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Przedmowa 
Temat teatru szkolnego interesował mnie od bardzo dawna. Pracując 

w szkołach organizowałem z młodzieżą przedstawienia. Z czasem dostrze-
gałem coraz więcej możliwości edukacyjnych i wychowawczych, jakie 
przynosi praca szkolnych kółek teatralnych. Stopniowo zacząłem gromadzić 
literaturę dotyczącą tego zagadnienia. W książce-podręczniku dla młodzieży 
szkolnej „Sztuka dramaturgii” poświęciłem mu jeden z rozdziałów. Dostrze-
głem wówczas, że historia teatrów szkolnych jest opracowana stosunkowo 
słabo. Zachęcony przez profesora Andrzeja Żurowskiego zacząłem pisać 
tę monografię. Miała być to praca doktorska. Dzięki pomocy Andrzeja 
udało mi się ją wreszcie ukończyć. Książka ta jest owocem sześcioletniego 
wysiłku, mojego, ale i cennego wkładu profesora, który wniósł do niej 
wiele istotnych uwag i pracy w postaci wskazówek, adiustacji a nawet 
zwykłych korekt.

Niestety na początku 2013 roku Profesor Andrzej Żurowski w wyniki 
ciężkiej i długiej choroby zmarł i nie mógł doczekać, ani końcowego efektu 
naszej wspólnej pracy, ani też moich podziękowań. 

W zastępstwie profesora Andrzeja Żurowskiego promotorem doktoratu 
został profesor Jan Ciechowicz. Mimo, że obaj pochodzimy z Gdańska 
nie znałem profesora Ciechowicza wcześniej osobiście, choć ceniłem jego 
dorobek (czego dowodem jest fakt, ze wielokrotnie cytowałem go w wy-
danej wcześniej Historii Dramaturgii, a także w tej książce. Praca nad 
jej końcowym etapem pozwoliła mi poznać osobiście i jego. To kolejny 
wspaniały człowiek, którego mogłem poznać.

Wreszcie recenzent tej pracy profesor Janusz Degler, który nie tylko 
potraktował mój wysiłek z wielką życzliwością, ale nawet, już po obro-
nie, dostarczył mi kserokopie artykułu z epoki, który pozwolił mi jeszcze 
wzbogacić tę pracę przygotowując ją do druku.

Jak widać, już na wstępnym etapie okazało się, że poruszany temat 
wzbudza spore zainteresowanie. 

Książka ta – w moim zamierzeniu – ma służyć pomocą nauczycielom 
i młodzieży szkolnej, którzy widząc zmagania w zakresie scen szkolnych 
swych poprzedników tym chętniej kontynuować będą ich pracę. Sądzę też, 
że wiele ukazanych w tej monografii dróg, koncepcji i poszukiwań może 
być ważną wskazówką w ich dalszej pracy.
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Myślę też, że może wzbudzić zainteresowanie tych, którzy interesują się 
rozwojem polskiej pedagogiki i w ogóle szeroko pojmowanej kultury. 

Ukazany w pracy dorobek polskich nauczycieli, młodzieży, animatorów 
teatru szkolnego i zwykłych entuzjastów scen uczniowskich jest dowodem 
ich wielkiego poświęcenia i patriotyzmu. To – między innymi – i ich 
wysiłek wpłynął na wychowanie pokoleń młodzieży, która w czasie wo-
jennej pożogi potrafiła stanąć po stronie wolności i prawdy, a po wojnie 
włączyła się w proces odbudowywania naszego kraju. 

Na zakończenie tych kilku uwag, chciałbym jeszcze raz podziękować 
za wielki wkład w to opracowanie profesorowi Andrzejowi Żurowskiemu. 
Będę go zawsze uważać za swego nauczyciela i mistrza. 

To wielkie szczęście spotkać na swej drodze takich twórców jak on, jak 
wcześniej na innej drodze (historii filozofii) profesor Marię Szyszkowska, 
czy profesor Jan Ciechowicz i Janusz Degler. 
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Wstęp 
Funkcja teatru w kształtowaniu osobowości człowieka doceniana jest dzi-

siaj nie tylko przez pedagogów i działaczy teatralnych. Znalazła szczególny 
wyraz w proklamowanym w 1970 roku przez UNESCO Roku Oświaty. Hasło 
Międzynarodowego Dnia Teatru brzmiało wówczas: „Teatr i edukacja”1. 
Mówiąc o edukacyjnej roli teatru w Drugiej Rzeczypospolitej, nie sposób 
przeoczyć teatrów szkolnych zarówno dziś, jak i w głębszej przeszłości. 
Trudno bowiem sensownie rozwijać działalność w jakiejkolwiek sferze 
bez znajomości dotychczasowych dokonań. Analiza przeszłych działań jest 
niewątpliwie znacznym ułatwieniem w dalszej pracy. 

Tematem rozprawy jest historia teatrów szkolnych w Polsce w okresie 
II Rzeczypospolitej (1918–1939) ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nienia wykorzystywania scen młodzieżowych i zawodowych, a także 
doświadczeń teatralnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym 
szkół. Zamiarem moim jest ukazanie istniejących wówczas koncepcji teatru 
szkolnego i twórczej aktywności młodzieży w Polsce w latach 1918–1939 
oraz znaczenia tego teatru w pracy pedagogicznej. Zwrócę też uwagę na 
działalność władz oświatowych, pedagogów i młodzieży w tym zakresie. 
Nazwa „teatr szkolny”, podobnie jak i dziś, w dwudziestoleciu międzywo-
jennym nie była określeniem jednoznacznym. Używano jej w trzech zna-
czeniach2. Jedni widzieli w teatrze szkolnym tylko amatorski ruch teatralny 
w instytucjach pedagogicznych, którego cel określali jako wykonywanie 
i przygotowywanie do odegrania pokazów, przedstawień i imprez, nie 
zawsze nawet o charakterze teatralnym3. Inni uważali, że zjawisko teatru 
szkolnego powinno dotyczyć wykorzystywania doświadczeń teatru w czasie 
zajęć lekcyjnych. Było to związane z odkryciami w dziedzinie psychologii 
rozwojowej dziecka oraz z ówczesnymi poszukiwaniami w sferze teatru. 
Zwolennicy tej koncepcji uważali, że skłonności do teatralizacji są naturalną 
cechą dzieci i młodzieży i że zjawisko to należy wykorzystywać w pro-
cesie wychowawczym i dydaktycznym (np. teatr samorodny)4. Jeszcze 
inni przyjmowali koncepcję teatru szkolnego jako akcję „uteatralniania” 

1 Por.: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974, s. 7.
2 Por.: Z. Kwieciński, Teatr w Polsce. Teatr szkolny, „Scena Polska” 1938, nr 4, s. 891.
3 Np. Maria Gerson-Dąbrowska.
4 Np. Lucjusz Komarnicki i Zdzisław Kwieciński.
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młodzieży przez uczęszczanie na profesjonalne przedstawienia teatralne. 
Pod pojęciem „teatr szkolny” rozumiano więc również przedstawienia dla 
szkół organizowane przez sceny zawodowe5. Wszystkie koncepcje prze-
miennie dominowały w budowaniu programów szkolnych i miały swych 
orędowników i przeciwników, czasami zaś przenikały się i uzupełniały. 
Teatr szkolny w pracach publicystów i historyków często ukazywany jest 
w szerszym kontekście teatru amatorskiego, który w omawianym okresie 
miał bardzo szeroki zasięg i wiele znaczących osiągnięć. W mojej pracy 
nie zajmuję się szerzej wszystkimi formami teatru amatorskiego. Pomijam 
działające w pozaszkolnych placówkach kulturalnych (państwowych, spół-
dzielczych i prywatnych) teatry amatorskie i tzw. teatr ludowy, o ile nie 
miał on ścisłego związku z teatrem szkolnym. Nie omawiam również teatru 
studenckiego, gdyż w tym wypadku mamy już do czynienia z dojrzałą, 
samodzielną twórczością studentów i nie obserwujemy relacji uczeń-nauczy-
ciel. Interesuje mnie głównie wykorzystywanie teatru i dramatu w pracy 
pedagogicznej, w procesie dydaktycznym i wychowawczym (w czasie 
zajęć lekcyjnych, a także podczas innych prac szkoły – np. akademie, 
rocznice, święta); teatr szkolny jako zjawisko artystyczne, które stymuluje 
rozwój wrażliwości dzieci i młodzieży szkolnej i świadomą recepcję sztuki 
scenicznej. W pracy omawiam działania teatru amatorskiego w szkołach 
powszechnych i średnich oraz w seminariach nauczycielskich i powstałych 
na ich bazie po 1932 roku trzyletnich liceach pedagogicznych. 

Teatr jest sztuką bliską rzeczywistości, jest też sztuką, która jako wi-
dowisko wykorzystuje muzykę, słowo, taniec, światło i kolor, a przede 
wszystkim oddaje ruch i emocje. Każde przedstawienie teatralne jest 
wynikiem pracy wielu współtwórców: autora, kierownika literackiego, 
reżysera, aktorów, scenografa, kompozytora, muzyków, choreografa przy 
współudziale pracowników technicznych przygotowujących rekwizyty, 
maszynerię, efekty świetlne. Te i inne jeszcze cechy teatru wskazują, że 
jest on tą sztuką, która wspaniale nadaje się do wykorzystania w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

Śledząc rozwój teatru szkolnego w dwudziestoleciu międzywojennym 
można zauważyć, w jaki sposób teatr ten wykorzystywał doświadczenia 

5 Niektórzy działacze teatru szkolnego odmawiali przedstawieniom szkolnym scen zawo-
dowych miana „teatru szkolnego”. Stefan Papée twierdził, że z teatrem szkolnym przed-
stawienia dla szkół w teatrach zawodowych nie miały nic wspólnego. Por.: S. Papée, 
Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 414. Podobne stanowisko 
zajmował Zdzisław Kwieciński, który nazwą „teatr szkolny” określał wyłącznie teatr two-
rzony i grany przez młodzież szkolną. Por.: Z. Kwieciński, Zagadnienia teatru szkolnego, 
„Teatr” 1947, nr 6, s. 3. 
Biorąc pod uwagę wychowawcze i dydaktyczne znaczenie przedstawień teatrów za-
wodowych dla młodzieży oraz wagę jaką przywiązywały środowiska teatralne i władze 
szkolne oraz państwowe do tej działalności w omawianym okresie, postanowiłem po-
święcić w niniejszej pracy temu zagadnieniu nieco miejsca. 
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Wstęp

poprzednich lat i nawet wieków, a także wpływ europejskiej i światowej 
myśli oraz doświadczeń w tej dziedzinie. Z tego powodu uznałem za sto-
sowne poprzedzić rozważania poświęcone omawianemu okresowi rysem 
historycznym. W trzecim i czwartym rozdziale wprowadziłem ustępy doty-
czące recepcji zagranicznej myśli pedagogicznej dotyczące teatru szkolnego 
w Drugiej Rzeczypospolitej. 

Pierwszy rozdział poświęciłem omówieniu wcześniejszej historii polskie-
go teatru szkolnego. Prezentuje on dzieje teatrów szkolnych w Polsce od 
ich początków do powstania II Rzeczypospolitej. Uznałem ogólne zaryso-
wanie tego zagadnienia za konieczne, gdyż teatr szkolny w odrodzonej 
Polsce sięgał przecież do swej przeszłości, a twórcy scen młodzieżowych 
często odwoływali się do swych poprzedników6, czasami z nimi polemi-
zując, choć – jak zauważymy dalej – historia teatru szkolnego w Polsce 
była znana ówczesnym pedagogom tylko powierzchownie. 

We wstępie do tego rozdziału, podobnie jak i w dwóch następnych, 
poświęconych analizie zagadnień związanych z teatrem szkolnym II Rzeczy-
pospolitej, zamieszczam informacje dotyczące ogólnej sytuacji w oświacie 
w omawianym okresie. Nie sposób bowiem mówić o teatrze szkolnym 
bez ukazania struktury szkolnictwa oraz głównych kierunków wychowania 
i edukacji panujących w danym czasie. 

Zjawisko teatru szkolnego i jego pojęcie w dwudziestoleciu między-
wojennym nie było jednorodne, dlatego też przyjąłem porządek chrono-
logiczno-problemowy. Okres międzywojenny podzieliłem na dwie części, 
jako cezurę przyjmując lata 1929–1932, w których wprowadzono reformy 
oświaty. Granica podziału może wydawać się zbyt szeroka, ale wprowa-
dzenie reformy poprzedzone było wcześniejszymi dyskusjami. 

Drugi rozdział zawiera omówienie dziejów teatru szkolnego (jego dzia-
łalność, najciekawsze koncepcje i dyskusje) w pierwszej dekadzie Drugiej 
Rzeczypospolitej. System szkolnictwa odrodzonej Polski powstawał w dużej 
mierze w oparciu o najlepsze wzory ówczesnej pedagogiki światowej. Wła-
dze oświatowe i teoretycy myśli pedagogicznej sięgali po nowe teorie na-
uczania i wychowania stosowane na Zachodzie i Wschodzie. Przedmiotem 
ich zainteresowania były różne kierunki „nowego wychowania” jak: szkoła 
pracy, nauczanie całościowe, nauczanie zindywidualizowane, wychowanie 
przez samorząd młodzieży, szkolne ogniska wychowawcze. Teorie te cie-
szyły się dużą popularnością w polskich środowiskach pedagogicznych, 
były przedmiotem licznych dyskusji, inspirowały nowatorskie poczynania, 

6 W dwudziestoleciu międzywojennym na przykład teatr szkolny w Gimnazjum i Liceum 
im Władysława IV w Warszawie w swoim repertuarze odwoływał się do tradycji Colle-
gium Nobilium, kładąc nacisk na wychowanie obywatelskie. Por.: Gimnazjum i Liceum 
im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze. Monografia szkoły, t. 2, Gimnazjum 
i Liceum im. króla Władysława IV w Warszawie na Pradze 1915–1944, opr. H. Sowiński, 
Warszawa 2005, s. 56. 
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znalazły też odbicie w programach szkolnych. Warto zauważyć, że więk-
szość ówczesnych teorii pedagogicznych i ówczesna praktyka oświatowa 
w świecie w swych założeniach uwzględniały wychowawczą rolę teatru 
szkolnego. Duże znaczenie miały tu rosyjskie doświadczenia w zakresie 
„teatru samorodnego” oraz praca teatralna z dziećmi hinduskiego twórcy 
Rabindranatha Tagore. 

W rozdziale drugim i trzecim wyodrębniłem podrozdziały dotyczące 
szkolnego teatru amatorskiego, repertuaru antycznego, a także teatru ludo-
wego i jego związków z teatrem szkolnym. W rozdziałach tych zajmuję się 
również próbami reform teatru szkolnego, podejmuję w nich też zagad-
nienie szopek i jasełek w praktyce szkolnej. Wydarzeniem, którym kończę 
rozdział drugi, jest Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych7, będący 
swego rodzaju podsumowaniem dziesięcioletnich poszukiwań tej formy 
działalności młodzieży i drogowskazem wytyczającym kierunek dalszych 
działań scen uczniowskich. W rozdziale trzecim omawiam dzieje teatru 
szkolnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach trzydziestych, od reformy sys-
temu oświaty w międzywojennej Polsce do wybuchu wojny. W rozdziale 
tym umieściłem również podrozdziały poświęcone problemom szkolnego 
teatru lalek i tzw. „teatru wyobraźni”. Wprawdzie z istnieniem tych form 
teatru szkolnego spotykamy się już wcześniej, pełny ich rozwój nastąpił 
jednak dopiero w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego. 
Z tego też względu dopiero tu znacznie szerzej omawiam zagadnienie 
organizacji przedstawień teatralnych dla młodzieży szkolnej wystawianych 
przez sceny profesjonalne. 

Pod koniec książki zamieszczam dwa aneksy. W pierwszym z nich 
omawiam prasę II Rzeczypospolitej pod kątem jej zainteresowania teatrem 
szkolnym. Postanowiłem poświęcić temu zagadnieniu osobny dział, gdyż 
zauważyłem ogromny wpływ ówczesnej publicystyki na teatr szkolny. 
Większość dyskusji na temat teatru szkolnego toczyła się wówczas na ła-
mach prasy. To na podstawie zamieszczonych w prasie pedagogicznej i ar-
tystycznej artykułów dotyczących teatru szkolnego śledzić możemy rozwój 
koncepcji dotyczących tego zagadnienia w omawianej epoce. Działo się tak 
już w latach dwudziestych, szczególnie wyraźnie widać ten proces jednak 
dopiero po 1928 roku. W okresie tym obserwujemy znaczny rozwój prasy 
pedagogicznej, w której coraz więcej miejsca poświęcano zagadnieniom 
teatru szkolnego (jak np. nowym koncepcjom dydaktycznym i wychowaw-
czym, zagadnieniu twórczej aktywizacji dzieci i młodzieży oraz związanym 
z tym nowym zadaniom teatrów szkolnych i kwestii „teatralizacji” młodzie-
ży). Zaczęły powstawać pisma poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu, 
wśród nich (w 1934 roku) miesięcznik „Teatr w Szkole”. 

7 Zorganizowany podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku.
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Wstęp

Kolejny aneks zawiera wykaz periodyków pedagogicznych, dziecięcych 
i młodzieżowych oraz kulturalnych podejmujących tematykę teatru szkol-
nego w dwudziestoleciu międzywojennym.

W prezentowanej pracy zamierzam ukazać główne kierunki reform teatru 
szkolnego i jego znaczenie w procesie dydaktycznym i wychowawczym 
szkół w dwudziestoleciu międzywojennym. Szczególną uwagę zwracam 
na funkcje teatru szkolnego8, na świadomość tego zagadnienia oraz na to, 
które z tych funkcji uważane były w poszczególnych koncepcjach teatru 
szkolnego za najważniejsze. 

Zamierzam wykazać, że dwudziestolecie międzywojenne było okre-
sem rozwoju teatrów szkolnych w Polsce tak pod względem zasięgu, jak 
i świadomości wykorzystywania teatru szkolnego w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej. Przyczyniła się do tego konsekwentna polityka państwa, 
jego instytucji oświatowych i kulturalnych, a także ogromna aktywność 
instytucji społecznych. Przede wszystkim jednak wpłynęła na to działal-
ność całej rzeszy entuzjastów, którzy mimo bardzo trudnych warunków 
(odbudowa państwa, a później kryzys gospodarczy 1929–1933), poświęcili 
teatrowi szkolnemu swój zapał, czas a często nawet i własne środki. 

8 Najogólniej rzecz ujmując, są to funkcje następujące: 
Kształcąca – wpływająca na wzbogacenie wiedzy społecznej, historycznej i światopo-
glądowej; 
wychowawcza – polegająca na kształtowaniu postaw, ocenie wartości moralnych oraz 
na wyrobieniu aktywnego stosunku do rzeczywistości; (odrębnym zagadnieniem jest 
oddziaływanie wychowawcze teatru publicznego lub uczniowskiego na widownię, innym 
oddziaływanie widowiska teatralnego na wykonawców); 
estetyczna – polegająca na kształtowaniu wrażliwości estetycznej, wyrobieniu smaku 
artystycznego; 
środowiskowo-integracyjna – pomagająca przy tworzeniu związków wewnątrzgrupowych 
w klasie, nauce pracy zespołowej, umacnianiu więzi zarówno formalnych, jak i niefor-
malnych 
w szkole i poza szkołą, między uczniami i pedagogami różnych szkół, a także 
w kontaktach z rodzicami i środowiskiem pozaszkolnym; 
kreatywna – wyzwalająca, uzewnętrzniająca osobowość ucznia przez ekspresję arty-
styczną, 
wpływająca na rozwój zdolności twórczych młodzieży szkolnej, kształtująca postawę 
twórczą ucznia; 
psychoterapeutyczna (adaptacyjna) – przełamująca częste u młodzieży zahamowania, 
trudność w kontaktach z rówieśnikami, obawy przed publicznymi występami itp.
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Nie ukazała się dotąd monografia poświęcona teatrowi szkolnemu 

w II Rzeczypospolitej mimo tak bogatego materiału źródłowego dotyczą-
cego tego zagadnienia. Obok źródeł archiwalnych zachowały się prace 
teoretyczne z epoki zamieszczane w osobnych publikacjach a także na 
łamach prasy. Istnieje ogromna ilość publikacji zawierających propozycje 
przedstawień szkolnych dla dzieci i młodzieży, wiele wydarzeń dotyczących 
życia teatralnego ówczesnych szkół odnotowywanych było na łamach pra-
sy. Doczekaliśmy się też wielu monografii poświęconych historii różnych 
szkół, których autorzy niekiedy sporo miejsca poświęcili również scenom 
szkolnym. 

Pierwszą bibliografią zawierającą sumienny wykaz prac dotyczących tego 
zagadnienia jest „Bibliografia ruchu teatrów ludowych w Polsce 1901–1935” 
Marii Łaskiej. Autorka zebrany materiał podzieliła na trzy grupy: 1) Dział 
ogólny, 2) Zagadnienia poszczególne i 3) Organizacja teatrów ludowych. 
Tematyka teatrów szkolnych mieści się w drugiej grupie, w dziale „teatr 
środowiskowy (szkolny, żołnierski, chłopski, robotniczy)”9. 

