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Wstęp 
 

Niniejszy zeszyt jest już drugim numerem scenariuszy 

teatralnych opartych na spektaklu Teatru „Baj Pomorski”  

w Toruniu. Tym razem punktem wyjścia do zeprezentowanych  

tu propozycji dydaktycznych stało się przedstawienie dla młodzieży  

i dorosłych Ubu król A. Jarry’ego (reż. Zbigniew Lisowski,  

scen. Pavel Hubička, muz. Piotr Nazaruk). Autorki scenariuszy 

wniknęły w różne zagadnienia strukturalne przedstawienia, dostrzegły 

istotne obszary znaczeń spektaklu i umieściły go w szerokim 

kontekście kultury XX w. Mamy nadzieję, że propozycje te pomogą 

przygotować uczniów gimnazjum i liceum oraz osoby rozwijające 

zainteresowania teatralne do odbioru Ubu króla i będą ciekawą 

inspiracją do rozmowy tak o przedstawieniu, jak i o nurtujących 

młodzież i nas, dorosłych, zjawiskach we współczesnym świecie.  

 

Marzenna Wiśniewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Danuta Daszkowska 
Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 11 w Toruniu 
 
 

Czy biel zawsze jest symbolem niewinności,  
czyli rozważania o trzech kolorach i cyrku w „Ubu królu” 

 
 
Dwugodzinna lekcja przeznaczona dla ponadprzeciętnie zainteresowanych 
teatrem uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej lub pierwszej gimnazjalnej, 
np. członków koła polonistycznego. Lekcja nie uświadomi uczniom całej 
złożoności tematu i jego scenicznej realizacji (ze względu na wiek dzieci i 
związane z nim uwarunkowania), a tylko pozwoli wyciągnąć wnioski z 
zastosowanej konwencji koloru i nawiązania do formuły cyrku. Treść zajęć 
mieści się w treściach programowych z języka polskiego i ścieżkach 
edukacyjnych. 
 
Cele: uczeń  
− potrafi wymienić i omówić cechy wyróżniające poszczególne formy teatru – 

teatr kukiełkowy, balet, operę, cyrk itd. 
− wypowiada swoje zdanie na temat obejrzanego spektaklu i je uzasadnia 
− czyta tekst programu ze zrozumieniem 
− przy współudziale nauczyciela odczytuje kod zawarty w scenografii w 

połączeniu z treścią przedstawienia – symbolika kolorów, nawiązanie do 
formuły cyrku, język, ruch sceniczny 

− korzysta ze „Słownika j. polskiego” i „Słownika symboli” (W. Kopaliński) 
− tworzy samodzielnie recenzję przedstawienia na podstawie przygotowanego 

materiału 
− potrafi ocenić postawy bohaterów i znaleźć mechanizmy działania postaci i 

skutki ich poczynań, umiejętnie przedstawia wyniki swojej pracy 
 

Metody: 
- praca ze słownikiem 
- pogadanka poszukująca 
- elementy dramy, burza mózgów 
- praca w grupach 
 
Środki dydaktyczne: 
- „Słownik j.polskiego”, „Słownik symboli” W. Kopalińskiego 
- program przedstawienia lub tekst przygotowany przez nauczyciela 
- karty pracy przygotowane przez nauczyciela 
 
 
 



Przebieg lekcji: 

Uczniowie dobierają się w grupy 3 – 5-osobowe i przez całe zajęcia 
pracują w takich grupach. 
1. Uczniowie uzupełniają otrzymane od nauczyciela karteczki: Przedstawienie 

podobało mi się, gdyż …, Największe wrażenie zrobiło na mnie …, Zbyt 
trudne okazało się dla mnie …,  
Podobała mi się postać …, Nie poczułem sympatii do …, gdyż …, 
Chciałbym jeszcze raz obejrzeć fragment … 
Nauczyciel odczytuje przemyślenia uczniów, pozwalając innym na krótkie 
komentarze. 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi o odtworzenie szczegółów 
spektaklu – dekoracji, kostiumów, muzyki, ruchu scenicznego, streszczenia 
ze wskazaniem myśli przewodniej. Swoje spostrzeżenia uczniowie zapisują 
mazakiem na papierze kancelaryjnym w formie słów – kluczy (maks.10 
minut). Następnie wszystkie grupy omawiają swój temat na podstawie 
notatek. Nauczyciel prowokuje dyskusję nad prezentacjami, która powinna 
doprowadzić do wyłonienia w scenografii trzech kolorów i specyficznej 
konwencji przedstawienia (jeszcze jej nie nazywamy). 

