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W roku 1949 prewwał em pn:ez kilka miesięcy w Olszty n ie organibibliotek wiej skich . Ks·i ążk i przyc hodził y w ogromnych pa-

zując sieć

kach do Okręgo wej Rady Zwi ązków Zawodowyeh, do moich obowiąz
ków należało rodzielenie poszczególnych tytułów, skompletowanie bibliotek i w~ł11nie , a
bi bliotekerzy .

często

odwiezienie ich do odbiorców, wiejskich

MieS1:Zkałe m
w m o. iym obskurnym p<>koiku, znosząc u!tawiC'Z.Ile
gderanie goe,podyni, ~ d ługo w nocy św iecę lampę, a to przecl~ż
kosztuje.
ja czytałem . l edrabiałcm ząłe gł o śc i, po zn awałem nowych
auta.rów. Zetk ą łem się w ted z w eloma k siąikami, które do dzisiaj
leżą n iejako na ro dor ęd zi u , zawsze gdy p r y "dz..i
c ota można do nich
wrócić .

Wte<ly to w la~nie przy-cz tałem ,.POEM. T PEDAGOGICZNY" Makare nki. .Jeżeli, przy st ępują c do reaHzacj f, scen icznej wersj i „Poematu",
w spominam le o dl e głe czasy, to chyba dla leiO, że y;ratenie jakie
książka ta zrobiła na mnie w6w cza9, pozostał o n iezmienione .

Ryszard Ronczewski

sporo lat od prepremiery w Teatrze Nowym, myślę, te
adaptacja zniknęły z pola wi~zenia.
Zamknęła się jakaś epoka, czytamy inne książki, oglą<lamy przedstawienia _ wiele z nich zajmuje się tzw. problemem młodzieży.
Dyskusje narastają i gasną, nie odkrywam tu niczego nowego; każ~
de pokolenie starych dyskutuje o 5wojej młodzieży.
Minęło

książka

i

:łceniczna

Kilka lat później, widziałem adaptacje: sceniczną „Poematu" na
scenie Teatru Nowego w Łodzi w reżyserii Kazimierza Dejmka. Byłem studentem I ·r oku Szkoły Teatralnej, na przedstawieniu poszliśmy
z kilkoma kolegami. Nie pamiętam całej obsady, KTystyna Feldman
grała Kostka, Buruna bodajże Lolek Szmaus. Ga<laliśmy po przedstawieniu długo, zafascynowani grą zespołu, a spektakl był znakomity.
Nie zastanawiałem się wówczas nad tym, czy adaptacja sceniczna
Dcjmika była wypadkową możliwości obsadowych Teatru Nowego ikoncepcji reżysera, czy też realizator łódzkiego przedstawienia pomijając
wiele postaci i scen, dążył do, można rzec, jednozn acznośc i spek-taklu.
Teza była prosta - Makarenko uczył swoich wychowanków życia w
kolektywie.
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I oto zostaję wezwany do gabinetu Dyrektora Teatru Muzycznego,
pani' Danuty Badusi:kowej. Na stole leży egzemplarz, czytam odwrócony tytuł : „POEMAT PEDAGOGICZNY".
Trzeba więc przerzucić jakiś pomost myślowy nad tymi latami,
które minęły.
Ważny szczegół: ani razu nie pada pytanie dlaczego mamy robić
„Poemat". Cały zespół obsadzony w sztuce od pierwszych prób jest
przekonany, że wybór słuszny, że czas nie zatarł ostrości problemu.
Rozpoczynają się dyskusje, szukam materiałów pomocniczych. Przestępczość wśród nieletnich, konflikty rodzinne Co kieruje młodych ludzi do kolizji z prawem? Pytania niby proste, odpowiedzi w końcu
też proste.
Zabrnąłem w ślepą uliczkę .
Przeczytałem na nowo książkę. I wydaje mi się, że znalazłem odpowiedź, no cóż, przedstawienie już gotowe.
Jak każde, podlega ocenie krytyki, widowni. Jeżeli prawidłowo,
może to niedobre słowo, jeżeli po prostu zrozumieliśmy Makarenkę,
to spektakl spełni swoje zadonie.
„POEMAT PEDAGOGICZNY" wystawiamy na 60-lecie Wielkiej
Rewolucji Październikowej.
RYSZARD RONCZEWSKI
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Jesień