Wśród wydawnictw zwartych za najważniejsze uważam wydane 
w dwudziestoleciu międzywojennym prace teoretyczne poświęcone 
teatrowi szkolnemu: pióra Lucjusza Komarnickiego, Jędrzeja Cierniaka, 
Stefana Cybulskiego, Zdzisława Kwiecińskiego, Adama Polewki i Zofii 
Karłowskiej. 

Autorem pierwszych poważnych, mających znaczny wpływ na ówcze-
sny teatr szkolny prac był Lucjusz Komarnicki. Były to „Czarodziejstwo 
teatru”10, od której rozpoczął się ruch na rzecz reformy teatru szkolnego, 
oraz wydana w tym samym roku książka „Teatr szkolny”11. To do tych 
publikacji odwoływać się będą późniejsi reformatorzy, poglądy Komar-
nickiego zadecydują o kierunku tych reform i wpłyną znacząco na kształt 
programów szkolnych po reformie szkolnictwa w 1932 roku. Wśród zwo-

9 Bibliografia ruchu teatrów ludowych w Polsce 1901–1935, opr. M. Łaska, Warszawa 
1936, por. też: [Recenzja opr. Marii Łaskiej „Bibliografia...”] W. Hahn, Bibliografia ruchu 
teatrów ludowych w Polsce 1901–1935, „Scena Polska” 1937, s. 565–566.

10 L. Komarnicki, Czarodziejstwo teatru. Rozmowy, Warszawa 1926. 
11 11 L. Komarnicki, Teatr szkolny, Warszawa-Zakopane 1926.
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lenników koncepcji Komarnickiego był Stefan Papée, autor pracy „Drogi 
i cele teatru szkolnego”12. 

Wśród teoretyków teatru szkolnego, aktywnych szczególnie w pierw-
szej dekadzie, wymienić należy również Stefana Cybulskiego, który był 
wybitnym znawcą teatru antycznego. W jego dorobku znajdziemy artykuły 
poświęcone istocie teatru szkolnego, ale też wiele prac popularyzujących 
teatr antyczny i kulturę antyczną. Jedną z ważniejszych prac teoretycznych 
w zakresie teatru szkolnego była książka Stanisława Dobranieckiego „In-
scenizacja w szkole powszechnej (kl. I, II i III)”13. Autor podejmuje zagad-
nienie inscenizacji w szkołach powszechnych w świetle wprowadzanych 
wówczas do szkół nowych programów szkolnych. Druga część książki 
Dobranieckiego zawiera przykłady inscenizacji szkolnych. 

Proces reform zaproponowanych przez Komarnickiego kontynuował 
i jednocześnie proponował bardziej radykalne rozwiązania Zdzisław Kwie-
ciński, który swoje poglądy zawarł w pracy „Samorodny teatr w szkole. 
Rzecz o instynkcie dramatycznym u dzieci i młodzieży”14. 

O wychowawczych wartościach teatru szkolnego pisze również Zofia Kar-
łowska, która w swej książce1515 oparła się głównie na własnych doświadcze-
niach w pracy z młodzieżą gimnazjalną i w seminarium nauczycielskim, a także 
na obserwacji pracy kolegów i wywiadach przeprowadzonych w szkołach 
Warszawy i Wołynia. Omawia dotychczasowy dorobek teatrów szkolnych 
w Polsce i wnosi własne propozycje dotyczące tego zagadnienia. Zofia Kar-
łowska opowiadała się po stronie reform teatru szkolnego w duchu „teatru 
samorodnego” Komarnickiego. Autorka, w liczącej czternaście stron części 
zatytułowanej „Dotychczasowy dorobek”, omawia dzieje teatrów szkolnych. 
Dostrzega przełomową rolę Lucjusza Komarnickiego i omawia najważniejsze 
publikacje dotyczące zagadnienia wychowawczej roli teatru w szkole do 1937 
roku. Cenną w tej pracy jest dokonana przez autorkę analiza programów 
szkolnych w aspekcie wykorzystania teatru w procesie wychowawczym i dy-
daktycznym. Pracy Karłowskiej już w rok po jej wydaniu zarzucano pewną 
banalność i oczywistość sądów oraz braki merytoryczne i formalne16. 

W dwudziestoleciu międzywojennym problematyka teatru szkolnego 
pojawiała się też na łamach prasy. Temat ten poruszano w czasopismach 
pedagogicznych, teatralnych, kulturalno-oświatowych, a czasami i w prasie 

12 S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, por. też: [Recenzja książki Stefana 
Papé Drogi...] L. Płoszewski, S. Papée: Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, „Po-
lonista” 1931, z. II, s. 80.

13 S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole powszechnej (kl. I, II i III), Warszawa 1935. [cz. 2, 
s. 38–96]

14 Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dramatycznym dzieci i mło-
dzieży, Lublin 1933.

15 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937.
16 Por.: T. Radoński, Dr Zofia Karłowska: Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 

1937, „Polonista” 1938, z. III, s. 115–116.
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codziennej. Przez cały ten okres ukazywało się pismo „Teatr Ludowy”, którego 
edycję wznowiono po drugiej wojnie światowej. Ważnym źródłem będzie tu 
oczywiście powstałe w 1934 roku czasopismo „Teatr w Szkole”. Wiele mate-
riałów znaleźć można w pismach „Przyjaciel Szkoły”, „Polonista”, „Filomata”. 
Szerzej zagadnienie to omawiam w zamieszczonym pod koniec pracy aneksie. 

Informacje związane z poruszanym tematem znajdujemy również w wy-
dawanych w owym okresie drukach urzędowych. Należą do nich „Dzienniki 
Urzędowe Ministerstwa WRiOP”, „Dzienniki Urzędowe Kuratoriów” z po-
szczególnych województw oraz „Sprawozdania Dyrektorów Szkół”. „Dzien-
niki Urzędowe Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” 
z omawianego okresu właściwie nie zawierają bezpośrednich informacji 
dotyczących teatru szkolnego. Z punktu widzenia tej pracy ważne mogą 
być jedynie zawarte w nich informacje dotyczące stanowiska Ministerstwa 
wobec niektórych tytułów prasowych oraz ogólnej sytuacji szkolnictwa w tym 
czasie. Ważnym źródłem są „Dzienniki Urzędowe” wydawane przez Kura-
toria Okręgów Szkolnych: zwłaszcza Warszawskie, Poznańskie, Krakowskie. 
W wielu kuratoryjnych organach przynajmniej raz do roku zamieszczano 
bibliografię ważniejszych prac i artykułów dotyczących teatru szkolnego, na 
bieżąco informowano o ukazujących się w tej dziedzinie nowościach wydaw-
niczych. Sporo miejsca poświęcano w nich na sprawozdania z przedstawień 
wystawianych przez zespoły teatralne z danego okręgu. W dziennikach tych 
w tzw. „działach nieurzędowych” znajdujemy również artykuły dotyczące za-
gadnień wychowawczych i dydaktycznych, w tym niekiedy dotyczące teatru 
szkolnego. Warto zauważyć, że w większości tych wydawnictw pierwsze 
wzmianki dotyczące teatru szkolnego pojawiły się po 1929 roku, po wydru-
kowaniu okólników kuratoryjnych kierowanych do inspektorów, dyrektorów 
szkół średnich, seminariów nauczycielskich i ochronek, publicznych szkół 
powszechnych oraz ogółu nauczycieli w sprawie obecności teatru szkolnego 
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. 

Wiele materiałów dotyczących teatru szkolnego znajdujemy w wydawa-
nych drukiem przez dyrekcje szkół (głównie średnich) „Sprawozdaniach 
Dyrekcji Szkół” za określone lata szkolne. W sprawozdaniach tych infor-
macje o teatrze szkolnym umieszczane są głównie w kronikach, gdzie 
wymieniano tytuły, autorów i realizatorów wystawianych sztuk. Autorzy 
tych kronik podawali również okoliczności organizowania przedstawień 
oraz (gdy miało to miejsce) o przeznaczeniu dochodów z przedstawień 
na określone cele. Czasami informacje o kołach dramatycznych, organizo-
wanych przedstawieniach i inscenizacjach znajdujemy w innych działach 
„Sprawozdań”, np. w sprawozdaniach z imprez rocznicowych, czy doty-
czących organizacji młodzieżowych17. 

17 Np. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Wolsztynie za 
lata 1929/1930, 1930/31 i 1931/32, Wolsztyn 1932; Sprawozdanie Dyrekcji Zakładu 
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Podstawę źródłową opracowania stanowiły też zespoły Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Archiwalia do roku 1939 
mają jednak znaczne luki, toteż nie odzwierciedlają w pełni faktycznego 
stanu. Zawartość niektórych zespołów archiwalnych często pokrywa się 
z treścią pism, okólników itp., zamieszczonych później w wydawanych 
przez urzędy państwowe (ministerstwo) i wojewódzkie (kuratoria) dzien-
nikach urzędowych. 

Pamiętniki 
Ważnym źródłem są również pamiętniki, tak twórców teatru szkolnego, 

jak i jego odbiorców. O niektórych faktach z życia teatrów szkolnych można 
dziś dowiedzieć się prawie wyłącznie na ich podstawie. Wiele wspomnień 
wydawano w formie osobnych publikacji, niektóre zamieszczano w różnego 
rodzaju księgach pamiątkowych; bywa, że połączone są one z omówieniem 
osiągnięć w dziedzinie teatru szkolnego w całej historii danej szkoły18. 

Bardzo wiele informacji dotyczących rozwoju teatru szkolnego w Kra-
kowie pod koniec XIX i na początku XX wieku znajdziemy we wspo-
mnieniach uczniów gimnazjum św. Anny (później B. Nowodworskiego)19. 
Informacje zawarte w tych wspomnieniach poszerzają artykuły z roczni-
cowego, poświęconego pamięci Leona Schillera, monograficznego zeszytu 
„Pamiętnika Teatralnego” z 1955 roku. Znajdujemy tu np. artykuł Kazimierza 
Olszewskiego omawiający lata szkolne Leona Schillera, absolwenta wspo-
mnianego gimnazjum. Wiadomości pamiętnikarskie dotyczące teatru szkol-
nego koncentrują się jednak głównie na sprawach personalnych. Możemy 
dzięki nim potwierdzić informacje dotyczące wystawienia jakiegoś przed-
stawienia (ewentualnie uzyskać taką informację) oraz o jego uczestnikach 
i sposobie przyjęcia widowiska przez publiczność, trudno jednak szukać 
tam wiedzy na temat kierunków rozwoju teatru szkolnego i ważniejszych 
jego aspektów (pedagogicznych, psychologicznych), czasami znajdujemy 
informacje (zwłaszcza w pamiętnikach obejmujących okres rozbiorów) 
o aspekcie politycznym. Pamiętniki, pisane najczęściej pod koniec życia, 
zawierają często informacje wyidealizowane, ale mimo to stanowią nie-
wątpliwie ciekawe uzupełnienie źródeł. 

Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok szkolny 
1936/1937, Borkowice pod Chyrowem 1937. [Inne „Sprawozdania...” wykorzystane w tej 
pracy podane są w bibliografii.]

18 Por. np.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym Gimnazjum Sobieskiego, [w:] Księga pamiątkowa 
II Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie 1883–1958, 
Kraków 1958.

19 Por.: Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) 
w Krakowie, Kraków 1938.
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Opracowania 
Jak już wspomniałem, dotychczas nie powstała monografia, która obej-

mowałaby całość dziejów teatru szkolnego w Polsce. Fragmentaryczne 
omówienie tego zagadnienia spotykamy w pracach dotyczących wybra-
nych okresów. Pojawiały się również próby omówienia działalności scen 
szkolnych z lat 1918–1939. Prace dotyczące tego zagadnienia są jednak 
zazwyczaj powierzchowne i pozbawione aparatu naukowego. Po II Wojnie 
Światowej temat scen szkolnych z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego omawiali Zdzisław Kwieciński20, Józef Wroński21, Iwonna i Grzegorz 
Michalscy22, rys historyczny teatru szkolnego od jego początków aż do 
okresu po drugiej wojnie światowej przedstawia też w swej pracy „Edu-
kacja teatralna w szkole podstawowej” Teresa Samulczyk-Pawluk2323. We 
wspomnianych wyżej pracach Józefa Wrońskiego znajdujemy wiele cennych 
spostrzeżeń, autor ten koncentrując się jednak głównie na teatrze szkolnym 
mu współczesnym i zagadnienia dotyczące historii scen szkolnych traktuje 
nieco powierzchownie. Wśród opracowań powojennych wyróżnić można 
pracę Iwonny i Grzegorza Michalskich „Wychowanie przez teatr szkolny 
w II Rzeczypospolitej”. W tej rozprawie znajdujemy wiele informacji doty-
czących historii teatru szkolnego epoki. Autorzy zwracając jednak uwagę 
głównie na funkcje wychowawcze, pominęli wiele zagadnień dotyczących 
szkolnego teatru amatorskiego (na przykład formę teatru szkolnego Stefana 
Cybulskiego). Moim zdaniem, błędnie też prezentują teatr Jędrzeja Cierniaka 
niesłusznie zaliczając tego pedagoga i teoretyka do propagatorów teatru 
samorodnego24. W pracy razi pewne spłaszczenie tematu, jakby autorzy nie 
dostrzegali zmian zachodzących w teatrze szkolnym omawianego okresu. 
Niesłusznie też uznają koncepcje Zdzisława Kwiecińskiego za konkurencyj-
ne wobec poglądów Lucjusza Komarnickiego2525. Uważam, że Kwieciński 

20 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, 
pod red. I. Słońskiej, Warszawa 1970; tenże, Mickiewicz na scenach amatorskich, [w:] Pięć 
studiów z dziejów scenicznych dramatów Mickiewicza, Warszawa-Wrocław-Kraków 1968.

21 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974; tenże, Edukacja 
teatralna młodzieży w Polsce dawniej i obecnie, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 
1967, t. 7, s. 138–179; tenże, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce. Cz. II. Estetyczna 
i pedagogiczna rola teatru szkolnego w świetle doświadczeń krakowskich, „Rocznik Ko-
misji Nauk Pedagogicznych” 1969, t. 9, s. 147–181.

22 I. Michalska, G. Michalski, Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej, War-
szawa 1999.

23 T. Samulczyk-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2005.
24 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 56, 60. Jędrzej Cierniak był orędownikiem 

teatru ludowego. sięgał do doświadczeń Komarnickiego, ale podporządkowywał je 
ideom swego teatru. Z. Kwieciński twierdził, że w niektórych działaniach teatralnych 
z młodzieżą J. Cierniak zbliżał się do idei teatru samorodnego, nie znaczy to jednak, 
że był propagatorem tej idei. Dążeniem Cierniaka było stworzenie teatru obrzędowego, 
swoistego misterium ludowego.

25 Por.: tamże, s. 56.
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był kontynuatorem drogi, którą wskazał Komarnicki, dodając do poglądów 
swego poprzednika nowe elementy. 

Znacznie lepiej przedstawia się stan badań nad teatrami szkolnymi 
wcześniejszych okresów. Nie dotyczy to jednak epoki średniowiecza, gdyż 
z powodu braku źródeł i z niewielkiej wiedzy na temat scen szkolnych 
(parafialnych) informacje o tym okresie znajdujemy dopiero w różnych 
źródłach i opracowaniach dotyczących epok późniejszych. 

Analizując dziś teksty źródłowe i opracowania dotyczące dziejów teatru 
szkolnego od średniowiecza aż do końca pierwszej wojny światowej, mu-
simy mieć wciąż na uwadze fakt, że wiele tych prac powstało dopiero po 
drugiej wojnie światowej. Poszerzają one naszą dzisiejszą wiedzę na badany 
temat, ale informacje w nich zawarte w większości były nieznane teorety-
kom i działaczom teatru szkolnego dwudziestolecia międzywojennego i nie 
miały żadnego wpływu na ich aktywność. Czytając dziś wypowiedzi z tego 
okresu na temat teatru szkolnego epok wcześniejszych, zauważymy wiele 
uproszczeń i schematów. Brak ciągłości państwowej i represyjna wobec 
polskiej kultury polityka zaborców spowodowały, że poszukiwania form 
i kierunków teatru szkolnego po odzyskaniu niepodległości znów trzeba 
było rozpoczynać jakby od nowa, sięgając do doświadczeń zagranicznych 
i z mozołem odtwarzając własną historię. 

Materiał dramatyczny staropolskich scen szkolnych zestawiany był 
już w XIX wieku. Pierwszy podjął się tego zadania Hieronim Juszyński 
w „Dykcjonarzu poetów polskich”26. Autorem kolejnych prac był Kazimierz 
Władysław Wójcicki27, którego prace wzbogacił omawiający je Władysław 
Trębicki28. Informacje na ten temat znajdziemy też w opracowaniach Jana 
Titiusa29 oraz Józefa Browna30, który przedstawia w porządku alfabetycz-
nym twórczość literacką (w tym dla potrzeb teatru szkolnego) jezuitów 
assystencji polskiej. W pracach tych obok omówień tekstów dramatycz-
nych znajdziemy szczątkowe informacje dotyczące innych zagadnień teatru 
szkolnego omawianego okresu (np. programy teatrów szkolnych). Zasób 
informacji znacznie poszerzył Karol Estreicher31, a następnie Żegota Pauli 

26 M. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, t. 1–2, Kraków 1820.
27 K. W. Wójcicki, Obraz starożytnego teatru porządkiem lat ułożony, „Przyjaciel Ludu”, 

[Leszno] 1840/41, t. 2; 1841/42, t. 1; tenże: Teatr starożytny w Polsce, Warszawa 1841, 
t. 1–2.

28 W. Trębicki, Uwagi nad dziełem: „Starożytny teatr w Polsce” przez K. W. Wójcickiego, 
„Biblioteka Warszawska” 1843, t. 4.

29 J. Titius, Rys historyczny przedstawień teatralnych, mianowicie w języku polskim, na 
Litwie, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe” 1840, t. 16–18; 1841, t. 19–21.

30 J. Brown, Biblioteka pisarzów Assystencji Polskiej Towarzystwa Jezusowego, przeł. z łaciny 
W. Klejnowski, Poznań 1862.

31 K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 1. Stolecie XIX., t. 1–7; cz. 2. Spis chronologiczny, 
t. 8–11, cz. 3. Stolecie XV–XVIII. W układzie abecadlowym., t. 12–34,; cz. 4. Lata 1881–1900, 
t. 1–4, Warszawa 1977 [Przedruk z wyd. Kraków 1938–39]; K. Estraicher, Repertuar sceny 
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w niedokończonej pracy „Teatr i muzyka w Polsce”32 oraz na progu XX 
wieku Mieczysław Rulikowski33. 

Po drugiej wojnie światowej spuścizna dramaturgii staropolskiej (a więc 
i szkolnej) została zarejestrowana przez zespół bibliograficzny pracujący 
pod kierunkiem Władysława Korotaja34. W tej bibliografii dramatu staro-
polskiego w tomie pierwszym zamieszczono 220 pozycji repertuaru teatru 
szkolnego, z czego 150 związanych ze sceną jezuicką. Zachowane z tego 
okresu programy teatrów szkolnych wydano w tomie drugim (część 1 
– programy jezuickie, i część 2 – programy scen pijarów, teatynów, ba-
zylianów, Akademii Krakowskiej i jej kolonii, Akademii Zamoyskiej oraz 
różnych szkół parafialnych)35. 

Literatura dotycząca teatrów szkolnych w okresie staropolskim jest 
w miarę obfita; niestety, większość opracowań ujmuje zagadnienie teatru 
szkolnego z punktu widzenia przede wszystkim historycznego, historyczno-
-literackiego względnie artystycznego, pomijając – ważne moim zdaniem 
– zagadnienia pedagogiczne. 

Dzieje pierwszych kompanii aktorskich z początków XVI wieku przed-
stawił Stanisław Windakiewicz36, który badania w tej dziedzinie oparł na 
drukowanych programach teatrów szkolnych i rękopisach. Poddał on 
wnikliwej i surowej ocenie zebrane wcześniej materiały w studium „Teatr 
kollegiów jezuickich w dawnej Polsce”37. Autor ten omawiając teatr szkolny 
jezuitów odmawiał mu wartości artystycznych, podkreślając jedynie jego 
znaczenie pedagogiczne. 

polskiej od 1750 do r. 1871 – pisarze i tłumacze sceniczni zestawieni abecadłowo, Kraków 
1871; tenże, Teatra w Polsce, t. 1–3. Kraków 1873–1879; tenże, Rys ogólny piśmiennictwa 
dramatycznego polskiego od r. 1750–1800, „Dziennik Literacki” 1853.

32 Ż. Pauli, Teatr i muzyka w Polsce, rps. Kraków BJ. 5400 przed 1895.
33 M. Rulikowski, Teatr polski na Litwie. 1784–1906, Wilno 1907.
34 Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. 1, opr. 

W. Korotaj Wrocław 1965; Dramat staropolski od początków do powstania sceny naro-
dowej. Bibliografia, t. 2. Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 1. Programy teatru 
jezuickiego, opr.: W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska, Wrocław 1976; Dramat 
staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. 2. Programy 
drukiem wydane do r. 1765, cz. 2. Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów 
i szkół katolickich, opr.: W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska, Wrocław 1978.