3. Dyskusja na temat znaczenia kolorów w przedstawieniu. Zapisanie na tablicy 
głównych tez wynikających z dyskusji: 
• Jaką rolę pełni w przedstawieniu Mistrz ceremonii? Czy kolor szat 

odzwierciedla charakter i zadania wyznaczone mu przez los? 
(sprawdzamy w słowniku symbolikę czarnego koloru)  

• Ubu, jego żona i sympatycy mają szaty w kolorze białym. Co oznacza 
symbolika bieli? – sprawdzenie w słowniku. Czy charakter i czyny 
zwolenników Ubu i jego samego zdradzają niewinność? (argumentacja 
przeciw) 

• Kolejny zasadniczy kolor w przedstawieniu to czerwień. Co symbolizuje 
czerwień? Czy kolor zdradza charakter i czyny ludzi, których on zdobi? 
(sprawdzenie w słowniku; argumentacja stanowiska) 

• Dlaczego Ubu i Ubica przywdziali maski świni? Jak można zinterpretować 
biel, maskę i czyny Ubu – czy mieszczą się w tradycyjnie pojmowanej 
symbolice bieli? Jaki zamysł przyświecał realizatorom spektaklu 
porzucającym symbolikę, która tkwi w naszej świadomości i tradycji? 

4. Rozdanie uczniom kart pracy do uzupełnienia. Uczniowie mogą korzystać ze 
Słownika j. polskiego i słownika teatralnego: 
a) aktorzy, organizacja przestrzeni, rekwizyty, muzyka w teatrze 

kukiełkowym 
b) muzyka, organizacja przestrzeni, aktorzy i rekwizyty w teatrze 

dramatycznym 
c) muzyka, organizacja przestrzeni, aktorzy i rekwizyty w balecie 
d) muzyka, organizacja przestrzeni, aktorzy i rekwizyty w operze lub 

operetce 
e) muzyka, organizacja przestrzeni, aktorzy i rekwizyty w cyrku 



Na wykonanie zadania dajemy grupom 5 – 7 minut, po czym 
przedstawiciele odczytują zadanie. Wniosek z pracy jest jednoznaczny – 
spektakl został pomyślany jako spektakl z pogranicza teatru i cyrku. 

5. Dyskusja na temat znaczenia konwencji cyrku dla rozumienia treści, 
zapisanie głównych tez wynikających z dyskusji na tablicy. 
• Jakie zadanie wyznaczono maskom zwierzęcym w tym przedstawieniu?  
• Do jakiej roli nawiązywała muzyka grana przez orkiestrę – zaznaczała, 

podkreślała, zmieniała bieg wydarzeń, wzmacniała atmosferę czy … 
spróbuj samodzielnie określić jej zadania. 

• Drabiny, podest, wrotki, wyjście do widza – jako elementy formuły 
cyrku, ich rola w tworzeniu symboli teatralnych.  

• Oddzielny temat w tym przedstawieniu to ruch sceniczny. Monolog 
Ubicy wsparty niezwykle sugestywnym ruchem, gestem, ale nie tylko... 
Czy ten element przedstawienia to teatr czy cyrk w teatrze? Dlaczego? 

6. Rozdanie uczniom kartek z przygotowanym tekstem z programu lub 
kserokopii programów: Małgorzata Sugiera – Jarry: prawda maski 
„Akcja pięciu aktów Ubu króla rozwija się bez specjalnych komplikacji, 
wprost schematycznie, a w dodatku przez cały czas rozbrzmiewa – 
poczynając od tytułu jawnie odsyłającego do tragedii Sofoklesa Edyp król – 
znajomymi echami sztuk Szekspira, Racinea i francuskich romantyków. 
Niemal bez ekspozycji wchodzimy in media res, bo oto Ubica, wzorem Lady 
Makbet, podsuwa mężowi śmiały pomysł sięgnięcia po polski tron. 
Rotmistrz Bardior, za obietnicę tytułu księcia Litwy, bierze na siebie zabicie 
Króla Wacława, a zaproszeni na ucztę biesiadnicy – jak spiskowcy w 
Juliuszu Cesarze – przysięgają uroczyście „porządnie zabić króla.” 
Polecenie: wypisz z tekstu co najmniej 5 informacji o przebiegu akcji w 
„Ubu królu”. 
Sprawdzenie zadania po upływie 5 – 8 minut.  