1920 roku. Cięż.kie czasy wojny domowej i bezładu. Po kraju
bezdomne dzieci: jedne utraciły rodziców w zamieszaniu ewakuacji, inne zostały osierocone w czasie wojny, jeszcze inne nędza
wygnała na ulicę przed rewolucją. Dzieci te trzeba zwrócić społeczeń
stwu, trzeba z nich zrobić uczciwych ludzi, trzeba wychować je na
pożytecznych, godnych obywateli swojej ojczyzny. Antoni Makarenko
- nauczyciel, człowiek stanowczy i odv;ażny
otrzymuje zadanie
stworzenia kolonii dla nieletnich przestępców.
błądzą

Makarenko był człowiekiem nadzwyczaj bystrym, w każdym wychowanku potrafił dostrzec jego najlepsze cechy, głęboko nieraz ukryte. Potrafił nawet - zdawałoby się w bezpowrotnie straconym dla
społeczeństwa wyrostku odnaleźć strunę, która może zadźwięczeć
mocno i czysto. Wychowywał ciepłym, przyjacielski:m spojrzeniem,
gniewnym, pełnym pogardy słowem, jak również nieustannym zainteresowaniem, jakiego udzielał każdemu bez wyjątku, aż do najmniejszego, najbardziej „szarego" kolonisty. Makarenko, pedagog-nowator,
pokazał jak ogromnie ważnym czynnikiem wychowawczym jest praca,
jak wielkie znaczenie ma zespolenie dzieci w mocny kolektyw.

Czytelnicy „Poematu pedagogicznego" pamięta h1 zapewne doskona "
le Buruna, karciarza i złodziejaszka, który stał się potem pomocnikiem
Makarenki - i w którym ten wybitny pedagog pokładał wielkie nadzieje. W trudnym dla kraju roku 1941 Burun poszedł na front, walczył pod Stahngradem, uczestniczył w zdobyciu Królewca i skol'lczył
wojnę jako pułkownik gwardii.
Wychowaniu dzieci poś,wlęcił swe życie najbardziej porywczy i nieokiełznany z wychowanków Makarenki, jedna z najwyrazistszych postaci ,,.Poematu'', Siemion Karabanow. I on został nauczycielem, kierownikiem domu dziecka. W czasie wojny Siemion walczył w szeregach
armii radzie0kiej, był ciężko ranny, a teraz znów powrócił do umiło
wanej pracy.
Aleksander Zadorow przybył do kolonii z pierwszą partią , 1 niepeł
noletnich przestępców" i nie ukry,wał bynajmniej swojej pogardy dla
kolonii, wychowawców, wszelkiej pracy i w ogóle wszystkiego na świe
cie. Na stronicach książki śledzimy piękną przemianę, jaka w nim zachodzi. Staje się on jednym z najlepszych przyjaciół i pomocników
Makarenki, sławą i dumą całej kolonii. Obecnie Zadorow pracuje jako
inżynier-hydraulik w Tallinie.
Choć sporo
JUZ
lat minęło od śmierci Makarenki, utwory jego
są nadal żywe. Żadna myśl, żadna rada czy domysł nie postarzały się,
nie nadgryzła ich rdza czasu. Dźwięczą one tak, jakgdyby zostały wypowiedziane dziś, jakgdy:by i teraz autor tych książek - obywatel,
pisarz, nauczyciel
walczył, zwyciężał i budował razem ze swym
krajem.
FRIDA WiGDOROWA
radziecka pisarka i pedagog
kontynuatorka

Kolektyw stał się głównym wychowawcą kolonii. Przed jego sądem
a jego pochwała napawała kolonistów dumą. Stworzenie kolektywu - działającego, szanującego pracę, sprawiedHwego i wymagają
cego - oto co pedagog uwa±ał za swe zwycięstwo, za największe
drżeli,

swoje

osiągnięcie.

