeganie, 2. wykorzystywanie obserwacji dotyczących spontanicznych reakcji własnych, 3. dostrzeganie niekonwencjonalnych zachowań grupy, 4. umiejętność
zatrzymania się na poziomie określonego schematach ruchu czy myśli. Przywoływanie
u wykonawców obrazów, których nie można wtedy zapominać, łączy się ściśle z jego
procesami pamięci. Osoba niepełnosprawna przeważnie próbuje początkowo zastosować dawny, znany schemat do nowych zadań. Dużą trudnością jest dla niej oderwanie
się od tego, co wyuczone i pewne, czyli rozwiązywania zadań, które wymagają zmiany
tego sposobu myślenia na nowy, jeszcze nie znany. Postawienie w takim przypadku aktorowi zadania aktorskiego (czyli określenie, co i po co to robi na scenie) jest stymulatorem Jego bycia na scenie „tu i teraz”, ale inaczej.
Często wykonawca nie jest w stanie sam opisać własnych stanów emocjonalnych,
ani tego, co się w nim dzieje, dlatego poprzez postawione odpowiednio zadanie aktorskie można pomóc mu wyrazić „to” chociażby za pomocą gestu, ruchowej sekwencji,
dramy, które uzupełnione jego słowami stają się obrazem wewnętrznych przeżyć czy
jego rozumienia świata.
Tak może rodzić się znak dopełniony rozmową, o tym, co aktor chciał przedstawić
i o tym, w jaki sposób to zrobił. Ponieważ akcja dzieje się „tu i teraz”, propozycje różnych działań czy ruchu mają pomagać aktorowi i reżyserowi tworzyć nowe rozwiązania
interpretacyjne, stąd wynikająca z odczytania całości teza interpretacyjna.
Ważne jest, że Aktor przedstawia swoje stany uczuciowe, porządkuje własne doświadczenie, jednocześnie podporządkowuje się naczelnej idei etiudy czy spektaklu – co
spełnia rolę terapeutyczną.
Założenia Teatru Idei w kontekście zadań aktorskich:
• mocna reprezentacja poznawcza (np. zrozumiały dla aktora tekst, zdarzenie,
motyw działania postaci) i jednocześnie niski stopień złożoności sytuacji, określony zbiór kategorii, w które można ująć ludzkie doświadczenia przy założeniu jednoznaczności i stałości cech psychicznych, i czystości typów granych
postaci.
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Monika Just pisze, że „wyobraźnia jest umiejętnością przypomnienia sobie lub
wytworzenia w umyśle dowolnych bodźców odbieranych przez zmysły: obrazów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych” (za: K. Sztuka, 2003, s. 59).
Ćwiczenia zmysłów i ciała, tak istotne w Teatrze Idei, powinny być bodźcem
sprawczym, koniecznym do ciągłego stymulowania rozwoju intelektualnego. Emocje towarzyszące tym ćwiczeniom motywują i pobudzają bowiem osobę do podjęcia
działania, ukierunkowują i podtrzymują działania dążące do osiągnięcia celu, celu dla
osoby satysfakcjonującego. Wpływają na sposób postrzegania siebie i innych oraz na
sposób interpretowania i zapamiętywania różnych elementów. Swobodniej wtenczas
można określać czy komunikować, co się czuje. Aktorzy z niepełnosprawnością, im
bardziej udają kogoś albo pozują na scenie, tym bardziej oddalają się od wyuczonego
schematu zachowań i spotykają się ze swoją własną spontaniczną reakcją, najbardziej
cudowną chwilą naśladowania siebie samego. To nie nudny monolog niepełnosprawnego człowieka, ale dialog chcącego czegoś aktora, aktora, który na scenie nie potrafi świadomie odciąć się od roli życiowej. Ten fakt dowodzić może, iż w tradycyjnie
rozumiany sposób Aktor Teatru Idei nie dochodzi do kreacji roli, zaś z drugiej strony, że w dużej mierze ta sama gra aktorska staje się kreacją jego sceny wewnętrznej.
