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„Budzenie w człowieku n owych myśli 
i nowych uczuć wzniosłych i szla
chetnych, rozszc1·za11ie jego widno 
krf;gu, odsla.nianie przed człowiekiem 

perspektywy nowego, bez porówna
nia boga,fszego i wspcrnial.~zego świa
ta od tego w którym zawarte było 

jego dotychczasow e życic, 11m acnia
nie w nim. p1·agnienia budowania 
tego nowego życict - czyż może być 

zaszczytniejsze , bardziej chlubne za
danie ?" 

BOLESŁAW BIERUT 

(z przemówienia wygłoszonego na III 
Krajowym Zjeździe Związku 

Nauczycielstwa Polskiego) 



\V okresie po pierwszej WO.Jllle światowej i po Wielkiej Rewolucji 
Październikowej tysiące dzieci pozbawionych dumow i rodziców tułało 

się po całym obszarze Związku Radzieckiego. Głodne, obdarte, wynędz
niale wyrnstały na złodziei, włamywaczy, pomocników band rabunko
wych. Jeszcze w czasie walk z interwentami, petlurowcami, machnow
cami, białogwardzistami itp., władza radziecka zajęła się tym 
zagadni niem. Zaczęły powstawać kolonie, których zadaniem było prze
kształcić młodocianego rzezimieszka, bandytę, chuligana, czy nieletnią 

prostytutkę w nowego człowieka: człowieka Kraj u Rad. 

Kierownikiem jedne.i z takich kolonii został Antoni Siemionowicz 
:vrakarenko. W krótkim czasie przekonał się on o nieprzydatności żad

ucj z burżuazyjnych teorii wychowawczych. W swojej długoletniej 

pracy, w ciągu której „przywrócił życiu" przeszło trzy tysiące dzie
ci, ·Makarenko stworzył podwaliny nowoczesnej, marksistowskiej peda
gogiki. Makarenko jest pedago!('iem -- rewolucjonistą. Każde zagad
nienie wychowawcze stawia i rozwiązuje zasadniczo inaczej, niż to 
czyniono w pedag-oiócc burżuazyjnej. „Nasza sprawa, sprawa wycho
wania komunistycznego - to nowa sprawa w skali światowej" -
mówił. "\V nauce o kolektywie jii ko o podstawie i środku wychowania, 
Makarenko idzie śladem t,\'ch założeń klasyków marksizmu-leninizmu, 

k tó re dotyczą. wychowa nia społecznego i moralności komunistycznej. 
·wychować w kolektywie, przez kolektyw, i dla kolektywu - to naj
ważniejszy postulat, w którego świetle Makarenko rozpatruje wszyst
kie inne zagadnienia: wychowanie przez praeę, rozwijanie poczucia 
obowiązku, dyscypliny, wychowanie w l'Odzinie itp. „Tracąc ceC'hy ko
lektywu (rodzina), tl'aci większą część swego znaczenia jako organi
zacja służąca wychowaniu i szczęściu" - mówił Makarenko. 

Gigantyczna praca Makarenki - pedagoga i jej wyniki są tematem 
utworów Makarenki - literata: „Marsz trzydziestego roku", „Poemat 
pedagogiczny'', „Chorągwie na wieżach", .,Książka dla rodziców"; dzie
siątków prac publicystycznych, felietonów i odczytów. 

„Poemat Pedagog-iczny" jest artystycznym reportażem z powstania 
i pracy kolonii im. Maksyma Gorkiego, którą Makarenko prnwadzil 
przez osiem lat. 

„Poemat Pedagogiczny" to powieść o bezgranicznej miłości do czło
wieka, ujawniająca ogromne siły i możliwości człowieka - bojownika , 
budzi wolę życia i działania, pokazuje jak „buntowniczy człowiek kro
czy naprzód i wzwyż". Kolonia im. Maksyma GNkiego, o której opo
wiada w „Poemacie" Makarenko, stała 13ię wzorem dla wszystkich 
pedagogów w Związku Radzieckim. 

Milosl~v Stehlik, znakomity dramaturg- czeski, przerobił powieść na 
sztukę sceniczną. Rzecz jasna, że dramatyzacja nie mogła objąć całej 
powieść; w przeróbce zawarte są tylko pierwsze dwa lata istnienia 
kolonii. „Starałem się uehwycić w sztuce najbardziej typowe postacie 
kolonistów i główne zasady pracy wychowawczej Makarenki" - mówi 
o swojej przeróbce. Poszczególne postacie działaj<}Ce w ll!lrnmatyzowa
nym „Poemacie" łączą w sobie cechy kilku postaci powie~l'iowych. Tak 
np. Burun w sztuce jest zespoleniem powieściowego Buruna z Karabano
wem i Osadczym. \Vierszniew, obok swoich l'Cl'h, ma i cechy Kostka 
\Vietkowskiego. Bregel --- to synteza „Olirnpu pedagogitzrwgo", który 
w książce reprezentują Zoja, Czajkin, Klamer itrl., itd. 

