
…La Mancha to historyczny region w Hiszpanii, stanowiący obecnie część 
wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha. Znajduje się na południe od Ma-
drytu i obejmuje pięć hiszpańskich prowincji: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Madryt i Toledo. Nazwa regionu pochodzi od arabskiego zwrotu ma–ansha, 
który w dosłownym tłumaczeniu oznacza brak wody.

…nie da się ukryć, że najbardziej znana scena z powieści Cervantesa to walka 
Don Kichota z wiatrakami, które wydawały mu się groźnymi olbrzymami. Mimo 
próśb i ostrzeżeń Sancho Pansy, Błędny Rycerz rzucił się na jeden z wiatraków 
i został ranny. Walka nie przyniosła więc żadnych pozytywnych efektów. Zwrot 
walczyć z wiatrakami przeszedł do mowy potocznej. Co oznacza? Od imienia 
głównego bohatera pochodzi także określenie donkiszoteria. Zastanówcie się, 
w jakich sytuacjach moglibyście go użyć, polegając wyłącznie na swojej intuicji. 
Następnie sprawdźcie hasło w słowniku języka polskiego lub terminów literac-
kich. Czy Wasze przypuszczenia się potwierdziły? 

…wiatraki z powieści Cervantesa wzorowane były na słynnych budowlach ze 
wzgórza w pobliżu miasta Consuegra. Trzynaście pierwotnych konstrukcji nie 
sprostało próbie czasu. Zachowało się jednak jedenaście, które są nie tylko 
doskonale odrestaurowane (w niektórych nadal znajdziecie autentyczne oprzy-
rządowanie z XVI wieku!), ale także posiadają swoje oryginalne nazwy: Sancho, 
Bolero, Espartero, Chispas, Caballero del verde Gaban, Mambrino, Clavileno, 
Alcancia, Cardeno, Mochilas i Vista Alegre. Niektóre brzmią znajomo, prawda?
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BURZA
Burza to zjawisko pogodowe, które pojawia się znienacka i wywraca wszystko do góry 
nogami. W upalne i monotonne popołudnie nagle zaczyna wiać porywisty wiatr, dookoła 
wirują liście i ziarna piasku, pojawia się deszcz, a czasem także grad – i w środku lata spa-
da na ziemię lód. Burza jest właśnie po to, by spokojną i senną atmosferę ożywić nagłymi, 
zaskakującymi zdarzeniami. Pustynna burza nie jeden raz wywróciła do góry nogami świat 
Don Kichota i Sancho Pansy. Usiądźcie w kręgu. Niech każdy z Was weźmie kilka małych 
karteczek (najlepiej zwykłych, nieprzylepnych) i długopis. Zapiszcie wszelkie pytania, które 
przychodzą Wam do głowy w związku z obejrzanym spektaklem. Ważne, aby na jednej 
karteczce znalazło się jedno pytanie. Po zapisaniu pytań złóżcie karteczki i wrzućcie je do 
środka kręgu. Spadają na podłogę jak liście w czasie burzy… Niech każdy z Was wylosuje 
teraz jedną karteczkę. Dowolna osoba odczytuje pytanie ze swojej kartki i jako pierwsza 
próbuje na nie odpowiedzieć. Pozostałe osoby w grupie podsuwają swoje odpowiedzi na to 
samo pytanie. Może niektóre z nich będą skrajne? To jest przecież burza!

ZE SZCZYTU WIDAc LEPIEJ
Piramida mogłaby być kolejnym wyzwaniem dla Don Kichota. Może chciałby ją zdobyć, wal-
cząc z groźnym olbrzymem? A może byłaby to tylko kolejna walka… z wiatrakami? Jedno 
jest pewne – Wy możecie zdobyć piramidę! Podzielcie się na trzy kilkuosobowe grupy. W ze-
społach wylosujcie jedną z postaci: Don Kichota, Sancho Pansę lub Dulcyneę. A teraz do 
dzieła! Zacznijcie od dolnego poziomu piramidy i po krótkiej dyskusji wpiszcie w jej podsta-
wę (1) cechy wylosowanego bohatera lub bohaterki. Zrobione? Wespnijcie się wyżej. Każde 
dwie cechy z podstawy piramidy łączą się w jedną cechę na kolejnym poziomie (2). Pomyśl-
cie: jaka cecha powstanie z połączenia dwóch zapisanych poniżej? Otwórzcie głowy! Każda 
odpowiedź jest dobra, choć niektóre mogą zaskoczyć nawet Was samych… W ten sposób 
wspinajcie się po kolejnych szczeblach piramidy (3 i 4) na sam jej szczyt (5). Na szczycie 
stwórzcie tylko jedną cechę. Czy to już koniec? Niekoniecznie! Ze szczytu wszystko widać 
lepiej. Popatrzcie na Waszą postać „z góry”. Porozmawiajcie o tym, kim z tej perspektywy 
staje się Don Kichot, kim Sancho Pansa, a kim Dulcynea. Co mówią o postaciach cechy 
zapisane na szczytach piramid?

