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Udgiverens note

Udgivelsen af oversættelsen af”Afvigerens synsvinkel” er en del af projektet  
”Teatramat – Faglig støttetil amatørteater”. 

Formålet med nærværende projekt er at udveksle viden og erfaringer. Dets 
mål er at opbygge et fagligt grundlag for at skabe et nyt polsk teaterfællesskab. 
Denne idé har rødder i en over hundrede år gammel polsk traditionog var en in-
tegreret del af den polske teaterkultur, indtil det tidspunkt, hvor det nye politiske 
system gjorde det umuligt at gennemføre en aktiv fortsættelse af denne. 

De europæiske partnere i projektet er repræsentanter for amatørteater fra Dan-
mark, Frankrig og Tyskland: DATS, Landsforeningen for dramatisk virksomhed, 
FNCTA, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation samt 
Bund Deutscher Amateurtheater. Til de polske partnere hører Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego samt Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian. Rollen 
som koordinator udfyldes af Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka.

I august 2013 fikTowarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka rang som 
det polske hovedsæde forDen Internationale Amatørteater Sammenslutning 
AITA/IATA. Den faglige støtte, vi fik fra vores venner under europæiske og 
globale konferencer - også med deltagelse af polske teatergrupper i internatio-
nale festivaler - hjalp med til at oplyse horisonten, både for debattørerne, for 
talerne og for organisatorerne.

Under møder med teatermiljøet i Bielsko-Białe, Szczecin og Warszawa, og ved 
internationale sammenkomster i Berlin, København, Paris, Rødekro og Wars-
zawa, havde vi mulighed for at diskutere spørgsmålet om teaterfolkets aktuelle 
behov - de som arbejder med amatører - og vi havde mulighed for at overveje, 
hvilke løsninger der ville kunne tilfredsstille disse behov. 

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka samler alle polske teaterdel-
tagere, som har ønsker og føler behov for gensidig udvikling af håndværket,  
af værksteder og mulighed for aktiv deltagelse i teatrets kulturliv, ikke kun på 
lokalt plan, men overalt i ind- og udland. I fællesskab er vi i stand til at etablere 
en dialog med offentligheden, med henblik på at forbedre betingelserne for at 
indhente erfaringer og skabe teater.

Efter 15 måneder med projektet er vi utvivlsomt blevet mere modne, mo-
digere og bedre forberedte til den mission, vi har påtaget os om at genetablere 
teatersamfundet.

Simon Blaschko
Formand for Towarzystwo Teatralny im. Jędrzeja Cierniaka
Polish Theatre Society
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… Og det forholdt sig således

Disse tekster er skrevet om og om igen, overen periode på fyrre år.
De blev skrevet, hver gang jeg prøvede at finde ud af, hvad et barn er, og hvad 

teater er for noget. De spørgsmål jeg har forsøgt at svare på, er spørgsmål om 
oprindelsen: Tankens oprindelse, sprogets oprindelse, oprindelsen til at vi alle, 
hver og en, er begyndt at udtrykke os. 

De som med deres opdagelser (forskning, arbejde, tekster) har hjulpet mig 
med disse spørgsmål er Lewis Carroll1, Jan Dormani2, Janusz Korczakii3, Jean 
Piaget4 og Stefan Szuman5 - det er dem, jeg oftest vender tilbage til i bibliogra-
fien, og de modtager min tak i fodnoterne. 

Men hverken alle disse spørgsmål eller denne bog ville være opstået, hvis det 
ikke var for én ting: Det ene barn, sammen med hvem man er, fra det bliver født. 
Sit eget barn. Det var det barn, som gav mig voksne den største oplevelse i livet: 
At være vidne til virkelighedens opståen helt fra begyndelsen. Takket være dette 
blev jeg en mere forstående lytter og teatertilskuer.
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Newtons æble

Såfremt der blandt de spørgsmål, der som regel stilles i slutningenaf de spørge-
skemaer, som voksne besvarer i tide og utide, om interesser og arbejde, i stedet 
for det lakoniske spørgsmål: ”Hvad er dine fritidsinteresser”, stilledes et andet 
spørgsmål, nemlig: ”Hvad var din yndlingsleg i barndommen?” – og hvis svar-
personen gjorde sig anstrengelser for at besvare spørgsmålet alvorligt - hvis han 
ønskede og var i stand til at svare på det - så tror jeg, at de ville finde ud af en hel 
masse usædvanlige ting om sig selv. 

De ville nemlig med forbløffelse kunne notere sig, at de traf beslutning om 
deres vokseninteresser, erhvervsvalg, kunstneriske eller videnskabelige aspiratio-
ner, med andre ord – om hele livsværket i en alder af tre, fireeller fem år. At de 
besluttede sig under de handlinger, som af de ældre blev betegnet som tidsspilde, 
snurren med snurretoppe, dumme spørgsmål, leg. At de snarere traf beslutninger 
under deres egne, ensomme handlinger, skjult for de voksnes blikke, end under 
de lege som omhyggeligt var lagt til rette af opdragerne som ”lærerige lege”, som 
havde et ”lærerigt indhold”, og som var udstyret med en efter barnets udviklings-
trin forståelig morale. 

Jeg taler selvfølgelig her om vores alle sammens barndom. Uden at vi havde 
nogen ide om, at vi gennemførte en tankeproces, foretog vi dengang selvstæn-
digt de første enorme og komplicerede handlinger, der er forbundet med at lære 
denne ukendte verden at kende, hvori vi pludselig befandt os, efter at være blevet 
født. Vi var omgivet af uforståelige genstande, personer og handlinger. Vi be-
fandt os i situationer, hvis mening vi søgte at fatte. I disse situationer anstrengte 
vi os for at erobre et for os sikkert sted, ikke kun ved at tilpasse os til dem, men 
også ved at skabe en egen verden imod dem, en verden hvor vi kunne udtrykke 
egne behov, følelser og tanker. Og i denne adfærd var der intet som vi ikke også 

senere, da vi blev voksne, uafbrudt erfarede og foretog os – for det er altid sådan, 
at når vi lærer verden at kende, så skaber vi samtidigt vores egen verden. 

Måske var det kun den måde, på hvilken vi var i stand til at tænke og erken-
de, der var anderledes i barndommen, eller måske først og fremmest den måde 
hvorpå vi udtrykte vores tanker og ønsker. Eftersom vi endnu ikke var i stand til 
at adskille det, der udgjorde vores tanker fra den virkelige verden, som omgav os, 
så var vores tænkning præget af genstande, handlinger og situationer, og under 
vores ensomme leg skabte vi forestillinger, der for os var fyldt med mening. Disse 
forestillingsbilleder skabte vi for os selv, under forskellige gøremål, som var skjult 
for de voksne, og vi anvendte genstande, som var tilgængelige for os børn, men 
som måtte skjules, fordi vi kendte deres sande indhold, hvilket for os var det vig-
tigste. Vores forståelse af verden udtrykte vi derfor ofte uden brug af ord – for vi 
kendte dem endnu ikke, eller også var vi ikke i stand til at udtrykke vores upræ-
cise tanker med dem, eller det er muligt at vi ikke forstod, hvorfor vi netop skulle 
gøre brug af ord, og ikke dans, papir og farveblyant eller en stol. Således udtrykte 
vi vores egen overbevisning, interesser, drømme. Og vi gennemførte disse vores 
første forestillingsbilleder, følelsesbilleder, uden at have mistanke om, at vi med 
disse traf beslutning om hele livet, at disse billeder ville blive en del af os, at de 
ville vende tilbage, og kræve fornyet gennemførelse af den voksne. 

En toårige drengs yndlingsbeskæftigelse var at trække tråde ud af forskellige ty-
per stof. Han var mest interesseret i mangefarvede, ternede mønstre, i at undersøge 
trådens forløb, og hvordan den var flettet ind i stoffet. En femårig dreng hørte at 
mennesker kalder solsikker for solsikker, fordi blomsterne altid vender sig efter solen. 
Herefter var drengens yndlingsbeskæftigelse at opholde sig i haven, hvor han vendte 
solsikkehovederne mod solen. En fireårig pige udtalte en t-lyd i stedet for bogstavet 
”k”. Når en af hendes udtalelser, som for eksempel ”Jeg tan tøre om tap”, fik de voksne 
til at le og komme med sjove kommentarer, så var pigens vigtigste leg efterfølgende, 
at stille sig op på bordet i et tomt rum, hvor hun holdt højlydte taler på et underligt 
sprog, fyldt med udråb, gestikuleren og sang, men med totalt fravær af kendte ord. 
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Lad os undlade de kommentarer,som en psykolog eller pædagog ville hæfte på 
disse handlinger; folk som beskæftiger sig med kunst, vil utvivlsomt lægge vægt 
på teateraspektet – forstået på den måde at barnet udfører det, som det føler 
eller udtænker. Denne teaterudførelse af egen verden i en ukendt og uforståelig 
verden, denne ”teaterform” som anvendes til at udtrykke egne drømme og tilbø-
jeligheder, havde afgørende betydning for deres liv. Drengen som trak tråde ud 
af stof, blev tekstilingeniør og grundlagde en klædefabrik i England. Pigen som 
holdt taler blev forfatterinde, og som forfatterinde var hun specielt begejstret for 
den polske digter Boleslaw Lesmians poesi, og beskæftigede sig i øvrigt med tea-
ter. Drengen som hjalp solsikkerne med deres bevægelser mod solen påbegyndte 
et landbrugsstudie, og specialiserede sig i plantegenetik, hans ph.d.-afhandling 
handlede om solsikker. 

Og hvad med Newtons æble? Jeg spekulerer på, hvornår det egentligt faldt 
ned. Faldt det ned, mens Isaac var barn, og vendte det pludselig tilbage i erin-
dringen med dette betydningsfyldte billedsprog, hvor nogen (hvem?) sørger for 
at æblet falder, og månen hænger? Eller faldt det først ned, mens denne store 
videnskabsmand kæmpede med sit problem? Det er ikke i dag muligt at besvare 
dette spørgsmål, og – når alt kommer til alt – så har det egentligt heller ikke den 
store betydning. Den måde vi som børn tænker i billeder på, og som vi anvender 
fra de tidligste lege, forlader os heldigvis aldrig sådan for alvor, uanset om vi 
ønsker det eller ej. For det er stadig den samme udforskning af verden, og det er 
kun måden vi gør det på, der ændrer sig en smule. Og dette er godt at erindre 
sig, uanset hvilken skabende opgave vi beskæftiger os med, og altså også når vi 
instruerer børn.

Kongen på to kami 

Vi taler. Ordenes sprog er noget ganske indlysende for os, noget vi betjener os 
af mere eller mindre kompetent, noget vi anvender uafbrudt. Og hvad er sprog? 
”Hvis der ikke er nogen der spørger mig om det, så ved jeg det; når jeg imidlertid 
skal forklare det for spørgeren, så ved jeg det ikke. ” Sådan forklarer Sankt Augustin 
om tiden i sine Bekendelser. Om sprog kan hver eneste af os sige det samme. Kun 
som mindre børn, der opholder sig i en uforståelig verden, er vi i stand til lære den 
uforståelige verden af ord, på samme måde som vi lærte resten af verden at kende. 

For de voksne er verden fuldt forståelig. Den er blevet udforsket og sat i system 
på forskellige måder. De voksne er dem, der forstår verden. Ting og handlinger 
har for dem deres fastlagte plads, som stemmer overens med det fastlagte hie-
rarki, alle livets enkelte områder har deres regler og fremgangsmåder. Det er en 
færdig verden, uden store overraskelser og hemmeligheder; en navngivet verden. 
Til sådan en verden passer ordene så præcist og gennemsigtigt… de er så gen-
nemsigtige, at man ikke bemærker dem enkeltvis. De er svarene på et begrænset 
antal genstande, handlinger, følelser eller begreber, og de vil vedblivende være 
fast knyttet til disse. Og hvis det hænder, at et ukendt ord tiltvinger sig adgang til 
denne orden, så vil det enten blive afvist som en fejl, som ikke eksisterende, og vil 
derfor blive afvist, eller det vil blive anerkendt som svaret på en ny, hidtil ukendt, 
genstand eller et nyt fænomen indenfor et kendt område, og i så fald vil det uden 
undren blive indbefattet i det voksne menneskes mængde af ubemærkede ord.

For børnene er verden uforståelig. Børn er de som ikke forstår verden, og 
derfor er de i stand til at undres. For dem er alt uforståeligt – hver eneste ting, 
hver handling, hvert ord. Det vides ikke hvilket formål de tjener, hvordan de 
skal behandles. Forbindelsen mellem dem er uforståelig. For at kunne bevæ-
ge og orientere sig i et sådant miljø, er børn nødt til ustandselig at undersøge 
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dem, bruge dem og afprøve dem. De har behov for at lære verden at kende, 
og de begynder med det, som er det nærmeste, det som lader sig røre, fange, 
smage, nå. I disse tidligste undersøgende lege, som vækker forældrenes og in-
stitutionspersonalets latter eller frygt, er alt muligt – at blande sennep med 
marmelade, putte fingrene ind i el-kontakten for at lyse som en pære, rulle 
glad rundt på gulvet i stedet for bolde. Der er jo ikke andre måder, hvorpå 
man kan overbevise sig om, hvad det er for en ting, og hvordan den er. Børn 
kan ganske vist spørge ældre, og det gør de også ofte (for eksempel: ”hvad er 
et glas”, ”hvad er sne”), men de voksne kender ikke svaret; kun filosoffer har  
i århundreder på forskellige måder prøvet at besvare barnlige spørgsmål. 

De første ”miav” og ”vuf” var noget som man kunne stryge hen over pelsen. En 
eller anden dag fandt vi ud af at det er en ”kat” og en ”hund”. Der kom nogle nye, 
ukendte ting ind i vores verden – ord. Fra forskellige sider (også fra de bøger der 
blev læst højt for os) kom der stadig flere af dem. De voksede til en selvstændig, 
hemmelig virkelighed, som vi blev nødt til at lære at kende, lige så godt som de 
genstande der omgav os. Vi legede med dem på samme måde som de genstande, 
der var inden for rækkevidde, og når vi gjorde det, forsøgte vi at finde ud af, hvad 
det enkelte ord var, og hvad man kan gøre med ordet – hvilke egenskaber det 
har, opbygning, hvad kan man bruge det til, ”hvad man kan gøre ved det”. Når 
vi behandlede ordene som materielle ting, som eksisterede i endnu en uforståelig 
verden, havde vi ikke nogen ide om, at netop på denne måde kom vi til at vide 
mest om dem – uden at vide noget om sprog. Således behandlede vi dem på linje 
med digtere, og således undersøgte vi sproget som hærdede logikere og filosoffer. 

Under vores leg blev utilgængelige og uopnåelige genstande erstattet af ord. Det 
var tilstrækkeligt at udtale dem, og pludselig eksisterede de lige så uomtvisteligt som 
et bjerg eller et bord. Når de var forbundet med hinanden, skabte de to genstande 
en enkelt ting – netop den som vi havde behov for. Adskilt fra hinanden blev de 
til genstande, hvis anvendelighed først skulle afprøves. Således modtog vi også de 
ord, som ankom til os fra de voksnes verden – altid med en vis undren, men i god 

tro; for alle de genstande og de handlinger kunne indtræffe, eftersom ordet kunne 
indtræffe. Alt var muligt i denne enorme verden af ting og ord. Ubevidst, uden at 
være klar over det, hjalp vi denne verden. Når vi forbandt ord med ord, tilpassede 
ord og splittede dem op, vendte dem om – alle disse fremgangsmåder, som vi først 
havde afprøvet på genstande, anvendte vi på sproget.

Nogle få af os var netop blevet færdige med at lytte til Julesalmen ”Guds fødsel”, 
da en halvtredsårig herre sagde: ”I denne julesalme er der et ord, som var et vældigt 
problem i mit liv - kami -den dødelige konge på to kami. For nyligt fandt jeg ud af, 
at kami på hebraisk betyder noget i retning af ”amt”.(Oversætterens anmærkning: 
på polsk kan en sætning i julesalmen ”Bóg się rodzi” (Gud fødes) nemt udtales eller 
forstås forkert. Sætningen ”Śmiertelny Król nad wiekami” (En dødelig Konge i år-
hundreder) forstås ofte af børn som ” En dødelig Konge på to kami” - hvor ”kami” 
ingen betydning har på polsk. Det sker, fordi de deler ordene forkert, og får dem 
til at lyde: Śmiertelny Król na dwiekami).

Jeg var så forbløffet over, hvor længe han havde holdt fast i sin barnlige tankegang 
om ordenes verden, som fik ham tilsom voksen ikkeat accepterebegrebet ”århundre-
der”, dette abstrakte tidsmål, at jeg endda glemte at spørge om, hvordan de ”kami” 
så ud i hans barndom. Ærgerligt. Problemet ”kami” overbeviste mig endnu en gang 
om, at når man skriver noget for børn, er det nødvendigtikke mindst at vide, hvad 
børn ikke ved. Det er nødvendigt samtidigt at være digter, filosof og barn.
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Anden og Hamlet i Dormans 
version

Tæppet går. Jeg ser et prægtigt kostume – sådan et kostume, som jeg har set 
snesevis af gange i teatret, når man har vist kedelige historiske teaterforestillinger 
for mig. Fra et sted bag skærmbrædderne kommer to underligt udklædte grupper 
mennesker, som med ordene fra Shakespeares Hamlet udnævner sig til skuespil-
lere, og samtidigt bebuder den kommende forestilling. 

Jeg betragtede ligegyldigt forestillingen. Scenen blev oplyst. På det højre 
skærmbræt læste jeg teksten; ”Hamlet”. Prosceniet blev optaget af to ænder på 
hjul, udstyret med stænger, den ene gul, den anden blå. Ænderne blev præsente-
ret for hinanden af skuespillerne. Og alt hvad der derefter foregik, opfattede jeg 
som rivaliseringen mellem to skuespillertrupper, med ”stangførerne” forrest, om 
de smukkest udklædte ænder. 

Jeg følte mig ikke blændet af forestillingen, jeg blev ikke overrasket og heller 
ikke irriteret. Jeg havde intet at sige om den, ikke noget der gav anledning til ef-
tertanke. Såvel ænderne som Hamlet havde min begrænsede interesse, selv om jeg 
med nogen beklagelse mistænkte, at denne shakespeareske snare var opstillet for 
mig, den voksne, for at jeg gennem citater fra Hamlet og denne tekst skulle god-
tage ænderne på hjul, og på denne måde forlige mig med deres barnlige charme.

Der forløb en uge. Jo mere det jeg forstod under forestillingen, gled ud af 
min erindring, des mere lyste teatret op. Og på samme måde denne langsomt 
afdækkede, ubevægelige skuespiller, belyst af noget, klædt i et eller andet, et ab-
solut produkt af teatrets teknik og garderobe. Fra bag den hvide scenebaggrund 
kommer resten af de udøvende frem – og nu er jeg ikke det ringeste i tvivl om,  
i hvilket teater jeg befinder mig: I Shakespeare-teatret, blandt konger, blandt 
skuespillere forklædt som konger og damer, ukonventionelt påklædt, ikke tilhørende 

nogen konkret periode. Det lyser op i horisonten, scenen er fuld af blå luft, nu 
kan de mærkeligste skabninger komme frem – selv ænder på hjul. En verden på 
grænsen mellem søvn og hverdag, vidunder og børnehave. 

Skuespillerne er her et sted midt imellem. De besidder ikke den effektive ag-
gressivitet, med hvilken den rutinerede skuespiller henvender sig til publikum. 
De bevæger sig roligt, taler stille, i alt hvad de viderebringer er de delikate og 
naive. Man har lyst til at sige, at i stedet for de skarpe og klare midler fra skue-
spilkunsten opnår de en form for godmodighed – store menneskers godmodige 
tillid, som de blander med deres kostumer og den måde de kommunikerer med 
hinanden på. De er så godmodige, at de til sidst må forveksles med ænder. Og 
når der viser sig en Fremmed -over verdens daglige stridigheder om førsteret og 
dragter, hvor man køber æbler, rejser rundt, søger, bedrager, flygter og på vidun-
derlig vis forstiller sig, så vil det ikke være til at vide, om det er en pingvin eller 
Prinsesse Ariel.

Jeg overværede et Shakespeare-stykke for børn. Og da jeg var sikker på at det 
var overstået, at jeg klarede den forestilling, så begyndte de oplyste billeder ved-
holdende at vende tilbage – at komme frem fra skuespillernes mørke kostumer, 
den gyldne glans fra en krone, den hvide (eller lyseblå?) klarhed fra lange kjoler, 
en pingvin ophængt i en aureole. Lyset fra disse billeder kom fra et sted uden for 
teatret, de havde intet til fælles med der, hvor elektrikeren sad, med scenetek-
nikkerne, med Shakespeare. Det var en følelse, som jeg kendte, som ledsagede 
vigtige begivenheder i barndommen. Fra dette punkt begyndte jeg igen at få 
brikkerne fra skuespillet til at falde på plads.

Det var ikke længere en skuespiller i punktbelysning – men en aftenlampe, 
som jeg så for første gang, lyset i fløjlslampeskærmen med frynser. Og måske 
en far som var højtideligt klædt på til en eller anden begivenhed – det var min 
forestilling om hans skønhed og storhed. Det var ikke kronens glans – det var 
glans fra ringen, som papegøjen trak op fra lirekassemandens kuffert. Det var 
ikke skuespillerindernes aftenkjoler og buk - men vores kjoler og buk, for et 
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øjeblik stjålet fra mor, fundet i det store skab. Hvor gamle var vi dengang? Fire, 
fem – højst. Og det varheller ikkeen pingvin som hang i en snor - eller Prinses-
seAriel – blot svæven i drømme i den ubegrænsede luft. 

Jo længere væk fra denne forestilling, jo mere pirrer den nysgerrigheden,  
og mennesket omdanner den til sin egen verden. Alt er så fint og sart her, næsten 
uberørt. En skuespiller lægger hånden på skulderen af en anden skuespiller, som 
ønskede han at vække barnet. Dette skuespil er uden begrænsninger, dette teater 
fyldt med stille antydninger, stemmer, hvisken fra barndommen. Og det er over-
hovedet ikke vigtigt, hvad der siges fra scenen, kun hvordan det bliver sagt. At 
man taler stille. At det rytmiske tryk som følger teksten, ligger tungt på de rigtige 
ord. Og endelig at denne tekst, når den gentages mange gange, giver en følelse af 
at distancere sig, som fra et lidt for hurtigt løb. 

Hvorfor skete det for mig? Jeg ønsker ikke at vide det. Jeg skriver det blot 
ned – det er teatrets magi, en magi jeg tror på, og som jeg underkaster mig uden 
modstand. Men denne magi kan kun virke på betingelse af, at den ødelægger 
skuespillet for tilskueren, at den ødelægger det på vegne af de mest intime og pri-
vate sager. Jeg tror på, at teatrets forvarsel er kendt for os, fra det øjeblik vi første 
gang åbner øjnene, selv om vi måske aldrig finder ud af, hvor tidligt vi levede 
i dets omkreds. Til dette forvarsel tilføjes der praktisk taget intet senere. Nogle 
gange finder vi det på ny. Det giver lyd fra sig, når det bliver sat i bevægelse på 
en tilstrækkeligt fin måde, ubetydeligt, næsten som på trods af os. Og derfor må 
det skuespil som ønsker at henvise til publikums ubevidste oplevelser, anvende 
princippet med at bortlede opmærksomheden, princippet med ”falske spor”. 

Teatret vil aldrig blive i stand til at overbringe noget som helst på en effektiv 
måde, vil aldrig kunne vise noget direkte. Teatrets handling består først og frem-
mest i at bortlede opmærksomheden. Det henleder opmærksomheden på det, 
som det ”bortleder opmærksomheden fra”. Det er den mekanisme som virker 
stærkest på det, som hos mennesket er forblevet fra barndommen. Vi prøver 
at bortlede barnets opmærksomhed fra den æske tændstikker, som det ønsker  

at lege med. Hele barnets forestillingsverden, vilje, alle dets følelser er opfyldt af 
tændstikkerne. Jo flere små fugle, ure og tricks vi viser i stedet for, jo mere og jo 
højere vil det råbe og skrige. 

På denne måde kom jeg til at forstå det poetiske i Dormans teater. For det 
er netop den skuespiller der vender ryggen mod publikum, som tager hele op-
mærksomheden, netop fordi han stod med ryggen mod publikum. Skuespillere 
som ikke ”spiller” i den professionelle betydning af ordet – og som netop derfor 
huskes så godt! Trivielle, barnlige fra børnehaven kendte tekster, som vi har fået 
besked på at fremsige, forøger kostumernes teatralskhed. Og teksten: ”Hamlet”? 
– citater fra Shakespeare? To ænder på hjul? – det er jo netop også ”falske spor”! 
Og endelig pingvinen, som bortleder opmærksomheden fra det, som blev vist 
tidligere, den hjælper med at udviske, glemme og ødelægge hele forestillingen.

Denne perverterede tankegang findes i alt, som er bedst blandt det, jeg har set 
hos Dorman. Jeg erindrer forestillingen, ”Hvad er klokken”? (polsk: która godzina)
i Wojciechowskis opførelse. En porcelænsfigur med en højde på 20 centimeter, på 
et opretstående klaver, næsten usynlig fra den afstand hvor jeg havde plads. Det er 
sjovt, men jeg tænkte ikke et øjeblik over, at figuren var for lille. Mens forestillingen 
stod på, gentog jeg hele tiden for mig selv: ”Gid fanden ville tage de skuespillere, de 
dækker hele tiden for den! ” Man så kun det, som man ikke så.
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… Det samme endnu en gang

Det 20. århundrede kaldes ofte de store opdagelsers århundrede, og vi kan finde 
mange argumenter for denne betegnelse. Næsten alle opfindelser til dagligt brug 
som vi anvender i dag, opstod i dette århundrede, på den anden side er der lærde 
som hævder, at de sidste 15 år har tilført videnskaben mere kvalitet, end de hid-
tidige opdagelser i løbet af de sidste par tusind år. Men hvem ved, om det 20. 
århundredes største opdagelse ikke er barnet.

Hvad var barnet da, inden det blev opdaget? Det blev født, det voksede – og 
det voksede, fordi det skulle være voksent. Og derfor blev det vurderet og forstået 
ud fra synspunktet om, hvad det ville blive en gang i fremtiden, og hvad det skulle 
blive. Barnet blev således kun forstået som en kommende – og således ufuldkom-
men – voksen. Man lagde i særdeleshed mærke til, hvad barnet endnu ikke har, altså 
hvad det mangler, for at blive et voksent menneske. Dette negative kriterium for 
forståelsen af barndommen definerede opdragelsesmåden og den uddannelse barnet 
modtog. Vores forfædre var langt fra den tanke, at barnet kunne lære af sig selv, og at 
børn kunne lære gensidigt af hinanden, under deres egen leg. Jo mere omhyggeligt 
man ønskede at opdrage barnet – eksempelvis kan man her anføre tronfølgere i teen-
agealderen – des hurtigere blev det stillet overfor en voksen præceptor, filosof eller 
kriger, hvis opgave var så hurtigt som muligt at tilføre barnet det, man ikke kan tilføre 
kongen. Det er i øvrigt nok at se på ligheden mellem børn på gamle malerier. Hvis 
de overhovedet blev malet, så anstrengte man sig normalt ikke med at indfange de 
anderledes proportioner mellem krop og hoved – som et resultat af dette malede man 
ikke børn, men fremtidige voksne. En miniature af et voksent menneske – således 
har synet på barnet været i løbet af de sidste par tusind år. 

På trods af hele den skepsis som vi i dag nærer mod vores egen civilisation, og 
særligt mod dens gerninger i dette århundrede, så blev barnet som barn forstået 

– barnet i sin anderledeshed; det blev ikke opdaget andre steder, men netop i den 
vestlige kulturkreds, og det skete ved et århundredskifte, ved indgangen til det 
20. århundrede.

Med profetisk skarphed blev det forstået af den socialt engagerede pædagog, 
svenskeren Ellen Key, som forsynede den bog hun udgav i 1900 med titlen bar-
nets århundrede. Den opdagelse som titlen angiver, formede epokens udsyn, og 
det lader til at den blev afgørende for den videnskabelige psykologi i det 19. 
århundrede, som – efter at være blevet til udviklingspsykologi – måtte finde et 
naturligt udgangspunkt, så som menneskets barndom.

Jeg ved for lidt til at udbrede mig om dette tema og tale om store opda-
gere eller foregangsmænd indenfor barndommen. Det er også overflødigt at 
tilføje, at det foregik langsomt og gradvist. Det forekommer derimod at være 
vigtigt, at barnet bibragte kulturen to betydelige fordele. For det første – bar-
net blev opdaget for barnet, med tanke for barnet selv. For det andet – barnet 
blev opdaget for de voksne. Og således blev det endeligt bemærket, at dette 
hidtil ufuldstændige menneske  medbringer alt det til verden, som er betin-
gelsen for en effektiv opdragelse. Man så et aktivt og fuldt skabende væsen  
i barnet, som kun adskiller sig fra den voksne ved at være en anderledes ska-
ber. Psykologiske observationer af barneårene – hvoraf den jeg kender bedst 
er den store schweiziske lærde, Jean Piaget – afslører komplicerede kognitive 
processer, som opstår under barnets egen utvungne leg, samt under børns 
fælles leg, som fuldstændig ændrede den voksnes rolle i opdragelsen. Disse 
burde herefter i stadig voksende grad begrænse sig til at skabe betingelser og 
stimulere udviklingen og dermed trække sig tilbage fra direkte indblanding 
i opdragelsesprocessen. I Polen blev en stor fortaler og praktisk udøver af 
selvstændig opdragelse Janusz Korczak. I den liste han udarbejdede over ret-
tigheder, som han påberåbte sig på barnets vegne, befandt der sig på et iøjne-
faldende sted BARNETS RET TIL AT VÆRE DEN, DET ER – et postulat 
om at behandle barnet som ligeværdig.
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Denne forståelse af den specifikke karakter af barndommen ændrede også på 
hele vores viden om mennesket. Sigmund Freuds skabende psykoanalyse afdæk-
kede det komplicerede lag fra de allertidligste erfaringer, som er iboende i os 
alle, og som er ansvarligt for vores ”modne” voksenliv. Jean Piaget beviste, at den 
højst logiske og symbolske tankeform, som får børn til at anbringe en snegl på 
en æske, og kalde den en kat på en mur, er den samme tankeform som gjorde det 
muligt for Einstein at formulere sin relativitetsteori. Den hollandske videnskabs-
mand Johan Huizinga observerede i legen – denne trivielle, kun netop tolererede 
beskæftigelse for de yngste – kilden til den menneskelige kultur. Ad forskellige 
stier sigtede de alle mod det, som Witold Gombrowicz noget senere rammende 
betegnede som ”at være med barn bag øret6”. Og hvad kan der også siges om 
den vældige opdagelse af børns malerkunst? – en opdagelse der bogstavelig talt 
er sket indenfor de sidste 10-20 år! Når man sammenligner den med de ting der 
udføres af voksne, bør det bemærkes, at kunstneren er et barn – blot et lidt mere 
bevidst barn (Den polske forfatter Stanisław Barańczak kaldte digteren for ”et 
bevidst barn”).

Alice i virkelighedens land

- Ja, jeg vil med fornøjelse antage dig! - sagde dronningen. Du får femten øre 
om ugen og syltetøj hver anden dag. 
Alice kunne ikke lade være med at le, da hun svarede:  
- Tak, men jeg vil ikke have den plads - og jeg bryder mig for resten heller 
ikke om syltetøj.
- Men det er fint syltetøj – sagde Dronningen.
- Ja, i dag vil jeg i hvert fald ikke have noget.
- Nej, det kunne du heller ikke få, selv om du aldrig så gerne ville, svarede 
dronningen. For reglen er: Syltetøj i morgen og syltetøj i går - men aldrig 
syltetøj i dag.
- Men en gang imellem må det vel blive ”syltetøj i dag”, indvendte Alice.
- Nej, det kan det aldrig blive, sagde dronningen. Det er syltetøj hver anden 
dag, men i dag er det ikke hver anden dag, forstår du7?

Denne ”frygteligt indviklede” historie – som Alice kaldte den – beskriver på glim-
rende måde den proces, det er at opdrage et barn, hvilket i de voksnes forståelse næ-
sten fuldstændigt identificeres med læreprocessen. Alle opdragende tiltag har jo et 
eller andet ”i morgen” som formål: Det er et fremtidigt, dannet medlem af samfun-
det – og det som de voksne anvender til at hjælpe med at opdrage barnet til fremti-
den, er deres færdige viden, altså noget som stammer fra ”i går”. Denne ”gårsdagens-
morgendagens” natur er ikke blot indeholdt i børnehave- og skoleundervisningen; 
den er også i betydeligt omfang indeholdt i kunst beregnet for børn, specielt den 
som anvendes af pædagoger og lærere. Den er i særdeleshed indeholdt i de person-
lige egenskaber, ”positive” figurer i mange børnebøger eller teaterforestillinger, som  
i overdreven grad indeholder attråværdige træk for fremtidige voksne individer 
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eller en fordømmende holdning over for mangel på sådanne egenskaber. Den lit-
terære eksemplificering er ikke sjældent historisk, den stammer fra fortiden – det 
er ligegyldigt om eksemplet for hvordan man klarer sig, er Ridderen på Glasbjerget 
eller den polske frihedshelt, Tadeusz Kościuszko.  

Denne fremgangsmåde – som forekommer at være: Den eneste, for de voksnes 
korrekt programmerende diakroniske tænkemåde – er imidlertid også mulig på be-
kostning af en drastisk udeladelse. Nemlig den at man ignorerer barnet som barn, 
det vil sige som barnet er i øjeblikket. Det stiller spørgsmålstegn ved barnets ret til 
”kun at være barn”, retten til at få ”syltetøj i dag”. 

Idet jeg er bevidst om denne udeladelse, men også om behovet for og værdien 
af opdragelse, og idet jeg forudsætter det uundgåelige i, at den voksne er overlegen  
i denne proces, ønsker jeg at overveje den mentale proces, som barnet må gen-
nemføre selvstændigt, uden hensyntagen til formalitetsgraden i opdragelses- og 
indlæringsprocessen, altid selvstændigt – og jo yngre, des mere selvstændigt –  
i kontakten med den færdige og af de voksne på forhånd organiserede verden. 