Stehlikowi udało się wydobyć g-łówne warto:\ci „Poematu": j eg" 
OJ tymizm i wiar<' w człowieka. Udało si ę le:i. Stehliko\\'i ukazać wiel
kieg-o naukowca noweg-o typu. Kaukowca, który zu.t!adn!L·nia teoretyczne 
~ciśle powiązał z praktyką . 

Rewolucyjna teoria, na której opal'I się Makai·enko, dała 1·ewolu
<Tj ne wyniki w praktyce. 

Ogrom i potęga teorii mark~izmu- leninizrnu, J.d~hoka pa1·tyjnoi\{~ 

i wspaniały optymistyczny humanizm, zespoliły się w wielkiej idei wy
clwwawczej, idei wychowania człowieka epoki komunizmu. 
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ŻYCIORYS A. S. MA R AR E N K I 

Antoni Siemionowicz Makarenko urodził się w l'. 1888 w Biełopolu, 

w guberni charkowskiej. Był synem robotnika, malarza w warszta-· 
tach kolejowych. Po ukończeniu cztern-klasowej szkoły miejskiej i je
dnorocznego kursu pedagogicznego zostaje w r. 1905 nauczycielem 
w szkole dla dzieci robotników kolejowych w Kriukowie. Już w pierw
szych latach działalności pedagogicznej pod wpływem wydarzef1 
r ewolucyjnych, literatury marksistowskiej oraz dzieł ulubionego pisa
rza Maksyma Gorkiego, kształtuje siQ 8zybko i zdecydowanie jego 
8wiatopogh!d. Szkoła w Kriukowie staje się w okresie pracy Makarenki 
terenem rewolucyjnych zebrąń robotniezyeh. 

W r. HH4 Makarenko wstępuje na Połtawski Instytut Pedagogicz
n~'; kończy go po upływie trzech lat ze złotym medalem. 

W r. 1920 obejmuje kierownictwo kolonii dla nieletnich przestęp

d1w w pobliżu Połtawy. Prneuje tam przez osiem lat. Jest to w ży

ciu Makarenki okres ciężkie.i walki o _ przetwol'Zenie bandy wykolejo
nych dzieci w kolektyw zdrowy fizycznie mol'alnie, w grupę 

wartościowych, praw~'ch radzieckich oi,ywateli. 

Niestety staje mu na przeszkodzie ch.iałalność Judzi o Rtarych, za
śniedziałych poglądach, nacjonalistycznych szkodników burżuazyjnych, 
którym udało się w ciężkim okresie wojny interwencyjnt>j i domowej 
wkraść na niektóre kierownicze Htanowiska w Ludowym Komisariacie 
Oświaty (Narkompros) Ukrainy. Ten „Olimp pedagogiczny", jak ich 
z ironią nazywa Makarenko, przeciwstawia się wprowadzonej przez 
niego ścisłej dyscyplinie, 01·g-ani:rneji oddziałów roboczych, rozwijaniu 
w koloni stach poczucia honoru i ohowi:~zku i z przerażeniem śledzi pew
ne elementy uwojskowienia, stosowane przez Makarenkę z dobrym 
skutkiem. Ludzie te~o pokroju sprzeciwiają sie również gorąco przy
jęciu kolonistów do Komsomołu nawet wówczas, gdy wszystkie trady je 
„kolonii dla nieletnich przestępców" znikły wraz z niesławną nazwą 

i uformowany już kolektyw obrał za patrona Maksyma Gorkiego. Mi
mo ostrej akcji „Olimpu" powstaje na kolonii w r. 1922 silna komórka 
komsomolska. 

W r. 1925 koloniści nawiązują korespondencję z Mak::;ymem Gor
kim, który od tego cza:;u żywo interesuje się nimi i śledzi z zaintere
sowaniem ich rozwój . 

W r. 1926 kolania im. Gorkiego przenosi się do pobliskiego Kuria
ża, na teren zupełnie zaniedbanej kolonii, liczącej 280 bezdomnych 
dzieci. Zdyscyplinowany koh~ktyw „gorkowców" bierze pod opiekę za
niedbanych „kuriażan". Ten „podbój" odbywa się błyskawicznie, w cią

gu jednego dnia, mimo rozpaczliwych protest.'..w „Olimpu", uznającego 

metody „puwolnego, łagodnego przenikania dobrych wpływów". 

Dzieje kolonii im. Gorkiego opisał Makarenko \\" „Poemacie peda
gogicznym", nad którym zaczął pracować w l'. l!J25. 

\V lecie 1928 roku „Olimpijczycy" z Narkomprosu wezwali Maka
renkę na radę naukową i po wysłuchaniu sprawozdania z j ego pracy, 
potępili ostateczn.ie cały przedstawiony im system wycho_wawczy. 

