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Światowy Dzień Lalkarstwa 2022

Drogie Koleżanki i Koledzy,
W ten zupełnie przedziwny i trudny czas, w którym przyszło nam obchodzić Światowy Dzień Lalkarstwa oraz Międzynarodowy Dzień Teatru, pragnę złożyć wszystkim
najserdeczniejsze życzenia. Oby nigdy nie opuściło nas poczucie humoru, mądra refleksja oraz zdrowie. Życzę dużo empatii i wzajemnego zrozumienia, kreatywności, ale
również szlachetnej pokory wobec wyzwań dzisiejszej rzeczywistości, pokory z której
zawsze lalkarze byli znani. Dziś jak nigdy, w obliczu barbarzyństwa jakie dokonuje się
na naszych oczach na ziemiach Ukrainy, powinniśmy wszyscy razem stanąć po stronie
życia i to życie powinniśmy tchnąć we wszystko to co nas otacza. Jak prawdziwi lalkarze ożywiający martwą materię. Niech wygra życie!

Dear Friends,
I would like to offer my best wishes in this completely strange and difficult time, in
which we are celebrating World Puppetry Day and International Theatre Day. May
sense of humour, wise reflection and health never leave us. I wish You empathy and
mutual understanding, creativity and also noble humility towards challenges of today’s reality – humility, which puppeteers have always been known for. Today, as never
before, in the face of barbarism taking place in front of our eyes in Ukraine, we should
all stand together on the side of life and we should breathe this life into everything
that surrounds us. As genuine puppeteers bringing dead matter to life. Let life win!

dr hab. Jacek Malinowski
Prezydent / President of Polunima
Fot. / Photo E. Dubrowska, Arch. POLUNIMA

Ewa Tomaszewska
Dziecko w teatrze Jana Dormana / Child in Jan Dorman’s theatre

Jan Dorman (pierwszy z lewej) z uczniami
Publicznej Szkoły Powszechnej w Dostojewie.
Archiwum rodzinne J. Dormanowej / Jan Dorman
(first from the left) with students of the Public
Primary School in Dostojewo. Family archive
of J. Dormanowa

Powiązania z dzieckiem w teatrze Dormana są wielorakie i splatają się tworząc niezwykle barwną sieć artystycznych inspiracji. Rozpatrywać je można
z odmiennych perspektyw: dziecko jako
podmiot działań – dziecko jako aktor
i kreator przedstawienia – dziecko jako
inspirator – dziecko jako widz.

Relationships with a child in Dorman’s theatre are manifold and intertwine while creating an extremely colourful
network of artistic inspirations. They can
be viewed from different perspectives:
child as subject of action – child as actor
and creator of performance – child as inspirer – child as spectator.

Jan Dorman, założyciel Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, z wykształcenia był
pedagogiem. W latach 1934–1938 pracował w szkołach na Polesiu: w Pińsku,
Łohiszynie, Mokrej Dąbrowie czy Dostojewie. Należy pamiętać, że w dawnym
zaborze rosyjskim nie było obowiązku
szkolnego, dlatego ludność zamieszkująca ówczesne wschodnie tereny
Polski, żyjąca na pograniczu gospodarki samowystarczalnej, w większości była analfabetami. Dlatego Dorman
w pracy napotkał trudności, których się
nie spodziewał. W notatniku z 19381 roku
zapisuje znamienne uwagi:

Jan Dorman, founder of Zagłębie Children’s Theatre in Będzin, was a teacher
by education. In the years 1934–1938
he worked in schools in Polesie: in
Pińsk, Łohiszyn, Mokra Dąbrowa and
Dostojewo. It should be remembered
that in former Russian partition there
was no compulsory schooling, therefore
population living in then eastern parts of
Poland, living on the border of self-sufficient economy, was mostly illiterate.
Therefore, Dorman encountered difficulties at work that he did not expect. In
his notebook from 19381, he wrote significant remarks:

Obserwując dzieci odnosi się wrażenie, że dziecko nie pragnie poznawać
(...). Jak dzieci pobudzić? Na niektóre
rzeczy dzieci nie zwracają uwagi. (…)
Z taką obojętnością spotkałem się zaczynając pracę.

When observing children, one gets the
impression that child does not want to
know (...). How to make children engaged? Some things are being ignored by
children. (...) I encountered such indifference when I started my work.

1 Rękopis znajduje się w archiwum rodzinnym
Iwony Dowsilas, córki J. Dormana.

1 The manuscript is in the family archives
of Iwona Dowsilas, daughter of Jan Dorman.
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Podejmuje więc szereg prób i eksperymentów, aby pobudzić aktywność dzieci. Zaczyna od tworzenia gazetek szkolnych i wystaw (np. wystawa obrazów Zofii Stryjeńskiej2), zwraca się ku prostym
inscenizacjom. Notuje:

Therefore, he undertook a series of trials
and experiments to stimulate activity of
children. He started with creating school
newspapers and exhibitions (e.g. exhibition of paintings by Zofia Stryjeńska2)
and turned to simple stagings. He noted:

Zabawa – twórczość – fantazja znajduje
się w inscenizacjach. Wartość jej polega na tym, że absorbuje wszystkie zmysły dziecka, a działającym konkretem
może być samo dziecko. Teatr w klasie –
zabawa, która uczy, a przecież myślimy
o twórczości w zabawie.

Fun – creativity – fantasy are incorporated into the staging. Its value lies in
the fact that it absorbs child’s all senses
and child itself may become the actual
working basis. Theatre in the classroom
– games that teach, and yet we think
about creativity while having fun.

