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11 lipca 1962 roku polska sekcja UNIMA otrzymała zaproszenie na obchody 15 

rocznicy założenia Állami Bábszínház w Budapeszcie. Zaproszenie podpisał dyrektor teatru 

i prezes węgierskiej sekcji UNIMA – Dezsö Szilágyi. W ten sposób od 25 listopada do 

2 grudnia 1962 Dorman wraz z grupą lalkarzy polskich (m.in. Zofia Jaremowa, Krystyna 

Mazur, Jerzy Dargiel) wziął udział w bogatym programie imprez teatralnych w Budapeszcie. 

Obok prezentacji przedstawień Állami Bábszínház odbyły się także pokazy amatorskich 

teatrów lalkowych, konferencja naukowa, IX Kongres UNIMA, a także wystawy lalek, 

rysunków dziecięcych i wreszcie pokazy filmowe. Prawdopodobnie wówczas Dorman poznał 

węgierskiego malarza i grafika Endre Bálinta. Wtedy także spotkał szwedzką malarkę, Annę 

Wieben, z którą utrzymywał potem kontakt korespondencyjny. Podczas tych wydarzeń 

Dorman przekazał dyrektorowi Szilágyi lalkę Koziołka Matołka z przedstawienia Teatru 

Dzieci Zagłębia w Będzinie, co było znaczącym gestem, gdy przypomnimy, że spektakl 

Koziołek Matołek funkcjonował już w środowisku lalkarskim jako najbardziej awangardowa 

produkcja ówczesnego polskiego teatru lalek. 

Po powrocie do Polski Dorman napisał szkic sprawozdania z wyjazdu do Budapesztu. 

Nie został on nigdy opublikowany. Zaprosił też do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie Ivána 

(Iván Koós?)1, plastyka z Állami Bábszínház, którego spektakl Piotruś i wilk wg Prokofiewa 

oglądał Dorman w Budapeszcie i uznał za bardzo ciekawą propozycję teatru lalek. Iván Koós, 

wraz z grupą gości z NRD oglądał w Będzinie przedstawienia i próby teatralne. 

W latach 70-tych XX wieku Dorman zawiązał bliższą znajomość z Ede Tarbayem, 

pisarzem, tłumaczem i ówczesnym dramaturgiem Állami Bábszínház. W archiwum znajduje 

się list Tarbaya z 25 maja 1973 roku, w którym pisze on o oglądanym na Międzynarodowym 

Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej przedstawieniu Dormana Kubuś Fatalista. Nazywa 

go „najbardziej znaczącym wydarzeniem festiwalu”: 

„Pański spektakl oddziaływał równocześnie na intelekt i na emocje; w czasie gry 

artyści mieli wszystko wykalkulowane, ale w sposób niewidoczny dla widza. Spektakl 

poważny i humorystyczny, jak twarze Janusa. Sformułował Pan w nim nie tylko idee Diderota 

(i Becketta) nadając im formę zgodną z Pana własną oryginalną filozofią, ale mówi Pan też, 
 
 

1 Dorman wspomina w swoich notatkach, że: „Pan Koós jeszcze w roku 1959 ofiarował mi w Warszawie kilka 
zdjęć orientujących w zamiarach i stylu pracy teatru Aurora” – trudno jednak powiedzieć, przy jakiej okazji się 
to wydarzyło. 



jakby mimochodem, o kryzysie teatru lalek (który można zaobserwować, jak sądzę, na całym 

świecie). Dzieje się to w momencie, gdy w koszu na śmieci, pomiędzy zmiętymi papierami, 

odnajduje się maskę Pierrota, którą nakłada się na chwilę, i znowu porzuca. Oto gorzka 

wymowa. To jest spojrzenie wprost na obecny stan gatunku, właściwe postawienie sprawy, 

mimo iż spotyka się to ze sprzeciwem wielu osób.”2 

Tarbay wspomina w liście, że słyszał wiele dobrego także o innym przedstawieniu 

Dormana – przygotowanym w Teatrze Lalka w Warszawie Kandydzie (prem. 5.09.1972), 

i  ma nadzieję zobaczyć go przy okazji swojego przyjazdu do Polski w sezonie 1973/74. 

Tarbay pisał do Dormana „Pana teatr i pańska osobowość [artystyczna] interesuje 

mnie przede wszystkim” i śledził jego działalność teatralną. Na Festiwalu „Experimenta 5” 

we Frankfurcie oglądał Dormanowe przedstawienie Konik (prem. 8.02.1975). Relacje z tego 

festiwalu publikowane w węgierskiej prasie zostały przesłane Dormanowi, co ten poświadczał 

w jednym z listów do Torbaya. Konik nie został nigdy pokazany na Węgrzech, ale być były 

takie plany, skoro we wspomnianym liście Dorman zastanawiał się: „jak wasze gorące dzieci 

reagowałyby na widowisko, czy podobnie jak niemieckie, czy jugosłowiańskie i polskie?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 List Ede Tarbaya napisany w języku francuskim, 25.05.1973. 
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