35 Wiele zaproszeń-pogramów jezuickich teatrów szkolnych nie zachowało się, dlatego też 
np. niewiele wiemy o scenie szkolnej grudziądzkiej. W Grudziądzu konkretne infor-
macje o scenie szkolnej pochodzą dopiero z lat osiemdziesiątych XVII wieku. Por.: S. 
Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego w XVII–XVIII 
wieku, „Zapiski Historyczne” 1990, z. 1, s. 47.

36 S. Windakiewicz, Pierwsze kompanie aktorów w Polsce, Kraków 1893; tenże, Dramat 
liturgiczny w Polsce średniowiecznej, Kraków 1903; tenże, Teatr ludowy w dawnej Polsce, 
Kraków 1902; tenże, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, [w:] Polska Akademia 
Umiejętności. Wydział Filologiczny. Rozprawy, t. LXI, nr 2, Kraków 1922.

37 S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce. Rozprawy PAU Wydziału 
Filologicznego, t. 61, Kraków 1922.
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Stosunkowo najlepiej opracowany jest temat teatru szkolnego jezuitów, 
do którego istnieje też, w porównaniu z innymi scenami tego okresu, 
najobfitsza dokumentacja źródłowa. W dwudziestoleciu międzywojennym 
ukazał się „Dykcjonarz teatrów polskich” Ludwika Simona38 oraz próby 
opracowań scen poszczególnych kollegiów napisane przez Michała Brensz-
tejna39, Władysława Kwiatkowskiego40 i Ludwika Zalewskiego41. Do 1939 
roku pisali na ten temat również Wiktor Hahn42, Aleksander Brückner43, 
Karol Estreicher44 i Stanisław Windakiewicz. Wspomniany wyżej Ludwik 
Simon jest też autorem artykułu „Z dziejów teatru polskiego w Gdańsku”45. 
W tym okresie kilka uwag teatrowi szkolnemu jezuitów poświęcił też ks. 
Stanisław Bednarski w studium „Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce”46; niestety, przedstawia w swej pracy głównie działalność tego 
teatru w XVIII wieku, ponadto koncentruje się na scenach zaledwie kilku 
kolegiów (Poznań, Krasnystaw, Grudziądz) i tylko kilku przedstawieniach. 

Po II wojnie światowej pierwszą znaczącą publikacją dotyczącą jezu-
ickich scen szkolnych była rozprawa ks. Jana Popłatka47. Zawiera ona 
informacje o repertuarze tych scen oraz o przepisach władz zakonnych 
dotyczących teatru szkolnego; niestety, jak zaznaczył sam autor, nie przy-
nosi pełnego obrazu teatralnej przeszłości tych kolegiów, boleśnie brak 
w niej głębszej analizy zjawisk. Celem opracowania było przygotowanie 
ścisłej podstawy źródłowej do syntezy, którą w przyszłości mieli przepro-
wadzić specjaliści48. Z pracą Jana Popłatka częściowo pokrywa się ogło-
szone pośmiertnie opracowanie Tadeusza Grabowskiego49. Później wiele 
cennych uwag o dawnym teatrze i dramacie z interesującego nas kręgu 
przynoszą prace Zbigniewa Raszewskiego i Tadeusza Witczaka50. Staro-

38 L. Simon, Dykcjonarz teatrów polskich czynnych od czasów najdawniejszych do roku 
1863, Warszawa 1933.

39 M. Brensztejn, Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi, „Ateneum Wileńskie” 1925/1926.
40 W. Kwiatkowski, Teatr szkolny kolegium jezuickiego w Kaliszu, Kalisz 1936.
41 L. Zalweski, Teatr kolegium jezuitów w Lublinie, „Pamiętnik Lubelskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Lublinie”, t. 3: 1938.
42 W. Hahn, Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku, Lwów 1906.
43 A. Brückner, Dzieje narodowej literatury polskiej, Warszawa 1924; tenże, Literatura polska. 

Początki – rozwój – czasy ostatnie, Warszawa 1931.
44 K. Estreicher, Repertuar sceny polskiej od 1750 do r. 1871 – pisarze i tłumacze sceniczni 

zestawieni abecadłowo, Kraków 1871; tenże, Teatra w Polsce, t. 1–3, Kraków 1873–1879.
45 L. Simon, Z dziejów teatru polskiego w Gdańsku, „Rocznik Gdański” 1932, t. VI, s. 240–249.
46 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933, s. 431–436.
47 J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957.
48 Por.: tamże, s. 1.
49 T. Grabowski, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach 

XVI–XVIII, Poznań 1963.
50 Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977; T. Witczak, Literatura śre-

dniowiecza, Warszawa 1997; tenże, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku, Gdańsk 1959.
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polskim teatrem szkolnym zajmowali się też Wanda Roszkowska51, Julian 
Lewański52 i Jan Okoń53, który omawia również dramaty eucharystyczne 
szkół jezuickich z XVII wieku54, Tadeusz Bieńkowski55 i Irena Kadulska. Za 
szczególnie cenne uważam prace Kadulskiej badającej dzieje tego teatru 
nie tylko w aspekcie literackim (który w miarę szczegółowo omawia aż 
do roku 1820)56, ale też od strony techniki sceny, budowy widowni, roli 
rekwizytów, charakteryzacji itp.57. Szerzej opracowana jest działalność scen 
jezuickich poszczególnych kolegiów. Informacje na temat działalności scen 
szkolnych kolegium toruńskiego znajdujemy w pracach Stanisława Salmo-
nowicza58 i Bronisława Nadolskiego59, monografię kolegium wileńskiego 
napisał Ludwik Piechnik60, działalność sceny szkolnej jezuitów w Gdańsku 

51 W. Roszkowska, Uwagi o programowości teatru barokowego w Polsce, [w:] Wrocławskie 
spotkania teatralne, pod red. W. Roszkowskiej, Wrocław 1967, s. 47–79.

52 J. Lewański, Popularny dramat i teatr polskiego odrodzenia, Warszawa 1953; tenże, Studia 
nad dramatem polskiego odrodzenia, Wrocław 1956; tenże, Studia z dziejów jezuickiego 
teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957; tenże, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu 
w Polsce, Warszawa 1981.

53 J. Okoń, Dramat i teatr szkolny: sceny jezuickie w XVII w., Wrocław 1970; tenże, 
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), Warszawa 2006; 
tenże, Teatralia w zbiorze Adama Wolańskiego i nieznane materiały do dziejów teatru 
jezuickiego w Polsce, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3; tenże, Poetyka Sarbiewskiego i nie-
które problemy baroku w dramacie szkolnym wieku XVII, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego” nr 168: Prace historycznoliterackie z. 14: 1968; tenże, Z zagadnień baroku 
w szkolnym dramacie jezuickim w Polsce w wieku XVII, [w:] Dramat i teatr. Konferencja 
teoretycznoliteracka w Świętej Katarzynie, Wrocław 1967.

54 Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, opr. J. Okoń, Warszawa 1992.
55 T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich funkcja ide-

owa. Studium z dziejów kultury staropolskiej, Wrocław 1967; tenże, Motywy antyczne 
i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym Polsce, „Meander” 1961, nr 1, s. 26–43; 
nr 2, s. 99–112; nr 3, 149–165.

56 Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu, wstęp i opr. I. Kadul-
ska, Gdańsk 1997; taż, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia 
(1746–1765), Wrocław 1974; taż, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, 
Wrocław 1993.

57 I. Kadulska, Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie”, 1972, nr 1, 
s. 25–51.

58 S. Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego w XVII–XVII 
wieku, „Zapiski Historyczne” 1990, z. 1, s. 43–57; S. Salmonowicz, Imprezy szkolne w Gim-
nazjum Toruńskim jako element dydaktyki i wychowania w dobie baroku i oświecenia 
(1660–1793), [w:] Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, 
t. I [XVI–XVII w.], pod red. Z. Zdrójkowskiego, Toruń 1972, s. 139–166.

59 B. Nadolski, Teatr szkolny Gimnazjum Toruńskiego w XVII i XVIII wieku, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 
z. 17, Filologia Polska VI, Toruń 1966, s. 117– 156.

60 L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, I: Początki Akademii Wileńskiej 1570–1599, 
wstęp J. W. Woś, Rzym 1984, II: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600–1655, Rzym 
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w okresie oświecenia omawia Edmund Rabowicz61, zaś sceny w Grudzią-
dzu Helena Rucińska62. 

Wymienieni powyżej badacze twórczość teatralną jezuitów oceniali 
rozmaicie. Od miażdżącej krytyki Kazimierza Władysława Wójcickiego 
i Michała Wiszniewskiego, którzy przypisywali twórczości teatrów jezuic-
kich ogólny bezwład i brak rozwoju, przez łagodniejsze oceny Władysława 
Chomętowskiego, Stanisława Windakiewicza63 i Wiktora Hahna, do obrony 
tego teatru przez Jana Okonia. 

Zagadnienie scen szkolnych pijarów podejmowali: Wiktor Hahn64, Stani-
sław Pigoń65, Józef Gacki66, Marian Plezia67, Andrzej Wojtkowski68, Stanisław 
Kot69 Tadeusz Bieńkowski70 Aldona Bartczakowa71. Temat scen szkolnych 
zakonu bazylianów i teatynów porusza Stanisław Pigoń72. Szerzej działal-
ność sceny szkolnej Collegium Nobilium teatynów w Warszawie w XVIII 
wieku omawia Roman Pelczar73. 

Znacznie skromniej reprezentowana jest literatura dotycząca teatru 
szkolnego w szkołach świeckich i innowierczych. Zwracał na to uwagę już 

1983. [recenzja: H. Wisner, Monografia akademii Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, 
„Zapiski Historyczne” 1990 z. 2–3, s. 71–77]

61 E. Rabowicz, Gdański teatr jezuicki wobec oświecenia, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 
1961, nr 1–2, s. 115–134.

62 H. Rucińska, Ze studiów nad dziejami teatru polskiego w Grudziądzu, „Rocznik Gru-
dziądzki” 1963, t. 3, s. 35–56.

63 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich...., s. 13. Pisał on jednak również, że: 
gdy nieco poznamy ten teatr, zobaczymy, że jest śmieszną rzeczą mówić o sztuce w te-
atrze jezuickim. Por.: Tamże, s. 4.

64 W. Hahn, Pijarski teatr szkolny, [w:] Pijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagad-
nienia, praca zbiorowa, Kraków 1982; tenże, Pijarski teatr szkolny w Polsce, „Nasza 
Przeszłość”, 1962, t. 15; tenże, Ksiądz Stanisław Konarski jako reformator teatru szkolne-
go, [w:] Epoka Wielkiej Reformy: studia i materiały do dziejów oświaty w Polsce w XVIII 
wieku, pod red. S. Łempickiego, Lwów-Warszawa 1923.

65 S. Pigoń, Z dziejów pijarskiego teatru konwiktowego w Rzeszowie, [w:] Miscellanea sta-
ropolskie, t. 1, Warszawa 1962.

66 J. Gacki, Dzieje instytutów edukacyjnych mianowicie pijarskich zakładów w Piotrkowie, 
Warszawa 1830.

67 M. Plezia, Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego: (studia klasyczne pijarów polskich), 
Lublin 1953.

68 A. Wojtkowski, Z dziejów szkolnictwa jezuickiego i pijarskiego w Polsce, „ Zeszyty Na-
ukowe KUL” 1996, nr 1–2.

69 S. Kot, Reforma szkolna Stanisława Konarskiego, Kraków 1923; tenże, Historia wycho-
wania, Lwów 1934.

70 T. Bieńkowski, Antyk w szkolnym dramacie pijarskim w Polsce, „Meander” 1961, nr 6, 
s. 313–322.

71 A. Bartczakowa, Collegium Nobilium, Warszawa 1971.
72 S. Pigoń, Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w XVII wieku, „Pamiętnik Literacki” 1938, 

s. 72–98. 
73 R. Pelczar, Teatr Collegium Nobilium Teatynów w Warszawie w XVIII wieku i jego rola 

kulturotwórcza, „Pamiętnik Teatralny” 2007, z. 1–2 (221–222), s. 41–52.
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w 1960 roku Stanisław Tync, który próbował też określić najistotniejsze – 
jego zdaniem – tezy badawcze dotyczące tego tematu74; niestety, dotychczas 
nikt jeszcze nie podjął się całościowego opracowania tego zagadnienia. 
Szerzej repertuar szkół różnowierczych omawia Tadeusz Bieńkowski75. 
Znajdujemy też artykuły dotyczące scen szkolnych szkół protestanckich 
albo w poszczególnych miastach, albo tylko pewnych przedstawień. Za-
gadnienia scen szkolnych w Gdańsku w okresie staropolskim omawiają 
m.in. Edmund Kotarski76, Tadeusz Witczak77 i Piotr Gruszka78. Informacje 
na temat działalności szkoły leszczyńskiej znajdziemy w artykule Juliana 
Lewańskiego79, a szkół śląskich w pracach Józefa Budzyńskiego80, działal-
ność szkół tarnowskich omawia Zygmunt Ruta81. 

Poglądy na temat teatru szkolnego wielkiego pedagoga Jana Komeńskie-
go omawia Milena Cesnaková-Michalcová82, polskim znawcą tego zagadnie-
nia jest Tadeusz Bieńkowski83. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
wydano w Polsce dzieła Komeńskiego w przekładzie Krystyny Romerowej84. 

Zagadnienie funkcjonowania różnych form teatru szkolnego w okresie 
staropolskim znajdziemy też w pracach Stanisława Kota85. Aktywność scen 

74 Por.: S. Tync, Teatr polskich szkół różnowierczych, „Pamiętnik Teatralny” 1960, z. 3–4, 
s. 483–488.

75 T. Bieńkowski, Teatr szkół różnowierczych, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 13, 
Warszawa 1968, s. 51–79.

76 E. Kotarski, Gdańsk literacki (do końca XVIII wieku), Gdańsk 1997; tenże, Teatr i dramat 
w siedemnastowiecznym Gdańsku, [w:] Gdańsk teatralny: Historia i współczesność, pod 
red. J. Ciechowicza przy współpracy H. Kasjaniuk, Gdańsk 1988.

77 T. Witczak, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku, Gdańsk 1959.
78 P. Gruszka, Tradycje antyczne w teatrze szkolnym w Gdańsku [nadbitka z czasopisma 

w zbiorach Biblioteki PAN w Gdańsku. Brak tytułu i daty wydania czasopisma, ok. 1977 
roku?].

79 J. Lewański, Faust i Arlekin. Niezwykłe przedstawienie na scenie leszczyńskiej w roku 
1647, „Pamiętnik Teatralny” 1957, nr 1, s. 76–120 [informacje o scenie teatralnej szkoły 
w Lesznie s. 76–81].

80 J. Budzyński, Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996; tenże, Trady-
cje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia, 
Kielce 1996.

81 Z. Ruta, Szkoły tarnowskie w XV–XVIII wieku, Warszawa 1968.
82 M. Cesnaková-Michalcová, Dramaty Jana Amosa Komeńskiego i jego poglądy na teatr 

szkolny, przeł. M. Erhardtowa, „Pamiętnik Teatralny” 1960, z. 3–4, s. 497–510.
83 T. Bieńkowski, Komeńskiego metody i środki przekazywania wiedzy w szkole, [w:] Ko-

meński a współczesność. Materiały polsko-czechosłowackiej konferencji Komenologicznej 
zorganizowanej z okazji XXX lecia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, pod red. 
T. Bieńkowskiego, Wrocław 1977, s. 33–39; tenże, Komeński w nauce i tradycji, Wrocław 
1980.

84 J. A. Komeński, Pisma wybrane, przeł. K. Remerowa, wybrał i wstępem opatrzył B. Su-
chodolski, Wrocław 1964.

85 S. Kot, Historia wychowania, t. 1, 2, Lwów 1934; tenże, Reforma szkolna Stanisława 
Konarskiego, Kraków 1923.
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szkolnych w okresie baroku omawia w „Literaturze baroku” Czesława 
Hernasa86. 

Okres rozbiorowy w historii teatru szkolnego był czasem regresu. Próba 
omówienia jednostkowych działań w tym zakresie jest trudna z powodu 
znacznego rozproszenia źródeł. Dlatego też zagadnienie to, podobnie jak 
w odniesieniu do czasów wcześniejszych, tylko okazjonalnie pojawia się 
w niektórych opracowaniach i nie powstała dotychczas monografia doty-
cząca tego okresu. Omówienie sytuacji teatru amatorskiego pod zaborami 
znajdziemy w pracy Henryka Tymona Jakubowskiego87. Autor przedstawia 
w tej pracy również sytuację teatru ludowego w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Teatr szkolny traktowany jest tu jednak marginalnie, przedstawione 
są zagadnienia dotyczące sceny szkolnej tego okresu w poszczególnych 
regionach Polski, ale też tylko jako jeden z elementów działalności scen 
amatorskich. W 1997 roku ukazała się praca Marii Barbary Styk88, w której 
autorka omawia m.in. działalność scen szkolnych i teatru dla dzieci. Nieco 
wiadomości na temat szkolnych kół teatralnych, przedstawień szkolnych 
oraz działalności organizacji szkolnych w tej dziedzinie znajdziemy w po-
wstających już w okresie międzywojennym monografiach różnych szkół; 
należy zauważyć przy tym, że pod koniec XX i na początku obecnego 
wieku działalność wydawnicza w tym zakresie znacznie się wzmogła. 
Bywa, że w takich monografiach znajdujemy całe rozdziały poświęcone 
działalności teatru szkolnego w danej szkole89. 

Jak wspominałem, teatr szkolny Drugiej Rzeczypospolitej nie doczekał się 
jeszcze monografii, mimo że pierwsze próby omówienia jego działalności, 
pojawiających się koncepcji i toczących się wokół scen szkolnych w tym 
okresie dyskusji, znajdziemy już w pracach powstałych w dwudziestoleciu 
międzywojennym90. Po II wojnie światowej pierwsze w miarę obszerne 
opracowanie dotyczące tego tematu znajdujemy w artykule Zdzisława 
Kwiecińskiego91. Jest to cenne opracowanie, tym bardziej że autor był 
wybitnym teoretykiem i praktykiem teatru szkolnego od lat dwudziestych. 
Artykuł obejmuje szeroki zakres działalności teatrów szkolnych, Kwieciński 
był jednak zwolennikiem koncepcji „teatru samorodnego”, co powoduje, 
że nieco marginalnie traktuje inne propozycje dotyczące tego zagadnienia. 

86 Por.: C. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1995, s. 99–101.
87 H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978.
88 M. B. Styk, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, Lublin 

1997.
89 Por.: R. Schächterówna, Teatr szkolny w latach 1745–1752, [w:] Księga Pamiątkowa 
I Gimnazjum Państwowego im. Mieczysława Romanowskiego wydana z okazji uroczystości 

jubileuszowych zjazdu byłych uczniów w dniach 21-go do 22-go września 1928, opr. 
Czesław Chowaniec i in., Stanisławów 1929.

90 Np. we wspomnianej wyżej pracy Zofii Karłowskiej.
91 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, 

pod red. I. Słońskiej, Warszawa 1970.
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Właściwie pomija działalność scen szkolnych wystawiających przedstawie-
nia z „wielkiego repertuaru” oraz znaczenie przedstawień dla szkół w te-
atrach zawodowych. Niewiele miejsca poświęca również doświadczeniom 
Stefana Cybulskiego, a nawet Jędrzeja Cierniaka. Kwieciński kładzie nacisk 
głównie na funkcje estetyczne teatru szkolnego. 

Informacje poświęcone teatrowi szkolnemu lat 1918–1939 znajdujemy 
też w pracach pedagogicznych oraz dotyczących historii literatury i teatru 
ludowego powstałych w okresie późniejszym. Krótki rys obejmujący dzieje 
teatru szkolnego w Polsce od jego zarania aż do czasów współczesnych 
zamieszcza Teresa Samulczyk-Pawluk92. Rozdziały poświęcone działalno-
ści teatru szkolnego znajdziemy w pracach omawiających amatorski ruch 
teatralny w Polsce Henryka Tymona Jakubowskiego93. Oparte są one na 
materiałach źródłowych i archiwalnych instytucji i organizacji oraz wy-
dawnictw teatralnych, wspomnieniach i zbiorach prywatnych działaczy 
amatorskiego ruchu teatralnego, kronikach wielu zespołów, relacjach 
i informacjach prasowych. Autor stwierdza brak pełnej dokumentacji 
omawianego okresu. W pierwszej pracy, dotyczącej ruchu amatorskiego 
do 1939 roku, Jakubowski poświęca teatrowi szkolnemu zaledwie dwa-
dzieścia parę stron, włączając do tego rozdziału teatr akademicki; pisząc 
zaś o amatorskim teatrze szkolnym zajmuje się głównie teatrem dla dzieci 
i przedstawieniami dla szkół w teatrach zawodowych. Książka ta jest jed-
nak cennym opracowaniem, gdyż zawiera obfity, choć niekompletny zbiór 
materiałów dotyczących amatorskiego ruchu teatralnego, którego związki 
z teatrem szkolnym były bardzo znaczące. Dotyczyły kwestii repertuaru, 
form organizacyjnych, a przy tym młodzież szkolna często należała do 
amatorskich zespołów pozaszkolnych (na wsi i w mieście) i, co oczywiste 
– była częstym adresatem przedstawień tego teatru. W pracy tej znajdziemy 
też wiele cennych informacji i źródeł dotyczących rozwoju teatru szkolnego 
w czasie rozbiorów i pierwszej wojny światowej. 