Drugim krokiem było zbliżenie rodziców do szkoły. 28 grudnia 1936 roku,
z jego inicjatywy, zostaje otwarta świetlica dla dzieci, która ma działać 3 razy
w tygodniu. Na konferencji szkolnej,
w marcu 1937, zgłasza Dorman myśl,
aby w ramach zebrań rodziców odbywały się również popisy dzieci (recytacje wierszy, inscenizacje, śpiewy,
występy chóru). Jednocześnie Dorman osobiście zaprasza rodziców

The second step was to bring parents
closer to the school. On December 28,
1936, on Dorman’s initiative, a day-room for children was opened, which
was to operate three times a week.
At a school conference in March 1937,
Dorman raised the idea that parents’
meetings should also include children’s
performances (poems, stagings, singing,
choir performances). At the same time,
Dorman personally invited parents to

2 Stryjeńska często sięgała po tematykę wiejską
malując kolorowe i bardzo dekoracyjne obrazy
przedstawiające wiejskie dziewczęta przystrojone
kwiatami i wstążkami, przystojnych, postawnych
młodzieńców i dzieci. Jej prace wydawane były
w formie albumów i kartek pocztowych. To po nie
sięgnął Dorman mając nadzieję, że twórczość ta
będzie dla jego wychowanków zrozumiała i bliska.
Jednak we wspomnianym notatniku napisał: zaledwie paru uczniów spojrzało na obrazy.

2 Stryjeńska often resorted to rural themes, painting colourful and very decorative pictures of village girls adorned with flowers and ribbons, handsome, well-built young men and children. Her
works were published in the form of albums and
postcards. It was Dorman who reached for them,
hoping that this work would be understandable
and close to his pupils. However, in the mentioned
notebook, he wrote: only a few students looked at
the pictures.

na te pokazy, co było dla tamtejszej
ludności
całkowitym
zaskoczeniem
i zobowiązywało do przyjścia na zebrania szkolne. W ten sposób opracowuje Dorman własną metodę pracy
z dziećmi. Metoda ta opierała się na
dwóch elementach: na inscenizacjach
i zabawie. Zaglądając do wspomnianego
już notatnika czytamy:
Klasa to scena, na której odgrywa się
prawdziwe życie; Im lekcje (gra) odegrane z większym polotem, życie na niej
przedstawione wierniej; Nauczyciel rozdaje role, musi znać swoich aktorów.
Jego działania przynosiły efekty i musiały
być inspirujące także dla innych nauczycieli3. Spektakularnym wydarzeniem
było zorganizowanie w 1935 wycieczki tysiąca dzieci do Warszawy. Wśród nich był
120-osobowy chór, który na koncercie w
Ogrodzie Saskim, pod kierunkiem Jana
Dormana, wykonał piosenki poleskie.
Spośród nich: Oj, w polu jezioreczka,
Czerwone jagody oraz kompozycja Dormana na podstawie piosenki ludowej A
na łące zielonej – zostały nagrane na płytach w studiu Polskiego Radia.
Z kolei 21 maja 1938 roku Dorman zorganizował wyjazd 17 dzieci z Dostojewa
3 W archiwum rodzinnym Janiny Dormanowej
znajduje się list z 16 listopada 1936, od nauczycielki
z Krotowa, p. Szafrańcówny, z prośbą o wypożyczenie dekoracji.

these presentations, which was a complete surprise for the local population
and at the same time obliged them to
come. Thus, Dorman developed his own
method of working with children. This
method was based on two elements:
staging and playing. While looking into
the aforementioned notebook, we read:
The classroom becomes the stage,
where real life is performed; The more
lessons (games) are played with more
imagination, the more faithfully life is
presented; The teacher distributes roles.
He has to know his actors.
His actions were effective and had to
be inspiring also for other teachers3.
A spectacular event was the organization
of a trip for a thousand children to Warsaw in 1935. There was, among others, a
120-person choir, which performed Polesie songs under the direction of Jan
Dorman at a concert in Saski Garden.
The songs: Oj, w polu jezioreczka [Oh, in
the Field of the Lake], Czerwone jagody,
[Red Berries] and Dorman’s composition
based on the folk song A na łące zielonej
[On the Green Meadow] were recorded
on CDs in the Polish Radio studio.
On May 21, 1938, Dorman organized a
trip of 17 children from Dostojewo to
3 In the family archive of Janina Dormanowa,
there is a letter of November 16, 1936 from a teacher from Krotów, Mrs. Szafraniec, asking for the
loan of decorations.
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do Warszawy. Tam podejmowane były
w Belwederze przez Prezydenta RP,
Ignacego Mościckiego.

Warsaw. There, they were hosted in Belweder Palace by the President of Republic of Poland, Ignacy Mościcki.

Swoją działalność wychowawczą kontynuował Dorman także w czasie studiów
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki książce Zabawa dzieci w teatr powszechnie znana jest jego praca
z dziećmi w Domu Tramwajarzy na Krzemionkach. Był to czas, gdy w sposób
systematyczny obserwuje zabawy dziecięce i eksperymentuje ze środkami teatralnymi opartymi na tej zabawie. Na
przykład organizuje w świetlicy pokazy,
w ramach których dzieci prezentowały
swoje zadania domowe. W wspomnianej książce pisze:

Dorman continued his educational activity also during his studies at the Academy of Fine Arts in Cracow. Thanks to
the book Zabawa dzieci w teatr [Children playing Theatre], his work with
children in the Tramwaymakers’ House
in Krzemionki is widely known. It was a
time when he systematically observed
children’s games and experimented
with theatrical means of expression.
For example, he organized shows in the
common room, during which children
presented their homework. In the mentioned book, he wrote:

Wiedza książkowa jest wiedzą raczej powierzchowną, jeśli nie wiąże się
z konkretnym odczuciem rzeczywistości.
Gromadzenie wiedzy bez troski o odczuwanie i przy jednoczesnym całkowitym
zaniedbaniu działania – nie daje żadnego efektu4.

Book knowledge is rather superficial if
it is not related to a specific feeling of
reality. Gathering knowledge without
caring for emotions and feelings and at
the same time completely neglecting to
undertake action - brings no effect4.