Spójność owych „scen” prowadzić powinna do możliwego dobrostanu psychicznego
wykonawcy.
Żywiołowość (samorzutność) doznań wywołanych wykreowaną sytuacją, zabezpieczona własną aktywnością – staje się siłą sprawczą spektaklu, tym bardziej cenną, bo
posiadającą w samym scenicznym produkcie moc terapeutycznego potencjału.
Założenia w kontekście zastosowania teatralnej struktury i procesu gry:
• zastosowanie teatralnej struktury i procesu gry zajmuje centralne miejsce
w relacji terapeutycznej. Charakteryzującym komponentem spotkania terapeutycznego jest, co należy podkreślić, akcja sceniczna, splot różnych wątków
gry i złożonych relacji.
Osoba niepełnosprawna musi ponadto oczekiwać od reżysera terapeuty wskazywania tych momentów w scenach czy ćwiczeniach, które świadczą o jej postępie. Dotyczy to wszystkich elementów gry aktorskiej: ruchu, gestu, zachowania, intencji, interpretacji treści zadania, czy momentów wyjątkowo eksperymentalnych.
Założenia Teatru Idei dotyczące stylu gry:
• podstawowym rodzajem zachowań scenicznych – typem aktorstwa – jest subiektywna demonstracja działań aktorskich pod wpływem konkretnego bodźca: aktor jest w „danych okolicznościach”, gdzie działa, podejmuje akcje i reaguje, biorąc pod uwagę ich zmienność.
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Korzystanie z przenośni czy analogii w pracy teatralnej z niepełnosprawnymi
może nazbyt dziwić, ale przyjmuję, iż „metafory dają przestrzeń do własnych interpretacji, sugerując jedynie nowe przestrzenie rozumowania” (O. Handford, W. Karolak,
2007, s. 7). Dla przykładu – prezentacja pojęcia miłość podczas Etapu Poszukiwanie:
Miłość. „Miłość jest jak drzewo …bo bo jest twarda, miłość jest jak Bóg…, bo jest
w Kościele,… jest ciepłem, …jest jak miska z ziemniakami, bo jest dobra, Miłość jest
jak Michał nie chce ćwiczyć… potem źle go podnieść i się złości i ja go głaszczę i przytulam, a on płacze. Miłość jest jak auto, bo każdy chce to mieć i to daje radość. Miłość
jest jak las…. bo ładnie wygląda… i można odpoczywać jak jest miłość  49.
Wszystkie metody Teatru Idei powinny być kompilacją sztuki i rzemiosła, służyć
jako narzędzie wzrostu, rozwoju, wzbogacenia osobowości. Od preferencji uczestnika,
od jego możliwości czy oczekiwań oraz utrudnień zależy wybór technik teatralnych.
Bardzo ważna jest improwizacja, ćwiczenia doznań zmysłowych, takich jak zapach, czy
temperatura. Zadania dotyczące postawy ciała, głosu łączy się w ćwiczenia relaksacyjne
polegające na uwalnianiu ciała od napięć. To bardzo istotne, by tworzyć odpowiednie
warunki do tego, aby aktor był gotowy, uważny i jednocześnie odblokowany, ponieważ
to w rezultacie bardzo pomaga mu skupić się na działaniach aktorskich. Być zrelaksowanym – pisze Andrzej Siedlecki – „nie oznacza być leniwym lub obojętnym wobec zadania aktorskiego, wprost przeciwnie – jesteś zrelaksowany, a jednocześnie skupiony na
zadaniu aktorskim” (A. Siedlecki, 2010, s. 61).