Et lille barn befinder sig ”i begyndelsen af tiden”. Dets tid er en fremragende mo-
del af nutiden – fyldt med synkronisering, og den eneste mulighed for at gå tilbage  
i tiden, er ved hjælp af de ældres tilværelse, forældre eller bedsteforældre, og den 
eneste fremtid er barnets frie drømme - uhæmmet af de faktiske forhold. 

I denne nutid opholder alle de ord sig, som kommer fra voksne eller jævnald-
rende, alle de personer der er set for første gang; hændelser, situationer, genstande, 
og handlinger som er udført af andre. For eksempel står en skikkelse fra en drøm 
ved siden af barnets seng, på samme måde som far eller mor, og navnet ”mor” er en 
del af hendes natur. I deres samtidige eksistens ved siden af hinanden – på samme 
plan, uden nogen form for hierarki – kan de ikke indgå i en årsags-virkning sam-
menhæng, det er ikke muligt at indordne dem diakronisk. De udgør kaos. 

Et lille barn er omgivet af kaos, virkeligheden er desintegreret. Man kan sige 
– og det er allerede blevet sagt flere gange – at et lille barns situation i verden 
minder om urmenneskets situation. Man kan således også sige, at den første 

funktion som mennesket udfylder på jorden, er en kosmogonisk funktion, det 
vil sige en som har til hensigt at bringe orden i kaos, skaber af et kosmos. 

Det er den funktion som barnet og urmennesket begge opfylder – ved siden 
af alle de utvivlsomme forskelle – på følgende måde. Jean Piaget siger om det: 

Barnet har en særdeles forunderlig evne til at svare på alle spørgsmål ved 
hjælp af en eller anden hypotese, eller et uventet argument, som fjerner alle 
vanskeligheder [...]; rigdommen i de uventede barnlige hypoteser minder 
mere om frodigheden hos symbolismemystikere eller en fortolkende para-
noisk tilstand, end de voksnes overraskende manøvrer, for eksempel når de 
er til eksamen8. 

Alle ting som i barnets tanker eksisterer ved siden af hinanden – gennem selve 
den faktuelle naboeksistens – forbinder sig med hinanden, og det at barnet altid 
og for enhver pris finder en begrundelse for, at de forbinder sig, og hvorfor de 
forbinder sig, vidner om dets spontane tendens til at forbinde ting og et behov 
for at forbinde totalt forskellige ting med hinanden. 

Alt forbindes med alt, alt kan forbindes med alt, ud fra princippet om at 
man finder en direkte lighed og resultatsammenhæng – særlig usædvanlig fordi 
der ikke er foretaget nogen forudgående analyser. Hvert enkelt barn finder fra 
tilfælde til tilfælde en sådan lighed (og urmennesket – takket være skabelsen af 
et sammenhængende modsætningssystem), det vil sige, at det på sin måde orga-
niserer den omgivende virkelighed. Det lærer at kende, inden det ved, at ”jeget” 
lærer at kende. Det tænker i analogier, inden det ved, at det overhovedet tænker. 

Børn er overbeviste om, at forbindelsen mellem alt er en selvfølge, verden er 
noget på forhånd givet. Deres udforskning i denne tidlige fase baserer sig på over-
bevisningen om en forbindelse mellem alt, og et formål med alt. De har derfor fået 
medgivet en følelse (eller måske en forudanelse) om helhed, de ser verden– siger 
Piaget – ”som om den tidligere var konstrueret af deres egen intelligens”9.
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Barnet iscenesætter en verden for sig selv, af oplysninger som det modtager fra 
andre, ældre – sådan som urmennesket oprindeligt skabte verden ud fra naturens 
oplysninger. Når barnet indgår i en gensidig påvirkning med de voksnes miljø, 
mens det leger alene eller med andre børn (og måske anvender det her ubevidst 
det, som er tilbage af den gamle kosmogoni, bevaret i fælles lege, som er arvet fra 
folketraditionerne) skaber det sin egen virkelighed. Først meget senere bliver det  
i stand til at forbinde de elementer i en årsags-virkning sammenhæng, altså at 
kunne sætte de diakroniske processer i gang. 

Først da vil det forstå de historier, som det har fået fortalt af de voksne, eller 
som det selv har fortalt dem. De kosmogoniske, skabende handlinger fra den tid-
lige barndom er på en naturlig måde en konsekvens af udviklingsprocesserne og 
tidligere fabulerende handlinger. Menneskeheden har i sin hidtidige udvikling 
gennemgået en lignende proces: Sådan som barnet fra kosmogoniske handlinger 
er gået over til fabulerende handlinger, således ændrer det stationære samfund sig 
til et historisk samfund (”diakronisk”). Det forekommer i dag at være hævet over 
enhver tvivl, at indenfor ontogenesen og fylogenesen kommer den kosmogoni-
ske funktion før årsags-virkning organiseringen af virkeligheden.  

De mest fremragende præstationer indenfor litteraturen, hvor hovedpersonen 
er et barn, har som tema ufravigeligt netop kosmogoniske handlinger. For at gen-
nemføre dem trofast og bevidst, på vegne af hovedpersonen, som ikke er bevidst 
om egne udforskende mekanismer, stiller de barnet i en situation som fremmed, 
”afviger”. Situationen foregår altid på grænsen mellem to verdener: Den velkendte, 
nærmiljøet – og en underlig og uforståelig virkelighed, hvor der hersker mystiske 
love. De uklare, brudte strukturerer i disse værker klart tættere på strukturen i tid-
ligere kosmogoniske myter end en sammenhængende episk fortælling. 

Sådan er først og fremmest Alice – i eventyrland og bakspejlet. Begge historier 
fortælles af Carroll – usammenhængende fortællinger, fulde af overraskende æn-
dringer i handlingen – som ender med ”ingenting”. Hovedpersonen ”vågner”, 
”vender tilbage til hvor hun kom fra”. Alice bevarer gennem hele den periode hvor 

drømmene står på erindringen om, hvem hun er, og hvorfra hun kommer – hun 
er en lille pige, opdraget i et victoriansk hjem og i en victoriansk skole. Hun holder 
ikke op med at være sig selv, end ikke et øjeblik. Selv når hun krymper eller vokser, 
mister hun ikke sin fysiske og psykiske identitet. Og det i en virkelighed som hun 
kender godt – en virkelighed repræsenteret af små vers, sange, dyr, kendte måder 
at opføre sig på – en anden virkelighed trænger sig på, repræsenteret af de voksnes 
spil: cricket, skakturneringer, billedkort. Denne virkelighed er skabt af voksne,  
i overensstemmelse med de kun af dem kendte regler, af de af dem kendte årsa-
ger, på deres sprog, i en verden fuld af gamle arrangementer og rettigheder, som 
ingen andre end de forstår. 

Alice lærer genstandene at kende, men disse genstande anvendes på en an-
den måde, hun kender ordene, men disse ord betyder noget andet – eller også 
”betyder de ingenting”, sådan som hovedpersonen flere gange forsøger at bevise 
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overfor sine samtalepartnere. Hun genkender mimik og fagter, men også disse 
udføres på andre tidspunkter og i andre forbindelser, end hun er vant til. Alt er 
anderledes, forskelligt, uforståeligt, fremmed. Og alligevel formår Alice at for-
binde det med den virkelighed, hun kender fra barneværelset, hun er i stand til at 
udvide grænserne for det kendte med det, som hidtil var ukendt. På en fejlagtig 
måde, men dog fuld af skarpe observationer arrangerer hun en verden af uforstå-
elige rettigheder og forhold, i forhold til sin barneverden (netop denne fejlagtigt 
skarpe måde at organisere tingene på er den del af indholdet i Carrolls værker, 
som fremkalder smil og eftertanke hos os). 

De handlinger som mest fuldkomment udtrykker barnets individuelle, intel-
lektuelle arbejde, er her genialt beskrevet af Carroll – en uvurderlig visualisering 
af menneskets tidligste erkendelsesperiode – barnets egen, selvstændige og spon-
tane leg. Det er en leg, som barnet aldrig er blevet undervist i, det er en form 
for symbolsk substitut. Det drejer sig nemlig om at erstatte det ukendte med 
det kendte, det utilgængelige med det tilgængelige. I denne leg deltager altid 
elementer, som stammer fra to forskellige virkeligheder: elementer fra de voksnes 
verdens virkelighed, som barnet har gjort sig bekendt med, og som det har dan-
net sig et billede af i sin fantasi, samt de erstattende elementer af virkeligheden, 
som er et substitut for de elementer, som er inden for rækkevidde i barnets nær-
meste omgivelser. 

Den erstattende virkelighed – den, som vi ser, når vi observerer legen – består 
af forskellige tilgængelige genstande. Jo større forskellene er, på de genstande som 
barnet har adgang til, des mere spændende, for de skaber flere muligheder for at 
konkretisere tankebilledet, der bliver mere leg. Blandt sit legetøj vælger barnet altid 
de ting, som minder mindst om originalen fra det virkelige liv – de ting som giver 
det mulighed for utvungen og gentagen tilpasning til egne forestillinger (Den me-
get beskedne repræsentation af navne på legetøj i små børns ordforråd, i forhold til 
navne på andre ting i hjemmet, vidner tydeligt om en større interesse for den virke-
lige verden, som barnet lever i, end den ”de voksnes verden”, som ældre fastlægger 

for dem, i form af det af dem valgte legetøj. Og det sker spontant, i strid med, og 
nogen gange som oprør imod, de ældres pædagogiske bestræbelser.)

Den erstattede virkelighed er en præsentation af den omgivende verden, hvoref-
ter barnet stræber, og hvor det placerer sit begær, sine følelser og interesser. Det er 
først og fremmest de voksnes verden. Carroll skabte en holdbar og komplet model 
af denne verden. I Alices tanker kommer den frem i hemmelig form, hvor ting 
overlapper hinanden og indbefatter alt uden at undtage ”regler”, ”principper” eller 
”normer”. Som Dronningen meddelte Alice forekommer det, at det netop er det 
at ”princippet eksisterer”, der præger barnets forståelse af de voksnes verden, og det 
som princippet vedrører, er af mindre betydning. 

Om de billeder, som barnet konkretiserer i disse lege, kan man således uden 
frygt for overdreven forenkling sige, at de indeholder de elementer af den omgiven-
de virkelighed, som for det enkelte barn kan blive genstand for kompensation eller 
projektion. Sagt på en anden måde: Alle barnets tanker og følelser udtrykkes gen-
nem andre for barnet tilgængelige genstande, for så vidt disse kan indeholdes i de 
ting, personer og situationer, som barnet disponerer over. Og her præsenteres de på 
den måde, som barnet selv ønsker. Meningen med denne leg ligger et sted mellem 
det betegnende og det betegnede; mellem det erstattede og det erstattende; mellem 
tankebilledet og måden hvorpå dette billede bliver konkretiseret og udtrykt. 

Forbindelsesøjeblikket, som giver disse to virkeligheder identitet – virkeligheden 
”som nu er min”, og virkeligheden ”som endnu ikke er min” – altid uforståelig for 
den observerende (men netop på denne overraskende og ”uforståelige” måde laves 
alle velkonstruerede poetiske metaforer og alle mindeværdige billeder fra en teater-
forestilling!) – netop dette uforståelige øjeblik som giver to virkeligheder identitet, 
er en erkendelseshandling. Det er langt lettere at sætte i scene, end det er, at fortælle 
om det med ord. For eksempel: 

Det ligner jo nøjagtig et stort skakbræt!” sagde Alice omsider. ”Der burde 
findes nogle mennesker der... mennesker som flyttede sig - men det er der jo 
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også!” tilføjede hun henrykt, og hendes hjerte bankede hurtigere af iver. ”Det 
er et stort spil skak, de er i færd med at spille - det dækker jo hele verden – 
hvis det her da er verden. Det er vel nok morsomt! Hvor ville jeg ønske, at 
jeg var med! Det gjorde ikke noget, at jeg kun var en bonde, bare jeg måtte 
være med - men jeg ville naturligvis hellere være dronning.”10

De mest fremragende værker for børn er således ikke fortællinger, hvor 
man lærer verden at kende, men iscenesættelser af erkendelsesprocessen. 
De prøver ikke at give information om verden, men på det frit indsamlede, 
ganske forskellige, materialegennemføres de samme tankeprocesser, som bar-
net gennemfører selvstændigt, når det lærer verden at kende. Når man lader 
modtageren deltage i den proces, bevidstgøres selve processen. Det er ikke 
verbaliseringer, men metaforer for erkendelse. 

Iscenesat erkendelse

”At forstå – det betyder at opdage eller at gennemføre gennem genopdagelse”11 
– så kort formulerede Piaget indlæringens væsen. Der er også essensen af opdra-
gelse gennem kunst.

Når man gør sig dette indlysende forhold klart, skaber man en helt usædvanlig 
chance for børneteater. Desværre er det en chance, som sjældent udnyttes. Over 
flere årtier var Jan Dorman den, som skabte et sådant teater i Polen. Børneteatrets 
reelle tilstand i Polen ignorerer således totalt det vældige opdragende potentiale og 
smider mulighederne for at befinde sig i kunstens verden på gulvet. Og det sker 
ikke kun i Polen, selv om de didaktiske og formelle begrænsninger er særligt ty-
delige her. På samme måde som man producerer legetøj, der er designet af voksne 
som miniaturer af ”de voksnes verden”, således fortæller man på teatret børnene 
”historier som er forståelige for dem”. På scenen betjener man sig af dukker, disse 
tydelige miniaturemennesker, for nemt at videregive viden om verden, hvilket skolen 

egentligt er oprettet for at gøre. Og i mellemtiden er det, som burde bibringe bør-
nene kunst blevet ”uforståeligt”. Og naturligvis er det uforståeligt, det skal være 
uforståeligt – eftersom det uforståelige for barnet er identisk med de voksnes ver-
den. Den er netop givet som lektie, for at blive forstået. 

Resultaterne af denne erkendelse viser sig derfor at være usikre, provisoriske – 
ikke fuldt ud forståelige. Denne nye virkelighed er misdannet, forvrænget af den 
erkendendes egne, aktive forhold. Den verden, som vi bringes i berøring med  
i fx. Carrolls værker, underholder, forbløffer og indgiver frygt, og ikke kun hos 
os. Den underholder, indgiver frygt og forbløffer også Alice – men det er dog 
hendes egen latter, hendes egen forbløffelse og frygt.

Ved altid først og fremmest at relatere verden til sig selv – erkenderen, og i den 
forbindelse at anvende overraskende lignelser, tilpasser barnet (hvor det minder 
om en digter, eller bredere, en kunstner) og mennesket i sit miljø sig virkelighe-
den, og urmennesket i sit miljø – som tilpasser sig virkeligheden, ”og frit inklu-
derer virkeligheden i det område, der udgør ens eget jeg”12. Med denne adfærd 
udfylder de en kosmogonisk funktion og skaber en egen verden til eget brug.

Selvfølgelig konstateres denne barnets lighed med digteren, og digterens lighed 
med barnet ganske ofte. En vis lighed i erkendelsesprocessen mellem børn og urmen-
nesker er også set mange gange og er ved forskellige lejligheder blevet bemærket. 

På trods af vores viden om barnet lægger vi alligevel ikke nok vægt på denne 
periode med tankeudvikling, hvis udtryk blandt andet er spontan leg – ”sym-
bolsk leg” (kalder Piaget det), som består af symbolske substitutter. Disse lege be-
gynder i 2-års alderen, og omkring 10-års alderen – nogle gange tidligere – led-
sages de af årsags-virkning baseret tænkning, altså operativ tænkning. Men der 
går lang tid, før denne kvalitetsmæssigt nye tænkemåde erstatter legen helt, og 
det er fortsat et omstridt spørgsmål, om den overhovedet kan erstattes af noget. 

Den indflydelse, som udført eller ”iscenesat” tænkning i symbolske lege 
har på udformningen og udviklingen af personligheden, er derimod uomtvi-
stelig. Jo mere forskelligartede og udviklede legene er, og jo længere de varer  
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i barndommen, des større er de skabende evner hos det voksne menneske, des 
større er behovet for at udtrykke egne, unikke erfaringer. Og det medfører også 
langt mere effektiv, abstrakt tænkning. Netop denne de voksnes erkendelse af 
hvad symbolsk leg er for børn, giver en ny dimension i opdragelse gennem kunst. 

I hvert eneste kunstnerisk værk rettet mod børn, træffer vi nemlig en afgø-
relse om, hvorvidt vi først og fremmest vil udvikle barnets medfødte tendens 
til efterligning (og som et resultat af dette – til konformisme), eller om vi først 
og fremmest vil understøtte den medfødte selvstændighed. Bag hvert af de valg 
gemmer sig enanden strategi for fremtiden. Hvis vi erkender menneskets med-
fødte selvstændighed, går vi ind for frie og skabende mennesker.

Jeg ved, at hvis Alice af dronningen får sit ”syltetøj i dag” – så eksisterer chan-
cen for en sådan fremtid.

Børnekosmogonier

Teatrets kaos består i at samle mennesker (skuespillere), tekster, genstande, hand-
linger og sceniske bevægelser omkring skuespillet – altså virkeligheder, som er 
forskellige med hensyn til type, form og materiale. De eksisterer uafhængigt af 
hinanden, ved siden af hinanden, og i forhold til hinanden. Eller sagt på en 
anden måde – det som findes på scenen, tilhører forskellige virkeligheder, men 
de eksisterer på det samme virkelighedsniveau, og derfor kan de ikke indgå i en 
årsags-virkning forbindelse. De kan ikke sætte en historie sammen, og de kan 
ikke gå sammen i et forhold af gensidig årsagssammenhæng. 

Dette kaos er skabt på samme måde som hvert enkelt barns egen verden, og 
dermed hvert enkelt menneskes ved tankens begyndelse. Med alle forskelle in 
mente minder det mest om urmenneskets verden – først og fremmest fordi at 
der her ikke eksisterer en opdeling mellem verden og tanken om verden. ”Dualis-
men i tanker og ting skabes gradvis, den er ikke medfødt og stammer heller ikke 
fra tankens begyndelse”13 – siger Jean Piaget. Den schweiziske psykolog Piagets 
placering som skaber af den genetiske erkendelsesteori indenfor forskning iud-
viklingen af barnets tankestruktur, kan man i dag kun sammenligne med Lévi-
Strauss’ position som skaber af den strukturelle antropologi, i dennes forskning 
indenfor strukturen af ur-tankerne. 

Disse fremragende videnskabsmænd fra det 20. århundrede falder først og 
fremmest sammen på to punkter: De beviser, at den menneskelige erkendelse 
bunder i tankevirksomhed og altså ikke er sanselig. Og samtidig viser de ligestil-
lingen mellem to forskellige erkendelsesmåder: den konkrete, som betjener sig 
af billedet, og den abstrakte, som anvender begreber; I ontogenesen og i fylo-
genesen står den første metode foran den ”uddannede” erkendelse, deduktive 
erkendelse, som vi anerkender for at være ubetinget nødvendig og korrekt.
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”Så længe tanken ikke når til at erkende sit eget ”jeg” – siger Piaget – er den 
dømt til konstant at blande objektive øjeblikke med subjektive, sandhed og første-
håndsinformation: den organiserer da hele bevidsthedsindholdet på et plan, hvor 
reelle forhold uundgåeligt smelter sammen med en ubevidst udstråling af selvet”14.

Denne mentale tilstand eller erkendelsesetape kalder psykologien ”manglende 
diversifikation mellem det, som er psykisk, og det som er fysisk”, ”prækausali-
tet”, som er en grundlæggende forbindelse – fordi der i en sådan virkelighed ikke 
kan eksistere en årsags-virkning forbindelse. Netop derfor er det kosmogoniske 
spørgsmål: ”På hvilken måde kan alt hvad der eksisterer i verden, netop blive så-
dan som det er” ikke blot ”en grundlæggende beskæftigelse for den menneskelige 
tankevirksomhed”15, som Huizinga siger, men også ”et helt korrekt formuleret 
spørgsmål”, det eneste mulige spørgsmål.

Præsternes og de skriftkyndiges spørgsmål, indeholdt i de ældste indoeuropæi-
ske tekster, og spørgsmål-svar som Piaget har noteret på Børnehjemmet ved J.J. 
Rousseau Institutionen i Geneve i 1920erne, vidner om en identisk erkendelse af 
verden: Som en gennemførelse eller afspejling af tanker, hvis berettigelse eller for-
mål man konstant søger. På trods af forskelle i formuleringen af spørgsmålene, er 
der tale om gentagne spørgsmål, som er grundlaget for filosofi, videnskab og kunst. 

Hvordan udtrykker barnet da verden i sine tegninger, lege, ord? -i de materia-
ler hvor man kan aflæse den måde barnet tænker på (på samme måde som man 
kan aflæse urmenneskets tanker, på baggrund af de materialer, som er indsamlet 
af etnografer og kulturantropologer, og om menneskers tanker i bestemte perio-
der, på baggrund af kunstværker, videnskab og teknik).

Barnet tegner for eksempel et øje ved siden af et hoved. Allerede ved teg-
ningen gør vi os klart at dette fænomen overskrider grænserne for tekniske 
omstændigheder (en akavet måde at trække blyanten på). At kilden til dette 
befinder sig i selve tanken. 

Et seksårigt barns tegning forestiller en cykel, som ud over rammen og to hjul 
indeholder pedaler, kæde, tandhjul og styr. Men disse detaljer er præsenteret 
uden nogen orden: kæden er tegnet ved siden af tandhjulet, og ikke korrekt 
forbundet med dette; pedalerne hænger i et tomrum, i stedet for at være 
fastgjorte. Det forekommer således, at barnet har en fornemmelse af samhø-
righed, det forekommer at det ved, at kæde, pedaler og tandhjul hører sam-
men [...] Men bevidstheden herom er begrænset til disse forbindelser; det 
kommer ikke til en nøjagtig erkendelse af forbindelserne og den kontakt de 
har med hinanden. Man kan således sammenligne tegningen med tankerne, 
eller tankerne med tegningen16. 

I den alder hvor barnet er i stand til at udtrykke en korrekt årsagsforklaring med 
ord, bliver tegningen ligeledes korrekt. Men inden det sker, inden barnet erkender sine 
egne tanker og skiller dem ud fra den omgivende verden, forløber der næsten 10 år. 

Analyser af børns kunstneriske kreativitet bekræfter uforandret rækkefølgen af 
den af Piaget fastslåede mentale udvikling. 

Et femårigt barn tager i en tegning ikke noget hensyn til de rumlige rela-
tioner – det tegner genstande ved siden af hinanden, sådan at tegningen 
kommer til at se ud som om barnet har anbragt de tegnede genstande rundt 
omkring på et ark papir. [...]  Disse genstande er ikke forbundet med hin-
anden, men de er dog i et klart forhold til den tegnende. Hos børn finder 
vi indtil 9-års alderen ikke tegninger, hvor de præsenterede genstande går  
i forbindelse med hinanden. Først børn i 12-års alderen, eller endog ældre, 
begynder at tage hensyn til de rumlige relationer i forhold til de genstande 
som er anbragt rundt omkring i rummet17. 

Alle de ting som eksisterer ved siden af hinanden, forbinder sig med hinanden. 
De vil derfor altid og for enhver pris finde en begrundelse for, at de forbinder 
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sig med hinanden og vidner da om barnets spontane tilbøjelighed til at forbinde 
og behov for at binde de ting sammen, som er meget forskellige fra hinanden.

Et tolvårigt barn vil selvstændigt forstå hvert af følgende polske ordsprog: 
”Den der baserer sig på andres hjælp, kan blive efterladt uden støtte”, og ”Den 
der sår torne, går ikke uden sko”, og kan hævde, at de handler om det samme, 
eftersom ”Den der baserer sig på andres hjælp, bør have støtte, og den der går på 
torne, bør have sko”18.

Min niårige søn, Wojtek, begrundede sin overbevisning på en anden måde, og 
det forekommer mig, at han var klar over, at han havde mange andre muligheder 
for at begrunde, at begge disse ordsprog handlede om det samme: ”Fx. drejer det 
sig om de sko. En person hjælper en anden, for han siger, at han skal have sko 
på, fordi han har sået torne. Han kan forblive uden hjælp, for denne person vil 
muligvis ikke fortælle ham dette”.

Hvis man vil spænde over det hele og skabe en helhed (synkretisme), med 
samtidig mangel på betydning af forbindelsen mellem de enkelte dele af helhe-
den, vil det vidne om at barnet i sin forståelse, sprog og logik er af den overbevis-
ning, at forbindelsen mellem alt er åbenbar, givet a priori i verden.

Alt forbinder sig med alt, alt kan forbindes med alt, med afsæt i princippet om, 
at barnet finder direkte, sofistikerede ligheder og drager slutninger, usædvanlige, 
fordi der ikke forudgående er lavet nogen form for analyse, men vi – siger Piaget 
– ”mistænker ikke rigdommen i disse forbindelser, netop fordi denne synkre-
tisme, dette overmål af forbindelse, ikke kender midler, som gør det muligt for 
den at udbrede sig”, og barnet er fornuftigt nok sikker på, at disse forbindelser er 
indlysende for andre. Efter Jean Piagets mening ser barnet den ydre verden ”som 
om dets egen intelligens tidligere havde konstrueret den”19.

Bortset fra barnets fuldstændigt subjektive forbindelser er det analogi, som 
forbinder de mest forskellige ting, eller måske begrunder den blot for andre, 
hvad der for dem selv er en utvivlsom forbindelse mellem disse ting. Men også 
det støtter sig på ligheden mellem to elementer, hvor hver enkelt er taget fra to 

forskellige ting, hvilket er fuldt tilstrækkeligt for barnet for at kunne erklære, at 
begge går i forbindelse med hinanden. Man giver for eksempel barnet besked på 
at putte blåt papir i skuffen, såfremt det finder en sou der, og hvidt papir hvis det 
finder to sou. Barnet lægger tilfældigt hvidt papir i alle skuffer. ”Hvorfor er det 
nødvendigt at lægge hvidt papir ned?” – ”Fordi hvidt har samme farve som en 
sou”, eller ”fordi dens farve skinner (som nikkel)”20

Da Radcliffe-Brown spurgte en indfødt: ”Hvilken lighed er der mellem en 
flagermus og en træløber (en dagfugl)?”, svarede denne, tydelig forundret over 
en sådan ignorance: ”Hvordan hvilken lighed? Begge lever i huller i træerne!”21.

Hos de nordøstafrikanske nuere ligner den røde myre og brilleslangen hinan-
den på grund af ”farven”, og medlemmer af slangeklanen tilbeder myretuerne, 
eftersom de tjener til bolig for slangerne. Samtykke og lighed spiller altid en 
grundlæggende rolle indenfor taksonomi, også den moderne – siger Lévi-Strauss 
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– men ”ligheden kræver ikke deltagelse i noget system, den baserer sig blot på 
fællesskabet mellem et eller flere træk – alle ting er enten gule eller glatte, bevin-
gede eller 10 fod høje”22.

Hvert enkelt barn, fra det ene tilfælde til det andet, finder ligheder. Det er-
kender, inden det ved, at det erkender. Det tænker, inden det ved, at det tænker. 
Altså – det gennemfører ligheder og forbindelser og er overbevist om, at alle disse 
er givet i verden (til at blive fundet, til at blive gættet?). Netop derfor repræsente-
rer verden i denne periode ubegrænsede muligheder -  det hele er klart til at blive 
organiseret fra begyndelsen. 

I en alder af syv år begyndte min søn sammen med sine kammerater at 
udarbejde (tegne og lave undertekster til tegningerne) deres encyklopædi, 
hvor man – som i middelalderens summaer – kan finde ”en stræben efter at 
omspænde verden som en enhed”, og samtidigt egne forsøg på at organisere 
denne. Den første encyklopædi har titlen Alle verdens dyre restår ved siden af 
hinanden: hund, sommerfugl, spurv, påfugl, løve, halvmenneske, halvdyr, fisk 
med synlige skeletter, masker som ingen skuespiller ville skamme sig over at 
bære, masker som forestillede en totemlignende forfader, eller sangere fra jule-
musikstykket Herodes.

Ved siden af underteksten ”hund” står underteksten til fisken ”lamorka”, un-
der sommerfuglen står ”fieus”, under halvmenneskene-halvdyrene: ”kipere” – 
navne som alle er udtænkt af barnet. Den anden encyklopædi hed Alverdens 
våben, og endelig den sidste (forfatteren er 9 år gammel) med titlen Hele verden, 
som er en illustration af de mest forskellige ord, organiseret alfabetisk.

I denne periode blev jeg vidne til, hvordan barnets egen klassifikation opstod, 
baseret på en tydelig analogi, særdeles karakteristisk for denne tankeform. Den 
niårige Wojtek løser krydsordsopgaver. I et vist øjeblik spørger han: ”Hvad er et 
leddyr?”. Efter at barnet har stillet sit spørgsmål, tier jeg og venter på svar. Jeg 
ventede længere end normalt. ”Nu ved jeg det! Men hvad for et leddyr skal jeg 
skrive? And, svane, stork, måge, vandedderkop eller krokodille?”

Og denne klassificering har, som alle andre, både sine fejl og sin nyskabende 
begrundelse. Den opstod ved, at barnet forklarede tingene for sig selv, altså selve 
navnet – eftersom børn meget længe er overbevist om at ”enhver ting har mod-
taget et absolut urnavn, som er en del af tingens natur”23. Navne og forklaringer 
spiller derfor en definerende rolle for dem: at forklare etymologien, betyder at 
forklare selve tingen.

Denne hidtil ukendte fremmede ord-genstand satte gang i det forråd af viden, 
som barnet hidtil havde oplagret – sådan at det kunne samle, altså organisere, alt 
hvad det hidtil havde opsamlet efter princippet om innovativ lighed. 

Ved enhver erkendelse når man på samme måde disse sekunders ligevægt mellem 
det ukendte og det kendte. Det er den mekanisme ved hvilken oldtidens græske 
archai opstod. Hver arche har en oprindelse der svarer til Wojteks fiktive ”lamorka”.

Da Lévi-Strauss som et af mange eksempler på en innovativ gruppering an-
giver fællesgrupperingen af løg, hvidløg, kål, radiser, kålroer og sennep (i dag 
adskiller botanikken lilje-familien fra korsblomstfamilien, mens kemien forener 
dem, eftersom de indeholder svovl) siger han, at en sådan omgruppering kunne 
laves af en filosof eller en digter.

Han tilføjer ikke, at et barn også ville kunne forene dem på denne måde. Bar-
net ville gøre det efter samme princip som filosoffen eller digteren – med basis  
i en direkte lighed indenfor et enkelt træk: ”Fordi de først og fremmest er kug-
ler”. Derfor ville barnet også have tilføjet sin bold til gruppen.

Det er vanskeligt at afgøre, om vi har at gøre med den karakteristiske frem-
gangsmåde indenfor kunst eller videnskab, eftersom behovet for organisation 
og orden er et fællestræk for kunst og videnskab. Mere nøjagtigt: Det er et træk 
som kendetegner hver eneste menneskelig erkendelse, eller også er det bare den 
eneste måde vi kan tænke på, når vi erkender, at uanset hvilket aspekt vi vælger, 
er det ligegyldigt.

Kunst og videnskab er blot altid mere direkte, egentligt den tydeligst organi-
serede dokumentation af vores erkendelsesmetode.
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En ting synes sikker. Alle de usædvanlige, ubesindige, usandsynlige, raffine-
rede virkeligheder, som resulterer i barnets, urmenneskets, folkekunstnerens eller 
digterens erkendelse har – uanset deres forskelle - som fælles grundlag en mangel 
på deduktion, en mangel på forbindelse mellem årsag og virkning. 

Et sted mellem orden og uorden

Der eksisterer kreativitet, som åbent og endegyldigt viser, at et kunstværk er et 
kunstværk, fordi det samtidigt indeholder harmoni og kaos24. Det uophørlige 
spil mellem etableringen af uorden og skabelse af orden kan være det, der be-
stemmer et kunstværks rigdom. Hvis vi søger at gennemskue, hvordan harmoni 
og kaos eksisterer i fællesskab, hvorledes balancen er imellem dem, så bør vi lære 
både værkets orden, og dets uorden, at kende.  

Mellem harmoni og kaos skaber kunstneren et eget forhold, som gør det mu-
ligt at definere, hvad værket drejer sig om. Dette kan påtvinges modtageren som 
den eneste mulige fortolkning, eller den kan blot antydes, nævnes uforpligtende, 
vises utydeligt - således at modtageren selv måtte ønske at definere det på en an-
den måde - at finde mere i værket. I dette andet tilfælde bliver modtageren i løbet 
af modtageprocessen selv skaber, eftersom kunstneren har sikret ham en andel af 
sit største privilegium – det at træffe afgørelse om værkets indhold (genstanden 
for værket). I dette andet tilfælde har kunstneren ikke skabt en ordnet verden på 
en endegyldig måde, men har præsenteret verden for modtageren som mulig at 
organisere, så han kun har givet så meget harmoni, som det er nødvendigt for 
at modtageren selv kan gennemføre disse muligheder. Han har ikke truffet afgø-
relse om, at dette er den eneste mulige orden. 

Sagt på en anden måde: Uorden i et værk giver altid muligheder, orden deri-
mod – en gennemført mulighed, fuldført af kunstneren. Jo mere kunstneren 
ønsker og formår at indbefatte uorden i sit budskab, jo flere ”mulige verdener” 
tilbyder han modtageren, og på den måde forekommer det, at han behandler sig 
selv som en del af det skabte, og ikke som skaber. 

Fra det synspunkt der ligger i værkets orden – er der ikke nogen uorden; uor-
denen forsvinder, inden den forekommer. Det er tilstrækkeligt at man vælger et 
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grundlag og definerer, hvilken kategori der gælder for tid, rum eller noget andet, 
sådan af hvert af dets elementer underordnes på en konkret og betydningsbæ-
rende måde. At definere denne kategori forudsætter, at der forud er fundet en 
harmoni, at kaos er overvundet, hvilket betyder at man nu befinder sig på den 
organiserede side af værkets virkelighed. 