Wtedy także poznaje prof. Stefana Szumana5. Ich znajomość stała się początkiem współpracy jaką kontynuowali
4 J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa
1981, s. 39.
5 Prof. Stefan Szuman (1889 – 1972), lekarz, psycholog i filozof, założyciel Katedry Psychologii
Pedagogicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Then he also met professor Stefan Szuman5. Their acquaintance became the
beginning of their co-operation, which
they continued after the war, when
4 J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr [Children
playing Theatre], Warswa 1981, p. 39.
5 Professor Stefan Szuman (1889 - 1972), doctor,
psychologist and philosopher, founder of Department of Pedagogical Psychology at the Jagiellonian University, rector of Pedagogical University in
Cracow.
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także po wojnie, kiedy Dorman zajął się
organizacją i prowadzeniem międzyszkolnego teatru dziecięcego. W 1946
przyjął on formę instytucji kultury i działał pod nazwą Eksperymentalny Teatr
Dziecka w Sosnowcu.
W pracy z dziećmi bez wątpienia bazował Dorman na swoich obserwacjach
i doświadczeniach sprzed wojny, co doprowadziło go do pracy opartej na działaniach, które dziś nazwalibyśmy dramą.
Wydaje się, że były to pierwsze na świecie próby wykorzystania terapeutycznych funkcji teatru. To była właśnie owa
„zabawa dzieci w teatr”.
Mówiła o tym żona Dormana, Janina,
która była jego najbliższą i najwierniejszą współpracownicą:

Prof. Stefan Szuman (drugi z prawej) na kursie dla kierowników teatrów szkolnych w Wiśle
zorganizowanym przez Dormana w sierpniu 1946. Archiwum J. Dormana, Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie / Professor Stefan Szuman (second from the right)
at a course for school theatre managers in Wisła organized by Dorman in August 1946.
J. Dorman Archives, Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw

Dorman started to organize and run an
inter-school children’s theatre, which in
1946 took the form of a culture institution as the Experimental Children’s Theatre in Sosnowiec.
While working with children, Dorman
undoubtedly relied on his observations
and experiences from before the war,
which led him to work based on what
we would today call drama teaching. It
seems that these were first and pioneer
attempts in the world to use therapeutic functions of theatre. It was precisely
what he called “children playing theatre”.
Dorman’s wife, Janina, who was his closest and most faithful associate, spoke
about it:

Chodziło o to, żeby dzieci miały teatr.
Nie zastanawialiśmy się czy zarobimy czy stracimy na tym. Dzieci były
z kompleksami powojennymi, dzieciom
potrzebna była rozrywka. To były dzieci
wystraszone, które po prostu nie umiały
się bawić i trzeba było im coś dać. Stąd
powstała koncepcja teatru. To był teatr
dzieci, teatr dzieci dla dzieci; dzieci dla
siebie grały, uczyły się mówić, uczyły się
po prostu być dziećmi6.

The idea was that children had their own theatre. We did not think about
whether we will earn or lose on it. The
children were with post-war complexes, the children needed entertainment.
They were scared children who just did
not know how to play and they had to
be given something. Hence the concept
of the theatre. It was children’s theatre,
children’s theatre for children; children
played for themselves, learned to speak,
learned to simply be children6.

6 Wypowiedź Janiny Dormanowej na próbie
z aktorami TDZ zarejestrowana na taśmie filmowej przez TVP Katowice, połowa lat 70-tych.

6 Janina Dormanowa’s statement at a rehearsal
with TDZ actors, recorded on film by TVP Katowice, mid-1970.
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Jan Dorman (w środku) z dziećmi
Eksperymentalnego Teatru Dziecka
na koloniach w Białce Tatrzańskiej
(1946). Archiwum rodzinne I. Dowsilas
/ Jan Dorman (in the centre) with
children of Experimental Children’s
Theatre at the summer camp in
Białka Tatrzańska (1946). The family
archive of I. Dowsilas

K. Makuszyński, O krawcu Procie
i kołku w płocie / About Prot the Tailor
and the Stake in the Fence (1947),
Eksperymentalny Teatr Dziecka
w Sosnowcu. Archiwum J. Dormana,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie /
Experimental Children’s Theatre
in Sosnowiec. J. Dorman Archives,
Zbigniew Raszewski Theatre Institute
in Warsaw

Stefan Szuman należał do tych, którzy
gorąco popierali metody pracy Dormana
o czym mówi zaświadczenie jakie napisał Dormanowi po obejrzeniu premiery
Malowanych dzbanków (1945):
Teoretyczny punkt wyjścia pana Dormana, który traktuje teatr dziecięcy w szkole powszechnej jako formę
przejściową między zabawą iluzyjną,
a nadbudowującymi się na tem wyżyciu
formami teatru szkolnego, uważam za
bardzo trafny. Realizacja teatru zabawy
przez dzieci w tej formie, jak miałem sposobność ją oglądać, również mnie przekonują, jako że chodzi w tym nie o efekt
dla widza, lecz o przeżycie i osiągnięcia
dzieci, dające im swoisty a ważny teren
rozwojowych możliwości. Teatr w tej formie może skutecznie przeciwdziałać
jednostronnej racjonalizacji szkolnego
systemu wychowawczego i społecznie
dobrze wychowywać. W rezultacie uważam, że próby i wysiłki p. J. Dormana są
godne poparcia. Chociaż trudno przewidzieć, w jakiej formie jego zamierzenia
się kiedyś skrystalizują i ukształtują definitywnie, to jest to w każdym razie praca
obiecująca cenne owoce7.

Stefan Szuman was one of those who
strongly supported Dorman’s working
methods, as evidenced by the certificate
he wrote to Dorman after watching the
premiere entitled Malowane dzbanki
[Painted Jugs] (1945):
I consider the theoretical starting point
of Mr. Dorman, who treats children’s theatre in primary schools as a transitional
form between illusory play and forms of
school theatre which appear out of that
play, as very accurate. The realization of
fun theatre by children in this form, as I
had the opportunity to watch it, also convinces me, as it is not about the effect
for the viewer, but about experiences
and achievements of children, giving
them a specific and important area for
development. In this form, theatre can
effectively counteract the unilateral rationalization of the school educational
system and educate socially well. As a
result, I believe that Mr. Dorman’s attempts and efforts are worthy of support. Although it is difficult to predict in
what form his plans will one day crystallize and form definitively, it is at least a
work that promises precious fruit7.

