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ANTONI MAKARENKO 

Antoni Makarenko, \.viclki pedag g i znakomity pisarz ra
dziecki, urodził si w r. 1838 w okolicach Ch'łrkowa jako syn 
robotnika kolejowego. Po ukończeniu szkoły m iejsl ie.i przy
gotowuje się do zawodu nauczycielskiego na kursach pedago
gicznych. Przeprar;owawszy szereg lat jako nauczyciel i wy
kładowca , zdobywa wyższe wykształcenie w Połtawskim Insty
tucie Pedagogicznym, który kończy w roku 1917. poczem zno
wu wraca do szkoły. 

W roku 1920 młody pedagog staJ przed zupełnie nowym dla 
siebie zadaniem: władze oświatowe w Charkowie proponują mu 
poprowadzenie kolonii dla nieletni.eh przestępców. .Test to 
okres, kiedy Związek Radziecki walczy z wrogiem zewnętrz
nym i wewnętrznym. kiedy cały kraj jes t wyniszczony wojną. 

a po wszystkich drogach włóczą si band ni es zczęśfovych, wy
nędzniałych i zdemoralizowanych dzieci, pozbawionych opieki 
domu i rodziny. Makarenko prz jmuje propozycje - i w cią
gu paru lat dawni przestE;pcy stają siq prawdziwymi budowni
czymi socjalizmu, ludźmi pełnymi entuzjHzmu i radości życia. 

Dziej e kolonii , którą z czasem jej mieszkańcy nazwali imie
niem Gorkiego , zostały przez Makarenkę opisane w najsłyn

niejszym jego utworze. w „Poemacie Pedagogicznym". Jest to 
dzieło pełne najgłębszej miłości do człowieka i wiary w jego 
zdolność do przemian. Jest to porywająca książka o „walce 
człowieka z samvm sobą i walce zespołu o swe wartości". 
Zwycięstwo ni,e przyszło łatwo. Trzeba było pokonywać nie

tylko dotkliwe braki materialne, nie tylko złe nawyki wycho
wanków, ale takż.e opory, które stawiali „olimpijczycy". Tak 

nazywał Makarenko licznych jeszcze w owe] epoce działaczy, 
zapatrzonych we wzorce pedagogiki burżuazyjnej. Walczyli 
oni z kierownikiem kolonii „gorkowców", w imię ideału „swo
bodnego wychowania" . Makarenko przeciwstawiał im swoje 
głębokie przeświadczenie o podstawowej roli dyscypliny w wy
chowaniu socjalistycznym: „W radzieckim społeczeństwie ma
my prawo nazwać zdyscyplinowanym człowiekiem tylko ta
kiego, który zawsze, w każdych warunkach potrafi wybrać 

właściwą linię postępowania , najpożyteczniejszą dla społe

czeństwa, który zdobędzie się na utrzymanie jej do końca, nie 
bacząc na jakiekolwiek trudności i przykrości". 

„Poemat Pedagogiczny" pozwala śledzić krok za krokiem, jak 
gromada wykolejeńców przetwarza s ię w kolektyw, złożony 

z ludzi, którzy zawsze „potrafią wybrać najwłaściwszą linię po
stępowania". 

Miarą znakomitych osiągnięć Makarenki jest fakt, że grupa 
„gorkowców" pomogła mu z czasem w założeniu i poprowa
dzeniu innej wzorowej instytucji wychowawczej, a mianowicie 
Komuny Dziecięcej imienia Dzi2rżyf1skiego. Komunie tej po
święcił Makarenko szereg utworów, między innymi przetłuma
czone na język polski „Chorągwie na wieżach". 

Ostatnie lata życia, przerwanego przedwczesną śmiercią, któ
ra nastąpiła w roku l 939, poświęca Makarenko pracy literac
kiej. Pozostawia po sobie bogatą spuściznę, na którą składają 
się powieści, reportaże , sztuki teatralne oraz znakomite prace 
z zakresu pedagogiki. 



