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NA MARGINESIE SZTUKI 

„Poemat Peda~pgicwy" .... W rama ch 800 stron, w dziejach kilkuset 
osób, zamknięte jest serdeczne dzieło A ntoniego Siemionowicza 
M J.karenki· 

Jak przekazać je w w ymiarach trzygodzinnego spektaklu? 
Popularność p ism M akarenk i, a w szczególności „Poematu Peda

gogicznego" stała się u nas w Polsce - i to w krótkim' okresie -
olbrzymia. (Tylko trzeciego wydania tłoczono sto tysięcy egzem
plarzy!) Przyjąć należy, że wielu spośród widzów teatralnych spo
glądać będzie na bohaterów sztuk i, jak n a blis ie so'J ie, cl obr le 
znane postacie . Znajdzie się - i znale~ć się musi - wielu takich, 
którzy przyjdą do teatru z własnym, indywidualnym spojrzeniem na 
„Poemat" i tu d opiero nastąpi konfron tacja wyobrażenia z rzeczy
wistością sceniczną. Jak pogodzić tę bardzo swoistą dwoistość: 
czytelnika i w idza teatralnego? His tor ia adaptacji scenicznej 
utworów powieściowych jest u nas -- w przeciwieństwie do Związku 
Radzieckiego - krótka i n ie ob fitująca w doniosłe wydarzenia. Tym 
większe trudnośc i i odpowiedzialność adaptatora. 

Sceniczna twórczość adaptacyjna poszukuje nowej formy dla 
znanej już treści - formy dramatyczne j , treśc i te j służącej i z nią 
jak na jbardzie j organicznie zespolonej. Równie trudna j ak delikatna 
operac ja i żle , gd y stl!je się dla orvgina u powieściowego bolesna. 
Jeśli p oruszam sprawy związane z twórczo~cią adaptacyjną, to dla
tego, by zestawić z nią inny proces, o k tórym tak p isze Erenburg: 
„Czytelnik niezmiennie uzupe!nia powieść własną wyobraźnią, do
świadczeniem, cechami wynikaj ącymi z charakteru. Czytanie jest 
również twórczością". Nic wi c dziwnego, że k onfron tacja teatrJlna 
może a nawet powinna wywołać nowy łańcuch dyskusji. 

J edn ym z założeń sztuk i p t. „Poemat Pedagogiczny" było uka.zanie 
Makarenki jak o osoby dzia łającej, a nie opisuj ącej zdarzenia , wyr
wanie go z kręgu epickiego, za którym się ukrywa w powieści i wy
sunięcie go na plan bliższy, nie tylko jako ped agoga, ale i jako 
pisarza . N ie jest kwestią przypadku, że im d alej rozwija się akcja 
sz tuki, im bardziej dojrzewają .jej bohuterowie, tym wyraźniej postać 
Antoniego Siemionow icza przechodzi na pozycje czujnego obser
Y..', lora zd aneń. 



Poza Makarenką niemal wszyscy bohaterowie sztuki są syntetyc1.
nymi transpozycjami: na jedną pos tać sceniczną składa się dwie, 
trzy a czasem 'Więcej postaci powieściowych . 
Zalożeniem akcji było oparcie jej na najbardziej typowych, a je

dnocześnie komunikatywnych zdarzeniach, op isanych przez Maka
renkę. Na zdarzeniach tomu pierwszego i drugiego ; trze ci został 
wykorzystany jedynie jako materiał tekstowy, nie akcy jny. 

„Poemat Pedagogiczny" jest organiczną całością i traci sens tak 
społeczny, jak artystyczny bez dwóch e lementów : bez kolejnych 
przemian w psychice występujących ludzi i bez owej perspekty wy, 
którą tak dobitnie akcentuje autor. „Wychować człowieka - to 
znaczy dać mu poczucie perspektywy, poczucie radości dróg dnia 
jutrzejszego". Uchwycenie takich momen tó w, zorganizowanie ra
dości jutra - jak to Makarenko nazywał - stało się zasadniczym 
etapem jego pracy pedagogicznej. To też, kiedy nadchodzą dni 
„wielkiego i surowego wezwania" (w powieści finał tomu II) -
trzeba porzucić z takim trudem zdobytą i odnowioną, piękną kolonię 
nad Kołomakiem i przenieść się do gniazda wałkon iów i złodziei, na 
Kuriaż. Czy istotnie trzeba? Odpowiedź na to pytanie pozostawi 
Makarenko chłopcom. Trudna odpowiedź, nawet d la zgrnnego j uż 
kolektywu, nawet dla świeżo u tworzonej komórk i komsomolskiej: 
Ale odpowiedź musi się znaleźć i znajduje się. M oment ten ma 
szczególne, zasadnicze znaczenie w „Poemacie Pedagogicznym" 
Antoniego Makarenk i. To nie tylko podanie ręki „stu ginącym 
braciom", to dowód, że „formą bytowania wolnego ludzkiego kolek
tywu jest pęd naprzód", to dowód, że najbardziej zaszczytnym obo
wiązkiem człowieka jest wychow anie drugiego człowieka . Organi
zatorami tego wychowania staną się na Kuriaźu byli nieletni prze
stępcy. „Pojąłem wielkie znaczenie h istoryczne naszego marszu , 
chociaż był on wyrazem tylko jednego z drobnych zja wisk naszej 
epoki - pisał Makarenko - znik1y zakręty Ko'omaku, znikły 
staranne budowle Trepke, znikło dwie§cie krzaków ró.l. Poz0stali 
ludzie doświadczeń, ludzie nowi. Pojąłem, że nasza kolonia wy
pełnia w tej chwili prawdziwe zadanie socjalistyczne". 

I dlatego akcja sztuki dobiega do chwili rozpoczęcia owego h isto
rycznego dla gorkowców marszu. 

„Poemat Pedagoqiczny" - sztuka - chce sygnalizować to, co 
w takiej pełni wykazało w ielk ie dzie'o pedagogiczno - lite rackie: 
nai rndośnieisza z pcrspekty·w to warto1ć lud,kiPj jednostki· 

O tę wartość musimy walczyć. O tych perspektywach musimy 
pamiętać. 

Jerzy Rakowiecki 
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