
…zanim wybierzesz się na spektakl, możesz wyobrazić sobie… sen. Znajdź 
wygodne dla siebie miejsce, ciche i z przyciemnionym światłem. Posłuchaj 
utworu Jeana Michela Jarre’a, Waiting For Cousteau. Muzyka ta była dedyko-
wana Jackowi Cousteau, badaczowi mórz, podróżnikowi, reżyserowi filmowe-
mu i pisarzowi, który zwany był Kapitanem. Zamknij oczy i daj ponieść się mu-
zyce. Spróbuj poszukać własnej drogi przez tę wyobrażoną podwodną krainę 
– poruszając się zgodnie z własnym rytmem (stojąc, siedząc lub leżąc). A może 
masz ochotę malować – farbami, suchymi pastelami? Jakie tajemnice kryją głę-
biny, ten niebieski kontynent, jak o nim mówił Cousteau? Jak się tam czujesz? 
Dlaczego? Jak ludzie traktują przestworza mórz i oceanów?

…w spektaklu wykorzystany został między innymi wiersz Walta Whitmana Ka-
pitanie, mój kapitanie. Poszukajcie jego treści. Źródło może być dowolne; utwór 
ten obecny jest także w filmie Stowarzyszenie umarłych poetów w reżyserii Pe-
tera Weira. Zastanówcie się: jakie emocje i uczucia pojawiają się w tym wier-
szu? Która z postaci mogłaby go wypowiadać w spektaklu i dlaczego? 

…Kapitan Nemo (łac. nemo oznacza nikt) uciekł od świata, który znał, choć gro-
madził książki, obrazy, muzykę… Pisał też dziennik – zawierający wiele tajem-
nic, odkryć i wynalazków, którymi nie chciał się podzielić. Czy możliwe jest… 
zapomnienie świata? Dlaczego? Od jakiegoś czasu pod patronatem UNESCO 
prowadzony jest międzynarodowy projekt Pamięć świata. Jego celem jest dba-
nie o dokumenty o światowym znaczeniu. Prowadzona jest specjalna lista naj-
bardziej wartościowych obiektów, które należy chronić. Sprawdźcie: jakie do-
kumenty z Polski się na niej znalazły? Jak myślicie, dlaczego właśnie te?

…strach to jedna z podstawowych cech pierwotnych, wywodząca się z instynk-
tu przetrwania. Pomaga nam, ale i utrudnia życie. Istnieje wiele tekstów kultury, 
które podejmowały ten temat: od baśni, poprzez wielkie dzieła literackie, aż po 
popkulturę. Co przyprawia Was o największy strach? Czego się boicie? Jak 
strach wykorzystuje współczesny świat: polityka, kultura, media? Podzielcie się 
swoimi doświadczeniami w klasie bądź grupie.
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WYPRAWA BADACZEK I BADACZY
Zgromadźcie przedmioty, które kojarzą się Wam z morzem, oceanem i spektaklem (na przy-
kład: butelkę, spławik, woreczek z perłami, lunetę, łódkę, maskę do nurkowania, kamień, 
latarkę, zabawki do wyławiania, stwory morskie, pamiętnik…). Zabawcie się w badaczki 
i badaczy głębin. Niech jedna osoba ukryje te przedmioty w sali. Pozostałe osoby niech wy-
ruszą na poszukiwania – przedmiotów i… skojarzeń. Istnieje kilka wersji tych tajemniczych 
badań:
Tropy: kiedy odnajdziecie wszystkie przedmioty, zgromadźcie je w jednym miejscu. Niech 
osoby poszukujące opowiedzą, w jaki sposób przedmioty kojarzą im się ze spektaklem. 
Przedyskutujcie sporne kwestie, jak choćby ta, ile razy pojawia się w spektaklu kamień i do 
czego może służyć w głębinach?
Skojarzenia: wybierzcie jeden przedmiot, który będzie krążył między Wami w kręgu. Niech 
pierwsza trzymająca go osoba poda do niego swoje skojarzenie, a każda kolejna dodaje 
swój rzeczownik, który kojarzy jej się z poprzednim słowem. Skojarzenia mogą być nie-
typowe i zaskakujące. Gdy koło zatoczy krąg, zwróćcie uwagę na różnorodność wątków 
i tematów odwołujących się do podanego słowa.
Historie: wybierzcie kolejny przedmiot. Tym razem, kiedy krąży on między Wami, każda 
osoba dopowiada jedno zdanie, które jest kontynuacją zbudowanej wcześniej wypowiedzi 
– tak, by finalnie stworzyć wspólną historię.

JAKIM KOLOREM JESTEs?
Spiszcie najważniejszych dla siebie bohaterów spektaklu na osobnych kartkach. Jaki kolor 
przyporządkujecie każdemu z nich i dlaczego? Z jakimi postawami, emocjami i uczucia-
mi kojarzy się dany wybór? Podzielcie się na kilkuosobowe grupy. Każda ma za zadanie 
stworzenie z wycinków (zdjęć, obrazów, fragmentów gazet) kolażu charakteryzującego 
wylosowaną postać. Prezentując swoje prace, porozmawiajcie o tym, kim są bohaterowie 
spektaklu na Waszych kolażach. Jakich obrazów, przedmiotów i symboli użyliście, by ich 
scharakteryzować? 

