
           

                   Teatr mój widzę dziecięcy 

 

                                             Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem – tylko niech 

                                             się tym bawią; wtedy też łatwiej potrafisz dostrzec, 

                                             do czego każdy zdolny jest z natury 

                                                                                                                  Platon 

 

 

Każde dziecko jest twórcze, mądry nauczyciel powinien wykorzystać potencjał twórczy 

dziecka, nauczyciel musi być kreatywny – jako nauczyciele i pedagodzy zewsząd słyszymy 

podobne hasła. Kreatywny, twórczy – modne słowa, powtarzamy je, często nawet nie 

zauważając, że oznaczają to samo. Jednocześnie bardzo często zabijamy kreatywność dzieci, 

nie oddając im przestrzeni, robiąc coś, co dzieci potrafią zrobić, za nie. Gdy kilka lat temu 

zaczęłam pracować z dziećmi, hasło, że ‘twórczy i atrakcyjny  nauczyciel to twórcze dzieci’ 

wydawało mi się banałem, było aż nadto oczywiste. Brałam wtedy udział w przeróżnych 

kursach i warsztatach teatralnych, podczas jednego z kursów poznałam profesora Wiesława 

Karolaka. Powiedział on bezcenne dla mnie wówczas zdania: „Nauczyciele są coraz bardziej 

atrakcyjni, coraz mocniej się starają, kończą kursy, stają na rzęsach. To prowadzi donikąd! Bo 

zanika twórczość dziecka. Nauczyciel ma stworzyć sytuację!!!”.  

Pracując w przedszkolu i jednocześnie prowadząc zajęcia teatralne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zaczęłam dostrzegać zbieżność codziennych, zwykłych dziecięcych 

zabaw i teatru. Odkryłam, że dzieci same tworzą każdego dnia kilkanaście miniprzedstawień, 

oczywiście nie wiedząc o tym, w sposób nieuświadomiony. Biorą do ręki przedmiot i 

zamieniają go we wszystko, co chcą! Biorą za rękę kolegę i  on też jest już przemieniony w 

księcia,  a za chwilę w lwa, przy tym robią to naturalnie, szybko i bez wahania, miedzy 



przejściami nie ma logiki, ale nie ma też niepotrzebnych słów, gestów, nadmiaru rekwizytów. 

Za to – jest to wszystko, co próbuję osiągnąć na próbach przedstawień!  A przede wszystkim 

jest to naturalne! Może więc powinnam się nieco wycofać? Oddać więcej pola dzieciom? 

Może one same stworzą świat na scenie?  

 Zabawa symboliczna dziecka  

Własna, samodzielna i samorzutna zabawa dziecka jest nieocenionym źródłem 

poznania dziecka oraz „nieocenionym wziernikiem w najwcześniejszy proces poznawczy 

człowieka”
1
 . Proces poznawania świata dorosłych przez dziecko genialnie udało się zapisać 

autorowi Alicji w krainie czarów ( L. Carroll). Alicja otoczona jest rzeczywistością, której nie 

rozumie – światem dorosłych, pełnym dziwnych reguł i konwenansów. Dziewczynka nie 

może ich tworzyć, ingerować w nie, wszystko jest dla niej dziwne i niepojęte. Próbuje więc 

zrozumieć świat wokół niej na swój sposób – zastępuje to, co myśli o świecie dorosłych          

i o sobie swoim światem, a więc tworzy własne symbole
2
. 

W tym miejscu należy wspomnieć o zabawie symbolicznej charakterystycznej dla 

dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat. Jest to ten rodzaj zabawy, której nikt nigdy dziecka 

nie uczył (w przeciwieństwie do zabaw dydaktycznych, kierowanych, zabaw z regułami),       

a która polega na symbolicznym zastąpieniu, na zastępowaniu nieznanego znanym, 

niedostępnego dostępnym
3
. Dziecko bierze konkretny przedmiot, który zastępuje mu coś 

wyobrażonego, np. patyk zastępuje konika. Pisał o tym Jean Piaget: Należy przyznać 

dziecięcej zabawie znaczenie autonomicznej realności, rozumiejąc przy tym, że prawdziwa 