Z kolei Clark Moustaks zauważa, że poprzez twórczą improwizację, która wynika
z ekspresji, człowiek może przekazać własne przeżycia, myśli, spostrzeżenia, sądy i ukryte miejsca w pamięci, a tylko to, „o czym wiemy z wewnętrznych spostrzeżeń, można
uznać za podstawę wiedzy naukowej” w przypadku terapii. Tylko dzięki temu następuje
poznanie – nie tylko terapeuta poznaje klienta, ale klient odkrywa sam siebie. Następuje „relacja pomiędzy zewnętrzną percepcją naturalnych obiektów a wewnętrznymi spostrzeżeniami” (C. Moustakas, 2001, s. 61).
Stąd ciągłe zadania i ciągłe pytania:
–– na ile dla aktora gra sceniczna buduje dostępną i bezpieczna formę manifestacji
swojego „ja”?
–– na ile często ascetyczna, „uboga”, niemal niecelowa ekspresja może być swoistym wyznaniem, że tu i teraz robi się to wszystko, co pozwala na bycie takim,
jakim się jest?
–– zawsze – pytanie o sposób, w jaki odnajduje się niepełnosprawna osoba na scenie i opis tego, w czym przejawia się jej zrozumienie zadania aktorskiego,
49

ginalne.

ZAPIS w dokumentach Ośrodka Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie 2010, wypowiedzi ory-
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–– czego nie robić, by granice pojęć znanych uczestnikom nie zmieniały nagle swego miejsca, a nowym pojęciom nie utrudniać dróg zrozumienia, by naturalnie
współgrały z wolą, energią i charakterem osoby działającej?
Twórczość ciągle jeszcze wydaje się czymś nieuchwytnym. Przybierać może postać
materialną, być w formie konkretnego wytworu, idei, jako wyobrażenie, myśl. Może
być rozpatrywana, zdaniem M. P. Stasiakiewicz, w obrębie czterech kategorii: jako wytwór, proces, specyficzne cechy i zdolności osoby twórcy, zespół stymulatorów i inhibitorów społecznych (M. P. Stasiakiewicz, 2006).
Twórczość w Teatrze Idei koniecznie powinna być intencjonalna, ukierunkowana na
cel i musi mieć obszar bezpośredniego praktycznego zastosowania, np.: zdobywanie umiejętności ekspozycji społecznej w grupie. Grupa stanowi swoistą „publiczność” dla każdego uczestnika teatroterapii, a jego działania artystyczne są dzięki temu podziwiane przez
więcej osób. Niepełnosprawni intelektualnie, nawet gdy odrzucają ewentualność ekspozycji, to i tak jej pragną, ponieważ wywołuje ona silne bodźce emocjonalne i społeczne.
Podczas terapii grupowej dokonuje się integracja grupy, a samo uczestnictwo w tym środowisku zaspokaja naturalną dążność do bycia częścią grupy społecznej. Ten typ zajęć pozwala doświadczyć interpersonalnej równości wobec zadania – IDEI – jakim jest zbudowanie wspólnej narracji czyli historii o czymś ważnym dla wszystkich (np. miłość, kara,
rodzenie) lub o kimś interesującym (Brat, Zdrajca, Patriota, Nagroda), a co jednocześnie
daje szansę na zaprezentowanie siebie, również z zaznaczeniem własnej odrębności oraz
swoich możliwości przed grupą. Bardzo ważne jest, by wybrać odpowiednią formę pracy, tak by wszyscy, czyli zarówno prowadzący, jak i uczestnicy, czuli się podczas terapii bezpiecznie. K. Sztuka pisze: „korzystne dla przeżycia korekcyjnego doświadczenia
i znacznie bardziej motywujące do pracy z użyciem artystycznych środków wyrazu jest
poszerzenie dialogu terapeutycznego o udział rówieśników” (K. Sztuka, 2003, s. 160).