GORaCE KRZESlA
O co chcielibyście zapytać Kapitana Nemo, który wybrał się dla siebie imię Nikt? O co 
Neda Landa, Profesora Aronnaxa, a co Conseila? Spiszcie swoje wątpliwości na osobnych 
kartkach. Niech będą to pytania otwarte. Może chcecie się dowiedzieć, czego się boją? 
O czym marzą? Do czego dążą? Złożone kartki z pytaniami włóżcie do pudełka. Do drugie-
go – kilka zestawów kart z imionami postaci. Losujcie najpierw postać, w którą się wcielicie, 
siadając na „gorącym krześle”, a potem pytanie, na które odpowiecie z jej perspektywy. 
Możecie ustawić dwa krzesła dla pary bohaterów albo krzesło, na które odpowiada się 
z perspektywy swojego życia „przed Nautiliusem” i krzesło „na Nautilisie”. Co zaskoczyło 
Was w głosach bohaterów? Wariant: Jeśli macie taką możliwość, wykorzystajcie dodatko-
wy efekt – uruchomienie kamery transmitującej obraz na żywo. Osoba, która udzieliła już 
odpowiedzi, po zejściu z krzesła bierze kamerę i filmuje tego, kto odpowiada jako następny 
(dowolne zbliżenie, dowolny kadr). Transmisja staje się tłem dla odpowiadającej postaci. Po 
zakończeniu porozmawiajcie o tym doświadczeniu. Na którym krześle było najtrudniej? Jak 
działał obraz – transmisja?

PERYSKOP. OBRAZY, KToRYCH NIE MA?
Co Nemo zobaczyłby dziś przez swój peryskop? Albo przez bulaj swej łodzi? Stwórzcie 
zdjęcia, których brakuje. W grupach, przy pomocy różnych rekwizytów spróbujcie pokazać 
obrazy – inscenizowane problemy, które Nemo mógłby dostrzec dziś pod lub nad wodą.

POTWORY NIE TYLKO Z GLEBIN
Jedna z Oceanolożek zwraca w spektaklu uwagę na problem niepohamowanej zachłan-
ności człowieka i niszczenia zasobów morskich. Jakie potwory czyhają teraz na badaczy 
w głębinach? Sprawdźcie, czym jest Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Spróbujcie z pla-
stikowych odpadów i różnego rodzaju śmieci, które przez tydzień zgromadzicie w swoich 
domach, skonstruować „potwora”, który uświadomiłby innym problem „plastikowej kata-
strofy”, która może czekać nasz świat. 

CZYM NAPEDZANY JEST NAUTILUS?
Kapitan Nemo:
(…) Będziecie na nim wolni, jednakże pod jednym niedyskutowalnym warunkiem.
Profesor Aronnax:
Jeśli warunek będzie taki, jaki uczciwy człowiek może przyjąć…
Kapitan Nemo:
Wymagam od panów całkowitego posłuszeństwa. Zwalniam was od odpowiedzialności. 
Nie musicie nad niczym się zastanawiać i niczego dociekać.

Skąd bierze się władza i do czego służy? Dlaczego nad niektórymi łatwo jest zapanować? 
Poszukajcie pytań, które w jakiś sposób dotykają problemu władzy. Wyruszcie w poszuki-
waniu dźwięków, które kojarzą Wam się z władzą (możecie użyć dyktafonów w Waszych 
telefonach). Znajdźcie zdjęcia i obrazy, które według Was ukazują sytuację władzy – w szko-
le, w domu, poza nimi… Połączcie wszystkie zebrane materiały, wykorzystując dostępną 
Wam technologię (prezentację, animację, pokaz slajdów, performance…). Zadecydujcie 
i zarządźcie!

SZKOLA JAK LODZ PODWODNA
Kapitan Nemo stworzył swój własny świat, ale na Nautilusie nie był sam, nawet zanim po-
znał Neda Landa, profesora Aronnaxa i Conseila, rozbitków ze zniszczonego okrętu. Na 
jego łodzi obowiązywały określone reguły. Wyobraźcie sobie pozytywne zakończenie przy-
gód Kapitana i jego towarzyszy. Jakie zasady powinny obowiązywać na Nautilusie, aby nie 
wydarzyła się tragedia? Spróbujcie stworzyć uniwersalny Kodeks Łodzi Podwodnej, który 
dałoby się zastosować w każdej mikrospołeczności i zamkniętej przestrzeni. 

POEZJA ,,WIELKIEGO BleKITU''
Kapitan Nemo mówi na początku spektaklu, że „morze jest wszystkim”. „To niezmierzo-
na pustynia, gdzie jednak człowiek nie jest nigdy sam, wszędzie czuje wokoło siebie życie. 
Pulsujące. Drżące”. Przypomnijcie sobie muzykę ze spektaklu. Co z niej zapamiętaliście? 
Zapiszcie swoje skojarzenia na osobnych kartkach, a następnie dobierzcie się w pary. Ze 
swoich wspólnych haseł wybierzcie przynajmniej dwa skrajne określenia. Na ich podstawie 
spróbujcie ułożyć wiersz o wolności. Pomocnym materiałem mogą okazać się także wycinki 
z gazet. Wiersz nie musi się rymować ani być długi. Ważne, by zawierał jakąś Waszą Praw-
dę. Morze wzywa do siebie i fascynuje. Czy znacie kogoś, kto nurkuje głębinowo? Dlaczego 
to robi? O miłości do nurkowania i otchłani opowiada Wielki błękit. Posłuchajcie muzyki 
z tego filmu (na przykład Huacracocha Erica Serra). Co Wam „mówi”? Jakie wzbudza emo-
cje i uczucia? Może stanie się także jedną z inspiracji dla Waszego wiersza…
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