„Poemat Pedagogiczny'' A. Makarenki Q;
w teatrze im.

J. Osterwy w Lublinie

Sztuka w 5 aktach. Dramatyzacja: szkodliwym teoryjkom, walczy z niJerzego Rakowieckiego. Reżyseria: Zo mi, wypracowuje nowe metody wyfia Mlliirzewska. Scenografia: Jerzy chowa wcze. Antoni Makarenko udoTorończyk.
wadnia, że człowiek w procesie bu„Poemat pedagogiczny" A. Maka- dowy nowego społeczeństwa zmienia
renki to pełne prostoty, ale jakże wy psychikę, wyzbywając się wybujałego
mowne i wzruszające dzieje walki o indywidualizmu, pędu do posiadania
młode
pokolenie radzieckie, walki oraz innych przywar, którymi obcią
prowadzonej wśród piętrzących się ży! go ustrój kapitalistyczny.
trudności w pier wszym okresie istnie
Nowy, rewolucyjny kierunek w penia radzieckiego pańfilwa, bezpośred degogice, wytyczony i wypracowany
nio Po pierwszej wojnie imperialistycz przez Makarenkę wywołuje burzę w
nej, państwa wyniszczonego wQojną i kolach pedagogów - rutyniarzy. Mainterwencją.
Terenem tej walki jest karenko jest szykanowany, musi wal
zakład wychowawczy dla „be:llprizor- czyć nie tylko z
trudnościami
manych" - młodzieży bezdomnej zde- terialnymi , jakich wiele piętrzy się
moralizowanej wojną, pozbawionej o- przed młiodą kolonią, nie tylko wypieki i środków do życia, powięks7.a· trwale i ofiarnie pracować nad sla·
jącej szeregi
przestępców.
Likwida- !ym przeobrażeniem psychiki swych
cja klęski „bezprizornych" stała się wychowanków, ale walczyć przeciwdla młodej władzy radzieckiej zada- ko narzuconym mu metodom przez
niem pierwszoplanowym. W tym ce- pedagogów rutyniarzy, przekonylu zaczęto organizować liczne zakła wać ich o słuszności swoich metod.
dy wychowawcze mające zastąpić nie
Oparta na wątkach dramatyczletnim przestępcom dom rodzinny, ma nych dzieła A. Makarenki sztuka
jące nauczyć ich rzetelnej pracy dla ma
ukazać
w
scenicznym skró ·
ojczyzny. Wychowawcą w jednym z cie walkę wielkiego pedagoga radziec
takich zakładów - kolonii im. Gor- kiego o przekształcenie młodocianych
kiego zostaje miody pedagog - An- przestępców w ofiarnych budownitoni Makarenko. Metody nowego wy- czych oocjalizmu, przedstawić całe
chowania nie byly jeszcze wówczas bogactwo nowych metod wychowawustalO'fie. W kolach pedagogicznych po czych. Ich istotą było stworzenie kokutowal konserwatyzm oraz miesz- lektywu. opartego na zasadach wzaczańska teoryjka o rzekomym istnie- jemnej pomocy, przyjaźni i poczucia
niu w ludziach p ewnych wrodzonych obowiązku.
cech ujemnych, których nie można
Przedstawienie lubelskie „Poematu
wykorzenić, Makarenko zadaje kłam Pedagogicznego" wiele zawdzięcza re-

•

dał tym razem koncert gry. Antoni Makarenko przema„
wia do widza swą prostotą, swym ci·
chyro.
codziennym
bohaterstwem,
swym wielkim zapałem i entuz.jaz•
mem.
Poza czołową kreacją, doskonal'
postać Selancjusza
stworzył Maksy•
milian Chmielarczyk.
Spośród zespołu należy także wy„
różnić Stanisława Młkulskłe~o w roll
Zadorowa, Mieczysława Lozę - (p~
wodniczący Inspektoratu
Robotniczo.
Chłopskiego
Czernienko),
Julius~
Grabowskiego (Bratczenko) oraz Hali•
nę Ziółkowską w roli Marusi i Iren'
Miszkę w roli Oli.
Bardzo dobre postacie charaktery„
styczne stworzyli: Aleksandra Czarnocka (Barbara Bregel)
Zygmt}.nt
Re gro.
Włodzimierz
Kaniowski
(Czobot)
przejaskrawi! w pewnych momentach
swą rolę tak, że chwilami Czobot jed
zanadto rozhisteryzowanym młodz.ień.
cem, co nie liCUJe z intencjami autora przeróbki scenicznej.
Dekoracje, wykonane przez Jerze.
go Toruńczyka bardzo dobre.
Uzupe!niemem lubelskiego przed4
stawienia. bedącego b('zwzględnie naj
lepszą . pozycłą
w
dotychczasowym
bił.ansie
d~iałalności
teatru im. J.
Osterwy, są starannie przygotowane
kostiumy oraz wstawki muzyczne
Ryszarda Schrełtera.

żyserii

Zofii Modrzewskiej, która po- Zjednoczonych)

trafiła

podkreślić

najbardziej istotne
momenty sztuki, oddać wiernie atmo
sferę walki o nowego człowieka.
Każda i;:iostać, każda scena zostały
wypracowane z największą precyzją.
Nawet P<J6lacie na pozór epizodyczne:
inspektorki Komisariatu Oświaty w
Charkowie Barbary Bregel oraz wychowawcy Rodimczyka. są pełne wy
razu. Każda z nich od momentu wejś
cia na scenę zarówno śmieszy, jak i
budzi w widzu glęboką antypatię.
Wiele trudności nastręczało reżyse
rowi opracowanie scen zbiorowych.
Zespół teatru państwowego nie dyspo
nuje tak licznymi siłami, aby można
obsadzić wszystkie role rutynowanymi aktorami. Zofia Modrzewska zrobiła więc dość ryzykowny eksperyment. W rolach kilku wychowanków
kolonii im. Gorkiego (m. in. Owczarenki, Tarańca, Sinieńki), a także de
legata i Wierszniewa występują bądź
to słuchacze sz.koły dramatycznej,
bądź też
młodzież,
która po raz
pierwszy zetknęła się ze sceną . Oczy
wiście ustawienie tych ról wymagało
olbrzymiego wkładu pracy. I jakkolwiek można mieć jeszcze pewne zastrzeżenia, do gry niektórych „debiutantów", scP.ny zbiorowe wypadły
nad podziw dobrze.
Bezsprzecznie czołową P<J6tacią nie
tylko samej sztuki, ale i przedstawie
nia lubelskiego jest Antoni Makaren
ko, w doskonalej kreacji Aleksandra
Aleksego. Ten wysokiej klasy artysta,
które~o mieliśmy możnoś~ oglądać Pt?
ra.z pierwszy ~
„Rodzmc;," w r?h
mist~
B01Sv~ll ~ („doradcy i „0ip~ekuna z ramienia ambasady Stanow
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„Poemat Pedagogiczny" A M k
renki powinna obejrzeć przede w~z;:
stkim młodzież i nauczycielstwo Wie
le tam znajdzie cennych wskazówek
wiele cennych nauk.
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