realność, której ona jest przeciwstawiona, jest znacznie mniej prawdziwa dla dziecka niż dla 

nas (…). Powstanie tego odrębnego wyobrażonego świata w zabawie podporządkowane jest 

logice synkretyzmu: synkretyzm przez sam swój mechanizm jest czymś pośrednim między 

myśleniem autentycznym a myśleniem logicznym. Takiemu myśleniu właściwe są podstawowe 

funkcje rządzące powstawaniem obrazów sennych: zagęszczanie, które zmusza do zlania się 

kilku różnych obrazów w jeden oraz przemieszczenie, które przenosi z jednego przedmiotu na 

drugi należące do pierwszego właściwości. To właśnie prowadzi do symbolizmu w zabawie
4
.            
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Teatralne zachowania właściwe dla dziecięcego wieku zostały określone przez Jeana 

Piageta „animizmem dziecięcym” lub „zachowaniem magicznym”. Są one pewnym 

sposobem poznawania i przekraczania granicy tajemniczego, jeszcze nie odkrytego przez 

dziecko świata. Odkrywanie świata, zastępowanie nieznanego znanym można pokazać tylko 

w teatrze – tylko teatr dysponuje środkami, którymi można tę sytuację pokazać innym –                

i pokazać, kim jest dziecko – nieustannie twórcze, poznające tak, jak tylko nieliczni dorośli 

potrafią poznawać – łącząc to, co dostępne, z tym, co niedostępne (czy nie na tym polega 

funkcja wyobraźni?)
5
– zauważa Krystyna Miłobędzka. I jeszcze jeden piękny cytat, który 

zachwycił mnie totalnie: 

W świecie, w którym przedmioty są nieproporcjonalnie wielkie 

do jego wzrostu, wobec języka, którego sensu nie pojmuje, w 

społeczeństwie, którego struktury nie przenika, dziecko jest 

nieprzystosowane (…), czuje, że stąpa po innej planecie. Ale 

dysponuje obroną przed tą poniżającą sytuacją: swoją 

wyobraźnią
6
. 

Teatr dziecięcy teatrem dla dziecka? 

Skoro wszyscy pedagodzy wiedzą o kluczowej roli zabawy w życiu dziecka, skoro 

podobieństwo zabawy symbolicznej do teatru jest nadto wyraziste, wydaje się, że nie ma nic 

prostszego niż tak zainicjować zabawę, by samoistnie przechodziła w teatr. Okazuje się to 

jednak bardzo trudne! A może nadal większość nauczycieli nie dostrzega związku teatru         

z zabawą symboliczną? Dlaczego większość działań teatralnych w przedszkolach to recytacje 

lub występy dzieci zdolnych, dodatkowo często zmuszanych do nauki ogromnych ilości 

tekstu, którego nie rozumieją? Zbyt wiele tekstu, zbyt mało symbolu. Pięknie pisze o tym 

Krystyna Miłobędzka: 

„Forma zabaw symbolicznych jest najbliższa znakowej sztuce teatru. Kiedy więc, jeśli 

nie w okresie trwania tych zabaw, dziecko ma zobaczyć, usłyszeć, że teatr posługuje się 

przedmiotami, słowem, ruchem podobnie jak ono samo w swoich zabawach? Więcej – że 

część przedmiotów, słów, czynności, zachowań jest na scenie taka sama, jak w jego 

zabawach? Na czym innym mogłaby jeszcze polegać tak zwana edukacja teatralna? 

Przeoczenie, niedostrzeżenie tej oczywistości sprawia, że form wypowiedzi właściwych 
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sztuce teatru zaczyna się uczyć bez żadnego związku z doświadczeniem, za późno, kiedy 

to naturalne przejście od formy zabawy symbolicznej do form teatralnych nie jest już 

naturalne, przeciwnie – jest sztucznym i dlatego trudnym „obowiązkiem wkraczania       

w kulturę
7
. 

