Najznakomitsze historie biblijne

50 uczniów z klas VI b, V a i V b obejrzało w dniu 23 października na scenie PWSZ w
Tarnowie niekonwencjonalny spektakl ,, Najznakomitsze opowieści biblijne’’ w wykonaniu
aktorów Teatru Młodego Widza z Wolimierza.
Na stronie internetowej teatru czytamy m.in.: Naszą ideą jest tworzenie teatru, który
językiem sztuki będzie mówił o otaczającym świecie, aktualnych problemach i dylematach
młodego człowieka. (…) Cechuje nas nietuzinkowość. Każdy z naszych programów zawiera
niebanalne rozwiązania sceniczne, niesamowite kostiumy i profesjonalne rekwizyty teatralne.
Wyjątkowa sceneria, autorska muzyka oraz niespotykane wyczucie oczekiwań widza wyrażone
przez scenarzystę na poziomie słów i dialogów, a przez reżysera na nurcie działań i
indywidualnej pracy z aktorem, czyni nasze realizacje jedynymi i niepowtarzalnymi’’.
I taki jest właśnie ten teatr. Po obejrzeniu przedstawienia już w drodze powrotnej
zapytałam, czy spektakl się podobał. Usłyszałam chóralne: tak!
Uczniowie klasy VI b ponadto podzielili się odpowiedziami na pytania.
1) Czego spodziewałem się, jadąc na przedstawienie?
,, (… ) Ciekawego przedstawienia, które mogłoby mnie pozytywnie zaskoczyć’’.
,, Nie spodziewałam się aż tak ekstrawaganckiego pomysłu na przypowieści biblijne’’.
,, Spodziewałam się jakiegoś starodawnego przedstawienia, ale myliłam się. To
przedstawienie było fantastyczne’’.
,, Spodziewałam się emocji. I rzeczywiście było ich dużo’’.
2) Co najbardziej mi się podobało?
,, Aktorzy, ponieważ w nowoczesny sposób przekazywali nam wiedzę. Także świetny pomysł
na pokazanie opowieści biblijnych, które łatwiej było zrozumieć’’.
,, Rozpoczęcie przedstawienia. Na początku akcja toczy się we współczesności, dwóch
nastolatków rozmawia o ważnych w ich życiu zdarzeniach’’.
,, Aktorzy zachowywali się tak jak w XXI w., np. jeździli na deskorolce, chcieli budować
stadiony i mówili współczesnym językiem. I kiedy zamiast wieży ludzie chcieli zbudować
stadion z otwieranym dachem, który nie mógł się zamknąć. Jednak postanowili zbudować
wieżę, która miała pokazywać drogę’’.
,, …Jak Jarek dostał Biblię od Magdy. Gdy ją otworzył, wszystko pociemniało. Pojawili się
Adam i Ewa…’’
,, Muzyka w tle, dlatego że lubię taki rodzaj muzyki ( hip- hop )’’.
3) Jakie pouczenia zawierają poszczególne historie biblijne?
,, Pierwsi ludzie w raju’’ – ludzie są podatni na różne pokusy. Nie należy ulegać szatanowi.
Od nas zależy, czy mu ulegniemy.
,, O synu marnotrawnym’’- bez względu na to, jak odwrócimy się od Boga, on zawsze
przyjmie nas z otwartymi ramionami. Nie wolno szastać pieniędzmi, ponieważ może się to źle
skończyć. Należy słuchać rodziców. Gdy zrozumie się swój błąd, należy wrócić i okazać
skruchę.
,, O wieży Babel’’- dopóki ludzie mówią w jednym języku i mają to samo zdanie na wybrany
temat, są dla siebie dobrzy. Gdy ich języki i zdania zaczynają się różnić, stają się dla siebie
wrodzy. Nigdy człowiek nie będzie wyższy nad Boga.
,, O Hiobie’’- trzeba kochać Boga nawet w bólu i cierpieniu. Człowiek, który kocha Boga
tylko dlatego, że jest bogaty, nie jest dobrym. Człowiek, mimo wszystkich nieszczęść i
katastrof, tak jak pobożny Hiob, powinien modlić się do Boga i nadal Go chwalić.
,, Salomonowa mądrość’’- należy być uczciwym i dobrym, nie kłamać. W razie nieszczęścia
nie zrzucać winy na kogoś innego.

,, Walka Dawida z Goliatem’’- nie zawsze musi zwyciężyć ten, kto jest silny, duży i brutalny.
Mądrość, spryt i zaufanie Bogu pomagają w zwycięstwie.
,, Arka Noego’’- nie wystarczy chodzić do kościoła i udawać, że się modlimy. Trzeba
naprawdę wierzyć w Boga.
4) Jakie wartości liczą się naprawdę w życiu człowieka?
,, … Miłość do Boga i ludzi, wzajemne pomaganie sobie i bycie dobrym. Wtedy będziemy
szczęśliwi’’.
,, …Miłość, radość, zaufanie, sprawiedliwość i wiara w Boga. Będziemy wtedy zadowoleni z
życia i będziemy wiedzieli, po co żyć’’.
,, …Wiara w Boga, dobroć, uczciwość. W życiu nie liczy się sława, bogactwo, lecz przyjaźń,
szczerość, bezinteresowność, dzięki którym uzyskamy nagrodę od Boga: życie wieczne’’.
Powyższe, mądre wypowiedzi uczniów świadczą o tym, że warto było pojechać na
przedstawienie. Wspaniała lekcja języka polskiego, religii, godziny wychowawczej.
Ponadto w Kościele katolickim rozpoczęliśmy Rok Wiary. Ten spektakl znakomicie wpisuje
się w jego przeżywanie. I dlatego chętniej dzieci sięgną teraz po Pismo św. czy inne
dokumenty wiary katolickiej. A może zachęcą do lektury swoich rodziców?
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