I øvrigt ikke kun kunstværkets virkelighed – enhver virkelighed, for netop 
på denne måde, ved at bibringe orden, lærer man virkeligheden at kende. Og 
alligevel – hvis man godtager påstanden fra romanen Ulysses, at Leopold Bloom 
i løbet af den 16. juni 1904  gik rundt i Dublin i 18 timer, og at beskrivelsen af 
hans færden er så nøjagtig, at man skridt for skridt kan gå efter den, mens man 
oplever byen, ud fra en påstand om at James Joyce betjener sig af en indre mo-
nolog, af hvilken det overhovedet ikke fremgår, at Leopold Bloom var nødt til at 
købe lyserød sæbe. Han kunne også købe grøn, eller kølnervand. 

Det som i værket altid udgør dets uorden, det som smyger sig uden om at 
blive organiseret, befinder sig således udenfor værkets orden. I Ulysses ser vi må-
ske for første gang i verdenslitteraturen den enorme mængde, som blev nedfæl-
det som uorden, kræve at kunstværket bliver betragtet som en mulighed, der 
kun vil kunne realiseres af modtageren. Det blev også indlysende, at forfatteren 
iscenesætter kaos, ikke blot imod sit eget værks orden, men også mod den virke-
lighedens kaos, som eksisterer udenfor værket. 

Med dette forordnede kaos kommer han mest levende i kontakt med alt det, 
som i verden er uafhængigt af ham som skabende og som menneske, som sker og 
er o v e r f o r  ham, men ikke  t a k k e t  v æ r eham.

Det tyvende århundredes teater definerer sig selv med uovertruffen lethed: ”Tea-
tret er overalt, det foregår uophørligt” (Cage), ”Universet er et teater” (Artaud). 
Hverken musikken, litteraturen, de skønne kunster eller andre former for scene-
kunst ville kunne betegne sig selv på den måde, og de har aldrig betegnet sig selv på 
den måde. De er ikke udstyret med en sådan besiddelsestrang, eftersom de på trods 
af deres frihed også kender grænsen for deres materiale og dettes homogenitet.

Kun teatret kan betjene sig af alt det, som er karakteristisk for hver enkel 
kunstart. Og tilfældige fejl, en lapsus, en ikke planlagt begivenhed, „hvor skue-
spilleren går uden for skuespillet”, en fugl eller et barn som pludselig trænger ind 
på scenen, selv om der på scenen er andre fugle og andre børn – alt dette kan 
blive til teaterkunstens materiale, der kan inkluderes i dens materie. Det fremgår 
af dette, at der i teaterforestillinger oftere fremkommer et af iscenesætteren frem-
kaldt kaos end indenfor andre kunstarter. 

Det bevidstgøres allerede af selve forestillingens opståelsesproces, som kan følges 
fra begyndelsen til slutningen, og man kan således lære de beslutninger at kende, 
som er truffet af forfatteren over for materialet og overfor værkets struktur. 

Til et litterært værksted vælger jeg et fragment af et bestemt værk....Derefter 
endnu et fragment i en form som ligger tæt på det første fragment, næsten 
den samme rytme og farve... Derefter søger jeg andre, som ligner hinanden. 
Fragmenterne forener sig gradvist, der opstår et homogent teaterstykke, hvor 
alle scenerne organiseres i en fælles rytme25.
Når jeg organiserer et partitur [...] begynder jeg ofte med at tage en rekvisit 
ind på scenen [...] Rekvisitten bliver styrende for det bevidsthedsbillede, om-
kring hvilket scenens liv, rummet og logikken organiseres. Rekvisitten afgør 
hvordan partituret efterfølgende organiseres, af denne afhænger motivatio-
nen og organiseringen af de enkelte faser, hvorunder iscenesættelsen konstru-
eres. Af denne afhænger bevægelser, lys, musik. Rekvisitten inspirerer, det er 
en impuls, som spiller rollen som regulator for hele iscenesættelsen26.

– siger Jan Dorman. Da han bliver spurgt om arbejdet med Don Kichote, svarer ham:

Det eneste Don Kichote laver er at stige af og på hesten. Jeg åbner bogen på 
en tilfældig side, og læser teksten sammen med skuespillerne. For anden gang 
åbner jeg bogen på en tilfældig side. Hvad forbinder de to tekster på disse to 
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sider? Der opstår et helt net af forbindelser og  sammenhænge. Jeg skubber de 
replikker væk, som direkte taler om de genstande, der befinder sig på scenen. 
Jeg lader dem stå, der kommer til at erstatte de genstande der ikke befinder 
sig på scenen. Jeg fjerner informationer som gentages. Tredje, fjerde gang man 
åbner Don Kichote – opstår forestillingens konstruktion27.

Hvert af elementerne - rytme, genstand, tekst - kan være afgørende i skabelsen 
af et værk, intet af det har således en betydning, der er vigtigere end de andre. 
Allerede i udgangspunktet bliver de alle nivelleret i hierarkiet. Hvert af dem kan 
blive den første impuls, årsagen til at forestillingen opstår og grundlaget for dens 
analyse. Hver enkelt – så hvilket? H v e r t  e n k e l t, s å i n t e t. 

Ved hjælp af teaternoterne som Dorman udarbejder til hver enkelt forestilling, 
mens han arbejder med den, eller efter dens afslutning, bliver den samme - jeg 
ville kalde det - synkretiske skabelsesproces fastholdt.

I hver af disse noter kan udskilles fire parallelle notater, som dog er be-
tydeligt forskellige fra hinanden: 1) oversigt over ord som skal fremsiges på 
scenen; 2) oversigt over hvordan skuespillerne skal behandle genstandene;  
3) oversigt over de intentioner som styrer skuespillerne, når de handler på 
den ene og ikke på den anden måde; 4) oversigt over skuespillernes bevæ-
gelser. Endelig – en oversigt over intentioner, personlige bemærkninger og 
kommentarer, som forfatteren anså som anvendelige, og samtidigt den der 
sørger for, at notaterne realiseres28. 

På denne baggrund deltager alle stykkets elementer ligeligt i dets skabelse. Det 
er princippet om afstand og manglende grænsefællesskab, som adskiller ordene  
fra de ting, som betegnes af ordene; ting og genstande fra de handlinger der ud-
føres af skuespillerne, handlinger fra de bevægelser som de udsættes for. Blandt 
disse af hinanden uafhængige kvaliteter – sprog, genstande, mennesker, menne-
skelige handlinger, rytmer –udsættes man uophørligt for overraskende ligheder 
og manglende ligheder, som det ikke er muligt at forudse. 

Når man ser et Dorman-stykke på scenen, bekræftes alt det, som dets forfatter 
vidste og videregav i sine notater. Teatret kan man indlede med en hvilken som 
helst genstand, med et hvilket som helst ord eller bevægelse (således som barnet 
påbegynder sin leg fra hvad som helst), eftersom intet i teatret er klart og orga-
niseret på forhånd. Intet er på forhånd givet som en nødvendig betingelse for sin 
eksistens; intet ud over tilskuerne, som mens de følger forestillingen, endnu en 
gang undersøger dens opståelsesproces, på samme måde som de der skabte fore-
stillingen. Hvad mere er, de kan gennemgå denne proces, ikke blot selvstændigt, 
men også på en anderledes måde – med det formål at afsløre meningen.  Denne 
mulighed er indbygget i det kaos som er fastsat af stykkets forfatter, i den mangel 
på færdige forbindelser mellem det, som vises på scenen. 

For eksempel i Anden og Hamlet er det tilskuerne selv, som skal afgøre, om det 
er shakespeare-skuespillerne der siger ”Hvem er det, der banker” og kvækker, eller 
om skuespillerne også leger som børn, og netop fremsiger shakespeare-spørgsmål: 
”Åhh, min gamle ven, hvis ansigt er belagt med frynser”. Enorme ænder på cy-
kelhjul har for et øjeblik kroner på hovedet, skuespillerne tager også kroner på, 
men ordet ”konge” er blevet forberedt til noget uden krone. Bortset fra de enorme 
ænder er der en gummiand med badering, og denne sætter en af skuespillerne på 
hovedet, der er også en gummipingvin, som hænger over scenen. Bolden bliver 
betegnet som et æble, men for et øjeblik befinder den sig i skuespillerens hånd, 
og bliver et kongeligt æble – magtens symbol, mens andre bolde hænger i net. 
Skuespillerne begynder uophørligt at lege noget andet – de klæder ænderne af 
og på, smider boldene, knæler, gemmer sig bag skærmbrættet med påskrifterne 
”Hamlet”, ”indgang”, ”udgang”, bag hvilke de hiver dukker på stænger op og ned. 
Genstande kan pludselig opstå. Netop – hvem er en and med hat eller krone på 
hovedet? Her kan man sige alt, for det læner sig alligevel ikke op ad det, man kan 
se - altså det der sker på scenen. Det ene spørgsmål læner sig heller ikke op ad det 
andet. Det der sker, foregår uden nogen som helst synlig eller hørlig årsag, og har 
ikke noget mål. Der er ingen begyndelse, midte eller slutning, selv om tæppet  
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bliver trukket fra og for – fordi der ikke er noget der forbereder noget, intet frem-
går af noget, det hele roder sig sammen og tager fejl af hinanden. 

I Den Lille Hest (Konik) løber der hele tiden en anderledes klædt figur ind, hver 
gang med en anden genstand. De løber rundt på det runde podium, fremsiger 
forskellige forfatteres replikker, fra forskellige tidsaldre, hvorefter de igen kom-
mer frem og virker som om de fremsiger fortsættelser på det, de allerede har sagt.  
”Virker som om” det er fortsættelsen, for det kan man først overbevise sig om, når 
en af figurerne endnu en gang træder frem, og på ny gentager det hele forfra.

Imidlertid er dette ”forfra” ligeledes kun et fragment, der er revet ud af sin 
sammenhæng. 

Skuespillere taler højt og tydeligt, men kun frem for sig, mod hinanden, ikke 
til sig selv, ikke mellem hinanden, og selve teksten er ikke rettet mod nogen 

specielt. En af skuespillerne holder med hånden fast i en lille hest fra markedet, 
han går ind og ud, uden nogen grund, sådan som de andre, endelig kravler han 
op på en kæmpestor hest, som – viser det sig – hele tiden har hængt i kæder over 
scenen, men indtil nu har der ikke været et ord om heste, der er vist heller ikke 
nogen der har bemærket den – godt nok har man set dens vældige træben, men 
det forekom at være de pæle, som holdt cirkusteltet på plads, det telt som rum-
mer scenen, skuespillerne og publikum.

I Hvad er klokken bliver de børneporcelænsfigurer som skuespillerne bærer, 
til levende børn. Det er de også, i det øjeblik de efterlades på gulvet og flakker 
om mellem støvler og voksne, som aktionerer mod krig; efter et øjeblik, hensat 
ved scenekanten, hvor der også ligger andre genstande, bliver de til en overflødig 
teaterrekvisit. Anbragt på klaveret (således begynder og slutter skuespillet) er de 
en lidt gammeldags nipsgenstand, sådan en som forefindes i mange børns hjem, 
og utvivlsomt i Jan Dormanseget barndomshjem. 

Hvad eller hvem er disse genstande da, disse skuespillere? Eftersom deres op-
førsel eller deres forvandling ikke forklares med et eneste ord, og de heller ikke 
er i stand til at forklare sig selv, eller forklare sig overfor sig selv; eftersom alt går 
uden om hinanden, og forekommer at vedrøre andre forhold. Hvilke? I skuespil-
let Forår, Sommer, Efterår, Vinter (polsk: Wiosna, lato, jesień, zima) sidder en 
mand fra Krakow på toppen af en karrusel og galer, mens en kvinde fra Krakow 
trækker en gul and på en stang (det er i øvrigt den samme and, som spillede med 
i Anden og Hamlet), motorcyklister eller måske cyklister fra Tour de Pologne rul-
ler øltønder af metal, der er malet som påskeæg, og dertil høres fragmenter af 
Rilkes fjerde Duino elegie.

I andre skuespil er det lige sådan – ingen skuespiller eller genstand, ingen 
handling eller spørgsmål er ”på plads”. De eksisterer sammen, men altid ved 
siden af og overfor hinanden. Shakespeares ord ved siden af ordene fra en bør-
neremse, en knappenål som gennemborer en ballon ved siden af hamren på en 
tromme, en skuespiller i en gammel soldaterfrakke ved siden af herrer i kjole 
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og hvidt med lampeskærme på hovedet, en tønde med indskriften ”hæren” ved 
siden af en porcelænsfigur, Dunajewski ved siden af Bach, en konstant hvirvel 
ved siden af en march. De eksisterer på samme måde som mælkeflasker overfor  
La Fontaines biografi, overleveret af Madame de La Fayette, og fortalt af Harle-
kin, som netop spiller Englen i forestillingen La Fontaine. 

Kan der derfor være nogen form for iboende princip i en verden, hvor alt 
eksisterer synkront og på samme måde ved siden af hinanden, og forbinder 
sig med hinanden på en uforudsigelig måde. Kan man finde eller definere et 
sådant princip?

Den orden der skabes i forestillingen drejer sig om at specificere den virkelig-
hed, der eksisterer på scenen ved hjælp af teatermaterialet (genstandene, teksten, 
skuespillernes handlinger, bevægelsen). I det teater som interesserer mig, Dor-
mans teater, er der to virkeligheder: de voksnes virkelighed og barnets virkelig-
hed. I løbet af forestillingen anbringes alt hvad der er omfattet af disse virkelighe-
der i forhold til hinanden på en sådan måde, at de kan forbindes med hinanden 
af tilskuerne, genkendes som ens, selv om de er forskellige, og som et resultat 
heraf opstår en ny virkelighed, en anderledes, en ”tredje” – som netop erkendes 
takket være tilknytningen til de forudgående to virkeligheder. 

I denne åbne proces som bringer orden i kaos, og som er åben for mange indi-
viduelle virkeliggørelser, deltager alle skuespillets komponenter med lige ret. Den 
fører til, at man gør sig bekendt med helheden, og identificerer de voksnes teater 
med barnets leg, mere præcist – man identificerer iscenesætteren af teaterstykket 
med iscenesætteren af sin egen leg. I denne proces, som forløber hop for hop, fra 
den ene erkendelse til den næste, skabes og afkodes samtidigt hele forestillingen. 

Jan Dorman siger: ”Jeg ønsker at tilskueren skal være i stand til at aflæse alle 
de tegn, som jeg anvender ved opbygningen af min iscenesættelse”29.

De forskelle, der adskiller de voksnes virkelighed fra barnets virkelighed på 
Dormans scene, er altid overraskende – ikke fordi de er så enorme, men netop 
fordi de viser sig at være så begrænsede, når de er blevet erkendt – fordi Dorman 

har fundet en form, som på naturlig måde forbinder barnets tanker med det 
voksne menneskes tanker. 

Dorman vælger enten dramatiske tekster som tydeligt definerer teatertypen, 
eller tekster som ikke er beregnet for teatret, men som er forbundet med en spe-
cifik tankemåde og forestillingsverden. Hans forfattere er Maeterlinck, Błok (alt-
så symbolister), og Wilde, paradoksets mester. Derudover de Coster, Cervantes, 
Voltaire, Diderot og Shakespeare, hvis litterære produktion ”helliger friheden  
i fiktion, tillader at forbinde det, som er forskelligt fra hinanden, og bringe det 
tæt sammen som ligger langt fra hinanden, gør det muligt at frigøre sig fra pres-
set fra den herskende verdensopfattelse, alle konventioner, de sandheder der er  
i omløb, under pres fra alt normalt, rutinepræget, almindeligt anerkendt, tillader 
at betragte verden på ny, føle relativiteten i alt hvad der eksisterer, og fornemme 
en fuldstændig anderledes verdensorden”30.

Dormans forfattere er også digtere: Le Fontaine, Gałczyński, Majakowski, 
Rilke, Tuwim og anonyme folkefortællere, med deres sange, mundheld, rim og 
ritualer. Selve valget af disse litterære produktioner ville være tilstrækkeligt til at 
forstå, hvor tæt barnets og dettes verdensforståelse er på de voksnes virkelighed 
indenfor i Dormans teater, og også hvor tydeligt Dorman står på samme side 
som disse kunstnere, der betragter verden som en mulighed for at bibringe or-
den, for at realisere, og ikke som et færdigt sæt fastsatte og urørlige rettigheder, 
der blot bør anerkendes. 

Jeg vurderer, at det netop er af den grund, at Brecht befandt sig blandt forfat-
terne til Dormans teater. Med spørgsmålene og figurerne fra hans teater (Mor 
Courage, soldat-invalid) henvender Dorman sig direkte til de voksne: I sådan et 
samfund som vi har i dag, som er lemlæstet og lemlæstende, er det vanskeligt at 
være barn, og vanskeligt at være skaber. 

Umberto Eco, forfatter til Det Åbne Værk, det første og indtil nu mig be-
kendt det eneste værk, som uden forenklinger behandler ”åbningen” af moderne 
kunstværker, herunder skuespil, omtaler Brechts værker således: ”Brechts værk er 
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åbent, i den samme betydning som diskussionen er åben: forfatteren forventer 
og ønsker, at de spørgsmål han har berørt, finder en løsning, og denne bør opstå 
som et resultat af offentlighedens bevidste samarbejde”31.

En fuldstændig åbenhed og mangel på illusion på scenen medfører at det også 
bliver nødvendigt at tænke over der væsentlige i den tætte sammenhæng mel-
lem Brechts og Dormans produktioner – om deres sammenfaldende forståelse af 
teatret som en hjælp til at tilskuerne gør sig bevidst om verden og muligheden, 
for at denne kan organiseres på en anden måde, ændres i overensstemmelse med 
egne drømme. 

Men hvad forbinder Maeterlinck med Brecht? Disse forskellige litterære pro-
duktioner har et fælles træk: De er langt fra sæder og skikke samt enhver form 
for naturalisme. Af samme grund er de tæt på Dormans folketeater, i bredere 
forstand – folkekunst, som han er fascineret af, og hvis erfaringer han udnytter.

Den russiske forsker Eleazar Mieletinski henleder opmærksomheden på den 
upsykologiske måde at præsentere på indenfor mytologi og folklore, hvordan 
figurernes overpersonlige dimension hæves til rang af symbol32. Lad os udtrykke 
det på en anden måde – her vælges der litterære produktioner, som giver mulig-
hed for en rig teatralsk symbolisering, i modsætning til de litterære produktioner, 
som er interessante for det naturalistiske teater, og som oftest fører denne mulig-
hed frem til et enkelt symbol: dekoration og kostumer. 

Et sådant teater identificeres med kompleksiteten i barnets leg, som Piaget 
indbefatter i betegnelsen symbolske lege. De lege er et udtryk for at barnet i tan-
kerne tilpasser sig til verden, og består i at tilpasse verden til sig selv, med fri 
inkludering af virkeligheden i jeget, og en fuldstændig subjektiv inkludering af 
mennesker, genstande og begivenheder i ens indre liv, som er ufuldstændig be-
vidst, eller ubevidst, om sin egen autonomi. 

I modsætning til alle barnets andre tilpasningshandlinger, og således også til 
leg som opøver nogle færdigheder, baseret på en simpel efterligning , som ikke 
tillader overvejelser eller nogen struktur der specielt inkluderer leg, og ligeledes  

i modsætning til lege med regler, som forudsætter nødvendigheden af, at der ek-
sisterer sociale forbindelser, og forbindelser mellem individerne, med andre ord, 
i modsætning til de handlinger og lege, som er udtryk for at barnet tilpasser sig 
til andre mennesker, genstande og hændelser - er symbolske lege en individuel 
intellektuel proces, barnets skabelse og formulering af sin egen verden. 

For teatret forekommer særligt en af Piagets påstande vedrørende symbolske 
lege at være særlig vigtig: 

”I modsætning til lege, hvor barnet ændrer en genstand til en anden, og lader 
sin dukke udføre handlinger som er analoge med ens egne handlinger, skaber 
symbolske repræsentationer en genstand eller en form for leg [...], det er såle-
des komplekse holdninger eller begivenheder repræsenteret af symboler, med 
andre ord – symbolet er genstand for hele barnets aktivitet, og særligt dets 
følelsesliv, som er fremkaldt og udtænkt takket være symbolerne33.

Netop symbolet danner barnets tankestruktur.
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Symbol. Leg. Barn.

Hvordan ser sådan nogle symbolske lege ud?

Joanna (et år, en måned og 20 dage) kradser i tapetet i stuen, på et sted hvor 
der er malet en fugl. Bagefter lukker hun hånden på en måde, som om hun 
holdt fuglen i hånden; så går hun hen til sin mor: ”Værsgo” (hun åbner hån-
den, og gestikulerer en bevægelse som viser, at hun overrækker noget). ”Hvad 
er det?” ”Fugl”. Da Joanna blev to år og otte dage gentog hun den samme 
leg med en solstråle, som hun bragte og sagde ”Et stykke af lyset”, og senere 
med en blomst fra tapetet34.

Den treårige Wojtek kommer ind i værelset, den ene hånd har han strakt 
bagud, hånden er knyttet, han kigger bagud, det ser ud som om han kigger på 
noget han går med eller trækker, med den anden hånd forsøger han at lukke 
døren efter sig. ”Hvad laver du?” spørger jeg. ”Jeg har taget en løve med ind, jeg 
er nødt til at lukke, ellers slipper den ud.”

Disse tidligste symbolske lege hos børn peger tydeligt på deres oprindelse – de 
er en fri forlængelse af sensorisk-motoriske øvelser. I disse lege forekommer efter-
lignelsen af et vist handlingsskema udenfor dettes kontekst, og uden at den gen-
stand som handlingen vedrører, er til stede. Deres form genfinder vi uden besvær 
i Comedia dell’arte, lige som leg med at efterligne eller en hel serie af funktions-
ændringer for forskellige genstande, som skuespilleren anvender i folketeatret.

Teaterkunsten har ofte benyttet sig af de samme udtryksformer, som den an-
vender til at underholde børn, og det gør den fortsat – for den kan ikke lade 
være med at gøre brug af disse former; men selve det teater der er beregnet for 
børn, udelader dem totalt, i det mindste i Polen, og accepterer som den eneste 

og tilstrækkeligt karakteristiske egenskab en særlig teaterteknik (dukker), og en 
vis, foruddefineret type af fabulerende tekster (eventyr og fantastiske historier – 
klassiske eller tilpasset til nutiden), hvis samspil på scenen i henhold til folk som 
beskæftiger sig med den slags teater, opfylder alle krav om ”æstetisk opdragelse” 
og undervisning af modtagerne. Fra selveetableringsøjeblikketvar dette teater så-
ledes frigjort fra at søge og skabe særlige udtryksformer, som kunne opstå som 
resultat af, at man forstod sine modtageres tænkemåde. 

Dorman forstod (huskede?) hvad symbolsk leg drejede sig om, hvilke tanker 
den udtrykker, og han benyttede sig af dem, når han skabte sine teaterstykker. Han 
vidste, hvilken form det skulle tage, og anvendte derfor netop denne form. Man 
kan begynde børneteatrets historie i Polen fra Dorman, fra hans skuespil; også 
fordi teater netop er det som de mest fremragende kunstnere beskæftiger sig med. 

Eksempler på fuldt udviklede symbolske lege gør det klart, at symbolet altid 
er en forvrængende fremstilling af den ikke tilstedeværende genstand, eftersom 
fremstillingen ikke baserer sig på en præcis overensstemmelse mellem begge gen-
standes iboende træk – den erstattede og den erstattende genstand – men på den 
uklare følelse af lighed mellem dem, i overensstemmelse med barnets intentioner 
eller drømme: ”Et barn som i sin fantasi erstatter en bil med en æske, præsenterer 
symbolsk den sidste gennem den første, og gennem sin tilfredshed med fiktio-
nen, for stedet mellem det betydningsfulde og det afmærkede udfyldes fuldstæn-
digt subjektivt”35, siger Piaget.

Alle de af barnets følelser og tanker, som befinder sig i præsentationen af 
konkrete ting, personer eller situationer, bliver udtrykt gennem andre ting som 
barnet har til rådighed, og sådan som barnet selv ønsker det. Meningen med 
symbolsk leg befinder sig dermed mellem det det betegnende og det betegnede, 
den erstattede og den erstattende genstand, mellem forestillingsbilledet og det, 
som det konkretiserede billede udtrykker. Det som i barnets symbolske lege ikke 
afsløres, holdes skjult, og det som vi kan få at vide eller tænke os til, når vi ob-
serverer konteksten og situationen, i hvilken legen foregår, altså når vi finder 
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henvisninger til en anden virkelighed: en ydre, som den fungerer indenfor, og 
samtidig en indre, psykisk, som er skyld i at den fungerer – altså det som den 
erstatter – er i det teater jeg taler om åbent, afdækket og artikuleret med teatrets 
virkemidler. Det er lige så åbent, som det som altid er tydeligt i denne leg - det 
som barnet erstatter og konkretiserer med sit billede. Og dette er netop muligt 
takket være to forskellige virkeligheder på scenen: den voksnes virkelighed og 
barnets virkelighed.

Præciseringen af disse virkeligheder foregår ikke kun gennem de genstande, 
der er samlet på scenen (sådanne som barnet har adgang til i sin leg, og sådanne 
som er blevet fremstilet i teatrets værksted), gennem skuespillernes kostumer, 
gennem sprog (børnerim, sange og klassiske tekster fra europæisk litteratur), 
men også gennem den måde, som forskellige spørgsmål udtales på (barnetale  
i form af en lang smøre, rytmisk udtryksform som i rim, ved at flytte ordtrykket 
til en anden stavelse end normalt, bønnevers og fortolkninger udført af skuespil-
lere), og den måde som skuespillerne bevæger sig på (gå i ring, march, privat og 
rytmisk gang).

De genstande på scenen som tilhører barnets virkelighed, og som definerer 
den, er de enkleste (og hyppigt også de ældste, dem med den længste tradition) 
typer legetøj - bolde, kludedukker, træheste fra markedet, stylter, en tromme, 
oppustede gummifugle, og således ikke mekanisk legetøj; genstande fra barnets 
nærmeste omgivelser, der hvor dets leg foregår, og som det inkluderer i sine 
lege – genstande fra hjemmet (som samtidig anvendes af de voksne, men af dem  
i overensstemmelse med deres praktiske formål) – sofa, stol, skab, seng, bøjle, 
klaver, barnevogne, lampe, paraply, taske, kuffert, porcelænsfigurer, mælkefla-
sker, kaffemølle, grammofon, strygebræt, kødhammer af træ, puder; endeligt 
genstande fra gården – dåser, flasker, transportkasser, gamle sko, cykel, trætøn-
der, metaltønder, kost, plakater. 

Lige som ved kosmogoniske ceremonier og ritualer er verden gennem symbol-
ske lege udført i overensstemmelse med egne menneskelige drømme eller behov. 

Den omgivende virkelighed erstattes åbenlyst af ”min” eller ”vores” virkelighed, 
og det som ikke på nogen måde er tilgængeligt for mennesket, erstattes med det 
som er tilgængeligt. Når Eliade for eksempel siger at tagene i kulthuse på øen Bali 
og i nogen områder i Asien ”symbolsk forestiller himlen (nogle gange repræsen-
teret af en trækrone eller noget der ligner en bjergtop)”, og i Ceram ”forestiller 
landsbyens hellige sten himlen”36, så er det nødvendigt at tænke på et barn, som 
i sin leg erstatter en bil med en æske, og på et andet barn, som erstatter en bil 
med et grydelåg.
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Når man læser hvad Pritchard skrev –

Når en agurk erstatter et offerdyr, taler nuerne om den, som om den var en 
okse [...] De hævder selvfølgelig ikke, at agurker er okser – når de taler om 
en bestemt agurk, der er udset til offer, som om den var en okse, så siger de 
alene, at den i denne særlige kontekst er gjort lig en okse [...] Ligheden er et 
begreb, og ikke noget der kan opfattes af sanserne37 

- så skal man være klar over de ord som børn udtaler i symbolske lege, som 
afdækker den erstattede virkelighed. For eksempel: ”det er en kat på en mur”, når 
man ser i snegl i en æske.

Lévi-Strauss skriver: 

Det som osagerne tilkalder, er egentligt aldrig en ørn [...] et system som er 
skabt med dyrenes hjælp, og ikke selve dyret, er overvejelsens genstand. [...] 
Vi tror ikke på – forklarede en af osagerne – at vores forfædre, sådan som le-
genden fortæller, i virkeligheden var firbenede, fugle og så videre. De er kun 
wa-wi’-ku-ska’-ye (symboler) på noget højere38.

I modsætning til arkaiske eller lukkede samfund , hvor den autentiske folk-
lore er bevaret, danner børn ikke nogen form for fælles og sammenhængende 
systemer, men hvert barn har sin midlertidige overbevisning eller tro; først og 
fremmest har det imidlertid følelser overfor verden, som ikke kan udtrykkes an-
derledes end gennem nogen kendt og konkret.

Når jeg derfor tænker på osagernes ørne, tænker jeg samtidig på det som en 
femårig pige sagde i en overfyldt sporvogn, hvor en eller anden herre ikke tilbød 
sin plads til moren: ”Den herre er for mig som en tiger”. Og hun hverken troede 
eller udtalte at mennesket er et dyr, at det har sådanne fysiske træk, hun sagde blot, 
at han er ond (lige som tigeren). Det var også et symbol på noget højere, og i hvert 

fald noget andet, for det var ikke selve dyret, der var genstanden for barnets tanker, 
men en følelse der blev udtrykt overfor et menneske ved hjælp af et dyr. 

Der eksisterer en vis tydelig lighed i den måde urmennesket og barnet lærer 
verden at kende på, og hvordan de skaber deres egen verden, hvilket stammer fra 
ligheden i de love, der styrer skabelsen af den menneskelige tanke. Et barn som 
fungerer alene, og urmennesket i sit eget samfund - barnet fragmentarisk, fra til-
fælde til tilfælde, og urmennesket, når han skaber et sammenhængende system af 
modsætninger – organiserer virkeligheden på basis af det fælles princip - analogien. 

Deres præsentation af verden og egne drømme udtrykker de tilsyneladende 
ved hjælp af materielle symboler – mellem verden og deres verdensbillede sætter 
de et tydeligt tegn. Piaget formulerer det på denne måde: 

Det uforanderlige i lovene som styrer den mentale udvikling forklarer i til-
strækkeligt omfang disse ligheder, og lige som alle mennesker, herunder ur-
mennesket, begyndte med at være børn, således går barnets tanker forud for 
vores fjerne forfædres tanker, i samme omfang som vores39.

Selvfølgelig – de går altid forud. Men forskellen mellem deduktiv tænkning, 
årsags-virkning, historisk eller diskursiv tænkning (altså de voksnes ”dannede 
tænkning”) er langt væsentligere end de forskelle der adskiller barnets tænkning 
fra urmenneskets tænkning, der ikke vedrører selve tænkningens grundlag, og 
således de former, som denne tænkning skaber. 

I dag er det utvivlsomt kun digtere indenfor forskellige områder af kunst, 
videnskab og filosofi der erkender på samme måde, og de skaber derfor lignende 
former. Og selv om vi alle i visse øjeblikke anvender denne tænkemåde, så er vi 
uvillige til at give den samme rang som abstrakt tænkning. 

Det er umuligt at overvurdere vigtigheden af denne periode i barnets mentale 
udvikling, som også kommer til udtryk i symbolske lege, og måske primært gen-
nem disse. Her opstår og afgøres senere evner til abstrakt tænkning. Men ikke 
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kun det. I disse lege udtrykkes for første gang tanker og begær som ikke kan ver-
baliseres, de tidligste egne projektioner. Og hvis man mener at udviklingsperio-
den, ungdomsalderen, er en periode hvor folk burde begynde at realisere sig selv 
i verden, så er det nødvendigt at vide og huske på at denne drøm om fremtiden, 
evnen til at udtrykke disse drømme i billeder, ikke opstår af ingenting, fra dag til 
dag, men betydeligt tidligere, først og fremmest i barnets symbolske lege. 

Enhver fri leg som barnet leger, er en erkendelsesleg. Og det er derfor ikke 
muligt at diskutere om det er en fornøjelse, eller om det er arbejde. Det er det 
ene og det andet. Det er uegennyttigt arbejde med sig selv – altså en alvorlig 
handling, men den forløber, uden at man er bevidst om anstrengelserne. 

Og det er ikke det hele. Den form som ligger i den symbolske leg, ligger tættest 
på den komplicerede, symbolfyldte teaterkunst. For ikke at forenkle begrebet, er 
den det første udtryk for teater, dets ubevidste fremkaldelse. Hvis det ikke skulle 
være i løbet af disse lege, hvornår skulle barnet så se og høre, at teatret anvender 
genstande, ord, bevægelser, der minder om dets egne bevægelser i sine lege? For 
at gå videre – en del af disse genstande, ord, handlinger og adfærd er på scenen 
den samme som i dets leg.  Hvad kan den såkaldte teaterskoling ellers omfatte? 
Det at man overser eller ikke bemærker disse åbenlyse forhold, medfører at man 
begynder at lære de udtryksformer, der anvendes indenfor teaterkunsten, uden 
en tæt forbindelse med erfaringen, for sent, i puberteten, hvor den naturlige 
overgang fra symbolsk leg til teaterformer ikke længere er naturlig; tvært imod – 
det er en kunstig og derfor vanskelig ”pligt til at indtræde i kulturen”. 

Under den proces hvor barnets personlighed formes, fortjener symbolsk leg 
blandt andre lege en speciel opmærksomhed, beskyttelse, udbygning og fast-
holdelse. I disse skabes ikke blot grundlaget for tanker i store, kulturfyldte hel-
hedsbilleder, uden hvilke hverken kunst, videnskab eller kreativitet ville eksistere 
inden for de forskellige dele af tilværelsen. I disse lege skabes ligeledes evnen til 
at udtrykke egne billeder, sammen med den mening der ligger i disse, i form 
af individuelle symboler, og således igennem alle ikke-verbale tegn, langt mere 

diversificerede og mægtigere end ord; udtryksformer som omfatter den bredeste 
betydning af hele virkeligheden.