Jednak gdy w 1951 roku, za sprawą starań Jana Dormana, ukonstytuował się

However, when in 1951, thanks to efforts of Jan Dorman, Zagłębie Children’s

7 Rękopis prof. S. Szumana, bez daty, znajduje
się w Archiwum Jana Dormana, Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

7 Manuscript of professor S. Szuman, undated, is
in Jan Dorman Archives, Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw.
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w Będzinie Teatr Dzieci Zagłębia, nie był
to już teatr dziecięcy lecz teatr dla dzieci.
O tym pierwszym okresie istnienia tej zawodowej sceny Dorman pisał po latach:
Zacząłem jak wszyscy. Ale wszyscy zaczęli wcześniej. Mieli lepsze warunki.
A zatem czy miałem wlec się w ogonie? Jak zdystansować innych? Po
prostu pracować. Ale im bardziej doprowadzałem do tego, że lalki w moim teatrze „Były jak żywe” – tym bardziej teatr
ten przestawał być teatrem. Przypominał gabinet woskowych figur. Uświadomiłem sobie, że nie tędy droga. Skoro
mam własne doświadczenia – należy
je wykorzystać8.

16

Theatre (TDZ) was established in Będzin,
it was no longer children’s theatre, but
theatre for children. Dorman wrote years
later about this first period of theatre’s
existence:
I started like everyone else. But they all
started earlier. They had better conditions. So was I supposed to be trailing
in the tail? How to distance others?
Just through work. But the more I made
puppets in my theatre “alive” – the more
this theatre ceased to be theatre. It resembled more of a cabinet of wax figures. I realized that this was not the way.
Since I had my own experience - it should be used8.

Wrócił więc do swoich obserwacji
i doświadczeń z czasów pracy z dziećmi –
i ten powrót okazał się niezwykle szczęśliwy. Przełomem stała się premiera
sztuki Krawiec Niteczka (30.06.1958).
W tym przedstawieniu wykrystalizował
się dormanowski styl, który opierał się,
inspirował i przetwarzał różnego rodzaju
zabawy dziecięce, które stały się tkanką
inscenizacji teatralnej.

So he returned to his observations and
experiences from the time of working
with children – and this return turned
out to be extremely fruitful. A breakthrough was the premiere of the play
Krawiec Niteczka [Mr Thread the Tailor]
(June 30, 1958). In this performance, Dorman’s style crystallized. It based on various kinds of children’s games that became the essence of theatrical staging.

Po pierwsze, Dorman usunął ze sceny
parawan, co wymusiło nowy sposób gry
– aktor musiał odrzucić dotychczasowy sposób gry lalką naśladujący ludzki
ruch oraz tradycyjny sposób budowania

First of all, Dorman removed the screen
from the stage, which forced a new way
of playing – the actor had to reject previous way of playing with a puppet imitating human movement and traditional

8 J. Dorman, Dlaczego akurat teatr, Scena, 1975,
nr 11, s. 7.

8 J. Dorman, Dlaczego akurat teatr [Why Theatre?], Scena [The Scene], 1975, no 11, p. 7.

K. Makuszyński, Krawiec Niteczka /
Mr Thread the Tailor (1958), oprac. / ed.
H. Januszewska, reż. / dir. J. Dorman,
scen. / scenography J. Dorman (lalki /
puppets), T. Grabowski, muz. / music
J. Harald. Archiwum J. Dormana,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie / J. Dorman
Archives, Zbigniew Raszewski Theatre
Institute in Warsaw

sytuacji scenicznych odwzorowujący
ludzkie zachowania. Aktor musiał posłużyć się logiką dziecięcej zabawy.

way of building stage situations reflecting human behaviour. The actor had to
use the logic of a child’s play.

Dorman wskazuje tu zabawę w dziecięcym pokoju. Dziecko mówiąc do lalki,
śpiewając jej kołysankę, tuląc ją do siebie czy po prostu patrząc na nią obdarza
ją własnym życiem, cząstką siebie. Życie
lalki objawia się nie poprzez ruch samego przedmiotu, ale poprzez działanie dziecka: Dla dziecka lalka w zabawie jest współistnieniem9. To właśnie
wprowadził Dorman do swojego teatru.
Lalka staje się dopełnieniem aktora i odwrotnie. Dziś taka gra jest powszechnie
stosowana i to nie tylko w teatrze lalek
– lecz w 1958 była to absolutna nowość.

Dorman drew attention to playing in a
children’s room. A child speaking to the
doll, singing it lullaby, hugging it or just
looking at it, gives it its own life, a part
of itself. The life of the doll is revealed
not through the movement of the object itself, but through the action of
the child: For a child, the doll becomes
a co-existence while playing with it9. This
is what Dorman introduced to his theatre. The puppet became actor’s complement and vice versa. Today, this method is widely used, not only in puppet
theatre – but in 1958 it was an absolute
novelty.

Zresztą zmieniła się też forma lalki, która stawała się znakiem postaci, a nie
jej ilustracją. Lalki zostają zbudowane
z przedmiotów lub przedmiot staje się
lalką, rekwizyt teatralny nabiera wielu
metaforycznych znaczeń. Postać sceniczna powstaje pomiędzy formą plastyczną a żywym aktorem.
Mówimy tu o wielofunkcyjności przedmiotu, który jak w zabawie iluzyjnej
dziecka zmienia funkcje, przyjmuje na
siebie różne role. Daniel. B. Elkonin pisze
o takim zabawowym przemianowaniu
przedmiotu:

9 J. Dorman, Lalka w inscenizacji, Teatr Lalek,
1968, nr 1–2, s. 41.
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Koziołek Matołek / Matołek,
the Goat (1962).
Fot. / Photo B. Krasicki

Moreover, the form of a puppet changed as well, becoming the character’s
sign, and not its illustration. Puppets
were made of objects or the object became a puppet, the theatrical prop
acquired many metaphorical meanings.
The stage character arose between artistic form and the living actor.
We are talking here about multifunctionality of an object which, like in a child’s
illusive play, changes functions and takes on different roles. Daniel B. Elkonin
9 J. Dorman, Lalka w inscenizacji [Puppet in
Staging], Teatr Lalek [Puppet Theatre], 1968, no
1–2, p. 41.