ANTONI MAKARENKO 

„POEMAT PEDAGOGICZNY" 
Przekład - Barbary Rafałowskiej 

Dramatyzacja - Jerzy Rakowiecki 

Sztuka w 5-ciu odsłonach 

Antoni Siemionowicz Makarenko - Julian Składanek 

Selancjusz Ojczenosz. inten dent - Bronisław Dardziński 

Lidia Pietrowna, wychowawczyni - Anna Rakowiecka 

Borbara Bregel. inspektor Kom. Elżbieta Łabuńska 

Oświaty Ludowe1 Karina Waśkiewicz 

Rodimczyk, wychowawca - Zbigniew Koczanowicz 

Szere. agronom - Jerzy Wqsowicz 

Czernienko. przewodn. Komitetu 
·-- Kazimierz Wójcikowski 

Robot Chłopskiego 

Agiejew, rei. kom. aprowizacji - Władysław Janecki 

Onufry Wać - Jan Wesołowski 

Delegat wiejski - Jan Dębski 

Inscenizacja i rezyseria - Maria Leonia Jabłonkówna 

Wychowankowie kolonii 

Zadorow - Michał Gazda 
Burun Wojciech Zagó rski 
Hud -- Zbigniew Stokowski 
Owczarenko - Tadeusz Janczar 
Bratczenko - Józef Nalberczak 
Czobot -- Zdzisław Latoszewski 

Ma rusi a 

Ola 
Mi!iagin 

Jadwiga urylukówn cr 
- Halma Jezierska 
- Maria Janecka 
- Saturnin Zórawsk1 

Taraniec 
Wierszniew 

- Dionizy Ilczenko 
- Wiesław Michnikowski 

Sinienki " „ " 
oraz - Aniela Jaskłowska, Ewa 
Karska. Mira Morawska, Józef 
Bokota, Jerzy Kamieński i inni . 

Scenografia - Feliks Krassowski 

Asystent reżysera - Aniela Jaskłowska 

Inspicjent - Józef Bokota 

Kier. muzyczny - Izabella Szereszewska Kier. literacki -- Irena Jurgielewiczowa 

Kier. artystyczny - Zofia Modrzewska 



JERZY RAKOWIECKI 

NA MARGINESIE SZTUKI 

„Poemat P ed agogiczny' · ... W ramach 800 stron, w dziejach 
kilkuset osób, zamknięte jest serdeczne dzieło Antoniego Sie
mionowicza Mak arenki. 

Jak przekazać Je '' wymiarach trzygodzinnego spektak lu? 
Popularność pism Makarenki, a w szcz góln ości „Poematu 

Pedagogicznego" stała się u nas w Polsce - i to w krótkim 
okresie - olbrzymia. (Tylko trzeciego wydania tłoczono sto 
tysięcy egzemplarzy!) Przyjąć należy, że wielu z pośród widzów 
teatralnych spoglądać będzie na bohaterów sztuki , j·1k na bli
skie sobie, dobrze znane postacie. Znajdzie się - i znaleźć się 
musi - wielu takich, którzy przyjd<1 do teatru z własnym, indy
widualnym spojrzeniem na „Poemat" i tu dopiero nastąpi kon
frontacja \vyobrażenia z rzeczywistością sceniczną. Jak pogo
dzić te. b ardzo swoistą dwoistość: czytelnika i ·widza teatralne
go? Historia adaptacji scenicznej utworów powieściowych jest 
u nas - w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego - krótka 
i nie obfitująca w doniosłe wydarzenia. Tym większe trudności 
i odpowiedzialność adaptatora. 

Sceniczna twórczość adaptacyj a poszukuje nowej formy 
dla znanej już trPści - formy dramatycznej, treści tej służą
cej i z nią jak najbardziej organicznie zespolonej. Równie 
trudna jak delikatna operacja i źle, gdy staje się dla oryginału 
powieściowego bolesna . Jeśli poruszam sprawy związane 
z t\.vórczością adaptacyj ną. to dla tego, by zestawić z nią inny 
proces, o k tórym tak pisze Erenburg: „Czytelnik niezmiennie 
uzupełnia powieść własną wyobraźnią, doświadczeniem, cecha
mi wynikaj ącymi z ch arakteru. Czytanie jest również twór
czością" . Nic więc dziwnego, że konfrontacja t a tralna może 
a na\vet powinna wywołać nowy łańcuch dyskusji. 