Makarenko opuszcza kolonię im. Gorkie o. 
Poświęca się teraz całkowicie pracy na nowej placówce: w komunie 

dziecięcej na przedmieściu Charkowa, ufundowanej przcr. pracowników 
Nadzwyczajnej Komisji do walki z kontrrewolucfo dla uczczenia pamii:
ci Feliksa Dzierżyńskiego. Makarenko pracuje tum od r. 1927, będąe 

jeszcze kierownikiem kolonii im. Gorkiego. W opa rciu o 60 r.dyscypli
nowanych „gorkowców", którzy stanowili jądro organizacyjne Komuny 
im. F. Dzierżyńskiego, ciesząc si~ pełnym zrozum ieniem, op ieką i po
mocą ze strony czekistów, tworzy Makarenko wzorową instytucję wy
chowawczą. 

W książkach „Marsz trzydziestego roku" i „Churągwie na wieżach" 
opisuje Makarenko kwitnący rozwój Komuny, gdzie w obszernych, jas
nych zabudowaniach młodzież uczyła się, pracowała, uprawiała sporty. 
\V przeciągu ośmiu lat Komuna wybudowała i urządziła dwie fabryki 
przyrządów precyzyjnych, stała si1; całkowicie samowystarczalna, pokry
\\'ała koszty utrzymania kilkuset wychowanków i persunelu nauczycieł

~kiego. Wychowankowie Komuny - wojskowi, dziennikarze, lekarze, 
pedagodzy, inżynierowie, wykwalifikowani robotnicy, stanowią żywe, 

wspaniałe dowody słuszności systemu wychowawczego Maka renki. 

Makarenko pracował w Komunie im. F. Dzierżyńskiego do r. 1935. 
Przez cały okres pracy wychowawczej kontynuował pracę pisarza. 
l!twory swoje posyłał do oceny Gorkiemu i prowadził z nim na ten 
temat ożywioną korespondencję. Oprócz „Poematu Pedagogicznego" 
i „Chorągwi na wieżach", Makarenko jest autorem kilku wartościowych 
sztuk teatralnych oraz wielkiej ilości pra c publicyst ycznych i artyku
łów z zakresu wychowania i etyki komunistycznej. Około r. l!J36 po
wstaje „Książka dla rodziców", gdzie autor, w barwnych, ciekawych 
opowiadaniach, ukazuje błędy niewłaściwego wychowani a dzieci w domu 



i wskazuje możliwości stworzenia szczęśliwych rodzin - małych spu
lel'zeństw, . wychowuj:;tcych ludzi pięknych, silnych i dobrych. 

\V nawale pracy literackiej w zapale udostępniania szerokim rze
szom pedagogów i rodziców swego doświadczenia, Makarenko nie dbał 

zupełnie o zdrowie; pracowal forsownie, organizując referaty, odczyty, 
pisząc artykuły, krytyki literackie, opowiadani:l dla dzieci. Praca nad 
siły przyśpieszyła śmierć. Wielki pedagog-rewolucjonista zmarł nagle 
\\' dniu 1. kwietnia 1939 r . w wieku 51 lat. 

W dniu pogt"zebu Antoniego Makarenki zjechali się z całego kra ju 
du w ni jego wychowankowie. Jeden z nich, A. Tubin, żegnał go słowami: 

„Straciłem dziś ojca. Mój rodzony oj ciec porzucił moją matkę, 

ki edy miałem cztery lata. Nic pamiętam go, przywykłem go nienawi
dzieć. Moim prawdziwym ojcem by ł Antoni Siemionowicz. Ani razu 
w życiu nrnie nic pochwali!. . . ale wła śnie dzięki ternu jestem dziś 

inżyniernm. Już po wyj ściu z Komuny, ilekroć odczytywałem „Poemat 
Pedagogiczny", j ego słowa zawsze nadawały kierunek moim postępkom, 
mojemu życiu. Czy wyobrażacfo sohie, czym byłbym dzisiaj, gdyby ni{c 
Antoni Siemionwicz? Wymagał on jak najdokładniejszego spełniania 

jego zarządzeń, ale zarazem głęboko wierzył w każdeg·o z nas. Umiał 

znaleź.: i wydobyć na jaw to, co jest najlepszego w człowieku. Był 

wielkim humani stą. Bronił s1~oich idei, nie ustępuj;1c ani kroku, kiedy 
c-zuł słuszność za sobą.. . Antoni Siemionowicz wychował tysiące zna
komityl'h obywateli Związku Radzieckiego. Jego wycllowankowie pra
cują przy wznoszeniu budowli radzieckich, w instytucjach naukowych ... 
S~J wśród nich kawd.lerowie orderów, najwybitniejsi ludzie naszego kra
j u. Wiecie, jaką czcią otoczone jest nazwisko Kornbowa, który wycho
wał synów - Bohaterów Pracy. Cóż powiecie o Antonim Makarence, 
który dał naszej ojczyźnie tysiące godnych jej obywateli, dziesiątki bo
haterów. Rozumiecie więc towarzysze, co czuję dzisiaj, co znaczy stra
cić takiego ojca''. 
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