7. Zadanie domowe: Napisz recenzję przedstawienia, korzystając z przemyśleń 
poczynionych na zajęciach, prześlij ją na adres nauczyciela i po 
zaakceptowaniu wydrukuj w takiej formie, by mogła znaleźć się na gazetce 
ściennej. Przemyśl koncepcję trzech kolorów i cyrku – czy potrafisz 
wykorzystać w recenzji? Na wykonanie zadania masz tydzień.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aldona Chyłkowska 

Zespół Szkół nr 9 w Toruniu 

 
 
Pomysł na lekcję języka polskiego dla klasy III gimnazjum 

opartą na spektaklu pt. „Ubu król, czyli Polacy” 
 
 
Cele ogólne: 
− wykształcenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
− przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru przedstawienia 
 
Uczeń: 
− odczytuje dosłowny i metaforyczny sens tekstów kultury różnych epok 
− rozpoznaje i odróżnia w sztuce i w życiu wartości uniwersalne 
− dostrzega autonomiczny charakter dzieła teatralnego 
− prezentuje własne stanowisko 
 
Metody: praca w małych grupach, burza mózgów, dyskusja, metoda  
„za i przeciw” 
 
Motto lekcji:  
„ … Istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją 
naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i forma owa, ów styl, sposób 
bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz (…) O, potęga 
Formy! Przez nią umierają narody. Ona wywołuje wojny. Ona sprawia, że 
powstaje w nas coś, co nie jest z nas. Lekceważąc ją, nie zdołacie nigdy pojąć 
głupoty, zła, zbrodni. Ona jest podstawą życia zbiorowego.” 
 
(W. Gombrowicz: „Ferdydurke. Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego”,  
Towarzystwo wydawnicze Rój, Warszawa 1937) 
 
Tok lekcji: 
1) Próba interpretacji zaprezentowanego motta i odniesienia go do obejrzanego 

spektaklu. 
2) W jaki sposób są ukształtowane nasze poglądy (myśli, zasłyszane 

sformułowania, nie do końca sprawdzone, przekonania innych, wielokrotnie 
powtarzane stają się naszymi sądami, które wypowiadamy ad hoc; wciąż 
słyszymy narzekania Polaków rozgoryczonych światem polityki. Z 
podobnymi opiniami trudno polemizować, stanowią stały element 
codzienności  stereotypy). 

3) Próba zbudowania własnej definicji stereotypu, np.: 
Stereotyp – sąd; przekonanie wielokrotnie powtarzane, stanowiące myśl 
wyrażaną przez ogół; powierzchowne, najczęściej nieprawdziwe; 



komentujące zachowania lub cechy danej osoby lub grupy osób, uznające je 
(w tym wypadku) za priorytetowe. 
Porównanie z definicja słownikową: 
Stereotyp – funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, 
uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący 
się do rzeczy, osób, grup społecznych, instytucji itp., często oparty na 
niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycję i 
nieulęgający zmianom. 
 
(Słownik języka polskiego, redaktor naukowy dr M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1973, tom III) 

 
4) Źródła stereotypowych przekonań: 

a) powstające na wskutek naszej niechęci wobec płci przeciwnej, ludzi 
innych narodowości 

b) mające swe źródło w sferze obyczajowej i społecznej  
c) będące konsekwencją starych, najczęściej ludowych przekonań 

5) „Ubu król” jako spektakl, który odrzuca stereotypy oraz hołduje pewnym 
stereotypom (praca w grupach) 

 
odrzuca hołduje 

  

 
Wnioski: stereotypy upraszczają, zafałszowują obraz świata, ale również, co jest 
paradoksem, jakoś go porządkują. 
 
6) Zwrócenie jeszcze raz uwagi na autora sztuki i odszukanie analogii. 
 