Under teaterskolingen (og ikke bare den, der omfatter teatret) er anvendel-
sen af viden om den form, som symbolsk leg tager, til på scenen samtidigt at 
fremkalde et billede af det, som erstattes, og hvad billedet erstattes med (altså 
åbenhed om, hvad det gemmer, og hvorfor der opstår et tegn) en usædvanlig 
chance for korrekt (uden afbrydelse) at lede barnet til at kunne modtage og for-
stå kunst i voksenalderen. Den samme viden om barnets tænkemåde udnyttes  
i dag i programmerne til matematikundervisning i grundskolen (for eksempel 
når man markerer noget, erstatter en mængde med symboler), men programmet 
til polskundervisning (litteratur) anvender overhovedet ikke denne viden, og er-
faring indenfor dette område er i Polen et sjældent pionerarbejde40. 

Viden om barnet, om dets tænkemåde, om strukturen i symbolske lege – er 
for teatret en kilde til særlig inspiration. Sådan foregår det i øvrigt altid indenfor 
kunst: Opdagelserne sker ikke takket være eksperimenter indenfor egne normer, 
indenfor kunstens eget område. De sker først og fremmest takket være hensynta-
gen til ikke erkendte eller uudsagte behov, drømme eller tanker hos modtagerne, 
som den skabende kunstner kender eller føler eksistensen af.
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Afvigeren.
Mellem barnets virkelighed 
og den voksnes virkelighed

I forestillingen i dette usædvanlige børneteater er der - eller snarere opstår der 
-en skuespiller, der skiller sig ud fra de andre skuespillere, eller en genstand som 
er anderledes end de andre genstande på scenen. Den der forbinder to forskellige 
virkeligheder – den der tilhører de voksne (gennem hvilken de voksne udtryk-
ker sig), og den som tilhører barnet (gennem hvilken barnet udtrykker sig) - de 
voksnes kunst, og barnets leg. 

Den der samtidig er barn, iscenesætter af sin egen leg, og en voksen iscene-
sætter af sit eget værk indenfor scenekunsten. Sagt på en anden måde: Den der 
under forestillingen er både i barnets og kunstnerens situation. Det er ham som 
samler hele forestillingen, hele legen, i hvilken han selv opstår: Han er dens årsag 
og resultat i ét, han er dens subjekt og objekt.

Hvad baseres hans afvigelse på, eftersom de teatralske midler han skabes af, er 
de samme, som Dorman anvender til at skabe andre skikkelser i sit teater? De er 
af samme type, men de er ikke de samme. 

Skuespillere er voksne mennesker, og selv hvis de hverken spiller voksne eller 
børn, så kan de gennem de formulerede replikker, genstanden, handlingen eller 
sjældne kostumer, identificeres som voksne, som børn, som hvad som helst, el-
ler hvem som helst. Lige som den rolle, som ord eller genstande indtager, opstår 
deres rolle i det øjeblik og for den tid hvor de identificeres, og derfor kan de 
ubesværet, uden at forlade scenen, gå fra rolle til rolle, de kan spille - og de spiller 
– flere forskellige roller i løbet af en forestilling. I forhold til sådanne skuespillere 
har hovedpersonen kun en rolle, og man kan sige at den rolle består i at være en 

anden overfor alle andre. Og i denne travle, skiftende og intense sceneverden er 
dette ikke nemt. 

Denne skuespiller udskiller sig således ved sit kostume, som i forhold til andre 
kostumer ikke forekommer at være et teaterkostume – måske fordi det er den 
beklædning, som bæres nu om dage. Wilde har i Dormans Den Lykkelige Prins 
habit på, i Kaffemøllen har Stella jeans og bluse med påtrykt tekst, Den Høje  
i Den lille Hest – en sort rullekravesweater og sorte bukser på. Hvis han har en 
genstand, er den forbundet med ham gennem hele forestillingen (bog, hest), 
skuespilleren bytter den ikke med andre skuespillere i løbet af forestillingen; den-
ne genstand tjener ikke til at betegne andre, og på et hvilket som helst tidspunkt 
under forestillingen spiller den sin første rolle - som brugsgenstand. Bogen bliver 
læst, legetøjet bliver leget med – mens de genstande de andre har, hele tiden 
indtager nye betydninger i forhold til de sagte ord, eller måden de anvendes på, 
og de kan også gå fra skuespiller til skuespiller, og forvandle de følgende personer 
til nye figurer. De replikker som denne særlige skuespiller udtaler, adskiller sig 
umiddelbart ikke fra de replikker, de øvrige skuespillere fremsiger, selv om de er 
grundlæggende anderledes. 

Dormans skuespillere er altid skuespillere, når de er på scenen – betydningen af 
dette er, at de aldrig kan identificere sig direkte med de figurer, de repræsenterer. 
Kun en udefra kan gøre det, ved at forbinde skuespilleren med figuren, som omta-
les i tredje person (”Der kom nogle skuespillere”, ”Candide flygtede”, ”Moren kan 
ikke hjælpe ham”), og ved at forbinde subjektet og handlingen med den fortalte 
situation. Kun hovedpersonen kan identificere sig selv. Hans replikker er de replik-
ker fra skuespillet, hvor subjektet, jeget, forekommer. ”Det er mig, Stella, jernbane-
arbejderens barnebarn, for enhver pris, for enhver pris, fletninger, sløjfe, fletninger” 
(Kaffemøllen). ”Jeg fulgte deres lykke på afstand”, ”Jeg begyndte pludselig at le højt 
uden grund”, ”Det er min lille hest” (Den Høje i Den Lille Hest).

Subjektet kommer frem adskillige gange, og bekræfter demonstrativt ho-
vedpersonens identitet. Denne identitet kan også bekræftes ved at gentage de  
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replikker, som skaber en sammenhængende og afsluttet helhed – således læser 
Wilde flere gange op fra en bog; tre forskellige, men hele og afsluttede historier. 
Det er de eneste hele replikker i forestillingen, blandt masser af fragmenter, løst-
hængende sætninger og ord, udtalt af de øvrige skuespillere. 

Denne hovedperson kommer altid ind på scenen, samt bevæger sig på denne, 
på en anden måde end de andre – han kommer flere gange ind ad en indgang, 
som ingen af de andre anvender, og på scenen går han altid for eksempel på skrå, 
filtrer sig ind mellem skuespillerne, hvis bevægelser er organiseret på en anden 
måde (på langs, på tværs, i rundkreds), eller han går steder hen, hvor ingen andre 
kommer – på skabet, på hesten. Dorman betegner selv sine afvigere på følgende 
måde, da han skriver om iscenesættelsen af Aleksandr Bloks Markedsboden (polsk: 
Buda Jarmarczna): ”Pjerrot går ind på scenen sammen med Columbine. Han er 
en moderne fyr. Hun er en moderne pige. Den måde de kommer ind på er hele 
tiden ens: Han med en cykel, hun med fyren”41. Det er Pjerrot der forener Mar-
kedsbodens virkelighed med virkeligheden i Tolv. Han forener drengedrømmen 
med dens gennemførelse. 

Ligesom afvigeren-skuespilleren er der skabt en afviger-genstand. I forhold til 
alle andre genstande på scenen er denne genstand lavet af et andet materiale, for 
eksempel af porcelæn, mens de andre er af træ eller træ og metal (klaver, tønde, 
metronom), den har også en anden farve, mens dens form forbinder den med 
skuespillerne (hvide porcelænsfigurer af børn). Eller: pludselig har den en anden 
form overfor alt og alle på scenen (pingvin), eller den bevarer det samme mate-
riale, som en del af genstandene er lavet af (gummi, oppustet – som strandbolde 
eller en rund, oppustelig badering).

For at give en sådan ”hovedperson” en status, der er anderledes end en død 
genstand, giver skuespilleren den ordet, i det mindste for en kort bemærkning. 
Det sker ved, at genstanden påføres en bevægelse, der er usædvanlig for denne 
(pingvinen hænger i ”en flyvetur” over scenen), og som hidtil ikke er blevet brugt 
i stykket, eller slutteligt i form af en speciel belysning af genstanden (figurerne på 

klaveret i Hvad er klokken belyses flere gange med en hvid punktreflektor – såle-
des begynder og ender forestillingen). Netop stemme, spontan bevægelse og illu-
minering er blandt mange andre træk, som barnet efter eget valg og i bestemte si-
tuationer kan anse for at være de vigtigste – for barnet angiver de oftest, at noget 
er levende. En sådan skabelse af en afviger-genstand er et af mange eksempler på 
den usædvanlige præcision i Dormans arbejde; den mister ikke sine egenskaber 
af at være en død genstand, og således bibeholder den sit materiale og sin form, 
men den når i et bestemt øjeblik ”en vis grad af liv”, på en måde som er tydeligt 
teatralsk og samtidig i overensstemmelse med barnets egen overbevisning.

Den afvigelse som hovedpersonen i dette teater fremviser, drejer sig således om 
hans bestandighed, uforanderlighed, suverænitet, en stædig væren sig selv under 
alle betingelser, at han ikke kan være en anden, end den han er – således som 
man end ikke et øjeblik kan ophøre med at være barn, når man er det, eller holde 
op med at være Wilde, Blok eller Dorman, hvis det er den, man er. 

Det at være barn, og det at være skabende, er ikke blot en social status, men en 
psykofysisk tilstand. Denne åbenlyse sandhed forstås desværre kun af fremragende 
psykologer og pædagoger samt af de skabende selv; Dorman gentager også: ”Barnet 
er ikke et lille voksent menneske. Det er ET ANDET MENNESKE”. Det er en 
anden eksisterende helhed – tanker, følelser, kontakt med omverdenen – skaber 
mennesket på en naturlig måde – på en anden måde end de voksne, som ikke læn-
gere er børn. En sådan eksistens er skrøbelig og delikat (som en porcelænsfigur), 
truet af alt hvad der omgiver den; dømt til ubemærkethed (ingen af anmeldelserne 
fra skuespillet Den Lykkelige Prins skriver et eneste ord om figuren Wilde – en 
meget høj skuespiller, som fem gange går ind på den mørklagte scene, og under 
fuld stilhed gentager historien om den syge dreng, den drømmende forfatter og 
om pigen med svovlstikkerne; ingen af anmelderne bemærkede skuespilleren, som 
til sidst tager en stor rød damehat på hovedet!). Det er en eksistens, som er dømt 
til ikke at tilhøre nogen gruppe, art, type (som pingvin – hverken fugl eller men-
neske), unødvendig (som Stella), usædvanlig (som Den Høje i Den Lille Hest).
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Men hvad er det for en ineffektiv, kedelig usædvanlighed hos hovedpersonen, 
som stædigt holder fast ved sit sted, sine replikker, sin genstand; som gentager sig 
selv – mens andre ændrer sig, går sammen i grupper, deler sig op, bliver nogen 
eller noget andet, sådan at man til sidst ikke kan følge med i, hvem eller hvad de 
er. Og alligevel: netop på grund af denne begrænsning er Afvigeren det eneste 
faste holdepunkt for alt og alle under forestillingen. 

Det er ham, som definitivt smeder det, som tilhører legens virkelighed, sam-
men med det, som tilhører teaterets virkelighed. På denne ene skuespiller eller på 
denne ene genstand, kan man se, hvordan det ikke mister noget af sin åbenlyse 
oprindelse i barnets nærmeste omgivelser (hjem, barneværelse), igennem hvilket 
det gives et særligt præg af deformation, som gør det til et teaterstykke.

Takket være Afvigeren ses det, hvad metaforer drejer sig om, hvad de er, og 
hvordan de opstår – deres altid udelelige dobbelthed, dualitet, dobbelttydighed 
og dobbeltværdi, som er resultatet af foreningen af to forskellige virkeligheder. 

Barnets og de skabendes situation i verden synes at være et ideelt eksempel 
på grænsetilfælde – at befinde sig mellem det som er bevidst; det som ikke lader 
sig udtrykke med ord, og det som lader sig udtrykke. Og således er Afvigerens 
situation i teatret, og selve Afvigeren er et tydeligt eksempel på, hvordan det er at 
befinde sig i et grænseområde. Det er barnets og den skabendes metafor. 

Således er også Carrolls Alice i Alice i Eventyrland og Bag Spejlet. Alice lærer sig 
selv at kende, men det er jo Carroll, som ved at skabe Alice lærte barnet at kende; 
han lærte sig selv at kende sådan som barnet; så læserne vil, når de læser Lewis 
Carroll i Alice, lære både barnet og forfatteren at kende. 

Så hvem er egentlig den skabende, og hvem er barnet? I stykket er der no-
gen så fuldstændige fuldbyrdelser, at et tilsyneladende logisk spørgsmål er mere 
meningsløst end spørgsmålet: ”Hvorfor ligner ravnen et lille skrivebord”, eller 
”Hvorfor ligner pingvinen en konge”.

En ting forekommer indlysende: Hverken Carroll eller Dorman identificerer 
sig med barnet, men de fastholder både deres identitet som forfattere, og deres 
identitet som børn – de skaber, og således lærer de verden og sig selv at kende, på 
samme måde som barnet gør det.

Hvor er ligheden mellem begge disse kreative skikkelser, Dorman og Carroll, 
som man på trods af alle forskelle dog kan finde? Hvis man begynder med det 
grundlæggende, så er det tilstedeværelsen af to forskellige virkeligheder, i hvis græn-
seområde Afvigeren lever, og helt frem til præcisionen af de mangfoldige forbin-
delser mellem de to selvstændige virkeligheder, som egentlig forekommer umulige 
at finde, og som samtidigt råder over et umådeligt stort og et umådeligt lille rum. 

De voksnes virkelighed hos Alice er en verden med selskabelige spil, hos Dor-
man også en virkelighed med holdspil, dvs. teaterspil (konventioner). Begge er 
således virkeligheder baseret på en form for aftaler, arrangementer og regler – 
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uigennemtrængelige og hemmelige for de, som ikke spiller. En sådan måde at be-
tragte verden på gennem egne regler for hvordan verden styres, er karakteristisk 
for barnets synsvinkel.

Barnet berører aldrig direkte den sociale virkelighed, som det lever i (det kan 
ikke skabe denne verden, eftersom det ikke har et erhvervsarbejde), men får kun 
kontakt gennem det, som de ældre har vedtaget, og de forbud, påbud og normer, 
de modtager fra disse ældre. Og det er ligegyldigt, om disse vedrører spil og grup-
peleg, retspleje, krigsspil, skuespil i Brechts eller Shakespeares teater, opdeling  
i socialgrupper, opførsel ved spisebordet eller grammatiske regler – det er alt sam-
men det samme, uophørligt, normeret, og med et system af modsætningsfyldte 
forbud og påbud, som trækkes ned over barnet.

Hverken Alice eller Dormans Afviger kan blande sig i disse systemer; de har 
derfor ikke kraft til at skabe fabulerende fortællinger. Jurij Łotman skriver om 
den fabulerende fortælling:

Verdens struktur udgør for værkets hovedperson et system af forbud og et hie-
rarki med uoverstigelige grænser. Det kan for eksempel være den linje, der  
i magiske eventyr adskiller huset fra skoven, de levende fra de døde i myterne, 
adlen fra hoben, rigdom fra elendighed. De figurer som tilskrives en af disse 
verdener, er ubevægelige indenfor den konstruerede verden. De bekæmpes af 
(oftest en enkelt) en dynamisk hovedperson. Og netop denne har evnen til at 
overvinde de grænser, som for andre er uoverstigelige: som et levende væsen 
begiver hovedpersonen sig også til skyggens kongerige; bondedrengen forelsker 
sig i en rig og fornem ung pige, den fattige bliver rig og så videre. Nedbryd-
ningen af forbuddet er et væsentligt element i hovedpersonens opførsel, den 
udgør en begivenhed i forestillingen.  I forbindelse med opdelingen af det fa-
bulerende rum i to dele, hører denne til den mest elementære opdeling (oftest 
møder vi dog et hierarki af forbud med forskellige betydninger og værdier), og 
overskridelsen af grænsen gennemføres for forbuddene normalt ikke i form af 

en enkeltstående handling – en enkelt begivenhed - men i form af en række 
begivenheder som danner fortællingen42.

Hverken Alice eller Afvigeren er dem, der overtræder nogen form for forbud, 
eller overskrider nogen form for grænser. De forbinder kun det som er tilgæn-
geligt, med det som er utilgængeligt, det som er kendt, med det som er ukendt.  
De erstatter kun det de mener om de voksnes verden og om sig selv i denne 
verden - med deres egen verden, og således skaber de deres egne symboler. Deres 
verden er en ikke-fabulerende verden; eller snarere en før-fabulerende verden.

Såfremt Alices virkelighed skulle ses som en virkelig virkelighed, den hvor 
pigen falder i søvn og vågner, så ville det være en virkelighed som var socialt 
grufuld, paralyseret, som blev styret af præcise love, som var opstået tilfældigt. 
Det ville være vanvittigt og truende – baseret på diktaturets ubøjelige ord- og 
sætningslogik. 

I den teatrets virkelighed hvor Dormans Afviger er anbragt, er det nødvendigt 
at se den sociale virkelighed. Det er nødvendigt – fordi Dorman ikke skjuler no-
get: han ønsker, at det skal ses på denne måde. De skikkelser der præsenteres af 
skuespillerne i dette teater, er både børn og voksne, altså de som udgør hele sam-
fundet, og samtidig dets naturlige opdeling. Tilhørsforholdet til deres gruppe 
definerer de med kendte konventioner – genstande, kostumer, replikker, og den 
måde disse udtales på, bevægelser. 

I tekstversionenaf Den Lykkelige Prins er en gruppe for eksempel betegnet som 
”skuespillere i et børnelegteater”, en anden som ”skuespillere i Brechts teater”. 
Første gruppe betjener sig på scenen af balloner, tomme blomsterkurve, infantil 
pludren, de synger børnesange og går rundt i kreds. Skuespillerne i den anden 
gruppe har deres genstande: krykker, skilte med tekster, hatte, pudderdåser, deres 
hvisken og bønnevers, demagogiske skrig, deres gåen i ring og march. 

I Anden og Hamlet svarer Shakespeares konvention om teater i teatret til kon-
ventionen om teater i legen: konflikten om ænderne, boldspil, dukkeleg.
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Begge gruppers konventioner overlapper hinanden, således at de på trods af 
forskellene ligner hinanden. For hvordan adskiller en skuespillers knælen i et 
Shakespeare kostume sig fra et barn, som gør knæfald under et boldspil? Og 
spørgsmålet fra børnerimet: ”Hvem er det der banker” fra Hamlets spørgsmål 
”Ligner det ikke kongen!”. Er der egentlig noget der adskiller sig mellem at pla-
cere en krone på hovedet og at tage en hat på hovedet? Det er en altfavnende 
konvention. Også de figurer som bemander scenen, opstår ved at samle rollerne 
fra forskellige fragmenter, fra flere forskellige eksistenser, eller måder at eksistere 
på. Enkeltvis er de forkrøblede: Mor til en syg dreng – mor Courage; far: far til 
børn – general – Hr. Puntila; Soldat – invalid – tigger; Cirkusdirektør – dressør; 
”En meget menneskelig djævel – lidt soldat / lidt dyr”. De kan ikke identificere 
sig selv, eller definere sig som individuelle eksistenser.

Bortset fra Afvigeren er der ingen figur, som realiserer sig selv i blot én rolle. 
De er ikke forenede, de kan ikke realisere sig selv i det samfund, de selv skaber. 
Hver af dem mangler noget, der er altid noget der strammer (af- og påklædning, 
prøve sko i Fatalisten Jacques), alle har deres ikke realiserede drømme.

Afvigeren lever blandt disse sine nærmeste, som fremkalder krig, laver op-
dragelsesanstalter samt fængsler, og i ethvert øjeblik i overensstemmelse med 
egne spilleregler kan fradømme ham sit hjem, dømme ham til ødelæggelse. 
Han lever blandt børn, som på grund af de voksne er blevet for tidligt voksne 
(pigen med svovlstikkerne), som de voksne har forhindret i at have en barn-
dom (Candide som stikker af fra krigen). Det er hele tiden det samme sam-
fund, som en af de af Dorman stædigt hidkaldte forfattere - Brecht - viser i sit 
teater. Vores samfund kræver ændringer, fordi det er baseret på ulighed og de 
voksnes angst - og på børnenes angst.

Hverken barnet eller iscenesætteren, eller nogen der ligner dem, vil kunne 
forstå eller ønsker at acceptere sådanne regler. Men barnet er forsvarsløst i de 
voksnes verden – bortset fra sin ensomme leg er det ikke i stand til at artikulere, 
hvordan det opfatter sin forsvarsløshed, eller hvori dets styrke består. 

Kun teatret disponerer over midler som kan vise denne situation for andre – 
og vise hvad et barn er; en uophørlig iscenesætter, som erkender på en måde, på 
hvilken kun få voksne er i stand til at erkende. Barnet forbinder det tilgængelige 
med det utilgængelige (og er det ikke detfantasiensfunktiondrejer sig om?).

Dobbleacre skriver:

Barnet er utilpasset overfor en verden, hvor genstande er alt for store i for-
hold til dets størrelse, i forhold til et sprog, hvis mening det ikke forstår, i et 
samfund, hvis strukturer ikke trænger igennem til det. [...] det føler at det 
træder på en anden planet. Men det er udstyret med et forsvar mod disse 
ydmygende situationer: fantasien. Jeg foreslår termen: drøm – til fri træning 
af fantasien, leg – til at materialisere denne drøm43.

”Jeg kan lide at se, hvordan børn dør” – gentog Dorman efter Majakowski 
på transparenten i Futuristernes Juletræ (Choinka Futurystów). De dør dagligt 
på forskellige måder, også i det teater, de voksne giver dem, uden at de voksne 
har nogen grundlæggende viden om, hvem modtagerne er. De voksne var dybt 
krænkede, fordi opslaget også kunne ses af børn. De samme voksne, som for ek-
sempel viser børnene deres egen død på udstillinger eller i film om lejre og krig. 
Men så er det ”krig” eller ”fjenden” som – i overensstemmelse med de voksnes 
regler – myrder børnene. Aldrig de voksne selv.

Det forekommer, at man i Polen - på trods af hvad man ved – eller burde vide 
– om barnet, med enkelte undtagelser, hvortil Dorman må henregnes, bibeholder 
den samme gældende tankemåde, imod hvilken Janusz Korczak gjorde oprør:

Hvad har barnet, som gør det anderledes fra vores åndelige organisering? Hvilke 
træk og behov har det, hvilke ubemærkede muligheder gemmer sig i det? Hvem 
er denne halvdel af menneskeheden, som lever sammen med og ved siden af os,  
i en tragisk opsplitning? Vi pålægger dem den byrde af forpligtelse som gælder for 
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morgendagens menneske, uden at give dem nogen af dagens menneskerettighe-
der. Hvis menneskeheden deles mellem voksne og børn, mellem et liv i barndom 
og modenhed, så er der rigtigt, rigtigt mange af de børn i verden og i livet. Men 
fikserede som vi er på egen kamp, egne bekymringer, bemærker vi det ikke, lige 
som vi tidligere ikke bemærkede kvinder, bønder, undertrykte lag og nationer. Vi 
har indrettet os sådan, at børn generer os så lidt som muligt, sådan at de i mindst 
muligt omfang regner ud, hvem vi egentlig er, og hvad vi laver44.

På Dormans scene optrådte barnet – sådan som det er. Sådan som det selv 
fremstiller den verden, det lever i – og ikke sådan, som de voksne fremstiller 
verden for barnet; sådan som det tænker om sig selv her i verden – og ikke sådan 
som de voksne ønsker, at de skal tænke om sig selv. Det er således et barn, som 
selv iscenesætter sig selv og sin verden i egen leg, hjulpet af den bevidste iscene-
sætter – også i sit teater. Et barn fra hvem man intet kræver, og som man ikke 
giver ordrer – men som man accepterer, fordi – med Korczaks ord:

det i sig selv besidder alt det, som er betingelsen for en effektiv opdragelse,  
i særdeleshed ustandselig aktivitet, og ustandselig aktualisering, i hvilken 
hele dets personlighed er engageret. Det er en aktivitet hos et væsen, som 
befinder sig i vokseperioden igennem hele sin udvikling45. 

At acceptere et barn (eller hvem som helst) – betyder at man tillader det at 
have sin egen eksistens. Uden betingelser. Det er kun opdrageren, der skal op-
fylde betingelser overfor barnet. Dorman er lige så velbekendt med dette som 
Korczak var.

I modsætning til de utallige personlighedsmønstre til efterlevelse for barnet– 
og ikke så mange børnehovedpersoner – som man kan finde i teatret, er Dor-
mans Afviger en fuldgyldig hovedperson, uden ordre til at være nogen anden 
end den han er. De andre – udtænkt eller genfundet i overensstemmelse med 

anvisningerne fra forskellige sociale og filosofiske grupper, og i dag også nogle 
gange i overensstemmelse med den herskende mode indenfor psykologien – kan 
blive hovedpersoner, under forudsætning af at de opfylder de krav og forvent-
ninger, eller er i stand til at udfylde den opgave, de bliver stillet overfor; eller som 
de voksne udtrykker det, ”livet”, samfundet – sådan som det er defineret af egne 
regler. Hvis man skal identificere sig med sådan en hovedperson, kræver det af 
barnemodtageren, at han accepterer et af de voksne pålagt færdigt syn på sig selv 
og verden. Hvis man derimod identificerer sig med min og Dormans Afviger, 
kræver det at man på scenen udfører de samme tankerækker, som barnet udfører 
selvstændigt i sin leg, således at det hermed lærer verden og sig selv samt sin egen 
Afviger at kende.

Det er en grundlæggende anderledes tænkemåde, når det drejer sig om opdra-
gelse gennem kunst.
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Mellem scenen og publikum 

Hvordan opfatter barnet det, der sker på scenen? Det er endnu en af de virke-
ligheder, som det selvstændigt lærer at kende, altså lærer at kende på sin egen 
måde eller i overensstemmelse med sine egne muligheder. Jo mere man på scenen 
iscenesætter noget, som provokerer til at optage dette på en måde, der svarer til 
barnets tankegang, jo mere kan man være sikker på, at der opstår det usædvanlige 
øjebliks nærhed mellem scenen og publikum, hvor barnet identificerer sig med 
den, der har skabt forestillingen. Mens det sidder blandt publikum, vil det være 
til stede på scenen.

Barnet bliver langt hurtigere bevidst om forskelle end om ligheder. Efterhånden 
som de hidtidige forbindelser, som det ved forskellige handlinger har skabt mellem 
genstande, viser sig at skuffe, bliver det nødt til at differentiere på ny, altså gen-
nemføre mere præcise opdelinger. I Første Mosebog er angivet de simpleste af disse 
tidligste handlinger, som vedrører menneskelig erkendelse. De består i at bevidst-
gøre sig om enhver forskel, der befinder sig i den omgivende virkelighed, og altså 
at gennemføre den første opdeling. ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

Ikke skabelsen af himlen og jorden, men selve det at kende forskel på dem er 
her ensbetydende med hændelsen, påkaldelsen til eksistens. Hele Første Mosebog 
baserer sig på stadig mere præcise opdelinger indenfor disse to helheder, som op-
stod af opdelingen – og himlen og jorden opstod ved adskillelse af vand fra land; 
”over og under hvælvingen”. På samme måde – med udgangspunkt i adskillelse 
af lys og mørke opstår ”tid, år, dage”, planeter – som hele tiden opdeles mere 
detaljeret. Himlen fyldes op. Og jorden opfyldes med sine opdelinger – planter, 
dyr, fugle, vand- og landdyr. 

Det samme gælder i den oldindiske Rigveda: Tingenes begyndelse er det øje-
blik, hvor vismændene ”trak deres målesnor ud på skrå”. Man kunne således 

udtrykke det på denne måde: verden opstår – hvis den erkendes af mennesket 
– efterhånden som mennesket erkender de forskelligheder, som er iboende i den 
omgivende virkelighed. Jo mere man adskiller, opdeler, jo større er verden. Når 
det ser hvad der sker på scenen kan et barn for eksempel gøre sig klart, at ikke alle 
runde ting enten er æbler eller bolde, eftersom der også er en bold med navnet 
æble, som man ceremonielt overrækker i det øjeblik man hilser på en skuespiller, 
som har krone på hovedet. Også de ting som nogen får anbragt på hovedet, op-
deles i forskellige ting: hatte, hovedbeklædning med pyntefjer, krone, badering 
med et andehoved, og også ænder kan opdeles i blå og gule (disse bevæger sig, 
eftersom de har cykelhjul og stang), samt de ænder man sætter på hovedet.

To forskellige steder på scenen står der to løse skærmbrætter med teksterne: 
”Hamlet”, ”indgang”, ”udgang”, fra hvilke skuespillere kommer ind og ud, som 
om det var døre. Men efter et øjeblik står hoveder, dukker og bolde ud fra dem; 
endelig vendes skærmbrætterne. Så det er ikke kun et kendt sted – hjemmet; det 
er et andet hjem – et hjem i teatret, i forestillingen Anden og Hamlet. 

”Vi gør os selv bevidste om ting, når vi ikke tilpasses” – siger Piaget46. I det 
øjeblik barnet på scenen ser hvordan skuespillerne udfører handlinger, der er an-
derledes end dem, barnet er vant til, og som de allerede har gentaget flere gange 
- andre handlinger rettet mod kendte genstande, eller kendte handlinger som 
udføres i forhold til en genstand, som barnet ikke kender, eller som det kender, 
men som har en anden betegnelse –  i det øjeblik kan det gøre sig bevidst om 
forskellene, altså forstørre sin verden, samtidig med at scenens verden forstørres 
med en ny, hidtil ukendt, genstand. 

Med denne barnets ”ret til at gøre sig bekendt” med forskellene, som består  
i at frigøre sig fra vanen, nedbryde gentagelsen, på at overraske ved hjælp af gen-
stande, handlinger eller ord som er en smule anderledes end de, der er kendte, 
når man er barn, og som også er blevet demonstreret på scenen - alt det udnytter 
Dorman mesterligt overfor sine tilskuere, mens han opretholder ligevægt mel-
lem det, som barnet kender, og det som det skal lære at kende. 
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Dette er det første dramatiske punkt i erkendelsen; jeg kalder det dramatisk, 
fordi et vist fastlagt skema bliver ødelagt eller betvivlet. Det viser sig nemlig at 
være utilstrækkeligt i forhold til de nye ting, der trænger sig på. Verden viser sig 
at være blevet forstørret med noget, hvis eksistens man ikke mistænkte. Det er 
helt enkelt et sammenstød med nye muligheder. 

Det er langt lettere for barnet at gøre sig bekendt med de forskelle, der ligger 
i den ydre verden (her den verden der udgøres af scenen), end det er at gøre sig 
bekendt med ligheden mellem det, som er forskelligt: ”Eftersom” – som Piaget 
udtrykker det – ”ligheder er subjektive – de er helt og aldeles konstrueret af vores 
tankevirksomhed”47.

Også af vores vilje – ville jeg tilføje. Under symbolsk leg gennemfører barnet 
jo ligheder i overensstemmelse med sine egne drømme, selv om det endnu ikke 
har erkendt disse drømme på en sådan måde, at det kan videreformidle dem til 
andre, for eksempel ved hjælp af ord. 

Dormans forestillinger går mellem det som bliver erstattet, og det erstattende – og 
de to elementer danner en synlig og tydeligsløjfe. Det er særlig tydeligt i forestillinger 
for børn i børnehavealderen – uanset om selve forbindelsestidspunktet sker under 
overværelse af tilskuerne, som i Den Lille Hest, eller om det leveres, således at det kan 
udføres når forestillingen slutter, som i And og Hamlet. Det er også uafhængigt af om 
udskiftningen finder sted i begyndelsen af forestillingen, som i Kaffemøllen, eller om 
hele forestillingen er rettet mod denne udskiftning (som i Den Blå Fugl).

Det som barnet skal finde, er lighed mellem eksistenser, som er forskellige, 
eller snarere – tanker eller følelser, som kan fremkalde denne lighed. Barnet skal 
finde ud af, hvorfor den lille legetøjshest bliver erstattet med en enorm hest; 
kongen – med en pingvin; statuen af Den Lykkelige Prins - med en stumtjener; 
kaffemøllen - med en lille pige; barn – med en porcelænsfigur. Hvis man skal 
gøre sig klart, hvad der forener de eksistenser, som udefra oftest ikke har nogen 
lighed med hinanden, men snarere adskiller sig fra hinanden på mange forskel-
lige måder, så er man ovre i det næste dramatiske erkendelsesøjeblik.

Vi kalder det dramatisk, fordi takket være det som er ukendt, opstår det der 
er kendt – altså det man ikke har set, viser sig at være det man ved. Dette – som 
Melville betegner det – ”erkendelseschok”48, som ledsages af en uforanderlig un-
dren og glæde, det er noget alle kender, ikke blot modtageren af et kunstværk, 
men alle som selvstændigt gør nye opdagelser. 

På denne måde kan tilskueren til det materiale som fremstilles på scenen gøre sig 
klart, hvad der har givet anledning til den leg, han er vidne til, og hvis iscenesætter er 
meget lig tilskueren – Afvigeren. Eftersom det at skabe forbindelse med det som er 
afsondret, er rent tankearbejde, kan man udtrykke det på denne måde: mennesket 
bliver til –udskiller sig, gør sig bevidst om egne tanker – efterhånden som det skaber 
forbindelser mellem de elementer af virkeligheden, som adskiller sig fra hinanden. 

Undersøgelser af receptionen af Hvad er Klokken bekræftede – på trods af at 
den ansvarlige for forskningsprojektet bemærkede, at forestillingen er vanskelig, 
fordi den indeholder den for barnet ukendte ”avantgarde” teaterform – at fore-
stillingen blev forstået lige så godt som andre opsætninger af Hvad er Klokken, 
som præsenterede en færdig illusion af scenevirkeligheden49. 