Buda Jarmarczna. Dwunastu /
Fairhouse. Twelve (1968).
Fot. / Photo Z. Kempa

Przedmioty wprowadzane przez dziecko do zabawy, jak gdyby tracą swoje zwykłe znaczenie, a uzyskują nowe,
zabawowe, odpowiednio do którego
dziecko je nazywa i dokonuje z nimi
czynności. Szeroko znane są przykłady
takiego zabawowego przemianowania
przedmiotów i ich zabawowego zastosowania: laska przedstawia w zabawie
konia i dziecko nie tylko jedzie na niej
wierzchem, lecz poi i karmi ją, troszczy
się o nią; cienki niewielki patyczek może
przedstawiać w zabawie i termometr,
i widelec, i ołówek, i wiele innych rzeczy10.
O wielofunkcyjności przedmiotów w
swoim teatrze pisze Dorman w krótkim
czterowierszu:
Do zabawy w konia wystarczy dziecku
patyk.
Na patyku można jeździć – koń.
Patykiem można poganiać – bat.
Na patyku można grać – instrument11.
Przykładem
takiego
postępowania
może być wieszak w Szczęśliwym księciu (1967) czy kula-szczudło w Budzie
jarmarcznej. Dwunastu (1968). Dobrze
pokazuje to Seweryn Pollak w recenzji
z tego przedstawienia:
10 D. B. Elkonin, Psychologia zabawy, tłum. Leon
Łoś, Warszawa 1984, s. 290.
11 Notatka Dormana zacytowana w jubileuszowym wydawnictwie z okazji 90 rocznicy urodzin
Dormana – Konik, red. I. Dowsilas, Fundacja im.
Jana Dormana, Będzin 2002.
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wrote about such a funny renaming of
the subject:
Objects introduced by a child to a play,
as if lose their ordinary meaning and
gain new, playful ones, according to
which the child names them and performs activities with them. Examples of
such a playful renaming of objects and
their playful use are well-known: a cane
becomes a horse while playing with it
and the child not only rides on it, but
also feeds it, cares for it; a thin little stick
can represent a thermometer and a
fork and a pencil and many other things
while playing with it10.
Dorman wrote in a short quatrain about multifunctionality of objects in his
theatre:
A stick is enough for a child to play horse.
You can ride a stick – a horse.
You can beat the air with a stick –
a whip.
You can play a stick – an instrument11.
An example of such a renaming process is the hanger in Szczęśliwy książę
[The Happy Prince] (1967) or the stilt-crutch in Buda jarmarczna. Dwunastu
10 D. B. Elkonin, Psychologia zabawy [Psychology
of a Play], transl. Leon Łoś, Warsaw 1984, p. 290.
11 Dorman’s note quoted in the publication on
the occasion of the 90th anniversary of Dorman’s
birth – Konik [Little Horse], ed. I. Dowsilas, Jan Dorman Foundation, Będzin 2002

Która godzina? / What time is it? (1964).
Fot. / Photo Z. Kempa

Projekt figurki / Figurine design – Jacek
Dorman. Archiwum J. Dormana, Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie / J. Dorman Archives, Zbigniew
Raszewski Theatre Institute in Warsaw

Wieszak w Szczęśliwym
księciu. / Hanger in
Lucky Prince.
Fot. / Photo. Z. Kempa

Ale kiedy Pierrot, a jednocześnie jeden
spośród „dwunastu”(...) otoczony swymi
towarzyszami wznosi do góry kulę, na
której opierał się wbiegając na scenę –
i z tą kulą idzie w pochodzie – to jest
to niewątpliwie odpowiednik sceny
z Chrystusem w „Dwunastu”, sceny, która oczywiście ze zrozumiałych względów nie została przez Dormana pokazana. I ta kula nagle staje się przejmującym symbolem, podobnie jak
maski, zakładane przez uczestników
przedstawienia12.
Takie zabawowe przemianowania funkcji przedmiotu doprowadziły Dormana do budowania akcji na zasadzie
skojarzeń, a nie jako logicznego ciągu
zdarzeń. W konsekwencji dramatyczna
konstrukcja stawała się coraz bardziej
otwarta.
Ale to jeszcze nie wszystko – z podwórkowych zabaw dziecięcych, wywiódł
Dorman rytmizację wszystkich warstw
przedstawienia – wypowiadania kwestii, ruchu scenicznego, gry lalką czy
przedmiotem. U Dormana rytm staje się
głównym elementem porządkującym
i organizującym działania sceniczne,
a także nadaje im muzyczny charakter.
Zresztą Dorman sam opisał swoją metodę postępowania:
12 S. Pollak, Błok w dziwnym teatrze, Dialog, 1972,
s. 127–128.

[Fairhouse. Twelve] (1968). This is clearly
described by Seweryn Pollak in the review of this performance:
But when Pierrot, and at the same time
one of the “twelve” (...) surrounded by
his companions, raises up the crutch on
which he was leaning on stage - and
he walks with this crutch in the procession - it is undoubtedly the equivalent of
the scene with Christ in “The Twelve”, a
scene that, of course, for understandable reasons, was not shown by Dorman.
And this crutch suddenly becomes a touching symbol, just like the masks put
on by participants of the performance12.
Such playful changes of the function of
an object led Dorman to build the action referring to associations, so it was
no longer a logical sequence of events.
Consequently, the dramatic structure
became more and more open.
But that was not all – Dorman derived
rhythmization of all layers of the performance from playground games – in the
sphere of expressing lines, stage movement, playing with a puppet or an object. In Dorman’s work, rhythm became
main element ordering and organizing
stage activities as well as giving them a
musical character.
12 S. Pollak, Błok w dziwnym teatrze [Błok in
a strange Theatre], Dialog [Dialogue], 1972, p.
127–128.
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Na warsztat biorę dowolny fragment
określonego utworu. Drugi fragment,
zbliżony formą, podobny w rytmie i kolorze, znajduję w odległości poszczególnych części inscenizacji. Następnie
szukam innych, podobnych do siebie,
zbliżonych formą, korespondujących
z sobą fragmentów. Fragmenty stopniowo zespalają się z sobą, wiążą, powstaje jednolity utwór sceniczny, w którym
wszystkie sceny uporządkował rytm13.
Widać zatem wyraźnie jak obserwacje
bawiącego się dziecka wpłynęły na metodę twórczą Jana Dormana. Oczywiście
były i inne czynniki – rytuał, happening
i inne powstające w połowie XX wieku
formy sztuki, także muzyka, stanowiła
dla Dormana niewyczerpaną inspirację.
Jednak zabawa dziecięca była fundamentem i najważniejszym odniesieniem
w jego twórczości.
Jest to zrozumiałe – przecież od początku odbiorcą jego sztuki było dziecko.
Zawsze traktował je z największą powagą, jak partnera i bolała go miałkość codziennej praktyki teatralnej. Pisał:
Wysiłek i dorobek naszych wszystkich
teatrów lalkowych w Polsce jest ogromny. Jednak nie wszystkie placówki działają świadome swej funkcji i znaczenia
tej pracy. Działalność ich ogranicza
13 J. Dorman, Lalka w inscenizacji, Teatr Lalek,
1968, nr 1–2, s. 45.