       
      
   
 
 
  „Ubu król, czyli Polacy”             “Nowe szaty cesarza” 
 
 
  15–letni gimnazjalista         demaskator      dziecko 
 
 
  „baśń” dla dorosłych             baśń dla dzieci 
 
 
 

ALFRED JARRY 
1873 –1907 

H. CH.  ANDERSEN 
1805 – 1875 



DEMASKACJA RZECZYWISTOŚCI 
 
7) Świat Ubu: 
 
 
jest taki, jak nam się wydaje,    inny, nieuchwytny,  
naturalistyczny, dosadny    absurdalny (tzn. jaki?)  
 
Absurd ćwiczy mózg i pobudza pamięć. 
 
8) Kreacja tytułowego bohatera: 
 
 
 
 
 
 
 

odrażające usposobienie, ordynarny, wręcz zwierzęcy, tchórzliwy,  
brutalny, chciwy, despotyczny, wcielenie zła i złośliwego absurdu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyktatorzy XX w podły szef      to władza, która zgłupiała 

                   zły urzędnik        tępy generał 

    to państwo, jego gospodarka,  
w której stosuje się ślepe prawidła,  
nie troszcząc się o następstwa 

 

 
 
 
 
 

FINAŁ: Obraz odpływającego statku 
 
 

cykliczność i ciągłe zagrożenie! 

Ubu 
(cudaczna maska na 

kształt świńskiego ryja) 

rotmistrz dragonów, 
oficer przyboczny króla 

Polski 
królobójca były król – uchodźca 

 

figura uniwersalna, 
powszechna, 
ogólnoludzka 

Ubu to olbrzymia głupota 

Ubu to lustro, które zmusza widza, aby stanął przed samym sobą 
oko w oko i przed swoimi wyborami 

(nawiązanie do baśni Andersena) 



9) Jakimi środkami teatr wykreował ojca Ubu? (parodia, ironia, satyra) 
  przypomnienie znaczeń słownikowych 
10) Dyskusja: 

 Czy była potrzeba wystawiania tej sztuki w naszym mieście, w teatrze 
lalek? 

 Ustosunkuj się do pomysłu „cyrku” w teatrze. 
 Jak oceniasz sposób przedstawienia poszczególnych postaci ze 

szczególnym uwzględnieniem Ubu, Ubicy, Bardiora? 
 Co możecie powiedzieć na temat gry aktorskiej (techniki aktorskie)? 
 Które sceny zasługują na szczególne zainteresowanie widza? 
 Jak oceniacie scenografię (dekoracje, kostiumy, kolorystyka sceny, 

rekwizyty, trafność ich wyboru, sugestywność, szokowanie widza)? 
 Przedstawcie swoje zdanie na temat muzyki, śpiewu, efektów 

dźwiękowych. 
 Jak możemy odczytać to przedstawienie (Ubu i jego mentalność; jego 

antycypacja; ponadczasowość problematyki)? 
11) Podsumowanie lekcji: 
 Czy warto było obejrzeć spektakl? 
  plakat „Ubu król”, podklejone do niego 2 kartki – jedna biała (–), druga 

czerwona (+) – zapis (burza mózgów). 
12) Wspólne ustalenie tematu lekcji. 
 
Praca domowa: 
Napisz krótką wypowiedź, w której zachęcisz swoich rówieśników  
do obejrzenia spektaklu. 
 
 
 
Magdalena Kotlewska 
Studentka IV roku filologii polskiej (z teatrologią) UMK 
 
 

Pomysły na lekcję w liceum ogólnokształcącym,  
klasy profilowane – język polski, klasa III 

 
 
Temat: Spektakl Ubu król, czyli Polacy może stać się lekcją pomocniczą we 
wprowadzaniu uczniów w problematykę dwudziestolecia międzywojennego, 
jego głównej myśli, założeń, idei oraz atmosfery życia literackiego i 
artystycznego. Pojęcia, takie jak: surrealizm, dadaizm, futuryzm, absurd staną 
się bardziej zrozumiałe, gdy uczniowie zobaczą ich kluczowe założenia i 
funkcje na scenie. 
 Przed obejrzeniem spektaklu przydatne może być zapoznanie uczniów z 
postacią Alfreda Jarry’ego – prekursora surrealizmu. 
 