Men det sker, at man netop her burde stille sig selv spørgsmålet: På hvilken 
måde blev det, man forstod, opfattet på samme måde i begge disse forestillinger? 
Forløbet af denne forståelsesproces måtte dog være aldeles forskellig: I forhold 
til Dormans forestilling måtte barnet selv udføre de tankeprocesser, som i den 
anden forestilling blev afleveret parat til modtagelse, færdigt. Hvis det ikke gen-
nemførte disse tankeprocesser (ikke var i stand til at gennemføre dem), så ville 
det overhovedet ikke forstå Dormans forestilling. Derimod er det altid i stand til 
helt passivt at gentage de postulater, det har hørt fra scenen. 

Forskellen mellem den ene og den anden ”forståelse” er grundlæggende: Den 
første drejer sig om at være bevidst om sin egen tænkning, den anden – om at 
være bevidst om det, som rent faktisk skete på scenen. Det er tilstrækkeligt at 
vide, at forestillingens receptionsmåde er givet i selve den måde teatermaterialet 
er organiseret på – altså i form af en forestilling – for at beskytte barnet mod pas-
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sivitet, mod gentagelse, mod nødvendigheden af at befinde sig på et betydeligt 
lavere niveau end egne muligheder, sådan som det sker, når man ikke efterlader 
plads til egne tanker, som er det nødvendige og væsentligste delelement i en fore-
stilling, det som skaber dens orden og giver den mening.

Når man betragter tredive tegninger udført af seksårige børn, efter at de har set 
Anden og Hamlet kan man observere, hvordan de tænkte. En del af tegningerne er 
tegninger af teatrets scene, med tydelig markering af scenens vindue og vindues-
afskærmning, skitser af tæppet, som er fastgjort i begge sider af scenen, trapperne 
mellem scenen og publikum, endda scenen og publikum på samme tid. På scenen  
er der bolde, en eller to ænder, figurerne har kroner på hovedet, lange kjoler, 

smukke og frodige lokker. På flere af tegningerne hænger der ved siden af hin-
anden – over scenen – to identiske kugler, eller oven over hinanden to identiske 
glasklokker, som er forbundet med en streg. Det er skuespilleren-kongen og den 
belyste pingvin, som i sidste øjeblik hænger over scenen. Der er også en kugle 
over scenen. På andre tegninger er pingvinen ændret til en lille menneskelig 
figur, som hænger lige over store skikkelser og genstande på scenen, ofte er den 
samlet i en genstand, som rummer to helheder med forskellig form og farve. 

Det er det mest interessante. På alle tegningerne er det kun den ene genstand, 
som ikke er den samme, som den var på scenen – fuglen, pingvinen; ingen af 
tegningerne forsøger at gengive dens form, som om den aldrig havde været på 
scenen. Den er blevet ændret til nogen eller noget andet, og hvad der er kende-
tegnende, på tegningerne blev dens dualitet også fastholdt, hvilket fremgår af at 
den opstår som en forbindelse mellem to forskellige helheder. Ved at udgøre en 
enkelt helhed, er denne genstand lavet af forskellige helheder, eller to identiske 
helheder, som dog befinder sig langt fra hinanden, eller bogstaveligt talt er an-
bragt på forskellige niveauer. 

På en del af tegningerne er der ikke nogen vinduer på scenen, eller nogen af 
de elementer som vidner om, at det som barnet tegnede, foregik på et teater. På 
disse tegninger er der heller ikke spor af pingvinen, eller af hvad der skete med 
denne. Drengene udfylder hele papiret med at skildre en mand med krone, ved 
siden af en eller to ænder, pigerne – tydeligvis sig selv, med fletninger, sløjfer og 
forklæde, ved siden af anden. Denne del af tegningerne, hvor børnene identifi-
cerer sig med ændernes ejer, og erstatter alle skuespillere med sig selv, hvor de 
udtrykker deres stærke ønske om at besidde dette enorme, usædvanlige legetøj; 
de teatralske figurer gengives i en tegning: et hus med en rygende skorsten, hvor 
der ved en antydning af en dør står en gul pige, og ved siden af hende en gul and, 
som med sig selv og sin stang fylder hele husets rum. 

Det samme sker med tegningerne fra Den Lille Hest, hvor der ofte gentages 
en tom plads på ryggen af den enorme hest. Den tomme plads er et sted, som 
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barnet har reserveret til sig selv. For eftersom pladsen på scenen er optaget af en 
skuespiller, som ligner en normal dreng, så kan barnet på en tydelig måde vise, 
at han ønsker at gøre det samme som skuespilleren, selv om barnet er sig selv, og 
ikke skuespilleren?

Det som vi af de yngste tilskuere kan få at vide om receptionen af Anden og 
Den Lille Hest, kan udtrykkes på denne måde: Alle børnene udførte forbindelser, 
udskiftninger og identificering af scenematerialet. De børn som ikke udførte 
dette mellem skuespillerne-kongen og pingvinen-legetøjet, foretog det mellem 
skuespillerne-ejerne af anden og sig selv; i Den Lille Hest derimod – mellem 
skuespilleren-afvigeren og sig selv. Alle forbandt således to forskellige virkelighe-
der: leg og teater - deres virkelighed og den på scenen – i overensstemmelse med 
deres egne, udtænkte af dem selv, ligheder. Disse ligheder viser sig samtidig at 
være dem, skuespillets forfatter ønskede at påpege. 

Hvad drejer børns ”forståelse” af teatret sig altså om? Om selvstændigt at 
organisere scenens virkelighed, hvorunder de opdager deres egen mening med 
teatrets budskab. Eftersom det materiale som præsenteres på scenen, hverken 
er organiseret i rækkefølge eller efter principperne for årsag og virkning, vil det 
nødvendigvis blive forbundet (organiseret) på en subjektiv måde. Subjektivt, 
men indenfor det givne materiale. Derfor har tilskuerne forskellige forbindelser 
at vælge imellem, men meningen med disse forbindelser er den samme. 

Blandt tredive tegninger er der et par stykker, hvor børnene tydeligvis sup-
plerer scenevirkeligheden med det, som de selv ved. På disse er der: en rød and, 
en and i farvede striber, en stor grøn græseng foran huset, hvor der befinder sig 
alt det, som er på scenen; der er også en tegning af en and med en stang foran 
en række forskellige bolde, hvoraf en er udstyret med små pletter. Måske sker 
der ved ordene ”en plettet and har mange børn” det, at boldene forvandles til 
æg-børn og forbindes med ande-mor? Og måske er der blandt boldene kun et 
barne-æg? Og måske ........

”Barnet ser det, som det ved, eller det, som det føler” – siger Piaget50.

I forbindelse med receptionen af teaterstykket bliver man opmærksom på den 
måde hvorpå barnet opfatter nye, ukendte virkeligheder, for sådan er forestil-
lingen jo også. Den måde at opfatte på, som samtidig er en måde, hvorpå man 
forstår tingene, består i udeleligheden i opfattelsen af den utydelige virkelighed, 
altså det som udgør baggrunden, og af en eller flere detaljer fra denne baggrund, 
som vælges tilfældigt, til at blive specielt bemærket. ”Netop takket være disse 
betydningsfulde detaljer, eksisterer helheden”51.

Jeg må erkende at jeg altid har været urolig over denne detalje, jeg kunne ikke 
tro på eller forstå, at det vælges tilfældigt af barnet. Hvis det forholdt sig sådan, 
ville det blive umuligt at udarbejde teaterbudskabet, eftersom man ikke kunne 
forudse, hvilke detaljer barnet ville vælge. Det forekom, at de på tegningerne fra 
Anden og Den Lille Hest udførte gentagelser af de enorme ænder og den enorme 
hest - og også manglen på pingvinen-legetøjet – hvilket gjorde det muligt at 
belyse denne hemmelighed, som enhver voksen intuitivt forklarer for sig selv,  
i forsøget på at forstå sig selv-barnet; - i øvrigt på samme måde som mange til-
svarende barndomshemmeligheder. Fra de cirkusforestillinger jeg så, da jeg var 
seks år gammel, husker jeg en enorm (jeg tror den var omkring en meter, eller 
mere) sikkerhedsnål, hvorpå en klovn var fastgjort. Siden dengang fremkalder 
ordet ”cirkus” altid et billede af denne sikkerhedsnål-klovn, hvorom mennesker, 
dyr og genstande kredser. Jeg ved også at jeg dengang var fuldt bevidst om, hvad 
en almindelig, lille sikkerhedsnål var for noget. Så denne detalje er ikke tilfældigt 
udvalgt – den er det, som barnet allerede kender. Men – og her kommer det van-
skelige – når barnet vælger lige netop disse genstande, og ikke and-baderingen 
eller den lille hest-legetøj, eller udskifter pingvinen ved at vælge en ”deform” 
genstand, ”noget andet”, i en anden skala og i en anden kontekst – så er det 
genstande som har betydning i forhold til det, som barnet kender. Hvis teater-
budskabet skal blive forstået, må det også indeholde sådanne ”betydningsfulde 
detaljer”, som barnet ”selv” vælger blandt andre, og takket være disse og omkring 
disse vil det genkende og organisere den sceniske virkelighed. 



78 79

De således af barnet opfattede ”betydningsfulde detaljer” er, så vidt jeg kan 
vurdere, et konkret udgangspunkt for at overveje æstetikken. Ordet ”æstetik” 
gentager sig, både i forbindelse med undersøgelsen af receptionen af forestil-
lingerne, og i forbindelse med defineringen af teatrets rolle i opdragelsen. Det 
gentager sig imidlertid i mangfoldige former: Barnet kan lide farver og dans, det 
er en fintmærkende lytter, når det kommer til musik og ”smukt litterært sprog”. 
Teatret skal give børnene alle disse smukke ting, og på denne måde forme, ud-
vikle, barnets smag, dets ”æstetiske følsomhed”, indpode ”æstetiske normer”. Jeg 
er af den overbevisning, at inden pædagoger begynder at opdrage, så bør de gøre 
ikke bare sig selv klart, hvad et smukt kunstværk omfatter, men først og frem-
mest bør de orientere sig om, hvad barnet selv anser for at være smukt, for det 
kan vise sig, at det til perfektion kender det, som man ønskede barnet skulle lære. 
Så hvad anser børn for smukt? Da min søn var ni år og seks måneder gammel 
satte han en kompliceret plastikmodel af en tank sammen, som blev sat i gang af 
en batterigenerator. Et par dage senere (i løbet af de dage anvendte han sin tank 
flere gange) fandt han i gården en indpakningsæske af flamingo, hvori der havde 
ligget en lille batteriradio. Han forstærkede siderne med ting, der var til overs fra 
den sammensatte tank, sådan at der fra æsken strittede ”kanoner og karabiner” 
ud fra alle sider, viste den til mig, og sagde: ”Se, det er en virkelig smuk tank 
– den skyder fra alle sider, og så ligner den oven i købet en æske”. Jeg forstod: 
Smukt er det, som samtidigt med at være det, det er, også er noget andet. 

Efter forestillingen hvor alt var blåt, hvidt eller gennemsigtigt (folie), sagde en 
syvårig pige til moren: ”Alt var så farvestrålende derinde”. Jeg forstod dengang, at 
udtrykket ”farvestrålende” ikke kan henvise direkte til farverne. Barnet prøvede 
at verbalisere de følelser som forestillingen fremkaldte – dobbelttydigheden og 
foranderligheden i genstandene, ordene og adfærden; ubestemtheden, mange-
tydigheden og ”farverigheden” i stykket. ”Smukke” ting og ”farvede” ting var 
således synonymer på tvetydige ting. Genstandene i symbolsk leg er smukke, 
fordi de samtidig med at de er det, de er – kendte og nære praktiske genstande – 

samtidigt er noget andet. Jo større lighed med andre genstande en given ting er 
i stand til at udvise, altså jo flere muligheder den har for at påtage sig forskellige 
roller, funktioner og betydninger, jo smukkere er den. Den er smuk, fordi dens 
anvendelse er uendelig. Den erstatter alt, i sig selv er den alt. 

Hvis jeg for mig selv skulle formulere, hvad et fremragende kunstværk er, ville 
jeg kalde det ”En fuldstændig nødvendig og totalt overflødig genstand”. Det vi-
ser sig, at barnet allerede ved dette. Det vælger selv under forestillingen, ”lægger 
særligt mærke til” smukke ting. 

Dormans teater er et af de ”usædvanligt smukke” teatre, hvor ”ændringens 
mirakel” af almindelige genstande til andre genstande konstant gennemføres på 
scenen foran tilskuerne ved hjælp af ord, gestikuleren og handlinger. Det er en 
time i æstetik, ikke fordi det skal være en sådan, men kun fordi kunstværket 
ikke kan lade være med at være det. Og ikke fordi tilskuerne hører Händel, 
Vivaldi, Aleksandr Blok, Rilke, Maeterlinck, og boldene er farvede, og en pige 
fra Krakow bevæger sig rundt i en smuk folkedragt – men kun fordi tilskuerne 
sammen med dem hører: ”Stå lille rose”, ”Plettede and” og børnerim, og den 
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gamle paraply ændrer sig til et guldtag, og krykkerne som skuespilleren humpede 
med iført udslidt militærbluse, ændrer sig til værdifulde diamanter. Med frygt og 
bæven tænker jeg på den anmeldelse, hvor hovedanklagepunktet mod Dormans 
forestilling var, at det ikke var tilstrækkeligt rent, og derfor et ”uæstetisk” lagen. 

Hvis jeg har forstået formålet rigtigt, så har undersøgelser over receptionen 
af forestillingen blandt andet til hensigt at fastslå teatrets andel i barnets intel-
lektuelle udvikling. I forhold til teatret og i forhold til andre kunstarter anvendes 
imidlertid ikke udtrykket ”intellektuel udvikling”, men ”udvikling af fantasien”, 
som om man går ud fra at udvikling af fantasi og intellekt er to forskellige pro-
cesser.  Men netop det som kaldes barnets fantasi, eller en hvilken som helst 
anden form for fantasi, er et tilgængeligt resultat af en kompliceret proces, hvor 
man lærer sig selv og verden at kende, hvor man skaber sine egne ideer om 
verden – bortset fra at resultaterne af dette har en anden form end den, som de 
fleste voksne anvender eller er blevet vant til. Dorman kalder for eksempel denne 
proces for ”evnen til at forbinde forskellige niveauer af virkeligheden” – og un-
derstreger på den måde de væsentligste træk i barnets tænkning, men også i det 
voksne menneskes tænkning, som forbinder uden deduktion, og således uden 
analyse. Er det ikke netop sådan analogier, metaforer og symboler opstår?

Hvordan kan teatret så være med i barnets intellektuelle udvikling? Som ingen 
andre kunstformer, herunder inkluderet andre former for sceneoptræden, kan 
teatret på samme tid give barnet forskellige materialer, og de er netop forskel-
lige på den måde, at barnet – vil - kan – skal forbinde dem sådan, som det selv 
ser dem – som det ved – som det føler ubevidst. At forestillingens instruktør på 
denne måde har givet det mulighed for at finde meningen med de skabte billeder 
og former. Og teatret kan kun udvikle fantasien så meget, som det hos tilsku-
eren kan fremprovokere et behov for at forbinde, og det inde i tilskueren selv; 
anvende denne mulighed med egne materialer. Man giver dem et ”et frit rum”, 
som de selv udfylder. ”Vores teater skal tvinge til at tænke, dette teater ønsker 
ikke at definere tankerne” – gentager Dorman.

Mens det er ved at tegne Den Lille Hest, siger et barn i børnehaven: 

”Da alle fem kom på scenen og marcherede, og da klokkerne bagefter rin-
gede, og den mand satte sig på hesten. Da ø n s k e d e  j e g  o g s å  at sætte 
mig op på den.”
”Den sorte mand var k e d  a f  det, og han e l s k e d e  den lille hest meget 
højt, han trak den efter sig.”
”Den lille djævel var ikke nogen s t a k k e l, han var bare s u r  over ikke at 
kunne få en lille hest.”
”Den mand som bar maske råbte en hel masse til djævlen, han v i l l e  i k k 
e lade ham tage den lille hest. Der kom også en dame ind, og hun tog den 
maske af, og det var han glad over … nogle spurve fløj hen til ham.”

Der var ikke nogen af disse ord der blev fremsagt under forestillingen. Det var 
de seksårige som selv afslørede indholdet, en mening som for hver af dem var en 
smule anderledes. I modsætning til hvad anmelderne mente, så syntes de ikke at 
forestillingen var for fyldt med filosofi, for som Janusz Korczak ved, så ”er børn 
filosoffer og digtere”, men ”for børn er der svært at udtrykke sig med ord, og 
endnu sværere at skrive med ordene”52



82 83

Leg og teater

For os drejer leg sig om fiktion. For barnet i den alder (indtil 7-8 år) er leg 
derimod betydeligt mere [...] Den udgør en autonom virkelighed, hvorved 
skal forstås, at den ”ægte” virkelighed, som den står i modsætning til, for 
barnet er langt mindre ”ægte”, end den er for os53. 

Man kan således udtrykke det på denne måde: Hele verden er for barnet den 
virkelighed, hvor det ikke kun er genstande og begivenheder, men barnets op-
dagelser af disse og tildeling af betydning, som er afgørende. Og teatret samt 
ceremonier er i deres autonomi langt mere lig barnets leg.

Når man iscenesætter teater (en forestilling) på samme måde som barnet 
iscenesætter sin leg, så kommer man til den forståelse, at den eneste forfat-
ter af og hovedperson i den symbolske leg er barnet selv. Alt hvad der således 
skabes og udfyldes af denne form, er et karakteristisk udtryk for udviklings-
perioden hos barnet og dets måde at tænke på, og samtidig er det et indivi-
duelt udtryk for, hvad barnet har oplevet i livet. I symbolsk leg deltager der 
altid to forskellige virkeligheder: Den virkelighed som barnet har været i berø-
ring med, og hvis billede er opstået inde i hovedet af for barnet vigtige grun-
de, og så den erstattende virkelighed, som substituerer den anden virkelighed. 
Erstattende virkelighed, altså den som vi ser, når vi kigger på leg, skaber for-
skellige genstande, som er tilgængelige for barnet. Jo mere forskellige de gen-
stande som barnet har adgang til er, jo mere spændende er det, for de skaber 
flere muligheder for at konkretisere det tænkte billede. Hvis det ikke er mu-
ligt, vil barnet utvivlsomt blandt sit legetøj vælge det, som giver det mulighed 
for gentagne gange og så frit som muligt at anvende det til egne billeder, eller 
de ting som barnet holder særligt meget af. En ringe repræsentation af legetøj  

i ordforrådet hos de yngste børn i forhold til navne på andre genstande, som 
anvendes i det hjemlige miljø, vidner i øvrigt om barnets interesse for den ver-
den, det lever i, og ikke den, som de voksne har afmærket for det i form af le-
getøj. Barnet betjener sig af de valgte genstande på mange forskellige måder og 
behandler dem også forskelligt (men inden for grænserne af muligheden for at 
præsentere verden for sig selv i denne udviklingsperiode), så det udtrykker også 
sin egen forståelse for genstandene og forbindelserne mellem disse. Hvis barnet 
udtrykker sine tanker med ord under symbolsk leg, så skabes der primært sym-
boler og billeder med disse ord; - alle der har tæt kontakt med børn kender vist 
disse tidlige ”miau”, ”hau” og ”tit-tit”? Barnets ord afslører således tydeligt denne 
form, virkelighedens dualitet, som denne form udgør, eftersom den ikke forhol-
der sig direkte til den virkelighed, som vi ser i legen, men til den virkelighed, som 
fremkaldes af legen - og igen til den virkelighed som er til stede i tankerne hos 
forfatteren: barnet.

Hvordan så Dorman på disse lege?

I legen stiller barnet sin stemme og sine bevægelser til rådighed for sine lege-
kammerater. Det overfører sit ”jeg” til døde genstande, gør dem levende, og 
lærer så deres karakter at kende. Genstanden kan være hård, blød, tør, våd. I 
legens verden får barnet nye partnere. De skal alle sammen tildeles en rolle, 
der skal tales for dem alle, for alle skal man bevæge sig, for alle .....tænke54.

Og hvad siger Stefan Szuman?

Barnet organiserer og optræder selv, og i løbet af forestillingen iscenesætter og 
udvikler det sin leg, altså sit teater. Det er på samme tid … tekstforfatteren, 
regissøren og iscenesætteren og skuespilleren, og det en skuespiller som på skift 
spiller flere roller, og endeligt er det tilskuer og lytter til sin egen optræden55.
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Og Korczak?

Hvad er børns rolige leg, hvis ikke samtale, udveksling af tanker, fantasier om 
forskellige emner, dramatiserede drømme om magt. Mens de leger udtrykker 
de væsentlige synspunkter, lige som forfatteren i en roman, de udvikler den 
grundlæggende ide [...] Må måske endda ikke gå ud i haven, men des mere 
vil barnet hellere rejse rundt på oceanerne og øde øer; uden at have så meget 
som en hund, der lystrer dem, dirigerer de selvsikkert et regiment, i den til-
stand hvor de er ingenting, længes de efter at være alt56.

De tre synspunkter på symbolsk leg henleder opmærksomheden på dens 
grundlæggende betydning i barnets liv – erkendelsen og kompensationen – og 
også på den utvivlsomme teatralske karakter, som nok er utilsigtet, men netop 
stammer fra selve erstatningen af den fysisk ikke tilstedeværende virkelighed, den 
utilgængelige virkelighed, som er ønsket, og ønsker at blive udtrykt – ønsker at 
være en tilgængelig virkelighed, rørligt til stede, materielt, sådan at den altid er 
anderledes end den anden, men alligevel ligner. Teatraliteten af denne leg drejer 
sig således om, at ”udskille tegn fra betegnede genstande, på en sådan måde at de 
første er i stand til at fremkalde en repræsentation af de sidste”57.

Hvis man prøvede at udarbejde en fuld oversigt over sådanne lege, ville den 
nødvendigvis være meget lig den oversigt, som Dorman udarbejder til hver af 
sine forestillinger. Den ville bestå af uafhængige af hinanden, men parallelle, 
oversigter: En oversigt over hvordan barnet behandler de forskellige genstande, 
en oversigt over fremsagte ord, en oversigt (rekonstruktion) af barnets følelser og 
tanker, som udtrykkes gennem disse genstande og ord. Der ville kun mangle en 
oversigt over bevægelser, bevægelsesarrangementet og rytmen, som arrangerer 
grupper af skuespillere i Dormans forestillinger. Man ville således kunne ud-
trykke det på denne måde: I sin forestilling giver Dorman tilskuerne et uorga-
niseret materiale, på samme måde som det er uorganiseret i symbolsk leg, og 

det gør han, fordi tilskuerne så selv skal organisere det, altså finde ud af, hvad 
teaterbudskabet går ud på. Manglende orden og rod i Dormans forestillinger er 
således skabt i bevidstheden om modtagernes – barnets - mentale muligheder. 
Symbolsk leg baserer sig på udtrykkelig udskiftelighed af de forskellige måder, 
som mennesket har til rådighed til at udtrykke sig, og måske snarere på den 
manglende bevidsthed om, at det rent faktisk er forskellige måder at udtrykke sig 
på; - de tjener alle på samme måde til at konkretisere en uklar tanke eller et øn-
ske. I Dormans teater forekommer det derfor lige så vigtigt at forstå og erkende 
de enkelte elementer i forestillingen, som det er at forstå og erkende, hvad selve 
den symbolske fremgangsmåde består af. I det hele taget forekommer det, at  
i forhold til de teaterproduktioner som er baseret på åbenhed i skabelsen af tegn, 
en konstant svingen frem og tilbage mellem den erstattende og den erstattede 
virkelighed – kan først en sådan adskilt behandling af scenematerialet give en ide 
om, hvad der er kernen i det arbejde, der ligger i at skabe teater, og også henlede 
opmærksomheden på de specielle træk ved dette arbejde. I øvrigt vil bevidsthe-
den om at teatermarkeringer er den mest komplekse markering inden for kunst, 
altid friste til at lære den måde at kende, hvorpå det opstår.

På samme måde som i teaterforestillinger finder man i symbolsk leg genstan-
de, levende mennesker (barnet som skuespiller eller skuespillere), de ord det eller 
de fremsiger, de handlinger det eller de udfører. Der opstår rum og tid – rummet 
er altid et andet, end det rum som udgør barneværelset eller rumfanget af scenen, 
og tiden er også end anden end den, som uret viser. Hvis Dormans forestillinger 
har en form som ligner den symbolske leg, hvis det er en bevidst måde at skabe 
teater på – sådan som barnet iscenesætter sin leg, ubevidst både om det teatral-
ske og om sin rolle i eget liv – så burde man spekulere over, hvordan Dorman 
behandler genstande, ord, skuespillere, handlinger, tid og rum i sit teater, og 
hvordan børnene behandler dette. Og videre – har Dorman opdaget noget for 
selve teaterkunsten, takket være sin bevidsthed om, at hans egen tankemåde også 
er barnets tankemåde? Og måske har han, uden at ønske det, givet de psykologer, 
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som beskæftiger sig med børns modtagelse af teaterstykker, en række førsterangs 
kunstneriske kendsgerninger, som burde henlede deres opmærksomhed på, hvil-
ken raffineret modtager de har med at gøre?

Genstande

I leg kan genstande, i overensstemmelse med barnets ønsker, på skift være gen-
stande som angiver et sted, være en del af barnets forklædning (scenografi), være 
genstande som barnet behandler som om de var levende – altså sådanne, som det 
taler på vegne af eller henvender sig til, men først og fremmest sådanne som det 
præsenterer sin tale til, og som det behandler, som om de kan føle det, som bar-
net ønsker, at genstandene skal føle. Genstande som er fast forbundne med det 
sted, hvor barnet leger (fx. væggen i værelset, dør, vindue, tunge møbler), udgør 
en supplerende scenografi, som barnet ikke tager hensyn til i sin helhed, således 
som det ikke tager hensyn til alle de genstande, som aktuelt ikke er nødvendige. 
På Dormans scene hersker en identisk skiftende, forbigående opdeling af gen-
standene – og disse genstande er altid parat til at tilføre overraskelser – teatralske 
overraskelser, altså erkendende – eftersom Dorman aldrig betragter det teatralske 
på andre måder. En sammenlukket paraply i hånden på en skuespiller er en del 
af dennes kostume, som åbnes af skuespilleren, når denne synger om de svaler 
som flyver hen over byen, og paraplyen erstatter så – svalen, og angiver dermed 
det sted, hvor den af skuespilleren fremsagte tekst foregår; det gyldne tag ved 
foden af statuen af den Lykkelige Prins, som græder, og ”tårer falder på svalen, 
som regndråber”.  Et øjeblik efter refereres til varme lande, hvortil svalen flyver, 
- det eneste synlige udtryk for følelser som moren har over for sin syge dreng, 
som ligger i febervildelse, som en beskyttelse mod feberen, varmen og den syge 
verden. Det er stadig den samme gamle paraply som holdes over hovedet, som 
over de ord skuespilleren udtaler på scenen, mens han gennemfører sin udfor-
skende rejse, uden at bevæge sig ud af stedet, og den holder heller ikke op med at 

være en paraply. Og alligevel, til sidst lukkes den, og stilles væk, og er nu kun en 
paraply. Den vender således tilbage til sin oprindelige rolle som brugsgenstand. 

Inden for leg findes der rigtig mange af den slags genstande, som indeholder 
ubegrænsede betydninger, men som har klare begrænsninger i deres naturlige, 
praktiske anvendelsesformål, og i Dormans teater er der lige præcist så mange, 
som det er nødvendigt i ethvert teater. Og hvis Piotr Bogatyriew anser det for et 
karakteristisk træk ved folketeatret, at rekvisitter kunne overtage dekorationernes 
opgave – så er det i Dormans teater det samme der sker med barnets leg. Det 
er af de samme grunde at barnet eller folkeskuespillere der afsynger julesalmer  
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i Dormans forestillinger vælger autentiske genstande – sådanne som befinder sig 
inden for rækkevidde; - de er utvivlsomt anvendelige, og gennem deres anvende-
lighed er de værdifulde, godkendte og højtidelige. Kun det som aldrig befinder 
sig inden for rækkevidde, som altid er uopnåeligt, er det nødvendigt at erstatte 
med noget, som er specialfremstillet, lavet i teatrets værksted, tillavet af barnet, 
af den der udfører den symbolske handling. En enorm træhest, ænder på cykel-
hjul, en menneske-marionet, - som mål for skydning, masker – er alt lavet af 
mennesker i teatret, på samme måde som betlehemsstjernen er lavet af dem, der 
afsynger julesalmer. Det Dorman siger om folketeatrenes juleforestillinger, kan 
man relatere til hans eget teater og til børnenes leg.  

Ved siden af de autentiske sabler samt glinsende (og også autentiske) kors 
og medaljer møder vi papirkongekroner og vinger af crêpe-papir; en brand-
mandshjelm på hovedet af marskalen, ved siden af en soldaterbluse, udlånt 
til dagens fremvisning fra folketeatrets julesalmekostumer58. 

Ægtheden af materialerne, som de autentiske genstande består af, gør det også 
muligt at fremvise det mest elementære og gribende drama – selve materiens 
drama – dens skrøbelighed og hårdhed (porcelænsfiguren overfor marcherende 
menneskers sko), skarphed og blødhed (en nål som stikkes ind i en ballon), 
forgængelighed og uforgængelighed. Hvor mange genstande i barnets leg dør 
og vinder i sådan en kamp mellem materialer, hvor mange stå- og papirduk-
ker af heksegudinden Murava blev overvundet af ilden, og hvor meget ild blev 
overvundet af vandet. Fra ægte materialer kan man også fremkalde deres ægte 
stemme – for eksempel bliver i Maeterlincks skoven erstattet af strygebrætter, 
hvorpå skuespillerne slår rytmisk med kødhamre, mens de fremsiger teksten. 
Spætter, eller lige som spætter?

Det raffinerede og komplicerede fænomen hvor barnet indgiver døde gen-
stande liv, og materialiserer sine egne tanker, følelser og drømme i genstande, 

behandles af Dorman lige så raffineret, som barnet behandler genstandes liv eller 
ikke-liv i legen, og lige så ustabilt som barnet præsenterer sig selv for det, som 
vi kalder liv. ”Et barn under 7-8 år kan ikke erkende tanker som et subjektivt 
fænomen, det kan således ikke opstille konkrete grænser mellem ”jeg” og den 
ydre verden. Det overfører fuldstændigt sin tankegang til tingen”59. Barnet tæn-
ker og føler gennem genstande, personer, billeder af genstande og personer, hele 
situationer, og for det første iscenesætter det derfor spontant symbolsk leg (”Der 
er ingen der har lært barnet at lege” – siger Dorman), og for det andet: ”I legen 
giver det liv til de genstande, det har brug for, og disse har andre proportioner”60. 
Netop det. Genstande og legetøj (endda det med menneske- og dyreformer) er 
for barnet ikke i sig selv ”levende”. Kun barnets stærke ønske om at indgive dette, 
kan for et øjeblik ”levendegøre”, og så får de en anden værdi, en anden betyd-
ning; de bliver noget andet end det, de ser ud til at være, fordi de tjener barnet til 
at udtrykke og materialisere følelser og tanker. Det er særdeles væsentligt – bar-
net ”levendegør” ikke alle genstande, som det har ved hånden under legen, og 
hvad der er det vigtigste – selv de nødvendige genstande er ikke levende under 
hele legen, kun i det øjeblik, hvor barnet skal bruge dem. 

Uden for legen har barnet sine egne synspunkter med hensyn til ”livet” hos 
forskellige genstande, som de voksne har vænnet sig til at behandle som døde. 
Men også dette ”liv” er udtryk for en overbevisning om, ”at genstandens ægte 
natur er en eksistensberettigelse, eller et motiv som samtidig implicerer en eller 
anden form for intelligens og en fysisk relation”61, og det gør det ikke muligt 
udefra at afgøre, hvilken grad af liv eller type liv barnet tilegner genstanden, na-
turen eller eksistenser som optræder i kunst – altså hvor meget, og hvor ofte, og  
i hvilke situationer disse for barnet er levende, og i hvilket omfang de kan have et 
liv, som ligner barnets eget organiske liv, eller andre organismers liv. 

For at undersøge hvordan barnet opfatter begrebet ”liv”, foreslår Piaget62 en 
række spørgsmål, som blev stillet til børnene på Børnehjemmet ved J.J. Rousseau 
Instituttet i Geneve, hvor han påbegyndte sine undersøgelser i 1920erne. Jeg har 
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stillet disse spørgsmål til min søn på forskellige tidspunkter i løbet af hans barn-
dom. Svarene ændrer sig med tiden noget, men ikke grundlæggende. De svar som 
jeg angiver, gav han mig, da han var ni år og ti måneder, gik i 4. klasse, og med 
stor lethed udførte logiske operationer (fx. opgaver med angivelse af rigtigt/ forkert 
og ligninger), og han havde ikke det ringeste besvær med at anvende en korrekt 
grammatik. Jeg henleder opmærksomheden på dette, fordi det forekommer mig 
(personligt er jeg sikker), at vi aldrig slipper helt fri af egne overbevisninger og hy-
poteser om alting, således som de opstod i barndommen. Vi kan eventuelt forsøge 
at finde en anden måde at begrunde dem på, og det at barnet modtager informa-
tion på samme måde som den, der erhverves af den voksne, modificerer kun denne 
egenopfattelse af liv. Hvem ville i øvrigt vove at spørge et voksent menneske, hvad 
han opfatter som liv, og i hvilket omfang nogen/noget er levende, og hvem skulle 
undersøge om denne voksne svarer sådan, som han selv mener, og ikke sådan som 
han ved, at han burde mene? Vores usikkerhed vedrørende begrebet liv er heldig-
vis så enorm, at den altid vil være årsag til nye opdagelser inden for videnskab og 
kunst, og altid efterlade en anelse håb om udødelighed. 