W napisanych z talentem utworach Makarenki, opartych na boiatych doświadczeniach z pracy w kolonii, w powieściach takich, jak:
„Poemat pedagogiczny". „Chorągwie na wieżach", „Książka dla rodziców" i in. -

ukazana jest pneobra:ta.Jąca moc pracy w kolektywie.

Jest jeszcze jedno zagadnienie, do którego Makarenko nieustannie
w swej pracy. Jest to tzw. „projektowanie" osobowości
ludzkiej: dokładne poznanie dziecka, umiejętność zrozumienia, w czym
przejawia się jego indywidualność, umiejętność wydobycia z duszy
dziecka wszystkiego co dobre, tworzenie nowych cech char~teru, wy.
e1iminawanie wszystkiego co przeszkadza pełnemu rozkwitowi1 zdolnoś
ci. Potrafił Makarenko przewidzieć według ziarna siłę przyszłego
nawiązywał

drzewa,

kierować

jego wzrostem.

dzieła

Makólrenkl.

~lakarcnko
wzbudza dziś zainteresowanie pedagogów n ie tylko
z krajów s:> jali~t ,·cznych. lecz n i('m::rl z całego ~wiata. B~·ł c:dowi('kiem obda;·zonym genius1c m pcd a l' o ~i czn ~· m. Cz1:;sto po równuje si1:; go
z w~·chowawcami, którzy s\\"C g !c'nqw z.a d ~H1 i e życ· o w . • upatrywali w
;;luibic dz:cci n,-icrncon ~ e h i n p u.;1t1.c n:- eh: " P e st a!. „-: :m . Wir li crnem ,
Don Bosco i Flan aga ncm .
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Makarenko często zapewniał: gdyby na świecie było milion zły.eh
postępków, musiałoby być dwa miliony środków zaradczych. I miał
te dwa miliony środków zaradczych.

Gorko \n ·_,. nic umicii w y a z' ć uczucia cz uło~ c i, gdy ż zbyt w ysoko
c1.11 !o:t. P flc ż ~· l m " n im i ·l ~i 1 lat. \'' l•l u z n ' r h od nn -<i ło s ·~
c!'l r.· n?c z mil ~cią, ale w c '. ąg u ty l')1 lat n i>>1 a n i ra :· u n ic okazał
!Pt c z uł o ~\·;
w ut arty m tego s low;:i rn::c-:c n iu . 'C'm:a łcm od~adywać
· h ucwcia na pnd:;tawic 01.nak m nie ,icdn e m u w iadomych: po gh;b i
~;>ojr z cn: a, po rumic11c·u zakł:' p lani a, po u\\·ad w . z jak <J mnie gdzieś
z ką1 a obserwowano. po nieco oc hr,·pl~·m glosie', podskokach i bieg u
;>ozy nas zyc h spotkaniach.
c cn i!'

r:1rakarcnko

„D zi eł„

'
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Gdy wojna się skończyła, udało mi się nawiązać z kolonistami na
nowo łączność. Dowiedziałem się o ich dalszych losach. Nie _słyszałem
ani razu, aby jakiś wychowanek z szeregu kolonistów stał się spekum, albo przestępcą. To co zaszczepił w ich
lantem, dezerterem, tchórze
-iuazach Makarenko, zatrzymali do końca swego życia.
MIKOŁAJ

FERE

współpracownik

Makarenki

została

*

otwarta w roku 1920 przez Gubernialny Wydział
Oświaty w Połtaw ie. Prze:t.naezono dla niej dawną po~ i adłość kolonii
dla n ieletnich przestępców: składała si1:; ona z p ięciu mur : wanycli
oficyn, które wymagały r ' mon1u. oraz z dwuna~tu d z :esi~·c:n ruch::imych piasków.
Kolon ia

W styczniu 1921 r. odd a no do dyspozycji kolonii zrujnowany maj<.Jlck Trepków. :r\:cwielkie środki przyznane na n•mont przez Gubernialny Komitet Wykonawczy pozwoliły już pod kon iec l:ita 1921 ulokować
w majątku braci Trepków sześciu wychowanków. Przez pięć lat kolon:a prowadziła remo::it kapitalny majątku.
Ogólny wzrost liczby wychowanków przedstaw ia ł s i ę następująco:
w roku 1921 - 30: w 1922 - 50; w 1923 - 70; 1924 - 100; w 1925 130. Od roku 1922 kolonia jest subsydimvana przez pat1stwo jako in~ty tucja doświadczalna Lud owego K om isariatu Oświaty uSRR.
Z
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J\1a karcnki

.,Opisu

im . :"\I. Gorkiego w
( „ Dzieła ' ·

t.

