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A. Mdkarenko (Władyslciw Woźnik) „P OEM AT PEDA CO GICZ NY" 
Pierwsze spotkanie z wychowankami Akt I. 

Henryka Rodkiewicz 

„Chodzi o wychowanie nowego człowieka" 
(A. Makarenko „Poemat Pedagogiczny' l 

W roku 1920 Komisariat Oświaty młodej Repub!iki Radzieckiej powie
rzył Antoniemu Makarence kierownictwo jednej z kolonii dla nieletnich 

przestępców. Rząd Radziecki ocenił sprawę opieki nad bezdomną młodzieżą 

jako naglącą i pilną. Kraj wyniszczony rządami caratu, wojną domową, 

uciążliwymi walkami z interwentami - a 6tąd zdezorganizowane życie go-

6podarcze, częstokroć głód i bieda, przyczyniły się do zdeprawowania mło

dzieży. Bandy bezdomnych dzieci stały się powszechną plagą. Jak naj

szybsze wyprostowanie skrzywionej moralnie młodzieży! - Takie z:danic 

postawił Rząd Radziecki przed wvchowawcami. 

Podejmując się trudnego obowiązku kierownika kolon'i dla młod:.ici•t

nych przestępców - A. Makarenko miał już za sobą przygotowanie peda

gogiczne. Makarenko, syn robotnika kolejowego urodził się w 1888 roku 

w Biełopolu w gubernii charkowskiej. Po ukoriczeniu w roku 1905 j~dno

rocznego kursu pedagogicznego, zostaie nauczycielem w szkole dla dzieci 

robotników kol e jowych w Kriukowie, gdzie prowadzi równolegle z pncą 

pedago giczną - tajną robotę ag it atorsko-rewolucyjną. \V/ roku 1914 w:;tę

puje na Po łtawski Instytut Pedagogiczny, który koriczy chlt•bnic ze zł o tym 

mcd'1lem . . h ko prolet<.lriusz i szczery rewolu cjonista wybLtch \Vielkiej Hc

wo!u cji P<.lżdzicrnikowej wita z (·nt11zjazmem. „Po Październiku otwarły ;ię 

przede mną w:elkie perspektyw~. My pedagodzy b ' liśmy upoieni „ w p::i

łącz cniL! życia i rewolucji cała wielkość, całe piękno pot1<!!a naszych n' e

zwykłych cnsów". 

Sztuka „Poemat Peda_gogiczn) ", którą realizujemy na scenic Teatru Pol

-s ki ego, jest adaptacją s ceniczną książki A. Makarenki pod tym tytułem -

będącej artys tycznym reportażem z jego prac) pedago_gicz ,1cj w kolonii im. 

Gorkiego. 

Na kolonię przychodzi A. Makarenko n ie mają~ wypracowanej metody 

postępowania z powierzoną mu młodzieżą. Makarenko n ie szuka icdn ak 

sposobu rozwiązania problemów wychowania nowej!o człowieka w sbrej 

i bezużytecznej pedagogice burżuazyjnej. Ma przed sobą wyraźny cel -

wychować nowego czło wieka tak, aby stał się pełnowartościowym człowie

kiem społeczności socjalistycznej. „Pięknie i radośnie wychować niepospo

lite kolektywy, a więc i niepospolitych ludzi". Odrzuciwszy pedagogik.; 

burżuazyjną i potępi'.ljąc metody ówczesnej peda)!ogiki radzieckiei tzw. pe

dologii - dochodzi do przekonania, które staje się dla niego punktem wyj-
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ścia w pracy - „nie ma żadnych oficjalnych przestępców , są tylko ludzie 
którzy z.naleźli się w złej sytuacji" . Wypaczenie więc charakteru następuje 
w nikczemnych warunkach życia , które stworzył wrogi kapitalistycznv 
ustrói społeczny. Odrzucając pojęcie wrodzonej przestępczości, Makarenkc, 
traktuje kolonistów jako ludzi, których trzeba poprostu wychow:i.ć. Stąd 

nie interesuje się ich przeszłością i nie klasyfikuje skrzywień moralnych 
według schematów pedagogicznych. 

Idąc za wskazaniami Lenina i klasyków marksizmu, pracę sw.;:iją r:n.· 
począł od tworzenia zespołu. Gł ó w n c s w oj e wy siłki k ie ro
wałem na tworzenie kolektywu". Tworząc kolektyw jako 
podstawę i środek wychowania komunistycznego - gwarantuje jednos(ce 
pełne rozwijanie się indywidualności. Wychowanek kolektywu występuje 

więc jako jednostka, odpowiadająca za postępowanie nie tylko swoje, le cz 
i całej zbiorowości współtowarzyszy. 