Vores samtale begynder jeg på denne måde: ”Kan du hjælpe mig? Jeg kan ikke 
klare disse spørgsmål selv. Fortæl mig, om dette er levende?”. Hund – ja; fisk - ja; 
flue – ja; sten – nej; bord – nej, men en gang var den levende, for den var et træ; 
bænk – nej, men lige som bord (da han var seks år gammel sagde han at bordet 
og bænken var levende); solen – ja. (To måneder senere har vi følgende samtale: 
”Du sagde for nogen tidsiden, at solen er levende. Forklar mig nu, for jeg ved 
det ikke selv – er solen levende på samme måde som du? ” –”Er du blevet vanvit-
tig? Det er jo bare en bunke sten! ”. – ”Så den er ikke levende”. – ”Du forstår 
ingenting. Solen er levende som solen”. Dette svar giver anledning til overvejelser 
om alt det, som er uden nogen begrundelse, selv solen i dukketeatret begynder 
at tænke og tale som et menneske). Videre: Månen – ja; skyer – det er en ikke-
levende del af naturen, men de bevæger sig (som seksårig svarede han – ja); en 
å – vand er levende; ild – levende, mennesker har gjort den levende; vinden – 

levende; en kugle – levende på grund af mennesker (ikke levende, men kan være 
levende); cykel – ikke levende, men kan være levende; tog, skib – som cykel; 
elektrisk pære (dette spørgsmål findes ikke hos Piaget) – levende, for den lyser. 

De enorme besværligheder barnet møder, når det på en gang skal kapere alle 
de træk, der vidner om, at noget er levende, er forårsaget af en så umådeholden 
årsagsbestemthed, ”at barnet hverken kan tilføje eller akkumulere dem, det kan 
altså ikke samtidig gøre sig bekendt med dem alle, derfor kommer de frem i bar-
nets bevidsthed på skift og på forskellige tidspunkter. Liv bliver således afgjort af 
en række akkumulerede træk, uden nogen form for hierarki: bevægelse, taleevne, 
skikkelse, blod, anvendelighed for mennesket63; utvivlsomt bør her tilføjes lys-
afgivelse og andre træk. Måske er ”liv” også grøn farve, eller hvid? Når man ved 
dette, hvem vil så vove på barnets vegne at afgøre, hvordan og hvornår noget 
”lever” med menneskelig bevidsthed, bortset fra i mennesket?

I sit teater behandler Dorman genstande på samme måde, som barnet be-
handler dem i leg, uden at træffe afgørelse om, hvor længe og i hvilken grad de 
er ”levende”, eller om de overhovedet ”lever”. Det er noget som modtageren  
i hvert øjeblik må afgøre med sig selv. Derfor er der altid skuespillere og gen-
stande på scenen. De ord som skuespillerne udtaler over for genstandene, og den 
måde de betjener dem og behandler dem på – det bliver alt sammen grundlaget 
for af finde ud af, hvem eller hvad de genstande er i det pågældende øjeblik, 
altså hvilke følelser og tanker menneskene udtrykker. Er en lille legetøjshest som 
bliver omfavnet af et menneske ”levende”? Og en ubevægelig træhest, som en 
skuespiller bruger en stige for at komme op på, eller en porcelænsfigur han tager 
i hånden, og på hvis vegne skuespilleren taler og åbent giver den sin egen stemme 
– er de ”levende” eller ej? Og på hvilken måde og i hvilken ”grad”? Og drejer 
barnets leg sig overhovedet om noget som helst liv, bortset fra barnets eget?

Notater foretaget af børnehavepædagoger64 under ”ænder på cykelhjul” i bør-
nehaver, et stykke som altid blev vist inden Anden og Hamlet, bekræfter den 
flygtige eksistens, som børn omgiver forestillingen med. De klædte den ud med 
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deres huer og sweatre, gjorde den elegant med blomster og dukkehatte, den blev 
båret rundt i børnehaven, sådan at den kunne lære denne at kende, selv om bør-
nene samtidigt hævdede, at den ingenting kan se, en gang var der en, der svarede 
for anden: ”Jeg kan godt se”. Da andens stang gik i stykker, ledte de efter nogen, 
som kunne reparere den. ”For den er gået i stykker”, men de sagde også, at den er 
syg. Gennem en hel time var der ingen som interesserede sig for anden, som stod 
ved siden af, men pludselig var der et af børnene, som begyndte at fortælle den 
om sin hjemby, andre roste sig selv overfor anden, fordi de havde rene hænder, 
de sang en sang om ænder. Den var genstand for børnenes midlertidige behov. 
Den blev behandlet, som om den var levende, og samtidig som en død genstand.  
Og på scenen behandler Dorman den på samme måde. Piaget skriver: 

 Barnet [...] erklærer ikke på nogen måde, at alt har en bevidsthed, som om-
fatter alt. Det hævder kun, at enhver genstand på et vist tidspunkt kan være 
sæde for bevidsthed, nærmere bestemt når genstanden i et eller andet omfang 
er aktiv, eller når den er sæde for en handling. For eksempel vil en sten slet 
intet mærke, men når den bevæger sig fra det sted, hvor den befinder sig, el-
ler når den fugtes, eller bliver smadret osv., så vil den føle det65.

Som den eneste i det polske børneteater opdager Dorman ustandselig an-
derledes og nye midler, som dette teater først og fremmest burde interessere sig 
for – midler som tillader at udnytte og videreformidle den usædvanlige, men 
samtidigt usikre og flertydige måde, barnet tænker over verden på. Kun han – ef-
tersom de mennesker som udfører dukketeater har foretaget en enkel og bekvem 
doktrin, selv om de har langt mere komplicerede metoder til at lære barnet at 
kende. I dette teater er besjælingen erstattet af forståelse for barnets tankegang 
og observation af dets leg, ”som er udgangspunkt for næsten enhver form for fy-
sisk aktivitet”66, og altså det, som bør være genstand for ustandselig inspiration. 
Eftersom det 19. århundredes udgangspunkt for dette teater var teknik, og ikke 

genkendelse af den enkelte modtager, som barnet åbenlyst er, skabte dette teater 
gennem årtier ingenting, for det kunne ikke skabe noget eget og unikt forhold 
til genstande, som var udtryk for forhold, som i tanken forbandt barnet med 
verden. Forholdet mellem den ene og den anden skuespiller (det ene menneske 
med det andet), som i århundreder har været grundlaget for relationerne i det 
dramatiske teater, blev i dukketeatret mekanisk overført til forholdet mellem den 
ene og den anden genstand. 

Henryk Jurkowski – fortaler for et således forstået dukketeater – formulerer 
det med forbløffende åbenhed:

Dukketeater betyder et teater, som virker analogt i forhold til teater med le-
vende skuespillere, hvor skuespillerens levende krop som scenefigur erstattes 
af dukken. I dette teater bevares alle skuespillerens skabende funktioner. Lige 
som i teatret med levende skuespillere drejer det sig om at skabe en skikkelse 
på scenen. Mens skuespilleren i det levende teater imidlertid virker indefra, 
med anvendelse af egen krop, så virker han i dukketeatret udefra, med anven-
delse af dukken, som han animerer og giver sin stemme67.

I dukketeatret skabes således en jævnt fordelt, levende og bevægelig virkelig-
hed, som betjener sig af menneskelig tale, og hvis verden ikke tilhører nogen 
bestemt. Det er udelukkende en verden med en vis gruppe voksne mennesker, 
der arbejder i polske dukketeatre, som nægter børn evnen til at erkende verden, 
udtrykke egne følelser eller tanker; altså til at skabe symboler og metaforer, som 
kun kan opstå mellem virkeligheder, der i væsentlig grad adskiller sig fra hinan-
den – altså først og fremmest mellem et levende menneske og en død genstand. 
Hvad erstatter den dukke, som samtidig efterligner en hund og et menneske, 
solen og et menneske?

Børn, digtere, folkekunstnere, urmennesket og for eksempel de gamle grækere 
lader døde genstande og naturfænomener få ”liv”, samt giver liv til eksistenser, 
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som ikke eksisterer i virkeligheden, ikke for at befolke universet med disse, men 
fordi de kun på den måde kan (er i stand til, formår) at lære verden at kende, 
udtrykke deres tanker om den, formulere deres følelser og forudanelser over for 
verden. På denne måde finder de deres eget sted på jorden, og definerer deres 
eksistens over for andre eksistenser. Deres tankegang går ikke ud på skabe nogen 
eksistens med nogen form for menneskelig bevidsthed, men på at give men-
neskelige betydninger til den omgivende verden, opdage meningen med den og 
årsagen i alt, hvad den har berøring med. Den polske digter Bolesław Leśmian 
er en af de ypperste repræsentanter for denne erkendende animering. Han har 
masser af blafrende eksistenser, som i en mængde af indirekte stadier er standset 
mellem livet og ikke-livet. Leśmian undersøger som ingen anden konstant sit 
eget forhold til verden og materialer, hvilket giver ham indsigt i barnets tanke-
processer, som får udtryk i en barnlig animisme. Og hvad andet er Ovids’ Me-
tamorfoser – denne ustandselige række af forvandlinger? Inden de græske guder, 
nymfer og alle deres afskygninger blev det, som de i dag er for os – dekorerede 
fantasiskabninger med et enorm kulturelt lager – var de vigtige erkendelseskon-
struktioner. Deres eventuelle tilbagevenden til scenen i et teater som Dormans 
ville være mulig på en enkelt betingelse: at man genskabte deres oprindelige 
ustabilitet, usikkerheden om den måde de eksisterede på - altså på betingelse af 
at sprede symbolet over to forskellige virkeligheder og hos tilskuerne fremkalde 
de tanker og følelsesmæssige reaktioner, som førte til deres opstandelse. 

I forhold til de genstande barnet bruger i sin leg, og i forhold til de genstande 
der er på Dormans scene, mister udtrykkene ”rekvisitter”, ”kostumer” og ”sce-
nografi” deres oprindelige betydning. Bortset fra skuespillerne ville man snarere 
kunne betegne alt disse ting som ”scenen”, fyldt med deres stumme partnere, 
deltagerne i erkendelsesprocessen.

Ord

Sprog er for barnet ikke bare et almindeligt tegnsystem, det skaber en ny vir-
kelighed i dets tanker, og denne overlapper med den sensoriske virkelighed, og 
nøjes ikke med at reflektere denne68.

Ord er for barnet i langt højere grad forbundet med handlinger og bevægelse, 
end de er for os [...] barnet er nødt til at tale, når det handler, selv når det er 
alene; dets bevægelser og leg skal og må ledsages af udråb og ord. Selvfølgelig 
er der også øjeblikke med tavshed, endda meget interessante øjeblikke …

Men bortset fra disse øjeblikke med stilhed, hvilke mængder af monologer 
udtaler barnet så ikke, når det er alene i et værelse, eller når det taler uden at 
henvende sig til nogen som helst. Hvis barnet taler, selv når det er alene, og led-
sager handlinger med ord, så vender det måske også forholdet om, og bruger 
ord til at udfylde noget, som det ikke selv er i stand til at opfylde. Deraf opstår 
[...] skabelsen af en virkelighed gennem ord og magisk sprog, som består i, at 
ordet virker i sig selv uden kontakt med genstande eller mennesker69.

Når barnet fremsiger monologer, taler det til sig selv, som om det tænkte højt, 
og det henvender sig ikke til nogen. Det fremsiger endda monologer, når det 
befinder sig i selskab med andre børn – ”gentagelse, fremsigelse af monologer, 
og fælles fremførelse af monologer udgør i 6-7 års alderen halvdelen af børnenes 
spontane tale”70. Der er ingen tvivl om at den tekst som barnet fremsiger under 
sin ensomme leg, også har form af en monolog – uanset hvor mange genstande 
eller ”personer” barnet taler igennem eller henvender sig til. Hvis barnets leg 
foregår i en lille gruppe, så vil hver af dem fortsat beskæftige sig med sig selv, 
med egne handlinger og tanker, som det udtaler højt, men det er overbevist om, at 
dets monologer høres af andre. Denne særlige form for ”samtale” er karakteristisk  
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for børn, og kaldes af Piaget ”en kollektiv monolog” eller ”pseudoinformati-
on”71. Hvad er således en kollektiv monolog? Det er en af talens overgangsfor-
mer, som befinder sig mellem tale, som en måde at kommunikere på, og ”stum” 
indre tale, som har sin analogi – hævder Iwanow – ”i arkaiske sprogtræk, som er 
bevaret hos nogle stammefolk”72. Det er højtlydte udtalelser om sig selv, uden at 
forvente svar, eftersom barnet ikke føler behov for at påvirke den, der lytter til 
det, og egentlig blot meddeler lytteren et eller andet. 

Når de befinder sig sammen med hinanden i en gruppe, og er beskæftiget med 
de samme ting, vil børns frit udtalte ord bestå af en række emner, som er løst 
forbundet med det, de beskæftiger sig med, hvorunder de afslører egne interes-
ser, erindringer og observationer. De handlinger der udføres, og de genstande 
som anvendes til disse handlinger, er blot en impuls, som udløser fremsigelsen af 
monologer, og et karakteristisk træk er hop fra ”tema” til ”tema”, for eksempel 
således: ”Jeg laver trapper, se”, til hvilket det andet barn ”svarer”: ”Jeg kan ikke 
komme i eftermiddag, jeg skal til rytmeundervisning”. For at fjerne en eventuel 
mistanke om at ”trappe” kan fremkalde associationer til ”at bevæge sig væk”, 
præsenteres her en anden kollektiv monolog: ”Hvor kan man ellers lave en tun-
nel? Her, Eun?” til hvilket Eun svarer: ”Se, sikken fin kjole jeg har på”73. 

Og dette er de udtalelser som skuespillerne i rækkefølge fremsiger i Dormans 
Den Lille Hest (jeg citerer fra begyndelsen): ”Han ventede kun på dette smil, 
og tog den første slæde, han fandt på bredden”; ”Langt, langt herfra, i det om-
råde der ligger længst væk fra selve byen, står en lille pige med svovlstikker”; 
”en biografbillet, et halvt kilo lakridser”; „Engang levede der i Westfalen, i Ba-
ron v. Thunder-Ten-Tronckhs slot, et ungt menneske, som hed Candide” osv. 
Det minder ikke bare om ”en samtale med døve”74, mere om en samtale mel-
lem døve. Det minder også om andre folketekster,bl.a. om dem, der citeres af 
Bartmiński75 – sange fra W. Kunysz’Brylluppet i Kraczkowa, dens ”mosaik”, som 
er sammensat af uafhængige fragmenter:

Og vores Hr. brudesvend, så er det slut med snakken.
Vores hverv som giftekniv er omme, lad os plukke et siv ved søen.
Fri vil jeg være, som den lille kolibri.
Jeg kommer, jeg kommer, flot og rolig til pigen. 
Mine øjne begærer en rig og smuk pige,
på en grim og fattig vil de ikke kunne holde ud at kigge.
(osv.)

Jeg ved ikke, om Dorman vidste, hvad den form for monolog udfylder i ud-
formningen af barnets sprog og tænkemåde – eftersom det er første offentlige 
(højt udtalte blandt andre) spontane udtalelser om individuelle interesser – men 
fra den kollektive monolog skabte han en grundlæggende form for udtalelser 
inden for sit teater. Set ud fra et teatersynspunkt tillader det selvstændige valg af 
netop den form - som en naturlig kommunikation med modtagerne - Dorman 
at foretage en forbløffende enkel opdagelse: Udskiftning af barnets kollektive 
monolog med fragmenter af episke og lyriske værker, og også dele af dramatiske 
værker som indeholder billeder af ting, personer og begivenheder, samt folketek-
ster og elementer af børnefolklore. 

Disse mangfoldige, tydeligt individuelle tekstsprog, som blev sat sammen un-
der en forestilling, skaber en enorm verden af små monologer, som fremsiges af 
skikkelser på scenen, for hinanden, på samme måde, som de udtales for publi-
kum – altså i overbevisningen om, at man bliver lyttet til, modsiger de, supplerer 
og kommenterer de hinanden, men det er hele tiden personlige udtalelser (når 
man taler om hvad som helst i 3. person, kan man altid tale om sig selv). Der 
er erklæringer om nederlag, angst, drømme, erfaringer, overbevisninger – som 
næsten aldrig bliver formuleret direkte, men altid gennem et billede eller en 
situation, som indeholder den udtalte tekst.

Og her vender vi tilbage til barnets monolog i den symbolske leg. Heri 
er indeholdt billeder, som refererer til fraværende personer, genstande eller  
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begivenheder, som er blevet erstattet, eller som ikke kan erstattes på anden måde. 
I Dormans teater erstatter ordene i disse tekster den tænkte eller følte virkelig-
hed, som enten ikke kan ses på scenen, eller som er materialiseret på en anden 
måde. For eksempel udfylder Den Højes monolog i Den Lille Hest (Błoks Tolv 
- fragment) på samme tid flere funktioner: Den beskriver skuespillerens psykiske 
tilstand med et billede, som henviser til en hændelse uden for den virkelighed, 
som findes på scenen; dette billede forstørrer scenen med et område med sne, 
snestorm, hvide farver, som ses tydeligt på et hvidt bånd, der er bundet til den 
legetøjshest, som skuespilleren holder fast i. ”Båndet skal være hvidt” – skriver 
Dorman i Den Lille hest. Voksne kan referere til deres egen viden om farvers sym-
bolske betydning, eller i symbolordbogen eventuelt finde et eksempel på en for-
klaring, som samtidig bliver en af de fremragende forklaringer på forestillingen 
Den Lille Hest: ”Hvid” [...]er som ikke-farve [...] et symbol på alle farvers verden 
[...] Hvid giver uro i vores sjæl, på samme måde som total stilhed. Det er ikke 
dødens stilhed, her bruser behovet for liv frem. Det er et ”intet” fyldt med ung-
dommelig glæde, et ”intet” inden alt fødes, inden forståelsen af alt” (Kandinsky). 
Og barnet? Ordene i Dormans forestillinger forbinder sig ofte og på mange for-
skellige måder med scenebilledet. Sammen med skuespilleren, handlingerne og 
genstandene skaber de den ”overdrevent angivne” helhed, de genstande, deper-
soner og de begreber, som er ”konglomeraterne”. Gennem disse billeder retter de 
sig mod de tænkende modtagere, som på netop denne måde materialiserer dem. 

Dialoger anvendes i Dormans teater kun undtagelsesvist, og den eneste fore-
stilling af Anden og Hamlet (som drejer sig om førsteretten til, hvilken af ænderne 
der er den skønneste) baserer sig egentlig på en foregiven dialog, hvis særlige form 
med spørgsmål og svar er kendt fra folkelige tekster (Ulven og gæssene, Den Sorte 
Vædder), og gentaget i børnerim, sådan som den med anden: ”sim-sum – hvad 
er det” Sim-sum – æble! ” Det foregivne i denne dialog kommer selvfølgelig fra 
det faktum, at spørgsmålene ikke stilles, for at få et svar spørgeren ikke kender, 
men netop et svar han kender, og hvad mere er, dette kendskab til svaret kommer 

ikke fra at spørgeren og den spurgte er blevet enige om nogen form for ordning, 
men fra en fælles kendt formular. På denne måde blev de ældste kosmogoniske 
tekster opbygget, fx. Vaftrudners samtaler med Odin i Edda76: ”Odin (sagde): 
20. Giv første svar ..... Hvordan blev jorden skabt, hvordan blev himlen skabt... 
Vaftrudner (sagde): 21. Ymers krop blev jorden, himlen blev skabt af hovedskal-
len” osv. Toporow henleder opmærksomheden på spørgsmålenes nummerering, 
forbindelsen i denne nummerering med formen spørgsmål og svar, endelig ved 
at spørgsmålene stilles som gåder, og at der blev givet svar på disse gåder. Hver 
gang drejer det sig således om evnen til at huske en vis helhed i teksten, og den-
nes rækkefølge (er det ikke derfor, der er kommet så mange tal i børnerim?).  
I Anden og Hamlet forhindrer den foregivne dialog skuespillerne i på nogen måde 
at engagere sig i striden, hvorfor striden kun demonstreres for tilskuerne, gives 
dem på en sådan måde, at de selv kan afgøre den. Shakespeares tekst blev lige 
som den tekst der var valgt af Dorman, valgt således, at den svarer til spørgsmål 
og svar i børnerim: 

Shakespeare (Hamlet)

Se der!
Ser det ikke ud 
som 
kongen?
Se der!
Se omhyggeligt 
dig det?
En enormlighed
lighed
Hvem er du?
Svar!

Dorman

Hvem der?
Det er osss!
Hvem os?
Vi - 
er begge kommet
Begge?
Begge
i ænderne!
Og hvem ellers?
Og føreren.

Børnerim

Sim-sum
Hvad er det?
sim-sum
æble
Sim-sum 
Hvem gav
Sim-sum
farmand!
Sim-sum
Hvor købte han det?
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Formen med spørgsmål og svarer dybt konventionaliseret, og giver de, som 
fremsiger teksterne, først og fremmest børn, men også for eksempel grupper som 
synger julesange, mulighed for at improvisere, eller måske snarere aktualisere 
– ved at udskifte et ord med et andet, som lyder lige sådan, og altså at tilpasse 
ordene til situationen og omstændighederne. Denne frihed anvender Dorman 
overraskende teatralsk: I stedet for at svare med ord gives svarene med genstande. 
På Shakespeares spørgsmål kommer en pingvin frem, og hænger over scenen. 

Hverken monologen eller dialogen har i Dormans teater en dramatisk funk-
tion. Gennem de udtalte ord kan skuespillerne hverken påvirke hinanden (ændre 
eller træffe aftale om deres måde at spille på), eller prøve at påvirke tilskuerne 
direkte. Også monologerne i forhold til andre monologer, og dialogerne i for-
hold til andre dialoger, er betydningsmæssigt uafhængige af hinanden. De har 
betydning for de figurer som udtaler dem, samt over for andre figurer og gen-
stande på scenen. Der eksisterer ikke nogen årsags-virkning sammenhæng mel-
lem de forskellige ”spørgsmål” i monologen eller dialogen. ”Spørgsmålene” er 
stillet op ved siden af hinanden og skaber en statisk forbindelse. Det er egentlig 
en række deklarative sætninger. Forbindelserne kan skabes mellem det fremsagte 
spørgsmål og den person, som fremsiger spørgsmålet, mellem spørgsmålet og 
den genstand overfor hvilken nogen har udtalt sig, samt mellem spørgsmålet og 
en gennemført handling. De funktioner som Dorman giver ordene, er således 
grundlæggende langt mere teatralske: Ordene iscenesætter en usynlig fysisk eller 
psykisk virkelighed, de har deres selvstændige eksistens i forhold til personer, 
genstande og handlinger, hyppigt gentaget standser de tiden, og endelig har de 
kraften til at være et ”rytmisk sprog”.

René Guénon skriver: 

Viden om rytme har en række forskellige anvendelser, og fra denne viden 
stammer i sidste instans de forskellige anvendelsesmåder, som bruges til at 
opnå forbindelse med de højere eksistenstilstande. I henhold til islamisk  

tradition er det også derfor at Adam talte i vers, altså rytmisk sprog, mens 
han levede i det jordiske paradis. Det er også derfor de hellige bøger er skre-
vet i et rytmisk sprog, hvilket utvivlsomt gør dem til noget helt andet end 
bare ”digte” (i rent litterær betydning) [...]var selve poesien i sin oprindelse 
heller ikke bare tom litteratur77.

Alle de spørgsmål som rejses af Dormans skuespillere udtales rytmisk, og deres 
rytme befinder sig et sted mellem den barnlige forskubbelse af trykket på ordene 
fra næstsidste til sidste stavelse i børnerim, og inddelingen af ord i stavelser, 
gentagelse af stavelser og rytmen i de ord, som udtales af voksne, i forbindelse 
med deres forskellige ritualer og ceremonier. ”Skuespilleren går med sine rekvi-
sitter omkring en stumtjener, mens han stille, men gradvis kraftigere, begynder 
at synge. ”På/ den høje sokkel/ højt over byen/ rejste sig en statue/ af/ DEN 
LYKKELIGE PRINS/”, ”noget afbryder hans tale, noget giver ham besked på at 
gå rundt om denne statue-stumtjener” (Dorman, Den Lykkelige Prins af Wilde). 
I dette øjeblik er det, som skuespilleren udtaler på scenen, med garanti ikke bare 
et ”digt” eller tom litteratur.

Dorman vælger ordene i sine skuespil med usædvanlig præcision, eftersom 
han lægger samme vægt på ord som på alt andet, han anbringer på scenen. Jeg 
henleder opmærksomheden på dette indlysende forhold, fordi man nogle gange 
kan have indtryk af, at Dorman i forhold til alle forestillingens andre kompo-
nenter, i nogle udtalelser forekommer at vise ringe interesse for dette; som om 
han fratog ordene det nødvendige, materielle element, til fordel for den måde 
de udtales på, hvilket kritikerne ofte gentager, når de skriver om hans teater. For 
at der således ikke skal være nogen tvivl: Bortset fra at behandle ord på samme 
måde som børn, urmennesket eller digtere behandler dem, så ønsker Dorman 
med de ord han anbringer blandt andre ord i sine forestillinger at viderefor-
midle sin viden om børn til de voksne, pædagogerne. Disse spørgsmål er den per-
sonlige meddelelse fra hans teater, men understreges på ingen måde af hverken  
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skuespillere eller situationen på scenen; tvært imod – de anbringes blandt andre, 
som om de var bevidst skjulte. I fx. Den Lille Hest er det skuespillernes første ord  
i forestillingen, udtalt mens tilskuerne bevæger sig gennem en smal indgang til et 
cirkustelt, som er opstillet på scenen; og mere end alle de vigtigste spørgsmål er 
alle forestillinger i verden derfor dømt til ikke at blive forstået eller hørt. I Anden 
og Hamlet falder ordene mens nogle af skuespillerne senere i forestillingen går 
ud bag skærmbrættet. Og både i Den Lille Hest og i Anden er det Shakespeares 
replikker fra Hamlet, der lyder således:

Ser I nu, hvilken elendig ting I vil gøre mig til. I ville spille på mig; I troede 
I kendte grebene på mig; 
I ville rive hjertet ud af min hemmelighed; 
I ville prøve mig i hele omfanget af mine toner fra den dybeste til den højeste;
[...]
og der er megen musik,
en herlig tone i dette lille instrument, 
og dog kan I ikke få det til 
at sige noget
(Den Lille Hest)

Åhh Jephta, 
dommer i Israel, 
å, hvilken skat 
du havde
(Anden og Hamlet)

Disse replikker er lette at udvælge blandt andre i begge forestillinger, netop fordi 
de på ingen måde eksisterer i forhold til nogen eller noget konkret på scenen. De 
er rettet mod ”tomheden”, altså mod de voksne, selv om man her hverken regner 

med deres kommentarer, eller deres forståelse. Barnet er et fremragende, stumt 
instrument, på hvis vegne og om hvilket Dormans teater taler; det er også et 
barn, der er Jephtasskat, hvis eksistens han ikke kendte til. 

I modsætning til den almindelige opfattelse, er der i Dormans teater ikke ord, 
som er overflødige eller uden betydning, derfor må han selv søge disse ord til sine 
forestillinger. 

Skuespillerne

Symbolsk leg er den leg, hvor barnet leger alene, uanset hvor mange børn, 
det er sammen med. Hvis man søger noget, der svarer til denne blandt de i dag 
kendte teaterformer, vil man kunne anse monodramaet for ækvivalent. Barnets 
og skuespillerens situation er her meget lig hinanden, og det af forskellige årsa-
ger. Først og fremmest ledes de af det samme behov for totalt egne, personlige 
udtalelser. Valg af genstande som de betjener sig af tilkommer dem alene, og 
udvalget er sandsynligvis begrænset – de har rådighed over et meget smalt udvalg 
af genstande. De skaber selv scenen, der hvor de befinder sig, teoretisk set hvor 
som helst. Men mellem det legende barn og skuespilleren er der en enkelt, men 
meget vigtig, forskel, som Stefan Szuman omtaler:  

Børn der leger, spiller ikke deres roller som en skuespiller på scenen. Barnet 
spiller kun symbolsk, dvs. markerer og indtegner det, som skal præsenteres, 
men det som i rollen burde fremstilles i den givne situation, gennemspilles 
ikke med fuld mimik og gestikuleren [...] det siger mere end det spiller78.

Skuespillerne i Dormans forestillinger minder om de optrædende i de en-
kelte monodramaer, som afspilles ved siden af hinanden, samtidig eller på skift, 
og som i visse øjeblikke udfører en handling eller tekst i fællesskab, hvorefter 
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de går tilbage til deres eget monodrama, mere præcist: I dets nye udgave. Men 
ligesom barnet i legen spiller de ikke et afsluttet monodrama som skuespillere.  
I modsætning til den dramatiske skuespiller, som med sit skuespil iscenesætter en 
skikkelse, som skal være og er sceneskuespiller, så videreformidler skuespilleren 
i Dormans teater først og fremmest billedet af en skikkelse, der præsenterer et 
begreb: mor, far, konge, djævel, soldat, børn, voksne – men skaber ikke en eneste 
unik person: den mor, den konge, denne cirkusdirektør. Eftersom disse skik-
kelser præsenteres, og ikke spilles, bliver de frigjort fra karakteristiske og private 
træk – de har ikke egne ansigtstrækninger, smil, gråd, følelser – de er frataget 
naturalisme og type og generiske træk. Sådan forklarer Dorman det selv i be-
mærkningerne til La Fontaine: ”En skuespiller som spiller LØVINDE bør vide, 
at han med sit skuespil ikke må antyde eller skabe allusioner om at LØVINDEN 
lider, har ondt – intet må her angives direkte, ligeud”.

Den måde hvorpå Dorman iscenesætter scenisk liv gør det umuligt for skue-
spillerne at identificere sig direkte med de præsenterede skikkelser. Man kan kun 
identificere skuespilleren med denne skikkelse, når man ikke er på scenen – altså 
tilskueren (barnet identificerer skuespilleren på samme måde, som vi gør det, når 
vi betragter et legende barn – på det, som det foretager sig -, og vi hører det, som 
det siger; takket være dette opdager vi, hvem det er i det pågældende øjeblik). Ef-
tersom de replikker skuespillerne fremdrager, består af upersonlige eller 3.persons 
formuleringer (med en enkelt undtagelse: Afvigeren, hovedpersonen i Dormans 
teater) – betyder det, at skuespilleren fortæller nogen eller noget om en hændelse 
der er overgået nogen, eller følelser og situationer hvori denne nogen befandt sig – 
og eftersom ingen af disse replikker er rettet mod nogen på scenen, så er resultatet, 
at de bevægelser og handlinger skuespilleren udfører i forhold til andres handlin-
ger og udtalelser, gør det muligt for tilskuerne at forbinde de omtalte replikker 
med vedkommende selv. ”LØVINDEN” går væk fra trapperne, bevæger sig klun-
tet, skubber til kasser og klokker, TJENEREN går uden for døren, bærer på en 
bakke. LØVINDEN: Jager dyrene/ gennem et øde område/ skytten bortførte fra  

løvehulen/ hendes majestæt løvinden/ hendes/ sødeste/ barn/” (La Fontaine).  
Skuespilleren skiller sig ikke ud fra de andre skuespillere med fx. et ”løvekostume” 
(der er dyreskind på scenen, men i barnevognen, hængt over åbningen), for et 
øjeblik siden tog hun en transportkasse til mælkeflasker fra lemmen i gulvet, og 
fortalte på samme måde som andre om La Fontaines liv. Det næste emne - /”Mo-
ren vender tilbage, finder ikke sønnen/ overtages af en frygtelig smerte/ begynder at 
hulke højt” – udtaler hun, mens hun står uden at bevæge sig. De andre skuespillere 
bevæger sig og taler i kor. De samme spørgsmål gentages af andre skuespillere: ”… 
det var under besættelsen … Moren kom hjem, og drengen lå ikke i sengen ...”. 
Det som er bestemt til at skulle forbindes, er bestemt til at blive forbundet gen-
tagne gange, aldrig direkte: enhver mor, dyr eller menneske, er en kvinde som lider 
efter tabet af et barn, og på det kan man genkende enhver mor.

I den Lykkelige Prins er billedet af moren et andet, og det opstår på en anden 
måde, selv om midlerne er de samme: Neutralt kostume (brun kofte og lang 
nederdel), genstande som supplerer kostumet, og samtidig definerer figuren i de 
enkelte fragmenter af rollen (paraply, snøresko, taske, pudderdåse, hat, tromme), 
og også ord som gør figurerne genkendelige. Billedet skabes undervejs gennem 
hele forestillingen og består af flere selvstændige episoder, som gennemføres uden 
nogen form for psykologisk eller kronologisk konsekvens. Disse episoder læner 
sig mod hinanden uden nogen indre orden, de er kun varianter af den samme 
følelse: Svalen som af kærlighed til prinsen ikke flyver til Ægypten, moren der 
våger over det syge barn, pigen som har bryllup, mor Courage, som skriger om 
at erindre de truede børn, en engel, som afgør valget af de to mest værdifulde 
ting på jorden – den døde svale og den Lykkelige Prins’ blødende hjerte. Til-
syneladende er der ingen forbindelse mellem scenerne – men de definerer det 
betydnings- og følelsesmæssige begreb, som ligger i moderskabet.

Det som således i det dramatiske teater består af skuespillerens opbygning af 
rollen – hans planlagte foranderlighed i kontakterne med de andre skuespillere, 
afsløringen af den spillede figurs indre verden – erstattes hos Dorman af en sum 
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af statiske billeder, som iscenesætter et fuldt billede af den præsenterede figur. 
Skuespillernes opgave består i konstant at være klar til at påtage sig andre ”plig-
ter” under den enkelte forestilling. Deres opgave er frit at bevæge sig fra et billede 
af den præsenterede figur til et andet billede af den samme figur, pludselig at 
skabe fælles grupper (som for eksempel grupper af børn eller voksne som spiller 
bold), eller fælles figurer (et kollektivt æsel i En Skærsommernats Drøm) – med 
andre ord: En åben udførelse af metamorfoserne i forhold til publikum. Meta-
morfoserne består altså i at skuespillerne udskifter en genstand med en anden, 
på samme måde som børn, der er beskæftiget med deres leg (pudderdåse med 
tromme, krone med hat, bold med dukke, billeder udtrykt med ord med andre 
billeder udtrykt med ord, en måde at udtale det på med en anden), og også at 
erstatte det man tænker over, det som man ønsker, det som man er for sig selv, 
eller det man ønsker at være – med noget konkret og tilgængeligt (svale – med en 
paraply, som er åbnet over hovedet, børn – med porcelænsfiguren, som er fjernet 
fra klaveret, ord – med ting eller handlinger, ting – med ord). 