VIT

prdcy

Połtawie "

s tr . 237)

Kol on ii

CHAŁABUDA:

Gadasz głupstwa. towarzyszu. Jacy oni bandyci
z urodzenia? Zastanów si~, jak ci chłopcy żyli?
Urod zili si~ za cara i co widzieli'? Potem przyszła
wojna i rewolucja. Interwencja, Kolczak,
Denikin i rzecz naj straszn iej sza - głód. Potracili
rodziców, a myśmy nie m :eli wtedy czasu na to,
żeby się nimi zająć . I co dziwnego, że tacy wyrośli'? Czy są temu winni? A ty mówisz : „Bandyci z urodzenia - do kryminału z nimi„ .

LIDIA PIETROWNA: I ja n ie wierzę w to, żeby mogli istnieć lu.:lz ie
od urodzenia moralnie wypaczeni, ale„.
CIIAŁABUDA:

I
I

*

FRAGMENT I AKTU

CI!f\ L\ RUD:\.

KALL ' A :

;\a każ y m ].;roku spotyka si r, bc.:domnych chło
pców. T:i1 u sh: ich nam noż y ł o, że po ulicy przejść
trudno. Kradną, zabijaj ą, rabują , włllż<J do micszkaó„. I co z nimi robi ć ?
To

są

może ,

ba ndyci z urod zenia. A takim nic n ie po tylko kr ym inał. Wyłap ać w szystkich i do

k rmi nału!

I
I

Słusznie.

MAKARENKO :

Wiem jedno: to nie
czy

jakoś

kolonia

może

dla

dom poprawczy

być

prze s tępców

nieletnich

z carskich czasów, rozumiecie, tu ...
CHAŁABUDA:

Chcecie poprostu
wieka trzeba

powiedzieć,

wychowywać

że

nowego

czło

po nowemu, nowymi

metodami?
LIDIA PIETROWNA:

Właśnie.
że

Po nowemu. Tylko

nikt nie wie, jak

się

cała

PIOTR KRAWCZYK
... Antoni Siemiono:wici-Makarenko

bieda w tym,

to robi.
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ZOFIA SWlEBODA
Katarzyna Griiorlewa

JÓZEF KORZENIOWSKI
Kalina Iwanowicz-Serdiuk
MAClEJ DUNAL

La poć

KRZYSZTOF KOLBA
Burun

LECH WIERZBOWSKI
Wiersz:niew

TO WARTO PRZECZYTAĆ

W ; TOLD FILLER - „RENDEZ- VOUS Z W .ARSZAWSKĄ

To nic jest

OPERETKĄ"

historyczna. Pozostawiając uczonym pedantom
w gąszczu dat, autor usiłował jedynie odtworzyć, w miarę swych sil, atmosferę teatru. Składają się na nią w
równym stopniu talenty i flirciki, dąsy primadonn i ruble. Tc właśnie
sprawki trafiły na karty książki. Dlatego skrupulant może się zdziwić, że autoa: darował sobie omówienie ważkiej premiery, a przytoczył
pikantny dowcip. Lecz nie indeks premier jest przecież prawdziwą
historią teatru. Zwłaszcza gdy teatr ten, to operetka! roztańczona,
roześmiana od ucha do ucha, kolorowa tęczą kostiumów i urodą pięk
nych dziewcząt. (Z autorskiego słowa wstępnego).
przyjemność

LUCJAN KYDRYNSKI -

książka

pławienia

się

„PRZEWODNIK OPERETKOWY"