Praca Jakubowskiego dotycząca okresu późniejszego obejmuje mate-
riał znacznie szerszy, przekraczający zakres mojej rozprawy. Przedstawia 
działania profesjonalnych i półprofesjonalnych teatrów dramatycznych, 
teatrów studenckich, teatrów lalek, teatru recytatorskiego94, teatru małych 
form, zespołów folklorystycznych i pantomimy. Jakubowski, prezentując 
dzieje teatrów szkolnych, często opisuje zjawiska teatralne wyrywkowo, 
bez kontekstu, dając pozorny obraz całościowy. Umieszczając na kilku, 

92 T. Samulczuk-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2005.
93 H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii od roku 1939, Warszawa 

1975; tenże, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii 1939–1975, Warszawa 1987. Por. 
też: S. Bednarek, Czego uczą dzieje teatru amatorskiego, „Literatura Ludowa” 1978, nr 2, 
s. 76–77 (recenzja książki H. T. Jakubowskiego, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii 
do roku 1939...,).

94 Określenie autora, Henryka T. Jakubowskiego.
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kilkunastu stronach wydarzenia z wielu lat, z różnych regionów Polski, 
często zaciemnia obraz faktycznego stanu szkolnego ruchu teatralnego. 
Niewiele możemy dowiedzieć się o zagadnieniach pracy pedagogicznej 
i o faktycznym zasięgu teatru szkolnego. 

Podobnie rzeczy mają się w pracach innych autorów poświęconych 
rozwojowi amatorskiego ruchu teatralnego w poszczególnych regionach, 
jak np. na Śląsku. W opracowaniach omawiających ruch amatorski lub 
teatralny w tym regionie95 teatr szkolny nie jest analizowany odrębnie 
i w związku z tym niewiele możemy dowiedzieć się z nich o jego charak-
terze i zasięgu oddziaływania. Artykuł Jerzego Sroki na temat amatorskie-
go teatru szkolnego na Podlasiu96 od powstania Drugiej Rzeczypospolitej 
aż do lat siedemdziesiątych XX wieku obejmuje wyłącznie faktografię 
na temat ważniejszych wydarzeń w dziedzinie teatru szkolnego w tym 
regionie. 

Stosunkowo obszernie opracowana jest twórczość Jędrzeja Cierniaka, 
który był autorem dwóch pozycji książkowych, napisał też wiele artyku-
łów, zamieszczanych głównie w redagowanych przez niego pismach „Teatr 
Ludowy” i „Teatr w Szkole”, ale i innych czasopismach dwudziestolecia 
międzywojennego. Pierwsze publikacje na temat tego działacza teatrów 
ludowych pojawiły się w prasie Drugiej Rzeczypospolitej w związku 
z trzydziestoleciem jego pracy twórczej. Po II wojnie światowej na łamach 
„Pracy Oświatowej” Józefa Słomczewska przedstawiła bibliografię prac Ję-
drzeja Cierniaka i omówienie jego działalności97. W 1963 roku ukazał się 
wybór pism, inscenizacji i listów tego wybitnego działacza teatru ludowe-
go98. Książkę uzupełnia biografia Cierniaka99. Niestety, autor opracowania 
pominął działalność Cierniaka w sferze teatrów szkolnych. Nawet w za-
mieszczonej bibliografii prac autorstwa Jadwigi Czarneckiej znajdujemy 
pozycje dotyczące tylko teatru ludowego100. Prace Cierniaka wydano też 
w 1988 roku w zbiorze „Zaborowska Nuta”101. Twórczością Jędrzeja Cier-

95 Por.: A. Linert, Amatorski ruch teatralny w województwie katowickim 1945–1985, Kato-
wice 1986; por. reż: K. Olszewski, Śląska kronika teatralna 1914–1922, Kraków 1969.

96 J. Sroka, Amatorski teatr szkolny. Z tradycji kulturalnych Podlasia, „Podlaski Kwartalnik 
Kulturalny” 1991, nr 1.

97 J. Słomczewska, Bibliografia prac Jędrzeja Cierniaka i o Jędrzeju Cierniaku, „Praca 
Oświatowa.” 1946, nr 2, s. 28 – 35.

98 J. Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego. Wybór pism, inscenizacji i listów, 
opr. I wstępem opatrzył A. Olcha, Warszawa 1963.

99 A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło, [w:] J. Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru 
ludowego. Wybór pism, inscenizacji i listów, opr. i wstępem opatrzył A. Olcha, Warszawa 
1963.

100 Por.: J. Cieniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego. Wybór pism, inscenizacji i li-
stów, opr. i wstępem opatrzył A. Olcha, Warszawa 1963.

101 J. Cierniak, Zaborowska nuta, opr. J. Zawieyski, wstępem poprzedzili S. Pigoń i J. Za-
wieyski, Warszawa 1988.
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niaka w aspekcie obrzędowości jego teatru wiejskiego zajmuje się Maria 
Łaszkiewicz102. 

Dorobek naukowy i pedagogiczny Lucjusza Komarnickiego przedstawia 
Dominika Dworakowska-Marinow103; autorka zagadnieniom teatru szkol-
nego w dorobku Komarnickiego poświęca trzy podrozdziały. Omawia 
wydane przez niego książki: „Teatr szkolny” i „Czarodziejstwo teatru” oraz 
przedstawia ocenę i recepcję idei tego pedagoga w ówczesnej Polsce. 

Twórczość literacką dwudziestolecia międzywojennego przeznaczoną 
na sceny młodzieżowe i dziecięce omawia m. in. Józef Zbigniew Białek. 
W pracy tego autora znajdziemy również biogramy artystyczne najważniej-
szych pisarzy, którzy tworzyli na potrzeby scen dziecięcych i szkolnych 
z tego okresu104. 

Próby oceny teatru szkolnego z okresu Drugiej Rzeczypospolitej znaj-
dziemy w artykułach podejmujących zagadnienie teatrów szkolnych po 
drugiej wojnie światowej, zamieszczanych na łamach wznowionego „Teatru 
Ludowego” oraz „Sceny” i „Teatru”. Artykuł Józefa Wrońskiego zawiera roz-
ważania na temat roli teatru w kształceniu młodzieży i wpływu estetycznego 
na nią, na szkicowym tle historycznym i w aspekcie doświadczeń głównie 
z terenu krakowskiego do końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Wroński 
próbuje zakreślić cele i zadania teatru w szkole, a także zaproponować 
Ministerstwu Kultury i Sztuki wprowadzenie programów nauczania w tym 
zakresie oraz przygotowanie odpowiednich kadr105. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstawały pierwsze 
prace dotyczące teatru lalek. Wśród nich znalazła się, mająca znaczenie 
raczej informacyjno-propagatorskie, książka Jana Sztaudyngera „Marionetki”, 
w której autor ukazuje historię tego teatru, jego rodzaje i znaczenie, oraz 
związki z teatrem szkolnym. Nie miały też większego znaczenia nauko-
wego uwagi tego autora na temat szopki106. Należy jednak podkreślić, że 
w większości prac dotyczących teatru lalek związki między tym teatrem 
a szkołą zarówno w literaturze międzywojnia jak i z okresu po drugiej 
wojnie światowej omawiane są marginalnie. 

Wśród powojennych prac poświęconych teatrowi lalek wymienić należy 
nade wszystko opracowania Henryka Jurkowskiego107. Wiele informacji 

102 M. Łaszkiewicz, Teatr obrzędowy Jędrzeja Cierniaka, [w:] Popularny dramat i teatr reli-
gijny w Polsce, pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej, Lublin 1990, s. 109–129.

103 D. Dworakowska-Marinow, Lucjusz Komarnicki. Pedagog, badacz literatury, teatrolog, 
Łódź 2007.

104 J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979.
105 Por.: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, część II, „Rocznik Komisji Nauk 

Pedagogicznych” 1969, t. IX.
106 Por.: J. Sztaudynger, Marionetki, Łódź-Warszawa 1938; por. też: R. Wierzbowski, Kształ-

towanie się poglądów..., s. 51.
107 H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od romantyzmu do wielkiej reformy teatru, Warszawa 

1976; tenże, Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy do współczesności, Warszawa 1984.
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znaleźć można również w pracach powojennego popularyzatora i działacza 
teatru lalek, Stanisława Iłowskiego108. 

W dwudziestoleciu międzywojennym publicyści wiedzę na temat jase-
łek i szopki czerpali głównie z pracy Stanisława Estreichera109, sięgano też 
do opracowania Juliana Pugaczewskiego110, który ustalił, że fundatorką 
zabytkowych figurek w kościele św. Andrzeja w Krakowie była w drugiej 
połowie XIV wieku Elżbieta Łokietkówna. Temat szopki podjął m.in. Ta-
deusz Peiper111, który bezzasadnie utożsamiał ją z teatrem lalek i mylnie 
pozbawił ją rodzimego charakteru112. Organizator i scenograf teatru lalek, 
Marian Dienstl-Dąbrowa błędnie szukał powiązań szopki krakowskiej 
z teatrem elżbietańskim113. 

Od czasu pojawienia się pracy Estreichera aż do 1945 roku praktycz-
nie nie pojawiło się żadne opracowanie wzbogacające wiedzę na temat 
dziejów polskiej szopki kolędowej. Badania dotyczące genezy jasełek 
i szopki w Polsce nabrały rozmachu dopiero po drugiej wojnie światowej. 
W okresie tym uporządkowano dotychczasowy stan badań, ukazało się 
też wiele prac o charakterze popularyzatorskim114. Wybitnym badaczem 
szopki kolędowej jest Ryszard Wierzbowski115; tematem tym zajmował się 
również Henryk Jurkowski116. 

Niestety nie powstały prace omawiające odrębnie temat funkcjonowa-
nia szopek i jasełek w szkole. Wyjątek stanowi tu artykuł Marii Barbary 
Stykowej117, w którym znajdziemy omówienie wspomnianych gatunków 
oraz innych widowisk religijnych na scenach młodzieżowych. Autorka 
opatrzyła opracowanie aneksem zawierającym wykaz tekstów religijnych 

108 S. Iłowski, Kukiełki, Warszawa 1953; tenże, Teatr kukiełek, Warszawa 1949.
109 [S. Estreicher], Szopka krakowska, spisał, objaśnił i opr. J. Krupski, Kraków 1904; Za-

pis ten ogłosił w 1862 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, Władysław Ludwik Anczyc, 
przedrukował go zaś następnie w V serii „Ludu” Oskar Kolberg. Por.: R. Wierzbowski, 
Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki, „Prace Polonistyczne”, Łódzkie Towarzystwo 
Naukowe, seria XXI, Łódź 1966, s. 40. 

110 J. Pugaczewski, Jasełka krakowskie, „Rocznik Krakowski” 1902, s. 94
111 T. Peiper, Szopka, [w:] Tędy, Warszawa 1930, s. 262.
112 Por.: R. Wierzbowski, Kształtowanie się poglądów..., s. 49.
113 M. Dienstl-Dąbrowa, Szopka krakowska a teatr Szekspira, „Kurier Literacko-Naukowy”, 

dod. do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 1935, nr 52; por. R. Wierzbowski, Kształ-
towanie się ..., s. 49–50.

114 J. Sztaudynger, H. Jurkowski, H. Ryl, Od szopki do teatru lalek, Łódź 1961.
115 R. Wierzbowski, O szopce. Studia i szkice, Łódź 1990; tenże, Szopka satyryczna – polski 

gatunek teatralno-literacki, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 4: Nauka o lite-
raturze, Warszawa 1972, s. 247–258; tenże, Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki, 
„Prace Polonistyczne”, Wrocław 1966, s. 28–52.

116 H. Jurkowski, Z badań nad genezą szopki, „Literatura Ludowa” 1978, nr 2.
117 M. B. Stykowa, Młodzieżowy teatr religijny w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] 

Dramat i teatr sakralny, pod red. I. Sławińskiej, W. Kaczmarka, W. Sulisza, M. B. Sty-
kowej, Lublin 1988, s. 287–299.
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w czasopismach z tego okresu, ograniczając się jednak do pism „Młoda 
Polka”, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży”, „Scena Oświatowa”, „Młody 
Las” i „Życie Katolickie”118. Zagadnienie teatru religijnego w aspekcie regio-
nalnym (ówczesnego województwa śląskiego i Śląska Opolskiego, który po 
plebiscycie pozostał w granicach państwa niemieckiego) omawia Cecylia 
Płaczek119. Autorka ta analizuje nurt teatru religijnego głównie w działa-
niach teatrów amatorskich i katowickiej sceny zawodowej, dostrzegła też 
inscenizacje dziecięce i młodzieżowe przygotowywane przeważnie przez 
nauczycieli, kierowników szkół lub zgromadzenia zakonne. W zamiesz-
czonym w jej opracowaniu zestawieniu przedstawień religijnych z tego 
obszaru znajdujemy wiele przykładów przedstawień religijnych (zwłaszcza 
jasełek) organizowanych przez dzieci i młodzież. 

Temat przedstawień dla szkół na scenach zawodowych120 nie docze-
kał się jeszcze monografii. Stosunkowo dobrze zbadana jest w tym zakresie 
jedynie działalność sceny Teatru im. Słowackiego w Krakowie, a zwłaszcza 
jednego z prekursorów działalności teatrów zawodowych na rzecz mło-
dzieży, Juliusza Osterwy121. 

Prasa w dwudziestoleciu międzywojennym doczekała się wielu opra-
cowań, a nawet monografii. Wśród nich jedną z ważniejszych jest książka 
Andrzeja Paczkowskiego122; cenna jest również zamieszczona w niej obszer-
na bibliografia dotycząca omawianego zagadnienia. Autor analizuje jednak 
czasopisma wydawane w Drugiej Rzeczypospolitej głównie w aspekcie 
politycznym i niestety nie znajdziemy w jego dziele informacji dotyczących 
tematu teatru szkolnego na łamach tejże prasy. 

Zestawienie tytułów prasy pedagogicznej z podaniem jej wydawców 
i krótką charakterystyką opublikował Włodzimierz Goriszowski123. Szerzej 
zagadnienie ówczesnej prasy pedagogicznej omawia w swej pracy poświę-
conej rozwojowi dydaktyki polskiej Wiktor Czerniewski124. Zawarte są tu 
również informacje i wskazówki źródłowe dotyczące ówczesnych prądów 
pedagogicznych oraz ogólnych zagadnień dydaktyki w programach naucza-
nia. Prezentację czasopism pedagogicznych z omawianego okresu znajdu-
jemy też w pracy Stefana Ignacego Możdżenia125. Niestety, z opracowania 

118 Por.: tamże, s. 295–299.
119 C. Płaczek, Teatr religijny na Śląsku w okresie międzywojennym, „Roczniki Humanistycz-

ne. Literatura polska” Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXIX, z. 1, Lublin 1981, s. 7–73.
120 Inaczej – przedstawienia dla młodzieży szkolnej na scenach profesjonalnych. W dalszej 

części pracy używać będę takiego określania tej formy działalności scen zawodowych.
121 S. Papée, Teatr polski w okresie międzywojennym, Kraków 1969; tenże, Jubileusz sceny 

szkolnej w Krakowie, „Teatr” 1963, nr 2, s. 12.
122 A. Paczkowski, Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.
123 W. Goriszowski, Przegląd ważniejszych czasopism pedagogicznych do 1939 i od 1945 

roku, „Chowanna” 1959, z. 9/10, s. 535–559.
124 1 W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918–1954, Warszawa 1963. 
125 S. I. Możdżeń, Historia wychowania, Kielce 2000, s. 182–186.
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tego nie możemy dowiedzieć się o zakresie prezentacji teatru szkolnego 
w omawianych czasopismach. 

Prasę młodzieżową omawia Irena Socha126. Autorka koncentruje się 
jednak głównie na aspekcie literackim i sprawę teatru szkolnego w tych 
czasopismach traktuje marginalnie. Wspomina np. o przedstawieniach dla 
szkół na scenach zawodowych, pisząc tylko o dokonaniach w tym zakresie 
w Okręgu Szkolnym Wileńskim, pomijając inne ośrodki, w tym znacznie 
ważniejsze, jak Kraków czy Warszawę. W miarę wyczerpująco opracowana 
jest prasa teatralna, którą omawia Eleonora Udalska127. 

Dorobek czasopisma „Teatr w Szkole”, które niestety nie zostało wzno-
wione po II wojnie światowej, prezentuje Zdzisław Kwieciński128. Pisał 
też o tym czasopiśmie Henryk Ładosz129. Wiele materiałów omawiających 
przedwojenną działalności „Teatru Ludowego” znajdujemy na łamach 
tego pisma, gdyż wychodziło ono również po II wojnie światowej130. Nie 
wspominam tu o wykorzystanej w tej rozprawie ogromnej liczbie innych 
publikacji, w których sprawa teatru szkolnego pojawia się marginalnie, ale 
które często wzbogacają wiedzę o uczestnikach przedstawień, ich recepcji, 
a czasami i znaczeniu np. w życiu różnych organizacji młodzieżowych 
czy szkół. Pozycje te podaję w przypisach wskazujących źródła informacji. 
Umieszczanie wiadomości dotyczących scen szkolnych omawianego okre-
su w tak licznych źródłach wskazuje na to, że teatr szkolny był ważnym 
doświadczeniem w życiu jego współtwórców i odbiorców, i że w sposób 
trwały wpłynął na ich postawy. 

126 I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie 
(1918–1939), Katowice 1990; taż, Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918–1939, 
Katowice 1986.

127 E. Udalska, Teatrologia w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1977, s. 96–104.
128 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, 

pod red. I. Słońskiej, Warszawa 1970, s. 32 – 36.
129 H. Ładosz, Przypomnienie o „Teatrze w Szkole”, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, s. 411–413.
130 Por.: Rozpoczynamy 32 rok służby, „Teatr Ludowy” 1946, nr 1–2, s. 7–13.
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Rozdział I 

Tradycja  
(Zarys dziejów teatrów szkolnych  

na ziemiach polskich do roku 1918) 

Teatr szkolny w Polsce do 1795 roku 

Początki szkół w Polsce związane były z Kościołem. Wynikało to z tego, 
że księża, najczęściej obcego pochodzenia, byli pierwszą w Polsce w mia-
rę liczną grupą ludzi wykształconych, a także z roli, jaką w początkach 
naszego państwa – tak jak i większości średniowiecznych państw europej-
skich – odgrywała religia. Nie tylko przy biskupiej katedrze lub kolegiacie, 
ale przy każdym niemal klasztorze, a później przy kościele parafialnym 
zakładano szkołę dla chłopców, by ich nauczyć – oczywiście po łacinie – 
czytania i pisania oraz śpiewu liturgicznego potrzebnego do sprawowania 
uroczystych nabożeństw niedzielnych i świątecznych. Grupa uczniów i wy-
chowanków przykościelnej szkoły, uczestnicząca z celebrantem w liturgii 
i prowadząca śpiew ludu, nazywana była po prostu schola – szkoła (schola 
cantorum – szkoła śpiewaków). W ten sposób funkcje kościelno-religijne 
łączyły się z żywotnymi potrzebami oświatowo-kulturalnymi; gdzie zatem 
pojawił się kościół, wcześniej czy później powstawała szkoła, przynajmniej 
w zalążkowej postaci131. 

Pod względem formalnym i prawnym szkoły te były własnością Kościoła, 
utrzymywane też były przez parafie (lub klasztory) i podlegały nadzorowi 
proboszcza, który dobierał sobie do pomocy w pracy nauczycielskiej kle-
ryka lub świeckiego nauczyciela (np. organistę). Z kroniki Galla pośrednio 
możemy wyciągnąć wniosek, że w jego epoce jeszcze w Polsce nie istniały 
szkoły kościelne. Przypuszcza się, że szkoły katedralne zaczęto w Polsce 
organizować w latach dwudziestych-trzydziestych XII wieku. Najstarszą 
z nich mogła być krakowska. 

W XII wieku polskie szkoły katedralne jeszcze nie dawały starannego wy-
kształcenia. Początkowo prowadziły – po stopniu przygotowawczym – kurs 

131 Por.: K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad 
kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994, passim.
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trivium, w którym przedmiotem uprzywilejowanym była gramatyka, czyli 
reguły języka łacińskiego, oraz lektura wybranych autorów, dla nabrania 
wprawy w rozumieniu języka. Z dzisiejszego punktu widzenia owo kształ-
cenie elementarne w szkołach parafialnych (praktykowane przynajmniej od 
początku XIII wieku) było nad wyraz proste: zaczynało się od wyuczenia 
na pamięć pacierza i kilku psalmów, następnie alfabetu łacińskiego oraz 
początków pisania i czytania po łacinie, trochę rachunków i geografii. 