Ideałem pedagogicznym jest postrzeganie każdego dziecka w kategoriach twórcy         

i artysty, więc teatr nie powinien polegać na angażowaniu do przedstawień tylko dzieci 

najzdolniejszych, które potrafią pięknie mówić  i tańczyć. Teatr jest zabawą wyobraźni           

i tylko wtedy będzie dla dziecka atrakcyjny, gdy stanie się bliski jego sposobowi postrzegania 

świata i gdy odda się dziecku przestrzeń, by mogło wyrazić swe pragnienia, obawy i lęki.  

Czasami jestem na różnego rodzaju przeglądach teatralnej twórczości dzieci  i zastanawiałam 

się, gdzie się zgubiły te najprostsze prawdy? Rzadko widzę teatr ekspresji dziecka                  

z prawdziwego zdarzenia, rzadko widzę uśmiechnięte na scenie dzieci.  I jeszcze jedno zdanie 

z jakiegoś przeglądu, którego nigdy nie zapomnę: „Dzieci wystąpiły znacznie poniżej moich 

oczekiwań”! A może dziecko nie jest po to by spełniać nasze oczekiwania? 

Kilka słów o Janie Dormanie 

Ponad pół wieku temu w Będzinie działał człowiek, o którym (rzecz dla mnie 

niepojęta!) mało kto pamięta – Jan Dorman (1912-1986) wielki reformator teatru dziecięcego 

w Polsce. Zrewolucjonizował on teatr dla dzieci, wprowadzając do dziecięcych, lalkowych 

teatrów mnóstwo nowatorskich, jak na tamte czasy, pomysłów. Były to między innymi:  

 wykorzystanie naturalnej ekspresji dziecka,  

 gry i zabawy dziecięce, wyliczanki, jako źródło tekstu scenariusza 

 jeden aktor gra wiele postaci, zmienia się na oczach widzów (rola aktora ciekawsza od 

jednej roli-postaci), 

 żywioł dziecięcej zabawy, dziecięcego języka, 

 teatralność, teatr w teatrze, teatr staje się na oczach widzów, 

 budowa scenariusza w formie kolażu literackiego, tworzenie scenariusza razem                   

z dziećmi, 

 wprowadzenie na scenę wielofunkcyjności przedmiotu, 

 brak morału, odwołanie do wyobraźni, 

 afabularność, łączenie scen na zasadzie skojarzeń, 
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 rezygnacja z parawanu, zerwanie z iluzją sceniczną. 

 

W tej wypowiedzi najbardziej interesuje mnie jednak Dorman pedagog – reżyser i jego 

podejście do dzieci. Był on niezwykłym obserwatorem, taktownym i mądrym, potrafił tak 

zaaranżować zwykłe sytuacje, że od razu zamieniały się w teatr. Piękny obraz, który 

pamiętam z książki Dormana to odrabianie lekcji z dziećmi tuż po wojnie, z dziećmi tak 

smutnymi, że trzeba im było przypomnieć, czym jest zabawa. Dorman, aby uatrakcyjnić 

dzieciom odrabianie lekcji, zaproponował im przygotowywanie krótkich scenek – 

prezentowały pozostałym uczniom to, czego musiały się nauczyć do szkoły w formie 

sytuacji scenicznych
8
. Dorman wspomina: Wychowanek inspirowany przez wychowawcę 

w sposób właściwy jest nie tylko aktywny, ale i twórczy. Wystarczy stworzyć takie 

sytuacje, aby dzieci miały okazję wyzwolić tkwiące w nich siły twórcze
9
. Przy Dormanie 

dzieci zaczynały tworzyć! Po swojemu, każdy, jak potrafił. Dorman nazywał swoje 

działania „teatrem ekspresji”, „teatrem wyżycia się”. Pomijając funkcję terapeutyczną 

(choć istotną), były to przede wszystkim piękne akty kreacji, które pod okiem mądrego 

pedagoga i wspaniałego reżysera zamieniały się na scenie w niezwykły teatr. Tak 

powstało na przykład przedstawienie pt. „Malowane dzbanki” (premiera odbyła się 22 

grudnia 1945 roku w Teatrze Miejskim w Sosnowcu, a na scenie wystąpiło 120! dzieci). 