24

Dorman himself described his method
of creation:
I take any fragment of a specific piece
and I work with it. I find the second fragment, similar in form, similar in rhythm
and colour, in the distance of individual
parts of the staging. Then I look for other
similar fragments, similar in form, corresponding fragments. The fragments
gradually merge with each other, they
connect creating a uniform stage work,
in which all scenes are arranged by
rhythm13.
Thus, it is clearly visible how the observations of a playing child influenced Dorman’s creative method. Of course, there
were other factors – a ritual, a happening
and other forms of art created in the
middle of the 20th century, including
music. They constituted an inexhaustible inspiration for Dorman. However,
children’s play was the foundation and
most important reference in his work.
It is understandable – after all, children
were recipients of his theatre from the
very beginning. He always treated them
with the utmost seriousness as partners,
and he was hurt by the shallowness of
everyday theatre practice. He wrote:
The efforts and achievements of all
our puppet theatres in Poland are
13 J. Dorman, Lalka w inscenizacji [Puppet in
Staging], Teatr Lalek [Puppet Theatre], 1968, no
1–2, p. 45.

Karta ze scenariusza J. Dormana Wiosna lato jesień
zima (1979). Widać jak Dorman rozpisywał tekst
rytmizując jego brzmienie. / A page from a script by
J. Dorman Spring Summer Autumn Winter (1979).
One can see how Dorman used rhythmization
while combining the text with its sound. Archiwum
Jana Dormana, Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie / J. Dorman Archives,
Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw

się do tradycyjnego przedstawiania,
a często ilustrowania treści literackich
na scenie. Brak również rozeznania
z przydatnością podjętych doświadczeń. Najfatalniej rysuje się sprawa
wyboru repertuaru oraz doboru formy
w stosunku do wieku dziecka14.
Właśnie teatr natrętny, który gryzie
wszystko na miazgę i podaje dziecku
nędzną papkę zmieszaną z naszą dorosłą śliną, jest żaden, jest niepotrzebny15.
Dorman za pomocą teatru chciał wychowywać, edukować, pobudzać do myślenia, zmuszać do refleksji nad samym
sobą i nad otaczającym światem. Sięgał
więc po różne środki – od pogadanki
przed spektaklem, dyskusji po przedstawieniu, przez formy angażujące widzów,
wyprowadzenie widowiska teatralnego
poza przestrzeń teatru i poza czas wyznaczony na jego realizację na scenie, po
prowokację.
Na przykład, spektakl Kaczka i Hamlet
(1968) nie rozpoczynał się w teatrze, ale
w przedszkolach, gdzie Dorman pozostawiał dzieciom do zabawy rekwizyt
14 J. Dorman, Gdy autor tłumaczy się i atakuje
innych, w: Być mistrzem, materiały z tamtych lat,
red. I. Dowsilas, Będzin 2006, t. I, s. 199.
15 J. Dorman Program w założeniu, propozycja
programu zajęć w SATL z 1967, opublikowany w: E.
Tomaszewska, Jan Dorman własną drogą, Katowice 2012, Aneks 11, s. 311.
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enormous. However, not all institutions
operate aware of their function and
importance of this work. Their activity is limited to traditional presentation
and often illustrating literary content on
stage. There is also a lack of knowledge about the usefulness of experiences
taken. The most disastrous issue is the
choice of repertoire and the choice of
form in relation to the age of the child14.
It is precisely an intrusive theatre that
bites everything to a pulp and gives the
child a miserable mush mixed with our
adult saliva. Such theatre is none, it is
unnecessary15.
By means of theatre, Dorman wanted
to educate, stimulate thinking and force
reflection on oneself and surrounding
world. Thus, he reached for various means – from a talk before the performance, discussion after the performance,
through forms involving the audience,
taking theatrical performance beyond
theatre space and beyond the time allocated for its implementation on stage, to
provocation.

Kaczka i Hamlet / Duck and Hamlet,
reż. / dir. J. Dorman, TDZ, Będzin, 1968.
Fot. / Photo Z. Kempa

Reż. / dir. E. Tomaszewska, Scena Studencka
Uniwersytetu Śląskiego / Student Stage of
the University of Silesia, Cieszyn, 2003.
Fot. / Photo J. Kasperczyk