Zgodnie z postanowieniami IV Soboru Laterańskiego zakładano szkoły 
także przy kościołach parafialnych, które wzięły na siebie zadanie kształce-
nia elementarnego, z gramatyką włącznie; szkoły katedralne natomiast od 
tego czasu kładły nacisk na kształcenie teologiczne przyszłych kapłanów. 
Największe zainteresowanie powstawaniem szkół parafialnych przejawiali 
mieszczanie. Jako fundatorzy oraz osoby wspierające kościół, mogli wy-
wierać wpływ na funkcjonowanie szkoły i starać się, by warto było w niej 
kształcić nie tylko przyszłych księży, lecz także kupców i rzemieślników132. 

Pełny rozwój szkolnictwa parafialnego przypadł na drugą połowę wieku 
XIII i na wiek XIV133. 

Poziom nauczania w większości szkół był bardzo niski. Po przejściu 
nauk trivium i quadrivium można było dopiero oddawać się studiom specja-
listycznym, przyswajając sobie wiedzę zawartą w uczonych traktatach teo-
logicznych, prawniczych i przyrodniczych. Szkoły przyczyniały się jednak 
w sposób istotny do podnoszenia ogólnego poziomu kultury umysłowej, 
wpływały na stopniowy wzrost alfabetyzacji społeczeństwa i równocześnie 
dostarczały wykształconych urzędników, doradców politycznych i pierw-
szych pisarzy – autorów kronik, pieśni, legend i eposów. 

Wiek XIV i XV to okres rozwoju gospodarczego ziem polskich. Wraz 
z nim wzrosła częstotliwość kontaktów z Europą, nastąpił gwałtowny 
wzrost eksportu produkcji własnej i spożycia na miejscu, podwoiła się 
liczba wsi, i co za tym idzie parafii. Koło roku 1500 na terenach odpo-
wiadających mniej więcej dzisiejszemu obszarowi Polski, było ich około 
6000, dla tyluż większych wsi, a obejmowały powierzchnię przeciętnie 60 
km kwadratowych każda. 

Już w roku 1456 na synodzie gnieźnieńskim wspominano o masowym 
napływie uczniów do szkół parafialnych. Z parafiami była związana rzesza 
księży (ocenia się ich liczbę na dziesięć do dwudziestu tysięcy), w 200 
domach zakonów żebraczych żyło około 5000 mnichów, działały szkoły 
kapitulne i katedralne. Jerzy Ziomek szacuje liczbę szkół parafialnych w XV– 
-wiecznej Polsce na ok. 3000134. Na Uniwersytet Krakowski w początkowych 

132 W XIII wieku występowały ciągłe spory wokół szkół parafialnych między kapitułą 
a gminą miejską dotyczące profilu kształcenia.

133 Por.: J. Budzyński, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od śre-
dniowiecza do oświecenia, Kielce 1996, s. 7–10.

134 Por.: J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1989, s. 18-19.
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latach XV wieku zapisywało się rocznie około 100 studentów, ale po roku 
1450 już ponad 200 rocznie; pod koniec stulecia 250 młodych ludzi135. 

Znane nam dzieje występów teatralnych młodzieży w Polsce sięgają 
początków XII wieku, już bowiem w tym czasie żacy organizowali w ko-
ściołach widowiska, o których później jako o theatrales ludi wspomina 
Jan Długosz. Należy jednak podkreślić, że aż do Odrodzenia możemy 
mówić tylko o udziale młodzieży w przedstawieniach, nie zaś o teatrze 
szkolnym. Wielkie średniowieczne widowiska religijne miały zbliżyć wier-
nych do postaci Chrystusa i jego świętych. Od czasów Renesansu żacy 
wystawiali także przedstawienia świeckie. Żebrzący student był – jak 
sformułował to Stanisław Windakiewicz – pierwszym aktorem polskim136. 
Łączenie tematyki religijnej ze świecką spowodowało pewną niechęć 
władz kościelnych i zapewne dlatego już w 1207 roku papież Innocen-
ty III w liście do arcybiskupa Henryka Kietlicza protestował przeciwko 
widowiskom teatralnym wykonywanym w kościele. Wobec popularności 
tych widowisk zarówno ten, jak i późniejsze zakazy nie były jed nak 
zbyt skuteczne; w 1476 roku synod diecezji gnieźnieńskiej po raz kolejny 
zabronił urządzania w kościołach przedstawień teatralnych lub popisów 
deklamatorskich. Zdaniem Krzysztofa Stopki, zakaz ten dotyczył tylko 
inscenizacji świeckich bądź wulgaryzacji wątków religijnych, bo drama-
tyzacje liturgiczne i oficja dramatyczne były częścią oficjum liturgicznego 
katedry137. Teatr – w tym przedstawienia z udziałem młodzieży – nie był 
w owym czasie w Polsce jednak zjawiskiem powszechnym i zachowało się 
niewiele śladów jego istnienia. Biorąc pod uwagę temat niniejszej rozpra-
wy warto tu wspomnieć o jednym z najdawniejszych polskich oficjów: 
„Officium Sepulchri”, zamieszczonym w kodeksie kapituły krakowskiej 
„Antiphonarium Cod. mem saec. XIV”. W oficium tym występowało siedem 
osób a wśród nich dwaj chłopcy, którzy siedzieli przy grobie138. Większa 
ilość materiałów źródłowych pojawia się jednak dopiero od XVI wieku. 
Wśród nich kolejne „Officium Sepulchri” w archiwum kapituły krakowskiej 
„Antpihonarium de tempore”. Autor kodeksu informuje, że didaskalia 
sceniczne zostały już skrócone; o zakonnikach w nim ani słychu; biskupa 
usunięto; miasto dwu chłopców w grobie pojawia się jeden tylko, w miejsce 
dawnego kantora wprowadzono całe kolegium, które się tymczasem przy 
naszej katedrze uformowało139. 

135 Por.: J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981, 
s. 90–91.

136 S. Windakiewicz, Pierwsze kompanie aktorów w Polsce, Kraków 1893, s. 1
137 Por.: K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad 

kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994, s. 220
138 Por.: S. Windakiewicz, Dramat liturgiczny w Polsce średniowiecznej, Kraków 1903, 

s. 10–11.
139 Cyt. za: S. Windakiewicz, Dramat liturgiczny..., s. 13.
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W Wielkim Tygodniu wystawiano przedstawienie nazywane „Coena 
Domini” („Wieczerza Pańska”), inaczej „Mandatum, czyli Przykazania” 
w dialogu solistów i chórów odtwarzających w czwartek scenę z jerozo-
limskiego Wieczerznika, której ważny fragment stanowiło mycie nóg „apo-
stołom” przez najgodniejszego spośród celebrantów. W piątek odgrywano 
„Depositio Crucis” – procesjonalne „Złożenie Krzyża” lub samej figury 
ukrzyżowanego jako symboliczny akt pochowania Chrystusa w grobie. 
Ostatnim etapem była odwrotność „Depozycji” – rezurekcyjna „Elevatio 
Crucis” – („Podniesienie Krzyża” bądź figury) w geście obwieszczającym 
zmartwychwstanie Zbawiciela. Na teksty wszystkich typów składały się 
coraz częściej pojawiające się didaskalia, kodyfikujące ton słowa, gesty 
i ruch, a nadto podające incipity właściwych pieśni (w jęz. łacińskim). 
Najstarsze incipity (z lat 1360–1370) zanotowano w Płocku, wśród nich: 
„Wstał z martwych Król nasz”, „Syn Boży”, „Przez Twe święte weskszenie”. 
Zachowały się też późniejsze incipity z Gniezna, Nysy i (znów) Płocka. 
Wykonawcami tych liturgicznych przedstawień byli duchowni przy współ-
udziale „chłopców” i „młodzieńców”. 

Już w średniowieczu popularną imprezą parateatralną w czasie świąt 
Bożego Narodzenia były jasełka, podczas których wierni pod przewodnic-
twem kleru adorowali Dzieciątko leżące w „jasłach” (żłobie – stąd nazwa 
„jasełka”), w asyście Rodziców, pasterzy, zwierząt, a w stosownej chwili 
również Trzech Królów. Wykonawcy śpiewali pieśni (później nazwane 
kolędami)140. 

Na Śląsku związków szkoły i teatru można się dopatrzyć już w XIV–XV 
wieku, kiedy to w znaczniejszych miastach grywano łacińskie i także nie-
mieckojęzyczne misteria wielkotygodniowe o charakterze religijnym (łac. 
dramata sacra; pasyjne-wielkopiątkowe i rezurekcyjne). Ponieważ szkoły 
były połączone organizacyjnie z kościołami parafialnymi i klasztorami, 
uczniowie z natury rzeczy brali udział w tych religijnych przedstawieniach, 
które z czasem trafiły do szkół. Niestety nie wiemy, czy takie misteria trafiły 
do innych skupisk ludności pochodzenia niemieckiego w Polsce. Jedynym 
zachowanym śladem wystawienia takiego misterium jest zapis w księgach 
przystołecznego Kazimierza, że w 1377 roku rajcy miejscy uiścili 6 groszy 
srebrem za ludus paschali, co dowodzi, że przedstawienie wielkopostne 
wykonane zostało przez wykonawców świeckich, czyli że nie był to dra-
mat liturgiczny, lecz misterium rezurekcyjne o nieznanym dziś tekście141. 

140 Por.: T. Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa 1997, s. 106–107. Por. też: J. Okoń, 
Wstęp, [w:] Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia, Wrocław 1090, s. XII–XIII. 
– Jan Okoń uznał wystawianie jasełek – mimo ich bardzo skromnej formy (żłobków, 
wystawianych po kościołach w ślad za inicjatywą św. Franciszka z Asyżu) – za początek 
nowego rodzaj dramatu religijnego na Boże Narodzenie – pastorałek.

141 Por.: J. Budzyński, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od śre-
dniowiecza do oświecenia, s. 40 i n; por. też: T. Witczak, Literatura średniowiecza..., 
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Tadeusz Witczak przypuszcza, że już w XV wieku w szkołach para-
fialnych pojawiły się parateatralne imprezy żakowskie. Były nimi obrzęd 
inicjacji szkolnej najmłodszych – obchody dnia świętego Gawła, i zrodzone 
w Alzacji obchody zwane – „gregoriankami”142, które prawdopodobnie ob-
chodzono wśród Niemców krakowskich, a następnie i w innych miastach 
Polski, już w XV wieku. W czasie uroczystości pochód wiódł żakowskiego 
„biskupa” z „kapelanami”, albo „papieża” z „kardynałami”; słuchano również 
rymowanego kazania i śpiewano143. 

Pierwsze towarzystwa w celu przedstawienia kilku sztuk humanistycz-
nych zorganizowali w Krakowie w latach 1516 i 1522 nauczyciele bursy 
Jerozolimskiej. Autorami widowisk byli, pozostający pod opieką nauczycieli, 
mieszkający w bursie uczniowie wywodzący się ze znakomitych rodzin. 
Wystawili oni dialogi humanistów niemieckich – Lochera, Gnapheusa 
i innych. Sztukę Jakóba Lochera o Odyseuszu: „Ulissis prudentia in ad-
versis” odegrali żacy w obecności króla Zygmunta I i jego dworu w 1516, 
na zamku królewskim w Krakowie. Wielkim powodzeniem cieszyło się 
też, będące rodzajem moralitetu karnawałowego, widowisko wystawione 
w 1522 roku, w obecności króla Zygmunta i królowej Bony, „Sąd Parysa, 
królewicza trojańskiego”144. Lwowscy żacy uświetniali festyny mieszczań-
skie „komediami” łacińskimi i polskimi (kilka z nich ocalało w całości lub 
fragmentach). Wśród nich wyróżniały się oryginalna „Tragedia żebracza”145 
i komedie religijnej polemiki, twórców protestanckich szydzących z ka-
tolików, ich postów i obrzędów oraz autorów katolickich oskarżających 
różnowierców o odchodzenie od tradycji146. 

s. 108; Stanisław Windakiewicz zaliczył to przedstawienie do tzw. „ludusów”. Pisał: obok 
officiów (sięgających korzeniami w Europie do X, a w Polsce do XII wieku) i misteriów 
wystawiano w Polsce tzw. „Ludusy”. To do nich odnoszą się breva papieskie i nadają 
im predykat „theatrales”. Przedstawienia takie pojawiały się w Europie już w XIII wieku 
i często używano w nich języków krajowych. Przytacza w swej pracy dwa przykłady 
wystawiania takich przedstawień w Polsce w XIV wieku (Kazimierz pod Krakowem 
w 1377 roku i Ogrojec). Zdaniem Stanisława Windakiewicza „ludus” była to nazwa tech-
niczna na oznaczenie szerszego widowiska religijnego niż oficja, a szczuplejszego niż 
właściwe misteria. Gry takie pojawiają się w XIII wieku i często posługują się językami 
krajowymi. Por.: S. Windakiewicz, dz. cyt., s. 18.

142 Obchodzonym w marcu „gregoriankom” patronował papież Grzegorz Wielki.
143 Por. T. Witczak, Literatura średniowiecza, ... s. 110.
144 „Sąd Parysa, królewicza trojańskiego”, przeróbka z Lochera „Iudicium Paridis” przez 

nieznanego autora, 1542.
145 Wydana w formie dialogu w 1551 roku, w Krakowie. Tematem tego utworu była plaga 

ówczesnej Polski – żebractwo.
146 Por. S. Windakiewicz, Pierwsze kompanie aktorów w Polsce, Kraków 1893, s. 6; Teatr 

i dramat, [w:] Encyklopedia Staropolska, opr. Aleksander Brückner, t. II (n-ż), Warszawa 
1990, s. 702. Por. też: Dramat Staropolski od początków do powstania sceny narodowej. 
Bibliografia, t. 1, Wrocław 1965, s. 407–410, „Ulissis prudentia in adversis”, s. 335–336; 
W. Chomętowski, Dzieje teatru polskiego. Od najdawniejszych czasów do 1750 roku, 
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Nieco później podobne przedstawienia zaczęli wystawiać krakowscy 
dominikanie, którzy jednak nadali im trochę odmienny (religijny) charak-
ter. Przypuszczalnie również siłami uczniów, wystawili oni publicznie dwa 
misteria polskie, mianowicie „Historię o św. Janie Chrzcicielu” w roku 1518 
oraz misterium (wielki cykl pasyjny) „Historię Ukrzyżowania Pańskiego” 
w 108 scenach z udziałem 60 (w tym alegorycznych) postaci, datowane na 
rok 1533 i zdradzające pokrewieństwo z „Rozmyślaniami Dominikańskimi”. 
Wkrótce później doszło do powstania kompanii składającej się przypusz-
czalnie z uczniów i rybałtów szkół miejskich, która w czasie karnawału 
dawała przedstawienia w domach prywatnych (1555, 1569)147. 

Głośna była również kompania częstochowska, która wystawiała mi-
sterium wielkanocne Mikołaja z Wilkowiecka „Historyja o Chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim” (ok.1580). Niestety, wiele oryginalnych tek-
stów z tego okresu, przeważnie anonimowych, zaginęło. Tematem tych 
sztuk były wątki ze Starego lub Nowego Testamentu, niektóre nawiązywały 
do mitologii. Z dramatów, którym tematu dostarczał Nowy Testament, 
zachowała się w rękopisie horodeckim w całości sztuka „Joachim i Anna 
albo Komedya o niepłodności Anny św. z Joachimem mężem jej, których 
w dziewięćdziesiąt lat uraczył P. Bóg Potomstwem Błogosławioną Panna 
Marią między czorkami Syońskimi nigdy nieporównaną”. Zachowały się 
też nieliczne wzmianki o dramatach osnutych na mitologii starożytnej148. 

Teatr popularny, wprawdzie nie szkolny, ale tworzony przy współudziale 
żaków – był jednym z ważniejszych elementów teatru staropolskiego. Ko-
medie szkolne znajdujące się w repertuarze ludowym żaków krakowskich 
i lwowskich pod względem frywolności porównywalne były z Terencju-
szem. Spośród tych, które się zachowały, na uwagę zasługują „Komedia 
rybałtowska nowa” (1614) i Jurkowskiego „Tragedia o polskim Scylurusie”. 
Świecki teatr żakowski, będący wytworem kultury mieszczańskiej, przetrwał 
aż do XVIII wieku149. 

Teatr żaków i pauprów łączył elementy dawnych widowisk kościel-
nych z ludowymi i farsowymi. Studenci wystawiali również moralitety 
i sztuki oparte na motywach starożytnych. W dziejach świeckiego teatru 
szkolnego na wyróżnienie zasługują przedstawienia urządzane w szkołach 
nowodworskich, podległych krakowskiej Akademii. Za wzorem Akademii 
Krakowskiej przedstawienia organizowały również akademie Zamojska, 
Poznańska i Chełmińska. 

Warszawa 1870, s. 23–25; por. też: J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu 
w Polsce, Warszawa 1981, s. 102.

147 Por. S. Windakiewicz, Pierwsze kompanie aktorów..., s. 6–7; por. też: T. Witczak, Lite-
ratura..., s. 108.

148 Por.: W. Hahn, Literatura dramatyczna w Polsce XVI w., Lwów 1906, s. 48–60.
149 Por.: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków 1974, s. 9.
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Teatr szkolny jezuitów 

W rozwoju polskich teatrów szkolnych znaczącą rolę odegrał zakon je-
zuitów, który za swój główny cel uznawał wychowanie młodzieży w duchu 
odnowionego katolicyzmu. Pierwsi jezuici przybyli do Polski na zapro-
szenie kardynała Stanisława Hozjusza w 1564 roku – działali tu do czasu 
kasaty zakonu w 1773 roku (na ziemiach zabranych do lat trzydziestych 
XIX wieku). Rola tego zakonu w rozwoju teatru i dramaturgii w Polsce 
była zaiste ogromna. 

Jezuici nie stworzyli własnego systemu szkolnictwa. Przejmując system 
szkół humanistycznych, dostosowali go do swych podstawowych celów 
wychowawczych. Humanizm uprawiał kult słowa i formy, dla których 
idealny wzór odkrył w kulturze grecko-rzymskiej. Jezuici dołączyli do tego 
pobożność i moralność. Również teatr szkolny przejęli jezuici wraz ze 
szkolnictwem renesansowym. Teatr ten miał w ich zamyśle pełnić funkcje 
wychowawcze dla młodzieży i reprezentacyjne oraz oświatowe wobec 
społeczeństwa150. 

Ignacy Loyola, rozumiejąc doniosłość teatru jako środka oddziaływania 
na młodzież i szerokie rzesze społeczeństwa, nie krępował działalności 
teatralnej rygorami, które wprowadzono dopiero pod koniec XVI wieku. 
Szkoły i teatry jezuickie funkcjonowały według pewnych europejskich 
norm, które ostatecznie ustaliła wersja „Ratio studiorum” z 1599 roku, 
będąca podstawowym zbiorem zasad i reguł dotyczących szkoły i teatru. 
Historia towarzyszącego szkole teatru jezuickiego rozpoczęła się już w roku 
1566151 (rok po przybyciu zakonu do Polski) inscenizacją w Pułtusku włą-
czoną w oktawę uroczystości Bożego Ciała. Wkrótce teatr jezuicki rozpoczął 
swą działalność na terenie całego kraju od Braniewa po Połock i Lublin152. 

150 Por. J. Okoń, Wstęp, [w:] Dramaty eucharystyczne jezuitów, opr. J. Okoń, Warszawa 1992, 
s. 6. Opierano się głównie na założeniach największego pedagoga humanistycznego, Jana 
Ludwika Vivesa (1492–1540). Był on propagatorem poglądowości w nauczaniu i prze-
ciwnikiem wychowania scholastycznego oraz zwolennikiem wychowania państwowego.

151 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1893, s. 1; 
por. też: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933, 
s. 431 (przyp.1); T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie 
szkolnym w Polsce, „Meander” 1961, z. 1. s. 28.

152 W XVI wieku czynne były cztery teatry: w Pułtusku (od 1571), Poznaniu (od 1573), 
Wilnie (1574) i Kaliszu (1588). W XVII wieku przybyło 16 nowych teatrów jezuickich: 
we Lwowie, Lublinie, Warszawie, Krożnie, Pińsku, Toruniu, Gdańsku, Krożach, Nowo-
gródku, Piotrkowie, Płocku, Karwie, Mińsku, Przemyślu i Sandomierzu. W XVIII wieku 
przybyło jeszcze 9: w Brunsberdze, Drohiczynie, Słucku, Nieświeżu, Połocku, Ostrogu, 
Rowie, Witebsku, i Słonimie. Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej 
Polsce, Polska Akademia Umiejętności, Wydział Filologiczny, Rozprawy, t. LXI, nr 2, 
s.31. Na Śląsku kolegia jezuickie istniały w Kłodzku, Wrocławiu i w Głogowie. Scenę 
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Kolegia, w których nie było teatru, należały wówczas do rzadkości. Wiele 
z nich miało sceny doskonale wyposażone w periaktoi153, flugi, zapadnie, 
urządzenia do regulacji światła. W Warszawie w 1678 roku otwarto dla 
teatru szkolnego nawet osobny budynek154. 