Cele kształcące i poznawcze: 
 uczeń potrafi swobodnie używać pojęć: surrealizm (nadrealizm), dadaizm, 

futuryzm, absurd 
 potrafi wskazać różnice między realizmem a nadrealizmem (powtórzenie 

znaczenia pojęć: klasycyzm, realizm, empiryzm, racjonalizm, utylitaryzm w 
kontekście surrealizmu) 

 potrafi scharakteryzować założenia artystyczne, podstawy ideowe 
dwudziestolecia międzywojennego oraz wskazać źródła tych myśli w 
wydarzeniach politycznych i kulturowych epoki 

 potrafi świadomie odbierać spektakl, uwzględniając jego rys historyczny, 
literacki i biograficzny (tu: można przypomnieć Ubu króla w jego 
pierwotnej wersji, gdy był tekstem ukazującym absurdalność szkoły. 
Analogia z Ferdydurke Gombrowicza.) 

 potrafi interpretować spektakl na różnych poziomach (zastosowane środki i 
znaki teatralne, tło epoki). W klasach profilowanych warto pokusić się o 
nawiązania do współczesności, wprowadzić pojęcie postmodernizmu), 
samodzielnie formułować argumenty, wyciągać wnioski 

 potrafi znaleźć powiązania z widzianymi dotychczas spektaklami 
 
Cele wychowawcze: 
 umiejętność pracy samodzielnej, samodzielnego myślenia, formułowania 

tez, sądów, syntez 
 umiejętność pracy w grupie 
 rozwijanie wrażliwości teatralnej, bezpośrednie obcowanie z tekstem kultury 
 rozwijanie wrażliwości plastycznej i muzycznej 

 
Metody: 
 rozmowa kierowana przez nauczyciela 
 dyskusja, „burza mózgów” 
 praca w grupach 
 praca ze słownikiem (Słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego, Słownik 

terminów teatralnych P. Pavis) 
 tabela 

 
Przebieg lekcji: 
1. Czy Ubu król dziś szokuje? 
2. Próba ustalenia (w formie luźnej rozmowy) linii fabularnej spektaklu i jego 

interpretacja (O czym mówi? Do jakiej sytuacji odnosi się spektakl? Czemu 
reżyser wybrał właśnie ten tekst?)  

3. Kierowana przez nauczyciela dyskusja na temat środków teatralnych. Można 
się zastanowić, jak tę historię opowiedziałby realista. Praca ze słownikami. 
Stworzenie tabeli z zestawieniem cech realizmu i surrealizmu. Pod tabelą 
wyjaśnienia pojęć: surrealizm, dadaizm, futuryzm, absurd, groteska. Na 
następne zajęcia uczniowie mogą przygotować krótkie wprowadzenie w 
problematykę teatru absurdu i charakterystykę jego typów (od teatrów 



dwudziestolecia międzywojennego po współczesność – np. Kantor, 
Białoszewski, Mrożek). 

4. Jak wyjaśnione pojęcia funkcjonują w spektaklu? 
5. Język literacki w „Ubu królu” i jego wpływ na grę aktorską.  
6. Można podzielić klasę na dwie grupy i spróbować wyznaczyć zwolenników i 

przeciwników tego typu teatru i literatury. Po dyskusji zadaniem domowym 
będzie napisanie recenzji lub felietonu teatralnego. 

7. Próba wyodrębnienia konwencji teatralnych* i nawiązań kulturowych 
wykorzystanych w spektaklu (teatr absurdu, opera, cyrk, koncert, dyskoteka, 
farsa, musical, gag, collage, groteska, widowisko, komedia burleskowa, 
tragikomedia, parodia, maska, teatr lalkowy), próba ustalenia ich celowości, 
wpływu na odbiór spektaklu i całą opowieść. 

8. Rola scenografii, kostiumów i muzyki. 
 
* ten punkt można rozwinąć i wykorzystać w pracy szkolnego koła 
teatralnego/teatrologicznego/młodych krytyków. Wówczas zajęcia należałoby 
ułożyć w pewien blok tematyczny. Pomocne mogłyby być zdjęcia ze spektaklu. 
Strona historyczno-teatralna byłaby wzbogacona bezpośrednimi obserwacjami   
scenografii, muzyki, sposobu gry aktorskiej, kostiumów i ich roli, 
funkcjonowania w spektaklu. Warto porównać funkcjonowanie tych konwencji 
w ich epoce literackiej i dzisiaj, wskazać, które cechy się zmieniły, co dodano, a 
co pozostało w swym pierwotnym kształcie. 
 