„Przewodnik operetkowy" Lucjana Kydryńskiego kryje w sobie
o wiele w~ c; cej niż zapowiada tytuł i jego uzupełnienie: Wodewil operetk a - musical. W tym obszernym kompendium wiadomości o wesołym teatrze muzycznym przedstawił autor prawie 150 historycznie
ważnych lub najczęściej wykonywanych dzieł, począwszy od XIII-wiecznej sielanki pasterskiej z piosenkami, poprzez śpiewogrę, wodewil,
operetkę, po komedię muzyczną, musical i rock-operę naszych czasów.
Au tor podaje nie tylko noty biograficzne o kompozytorach oraz
streszczenia akcji, inkrustowane dowcipnie f<ragmentami Ubrett; omawia również znaczenie danego dzieła w rozwoju gatunku, informuje
o najlepszych inscenizatorach i realizatorach, a także o polskich tradycjach wykonawczych. Alfabetyczny układ haseł pozwala łatwo zorientować się w bogatym mat€riale.
K ydryński autor wielu prac z :zakresu muzyki rozrywkowej i znakomi ty konferansjer - napisał „Przewodnik" piórem swobodnym I barwnym, nierzadko z przymrużeniem oka, stosownym dla lekkiego
genre'u, którego jest znawcą.

ANDRZEJ HAUSBRANDT
„KUCOWNA

~SZKIC

DO PORTRETU AKTORKI"

Wszystko, co napisano, stanowi tylko sz:kic do portretu aktorkf.
Jak każdy szkic jest próbą zmierzającą do uchwycenia i utrwalenia
określonych cech. Nie wszystkich zapewne, bo na to zbyt wcześnie; nie w pełni obiektywnie, bo zbyt jeszcze bliska perspektywa. Portret
ten, jego próbka, miał ambicję przedstawienia podobizny artystki w
procesie tworzenia się jej wielkości, miał ambicję wskazania od czego
to wszystko poszło jak obficie działał w jej życiu przj"padek, który
później jakby podporządkował się swojemu dziełu: rosnącej sławie ak·
torki'. (Z zakończenia książki).

NASZA NOWA
SIEDZIBA

W SPRAWIE ZAKUPU BILETÓW NA PRZED·
STAWIENIA NASZEGO TEATRU PROSIMY
POROZUMIEWAC SIĘ Z DZIAŁEM ORGANIZACJI WIDOWNI - Tel. 21-78-16
Ceaa T,- zł

Gm~
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TEATR MUZYCZNY W GDYNI

ANTONI MAKARENKO
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Antoni Siemionowicz Makarenko Katarzyna Gr.igoriew:na
Lidia Pietrowna
Bregel
Kalina Iwanowicz Serdiuk
Selancjusz Ojczenasz
Cha ła b uda
:;\'lusij Karpowicz
Buru n
Zadoro w
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Wołochow
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Wierszniew
Taraniec
Bratczenko
Mateusz
Kostek
Ku:ima
Pie re<:
Karabanow
Howrach
l\Iarusia
Natasza
Wiera
Raisa
Kudłaty

Sonia
Oksana
Wania
Harmonista ze wsi
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PIOTR KRAWCZYK
ZOFIA ŚWIEBODA
ANNA DAUKSZA
SYLWIA GLUiSZEK
JÓZEF KORZENIOWSKI
JANUSZ GOLC
ZENON BESTER
LES ZEK KOWALSKI
KRZYSZTOF KOLBA
ADAM KACZOROWS KI
MACIEJ DUNAL
LECH WIEHZBOWSKI ~
ZBIGNIEW BAJOR 1
WIESLAW KOCK O
DANIEL SAUL.SKI
WOJCIECH CYGAN
TADEUSZ BLAŻYŃSKI
WITOLD BURAKOWSKI
MAREK MARZEC.KI
TADEUSZ KRUSZYŃSKI
W ALDEMAR CZYSZAK
BOŻENA REMELSKA
B OŻENA ZA WIŚLAK
IWONA BI.ALA
IZABELA SCHUETZ
IRENEUSZ NAGUSZEWSKI
URSZULA KOWALSKA
BOŻENA IGLA
JÓZEF WARECKI
GRZEGORZ LEWKOWICZ