Jednym z z ałożeń sztuki pt. „Poemat Pedagogiczny" było 
ukazanie Makarenki jako osoby działającej, a nie opisującej 
zdarzenia, wyrwanie go z kręgu epickiego, za którym się ukry
vrn w powieści i wysunięcie go na plan bliższy, nie tylko jako 
pedagoga, ale i jako pisarza. Nie jest kwestią przypadku, że 
im dalej rozwija sic: akcja sztuki, im bardziej dojrzewają jej 
bohaterowie, tym wyraźniej postać Antoniego Siemionowicza 
przechodzi na pozycje czujnego obserwatora zdarzeń. 

Poza Makarenką niemal wszyscy bohaterowie sztuki są syn
tetycznymi transpozycjami: na jedną postać sceniczną składa 
się dwie, trzy, a czasem więcej postaci powieściowych. 

Założeniem akcji było oparcie jej na np.jbardziej typowych, 
a jednocześnie komunikatywnych zdarzeniach, opisanych przez 
Makarenkę. Na zdarzeniach tomu pierwszego i drugiego; trzeci 
został w ykorzystany jed nie jako materi ał t ks towy. n ie akcyj
ny. 

„Poemat Pedagogiczny" j est organiczną całością i traci sens 
tak społeczny, jak artystyc:my bez dwóch elementów: bez ko
lejnych przemian w psychice występujących ludzi i bez owej 
perspektywy, którą tak dobitnie akcentuje autor. „Wychować 
człowieka - to znaczy dać mu poczucie per pektywy, poczucie 
radości dróg dnia jutrzejsz go". Tchwycenie takich m omentów. 
zorganizowanie radości jutra - jak to Mak renkCl nazywał -
stało się zasadniczym etapem jego pracy pedagogicznej. To też. 
kiedy nadchodzą dni „wielk iego i surowego w ezw nia" (w po
wieści finał tomu II) - trzeba porzuci ć z takim t rud m zdo
bytą i odnow}oną, piękną koloni. n ad Kołomaki •m i przenieść 
się do gni azda wałkoniów i złodzi i, n a Kuriaż . Czy istotnie 
trzeba? Odpowiedź na to pytanie pozostawi M akarenko chłop
com. Trudn ::t odpoy.;ie<lź . nawPt dla zgran ego j uż k olektywu. 
nawet dla świeżn utworzon ej komórki kom somolskie.i. Ale od
powiedź musi sit: znaleźć i znaj duje się . Moment t en ma szcze
gólne, zasadnicze znaczenie w „P oemacie Pedagogicznym" An
toniego Makaren k i. To nie tylk o pod· n ie ;ręk i „stu ginącym 
braciom", to d owód , że „formą bytowania woln go ludzkiego 
kolekt 'WU jes t p cl naprzód". to dowód, że n a jbardziej zasz
czytnym obowiązkiem czlowi k a jes t wychowanie drugiego 
człowieka. Organizat orami tego wychowa n ia staną s ię na Ku
riażu byli nieletni przestępcy. „Poj ął m wielkie znaczenie hi
storyczne naszego marszu, chociaż był on w y raz m tylk o jed
nego z drobnych zj awis · nasze.} epoki - pisał Makarenko -
znikły zakręty Kołomaku. znikły staranne budowle Trepke. 
znikło dwieście krzak ów róż. Pozostali ludzie doświadczeń, lu
dzie nowi. Pojąłem, że nasza kolonia wypełni a w te.i chwili 
prawdziwe zadanie soc] ali.·tyczne". 

I dlatego akcja sztuki dobiega do chwili rozpoczęcia owego 
historycznego dla gorkowców marszu. 

.,Poemat Pedagogiczny" - ztuk a - chce sygnalizować to_, 
co w takiej pełni wykazało wielki e dzieło p dagogiczno-literac
kie: najradośniej sza z perspektyw to wartość ludzkiej jednost
ki. 

O tę wartość musimy w alcz rć. O t eh perspektywach musi
my pamiętać. 



Obsada techniczna: 

Kierownik techniczny 

Brygadier 
Główny Elektryk 
Kierownik pracowm kraw1eck1 ei 

·. stolarskiej 

- Zdzisław Dobromirski 

- Stanisław Zawadka 
- Stanisław Raw s ki 
- Anna Wojtyńska 

Jan Liberek 
malar. -modela!. - Henryk Palisz 

Pi osenka w V-ej odsłonie : - Ed ward O learc zyk 

Słowa: - Mirosław Łebkowski 
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