 
 
Agnieszka Popowska  
Studentka filozofii, autorka projektu Teatr Forum – warsztaty dramy 
 
 

Garść inspiracji do pogadanek na podstwie spektaklu 
„Ubu król” Alfreda Jarry’ego 

 
 
Wprowadzenie – na podstawie przedmowy Boya – Żeleńskiego do tłumaczenia 
„Ubu króla” Alfreda Jarry’ego. 
 
I. Okoliczności powstania sztuki – Ubu król – szczeniacki psikus, element 
szyderswa, inspiracji i odreagowania osobowości nauczyciela czy inteligentna, 
wnikliwa parodia mechanizmów władzy i ludzkiej natury? W jaki sposób 
dzisiejszy uczeń odreagowuje absurdalne elementy szkoły i programu edukacji – 
w kontekście widzenia świata i mechanizmów historii przez Alfreda Jarry’ego? 
Czy w naszej rzeczywistości dostrzegamy elementy groteski i absurdu? W 
jakich sferach? Czy takie odreagowanie jest konieczne? Czy czujemy się bierni 
czy aktywni wobec absurdalności rzeczywistości? Jak ma się do tego 
zagadnienie poczucia humoru i wzajemnej życzliwości? Czy „Wojna polsko – 



ruska pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej ma szansę zbulwersować 
odbiorcę równie mocno, jak niegdyś Ubu król, w czasach mu współczesnych?  
 
Cele:  
 –  próba spojrzenia z dystansem na wspólną rzeczywistość nauczyciela i 

ucznia, w której – zgodnie z tezą Jarry’ego – każdy czasem jest zależny od 
jakiegoś „Ubu” – wyjaśnienie kontekstu, w jakim funkcjonuje w literaturze 
ta postać i jakie są jej historyczne odniesienia 

 – próba spojrzenia na absurdalność rzeczywistości – okiem ucznia i 
nauczyciela; próby znalezienia wspólnych płaszczyzn absurdu 
rzeczywistości szkolnej; czy potrafimy wspólnie coś zmienić? 

 –  okazja do rozmowy na temat mechanizmów odreagowania stresu i frustracji 
spowodowanych absurdalnością rzeczywistości, na którą nie mamy wpływu 

 
Metody: pogadanka, wspólne dociekania 
 
II. Okoliczności ówczesnej premiery i towarzyszący temu skandal – 
odczytanie barwnych fragmentów z przedmowy Boya, opisujących żywiołowe 
reakcje ówczesnej publiczności i bulwersującą atmosferę towarzyszącą 
spektaklowi w 1896 roku. Czy takie i podobne reakcje publiczności są jeszcze 
możliwe we współczesnym teatrze? Jeśli nie – to gdzie? W jakich 
okolicznościach? Z czym się kojarzy taka forma ekspresji? Czym jest 
spontaniczność? 
 
Cele: 
–  zastanowienie się, czy trudno jest mieć własne zdanie 
–  czy trudno jest okazywać własne zdanie bez obawy śmieszenia czy 

ostracyzmu społecznego? 
– zastanowienie się nad formą manifestacji własnego zdania (czasem 

niepopularnego i być może „staromodnego”) i nad tym, czy w naszych 
czasach potrafimy równie spontanicznie uzewnętrzniać nasze poglądy i 
reakcje 

–  zastanowienie się nad tym, w jaki sposób – jako widzowie – reagowaliśmy 
na spektakl „Ubu król”. Czy byliśmy spontaniczni czy wstrzemięźliwi? Czy 
jesteśmy „zblazowani”? Jakie refleksje wzbudzają w nas opisy reakcji 
widzów na premierze „Ubu króla” sprzed stu lat?  

  Czy czulibyśmy się wśród nich dobrze? Czego to dowodzi?  
 