Teatr Idei – koncepcja:
–– wspieranie wolnego i nieskrępowanego budzenia (się) kreatywności w ujęciu
multimodalnym (np. postrzegania złości jako pozytywnej kreatywnej emocji);
–– proces transformowania idei i uczuć w symbole (obraz, ruch, muzyka, światło,
barwa – mają znaczenie symboliczne dla ułatwienia zrozumienia sytuacji);
–– wspieranie gotowości postrzegania i analizowania zjawisk znanych (pokazywanie ich w umownym obrazie ma zmniejszać u aktora napięcie identyfikacyjne,
czyli zdewaluować potencjalne „zaatakowanie” treściami gry);
–– konstruowanie prostych analogii;
–– tworzenie znaków zrozumiałych dla aktora oraz kontekstów znaczeniowych
w stosunku do rzeczy, miejsc, emocji, czy historii, ukazane jako proste przypadki prowadzące do poprawy wiedzy o nas samych;
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–– techniki złączone intymnością przemiany czasu, miejsca i akcji.
Ważne jest, by trafność i sensowność działań twórczych polegała nie tylko na zaspokojeniu jakiejś istniejącej potrzeby, ale by te działania inspirowały uczestnika do oryginalności czyli wolności od naśladownictwa. Do cech takiego procesu twórczego zaliczam, za Krystyną Sztuką: ruchliwość, czyli skłonność do zmiany kierunku myślenia
i łatwość zmiany, syntezę, czyli łączenie różnych wątków, faktów i idei, aktywny stosunek do tworzywa, w tym do pierwszego podjętego zadania, które w trakcie procesu
twórczego może ulec modyfikacji, przełamanie bloku mentalnego, czyli samodzielne
zneutralizowanie jakiejś przeszkody w myśleniu twórczym, działanie w sytuacji braku
środków materialnych lub intelektualnych (tamże, s. 33).
Teatr Idei – zasady:
–– dynamiczna kompozycja;
–– zasada mnożących się pytań (odpowiedź na każde kolejne pytanie stawiane
przez teatr budzi w widzu potrzebę poszukiwania kolejnych odpowiedzi);
–– praca z wizualnym scenariuszem (partytura teatralna powstaje tylko na użytek
danego spektaklu);
–– zasada operowania symbolami w kodowaniu i dekodowaniu znaczeń ;
–– minimalizm etiudy (ograniczona ilość rekwizytów, np. jeden przedmiot pełniący wiele funkcji, scenografia traktowana jako znak teatralny,)
–– konieczność uruchamiania pamięci ciała (tonus plastyczny, tonus fizyczny, taktylność) ;
–– teatralne doświadczenia umieszczane w continuum między teatrem i terapią za
pośrednictwem gry przechodzą z rozdrobnień indywidualnych wrażeń zmysłowych i uczuć do budowania struktur reprezentacji określonych pojęć;
–– synteza doznania i działania jest rzeczywistą siłą wzbogacania i integracji osobowości na scenie i poza nią, jest jakby jednym organizmem powiązanym siłą
współpracy.
Każdy teatr opiera się na współdziałaniu, Teatr Idei na współdziałaniu w wielu
sprzężonych ze sobą zakresach kontaktów ludzkich. Proces kreacji opiera się tutaj szczególnie na kulturze dialogu i do takiego nawołuje. Sens dialogowania zawiera się w intymności spotkania z drugim człowiekiem oraz w szczególnej odmianie wysiłku, który
ma swoje umocowanie w pracy człowieka niepełnosprawnego nad sobą. Marian Śnieżyński zwraca uwagę na to, iż „często rozmawiając ze sobą, wzajemnie się nie słyszymy,
nie rozumiejąc sensu docierających do nas słów, albo ukrywamy własny pogląd. Sens
dialogu polega na odkrywaniu prawdy. W dialogu najcenniejsze jest to, co najbardziej
subiektywne. Jego istotą jest wolny udział i tolerancja innego, a także konieczność uważnego słuchanie nie tyle słów, co ich sensu” (M. Śnieżyński, 1999, s. 125). Theodor Ze247

dlin trafnie określa dialog, który definiuje, jako spotkanie „umysłów o różnych wspomnieniach i nawykach. Kiedy do niego dochodzi, następuje nie tylko wymiana faktów,
są one przetwarzane, oblekane w nowe kształty, wyciąga się z nich nowe wnioski, używa
do wytyczania nowych dróg myślenia” (T. Zedlin, 2001, s. 25).