Pod pojęciem teatru szkolnego jezuitów rozumiemy nie tylko ich dzia-
łalność stricte teatralną, polegającą na wystawianiu przedstawień (w tym 
sztuk pełnospektaklowych) tak dla wychowanków szkół, jak i dla szerszej 
publiczności, ale też inne formy wykorzystywania teatru w procesie dy-
daktycznym (np. sądy prawne) oraz innej działalności szkoły (np. występy 
panegiryczne). W każdej z tych form obserwujemy zmiany, które wynikały 
m.in. z doskonalenia bazy teatralnej szkół, gromadzenia doświadczeń i ko-
rzystania z dorobku dramaturgii europejskiej, a także z sytuacji politycznej, 
religijnej i społecznej. Niektórzy z historyków zajmujący się zagadnieniem 
scen jezuickich (Windakiewicz155, Lewański156) działalność scen jezuickich 
poddają periodyzacji. Ma ona charakter dyskusyjny i trudno w niej o precy-
zję, tak ze względu na niekompletność źródeł, jak również z tego powodu, 
że autorzy często ograniczają się do analiz zjawiska w kilku wybranych 
kolegiach jezuickich157. Nie wgłębiając się w to zagadnienie ograniczę się 
do ukazania rozwoju poszczególnych form teatru jezuickiego. 

Przedstawienia w teatrze jezuickim nazywały się „declamationes, actus, 
exhibiciones”158. Zasadniczą ich formą były „dialogi particulares rhetorum”, 

toruńską zorganizowano dopiero w 1640 roku. Por.: S. Salmonowicz, Z dziejów teatru 
szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego w XVII–XVIII wieku, „Zapiski Historyczne” 
1990, z. 1, s. 48. Pierwsze przedstawienie teatralne na scenie jezuickiej w Grudziądzu 
miało miejsce w 1680 roku. Por. H. Rucińska, Ze studiów nad dziejami..., s. 44.

153 Periaktoi – wieże-graniastosłupy z malowanymi dekoracjami obracające się dokoła własnej 
osi. ; w tle ustawiano przecięte na połowę prospekty odpowiadające ilości dekoracji. 
Por.: B. Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 
1971, s. 13.

154 Por.: J. Lewański, Studia nad dramatami polskiego odrodzenia, Wrocław 1956, s. 217.
155 Stanisław Windakiewicz oceniając działalność teatralną jezuitów zauważył, że: w produkcji 

teatralnej kollegiów jezuickich panuje przerażająca przeciętność, brak w niej postępu, 
gatunki raz przyjęte utrzymują się na nich przez całe stulecia i nierzadko można zauwa-
żyć, że takie same sztuki, jakie pisano w Pułtusku w XVI wieku, pojawiają się w Kaliszu 
jeszcze w XVIII wieku. S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich..., s. 11.

156 Por. J. Lewański, Słowo wstępne, [w:] J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru 
szkolnego w Polsce, Wrocław 1957, s. VII–IX; por. też: B. Nadolski, Teatr szkolny gim-
nazjum toruńskiego w XVII i XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 1966, z. 17, s. 117–156, Dramaty staropolskie.... Wstęp, s. 63–64 
(uwagi dotyczące dramatu jezuickiego) i s. 75 (uwagi dotyczące dramatu pijarskiego).

157 Por.: S. Salmonowicz, Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681–1817, [w:] 
Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 17, Fi-
lologia Polska VI, Toruń 1966, s.117–121; S. Bednarski, dz. cyt. s. 22–24; J. Budzyński, 
Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996, s. 31.

158 Pierwsze zachowane deklamacje pochodzą z końca XVII wieku. Są to: „Preludium ora-
torium electionis regis” (1697) i powstała również w latach dziewięćdziesiątych mowa 
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które odbywały się kilkakroć do roku i trwały pół godziny. Grano je naj-
częściej w ubiorach codziennych, gdyż deklamacje według zaleceń prze-
pisów nie wymagały kostiumów. Deklamacje wygłaszano zbiorowo lub 
jednostkowo, niejednokrotnie wzbogacając je śpiewem i muzyką z udziałem 
większej ilości osób. Były to popisy deklamatorskie (recytowania poezji 
i wygłaszania mów) ściśle prywatne, w murach kolegialnych zamknięte; 
widzami ich byli sami uczniowie i profesorowie, z obcych mogli je oglądać 
tylko rodzice lub krewni chłopców grających. Dialogi te od pór, w których 
je prezentowano, zwano „declamatio menstrua” lub „subbativa”. Treść recy-
towanych utworów dotyczyła najczęściej tematów religijnych, patriotycznych 
i okolicznościowych, pojawiały się też deklamacje poświęcone kulturze lite-
rackiej159. Tematy do dialogów czerpano ze Starego Testamentu (np. dialog 
wierszowany polski o „Dawidzie i Goliacie” według ks. Załęskiego), mniej 
często z Nowego Testamentu, a także z żywotów świętych (np. napisany 
w języku łacińskim „Dialog o świętym Janie Damasceńskim”, Pułtusk)160 
lub z wydarzeń historycznych. Pojawiały się też dialogi alegoryczne, o cha-
rakterze obyczajowym, umoralniającym i społecznym. Cel wychowawczy, 
umoralniający, obecny był właściwie we wszystkich dialogach. 

W okresie karnawału dla rozrywki dawano dialogi nieco swobodniejsze, 
jak gdyby zaimprowizowane, to znaczy, że ściśle z kursem nauki się nie 
łączyły. I te jednak miały charakter prywatny i stanowiły zabawę tylko 
mieszkańców danego kolegium161. Młodzież w szkołach jezuickich przygo-
towywała również (jako pierwsza w Polsce) dialogi na Boże Narodzenie 
– pastorałki. Posiadamy zapisy o dziewięciu takich występach w szkołach 
jezuickich w XVI wieku. W XVII wieku odnotowano w szkołach jezuickich 
już dwadzieścia trzy takie występy. Pastorałki były jednak tylko niewielką 
częścią działalności teatralnej tych scen. Tradycja ich przetrwała i w wieku 
XVIII, do czasu rozwiązania zakonu jezuitów. Niestety nie posiadamy doku-
mentacji na temat pastorałek w pozostałych szkołach zakonnych. Przepisy 
zakonne zatwierdzone przez generała zakonu zezwalały, by raz na rok wy-
chowankowie mogli pokazać przedstawienie szerszej publiczności. Okazję 
do przedstawień stałych stanowiły daty i terminy ważne w roku szkolnym 

łacińska „Caput Ciceronis truncatum ab Antonio cum manibus pro rostris Romanis posi-
tum vivit in pratoribus Sabbato”. „Consiliorum praxis Lublini” (1698) jest szeregiem mów 
odnoszących się do sejmu – łacińskich dla posłów zagranicznych, a polskich dla sena-
torów. „Funus ill. Josephi Słuszka castellani vilnensis Leopoli” (1702) zawiera wiązankę 
mów pogrzebowych zakończonych podziękowaniem dla rodziny. Sacra Regni Maiestas 
Polonorum innixa lege „Rex catholicus esto” jest rozprawą Mieszka I z Władysławem 
Jagiełłą, mówiącą o tym, że król polski powinien być katolikiem. Por.: S. Windakiewicz, 
Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1893, s. 16.

159 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Polska Akademia 
Umiejętności. Wydział Filologiczny. Rozprawy, t. LXI, nr 2, Kraków 1922, s. 27–31.

160 Por.: W. Hahn, Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku, Lwów 1906, s. 100. 
161 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1922, s. 7.
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i kościelnym. Było to przedstawienie „cum apparatu solemni et scenico”, 
na którym był dozwolony prolog w języku krajowym, gdzie posłużyć się 
było można kostiumami i gdzie nawet występować mogła „persona cum 
vestitu muliebri”, ale bardzo rzadko i to w poważnych rolach matron. Na 
przedstawienia te dopuszczani byli postronni widzowie, z kobiet jednak 
tylko znakomite panie, usadawiane zawsze na odosobnionym miejscu. 
Przedstawienia te zwały się „declamatio maior”, często z okazji ich wysta-
wiania wydawano drukowane programy162. 

Przez prawie dwieście pięćdziesiąt lat nieprzerwanego istnienia scena 
jezuicka musiała oczywiście ewoluować. Zmiany te dotyczyły zarówno 
sposobu wystawiania widowisk, jak też i okoliczności oraz tematów przed-
stawień. Jan Okoń zauważył np., że w XVI wieku w teatrze jezuickim 
dominowała scena szkolna, obejmująca występy na otwarcie i zakończenie 
roku szkolnego, zaś przedstawienia o charakterze religijnym lub okazjonal-
nym (politycznym bądź panegirycznym) wystawiano mniej często. W XVII 
wieku teatr szkolny przestawał służyć bezpośrednio celom dydaktycznym; 
częstotliwość przedstawień szkolnych zmniejszyła się, wzrosła zaś liczba 
przedstawień religijnych i okazjonalnych163. 

Zgodnie z założeniami Soboru Trydenckiego (1543–1563), model wycho-
wawczego oddziaływania teatru jezuickiego łączył się z preferencją tematyki 
religijnej. Początkowo na repertuar składały się, szczególnie częste, dialogi 
panegiryczne na cześć biskupów i mecenasów kolegiów164, czasami widowi-
ska panegiryczne przybierały formę sztuk pełnospektaklowych tematycznie 
związanych z honorowaną osobą165. Repertuar dopełniały dialogi pasyjne 
oraz pastoralne. Luźne pierwotnie deklamacje i proste dialogi stawały się 
z biegiem lat dramatami o rozbudowanej fabule. W teatrze jezuickim 
pojawił się dramat eucharystyczny. Już pod koniec XVI wieku w Wilnie 
i Kaliszu wystawiano dialogi alegoryczne o treści moralizującej (np. „Her-
cules in bivio”, Kalisz 1586). Tematy dialogów dotyczyły najczęściej kwestii 
moralnych (rozkosz, cnota), wyboru stanu i filozofii chrześcijańskiej166. 

Z czasem na scenach szkolnych kolegiów jezuickich pojawiły się tragedie 
i komedie167. Wpływał na to naturalny proces wynikający z narastania wła-

162 Por.: tamże, s. 8.
163 Por.: J. Okoń, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce. (Rodzimość i europejskość), War-

szawa 2006, s. 106.
164 Por: Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, opr. J. Okoń, Warszawa 1992, s. 9–11; 

por. też: E. Kotarski, Gdańsk literacki (Do końca XVIII wieku), Gdańsk 1997, s. 58 i 95; 
I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1764–1765), 
Wrocław 1974, s. 123–130; S. Bednarski, dz. cyt., s. 436; L. Piechnik, Początki Akademii 
Wileńskiej 1570–1599, Rzym 1984, s. 99–100.

165 Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996, s. 98.
166 Por.: W. Hahn, Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku, Lwów 1906, s. 99 i n.
167 Jezuita ks. Stanisław Bednarski podzielił sztuki teatru jezuickiego na pięć grup. Do pierw-

szej zaliczył sztuki o charakterze misteryjnym, przedstawiające wprost lub pod obrazem 
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snych doświadczeń, a także konkurencja z protestantami czy zapożyczanie 
doświadczeń sceny świeckiej. Wystawiano sztuki autorów humanistycznych, 
antycznych (najczęściej rzymskich) lub autorstwa jezuitów, wykładowców 
w kolegiach polskich oraz tłumaczenia. Tematy do sztuk czerpano z Biblii, 
motywów antycznych, hagiografii oraz z wydarzeń historycznych – roczni-
cowych lub okolicznościowych (np. dworskich)168. W XVIII wieku na sceny 
jezuickie trafią też sztuki autorów francuskich. Teatr jezuicki, podobnie jak 
protestancki, sięgał do literatury antycznej zwłaszcza Rzymu, z tą jednak 
różnicą, że wystawiając dzieła Plauta lub Terencjusza, poddawał je ostrej 
cenzurze obyczajowej169. Jak pisała Regina Schächterówna, ostrzyżony 
i oczyszczony Plautus, w skromnej i zmienionej szacie był tylko cieniem 
swej żywiołowej pierwotnej rubaszności. W gimnazjum jezuickim w Stani-
sławowie nawet i w tej szacie rzadko wpuszczano go na scenę170. 

Epicyzacja fabuły dokonywała się w obrębie tematów biblijnych, zwłasz-
cza starotestamentowych (np. o Józefie egipskim, Grodno 1650). Objęła 
też, choć w znacznie mniejszym stopniu, wątki Nowego Testamentu, wy-
brane właśnie pod kątem wartości epickiej (jak o synu marnotrawnym, 
m.in. w Krożach 1676). W Wilnie w 1574 roku na otwarcie semestru 
wystawiono tragedię „Jephte”171, której treść zaczerpnięto ze Starego Testa-
mentu. Większe możliwości dawała jednak tematyka historyczna a nawet 

symbolu pewne dogmaty czy fakty wiary katolickiej (misteria i dialogi pasyjne), których 
celem było wzbudzenie uczuć religijnych, np. współczucia z Chrystusem cierpiącym. 
Drugą grupę stanowiły sztuki religijne o tendencji moralnej, sławiące męstwo w wierze na 
przykładach męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa lub z nowych terenów 
misyjnych. Do trzeciej grupy Bednarski zaliczył tragedie i dramaty historyczno-narracyjne, 
nieposiadające wybitnego morału, stanowiącego ideową treść utworu. Czwarta grupa, 
najliczniejsza, obejmowała resztę tragedii, komedii i dialogi o tendencjach obyczajowych. 
Chwalono w nich cnoty prywatne i obywatelskie, ganiono lub wyśmiewano wady, 
głupotę i przewrotność ludzką, a przede wszystkim wady młodzieży. Utwory wyłącznie 
panegiryczne wyodrębnione zostały jako piąta grupa, przedstawiająca – zdaniem autora 
– najmniejszą wartość. Por.: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, 
Kraków 1933, s. 432–433. 

168 Por.: J. Budzyński, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od 
średniowiecza do oświecenia, Kielce 1996, s. 38; por. też: J. Budzyński, Dramat i teatr 
szkolny na Śląsku (XVI–XVII w.), Katowice 1996, s. 103–104.

169 Autorzy hasła w Encyklopedii wiedzy o jezuitach... twierdzą, że antyk był źródłem 
pierwszych wzorów literackich dla dramaturgów i teoretyków jezuickich. W jego duchu 
powstały pierwsze poetyki szkół jezuickich. Już pierwszy jezuicki podręcznik Jakuba 
Pontanusa „Poeticarum institutionum libri tres” (Ig 1594), popularny w Polsce, zalecał 
epopeje, komedie i tragedie, wskazując wzory zarówno starożytne, jak i renesansowe. 
Por.: Hasło– Teatr jezuicki, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach polski i Litwy 
1564–1995, opr. L. Grzebień, Kraków 2004, s. 686.

170 R. Schächterówna, Teatr szkolny w latach 1745–52, [w:] Księga Pamiątkowa (pierwszego) 
I Gimnazjum Państwowego im. Mieczysława Romanowskiego w Stanisławowie, wydana 
z okazji uroczystości jubileuszowych zjazdu byłych uczniów w dniach 21-go do 22-go 
września 1928, opr. Cz. Chowaniec i in., Stanisławów 1929, s. 126.

171 Wydana drukiem : J. Zawicki, Jeftes, Kraków 1587.
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współczesna. Pierwszą w postaci obrazów alegorycznych wprowadziły już 
wileńskie procesje z lat 1614–1615 i 1623–1631. Włączono ją również do 
teatru (dramat o Wilhelmie księciu Akwitanii, Nieśwież 1616, czy o bitwie 
pod Grunwaldem w sztuce „Władysław Jagiełło król Polski”, Pińsk 1663). 
Obrazy historyczne ulegały uwspółcześnieniu172. 

W dramatach widać wpływy Wergiliusza, a także Horacego i Owidiu-
sza. Na rozwój tragedii w teatrze jezuickim oddziaływały tragedie Seneki 
(łącznie z „Okatawią”)173. Jan Popłatek tłumaczy zainteresowanie dramatur-
gii jezuickiej antyczną literaturą dramatyczną względami moralizatorskimi. 
Motywy antyczne wykorzystywano do ukazania takich wad ludzkich jak 
pijaństwo, pycha, gniew, zazdrość itp. Taką na przykład komedią, pozwa-
lającą wyszydzić chciwość, były „Aulularia”, podobnie grany w 1588 roku 
w Kaliszu „Philoplutus” czy będący przeróbką plautowskiej „Skrzynkowej” 
utwór „De contemnendo honore” wystawiany w 1597 roku. Do sztuk 
piętnujących pijaństwo należał utwór „Spiritus Procellarum e cella vinaria 
excitus a Cambyse Persarum” grany w kolegium nieświeskim 18 lutego 
1730 roku, w którym bohater, Kambizes, w szale pijackim każe zabić 
najpierw Smerdysa, następnie traci syna zabójcy, jego samego, a wreszcie 
sam ginie samobójczą śmiercią. Zgubne skutki pychy i żądzy zaszczytów 
ukazane są w sztuce jezuity J. Drewsa „Drama tragicum Seianus fortunae 
victima” wystawionej w kolegium wileńskim 11 lutego 1673 roku174. Zda-
niem Popłatka w teatrze szkolnym jezuitów już w XVII wieku dążono do 
eliminacji wszelkich wątków mitologicznych, czego domagał się np. w 1684 
roku generał Karol de Noyelle175. 

Na scenie toruńskiej wystawiano komedie Plauta, Terencjusza i Senekę, 
bądź wykorzystywano dla inscenizacji retoryczne teksty Cicerona. Stanisław 
Salmonowicz wśród interesujących inscenizacji wymienia też opracowanie 
dramatyczne „Etiopik” Heliodora (oparte na przekładzie Warszewickiego 
z greki na łacinę), oraz dialog „Tymon” (według Lukiana, 1671). Wśród 
pozycji oryginalnych osnutych na tematyce antycznej toruński historyk 
wymienia tragedię profesora Hartknocha o królu ateńskim Kordusie, graną 
w 5 aktach z chórami greckimi (1679) i udramatyzowaną kronikę z życia 
Aleksandra Wielkiego (1713), pióra prorektora Schutza wystawioną w 10 ak-

172 Por.: Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, opr. J. Okoń, Warszawa 1992, s. 8–16; 
por.: I. Kadulska, Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego” 1972, nr 1, s. 27.

173 Por.: L. Winniczuk, Plaut w jezuickiej komedii szkolnej. „Odostratocles”, „Meander” 1967, 
z. 5, s. 226; R. Schächterówna, dz. cyt., s. 126; T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich 
funkcja w jezuickim dramacie szkolnym w Polsce, „Meander” 1961, z. 1, s.26–43 i z. 2, 
s. 99–112.

174 Por.: T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich funkcje w jezuickim dramacie szkolnym 
w Polsce, „Meander” 1961, z. 1, s. 38.

175 Por.: J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957, 
s. 18–19.
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tach i 55 scenach ze śpiewami i muzyką. Sztuka nie miała zachowanej 
jedności miejsca i czasu, a temat jej oparł autor na dziełach Justyna i Plu-
tarcha176. Od połowy XVII wieku w toruńskim teatrze jezuickim dominuje 
tematyka religijna177. 

W teatrze jezuickim wystawiano przedstawienia religijne (związane ze 
świętami Bożego Narodzenia, Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała, uroczy-
stościami ku czci św. Stanisława Kostki, św. Ksawerego, Matki Boskiej), 
inscenizacje sztuk w okresie karnawałowym łączono często – nawet jeśli 
sama sztuka miała charakter poważny – z intermediami natury lżejszej, 
zwykle o charakterze satyrycznym, obyczajowym, i poważne przedstawienia 
sceniczne, o tematyce bądź biblijnej, bądź czerpanej z dziejów antycznych 
najczęściej w związku z uroczystościami zakończenia roku szkolnego. 
Czasami przedstawienia teatralne odbywały się również w związku z po-
czątkiemroku szkolnego178. 

Wychowawczą rolę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości 
religijne, pełniły w szkołach jezuickich dialogi hagiograficzne. Dostrzega-
my to na przykład już w tytule wystawionego w 1670 roku we Lwowie 
dialogu „Jasność nieomylnej prawdy, że błogosławiony Stanisław Kostka 
S.J. narodu polskiego y W. X. Lit. Patron osobliwy słusznie iest uczczony, 
od szlachetnej młodzi...”179. W XVIII wieku w szkołach jezuickich nastąpiła 
intensyfikacja kultu bohaterów świeckich. Było to wynikiem zatwierdzenia 
beatyfikacji bł. Jana Franciszka Regisa, a następnie w latach 1727–1728 
kanonizacji świętych: Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi. Obchody 
tych prestiżowych wydarzeń trwały zwyczajowo całą oktawę. Kronikarze 
pisali o powszechnym uznaniu dla tych wypełnionych efektami obchodów 
i inscenizacji. Okazałą świetnością cechowały się również spektakle towa-
rzyszące uroczystościom bądź wystawiane niezależnie od ośmiodniowych 
obchodów. Wystawiony przykładowo w Samborze w 1717 roku dramat 
„Atlas christianissimi orbis, b. Joannes Franciscus Regis S.I.” przedstawiał 

176 Por.: S. Salmonowicz, Imprezy szkolne w gimnazjum Toruńskim jako element dydak-
tyki i wychowania w dobie baroku i oświecenia (1660–1793), [w:] Księga Pamiątkowa 
400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, t. I (XVI–XVIII w.), pod red. Z. Zdrój-
kowskiego, Toruń 1972, s. 148.

