Don Kichot, cyt. za: Miguel de Cervantes Saavedra, „Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy”
w przekładzie Wojciecha Charchalisa, wydawnictwo Rebis, Poznań 2014.

„Mą ozdobą broń jest, mym odpoczynkiem walka”.*
„Nie mam ani grosza. Nigdy bowiem nie słyszałem, aby jakiś błędny
rycerz myślał o tak przyziemnych sprawach”.
„Zły to obyczaj potykać się z człowiekiem, który bronić się nie może”.
„Człowiek nie jest wart więcej niż inny, jeśli nie czyni więcej niż inny”.
„Błędnym rycerzom nie przystoi lamentować nad ranami,
choćby flaki im się przez nie wylewały”.

Drodzy Nauczyciele
i Opiekunowie!
„Don Kichot z Manczy
to nie jest wyłącznie
opowieść o XVII wieku.
W tej historii wszystko
jest aktualne. Jest jednak
zasadnicza różnica między
mną a Cervantesem
w spojrzeniu na głównego
bohatera: Cervantes się
z niego natrząsa, ja traktuję go poważnie”.

JOANNA GERIGK
REŻYSERKA SPEKTAKLU

Spektakl, który właśnie obejrzeliście, traktuje –
podobnie jak historia napisana ponad czterysta
lat temu przez Cervantesa – o wielu różnych
sprawach: potędze literatury, potrzebie zmiany,
poszukiwaniu sensu życia, wierności ideałom,
poświęceniu, odwadze lub, jeśli ktoś woli,
szaleństwie.
Nie chcąc dawać pierwszeństwa żadnemu
spośród tych tematów, spróbujmy potraktować
naszego KICHOTA szerzej – jako uniwersalną
opowieść o dorastaniu, o wchodzeniu w świat.
Główny bohater pewnego dnia opuszcza swój
dom i spotyka się z rzeczywistością. Jego ideały,
wierzenia, wartości zostają skonfrontowane
z brutalnym światem – światem, który go nie
rozumie, nie akceptuje, wyśmiewa. To bolesne
zderzenie. Czy Kichot wychodzi z niego zwycięsko? Jaką cenę musi zapłacić? Czy warto to
robić? I czym w tym kontekście jest dorosłość?
Poniżej znajdziecie kilka tematów, które naszym
zdaniem warto podjąć podczas lekcji poświęconych naszemu spektaklowi. Proponując je,
chcemy pokazać, że KICHOT jest czymś więcej
niż fantastyczną opowieścią o dawno minionych czasach. Że opowiada się ona nadal. I że
mówi o każdym z nas.
Życzymy Wam dobrych rozmów po spektaklu!

„Prawdziwy rycerz nie odpoczywa”.
„Błędny rycerz musi się znać na wszystkim”.
1/ Przeczytajcie powyższe – wybrane – wartości wyznawane przez Kichota.
Porównajcie je z tym, co wiecie o średniowiecznych kodeksach rycerskich.
Które z tych wartości są aktualne dziś?
2/ Jakie współczesne kodeksy znacie? Którymi się kierujecie?
3/ Czy potraﬁcie ułożyć swój własny kodeks? Skąd on się wziął? Z zasad przekazanych
Wam przez rodziców? Nauczycieli? Przyjaciół? A może książek/ﬁlmów/przedstawień
teatralnych?
4/ Na osobnych kartkach wypiszcie wartości, które są dla Was ważne. Ułóżcie je na
podłodze. Te, które się powtarzają, układajcie obok siebie. Te, które występują tylko
raz, odłóżcie na bok. Które powtarzają się najczęściej? Czy któreś znoszą się wzajemnie?
Te także odłóżcie na bok. Z powtarzających się przynajmniej raz słów ułóżcie kodeks
wartości Waszej grupy.
5/ Spróbujcie zrobić z Waszego kodeksu żywy obraz, rzeźbę przestrzenną. Pomyślcie,
w jaki sposób: ciałem, gestem, przedmiotem – możecie wyrazić poszczególne wartości.

„Świat dzisiaj potrzebuje błędnych rycerzy bardziej niż kiedykolwiek”.
6/ Kogo we współczesnym świecie nazwalibyście Kichotem i dlaczego?
To może być osoba publiczna, ale też ktoś z Waszego bliskiego otoczenia.

* Cytaty w programie, o ile nie podano inaczej, pochodzą ze sztuki Joanny Gerigk, opartej
na książce Miguela Cervantesa Saavedry, „Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy”
w przekładzie Wojciecha Charchalisa, wydawnictwo Rebis, Poznań 2014.

