
Widzimy dźwięk, czyli teatr czytany dla widzów niewidomych i niedowidzących

Ciemności mają dość na co dzień, dlatego uczestnicy Teatru Czytanego, prowadzonego przez

Teatr Powszechny z Łodzi, chcą sztuk przyjemnych, wesołych, pozytywnych...

Kiedy człowiek traci wzrok, stopniowo dociera do niego, że ta przerażająca ciemność

zostanie mu przed oczami na zawsze. Do pewnego czasu lekarze walczą jeszcze o uratowanie

wzroku, a potem niewidomym wydaje się, że ich życie stało się obrazem malowanym przez

impresjonistów, bo wszystko, co widzą, to błyski i barwne plamy.

Ludzie dobrze widzący często nie mają pojęcia, w jak wielu sytuacjach niedowidzenie

stanowi problem. Chcąc pomóc niewidomemu, nie wystarczy coś powiedzieć, trzeba to zrobić

w sposób dla niego zrozumiały. Jeśli otworzymy drzwi i powiemy „Proszę wejść”, to wejście

skończy się guzem- niewidomy może drzwi nie złapać, bo nie będzie wiedział, że gospodarz

ich nie trzyma. Jeśli chcemy, żeby niewidomy przesunął się w którąś stronę, nie wystarczy tej

strony nazwać, trzeba też sprecyzować, o czyją stronę chodzi (właściwy będzie komunikat:

„Proszę się przesunąć w swoje lewo”). Przykłady można mnożyć. 

Teatr Powszechny w Łodzi od lat próbuje przybliżyć teatr tym odbiorcom, którzy mają do

niego dostęp słaby i zaburzony, dlatego od lat organizowane są tam specjalne seanse dla

seniorów i bezrobotnych. Pewnego razu Ewa Pilawska, dyrektor teatru, uświadomiła sobie, że

wśród widzów nie powinno –paradoksalnie! – zabraknąć osób niewidomych. I wymyśliła

teatr czytany. 

Pierwsza premiera odbyła się w listopadzie 205 r. Poprzedziła ją dyskusja w Polskim

Związku Niewidomych” Czy taki teatr jest potrzebny? – upewniała się Pilawska. Tak –

przekonywała Terasa Wrzesińska, prezes łódzkiego okręgu PZN. –To da niewidomym

poczucie, że nie są wykluczeni i mogą mieć udział w życiu kulturalnym. Trzeba znaleźć

sposób, żeby im to ułatwić, a chętnych będzie wielu. 

W Polsce żyje około 90.750 osób z uszkodzeniami i chorobami oczu; w tym ponad 7 tysięcy

ludzi głuchoniewidomych z jednoczesnym uszkodzeniem narządów wzroku i słuchu. Dla

porównania – Sieradz ma 9 tysięcy mieszkańców, zatem niewidomi mogliby stanowić

populację sporego miasta. 

9 listopada 2005 r. zaproszono niewidomych i słabowidzących do świetlicy przy Związku

Niewidomych na pierwszą premierę „teatru czytanego”. Przyszli z opiekunami, w okularach z

grubymi szkłami, z białymi laskami. Obsługa teatru odsuwała przed nimi krzesła, żeby się nie

potknęli, prowadziła przez przejścia. Goście obejrzeli angielską tragikomedię „Za rok o tej

samej porze”, śmiali się i wzruszali, jak zwykle widzowie w teatrze. A więc chwyciło!



Potem teatr czytany przeniesiono do foyer Teatru Powszechnego, wreszcie na Małą Scenę.

Stopniowo utworzyła się grupa aktorów, która zaczęła się utożsamiać z takim teatrem. A

wymaga to od aktora dużej koncentracji i uwagi; nie wszyscy lubią trzymać w ręku

egzemplarz sztuki i zaglądać do niego. Stałą postacią w każdej sztuce jest Didaskaliusz, który

informuje o wyglądzie aktorów, ich ubraniu, o zmianie rekwizytów. W tym teatrze mniej

ważna jest mimika twarzy, ważne są dźwięki, czasami także zapachy. Kiedyś wystawili

sztukę, w której bohaterowie jedzą i zamówili chińskie jedzenie z restauracji – podgrzane, by

silniej pachniało...