177 W gimnazjum toruńskim w repertuarze pojawiają się sztuki o tytułach: „Bezbożność 
świata” (Inpietas Mundi, 1675), „Wróżby odnoszące się do Chrystusa” (1678), „Krzyż 
Pana Chrystusa” (1709), „Cena krwi Zbawiciela dla naszego zbawienia” (1740). Często 
wystawiano w tym okresie również misteria wielkanocne lub bożonarodzeniowe: „Mi-
sterium bożonarodzeniowe” (1676), „Chrystus cierpiący” (1689), „Prorok Jonasz” (1714), 
„Bezbożność Kajfasza” (1719), „Józef udręczony i w chwale wyniesiony” (1723). Pełny 
zestaw tytułów podaje Bronisław Nadolski. Por.: B. Nadolski, Teatr szkolny gimnazjum 
toruńskiego w XVII–XVIII wieku..., s. 122–123.

178 Por.: S. Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego 
w XVII–XVIII wieku, „Zapiski Historyczne” 1990, z. 1, s. 46–47.

179 Por.: tamże, s. 141–142.
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w antyprologu błogosławionego jako niemowlę w kołysce straszone przez 
Furie i Potwory. 

Warto zauważyć, że już wcześniej jezuici lubili szczególnie uwieczniać 
świętych związanych z ich zakonem180, często organizując powiązane z ju-
bileuszami przedstawienia. Okazjami do występów były rocznice fundacji 
zakonnych, kanonizacji, sprowadzenia relikwii czy odsłonięcia nowych 
ołtarzy181. Zachowały się także programy takich widowisk na dwusetną 
rocznicę założenia zakonu. Jak stwierdził Stanisław Windakiewicz, jezu-
ici przyzwyczaili Polaków do święcenia różnego rodzaju jubileuszów182. 
Zwyczaj wystawiania sztuk podnoszących temat męczeńskiej śmierci 
błogosławionego Stanisława Kostki trwał jeszcze w XVIII wieku. W 1738 
roku w Lublinie w czasie kadencji trybunału odegrano pięcioaktową „Ak-
tię o męczeństwie św. Stanisława”183. Sztuki te miały głównie charakter 
religijno-wychowawczy. Zdaniem badacza dziejów kolegium lubelskiego, 
ks. Ludwika Zalewskiego, ani jedna z wystawianych w Lublinie sztuk nie 
posiada wartości literackich i artystycznych184. 

180 Z zachowanego programu szkoły w Reszlu dowiadujemy się o kreowaniu tu sławy 
świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi. W Poznaniu w 1738 roku, po kanoniza-
cji św. Franciszka, wystawiono spektakl „Sol Franciae, sanctus Joannes Franciscus Regis 
SI” składający się z 12 żywych obrazów. Eksponowanie cudów dla dobra wiary i religii 
łączono także z kultem misjonarza Indii – św. Franciszka Ksawerego. W kult świętych 
jezuitów wpisana była też opieka nad losami kraju. W sztuce „Polus polonus, sole, non 
solio biceps” (Braniewo, 1728) święci Stanisław Kostka i Alojzy Gonzaga cudownie wspo-
magają Polaków walczących w bitwach pod Chocimiem i pod Smoleńskiem. W połowie 
XVIII wieku obaj święci zostaną w oświeceniowym dramacie jezuickim wykreowani na 
przykłady postaw młodzieńczych; obrazy cudów ustąpią, głównie w twórczości Woj-
ciecha Męcińskiego, psychologicznym portretom wytrwałości i żarliwości religijnej. Nie 
oznaczało to jednak odejścia od dramatów opartych na cudownej i nadprzyrodzonej 
motywacji zdarzeń. Por.: I. Kadulska, Wstęp, [w:] Teatr jezuicki w XVIII i XIX wieku 
w Polsce..., s. 15–16. 

181 W Lublinie odegrano w 1632 roku „Wizerunek obrony królestwa polskiego przez bł. 
Stanisława Kostkę S. J., patrona Korony polskiej, z rewelacji jednej poważnej, która jest 
autentykowana w procesie kaliskim przed komisarzami stolicy apostolskiej, urzędownie 
wymienionym wyjęty i od młodzi szlacheckiej w kolegium lubelskim S. J. r 1832 na 
teatrum wystawiony”. Por.: L. Zalewski, Teatr kolegium jezuitów w Lublinie, „Pamiętnik 
Lubelski” 1938, s. 325. W 1638 roku podczas kadencji trybunału grano „tragedię” o bł. 
Stanisławie Kostce napisaną przez Jana Kazimierza Darowskiego. Por.: Tamże. Zacho-
wał się też dialog pt. „Kościół od herezji obroniony przez zakon S. J.”, wystawiony na 
stuletni jubileusz 1640 roku w Lublinie, i takiż program wydany w Kaliszu p.t. „Akt 
triumfalny albo triumf zakonu Soc. Jesu z Europy i Nowego Świata”. Por.: S. Windakie-
wicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Polska Akademia Umiejętności. Wydział 
Filologiczny. Rozprawy, t. LXI nr 2, Kraków 1922, s. 10.

182 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Polska Akademia 
Umiejętności. Wydział Filologiczny. Rozprawy, t. LXI nr 2, Kraków 1922, s. 10.

183 Por.: L. Zalewski, dz. cyt., s. 325.
184 Por. tamże, s. 330.
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W dramatach wystawianych w szkołach jezuickich podejmowano 
również tematy kontreformacyjne185. Szkolnictwo jezuickie miało zasięg 
ponadkrajowy, ich misje sięgały nawet do Chin i Japonii, co oczywiście 
wpływało na pojawienie się w twórczości scenicznej jezuitów również te-
matów dotyczących tych kręgów kulturowych. Od początku XVIII wieku 
akcja wielu sztuk martyrologicznych rozgrywała się w Chinach, Japonii 
i Indiach, będących terenami misji wschodnich jezuitów, którzy już w 1549 
roku założyli w Indiach prowincję swego zakonu. Liczne sprawozdania 
i listy z tej misji cieszyły się w owym okresie dużym zainteresowaniem186. 

Rozwój nowych gatunków scenicznych w kolegiach jezuickich nie 
przebiegał równomiernie. W Kaliszu pierwszy występ na Boże Ciało od-
notowano dopiero w 1608 roku187. W Gdańsku dramy i tragedie zaczęły 
pojawiać się dopiero ok. 1755 roku188. Końcowa część pułtuskiego „Liber 
dramatum” zaczyna od 1602 roku odnotowywać niemal wyłącznie przed-
stawienia na Boże Ciało189. 

Już od XVI wieku, przypuszczalnie wzorem innych teatrów tego okresu, 
w jezuickim teatrze szkolnym pojawiają się intermedia190. Ich celem było 

185 Treści takie znajdujemy w dramacie biblijnym ”Isaac secularis gaudii risus”, wystawionym 
z wielkim rozmachem na 100-lecie kolegium w Kłodzku 19 sierpnia 1697 roku. Podobne 
akcenty wnosił na scenę, wystawiony w kolegium wrocławskim 19 lipca 1700 roku, 
dramat „Conversio S. Pauli Apotoli: verae et sincerae Conversionis ad Sanctam Christi 
Fidem, absolutisima Idea [...] Dramatice proposita” (z udziałem 175 aktorów). Zacho-
wał się również program dramatu wrocławskiego z potępieniem herezji anglikańskiej 
(z maja 1684 lub 1685 roku) pt. „Cherinus, pro henrico sive Haeresis nefaria, locum 
avitae fide a Magno quondam Gregorio in Angliam illatae, ab Henrico octavo Angliae 
Rege primum oppungatae, dein turpiter deserate, sibi per summam injuriam arrogans. 
Dramate exhibita a Wratislavena Infina Classe Gramaticae”. Echa kontrreformacji habs-
burskiej można też doszukać się w eucharystycznym spektaklu „Cultus Davidicus Arcae 
Testamenti Domini”, z wyraźnymi akcentami panegirycznymi pod adresem cesarskiego 
Domu Austriackiego, wystawionym w jezuickim gimnazjum we Wrocławiu w 1666 roku. 
Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996, s. 98. 
[Księstwo Wrocławskie od śmierci Henryka VI Dobrego (1335) stało się częścią korony 
czeskiej. W latach 1469–14900 wraz z całym Śląskiem należało do Węgier. W 1526 roku, 
po śmierci króla Czech Ludwika Jagiellończyka, Wrocław wraz z całym Śląskiem prze-
szedł pod panowanie Habsburgów. Kolegium jezuickie powstało tu z nadania cesarza 
Leopolda I w 1702 roku, dając początek Uniwersytetowi Wrocławskiemu. W 1741 roku 
w wyniku wojen śląskich Wrocław przeszedł pod panowanie pruskie].

186 Por.: I. Kadulska, Wstęp, [w:] Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce z antologią dra-
matu, wstęp i opr. I. Kadulska, Gdańsk 1997, s. 13–14.

187 Por.: Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wiek, opr. J. Okoń, Warszawa 1992, s. 8–9; 
W. Hahn, Literatura dramatyczna w Polsce..., s. 101–102.

188 Znamy ich tytuły, np.: „Jephte, tragoedia, Emanuel – Trianensis principes, tragoedia 
(1755), „Xaverius, drama scholae (1755) i drama „Przemyslaus” (1756). Por.: E. Rabowicz, 
Gdański teatr jezuicki wobec oświecenia, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1961. nr 1–2 
(6–7), s. 119.

189 Por.: Dramaty eucharystyczne jezuitów..., s. 10.
190 W Pułtusku w 1579 roku. Por.: Tamże, s. 169.
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zazwyczaj zaznajomienie widzów, często nie znających języka łacińskie-
go czy greckiego, z tekstem przedstawianej sztuki, lub ich rozweselenie, 
zwłaszcza podczas długich i poważnych sztuk. Zdaniem Jana Popłatka, ter-
min „intermedia” występuje w przepisach zakonnych w trojakim znaczeniu: 
oznacza wszelkie wstawki wprowadzane do występów scenicznych, mające 
bliższy lub dalszy związek z głównym wątkiem sztuki, czasem oznacza 
utwory, zwykle dialogizowane, wystawiane pomiędzy poszczególnymi ak-
tami, wreszcie w niektórych wypadkach terminem tym oznaczano prolog 
i epilog, które wygłaszano w języku narodowym191. W Lublinie intermedia 
o charakterze satyryczno-humorystycznym grano w czasie mięsopustów. 
Wśród granych w kolegium lubelskim wymienia się intermedia „Syn, słu-
żały i ojciec” oraz „Doktor, chłop i student” – ukazujący lekarza szarlatana 
i głupiego pacjenta. Intermedia dla kolegium lubelskiego pisał podobno 
Wawrzyniec Zadarnowski, nauczyciel (poetyki?) w tamtejszej szkole192. 

Intermedia często wystawiano w językach narodowych, na co (między 
innymi i dla kolegiów polskich w 1601 roku) wyraził zgodę generał Aqu-
aviva. Pozwolenie to nie dotyczyło intermediów służących do rozbawie-
nia publiczności, które powinny być wystawiane w języku łacińskim, ale 
obowiązku tego zazwyczaj nie przestrzegano, skoro w 1645 roku wizytator 
musiał o nim przypomnieć193. 

Pod koniec XVII wieku w szkołach jezuickich zaczęto praktykować 
ćwiczenia w układaniu wierszy lub wiersze łączone z oracjami dotyczący-
mi najrozmaitszych argumentów. Wygłaszane przez uczniów pojedynczo 
lub zbiorowo, z czasem przekształcały się w rodzaj sejmików studenckich. 
Służyły przygotowaniu uczniów kolegiów do piastowania w przyszłości 
funkcji publicznych (wygłaszania mów itp.). Wychowawcza funkcja tych 
wystąpień sprowadzała się do przyzwyczajania młodzieży do publicznych 
występów, miały one praktycznie przysposobić ją do przyszłego życia poli-
tycznego. W wystąpieniach zawierano często treści umoralniające. Uczniow-
skie sejmiki i sądy prawne były rodzajem praktycznej kontroli oratorskich 
wypowiedzi wychowanków. Sądy kształtowały również znajomość prawa, 
zaznajamiały z procedurami sądowymi. Forma ta pojawiła się na gruncie 
polskich kolegiów już w 1574 roku (Wilno). Traktowano je jako ćwiczenia 
uczniów w znajomości języków obcych, wykładanych w szkole, utwory te 
uczyły sztuki przemawiania pojętej jako umiejętność jasnego i logicznego 
formułowania myśli. 

Teatr szkolny jezuitów stawiał przed sobą cele wychowawcze, dydak-
tyczne, propagandowe, umoralniające i dewocyjne. W procesie wychowaw-
czym jezuitów kanony moralne były ważniejsze od wartości dydaktycznych. 

191 Por.: J. Popłatek, dz. cyt., s. 21.
192 Por.: L. Zalewski, dz. cyt., s. 328.
193 Por.: J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957, 

s. 21–22. 
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Zdaniem Stanisława Salmonowicza, program i problematyka jezuickich scen 
szkolnych aż do końca lat czterdziestych XVIII wieku miały w zasadzie 
charakter kosmopolityczny194. Autor ten sugeruje też, że niektóre z wysta-
wianych dramatów zwierały również treści patriotyczne195. 

W jezuickim teatrze szkolnym aż do Oświecenia dominowała łacina; 
język polski lub inne języki społeczności lokalnych pojawiały się głównie 
w intermediach bądź didaskaliach196. Wynikało to raczej z konieczności 
dostosowania tych przedstawień do odbiorcy zewnętrznego i wskazywało 
na stosowanie języka narodowego w życiu codziennym szkoły, niż ze 
świadomej polityki narodowościowej jezuitów197. 

194 Por.: S. Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego 
w XVII–XVIII wieku, Zapiski Historyczne”, t. LV 1990, z. 1, s. 47.

195 W Toruniu w 1713 roku wystawiono dramat, którego tematem była apologia świętego 
Stanisława Kostki zawierający pogląd, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa „Hilaria 
Sacra ob decretum recenter... Stanislai Kostka canonisationi favens...”. Jak pisze Stanisław 
Salmonowicz, utwór ten prawdopodobnie zapoczątkował stałe nawracanie do postaci 
świętego Stanisława Kostki w repertuarze kolegium toruńskiego. Por.: S. Salmonowicz, 
Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego..., s. 50. Teza o patriotyzmie 
jest tu jednak o tyle dyskusyjna, że w tym wypadku interes państwowy Polski łączył się 
z interesem kościoła katolickiego. Kościół z założenia jest Powszechny, czyli ponadna-
rodowy. Podobnie Helena Rucińska zwraca uwagę na polonizacyjny aspekt działania 
sceny grudziądzkiej. Jest faktem, że od lat trzydziestych w XVIII wieku wystawiano na tej 
scenie wiele utworów w języku polskim, język polski był też używany w intermediach 
i didaskaliach, jest to jednak raczej dowodem na siłę polskiego żywiołu niż na politykę 
polonizacyjną zakonu jezuitów. Por.: H. Rucińska, Ze studiów nad dziejami..., s. 55.

196 W szkole jezuickiej w Stanisławowie sztuki grywano przeważnie w języku łacińskim; 
tylko intermedia, które bawiły widzów humorystycznymi postaciami Żydów, Mazurów, 
Cyganów i filutów, cieszyły widzów dźwiękiem mowy polskiej. Nie zawsze jednak 
językiem dramatów była łacina (daleka od doskonałości). Jeden z dramatów w tym 
gimnazjum napisany był w języku polskim. Większość rozpoczyna się po łacinie, ale 
w toku akcji wprowadzano do nich niejedno zdanie, a czasem i całe sceny po polsku. 
Uwagi reżyserskie (nieliczne wprawdzie) podawane są wyłącznie w języku polskim. Por.: 
R. Schächterówna, dz. cyt., s. 126–127; W Kolegium Jezuickim w Gdańsku (w Starych 
Szkotach) pierwszą sztukę w języku polskim pt. „Atrabast prawej wiary obrońca” wy-
stawiono – z inicjatywy tutejszego nauczyciela retoryki Ludwika Ossowskiego – dopiero 
w 1764 roku. Kolejną była wystawiona w 1767 roku tragedia 

pt. „Pierwsza bezkrwawa ofiara w Jonacie, Bogu na śmierć poślubionym okazana”. Było to 
przypuszczalnie ponowne wystawienie sztuki ówczesnego wykładowcy retoryki w ko-
legium gdańskim, Stanisława Jaworskiego pt. „Jonatas” (w Kaliszu w 1746, a następnie 
w Piotrkowie w1748 roku). Por.: E. Kotarski, Gdańsk literacki (Do końca XVIII wieku), 
Gdańsk 1997, s. 56; por. też: E. Rabowicz, Gdański teatr jezuicki wobec oświecenia, 
„Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1961, nr 1–2 (6–7), s. 124–125; W Toruniu w XVII 
i XVIII wieku teksty sztuk (autorstwa głównie miejscowych profesorów poetyki i re-
toryki) pisane były w języku łacińskim, dopiero w 1748 roku spotykamy tu w jednym 
z utworów wstawki (intermedia) w języku polskim. Dziesięć utworów scenicznych z lat 
pięćdziesiątych-sześćdziesiątych to teksty polskie (niekiedy makaronizowane). Por.: 
S. Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego..., s. 52.

197 Zdaniem Jana Popłatka początkowo w różnych prowincjach wystawiano sztuki dowolnie 
w języku narodowym, łacińskim lub greckim. Od 1567 roku ustalono jednak jako język 
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Sytuacja uległa częściowej zmianie od połowy XVIII wieku, kiedy to 
w polskim szkolnictwie jezuickim, na wzór niektórych prowincji europej-

obowiązujący w występach scenicznych w szkołach jezuickich łacinę. Pierwsze umotywo-
wanie konieczności stosowania tego języka na scenie wyszło z Polski, gdzie w 1576 roku 
kongregacja prowincji uchwaliła, że występy oficjalne w dniu renowacji nauk mają być 
łacińskie, bo z polskich uczniowie nie odnoszą żadnych korzyści. Drugie uzasadnienie 
wyraził projekt „ratio studiorum” z 1586 roku, dowodząc, że w szkołach jezuickich nie 
uczy się języków narodowych, ale łacińskiego, greckiego i hebrajskiego dlatego, że to one 
powinny być reprezentowane w publicznych występach. Reguła „Ratio studiorum” z 1599 
roku głosiła, że prócz łaciny żaden język narodowy nie jest dopuszczany w przedstawie-
niach, ale na skutek dyspensy generałów niektóre języki narodowe zdobyły sobie dostęp 
do sceny. Por.: J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 
1957, s. 22; Języki narodowe wykorzystywano dla inscenizacji nie związanych ściśle z nauką 
(np. na Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Boże Ciało). Ani reguła z 1567, ani ostateczna 
wersja Ratio studiorum nie stanowiły w tym względzie przeszkody zasadniczej, gdyż dla 
inscenizacji tych udzielano dyspensy (podobnie jak dla prologów we wszystkich rodzajach 
przedstawień). Widzimy to już w najstarszym kodeksie, pułtuskim: z 36 tekstów jest tam 
18 w języku polskim i również 18 po łacinie. Por.: J. Okoń, Dramat i teatr szkolny, sceny 
jezuickie w XVII wieku, Wrocław 1970, s. 21.; Generalnie można stwierdzić, że w szko-
łach jezuickich na większości ziem polskich konsekwentnie w teatrze szkolnym jezuitów 
dominowała łacina, język polski wprowadzano głównie do intermediów i był językiem 
potocznym młodzieży szkolnej, przedstawienia pisane w języku polskim pojawiały się sto-
sunkowo rzadko. W teatrze jezuickim na Śląsku panował aż po wiek XVIII prymat łaciny, 
a z zachowanych dokumentów i teatraliów można wnosić, iż rolę języka rodzimego czy 
raczej urzędowego na drugorzędnym planie scenicznym pełnił na ogół język niemiecki, 
sporadycznie także język polski (np. w Opolu). Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny 
na Śląsku (XVI–XVIII w.), Katowice 1996, s. 78. Widzom mniej obeznanym z łaciną poma-
gały w zrozumieniu treści łacińskich przedstawień drukowane programy teatralne, łacińskie 
lub niemieckie, paralelnie dwujęzyczne lub odrębne druki różnojęzyczne. Podobną taktykę 
stosowano w teatrach innych szkół katolickich tego regionu, a ewidentny regres łaciny 
na rzecz języka niemieckiego na scenach zakonnych można zaobserwować dopiero po 
1770 roku. Na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej obok języka polskiego pojawiał się 
też język ruski. W 1579 roku kongregacja prowincji polskiej TJ zwróciła się do Rzymu, by 
w kolegium wileńskim utworzyć klasę ruską, w której chłopcy uczyliby się czytać i pisać na 
podstawie katechizmu przełożonego na język ruski. Prośba została przez generała zakonu 
spełniona. Pierwsza książka w języku litewskim (katechizm Jakuba Ledesmy) została wydana 
w roku 1595. W kolegium wileńskim język litewski był jednak raczej dyskryminowany. Nie 
utworzono tu katedry języka litewskiego, w XVI wieku na 132 druki typografii jezuickiej 
tylko dwa wydano w języku litewskim, a w wieku XVII, wśród 900 było tylko 27 litewskich 
i 5 łotewskich. Potwierdzeniem miejsca, jakie język litewski zajmował w życiu tej uczelni, 
był repertuar teatru akademickiego. Wiadomo bowiem, że wśród 68 widowisk, które zo-
stały przedstawione do połowy XVII wieku., nie znalazło się żadne w języku litewskim. 
Działalność zakonu przyczyniała się tu do rozwoju litewskiej kultury, ale polskojęzycznej, 
propaganda wiary przyczyniała się do polonizacji. Por.: H. Wisner, Monografia akademii 
Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, „Zapiski Historyczne” 1990, z. 2–3, s. 75–76.
W przedstawieniach szkolnych w kolegium jezuickim w Krożach na Żmudzi spotykamy 
obok łaciny język polski, białoruski, a nawet narzecze żmudzkie. Już w pierwszym (za-
chowanym) intermedium wystawianym tu prawdopodobnie w połowie XVII wieku rymo-
wany prolog napisany jest w języku polskim, są tu też słowa białoruskie i żmudzkie. Por.: 
M. Bernsztejn, Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi, „Ateneum Wileńskie” 1925 z. 9, s. 48. 
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skich, podejmowano próby reform. Od tego czasu w szkołach i w teatrze 
szkolnym zaczęto kłaść coraz większy nacisk na język polski. Oficjalne 
przedstawienia odbywały się w języku polskim. Działania te podejmowano 
jednak nie w wyniku jakiegoś dotyczącego wszystkich szkół zarządzenia, 
lecz w wyniku milczącej zgody przełożonych. Sam fakt jednak nie ulega 
wątpliwości, chociaż pozostawał on w wyraźnej sprzeczności z przepisem 
„Ratio studiorum”. Prowincjał małopolski, Łukasz Lasocki, wydał nawet 
w 1764 roku przepis nakazujący pisać wierszem dramaty polskie, a pro-
wincjał małopolski, Szymon Paszkowicz, wydał polecenie zobowiązujące 
kolegia do wystawiania dramatów drukowanych w oficynach warszawskich, 
które wydawały sztuki wyłącznie polskie198. 