14 J. Dorman, Gdy autor tłumaczy się i atakuje
innych, w: Być mistrzem, materiały z tamtych lat
[When Author excuses oneself and attacks others,
in: To be a Master. Materials from those Years]
ed. I. Dowsilas, Będzin 2006, t. I, p. 199.
15 Dorman Program w założeniu [Program in
Principle], proposition of the change in curriculum
in SATL from 1967, published in: E. Tomaszewska,
Jan Dorman własną drogą [Jan Dorman’s own
Way], Katowice 2012, Aneks [Annex]11, p. 311.
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teatralny - kaczkę na rowerowych kołach,
którą po 2 tygodniach mogły oglądać na
scenie jako bohaterkę przedstawienia.
Widząc ją na scenie dzieci wołały – to nasza kaczka! – i angażowały się w przedstawienie w zupełnie niespotykany sposób.
Swój sens miały krótkie zabawy teatralne
z konikiem realizowane przez aktorów
w przedszkolach przed przyjściem dzieci
na spektakl.
Należy też dodać, że swoją widownię rozumiał bardzo szeroko, jako odbiorców
o bardzo zróżnicowanych potrzebach
i możliwościach. Pojęcie teatru dla dzieci jest bowiem nieostre - ta grupa odbiorców bardzo dynamicznie się zmienia, dojrzewa. Dlatego inne formy i sposób kreacji teatralnej należy stosować w
przedstawieniach dla dzieci przedszkolnych, inne dla dzieci ze szkół podstawowych, a jeszcze inne dla nastolatków czy
młodzieży.
Dormanowi chodziło właśnie o ciągłość
odbioru jego sztuki, o budowanie widowni wielopokoleniowej, która wypełniać
będzie salę teatru przez wiele lat. Była
to właściwie pojęta edukacja teatralna
obliczona także na przyszłego odbiorcę.
Dzięki temu – dojrzewając – dziecko zawsze znajdowało coś dla siebie w Teatrze
Dzieci Zagłębia. Istniała także nadzieja,
że gdy będzie miało już własne dzieci
także pośle je do teatru swojej młodości.
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It was not without reason that Dorman
began a performance like Kaczka i Hamlet [Duck and Hamlet] (1968), leaving in
kindergartens a theatrical prop – a duck
on bicycle wheels, which children could
watch on stage as protagonist of the
performance after two weeks. Seeing it
on stage, the children screamed – this is
our duck! – and engaged in the performance in a completely unprecedented
way. Short theatrical games with a horse, performed by actors in kindergartens
before the arrival of children for the performance, made sense.
It should also be added that he understood his audience very broadly, as recipients with very diverse needs and
possibilities. The notion of theatre for
children is blurred – other forms and
methods of creation should be applied
to preschool children, others to primary
school children, and different to teenagers or adolescents. This group of recipients is changing and maturing very
dynamically.
It was Dorman’s concern for the continuity of reception of his art. He aim was
to build a multigenerational audience
that would fill the theatre hall for many
years. It was a properly understood theatre education, also calculated for the
future audiences. As a result, when children were maturing, they always found
something for themselves in Zagłębie

Jan Dorman podczas
rozmowy z dziećmi /
Jan Dorman during
conversation with children
(Fot. / Photo B. Krasicki)
i z młodzieżą / and young
people
(Fot. / Photo Z. Kempa?)

Dorman znał i rozumiał dziecko – nie posługiwał się infantylną formą, dopasowywał ją do możliwości odbiorcy. Małe dzieci inaczej postrzegają świat – w sposób
bardziej pierwotny, posługują się raczej
wyobraźnią niż intelektem, myśleniem
symbolicznym niż konkretnym, logicznym. Inaczej jest w przypadku ludzi dorosłych. Nic więc dziwnego, że niektórzy
dorośli odbiorcy nie rozumieli sztuk Dormana adresowanych do dzieci. Tak było
z Konikiem.
Jan i Jacek Dormanowie stworzyli teatralne widowisko, w którym do dzieci
najmłodszych mówili o sprawach najważniejszych, o tragizmie ludzkiej egzystencji, o potrzebie marzeń i wiary w siłę
ludzkiego ducha i serca. Tym samym zaprzeczyli powszechnej opinii, że teatr dla
dzieci musi poruszać sprawy proste, dotyczące codzienności dziecka, że filozofia
to problemy dorosłych. Dzieci odbierały
widowisko w wielkim skupieniu i napięciu, a rysunki, które potem wykonywały,
a także ich wypowiedzi, które Dorman
skrzętnie zbierał, pokazują niezwykłą siłę
inspirującą tego przedstawienia.
Podczas występów TDZ w Warsza-wie,
w 1977 roku, na spektaklu zjawił się znany dziennikarz Daniel Passent ze swoją
córeczką. Między nim a Dormanem wywiązała się korespondencja. W liście do
Dormana Passent pisał:
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Children’s Theatre. There was also hope
that when they had children of their
own, they would also send them to the
theatre of their youth.
Dorman knew and understood the child
– he did not use the infantile form, he
adapted it to the possibilities of recipient.
Young children perceive the world differently – in a more primitive way. They use
their imagination rather than intellect,
they use symbolic thinking rather than
concrete, logical thinking. It is different
with adults. Not surprisingly, some adult
audiences did not understand Dorman’s
plays aimed at children. So it was with
Konik [Little Horse].
Jan and Jacek Dorman created a theatrical performance, in which they spoke to
the youngest about most important issues, about tragedy of human existence,
about the need for dreams and faith in
the strength of human spirit and heart.
Thus, they denied the common opinion
that theatre for children must deal with
simple matters concerning the everyday
life of a child, and that philosophy is the
problem of adults. Children perceived
the spectacle with great concentration
and tension, and drawings they made
afterwards, as well as their statements,
which Dorman carefully collected, proved the extraordinary inspiring power of
this performance.

Scena zbiorowa w spektaklu Konik.
/ Collective scene in Little Horse.
Fot. / Photo S. Gadomski