Umiejętność rozmawiania reżysera z aktorem to jeden z podstawowych warunków
w pracy Teatru Idei:
Reżyser terapeuta:
• W kontekście podejmowanych działań twórczych celowym wydaje się pytanie
zadane samemu sobie „kim jestem?”. Jaką wagę przywiązuję do zachowania
własnej tożsamości, która dotyczy mnie jako całości i jak często nie wątpię, że
to, co robię wpływa bezpośrednio lub pośredni na ludzkie losy, losy uczestników Teatru Idei. Pewność i ufność, że Teatr Idei wkracza w sferę artystycznych
bytów realnych tylko za sprawą współuczestników, współkreatorów rzeczywistości scenicznej.
Grając, człowiek paradoksalnie uczy się rezygnacji z tych środków gry, które własnej naturze narzucił sam, lub do używania których zmusiła go życiowa sytuacja czy
określona kondycja psychiczna. Poznawanie i wypróbowywanie w granicach możliwości innych niż na co dzień środków wyrazu i wykorzystanie ich w procesie kreacji opiera się na umowności. To terapeuta od początku wyznacza sobie określoną konwencję,
czyli pomysł, wątek, którym kieruje się w celu przekazania swoich pomysłów Zespołowi, mocno podkreślając w ten sposób ich rolę i znaczenie. Przyjęta poetyka działań ma
budzić u aktorów poczucie bezpieczeństwa i komfortu, dając mu przez to szansę eksperymentowania. Prymarna funkcja reżysera terapeuty polega na bezpiecznym wprowadzaniu i odpowiedzialnym przeprowadzaniu uczestnika przez proces twórczy, tak by
w efekcie rozumiał: co i dlaczego robi na scenie, co musi jeszcze wykonać w grze z partnerem, a czego nie może robić. Taki rodzaj informacji w optymalnym stopniu prowokować ma uczestnika do zaangażowania się we własny, potencjalny rozwój.
Teatr Idei to koncepcja ogólnych zasad i metod pracy gdzie potraktowałam teatralną pracę warsztatową nie tylko jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny,
lecz także jako środek stymulujący rozwój zdolności twórczych u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W Teatrze Idei, wszystkie Etapy Modelu Działań Teatralnych muszą zatem być dla aktora dostępną i bezpieczną formą manifestacji ich własnego, niepowtarzalnego „ja”.
Czym jest świat przedstawiany w teatrze? Na pewno światem wykreowanym. Aktor w teatrze siadając na krześle tworzy inne krzesło, lub w ogóle nadaje mu inne znaczenie. Droga, którą przemierza, jest drogą postaci, którą kreuje. Siedzący w teatrze
widz ogląda świat nierzeczywisty, chociaż ten świat jest konkretny, przedmioty i postaci
248

istnieją, mimo to jednak scena jest strefą zakazaną, widz nie usiądzie z własnej woli na
krześle głównego bohatera. Myślę, że ta wiedza, właściwość teatru, daje poczucie bezpieczeństwa, dystans i możliwość przeżycia prezentowanej historii, która przecież dzieje
się gdzie indziej. W teatrze niepełnosprawnych opowieść o scenicznym, innym świecie
nigdy nie jest w takim stopniu wypowiedzią o świecie przedstawianym, fikcyjnym, niedostępnym, jak w teatrze aktorów sprawnych. Jednakże schemat zasad obowiązujących
w Teatrze Idei można z powodzeniem zastosować wobec aktorów pełnosprawnych.
Ważnym założeniem jest by niepełnosprawność postrzeżona była w Teatrze Idei
jako niedający się niczym zastąpić, czy unieważnić warunek scenicznej wypowiedzi.
Wzajemna terapia w takim teatrze to moc spotkania, w którym różni ludzie, choć
mówią ze sobą innym językiem, dają sobie czas na nowe podejście do życia.
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