Skuespillerne er frataget de midler, som gør, at de direkte kan videregive deres 
følelser – altså gestikuleren, mimik, personligt forhold til de spørgsmål de behand-
ler; til gengæld disponerer de over langt mere udtryksfulde midler: Rytmen de an-
vender til at behandle de forskellige spørgsmål, den rytme de bevæger sig med eller 
udfører handlinger i; manipulering af genstande. Når Stella i Kaffemøllen synger: 
”Figner og abrikoser er i flor, og abrikoser, og abrikoser, og jeg har så mange be-
kymringer, så mange kymringer, så mange kymringer”, så vil den rytme der frem-
kommer ved beskæringen af første stavelse blive brudt og den smukt påbegyndte 
sang flyde ud; Det informerer på en mere simpel måde om pigens følelser, end hvis 
skuespillerinden først havde prøvet at være ”opstemt”, og derefter ”grædefærdig”, 
eller hvis hun havde vist det med mimik og gestikuleren. På samme måde afslører 
den rytme skuespillerne bevæger sig i og udfører deres opgaver, hvem de er i det 
givne øjeblik, og hvad de føler. De få situationer hvor en skuespiller udtrykker 
sit forhold til en skuespiller, skabes altid ved hjælp af en genstand; ved hjælp af 
forholdet til genstanden, som er en del af figuren og tilhører denne, demonstreres 
følelser mellem mennesker. Afvigerens punktering af en ballon med en nål, over 
”børnenes” infantile plapren (Den lykkelige Prins), Bjørnen-djævelens rækken ud 
efter en utilgængelig legetøjshest (Afvigerens ejendom) med en krykke – det er 
alle handlinger som samtidigt udtrykker had og misundelse mod nogen, som af 
barnet eller en gruppe af børn anses for klart anderledes, og således ”fremmed”; 
det minder om magiske handlinger, hvor en genstand erstattes af et levende men-
neske. Og igen er det ikke muligt at afgøre, om Dormans scenetekniske løsninger 
er fremkommet takket være hans  forståelse for barnet, eller fra hans kendskab til 
de i folkloren bevarede relikter af magisk tankegang. 

Handlinger ogbevægelse

Barnets virke i legen fører til en række nødvendige handlinger. Først og frem-
mest til gentagne gange at tage noget og lægge det tilbage eller smide det væk, selv 
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om det hele tiden ligger klar i nærheden, for at opfylde forskellige roller som barnet 
påtvinger genstandene – uventede roller som er langt fra den oprindelige prakti-
ske anvendelse. Dette øjebliks aktivering af nogen eller noget i legen, og hastig 
deaktivering af denne, for igen kort efter på ny af befinde sig i legen, men nu som 
nogen eller noget andet, svarer til det princip som skuespillerne i Dormans teater 
anvender. De handlinger som skuespillerne udfører, og den måde de bevæger sig 
på henover scenen, er derimod i overensstemmelse med den rytme eller de rytmer 
som er angivet i forestillingen for hver enkelt individ og for de grupper de dan-
ner, og organisationen af bevægelserne på scenen er baseret på systemet kendt fra 
barnets kollektive lege, først og fremmest dem der havde en religiøs eller magisk 
betydning og var en del af de voksnes ritualer, inden de ændrede sig til børneleg, 
men også fra andre kulturkonventioner for social adfærd, som for eksempel optog, 
manifestationer plus teaterkonventioner fra forskellige epoker og forfattere. 

Løbe i rundkreds på scenen, bevæge sig rundt om noget, bære noget rundt  
i ring, gå i procession (gåsegang), pludselig at forbinde sig i en gruppe, og pludse-
lig opløsning af gruppen, opdeling i to grupper, sammensmeltning i en gruppe, 
løb eller gang fremad og tilbagetrækning, gentagelse af den samme handling 
af alle, eller af mindst to skuespillere (løfte og derefter smide bolde eller blom-
sterkurve), march, knælen, endelig hele ritualer (dødens-livets ritual, vinterens 
komme i Kaffemøllen og på en anden måde i Forår, Sommer, Efterår, Vinter, Santa 
Lucia 13. december) – sådanne bevægelsestyper kan man finde i alle Dormans 
forestillinger. I hver af dem er der også en skuespiller eller en genstand, som 
spiller Afvigerens rolle, og som er karakteriseret ved andre bevægelser end de 
andre skuespillere og genstande. Lige som børns kollektive leg stammer det fra 
ritualer79, når man giver nogen - for eksempel ”en lille rose”, ”en gammel bjørn” 
eller ”en ræv” – andre bevægelser og en anden placering i legen end de andre, og 
således dømmer den til en exceptionel rolle. 

Rytme og organisering af bevægelse i teaterforestillinger gør det tydeligvis 
muligt at præsentere en dagligdags naturalisme, afslappet opførsel, forhindrer  

skuespillerne i at have et privatliv, eller mere præcist – tillader at man lægger 
mærke til det, når det har betydning. Kun takket være eksistensen af en tydelig 
rytme og organisering af bevægelse kan man tydeligt lægge mærke til forstyrrel-
serne, altså gøre sig klart, hvorfor disse opstod, og hvad de betyder. Man ville ikke 
lægge mærke til hvordan en skuespillerinde tog pudderdåsen frem fra sin taske 
og pudrede næsen, eller hvordan en skuespiller anbragte en damehat på hovedet, 
såfremt disse handlinger ikke var usædvanlige i forhold til de andre ting der skete 
på scenen, såfremt de ikke udgjorde et sammenbrud af figurens rytme eller be-
vægelse, i forhold til det der hidtil var foregået i forestillingen. En enkelt ændring 
inden for det kendte system, en enkelt ”fejl” eller mangel, en enkelt ”ikke sådan” 
viser, hvad der skulle vises gennem dette system. Hvis skuespillerne i Anden og 
Hamlet spiller bold, så er det ikke primært fordi børn leger med bolde, selv om 
det dog er vigtigt, at legen er kendt for dem. Skuespillernes leg er organiseret på 
den måde, at for at alle skal kunne lege på samme måde, mangler der en bold – 
der er fem bolde og seks skuespillere; om et øjeblik trækkes fem identiske dukker 
frem, og skuespillerne spørger om den sjette. Begge disse forstyrrelser, ”mangler” 
i legen, henleder opmærksomheden på at der mangler nogen eller noget – den 
sjette -, og eftersom dette sker inden pingvinen-kongen, Afvigeren, viser sig – så 
er det netop ham eller hans manglende tilstedeværelse de lægger mærke til, og 
det er hans tilstedeværelse de kræver. På samme måde vil en enkelt fremdragelse 
af pudderdåsen og pudring af næsen, ændre skuespillerinden fra enhver anden 
kvinde, til en, som vil have, at man synes om hende, de ændrer hende fra mor til 
en pige der skal til bryllup, og blot det at en skuespiller tager en damehat på, får 
os til at lægge mærke til hans fremmedartethed og mærkelige fremtoning. 

Eftersom rytme og organisering af bevægelserne på scenen tydeligvis synes 
at konventionalisere Dormans teater, er børnenes fælles leg det eneste udgangs-
punkt for mange af de synspunkter og overvejelser der findes om dette teater. Ef-
ter et øjebliks overvejelse vil det imidlertid vise sig, at de samme lege, rytmen og 
den måde bevægelserne er organiseret på, er den samme rytme og organisering, 
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som engang blev brugt til at udtrykke grupper af mennesker eller hele samfunds 
tanker og drømme. Den aktuelle anvendelse af disse på scenen er derfor mulig, 
under forudsætning af at man tilbagegiver dem evnen til at udtrykke betydnin-
ger, som ikke lader sig udtrykke på andre måder. Genoplivningen af denne evne 
må ikke bestå i hverken historisk rekonstruktion af døde ritualer, eller i at betjene 
sig af dem, som om det kun var konventioner eller et sæt regler, som man kan vise 
eller simpelt hen anbringe i en hvilken som helst scenesituation, uden at gøre sig 
klart, hvad det udtrykte og hvorfor. Gengivelsen af betydningen af disse rytmer 
og arrangementer er mulig under forudsætning af at man gennem disse endnu 
en gang udtrykker tanker og følelser på en tilsyneladende ordløs måde, samt at 
man ønsker at materialisere og videregive sådanne, som har betydning for men-
nesker her og nu, samtidigt med at de ligner eller kan ligne disse gamle drømme 
og tanker, men konkretiserer sig på en anden måde – eftersom de befinder sig  
i et andet materie, de udføres af andre mennesker og bliver ikke videregivet på 
helt samme måde. En sådan ”folklore” er altid ”forurenet” eller ”snavset”, for 
den er anvendelig, men ikke rekonstrueret. Sådan er det i Kaffemøllen og Forår, 
Sommer, Efterår, Vinter. Sådanne rytmer og fælles organisering af børneleg giver 
eller gengiver Dorman betydning i sine forestillinger – han henviser til dem, 
ikke for at præsentere dem på scenen for deres egen skyld eller dekorere sit teater 
med dem, men for gennem deres konventionsbrud eller upræcise gentagelse at 
udforske deres betydning. Det forekommer mig, at man ikke kan kalde konven-
tionsbrud for en konvention.

Tid

Dormans forestillinger varer en time til halvanden, for børnehaver 20-30 mi-
nutter, og som regel er der ikke nogen pause. Men hvilken tid forløber på scenen?

Hvis vi har en følelse af tid, fordi vi gør os klart, at det er årsagen, og vi forventer 
et resultat af denne, så betyder det, at vi er bevidst om den som en rækkefølge af 

begivenheder; hvis vi kan se tiden, ved at observere ændringer i tingenes tilstand 
(folk ældes, barnet udvikles); hvis vi hører tiden, når vi hører ord som betegner ti-
den (om det så blot er ”for længe siden” i eventyrene) – så er tiden i modsætning til 
dette ikke-eksisterende i Dormans teater, eftersom vi hverken kan føle, følge eller se 
at den forløber. Denne mangel på tid ville imidlertid ikke være så tydelig, meddelt 
på en så påtrængende måde, hvis det ikke var for de teatralske midler, som Dorman 
anvender til at standse tiden under forestillingen; midler der består i at gøre den 
ubevægelig, ved at gentage de samme bevægelser, de samme spørgsmål, handlin-
ger og situationer. Gentagelser findes i begyndelsen og i slutningen (det samme 
billede – porcelænsfigurer som står på det opretstående klaver – åbner og lukker  
i Hvad er Klokken), men de findes først og fremmest midt i forestillingen. Tre iden-
tiske entreer, fagter og ord fra skuespillerinderne: ”og hjemmet, og mor, og far, og 
hjemmet” i Skibet med det Grønne Skæg; eller den i Forår, Sommer, Efterår, Vinter af 
pigen fra Krakow flere gange gentagne scene, hvor hun kører en and rundt i ring, 
altid i samme retning, mens hun fremsiger de samme ord; i La Fontaine tager hun 
en transportkasse til mælkeflasker fra lemmen i gulvet, og reciterer ”bønner for 
ræven”, i Fatalisten Jacques ser vi den hyppigt gentagne handling, hvor de prøver 
sko – uanset betydningen af disse scener i den enkelte forestilling udfylder disse 
og lignende gentagelser først og fremmest en enkelt funktion: Enhver kontinuitet 
fører til det samme punkt, og fjerner tiden fra det, som hidtil er foregået på scenen. 
Standsningen af tiden demonstreres også direkte i Hvad er Klokken, i form af den 
aktive metronom, som standses adskillige gange. 

En sådan tilbagevenden til et fast punkt, hvor alting begynder fra begyndel-
sen, forekommer at være en måde at præsentere tiden på, som ligger meget tæt 
på urmenneskets og barnets opfattelse. De gentagne cyklusser, som for urmenne-
sket begynder på en fast defineret måde, er udtryk for en overbevisning om sam-
menhæng og formål, som svarer til det, man ser hos børn. ”Hos barnet” – siger 
Piaget – ”er der, på samme måde som hos urmennesket, en overdådighed af ude-
finerede hensigter, men der er aldrig nogen tilfældighed”80. Fraværet af begrebet  
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tilfældighed lader sig tydeligvis fange i de spørgsmål som stilles af børn – spørgs-
mål som giver anledning til forbløffelse hos voksne, som ikke er klar over den 
måde barnets tankevirksomhed udvikler sig på, samtidig med at de selv er vant 
til ”når det drejer sig om at forklare forskellige fænomener at indkalkulere en 
betydelig andel af tilfældighed og sammentræf”. Det er netop denne manglende 
forståelse for tilfældigheden der medfører, at barnet bekymres over et af de hem-
meligste og mest tilfældige fænomener – døden. Fordi der ikke er noget sted til 
døden i en sådan verden, kan den ikke forklares ud fra ”disse præmisser” – og 
barnet møder trods alt døden omkring sig. Dets overbevisning er dog altid stær-
kere end erfaringen. Derfor vil forsøgene på at overvinde døden, deres mang-
lende accept af ”tilfældet”, og forsøgene på at redde meningen, tage lang tid.

Barnlige hypoteser som vidner om forsøgene på at ekskludere begrebet død til 
fordel for et fornuftigt, planlagt system, ligner udgangspunktet i troen på reinkar-
nation: fra den afdøde bedstefar vokser der små børn op på jorden, fra de ødelagte, 
gamle genstande laves nye genstande. ”På en vis måde kan man fortolke hele myte-
tænkningen som en stædig og uforanderlig benægtelse af fænomenet døden. I kraft 
af bevidstheden om ubrudt enhed og livets kontinuitet måtte den mytiske tænk-
ning udrydde dette fænomen” – skriver Cassirer81. Hvad så end grunden til denne 
kontinuitet måtte være, så må den føre tiden – eller nærmere det vi kalder ”tid” 
eller føler som ”tid” – til et fast punkt, til ”begyndelsen” eller til ”fra begyndelsen”, 
hvorved man standser dens indflydelse, fjerner den, gør den betydningsløs. En 
sådan verden uden tid demonstreres for eksempel af seks- og syvårige børns mang-
lende forståelse for tids- og årsagsforbindelser i fortællinger. Børnene anbringer de 
fakta som i fortællingerne blev forbundet af en årsagssammenhæng ved siden af 
hinanden, men fastholder ikke tidsrækkefølgen for disse fakta. Den stædigt gentag-
ne forbindelse ”og senere” ”betyder hverken tidsforbindelse eller årsagsforbindelse, 
og heller ikke en logisk forbindelse [...] det betyder simpelthen en vis forbindelse, 
som er helt personlig mellem de forskellige begreber, som fremkommer i bar-
nets tanker”82. Det som historien baserer sig på, bliver således gjort til fakta, som  

eksisterer samtidig ved siden af hinanden, og som barnet forbinder efter princippet 
om, hvilke ligheder og afhængighedsforhold det afdækker. På samme måde forstås 
opdigtede film og teaterstykker – barnet må ”forstå dem fragmentarisk”, efter-
som det ikke tager opdigtede forhold under overvejelse, og opregner fakta statisk,  
i overensstemmelse med egne overbevisninger. Den orden som findes i en historie, 
som barnet hører eller en fortælling det ser, ændres til kosmogoniens orden – tids-
forbindelser til rumlige forbindelser. 

Forsøg på at fastslå om tidsintuition kommer forud for hastighedsintuition 
inden for intelligensudviklingen, eller om det forholder sig omvendt, beviser, 
at for børn indtil otte-ni års alderen ”er enhver tidsvurdering egentlig en rumlig 
vurdering”, eftersom ”børn ikke anerkender at for eksempel partikler standser 
samtidig, hvis en af dem overhaler den anden i bevægelse”, eller ”de anerkender 
ikke den samme gennemførselstid, hvis rute AB1 var større end rute AB. De 
fremstiller fænomenernes rækkefølge, således at det harmonerer med reglerne 
for rumlig rækkefølge”83. Hvis man således skal præcisere barnets tidsopfattelse, 
så forekommer den at være som den oprindelige, arkaiske forestilling om tid, 
ubrydeligt forbundet med de givne genstande i rummet, og de gensidige forhold 
mellem disse genstande. Som Guriewicz udtrykker det om tid i ”primitiv” kunst 
ville det være ”en genstandsagtig opfattelse af tid, forbundet med manglende 
abstraktion af begrebet tid”84. 

Såvel i Dormans teater som i barnets leg har netop rum en enorm betydning, 
mens den manglende tilstedeværelse af tid kun erstattes af drømme. 

Rum

Den symbolske leg finder oftest sted i et værelse, et rum eller omkring hjem-
met (gård/ have), men uanset hvor den foregår er det område som legen omfatter 
umådeligt meget større og anderledes end virkelighedens rum. Det sted vi ser, er 
på samme tid stedet, og ikke stedet, eftersom det ikke blot erstatter et fuldstændig 
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anderledes og fjernt sted, men også fordi der udtrykkes tanker og følelser gennem 
forskelle og ligheder mellem genstandene (erstattende og erstattede). Det er således 
samtidig et fysisk og et psykisk rum, som skabet i Całczynski og Dormans Kaffe-
møllen. Samtidig med at det er et skab, er det et tilflugtssted for unødvendige børn; 
det samme gælder skakfelterne i Carolls Alice i Drømmeland: samtidig med at de er 
skakfelter, er de også en enorm og uigennemtrængelig ”voksenverden”.

De fleste af Dormans forestillinger foregår på scenen i et kasselignende teater, 
nogle enkelte (Forår, Sommer, Efterår, Vinter og Candide) præsenteres uden for 
scenen, men i en bygning – alt foregårsåledes indendørs, og altså i et lukket og 
begrænset rum. Dette valg kommer fra bevidstheden om at fremvisningen af 
rum der er så forskellige fra hinanden, og som begge er til stede på scenen, først 
og fremmest er mulig takket være alle former for forstørrelse, og åbningen af 
det givne, definerede rum – ”udgangspunktet”. Jo mere vi ser og føler af dets 
fysiske begrænsninger, jo mere ser og føler vi, at vi kender alle åbninger, selv de 
mindste. I symbolsk leg og Dormans teater er rum konstrueret af tanken, som 
genkender ligheden mellem to forskellige virkeligheder. For at se sådan et rum, 
er det formodentlig nødvendigt med det for teatret karakteristiske opdelte rum 
(nedfaldslemme, kulisser), og teatrets teknikker er langt mere anvendelige end 
frie og naturlige områder. Af samme grund kan Peter Schumann, skaberen af 
teatret Bread and Puppet, ikke helt og fuldstændigt afstå fra en scene, og af sam-
me årsager kan Genets dramaer ikke gennemføres andre steder end på teatrets 
scene, med undtagelse af Skærmbrættet, som bør afspilles ”under åben himmel”, 
og kræver at der konstrueres en speciel scene. Det forekommer således, at det at 
udtrykke enhver ”grænsesituation”, kun er mulig i kunsten takket være skabelsen 
af et kompliceret rumligt samspil, hvilket først og fremmest tjener selve scenens 
muligheder i teatret. 

Når man spørger om rummet i Dormans teater bør der formuleres to spørgs-
mål. Det første – på hvilken måde, med hvilke teatralske virkemidler, skabes 
scenens rum; og det næste, som er et spørgsmål der stilles under hensyn til dette 

teaters særlige træk: hvordan bliver dette rum et andet psykisk rum? Sagt på en 
anden måde: Hvordan udfyldes denne ene symbolske handling i teatrets materie, 
altså den ene metafor som er iboende i enhver Dorman-forestilling. 

Scenen i dette teater er først og fremmest en teaterscene. Dorman udnytter 
åbent dennes muligheder for at diversificere og opdele rummet og maskerer ikke 
det faktum, at nedfaldslemmene er åbninger i gulvet, gennem hvilke man kan 
komme ind og ud, hvor man kan stå, og som kan lukkes, lige som kulisserne 
samt scenens vinduer tjener til at komme og gå, og snoreloftet til at sænke noget 
ned på scenen, eller til at lade noget hænge ned fra loftet. De betingelser som 
eksisterer på teatrets scene, altså alt det som medfører at det er en scene, et sted 
med sine egne og specielle muligheder, bruges af Dorman hverken til at skabe 
illusion eller til endegyldigt at demaskere teaterets maskineri, takket være hvilket 
illusionen opstod eller opstår. Intet af dette. Han benytter sig af det på den mest 
åbenlyse og naturlige måde, sådan som barnet udnytter det naturligt formede 
rum, hvor det leger, under hensyntagen til de egenskaber som er brugbare til 
præcist denne leg og på netop dette tidspunkt. På den måde er scenen altid tyde-
ligt tilstedeværende under enhver forestilling, og sådan en tilstedeværelse tillader 
ikke at glemme at det som sker over for tilskuerne, ikke sker noget andet sted, 
men lige præcis på teatrets scene. 

Som ethvert andet rum giver scenens rum et omrids af genstande og mennesker 
– altså det som befinder sig i rummet på det pågældende tidspunkt. Bortset fra 
genstande som kan være fast tilknyttet scenen, kommer der nye genstande til, og 
andre forsvinder. For hver ny eller bortskaffet genstand får rummet nye træk, det 
bliver en smule anderledes. Det er ikke noget, der er specielt for Dormans teater; 
mange forestillinger forudsætter en vis ændring af rummet – nogle gange et mere 
lukket rum (for eksempel et værelse), nogle gange åbent (som en gade), og endelig 
fuldstændig åbent (verdensrummet). I Dormans teater er scenens rum fast tegnet 
af genstande, som angiver det indre af et værelse, et hus, et cirkustelt, selve scenen 
(som det vigtigste i et teater), eller et åbent rum, som er vigtigt i barndommen 
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(baggård – affaldsspand i Fatalisten Jacques, ”lejlighed under trappen” i La Fon-
taine, ”karrusellen” i Forår, Sommer, Efterår, Vinter, altså overvejende mindre rum. 
Hvert af disse rum – både de lukkede, indre rum, og de mere åbne rum udenfor 
– er altid nabo til et rum, som er ganske anderledes, med helt andre træk. Det er 
et kendt rum, begrænset og derfor – fristes man til at sige – ukompliceret (selv om 
Korczak siger, at ”et lille barn har masser af arbejde, før det forstår sit eget hjem”); 
det er betegnet af en stumtjener, der står på et tomt gulv, gennem et opretstående 
klaver med figurer ovenpå, gennem et skab og en seng, gennem en enlig stol – og 
det grænser lige op til et stort og kompliceret område. Det er så stort og komplice-
ret, at det til tider simpelt hen ikke lader sig aflæse, for eksempel med en væg (ho-
risonten) dækket af reklametekster på fremmede sprog, eller en væg med citater og 
forskellige fremmedsprogede slagord, med en udsigt – fotografi af en by (Moskva  
i Markedsboden og Tolv), eller direkte udsigt til kulisserne. Det store rum omringer 
scenen fra tre, fire, fem sider. Fra hinsides kulisserne og fra tilskuerrækkerne kom-
mer og går forskellige figurer med forskellige genstande og spørgsmål ind og ud af 
indgange, som kun de kender (i Den Lille Hest er der elleve ind- og udgange, som 
benyttes af fem skuespillere) – de kommer også ind i rummet nedefra, gennem 
gulvet, hvor skuespillerne kan forsvinde og komme frem gennem lemmene, hvor 
de kan stå ubevægelige, og hvorfra forskellige genstande afleveres (mælkekasser, 
bur med en levende fugl i La Fontaine).

Både det enorme rum og det lille rum er hos Dorman altid et konkret rum. Det 
er et rum, hvori hovedpersoner fra forskellige litterære tekster og deres forfattere 
eksisterer (eller kommer fra), sammen med figurer fra dagens gade og forskellige 
epokers teater eller konventioner, elementer fra Dormans tidligere forestillinger, 
varietéer, cirkus og folkeritualer. Alle disse så forskellige personer, samt deres for-
skellige genstande og ord, befinder sig i disse rum ved siden af hinanden, med 
de samme rettigheder, ligeberettigede, på samme virkelighedsniveau. Også når 
man anvender den mest åbenbare og hyppigste måde til at ”forøge scenens rum”,  
nemlig ved at give dette rum navne (definere eller påkalde), så er denne anvendelse 

af ord på rummet tilsyneladende konkret og diversificeret. Her er der byer, statuer 
som knejser over byen, dens forskellige yderdistrikter, gader, markeder, lofter, små 
huse, fængselsmure, Ægypten, Holland, ørken- og skovområder, Chateau Thierry, 
kongeslottet, Fru La Sablieres palads, Baron v. Thunder-Ten-Tronckhs slot i West-
falen, bjerge og haver – aldrig blot et udefineret ”langt, langt væk”. De træk der er 
indeholdt i dette enorme rum, er således ikke så meget en fysisk afstand, som det er 
forskelligheden og kompleksiteten. Takket være en konstant forbindelse med dette 
rum og dets faste medtilstedeværende rum på scenen opnås en særlig opdeling, 
særegne dimensioner som hele tiden ændrer sig (altså dynamiske), og som opstår 
ved af flytte det enorme og komplicerede rum (rumopdelingen og niveauerne) til 
et stadigt mindre rum, som er lukket og begrænset. 
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Forestillingerne Den lille Hest og La Fontaine er for eksempel baseret på en 
klar opdeling, som løber gennem selve scenen, samme opdeling som også eksi-
sterer i rummet uden for scenen, i det vældige rum. Denne opdeling afmærkes 
af indgangene og skuespillernes opførsel, den ”føres ind” på scenen af dem, og 
demonstreres her. En af figurerne har adgang til et område på scenen, som de 
andre ikke har adgang til (for eksempel Den Høje – til den runde trappeafsats 
i Den Lille Hest), mens alle i La Fontaine kommer og går fra forskellige sider, 
bevæger sig frit på scenen, bortset fra en skuespiller, som er dømt til hele tiden at 
foretage den samme ”smækken med døren, som fører ind bag scenen”, han kan 
ikke komme derind på andre måder, og han kan ikke gå ned fra scenen, for andre 
spærrer vejen for ham. Netop på denne måde, gennem væsentlige komplikatio-
ner i rummet, udtrykker Dorman opdelinger og forskelle mellem mennesker, og 
giver rummet betydning – for nogen er der adgang, for andre ikke; for nogen er 
det åbent, for andre lukket. Det burde ikke være nødvendigt at minde om hvor 
velkendt sådan en opdeling er for os alle – det er ikke kun ritualer, symbolsk leg 
og eventyr der er baseret på disse. 

Da skrædder Lilletråd (polsk: Niteczka) i Dormans forestilling går på en trap-
pe, der fører til himlen, sådan at han kan sy den sammen, løber han på scenegul-
vet, mens han holder fast i den snor, der er trukket på tværs og er fastgjort bag 
kulisserne. Han løber hen til kulisserne, trækker sig tilbage, og gentager sit løb på 
nøjagtig samme måde, han gentager det flere gange, og den gruppe skuespillere 
som betragter hans rute, kigger ubevægeligt op mod det øverste af scenen. Hvis 
man fastholder de reelle afstande, de reelle størrelsesforhold og de kendte hand-
linger, opstår der ikke blot en sy-bevægelse, ”sting”, men fordi det vældige rum 
er anbragt i scenens lille og begrænsede rum, får scenen en helt anden dimension 
end den, tilskuerne er vant til. Hvis man drejer scenen 90°, sådan som dem der 
kigger opad provokerer til, som om gulvet pludselig giver sig til ”at stritte opad” 
der hvor de står, så viser det sig, at det for tilskuerne ser ud som om Lilletråd 
er direkte på vej mod himlen, ”opad”, og skuespillerne observerer ham fortsat, 

blot et andet sted, på jordkloden som fra alle sider er omgivet af det samme rum 
(den samme ”himmel”). Tilskuerne udfører selv denne drejning, de er klar over 
at de befinder sig på tilskuerpladserne i et teater, på jorden, men de befinder sig 
samtidig i et rum, hvor de ser deres planet i bevægelse. For vanskeligt? Det er blot 
Dormans ”barnligt enkle” tankegang, der har fået det lille og pålidelige sceneom-
råde til at udvide sig til et umådeligt kosmisk rum. 

Hvis man skal prøve at forstå scenens rum, så forekommer det mig, at man 
skal gøre sig en ting klart: Det rum der opstår under forestillingen på scenen, er 
altid først og fremmest et resultat af forhold, som skaberen (forfatteren, instruk-
tøren) fastsætter mellem scenens rum og det rum som grænser op til scenen. 
Hvilket af disse to rum er lukket, hvilket er åbent? Går man fra scenen til værel-
set ved siden af, til garderoben eller ud i verden? Går man ind på scenen direkte 
fra gaden, eller fra forskellige dele af(steder i) verden, fra himlen eller fra helvede? 
Ligner begge disse rum hinanden, eller er de forskellige fra hinanden? Hvordan 
er de forskellige? Hvilket skal indeholde hvilket? Afhængigt af resultaterne af 
disse overvejelser, vil det rum der opstår på scenen, være særdeles statisk og ens-
artet, eller foranderligt og opdelt. I Dormans teater består det rum der omgiver 
scenen, af den verden vi lever i - et rum som på grund af den symbolske leg hele 
tiden forvandles til scenens begrænsede rum; børneværelset, ”barnets verden”. 
Denne verden er konstant til stede på en foranderlig måde; selv om den aldrig 
forstyrrer de åbne muligheder og begrænsninger i scenens rum, hvilket netop er 
det der gør den anderledes og forøger den, og takket være dette bliver forestillin-
gens rum tydeligvis et andet, etpsykisk rum – og på et vist tidspunkt identificeret 
med dette. Hvordan foregår denne identifikation, denne endelige udskiftning?

På samme måde som i den symbolske leg realiserer hver enkelt af Dormans 
forestillinger en grundlæggende tanke, eller et dybtfølt ønske som alt, hvad der 
opstår i forestillingen er underordnet. Tanken eller ønsket kan videreformidles 
i en meget tydelig symbolsk erstatning. Den måde Dorman altid betjener sig af 
to forskellige virkeligheder på, altså to forskellige rum med forskellige personer, 
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genstande og replikker, gør at han på forskellige måder kan anbringe og vise det, 
som er billedet på tanker og ønsker, og også det som dette billede erstattes af. Det 
som fremkalder ønsker, følelser og tanker hos barnet, er den verden som omgiver 
det, altså mennesker, eksistenser og situationer fra det vældige rum. Men barnet 
kan udtrykke sig selv og sit forhold til verden gennem det, som hører til dets 
rum, og altså primært gennem genstande, som er inden for dets rækkevidde. 
Derfor er det der bliver erstattet, utvivlsomt levende, og i hvert fald mere levende 
end det, som det bliver erstattet med. Der er ingen tvivl om, at den skuespiller-
konge som i shakespeare-kostume indleder forestillingen Anden og Hamlet, er 
mere levende eller anderledes levende end det pingvin-legetøj, som hænger over 
scenen, og som afslutter forestillingen. Det er på samme måde med sammenlig-
ningen med figurer af børn i Hvad er Klokken – dem der er mest levende, er de 
skuespillere, som tager dem i hånden og taler for dem. I Kaffemøllen er skuespil-
lerinden Stella utvivlsomt levende i forhold til kaffemøllen. Den store hest som 
skuespilleren stiger op på er mere levende end den lille legetøjshest, som bliver 
holdt i hånden i Den Lille Hest, og statuen af den Lykkelige Prins i Den Lykke-
lige Prins er mere levende end stumtjeneren. Det som børnene har erstattet (for 
eksempel shakespeare-skuespilleren som spiller konge, statuen af Den Lykkelige 
Prins, statuen af ryttersoldaten), kan samtidigt være det som er fjernt og ukendt, 
særlig i sammenligning med det, som det bliver erstattet med, altså noget nært 
og kendt (som en pingvin, bøjle, lille hest). Sådan ser de væsentlige forskelle ud 
mellem delene, og de gentager sig også i andre forestillinger, for eksempel i La 
Fontaine eller Den Blå Fugl, hvor færdige antropomorfistiske eksistenser, som 
forbindes i eventyr, småfortællinger eller myter, og udgør et udgangspunkt for 
disse forestillinger, igen adskilles i det, som er levende (mennesket), og som er 
dødt (genstand); mere præcist – det som kun er menneskeligt, og som tilhører 
den verden, som ikke tilhører mennesket. Det som deler to eksistenser, to virke-
ligheder, deres to rum, baserer sig således på de forskelle, som kan fanges af san-
serne. Det som forbinder dem, er ligheder. Men eftersom de ikke baserer sig på 

direkte, tydelig referentialitet (og selv hvis en sådan referentialitet forekommer, 
for eksempel mellem figurer af børn og et levende menneske, eller en legetøjshest 
og en stor hest, så er det ikke den, der beslutter ligheden, selv om den hjælper 
med at opdage den), betyder det at det må være en skjult lighed, en forening af 
indre træk, der - som enhver lighed – må blive opdaget (skabt) af tanker eller 
følelser. Det af finde eller skabe en sådan lighed svarer til at finde meningen i den 
symbolske erstatning, og således også symbolets skjulte betydning. 

Takket være anvendelsen af et enkelt kneb, som børn ofte anvender, og også 
alle de, der dyrker tryllekunster, herunder teatret, lykkes det Dorman at finde 
denne lighed, som pludselig forandrer hele forestillingens rum til noget andet 
end det, det var tidligere. Dette kneb består i at ”bortlede opmærksomheden fra 
noget, samtidigt med at man henleder opmærksomheden på noget andet”. 