ROLA NA PODLODZE
Don Kichot przyjmował różne maski, role i pozy. Bywało, że stawał wyprostowany jak stru-
na, w walecznej pozie, gotowy do pojedynku. Innym razem kulił się w wannie, poddany woli 
innych ludzi, zrezygnowany i zmęczony. Sancho także nie zawsze był takim samym San-
chem, a Dulcynea – taką samą Dulcyneą. Pozostając w grupach ustalonych w poprzednim 
ćwiczeniu, wyobraźcie sobie swojego bohatera lub bohaterkę jako… pomnik. Jak mógłby 
on wyglądać? Czy byłaby to postać siedząca, stojąca, a może wyrzeźbiona w zupełnie inny 
sposób? Zamiast dłuta użyjcie wyobraźni i spróbujcie odrysować ją na dużym kartonie lub 
papierze rozłożonym na podłodze. Chętna osoba powinna wcielić się w postać, a reszta 
grupy – odrysować jej kontur. Kształt może być bardzo realny albo bardzo dziwny. Jeśli 
przyjdą Wam do głowy faliste linie lub abstrakcyjne plamy – to też w porządku! Zastanówcie 
się tylko: co te portrety mówią o Don Kichocie, Sancho Pansie i Dulcynei?

ROLA NA SCIANIE
Powieście kartony lub papiery z konturami na trzech różnych ścianach i jeszcze przez 
chwilę pracujcie w określonych grupach. Pomyślcie: co Wasza postać może teraz myśleć, 
czuć i robić? Zapiszcie na małych karteczkach post-it jej myśli, emocje, uczucia i działania 
w pierwszej osobie (co myślę, co czuję, co robię, na przykład: myślę o lodach z truskaw-
kami, jestem głodny i zły, idę na spotkanie z przeznaczeniem). Każdą karteczkę naklejcie 
na karton w wybranym przez Was miejscu. A teraz wszyscy wybierzcie się na wizytę do… 
galerii sztuki. Odczytujcie myśli, emocje, uczucia i działania Don Kichota, Sancho Pansy 
i Dulcynei. Niech ta wycieczka zapoczątkuje dyskusję: co można o nich powiedzieć po tym 
ćwiczeniu? Czy ich obrazy czymś się dopełniły?

DON KICHOT PISZE BLOGA
A gdyby Don Kichot żył dzisiaj… Kim by był? Kim byłby dla niego Sancho Pansa i kim by-
łaby w takiej sytuacji Dulcynea? Możemy się tego dowiedzieć… z jego bloga. Pozostając 
w poprzednich grupach, odliczcie do tylu, ile osób liczy najmniejsza z nich. Następnie zrób-
cie burzowe zamieszanie i połączcie się w nowe zespoły: jedynki razem, dwójki razem, itd. 
W nowych grupach zróbcie wpisy na bloga – opiszcie po jednym dniu z życia współczesne-
go Don Kichota. Z czym zmaga się dziś? Kim jest dlaniego Sancho Pansa, a kim Dulcyna? 
Jakie role pełnią w jego zmaganiach z rzeczywistością – wspierające czy ograniczające? 
W opisach możecie wykorzystać słowa z karteczek post-it, które pojawiły się na konturze 
Don Kichota.

KIEDY TWoJ MEM TRAFI NA GLOWNA
Mówi się! Jest głośno! O Don Kichocie, Sancho Pansie i Dulcynei roi się od plotek. W inter-
necie wciąż pojawiają się nowe memy na ich temat. Zróbcie taki mem, wykorzystując zdję-
cie lub rysunek znaleziony w sieci – i dodając zabawny tekst dotyczący głównych bohaterów 
spektaklu. Możecie pracować pojedynczo, w parach lub większych zespołach. Zamieśćcie 
wszystkie memy na wspólnej grupie (załóżcie ją na przykład na Facebooku) i zróbcie ich 
przegląd. Co mówią o postaciach? Co mówią o Was…?
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