„Dorman uważał, że każdy, kto tworzy teatr z dziećmi, musi potrafić pobudzić je 

do spontanicznej i radosnej pracy, bo tylko w ten sposób może wyzwolić tkwiące 

w każdym maluchu siły twórcze. Twierdził, że należy używać współczesnej formy 

i proponować tematy, które zgadzają się światopoglądowo z poglądami młodzieży. 

Widział konieczność poruszania problemów bliskich uczestnikom warsztatów, by mieli oni 

szansę konfrontacji na scenie ze sprawami dla nich ważnymi. Doradzał oddanie im 

wpływu na maksymalnie wiele elementów, także takich jak scenografia czy promocja. 

Nie każdy przecież chce być aktorem – zajęcia teatralne miały więc służyć odkryciu przez 

dzieci ich predyspozycji i prawdziwych pasji. To są również idee, 

których propagowaniem zajmuje się współczesna pedagogika teatru”– pisze Justyna 

Czarnota
10

. Teatr dziecięcy nie jest przedszkolem studiów dramatycznych –teatr dziecięcy, 

to warsztat pracy eksperymentalnej w poznawaniu psychiki dziecka mawiał Dorman – nie 
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jest siecią łowiącą przyszły narybek artystów scenicznych. Teatr dziecięcy to forma 

wyżywania się dzieci, to pomoc w realizowaniu postulatów wychowawczych szkoły
11

. 

     Pracuję z dziećmi stosunkowo krótko, kilka lat, ale z moich obserwacji wynika, 

że dla wielu nauczycieli to niezwykle trudne – oddalić się i pozwolić dziecku być i 

tworzyć. Gdy kilka lat temu zrobiłam pierwsze przedstawienie z małymi dziećmi 

(pięciolatki), byłam tak zachwycona ich pomysłami, że postanowiłam, iż w przyszłości 

będę jak najmniej ingerować w ich fascynujący świat. Uczyć się od dzieci, słuchać ich, 

przyglądać się, inspirować je i oddalać się, wejść z pomocą, wtedy, gdy naprawdę 

sobie nie radzą, nie robić za nie, być o krok za nimi, a nie przed nimi! Jakie to trudne 

dla wielu nauczycieli, rodziców – doroslych! Od tej pory zrealizowałam kilkanaście 

projektów, które opierają się na twórczym udziale dzieci w powstawaniu przedstawień 

teatralnych – dzieci same wymyślają bajki, na ich podstawie piszemy scenariusz, a w 

trakcie prób metodą improwizacji teatralnej dzieci ustawiają scenki. Same przynoszą 

propozycje muzyki na mp3, obmyślają stroje i rekwizyty, proponują układy taneczne i 

różne rozwiązanie plastyczne.  Dla dzieci jest to ogromnym przeżyciem – tworzyć i mieć 

realny wpływ na przedstawienie! Oczywiście reżyser dziecięcy nie na wszystko może się 

zgodzić, sądzę jednak, że takie szczegóły mają ogromny wpływ na ostateczny kształt 

przedstawienia i na to, jak dziecko czuję się potem na scenie oraz jak jest odebrane – 

naturalne, swobodne, radosne, czy sztucznie recytujące teksty, których najczęściej nie 

rozumie, wrzucone w sytuację, która jest mu obca.  

Dlaczego zafascynował mnie właśnie Jan Dorman? Bo jak pisze jedna z głównych 

badaczek jego twórczości – Krystyna  Miłobędzka w Widnokręgu odmieńca: 

Na scenie Dormana zjawiło się dziecko – takie, jakie jest. Tak, jak ono samo 

przedstawia sobie świat, w którym żyje – a nie tak, jak jemu świat przedstawiają dorośli; 

tak, jak ono samo myśli o sobie w tym świecie – a nie tak, jak dorośli chcą, żeby o sobie 

myślało. Więc dziecko, które samo tworzy siebie i swój świat we własnej zabawie, a za 

sprawą świadomego twórcy – także w swoim teatrze. Dziecko, od którego niczego się nie 

żąda  i któremu niczego się nie każe, ale które się akceptuje, dlatego, że jest. Akceptować 

dziecko (czy kogokolwiek) – to znaczy pozwolić mu istnieć jego własnym istnieniem
12

. 
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