„Teraz jedź, weź Rozynanta i ruszaj do Toboso. Do pani mej, którą kocham
od dwunastu lat, a widziałem może ze cztery razy, z ukrycia. […] Milcz Sancho!
Wystarczy, że ja myślę i wierzę głęboko, że ona jest najprawdziwszą
księżniczką. Wiedz, że niczego jej nie zbywa: ani urody ani czystości ani
dobroci”.

„Wiedzcie, panie Mikołaju, że wiele razy zdarzyło się mojemu panu wujowi
czytać te nieszczęsne historie o rycerzach przez dwa dni i dwie noce,
po czym chwytał za miecz, dźgał ściany i wygadywał różne dziwne rzeczy”.
1/ Scenograﬁa spektaklu składa się w dużej części z książek. Jak myślicie, dlaczego?

1/ Czy macie idoli? Co o nich wiecie? Skąd czerpiecie wiedzę na ich temat? Jakie cechy
sprawiły, że to właśnie ta osoba, a nie inna, stała się Waszym idolem? Czy chcielibyście
kiedyś spotkać się z tą osobą? Jak wyobrażacie sobie to spotkanie? Jak się czujecie,
kiedy ktoś krytykuje/obraża Waszego idola?

2/ Świat Kichota to świat, w którym większa część społeczeństwa jest niepiśmienna
i nie potraﬁ czytać. Umiejętność czytania i dostęp do książek jest przywilejem klas
wyższych: szlachty i duchowieństwa. Dlatego szlachcic Alonzo Kichada potraﬁ czytać,
a Sancho Pansa i Dulcynea – nie. Zastanówcie się: co dają nam współcześnie
umiejętność czytania i dostęp do książek, prasy i tekstów w Internecie?

2/ Czy miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa? Czy można zakochać się w kimś,
kogo się zupełnie nie zna?

3/ Przypomnijcie sobie sytuacje, w których znajomość jakiejś książki pomogła Wam
w życiu. A teraz – sytuacje, w jakich książka stała się przyczyną Waszych kłopotów.

Podzielcie się na dwie grupy w zależności od zajmowanego przez Was stanowiska
i przygotujcie argumenty na jego obronę. Usiądźcie naprzeciwko siebie i przeprowadźcie dyskusję, starając się wzajemnie przekonać. Jeżeli w trakcie dyskusji ktoś
zmieni zdanie, może usiąść po przeciwnej stronie. Wyznaczcie sobie z góry czas
na dyskusję i jej moderatora. Po wszystkim porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło.
Kto z Was dał się przekonać i dlaczego?

„Jej uroda, czystość i wewnętrzne piękno zasługują na to, aby poznał je
świat. Cudna ta pani pochodzi z Toboso, a imię jej od słodyczy jej wejrzenia
wzięte będzie! Dulce – znaczy słodka, niech więc tak będzie! O pani serca
mego Dylcyneo z Toboso! Księżniczko! Pani serca mego zniewolonego!
Wielkąś mi uczyniła krzywdę, rozstając się ze mną i ganiąc mnie, z bezwzględną stanowczością rozkazując, bym przed waszą urodą nie stawał.
Ustąp, o pani, i racz zważyć na wszelkie cierpienia serca twego wiernego
sługi”!
3/ Kichot tak mocno wierzy, że Ziuta Wawrzyńcówna jest piękną i szlachetną Dulcyneą,
że ta w końcu się nią staje. Czy macie wokół siebie osoby, które w Was wierzą?
W jakich sytuacjach to czujecie? Kiedy wiara w kogoś pomaga tej osobie, a kiedy
przeszkadza?

„Uznałem za słuszne i konieczne, zarówno dla większej chwały swego
honoru, jak również dla służby swemu narodowi, stać się błędnym
rycerzem i wyruszyć w świat konno z bronią w ręku na poszukiwanie
przygód. Chcę naprawiać wszelkie krzywdy i podejmować niebezpieczeństwa,
które po szczęśliwym pokonaniu dadzą mi nieśmiertelne imię i sławę.
I nie myślcie, że zwariowałem. Jestem w pełni świadomy swojej decyzji.
Koniec ze zwykłym szlachcicem Alonso Kichadą”.
1/ Don Kichot postanawia zostać rycerzem, ale też stara się zapracować na tę zmianę.
Jak współcześnie ludzie próbują zmieniać siebie / swoje życie?

„O sobie zaś mogę powiedzieć, że odkąd zostałem błędnym rycerzem,
stałem się odważny, powściągliwy, wielkoduszny, dobrze wychowany,
szczodry, cierpliwy, znoszę cierpienia i czary”.
2/ Czy kiedykolwiek chcieliście być kimś zupełnie innym niż jesteście? Gdybyście
mogli jutro zacząć swoje życie od nowa jako ktoś zupełnie inny – kto by to był?
Jaki/jaka by był? Jakie mogłyby być zalety, a jakie niebezpieczeństwa takiego
przeobrażenia?