Widzowie teatru czytanego proszą, żeby teksty były optymistyczne. Dlatego Ewa Pilawska

wybiera pogodne i ciepłe sztuki, takie jak „Mój tata chce latać jak ptak” – opowieść o miłości,

bliskości i sile marzeń, które mogą stać się źródłem siły, optymizmu i energii. Chętnie sięga

po sztuki angielskie, które mają bogate didaskalia. Spróbowała nawet farsy, którą trudno

skrócić, a w tym teatrze są ograniczenia czasowe, więc nie wiadomo było, czy uda się

przemycić każdą komiczną sytuację. Także dlatego, że ta widownia reaguje inaczej. Jednym

ze stałych widzów jest pan, który przychodzi z psem- przewodnikiem. Przed psem stawiają

miskę z wodą i zwierzę cichutko siedzi przez cały spektakl. 

Na sztuki przychodziły początkowo osoby kierowane przez Związek Niewidomych, aż

twórcy teatru czytanego pomyśleli o szkole specjalnej. Taki Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Dzieci Słąbowidzących i Niewidomych działa przy ul. Dziewannny 24;

nie każdy go zna, choć szkoła w listopadzie będzie obchodziła 80-lecie. Od 14 lat kieruje nią

Anna Tomaszewska. – Mam nadzieję, że do czasu jubileuszu zakończą remont ulicy

Warszawskiej – mówi pani dyrektor spoglądając  w stronę porytej ciężkim sprzętem drogi,

którą dziś (z powodu remontu) trudno dotrzeć do szkoły. –Dobrze, że mamy własny autobus

na a20 osób – do rozmowy przyłącza się Aleksandra Chudzik, polonistka. – W szkole działa

kółko teatralne, które wystawia własny „teatr czytany” na szkolnych akademiach. O

przygodzie ze sztuką chcą także opowiadać uczniowie” Mateusz Dąbrowski z drugiej klasy

technikum masażu i Edyta Bzikowska z klasy trzeciej. Co widzicie, kiedy patrzycie na ciemną

scenę – pytam młodych ludzi? – Widzimy dźwięk – mówi Mateusz. – Uszy zastępują nam

oczy. Ta scena, chociaż mała, jest dla nas za duża i trzeba się nieźle rozglądać. Na pogrążonej

w mroku widowni raz po raz odzywają się dziwne dźwięki. Skąd one się biorą?

My wszyscy jesteśmy nieźle oprzyrządowani – mówi Edyta. – Mamy zegarki mówiące

(naciska się przycisk i lektor czyta godzinę), niektórzy przynoszą laptopy, poza tym są wśród

nas osoby, które widzą trochę lepiej i one szeptem przekazują innym informacje o tym, co się

dzieje na scenie. 



W szkole przy ul. Dziewanny 24 działają: Gimnazjum nr 68. LVI Liceum Ogólnokształcące i

Technikum nr 23, które kształci w zawodach technika masażysty i technika prac biurowych.

Jest tu także zespół wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci od pierwszych miesięcy do

siódmego roku życia oraz ich rodziców), oddział dla dzieci słabowidzących i niewidomych ze

złożoną niepełnosprawnością (dochodzą dysfunkcje ruchu). Jest również Poradnia

Okulistyczno- Rehabilitacyjna, a w niej możliwość konsultacji dzieci i młodzieży z

dysfunkcją wzroku z całej Łodzi. Jak każda szkoła, także i ta stara się przygotować swoich

uczniów do życia i umożliwić im rozwój przy pomocy odpowiednich metod i form edukacji

oraz rehabilitacji, w szczególności tyflopedagogiki (dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się

wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych, inaczej mówiąc – to

informatyka z wykorzystaniem specjalnego sprzętu i oprogramowania). W szkole jest 163

uczniów we wszystkich oddziałach i 122 dzieci w grupie wczesnego wspomagania rozwoju

(0-6 lat). Pisą w zeszytach grubymi długopisami lub czarnymi flamastrami i mają

udźwiękowione laptopy. Z mobilnością jest różnie; poruszający się lepiej korzystają z

komunikacji miejskiej, gorzej widzący są dowożeni specjalnym autobusem. Uczniów spoza

Łodzi (40 procent) dowożą bezpłatnie gminy, a 60 osób spoza Łodzi mieszka w internacie.

Zdarza się, że 0 dzieci są kierowane ze szpitali, niektórzy przychodzą tez „z ulicy”. 

Premiery dla niewidomych organizowane są raz w miesiącu – było ich już 39. Reżyseruje

Ewa Pilawska (nie bierze za to honorarium, w teatrze czytanym wynagradzani są tylko

aktorzy). Najbliższa – po wakacjach... 
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