W kolonii im. Gorkiego, w poszukiwaniu nowych form i metod wycho
wania, mając przed sobą zawsze jasno postawione zadani2 - wychowan :a 
socjalistycznego - kształtuje się i doirzewa sam Makarenko jako peda~og. 
Postępowanie jego początkowo nierówne, impulsywne, wypływające jednak 
zawsze z najgłębiej pojętego humanizmu i optymizmu gorkowskiego -· 
z wiary w człowieka - zaczyna ·się krysta!.izować w zasady prawdziwej 
etyki komunistycznej. Stosunek Antoniego Siemionowicza do wychowan
ków nie jest bynajmniej sentymentalny, czułostkowy, miekki. Ma1{:,rcnk.J 
nie hołduje ideałom abstrakcyjnym, ogólnym pojęciom dobra czv moral
ności. W późniejszych swoich pracach pedagogicznych mówi, że :. · .. ih ko
munistycznej etyki polega na jej łączności z życiem pra!dycznym z pro
stym, zdrowym rozsądkiem Etyka komunistyczna powinna być etyką TJ'{· 

~zego dzisiejsz.zgo i jutrzejszego zwykłego postępowania". 
Kolektyw kolonii im. Gorkiego cementuje się przy wspólnej pracy. Pr..c < 

lo najistotniejszy czynnik wychowania i decydujący miernik użyteczt'. :i ,;ci 

człowieka w życiu społecznym. Wielką wagę przykłada Makarenko do 
dyscypliny, którą rozumie nie jako przymus wpływający na regulowanie 
porządku , lecz jako wynik procesu wychowania. Dyscyplina , to podst:iw·1 
moralności socjalistycznej, która każe przezwycięźać truciności, walczyć, 

bezustannie dążyć naprzód - jest więc wynikiem uświaC:omienin, a d:i
piero później może stać się środkiem wychowania. Sciśle z dyscyp'.iną wiąże 
się pojęcie kary, którą Makarenko stosuje w tym wypadku , jeśli wychowa
ne'k zdaje sobie sprawę z winy. Karę nakłada ko'lektyw wy :.; tępując w obro
nie .interesów całego zespołu . W tym ujęciu kan ma głęboki sen:< wych:i

wawczy. 
Główne zasady postępowania wychowawczego Makan:nki nie zy skalv 

aprobaty Guberialnego Wydziału Oświaty w Charkowie, który tkwił jcszczl! 
w starych burżuazyjnych przesądach i metodach tzw. pedologii. k~óra opie
rała swój system na właściwościach wrodzonych psychice dziecka i lał-

t.zywle oceniała wpływ środowiska na kształtowanie się osobowości (np. 
dz.iecko górnika może być tylko górnikiem. Nie<łorzeczoość tych fatali
stycznych teorii została potępiona w roku 1936 przez C.K.W.K.P. (b.) 
W „Poemacie Pedagogicznym" inspektor Barbara Bergel jes t przedstawi
cielem tych teoretycznych, papierkowych koncepcji pedagogicznych. 

Pedagog:ka jednak Antoniego Makarenki wysnuta z realnej, otaczają
ce j go rz2czywistości - zwyciężyła . Dziś w Związku Radzieckim i jut 
w krajach demokracji ludowej prowadzi się szkoły w myśl jego założeń , 

wychowując w nich ludzi według moralności socjalistycznei. 
Poc ma·< Pedagogiczny jest to „hymn na cześć Wielkiej Rewolucji Paź

clzicrnikowej i odkrytych przez nią niewidzialnych dotąd per,;pektyw dla 
jednostki, mogącej się radośnie i twórczo rozwijać w zespole" (J. Mie
dyński). 

Zespół, który ukazuie Makarenko w Poemacie. to żywi ludzie, o róż

nych i bogatych indywidualnościach, którzy nie zatracając nic ze swoich 
cech niepowtarzalnych - stają się w ramach kolektywn obywatelami kraju 
socjalistycznego. Bo „im silniejszy jest związek między rozwojem i wycho
waniem, a ob:iwiązkiem obywatelskim - tym wartościowsi wyrastają lu
dzie" (A. Makarenko) . Atmosfera , w której kształtuje się i wzrasta zespół 
Makarenki, jest radosna i twórcza, chociaż proces wychowania nie przy
chodzi pedagogowi bez trudności. Trudności te pokonują też i ko'.oniści -
przyjąwszy 2':.l hasło „nie kwękać". Wielka przyjaźń proletariackiego pi:;a
rza Maksyma Gorkiq(o dla Makarenki i opie-ka , jaką otaczał kolon ie - to 
jeszcze jedna piękna karta do charakterystyki prawdziwe!!o poematu peda
gogicznego, jakim była kolonia im. Gorkiego. 

Makarenko według słów jego własnych, chciał ukazać w „Poemacie' 
trzy rzeczy: 1) Że w Związku Radzieckim nawet z ludzi, których kapita
liści uważają za „odpadki" - tworzy się pięknego, nowego , wolnego czło

wieka. 2) Że tzw. przestępca jest tylko człowiekiem, który znalazł się 

w złych warunkach . 3) Że największym walorem człowieka radzieckiego 
jest zwycięska walka z samym sobą i bohaterskie przezwyciężanie prze
szkód . Wychowanie radzieckie, które wyrosło m. in na doświadczeniu A. 
Makarenki i jego późniejszych sformułowaniach teoretycznych, opiera się 
na wierze w człowieka, darząc go bezgranicznym zaufaniem - nakłada na 

niego obowiązki na miarę tego zaufania. 
Wychowankowie A . S. Makarenki zdali egzamin słuszności swego wy

chowania w ostatniej wojnie światowej, zwycięsko przeciwstawiając się 

hydrze faszyzmu. Zdają egzamin ten i teraz - każdej chwili wznosząc 
wspaniałe budowle socjalizmu, walcząc o pokój dla wszystkich ludzi praey 
Wspaniałe osiągnięcia tych ludzi - zacytuję słowa Leona Krucz·kowsk-iego 
- „Coraz dalej przesuwają granice ludzkich możliwości, twórcza wyobraź
nia usknydla każdy wysiłek nadzieją - więcej, śmiałą pewnością dalszego 
pochodu myśli, coraz nowych i coraz większych zamierzeń ! zadań". 
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