Najsilniejsze wrażenie zrobił na niej diabełek, który chce zabrać małego konika i po powrocie często o nim wspominała. Zauważyłem też, że od tego
czasu „bawimy się w diabełka”. Agata
kieruje zabawą w ten sposób, że diabełek jest dobry, tj. np. ja udaję, że śpię,
a ona (tj. diabełek) kładzie mi przy łóżku
różne prezenty i chowa się. Ja po przebudzeniu jestem zaskoczony prezentem i szukam ofiarodawcy. Dopiero po
otrzymaniu pańskiego listu zdałem sobie sprawę, iż diabełek pojawił się w naszych zabawach po obejrzeniu „Konika”.
Tylko dorośli mieli wątpliwości. Melchior Schedler, po prezentacji Konika na Festiwalu Experimenta 5
we Frankfurcie nad Menem, pisał
w Deutsche Volkszeitung:
Większość intelektualistów była bezradna (...), podczas gdy dzieci i nie-intelektualiści okazali się zdolni do odbioru przedstawienia. Jan Dorman, wielki filozof
międzynarodowego teatru dziecięcego,
nie chciał opowiedzieć gotowej bajeczki,
tylko pokazać szereg zdarzeń i postaci,
które poszczególnego widza zachęcą
do namysłu i skojarzeń myślowych16.
Jako swoiste podsumowanie warto przytoczyć wypowiedź Jana Kuczyńskiego,
członka klubu studenckiego „Etiopus”.
16 Cyt. za: tdz 30 lat, wydawnictwo jubileuszowe
pod red. S. Wilczka, Będzin 1975, s. 91.
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During Dorman’s performances from
TDZ in Warsaw in 1977, the famous journalist Daniel Passent appeared with
his daughter. Correspondence ensued
between him and Dorman. In a letter to
Dorman, Passent wrote:
A little devil who wants to take a little
horse made the strongest impression
on her and she often mentioned him
when she returned from the performance. I also noticed that we have been
“playing little devil” ever since. Agata
manages the game in such a way that
the devil is good, that is I pretend that
I am sleeping, and she (the devil) puts
various gifts by my bed and hides. After
waking up, I am surprised by the gift
and I am looking for a donor. Only after
receiving your letter did I realize that the
little devil appeared in our games after
watching “Konik”[“Little Horse”].
Only adults had doubts. Melchior Schedler, after presenting Konik [Little Horse]
at the Experimenta 5 Festival in Frankfurt am Main, wrote in the Deutsche
Volkszeitung:
Most intellectuals were helpless (...), while children and non-intellectuals proved
to be capable of receiving the performance. Jan Dorman, great philosopher
of international theatre for children, did
not want to tell a ready-made fairy tale,
but to show a series of events and characters that would encourage individual

Rysunek kredką wykonany przez dziecko po obejrzeniu przedstawienia Konik.
Archiwum J. Dormana, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
/ A crayon drawing made by a child after watching Little Horse. J. Dorman Archives,
Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw

Klub ten działał w latach 1971–1974, z inicjatywy i dzięki poparciu dyrektora Dormana, a siedzibę swoją miał w Teatrze
Dzieci Zagłębia:
Jan Dorman, niczym średniowieczny
alchemik, znalazł „kamień filozoficzny”– doświadczył kilku prostych, ale niebywale głębokich życiowych prawd i postanowił podzielić się nimi ze wszystkimi, którzy tego chcą, a narzędziem przekazu uczynił swój teatr. Wtedy, w maju
1971 roku, jedna z tych olśniewających
prawd, wyartykułowana w trakcie dyskusji po spektaklu, brzmiała mniej więcej tak: „Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi,
ale większość już o tym zapomniała.
A szkoda!” Zapomnieliśmy, że można
żyć i działać entuzjastycznie, spontanicznie, twórczo. Zapomnieć, że istnieje
słowo „niemożliwe”, wierzyć w nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu
i ducha, cieszyć się każdą chwilą, każdym doświadczeniem, nie myśleć zbytnio o przyszłości, której jeszcze nie ma,
żyć pełnią życia, teraz i tutaj. (...) Wtedy,
w roku 1971, budził nas z egzystencjalnej
drzemki, ukazywał ukryte możliwości
i perspektywy o jakich wcześniej nam
się nie śniło. Wprowadzał nas w arkana
swojej trudnej sztuki, ukazywał wąskie
ścieżki poznawcze, prowadzące każdego z nas do zadawania samemu sobie
fundamentalnych pytań o sens życia,

spectators to reflect and associate their
thoughts16.
As a kind of summary, it is worth quoting
the statement made by Jan Kuczyński, a
member of the “Etiopus” student club.
This club operated in the years 1971–1974
on the initiative and thanks to the support of director Dorman, and its seat was
in Zagłębie Children’s Theatre:
Jan Dorman, like a medieval alchemist, found a “philosopher’s stone” – he
experienced some simple but incredibly
deep truths in life and decided to share
them with everyone who wanted it. And
he made his theatre a vehicle of communication. Back then, in May 1971, one
of those dazzling truths, articulated in
the after-performance discussion, was
something like this: “We were all children once, but most of us have already
forgotten it. What a pity!” We forgot
that we can live and act enthusiastically, spontaneously and creatively. Forget that there is the word “impossible”,
believe in the limitless possibilities of
the human mind and spirit, enjoy every moment, every experience, do not
think too much about the future that
is not there yet, live life to the full, now
and here. (...) Then, in 1971, he woke us up
from existential dream, revealed hidden
16 Cited in: tdz 30 years, anniversary publication
edited by S. Wilczek, Będzin 1975, p. 91.

34

o sens tego co robimy, o to kim jesteśmy i czy przypadkiem nie możemy „być
bardziej” 17?
Jak widać dziecko w teatrze Dormana
zajmowało miejsce najważniejsze – było
dla niego wielką artystyczną inspiracją
i najważniejszym odbiorcą jego sztuki.
Trudno by było dziś znaleźć teatr o równie poważnym podejściu do młodego
widza – a szkoda.

17 J. Kuczyński, Pod parasolem Jana Dormana czyli krótka historia Klubu Studenckiego
„Ethiopus”, Będzin 2014, s. 208.

possibilities and perspectives we had
never dreamed of before. He introduced
us to the arcane of his difficult art, showed us narrow cognitive paths, leading
each of us to ask ourselves fundamental
questions about the meaning of life, the
meaning of what we do, who we are,
and whether we can “be more” 17?
As proven, the child in Dorman’s theatre
took the most important place – it was
a great artistic inspiration for him and
the most important recipient of his art.
Today, it would be difficult to find a theatre with an equally serious approach towards young audience – which is a pity.

17 J. Kuczyński, Pod parasolem Jana Dormana
czyli krótka historia Klubu Studenckiego „Etiopus”
[Under the Umbrella of Jan Dorman, i.e. a short
History of the “Etiopus” Student Club], Będzin
2014, p. 208.
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