Når man bortleder opmærksomheden fra genstandens kendte og naturlige 
funktioner (eller et menneske og dettes genstande), som forbinder den med et 
af barnet kendt rum, så foregår det gennem en åben og demonstrativ overførsel 
af genstandens skjulte fysiske træk til et menneske – hvorefter det bliver hans 
psykiske træk (viser hans psykiske situation), og det gør, at man lægger mærke 
til ham. I Kaffemøllen indtager Stella, jernbanearbejderens barnebarn, kaffemøl-
lens plads i skuespillet, da hun unødvendigt skubber den væk – den bliver et 
uønsket barn, og alt hvad der foregår på scenen fra det øjeblik, udgør samtidigt 
dette uønskede barns verden. I Hvad er Klokken tager skuespillerne det hjem-
lige nips i hænderne– figurer af en pige og en dreng - fjerner det fra klaveret, 
og afslører dermed dets skrøbelighed og finhed; da de derimod taler for dem, 
overfører de denne skrøbelighed på levende børn, for hvem scenen herefter bli-
ver en fremmed og truende verden. En lignende overførsel af menneskelige at-
tributter til en genstand, som er fjernet fra sin kendte funktion og rum, fjerner 
opmærksomheden fra mennesket, hvilket leder den over på denne genstand og 
ændrer forestillingens hidtidige rum. I Anden og Hamlet overføres ordet ”konge” 
og det med ordet forbundne kongelighed og storslåethed, som er præsenteret af 
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skuespilleren i shakespeare-kostume og krone på hovedet, til en pingvin, som 
hænger over scenen. I Den Lille Hest ændres en genstands målestoksforhold, og 
dermed også skuespillerens rolle: det, som i løbet af hele forestillingen er blevet 
erstattet af den lille hest i barnets hænder, bliver tydeligt i ryttersoldatens skik-
kelse: drømmen om storhed, om at være noget særligt. Netop i Anden og Den 
Lille Hest – altså i forestillinger for de alleryngste – demonstreres dette magiske 
kneb på en fuldkommen måde – man fjerner opmærksomheden ved at hen-
lede opmærksomheden på noget andet. Gummipingvinen, som uventet i fore-
stillingens sidste minut hænger over den mørklagte scene med skuespillerne og 
genstandene, samt den enorme træhest med stigen, som er ophængt i kæder, og 
som omsider rører gulvet med benene, så skuespilleren kan kravle op på den – er 
de to genstande, som bogstavelig talt overfører forestillingen til et andet plan. 

Ved fremkomsten af disse genstande ændres i begge tilfælde alt, hvad der hidtil 
skete eller var gældende på scenen. I Anden og Hamlet ændres opdelingen i to grup-
per: den blå og den gule ands, som har en ”konflikt” med hinanden – nu kigger 
skuespillerne i fællesskab opad. I Den Lille Hest ophører opdelingen i to rum (det 
som er tilgængeligt for nogen, men ikke for andre) med at gælde – skuespillerne 
fjerner maskerne, og i fællesskab ser de opad, på samme måde som skuespilleren 
på hesten. I begge forestillinger kigger såvel skuespillere som publikum i enighed 
opad. Man kan her tale om en moralsk, værdsættende ladning af rummet, som er 
oppe, eller om at stille ”oppe” og ”nede” op mod hinanden, hvilket ikke er uden 
betydning, hvis man er bevidst om det. Men Dormans tilskuere er ikke nødt til at 
vide dette. De ser at scenens rum mister sin hidtidige konkrete tilstand, og bliver 
noget andet. Ubegrænset, fuldstændigt og for altid åbent. 

Det at de symbolske erstatninger der foregår i Dormans teater, baserer sig på 
en tydelig og reel forskel, som opdeler begge eksistenser, med andre ord: at de er 
forbundet med ontologien, og derfor, som Weinrich siger8584, ”åbner adgangen 
til metafysik”, ”rettet mod ved hjælp af genus og differentia specifica at forbinde 
alt eksisterende i et system” – dette er også vigtigt for barnets tankegang, for det 
rammer essensen af dets tænkemåde, og det er vigtigt for teaterkunsten, eftersom 
den åbne skabelse af sådanne erstatninger kræver en usædvanlig præcision. Alle 
forestillingens elementer er nemlig på ethvert tidspunkt underordnet en meta-
for, de tjener til skabelsen af en enkelt metafor. Ud fra et struktursynspunkt er 
metaforen et symbol, siger Piaget86 - ”eftersom der mellem det anvendte billede, 
og den genstand som dette billede refererer til, eksisterer et slægtskab, som ikke 
er pålagt af sociale konventioner, men som opfattes præcist gennem individuel 
tænkning”. Og hver af forestillingerne er ”demiurgiske erkendelsesredskaber”: de 
fremkalder ligheder, og reflekterer ikke kendte ligheder, de fremkalder virkelig-
heden, men gentager ikke den kendte.

Blandt de mest fyldestgørende udførte skabertalenter har Dormans skabende 
evne endnu en ny og original poetisk skaberkraft inden for teatret. Den bringer 
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folk fra koncepterne, opskræmmer pædagoger og kritikere med sin ”avantgar-
disme”, men hans skaberkraft er for barnet, urmennesket og digteren en normal 
måde at lære sig selv og verden at kende på. Det nye og originale i den består  
i at demonstrere, hvilken struktur der findes i det, som gådefuldt kaldes ”fantasi”.

Kosmogoni

Symbolsk leg og ur-kosmogonier er baseret på den samme rumlige opdeling. 
Denne opdeling går mellem ”verdens” rum, og det rum der udgør ”min ver-
den”. At tilføre orden i kaos, altså at oprette en menneskelig verden, består i at 
inkludere det der eksisterer, overfor hvilket mennesket findes i et stadigt mindre 
rum - det rumdet lever i - og hvor alt hvad der er, er direkte, fysisk tilgængeligt. 

I arkitektoniske opførelser af kultsteder, som omtales af Eliade87, kan man se, 
hvordan det menneskelige billede blev udført i forhold til den omgivende virkelig-
hed – fremstillingen består altid i en tydelig deformeret erstatning. Den blev de-
formeret således, at den overfor den ikke-menneskelige virkelighed udtrykte men-
neskelige drømme, og også fordi mennesket kun kunne betjene sig af det materiale, 
det havde ved hånden, det der var indenfor rækkevidde, og som var kendt. Derfor 
er materialerne forskellige – de er forskellige afhængigt af, om de er tilgængelige for 
mennesker, som lever i givne dele af verden, på det konkrete område eller sted, på 
det pågældende tidspunkt – men drømme og behov ligner hinanden. 

Ved børnekosmogoni udført under symbolsk leg efterlades ikke nogen bli-
vende materielle spor. De genstande der bruges til at udføre den symbolske leg, 
vender siden tilbage til deres faste plads, hvor de udfylder deres praktiske formål 
(og eftersom det er voksne, der på vegne af børnene træffer en beslutning om 
genstandes formål, bliver en del smidt i skraldespanden). Hvordan skal cirkler, 
veje og ”hellige steder”– ”hellige”, fordi de er ens egne – overleve, tegnet som 
de er med kridt eller sten i en baggård, på fortovet, eller tegnet med en gren på 
jorden? Alle disse verdener, udført i sand, sten, græs, æsker, dåser, klodser, papir, 
hvor barnet regerer suverænt? Når vi selv holder op med at udføre dem, kan vi 
kun være bevidste tilskuere til deres opståen. Så forskellen på urmenneskets og 
barnets kosmogoni består ikke i holdbarheden eller den manglende holdbarhed 
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af de udførte verdener, og heller ikke af det behov som gør, at de opstår. Forskel-
len ligger i den verden, hvor det foregår, og overfor hvilken det foregår. Urmen-
nesket befinder sig direkte overfor universet, og skaber kun sin verden i forhold 
til universet. Barnet befinder sig overfor en verden, som allerede er skabt af voks-
ne – i denne verden og i forhold til denne verden skaber barnet sin virkelighed. 
I urkosmogonier er den symbolske erstatning derfor udført overfor den vældige 
natur, overfor tilværelser, størrelser og størrelsesforhold, som er uopnåelige for 
mennesket. Barnets verdensbillede er den individuelle deformation af de voksnes 
verden, den som det lever i og kommer i berøring med, og drømme eller behov 
udtrykkes overfor konkrete personer, genstande eller situationer – overfor det 
som er indenfor rækkevidde eller umiddelbart kan ses, gennem barnets direkte 
erfaring. Vi er ikke i stand til at forstå eller fastslå betydningen af for eksem-
pel Nazca-linjerne i Perus ørken, hvilke følelser og tanker der blev lagt i dem.  
Vi leder efter den første brik, som gjorde at de opstod. Op hvis denne brik på en 
gang er hele universet? Med børn er der ikke så store problemer. Der er godt nok 
også her vanskeligheder med at aflæse symbolerne, men eftersom vi kender de 
voksnes verden, som barnet lever i, så er vi først og fremmest nødt til at relatere 
til denne verden. 

Er der i dag et sted hvor kosmogoni kan udføres som de oprindelige og barn-
lige kosmogonier? Teatrets scene er efter min mening et sådant sted. Scenen 
er et konkret rum, hvor der eksisterer konkrete mennesker og konkrete gen-
stande. Mellem de eksistenser der befinder sig overfor hinanden, og den måde 
de eksisterer på, gennemføres lighederne. De eksistenser må dog ikke blot være 
forskellige fra hinanden, men også fremvise en væsentlig forskel, sådan at deres 
forening afslører en betydning, fremkalder det for kosmogonien karakteristiske 
”erkendelseschok”. Det forekommer mig, at det som grundlæggende adskiller 
eksistenser, vil kunne anbringes mellem følgende modsætninger: 1) Det der er 
kendt – det der er ukendt; 2) Det der er konkret – det der er abstrakt (og kun kan 
erstattes af konkreter, hvorimod det aldrig lader sig identificere fuldstændigtmed 

dette  konkret); 3) Det der er dødt – det der er levende. Varianter, grader og den 
gensidige overlapning af disse forskelle mellem eksistenser, er umådelig varieret. 

I et sådant teater, hvor verden opstår, er det som skal forenes, altid adskilt, og 
selve foreningstidspunktet er samtidig det øjeblik, hvor man lærer tankerne og 
drømmene at kende. Hvis ”universet er et teater” indenfor kosmogonien, sådan 
som Aryaud siger, så er det kun et sådant teater – et kosmogonisk teater – som 
er universet. I et sådant teater bliver tilskuerne vidne til det øjeblik, hvor verden 
opstår, eftersom de er vidne til, hvordan metaforer og symboler opstår. Det bliver 
indlysende, at det som vi kalder en metafor eller et symbol – inden det befandt 
sig på skrift – først bestod i at foretage forbindelser mellem konkrete eksistenser  
i et konkret rum; Her viser det sig klart, at i den oprindelige eller børnenes kos-
mogoni – altså fra erkendelsens begyndelse – er det den eneste måde at skabe ver-
den på. Og således forstår jeg Eliades ord88: ”Kosmogonien er en mønstermodel 
for al skabelse, alle former for handling”, og også Piagets ord:

Der eksisterer symbolske funktioner, som er mere omfattende end talen, som 
ud over ordtegn omfatter et konkret symbolsystem [...] tale er alene en særlig 
form af den symbolske funktion, og et individuelt symbol er utvivlsomt enk-
lere end kollektive symboler, hvorfor det bør kunne konkluderes, at tanken 
kommer før talen, og at tale kun forårsager en dyb ændring af tanken89.

Her, i teatret, kan man lave metaforer, og man kan se dem – i et konkret, 
fysisk rum. Her viser det sig, at de - af os alle i dag betragtet som ordfigurer - op-
stod og opstår i deres første, naturlige miljø, altså i den oprindelige og barnlige 
kosmogoni. Koblingen mellem opståen af ens egen verden, og teatrets opståen 
-indlysende i ens barndom og i menneskehedens barndom - gør at man lægger 
mærke til teatret som den første kunstform, som artikulerer tanker og drømme. 

Inden ordene bliver i stand til – hvis de nogen sinde bliver i stand til det – at 
artikulere dem. 
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Måske er sådanne mundtlige fortællinger fra den af mennesket gennemførte 
og udførte kosmogoni  blot myter? Det ville i så fald være det eneste vellykkede 
forsøg på at overføre poetisk form til episk form, fortællende. På denne måde 
kan man i hvert fald forstå det, som Lévi-Strauss skriver om myternes struktur90: 
”Handlingernes rækkefølge er ikke underordnet nogle logiske regler eller kon-
tinuitetsprincipper”, ”ethvert subjekt kan have et hvilket som helst verballed”, 
og endelig ”man bør ikke medtage mytiske fortællinger i en enkel historie, men 
udenfor de mytiske fortælling prøve at søge skemaer, formet af afbrudte mod-
sætninger, som styrer dens organisering”. Skaber børn deres myter, eventyr over 
deres egen barndom, selv om de ikke kan forklare deres tanker med ord, således 
som det nu og da lader sig gøre at forklare mytiske tanker med ord?

Sådanne barnlige myter kan for eksempel være gemte erindringer om et tea-
terstykke, de har set i den tidlige barndom.

Det kan også være hele den bevidste skaberenergi hos et voksent menneske, 
som søger at forstå den kosmogoni det gennemgik i barndommen. 

Kulturen lever takket være de 
modsætninger, der forener den

Jeg ved helt sikkert, at det 21. århundredes kultur vil blive skabt af trediveårige 
(de er allerede i gang), jævnaldrende med min søn, men først og fremmest teena-
gere – jævnaldrende med mit barnebarn.

Jeg ved ikke, hvordan den bliver, eller hvordan den bør være. Dette vover jeg 
ikke, og jeg er ikke i stand til at udtænke det. 

Bedstemødre fortæller ofte børnebørnene underlige hændelser fra deres eget 
liv – min ville være sådan her:

For en 20-30 år siden skrev jeg et stykke til børn, som hed Konen såede Valmuer 
(Siała baba mak), helt og aldeles baseret på mine egne lege fra barndommen og 
de børnerim, jeg kunne huske. Premieren blev forberedt af Dukke- og Skuespil-
lerteateret ”Marcinek” fra Poznan. Det blev instrueret af Leokadia Serafinowicz. 
Scenografien blev udarbejdet af Jan Berdyszam. Det blev med succes opført i Polen 
– tilsyneladende kendte børnene de samme lege som jeg. Det undrede mig ikke. 

Men da mit stykke blev oversat og præsenteret på engelsk, italiensk, fransk, 
tjekkisk, tysk og spansk – viste det sig, at børnene der, og alle de voksne, også 
kendte mine lege.

De kendte de samme fagter fra legen – med den forskel, at min kone såede 
valmuer, franskmændene såede kål, tjekkerne og slovakkerne samtidig valmuer, 
tyskerne ærter (Der alte groch (!) saht Erbsen noch), italienerne såede rosiner, tyr-
kerne såede skov, på Cuba er der en forvirret, haltende kone, og i England er der 
ikke nogen koner, men lige det modsatte (Mary, Mary, quite contrary).

Netop. Først der blev jeg rigtigt overrasket. Det overrasker mig endnu den dag 
i dag, og det påvirker mig følelsesmæssigt, at det som er mit eget, det allermest 
private, lokale, hjemlige, samtidig er noget fremmed og omrejsende. 
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Så det der var i modsætning til hinanden, viste sig at være fælles. Det viser sig 
at kulturen lever, takket være de modsætninger, den forener.

Men man kan også se det på en anden måde. Roger Callois siger: Disse lege 
er degraderet storhed fra ritualer. Børns fælles leg er blot den erindrede rest af 
ritualerne, som de voksne en gang udøvede. 

Så der er egentligt mindre, der deler os, end vi tror. Vi er tættere på hinanden, 
end det umiddelbart ser ud til.
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Noter

1 Lewis Carroll, egentlig Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) – forfatter til Alice 
i Eventyrland og Bag Spejlet, matematiker, skrev sin geniale bog i 1865 til lille Alice 
Liddell, som var datter af dekanen på Oxford Universitet, hvor han underviste.
Det er Alice, hovedpersonen hos Carroll, som gjorde det muligt for mig at se et barn, 
som skabte sin verden, der altid placerede sig mellem de voksnes og barnets verden. 

2 Jan Dorman (1912-1986) – pædagog, instruktør, forfatter og mangeårig di-
rektør (1951-1979) for Børneteatret i Zagłębia i Będzin. Han skabte originale 
former for poetisk teater, baseret på den struktur man finder i børns lege. I 1983 
skrev jeg ph.d. om dette teater: Fra de forestillinger som jeg så gennem mere end 
tyve år gennemførte jeg analyser af børns tænkemåde.Alle materialer fra Dor-
mans teater er gemt i Dorman Fondets arkiv i Będzin (ul. Świerczewskiego 15).

3 Janusz Korczak, egentlig Henryk Goldszmit (1878 eller 1879-1942) – forfatter, 
pædagog, social aktivist, læge, medorganisator af børnehjemmet „Nasz Dom” 
(Vort Hjem), et hjem for forældreløse jødiske børn i Warszawa. Original forfatter 
af litteratur til og om børn. Hans pædagogiske synspunkter blev primært præsen-
teret i værket om teatret: Hvordan man elsker barnet(1920) og i programteksten 
Barnets ret til at blive respekteret. Korczak skrev både Barnets ret til at blive 
respekteret, og Barnets Ret til at være den, det er. Netop denne Ret læste jeg ikke 
kun på grund af Korczaks, men også for at lære så meget som muligt om barnet.

4 Jean Piaget (1896-1980) – af uddannelse biolog, professor i psykologi, socio-
logi og filosofi. Påbegyndte i 1921 undersøgelser indenfor børnepsykologi ved J.J. 
Rousseau Instituttet i Geneve. Forgangsmand indenfor genetisk erkendelsesteori, 
altså en udviklingsteori om menneskelig erkendelse. I sine publikationer bruger 
han meget plads og har mange bemærkninger omdet tidlige udviklingsstadium, 

hvor barnets tale og tankerhar en prælogisk karakter. I sine undersøgelser an-
vendte han observationer af børns adfærd under naturlige betingelser,  foretaget 
med eksperimentelle metoder samt samtaler, som havde til formål at få barnet 
til at afsløre dets tænkemåde. Hvis det ikke var på grund af Piagets fascinerende 
bøger, ville jeg ikke vide hvad børns leg er for noget. 

5 Stefan Szuman (1889-1972) – pædagog, filosof, læge, pioner indenfor polsk 
børnepsykologi, professor påJagielloński Universitetet i Krakow. Forfatter til 
arbejder tilegnet udviklingsprocesserne indenfor barnets erkendelse (opfattelse, 
hukommelse, fantasi, tanker, tale og sprog),samt studier over barnets kreative 
udfoldelse inden for tegning, samt arbejder inden for kunstpsykologi og teori om 
æstetisk opdragelse. Det var ikke så meget den formodentlig fælles inspirations-
kilde hos Dorman og Szuman indenfor kunst eller opdragelse, jeg var interesseret 
i (de kendte hinanden og korresponderede sammen), men mere de specifikke 
undersøgelser af indholdet i barnets sprog, som Szuman gennemførte.

6 Oversætterens note: W. Gombrowicz, Ferdydurke.oversat af Peer Hultberg, 
Forlaget Arena, 1967.

7  L. Carroll, Bag Spejlet og hvad Alice fandt der, oversat af Kjeld Elfelt, 1964, s. 36.

8 J. Piaget, Jak sobie dziecko świat przedstawia (Hvordan præsenterer barnet 
verden for sig selv), oversat til polsk af M. Ziembińska, Lwów-Warszawa. 1933, 
s. 42.Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

9 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka (Tale og tanke hos barnet), oversat til 
polsk af J. Kołudzka, Lwów-Warszawa 1929, s. 170. Gengivet på baggrund af 
den polske oversættelse.

10 L. Carroll, Bag Spejlet og hvad Alice fandt der, s. 15-16.

11 J. Piaget, Dokąd zmierza edukacja (Hvilken retning tager undervisning),  
oversat til polsk af M. Domańska, Warszawa 1977. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.
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12  J. Piaget, La formation du symbole chez l’eufaut (imitation, jeu et rêve, image 
et représentation), Neuchâtel-París 1945, s. 173-178. Gengivet på baggrund af 
den polske oversættelse.

13 J. Piaget, Jak sobie dziecko świat przedstawia (Hvordan præsenterer barnet 
verden for sig selv), oversat til polsk af M. Ziembińska, Lwów-Warszawa, s. 42.  
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

14 ibid., s. 43.

15 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (Homo ludens. Leg 
som kulturkilde), oversat til polsk af M. Kurecka, W. Wirpsza,Warszawa 1967,  
s. 156. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

16 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurdering og forståelse hos barnet), 
oversat til polsk af J. Pini-Suchodolska, Lwów-Warszawa. ok. 1930, s. 245.  
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

17 V. Lowenfeld, W.L. Brittain, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka (Skaberev-
ner og barnets mentale udvikling), oversat til polsk af K. Polakowska,Warszawa 
1977, s. 28. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

18 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka (tale og tanke hos barnet), oversat til 
polsk af J. Kołudzka, Lwów-Warszawa 1929, s. 163,167. Gengivet på baggrund 
af den polske oversættelse.

19 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka..., s. 251, 282.  Gengivet på baggrund 
af den polske oversættelse.

20 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka..., s.168. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.

21 C. Lévi-Strauss, Totemizm (Totemisme), oversat til polsk af A. Steinsberg, 
Warszawa 1968, s. 118. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

22 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, oversat til polsk af A. Zajączkowski,  

Warszawa 1969, s. 98-99. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

23 J. Piaget Mowa i myślenie u dziecka..., s. 168. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.

24 U. Eco, Dzieło otwarte (Det Åbne Værk).oversat til polsk afJ. Gałuszka (og 
andre), Warszawa 1973, s. 182 Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

25 J. Dorman, „Lalka w inscenizacji” (Den iscenesatte dukke), ”Teatr Lalek” 
(Dukketeater) nr. 1-2/1968.

26 J. Dorman, „Moje credo artystyczne” (Min kunstneriske trosbekendelse), 
„Polska” nr. 6/1969.

27 Fragmenter af min samtale med Dorman (båndoptagelse) fra 1974.

28 Notat fra Den Lille Hest, „Kunst for barnet”, Nr. 1/1986.

29 J. Dorman, „Moje credo artystyczne” (Min kunstneriske trosbekendelse), 
„Polska” nr. 6/1969.

30 M. Bachtin, François Rabelais’ værk og den folkelige kultur i middelalderen og 
renæssancen, gengivet på baggrund af den polske oversættelse af A. og A. Goreń, 
Krakow 1975 s. 97 og 388.

31 U. Eco, Dzieło otwarte (Det Åbne Værk). Gengivet på baggrund af den polske 
oversættelse.

32 E. Mieletinski, Poetyka mitu,polsk oversættelse af J. Dancyger, Warszawa 
1981 s. 284-285. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

33 J. Piaget, La formation du symbole chez l’eufant (imitation, jeu et reve, image 
et representation), Neuchatel-Paris 1945, s. 116-119, 126, og også s. 173-178. 
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

34 J. Piaget, La formation du symbole chez l’eufant (imitation, jeu et rêve, image 
et représentation), Neuchâtel-Paris 1945, s. 127. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.
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35 ibid. s. 118.

36 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, oversat til polsk af A. Tatarkiewicz,  
Warszawa 1974, s. 69. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

37 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, oversat til polsk af A. Zajączkowski,  
Warszawa 1969, s. 336. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

38 ibid., s 224.

39 J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, oversat til polsk af T. Kołakowska, War-
szawa 1966, s. 33. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

40 A. Baluch, „Sprawozdanie z eksperymentu szkolnego”, w: Sztuka dla dzieci 
szkolnych.
Teoria, recepcja, oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, Poznań 1979, s. 149.

41 J. Dorman, „Lalka w służbie metafory”(dukke i metaforens tjeneste), „Scena” 
nr 12/1974.

42 J. Lotman, Semiotyka filmu, oversat til polsk af J. Faryno, Warszawa 1983,  
s. 137. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

43 G. Dobbleacre, Le jeu dramatique, L’expression dramatique et l’enfant,  
Paris 1958, s. 43. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

44 J. Korczak, Pisma wybrane (udvalgte skrifter), t. I, Warszawa 1978, s. 136.

45 Ibid., s. 67-78.

46 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurdering og forståelse hos barnet), 
oversat til polsk af J. Pini-Suchodolska, Lwów-Warszawa. ok. 1930, s. 225.  
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

47 Ibid. s. 159.

48 J.S. Bruner, O poznawaniu. Szkice na lewą rękę (skitse på venstre hånd), oversat til 
polsk af E. Krasińska, Warszawa 1971. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

49 M. Tyszkowa, „Teatr a dziecko (Teater og barnet). Sprawozdanie z badań nad 
recepcją widowiska teatralnego przez dzieci przeprowadzonych w czasie Przeglądu 
Polskich Współczesnych Sztuk Lalkowych w Poznaniu w dniach 25-29 września 
1964 (Rapport fra undersøgelse af børns reception af teaterforestilling gennemført 
i løbet af Gennemgang af Samtidig Polsk Dukketeater i Poznan i dagene 25-29. 
september 1965)”, „Teatr Lalek” nr 24/1965.

50 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka (tale og tanke hos barnet), oversat til 
polsk af J. Kołudzka, Lwów-Warszawa 1929, s. 206. Gengivet på baggrund af 
den polske oversættelse.

51 Ibid. S178.

52 J. Korczak, Pisma wybrane (udvalgte skrifter), t. I, Warszawa 1978, s. 434.

53 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurderinger og forståelse hos børn), 
oversat til polsk af J. Pini-Suchodolska, Lwów-Warszawa omkring 1930, s. 274.
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

54 J. Dorman, „Lalka w inscenizacji” (Den iscenesatte dukke), „Teatr Lalek”  
nr. 1-2/1968.

55 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym (Om kunst og æstetisk opdragelse), 
Warszawa 1975, s. 175.

56 Korczak, Pisma wybrane (Udvalgte skrifter), t. I, Warszawa 1978, s. 151.

57 J. Piaget, Studia z psychologii dziecka (studier af barnets psykologi), s. 92. 
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

58 J. Dorman, „Wzniosłe i frywolne” (Ophøjet og frivolt), „Polska” nr. 7/1970.

59 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurderinger og forståelse hos børn)..., 
s. 281.Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

60 J. Dorman, „Lalka w inscenizacji” (Den iscenesatte dukke),„Teatr Lalek” nr. 
1-2/1968.
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61 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurderinger og forståelse hos børn)..., 
s. 163.Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

62 Ibid., s. 167.

63 Ibid., s. 174-175.
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fonden i Będzin, ul. Świerczewskiego 15). 

65 J. Piaget, Jak sobie dziecko świat przedstawia (Hvordan barnet præsenterer 
verden), oversat til polsk af M. Ziembińska, Lwów-Warszawa. 1933, s. 193. 
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

66 J. Piaget, Studia z psychologii dziecka (studier af barnets psykologi), s. 28. 
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

67 H. Jurkowski, „Perspektywy rozwoju teatru lalek” (Udviklingsperspektivet for 
dukketeateret), „Teatr Lalek” nr 37-38/1966.

68 J. Piaget, Sąd i rozumowanie u dziecka (Vurderinger og forståelse hos børn)..., 
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69 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka (Tale og tanke hos barnet), oversat til 
polsk af J. Kołudzka, Lwów-Warszawa 1929,s. 26. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.

70 Ibid., s. 54.

71 Ibid., s. 36.

72 W. Iwanow, „Rola semiotyki w cybernetycznym badaniu człowieka  
i społeczności” (Semiotikkens rolle i den kybernetiske undersøgelse af mennesket og 
samfundet), i: Semiotyka kultury, valg og udarbejdelse. E. Janus og M.R. Mayenowa, 
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73 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka (tale og tanke hos barnet)..., s. 77.  
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74 J. Cieślikowski, Wielka zabawa (Den Store Leg), Wrocław 1967, s. 156.

75 J. Bartmiński, O języku folkloru. Z dziejów form artystycznych w literaturze 
polskiej (Om folklorens form. Historien om kunstneriske former i den polske 
litteratur), t. XXXII, Wrocław 1973, s. 61.
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Warszawa 1977, s. 179.

82 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka(tale og tanke hos barnet)..., s. 129. 
Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

83 J. Piaget, Psychologia i epistemologia (psykologi og erkendelsesteori), oversat 
til polsk af Z. Zakrzewska, Warszawa 1977, s. 116-117. Gengivet på baggrund af 
den polske oversættelse.Også J. Piaget, Le developpement de la nation de temps 
chez l’enfant, Paris 1946.

84 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej (Kategorier af middelalderkultur), 
oversat til polsk af J. Dancygier, Warszawa 1978, s. 141.Gengivet på baggrund 
af den polske oversættelse.
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85 H. Weinrich, „Semantyka śmiałej metafory” (Modige metaforers semantik), 
i: Studia z teorii literatury. Arkivet for udgivelser af „Pamiętnika Literackiego”, 
Wrocław 1977, s. 106. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

86 J. Piaget, La formation du symbole chez l’eufant (Imitation, jeu et rêve, image 
et représentation), Neuchêtel-Paris 1945, s.170. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.

87 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, (Det indviede, myter, historie), oversat af 
A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 49-84. Gengivet på baggrund af den polske 
oversættelse.

88 Ibid., s. 96.

89 J. Piaget, Studia z psychologii dziecka (Studier af barnets psykologi), oversat 
til polsk af T. Kołakowska,  Warszawa 1966, s. 92. Gengivet på baggrund af den 
polske oversættelse.

90 C. Lévi-Strauss, „Struktura mitów” (Myternes struktur), „Pamiętnik Literacki” 
fra 5/1968, s. 245. Gengivet på baggrund af den polske oversættelse.

Indholdsfortegnelse 
og forklaringer til illustrationerne

s. 25
„Det ligner jo nøjagtig et stort skakbræt.” Illustration af John Tenniel til første 
engelske udgave (1865) Alice i Eventyrland, Lewis Carroll (Alice i Eventyrland. 
Bag Spejlet, og hvad Alice fandt der)

s. 35
Kipere. Kapitel „encyklopædi f som kipere”. Kiper Miekollus og andre. Tegning 
udført af Wojtek (7 år).

s. 44
Anden og Hamlet, instruktion Jan Dorman, scenografi Jacek Dorman. Børne-
teateret Dzieci Zagłębia i Będzin, 1968. Fotograferet af Zdzisław Kempa.

s. 53
Lamorka. Tegning af Wojtek (7 år) fra encyklopædien „Alle verdens dyr”, farve-
tuscher.

s. 62
Meget sjælden amerikansk sommerfugl, med en størrelse på 30 centimeter.  
Tegning af Wojtek (7 år), farvetuscher

s. 74
Tegning af et barn fra børnehaven, efter at have set forestillingen Anden og 
Hamlet i Børneteateret Dzieci Zagłębia i Będzin, 1968, instrueret af Jan Dor-
man, scenografi Jacek Dorman.
s. 79
Rustninger og våben. Tegning af Wojtek (9 år), farvetuscher.
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s. 87
Janina Polańska-Dorman i Den Lykkelige Prins af Oscar Wilde, instrueret af 
Jan Dorman, scenografi Jacek Dorman. Børneteateret Dzieci Zagłębia i Będzin, 
1967. Fotograferet af Zdzisław Kempa.

s. 106
„Herodes i flere forskellige former”, 1970. Oversigt over mandskabet i Børnetea-
teret Dzieci Zagłębia i Będzin fandt sted i årene 1965-1973.

s. 117
Markedsboden og Tolv af Aleksander Błok, oversat af Jerzy Zagórski og Seweryn
Pollak. instrueret af Jan Dorman, scenografi Jacek Dorman. Børneteateret Dzieci  
Zagłębia i Będzin, 1968. Fotograferet af Zdzisław Kempa.

s. 122
„20 binds encyklopædi for børn og voksne”. Wojtek (11 år), farvetuscher og 
kuglepen.

s. 130
Konen såede birkes, af Krystyna Miłobędzka. Instrueret af Leokadia Serafi-
nowicz, scenografien tegnet af Jan Berdyszak. Dukke- og Skuespillerteateret  
i Poznan, 1969. Fotograferet af Grażyna Wyszomirska.

Oversigt over førsteudgaver

„Moja Kaczka Dormana”, (Dormans Min And) i: „Teatr Lalek” (Dukketeater)
fra 3-4/1968.

„Alicj a w krainie rzeczywistości” (Alice i virkelighedens land), i: Obszary spotkań 
dziecka i dorosłego w sztuce (Områder hvor børn og voksne mødes i kunst). kol-
lektivt værk, redaktion M. Tyszkowa, B. Żurakowski, Poznan 1989.

Teatr Jana Dormana (Jan Dormans Teater), Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla 
Dzieci i Młodzieży (Det polske kunstcentrum for børn og unge)i Poznan, Poz-
nan 1990.

„… by było czym jest” (… for at det ville være det, det er), „Śmiertelny król na 
dwie kami” (Den dødelige konge på to kami), „Jabłko Newtona” (Newtons æble), 
i: „Studia o sztuce dla dziecka” (Studier over kunst til børn) Nr. 8/1994.
Nogle af teksterne i denne bog stammer fra andre udgaver. 
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Den niårige Wojtek løser krydsordsopgaver. I et bestemt øjeblik 
spørger han: ”Hvad er et leddyr?”

Efter at barnet har stillet sit spørgsmål, tier jeg og venter på 
svar. Jeg venter længere end normalt. ”Nu ved jeg det! Men hvad 
for et leddyr skal jeg skrive? And, svane, stork, måge, vanded-
derkop eller krokodille?”

Og denne klassificering har, som alle andre, både sine fejl og 
sin nyskabende begrundelse. Den opstod ved, at barnet forkla-
rede tingene for sig selv, altså selve navnet – eftersom børn meget 
længe er overbevist om, at ”enhver ting har modtaget et absolut 
urnavn, som er en del af tingens natur”. Navne og forklaringer 
spiller derfor en definerende rolle for dem: At forklare etymolo-
gien betyder at forklare selve tingen.

Krystyna Miłobędzka – Født 8. juni 1932 i Margonin. Beskæf-
tiger sig med børneteater og teater for børn. Hun er forfatter 
til manuskripter, som er samlet i bogen Konen såede Valmuer 
(1995), samt til monografien Jan Dormans Teater (1990). Hun 
har offentliggjort poetiske værker: Pokrewne (1970), Dom, po-
karmy (1975), Wykaz treści (1984), Pamiętam (1992), Przed 
wierszem (1994), Imiesłowy (2000), Wszystkowiersze (2004, II 
udgave 2005). Alle tekster fra disse bind findes i bogen Zbierane 
(2006). Hun bor i Puszczykowo i Polen. 
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