Metody: pogadanka; wspólne dociekania 
 
III. „Kiedy wolno wszystko – nic nie jest znaczące” – próba współczesnego 
odczytania różnic w odbiorze spektaklu „Ubu król”, w kontekście przemian 
obyczajowości i ich wpływu na kulturę w dobie postmodernizmu (tekst Alfreda 
Jarry’ego – jako zapowiedź nadejścia dadaizmu, surrealizmu i absurdu; 
postmodernizm jako „epoka, która wyśmiewa samą siebie” i trudności z tego 
wynikające dla współczesnych twórców i odbiorców sztuki). Czym w obecnych 



czasach próbują szokować publiczność artyści? Czy epatowanie tymi 
elementami przynosi zamierzony skutek? Czy, aby szokować, trzeba ciągłe 
podwyższać poprzeczkę i przekraczać granice? Jakie granice można postawić 
sztuce? (np. zasada poszanowania wartości religijnych, zasada niekrzywdzenia i 
in.). Czy można stawiać takie granice? Próba ukazania, jak zmieniały się granice 
tego, co sztuce „wolno”, a „czego nie” – w kontekście epok i przemian, jakie 
wprowadził w rozumieniu sztuki modernizm. 
 
Cele:  
 – zapoznanie uczniów z pojęciami dada, surrealizm, absurd, modernizm, 

futuryzm (ew. postmodernizm) 
 – próba krytycznego spojrzenia na działania współczesnych artystów  

i dostrzeżenia sztucznie napędzanej atmosfery skandalu (elementy 
manipulacji) 

 – próba zastanowienia się nad zagadnieniami relatywizmu i uniwersalizmu 
wartości w sztuce 

 
Metody: 
− pogadanka, wspólne dociekania 
− próby wyszukania zjawisk ilustrujących postawione tezy we współczesnej 

prasie, mediach – utworzenie „gazetki – mapy” pokazującej te zjawiska, 
próba pogrupowania ich wg kategorii sfer skandalu (polityka, sztuka, teatr, 
literatura, muzyka, i in., seks, przemoc, etyka, i inne, jakie uda się wyróżnić 
we wspólnych poszukiwaniach) 

− jakie są współczesne mechanizmy budowania „atmosfery skandalu” – 
utworzenie mapy w oparciu o metody budowania atmosfery skandalu, która 
często staje się elementem promocji – przykłady wydarzeń i produktów 
promowanych w oparciu o te mechanizmy. 

 
IV. Zagadnienie obyczajowości – przemiany w obyczajach. Co ponad sto lat 
temu gorszyło widza w teatrze? Czego dziś oczekuje widz od teatru? Czy widz 
udaje się „na spektakl” z gotowością i otwartością na odbiór przedstawienia, czy 
„do teatru”, aby zrealizować swoją potrzebę obcowania z kulturą pojmowaną 
statecznie i mieszczańsko i spełniającą ściśle określone oczekiwania? 
Rozważania nad różnymi typami oczekiwań widzów wobec spektakli i teatru. 
Różnica między pójściem „do teatru” a „na spektakl”. Konsekwencje 
niewspółmierności tych oczekiwań?  
 
Cele: 
 –  dostrzeżenie przemian, jakie następują we współczesnym teatrze i ich roli 

(m.in. mieszanie się tzw. „kultury wysokiej” z elementami „pop-kultury”, 
brak wyraźnej granicy między gatunkami, konwencjami)) 

 
Metody: pogadanka, wspólne dociekania 
 



V. Zagadnienie roli muzyki na żywo w spektaklu „Ubu król” – jako przykład 
zabawy konwencjami zastosowania muzyki na żywo w spektaklu teatralnym: 
–  zespół muzyczny jest częścią fabuły (zaadaptowanie elementów 

scenografii (beczki) jako instrumentów oraz instrumentów (pianino) – jako 
elementu scenografii (sarkofag z wieńcem pogrzebowym, zawierający 
symbolicznie pogrzebaną tradycję, na pianinie nowa władza harce muzyczne 
wyczynia), element harmonii, na której gra car, jako przykład fabularnego 
zastosowania muzyki na żywo; muzyka ilustracyjna w scenie telegrafu 

–  zespół wykonuje muzykę do spektaklu na żywo, ale jest na scenie – 
ciekawe zaaranżowanie przestrzeni gry – połączenie zespołu muzycznego ze 
sceną kładką biegnącą przez widownię rozciąga przestrzeń teatralną na salę, 
co jest przejmujące; zespół muzyczny w istocie staje się częścią tego 
spektaklu, ale lokalizacja pozwala na "usunięcie" go z planu fabularnego, 
gdy nie jest akurat tak znaczący, a wtedy: 

–  zespół akompaniuje do piosenki wykonywanej na scenie   
–  zabawa konwencjami muzycznymi – elementy jazzu – dixieland, techno, 

rap, parodia opery i in. 
 
 
 
 
 