Reformy w teatrze szkolnym w XVIII wieku 

Proces modernizacji teatru jezuickiego wynikał w znacznej mierzez 
konieczności reagowania na zmieniający się w pierwszej połowie XVIII 
wieku obraz teatrów szkolnych innych zakonów oraz teatru w Polsce 
w ogóle. Do najważniejszych zjawisk należy tu zaliczyć odnowę repertuaru 
teatynów, którzy wprowadzili opery z librettami Piotra Meetastasia, oraz 
wprowadzanie francuskich sztuk klasycystycznych na scenach pijarskich. 

Włączenie się dramatopisarstwa jezuickiego w nurt reform i poszukiwań 
nowych form dramaturgii szkolnej obserwujemy już od połowy XVIII wie-
ku199. Przemiany w doborze repertuaru dotyczyły początkowo głównie tra-
gedii. Gatunek ten zyskał dużą popularność zwłaszcza z powodu realizacji 
zadań wychowawczych; tragedie wystawiano w celu uświetniania ważnych 
wydarzeń, obrazowania cykli świątecznych. W tragedii religijnej obok 
utrwalonego już schematu zdarzeniowego, na jaki składały się demonstracja 

198 Por.: J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru w Polsce, Wrocław 1957, s. 23.
199 Irena Kadulska datuje je na rok 1746, kiedy to Stanisław Jaworski wystawił na scenie 

kolegium kaliskiego pierwszą szkolną tragedię nowego typu: „Jonatasa. Tragedię świętą”. 
Zamieszczona w druku przedmowa „Do czytelnika” była wyrazem oświeconej już świa-
domości młodego autora, znanego później reformatora wymowy w środowisku jezuickim 
Por.: I. Kadulska, Wstęp..., s. 26; por. też: W. Chomętowski, Dzieje teatru polskiego, War-
szawa 1870, s. 135. W Poznaniu wystawiono tragedie Jana Bielskiego: „Zeyfadyn, król 
Ormuzu” (1746) i „Tytus Japończyk” (1748). W kręgu polskich dramaturgów jezuickich 
pojawiają się kolejne bezpośrednie deklamacje teoretyczne we wstępach do dramatów 
(np. u Jana Bielskiego, Franciszka Bohomolca, Wojciecha Mokronowskiego, Franciszka 
Pruszyńskiego, Antoniego Przeradzkiego, Jana Puttkamera). Zakres ich wypowiedzi wska-
zuje na krąg wzorów (starożytność, renesans polski, klasycyzm francuski), dramaturdzy 
ci głoszą pochwałę języka ojczystego jako świadectwa narodowej kultury, postulują no-
bilitację prozy w dramacie, formułują teorie przekładu unarodowionego, wyrażają stałą 
świadomość dydaktycznego i moralnego oddziaływania teatru, łącząc ją z obroną dramatu 
wolnego od ról kobiecych, przypominają znaczenie zasady prawdopodobieństwa. Por.: 
I. Kadulska, Wstęp..., s. 26–27. Por. też: W. Chomętowski, dz. cyt., s. 135.
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wiary, prześladowania, śmierci wśród cierpień i wizja męczeńskiej korony, 
pojawił się nowy rodzaj konstruowania zdarzeń, polegający na odrzuceniu 
finalnej śmierci wyznawcy i rezygnacji z katastrofy jako wyznacznika tra-
giczności. W optymistycznej religijnej tragedii jezuickiej zwycięstwo wiary 
zespala się z triumfem samego bohatera (np. w sztuce Jana Bielskiego, 
„Tytus Japończyk”, Poznań 1749, lub Tomasza Bogusza, „Eutropiusz”, Wil-
no 1758). Jednocześnie manifestacja postawy religijnej została w tym typie 
tragedii połączona z przejawami szlacheckiego patriotyzmu200. 

U progu Oświecenia teatr jezuicki stanął wobec tendencji sekulary-
zacyjnych. W tym czasie następuje ożywienie sztuki dramatycznej, która 
odwołuje się do przekładów dobrych dramatów (zwłaszcza francuskich), 
na sceny jezuickie zostaje wprowadzana komedia, stosowana jest proza 
i używany język polski201. 

Już w pierwszej połowie XVIII wieku jezuici ulegli wpływom teatru 
molierowskiego. Adaptacje Moliera podjęli Antoni Rychert, Wojciech By-
strzanowski, Antoni Bagiński i Franciszek Bohomolec. Bardzo popularną 
sztuką była komedia „Chory przez imaginację”, będąca szkolną przeróbką 
„Chorego z urojenia”. W teatrze jezuickim okresu Oświecenia popularno-
ścią cieszyły się również komedie dell`arte, które w wykonaniu zakonnych 
retorów stawały się rozrywką dydaktyczną i pouczającą, podobnie jak i ba-
let, który na scenach jezuickich przesiąknięty był tendencją dydaktyczną. 
Wszystkie środki teatralnego wyrazu podporządkowano wyrażaniu treści 
i przekazaniu płynącej z akcji nauki moralnej. Służył temu taniec, śpiew, 
dekoracja oraz efektowna inscenizacja. Problemy świeckie poruszano naj-
chętniej posługując się motywami antycznymi. Warto tu wspomnieć, że 
ksiądz Bochomolec, który był autorem komedii wystawianych w pierwszych 
latach istnienia teatru narodowego, rozpoczął swoją karierę dramaturga od 
pisania sztuk przeznaczonych dla uczniów202. 

Polscy jezuici tłumaczyli dla potrzeb scen szkolnych sztuki pisarzy 
głównie francuskich. Dla warszawskiego kolegium jezuitów Wojciech 
Mokronowski przełożył tragedię Voltaire`a „La mort de César” – „Śmierć 
Cezara” (1755)203. Wojciech Męciński tłumaczył na język polski dramaty 

200 Por.: I. Kadulska, Wstęp..., s. 27.
201 Por.: Dramat Staropolski od początków do powstania Sceny narodowej. Bibliografia, 

Wstęp. t. 1, Wrocław 1965, s. XII; Dramaty staropolskie..., Wstęp, s. 63– 64; T. Bień-
kowski, Fabularne motywy antyczne..., s. 27. Por. też: J. Budzyński, Tradycje literackie 
i teatralne humanistycznych szkół Śląska..., s. 39–40. W Grudziądzu już w 1739 roku 
wystawiono w języku polskim Jasełka. W 1751 roku młodzież grała tragedie Michała 
Kozieckiego „Barbarinus”, w języku polskim wystawiano też inne sztuki np. komedie 
Michała Majewskiego „Forkapor” czy sztukę Daniela Kollana „Seennacheryb”. Por.: 
H. Rucińska, Ze studiów nad dziejami..., s. 44–45.

202 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937, s. 8.
203 Por.: I. Kadulska, Wojciech Mokronowski o dramacie i teatrze szkolnym, [w:] Zeszyty 

Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace historycznoliterackie 3, Gdańsk 1974, 
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autorstwa innych jezuitów204. Do dramatu jezuickiego powrócił – oczywiście 
w oświeceniowej formie – klasycyzm (wprowadzono neoklasycystyczne 
normy, przede wszystkim przywracające regułę trzech jedności – akcji, 
czasu i miejsca, oraz zasadę prawdopodobieństwa fabuły dramatycznej). 
Od 1764 jezuici polscy sięgnęli do regularnych sztuk z repertuaru kolegiów 
francuskich, mniej więcej od połowy XVIII wieku wzorowali się również 
na wzorach świeckiej nowożytnej dramaturgii francuskiej. Propagowane 
przez Le Jaya i Poréego zasady poetyki klasycystycznej uległy na gruncie 
polskim pewnym modyfikacjom. Liczniejszy był u nas świat bohaterów 
antycznych, w których tak lubował się polski odbiorca szlachecki, często 
wywodzący swą genealogię od starożytnych Rzymian. Ulubionym jezuickich 
gatunkiem literackim autorów jezuickich była w tym okresie postulowana 
przez klasycyzm francuski tragedia. 

Tragedie o tematyce świeckiej podejmowały problem kształtowania po-
staw obywatelskich przez przykłady bohaterów, którzy rozwiązywali ważne 
życiowe dylematy w duchu poświęcenia dla spraw ogółu205. Wiele sztuk 
z tego okresu wciąż miało charakter wyraźnie wychowawczy. W drama-
tach, komediach i dialogach ich autorzy najczęściej zwracali się przeciwko 
pijaństwu i próżniactwu206. Znajdujemy również sztuki podejmujące kry-

s. 143–151. Należy podkreślić, że w XVIII wieku dzieła Woltera tłumaczono w Polsce 
w duchu chrześcijańskim. Idee tolerancji, równouprawnienia, a tym bardziej deizmu 
były oczywiście pomijane, tym bardziej w katolickich teatrach szkolnych.

204 Np. w 1755 roku w Przemyślu młodzież wystawiła sztukę Ptolemeusa X. Jezuity pt. 
„Drama o powołaniu S. Aloyzego do ślubu w chorobie uczynionego...” teraz na język 
polski przełożona [przez W. Męcińskiego]. Por.: Z. Felczyński, dz. cyt., s. 28; por. też: 
Hasło – „Drama o powołaniu św. Alojzego do zakonu Societatis Iesu, od ks. Ptoleme-
usza napisana, teraz na ojczysty język przełożona, na publiczny widok od młodzi szkół 
rzemyskich roku 1754 podana. Sandomierz, Druk. J.K.M. Soc. Iesu [przed 28 V 1754]. 
Wystawiana w Przemyślu w 1755 roku w Wilnie w 1756 roku, [w:] Dramat staropolski 
od początków do powstania..., 331, s. 263– 267.

205 Np. Wojciech Męciński, „Regulus” Lublin 1753; „Brutus” Wilno 1753;„Muley Mahomet król 
Fezański a potem Baltazar de Loyola-Mendez S. J.” Przemyśl 1756; „Prawdziwy patriota 
albo Kordus”, Łowicz 1761, „Regulus – tragedya o prześwietnym Jaśnie Wielmożnych 
ichmościów Państwa Tadeusza Stanisława Kostki i Joanny z Lipego na Lipsku Grebiów 
Lipskich, kasztelaniców łęczyckich, podkomorzych J.K.M., małżeńskim obowiązkiem 
zaślubionych, imieniem ozdobiona”, Przemyśl 1793). Por.: I. Kadulska, Wojciech Mokro-
nowski..., s. 28; por. też: Z. Felczyński, „Fredreum” i inne teatra przemyskie w latach 
1696–1960, Kraków 1966, s. 28; Sztuka „Regulus, tragedia Tadeusza Stanisława Kostki 
i Joanny Lipskich imieniem ozdobiona ...” jest przeróbką z: Metastasio P.: Attilio Regolo. 
(1740 data pierwszego wystawienia). Sztuka Męcińskiego została wystawiona w Prze-
myślu 3 marca 1753 roku. Por.: Dramat staropolski od początków do powstania sceny 
narodowej..., s. 266.

206 Potępienie pijaństwa znajdujemy np. w polskim dramacie wystawionym w kolegium 
krasnostawskim w 1744 roku. Treścią tej sztuki jest werbowanie przez Bezbogjusza 
ochotników pod sztandary Baccha. W roku szkolnym 1753/4 w Poznaniu odegrano 
dramat, osnuty na życiu szkolnym, pt. „Tropheum in hasta Palladis ex ignaviae spliis 
erectum”, którego tematem jest potępienie lenistwa. Por.: S. Bednarski, dz. cyt. s. 434.
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tykę polskich stosunków społecznych207. W tragedii pt. „Lidericus invictus 
iustitiae amator” (Kalisz 1772) ukazano na przykładzie Holandii problem 
sprawiedliwości społecznej208. 

Tendencje moralizatorskie znajdujemy również w dialogach. W Gru-
dziądzu w 1773 roku wystawiono dialog podnoszący temat spóźniania się 
młodzieży do szkoły. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpiła odnowa 
gatunku – sądów prawnych. Przebiegała ona na płaszczyźnie stylistycznej, 
w sferze myślenia i dowodzenia. Proces reformowania wymowy w ko-
legiach widać na przykładzie zbioru sądów „Ćwiczenia krasomowsko– 
-prawnego” pióra Jana Bielskiego209, w którym odchodzi on od konstrukcji 
zadziwiających na korzyść jasnego, logicznego toku wypowiedzi i rzeczo-
wego argumentowania. Prezentowane w tym zbiorze podstawy zatargów 
najczęściej opierały się na zdarzeniach z rzeczywistości starożytnej Grecji, 
rzadziej Rzymu. Tematyka ta dawała uczniom możliwość zapoznania się 
z prawem starożytnym. Zachowuje także swą wartość pochwała użytecz-
ności społecznej, patriotycznych postaw i pobudek210. 

Podczas sejmików ziemskich jezuici zaczęli urządzać popisy młodzieży 
na podobieństwo sejmików szkolnych urządzanych przez pijarów. Polegały 
one na wygłaszaniu przez uczniów mów na określony temat. W przemó-
wieniach młodzież poruszała tematy z dziedziny historii i prawa polskiego. 
Szereg mów dla młodzieży opracowanych przez Franciszka Bohomolca 
wydano drukiem pod nazwą „Zabawki oratorskie” (1755). W dziełku 
tym dostrzegamy jeszcze wpływy z poprzedniego okresu w mowie posła 
władcy perskiego Dariusza do Aleksandra Wielkiego, widać też pewien 

207 W kolegium krasnostawskiem w roku 1744 wystawiono polski dramat, w którym naganę 
pijaństwa połączono z naganą polskiej anarchii. W Poznaniu w 1757 wystawiono kome-
dię pasterską pt. „Vandalus”, zwróconą przeciw ubieganiu się o godności i urzędy bez 
poczucia zdatności do ich sprawowania. W innym dowcipnym, na polskich stosunkach 
opartym dialogu: „Siccitas liberali dictione elusa”, przypominającym niektórymi sytu-
acjami „Skąpca” Moliera, znajdujemy scenę sądu nad szlachcicem kutwą i dusigroszem, 
pozbawionym serca i ludzkich uczuć. W dialogu tym dostrzegamy też ważny aspekt 
społeczny – szlachcic ten zabił chłopa, sąd go mimo to uwalnia na podstawie deklara-
cji, że strzelba sama wystrzeliła, deklaracji, popartej oczywiście brzęczącą monetą. Por.: 
Tamże s. 435.

208 Król Lideryk skazuje jednego ze swoich synów na śmierć za zabicie chłopa i mimo mi-
łości do dziecka poleca wyrok wykonać z szacunku do praw krajowych. Por.: Tamże, 
s. j. w.

209 Por.: J. Bielski, Ćwiczenia krasomowsko-prawne przez Młódź krasomowską Collegium 
Poznańskiego Societatis Iesu wyprawione, Poznań 1758.

210 Por.: I. Kadulska, Wstęp..., s. 28; por. też: I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuic-
kim wczesnego Oświecenia (1746 – 1765), Wrocław– Warszawa– Kraków– Gdańsk 1974, 
s. 14–15, 142–153 oraz 182–183; por. też: Dramat Staropolski od początków do powstania 
Sceny Narodowej. Bibliografia, t. 1, Wrocław 1965, s. 28; por. też: Z dziejów szkolnictwa 
jezuickiego w Polsce: wybór artykułów, wstęp, wybór i opr. J. Paszenda, Kraków 1994, 
s. 12.
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konserwatyzm w kwestiach społecznych (np. rozprawa na temat tego, czy 
zajmowanie się handlem szkodzi honorowi szlacheckiemu), ale dominują 
tu idee postępowe (sprzeciw wobec pojedynków, teza o konieczności 
krzewienia nauk w Polsce). Drażliwych zagadnień jezuici nie poruszali, 
nie chcąc się narażać ogółowi szlacheckiemu211. 

Wiek XVIII przyniósł w teatrze jezuickim wyraźny rozwój komedii, 
którą wcześniej uznawano za gatunek o słabszej sile wychowawczego 
oddziaływania212. Jezuici dostrzegli, że w wychowaniu można osiągnąć 
lepsze rezultaty posługując się śmiechem i przykładem, a nie tylko okazując 
oburzenie i niesmak. Komedia, będąca obrazem życia codziennego, mo-
gła piętnować wady powszechne, ukazując ich śmieszność. Według Ireny 
Kadulskiej wypracowano w tym czasie trzy zasadnicze odmiany komedii 
jezuickiej: szkolną komedię maski, komedię karnawałową i klasycystyczną 
komedię aktualną Franciszka Bohomolca213. 

Osiemnastowieczny rozwój komedii wpłynął także na zmianę szkolnego 
repertuaru karnawałowego, który w stuleciu poprzednim – pełen powagi 
– wiódł odbiorców ku refleksji nad marnościami świata. W wieku tym wy-
stawiano w karnawale także komedie. Miały one odciągnąć tak starszych, 
jak i młodzież od hucznych zabaw, często łączących się z hulankami 
i pijaństwem. Początkowo grano na zapusty komedię, tragedię lub dialog, 
czasami przesadzano grając kilka sztuk po kolei214. Akcja komedii orga-
nizowana była najczęściej wokół przygód jednodniowego króla (o fabule 
podobnej do komedii Baryki) i przyniosła im popularność w kolegiach 
niemieckich, włoskich i francuskich215. Sztuki te, najczęściej wzorowane 
na swych europejskich odpowiednikach, miały silny związek z folklorem 
karnawałowym i z improwizowaniem, z „obiorami władców”, wyrażającymi 
świadomość względności układu społecznego. Wybór karnawałowego króla 
następował zazwyczaj spośród pijanych sołtysów, wieśniaków, rekrutów, 
żołnierzy. Przeniesieni w dworską scenerię, zaprzeczali powszechnemu 
odczuwaniu majestatu. Sceny te przypominają o plebejskim rodowodzie 
komedii karnawałowej – włączonej przez teatr jezuicki w zadaniową ko-
medię dydaktyczną. 

Jezuickie komedie maski powstały w efekcie kontaktu jezuitów z dra-
maturgią włoską (z tradycji dell`arte) i kulturą teatralną Francji. W przeci-

211 Por.: S. Kot, Historia wychowania, Lwów 1934, s. 383.
212 I. Kadulska, Wstęp..., s. 29.
213 Por.: I. Kadulska, Wstęp..., s. j. w. ; por. też: T. Samulczuk-Pawluk, Edukacja teatralna..., 

s. 56.
214 Por.: I. Kadulska, Komedia w polskim teatrze..., s.108; por. też.: J. Popłatek, Studia..., 

s. 37.
215 W Polsce przykładami komedii karnawałowych są: Michała Prusieckiego „Rustici ebirii in 

regem mutatio” (1725); Jana Hulewicza „Chłop księciem” (1744); anonimowe „Wieśniak 
panem albo Grelas” (1753); „Wieśniak” (1754); Franciszka Bohomolca „Filozof panujący” 
(1756); „Arlekin na świat urażony” (1756); „Kłopoty panów” (1760).
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wieństwie do włoskiej komedii dell`arte jezuickie komedie maski cechowało 
uporządkowanie wartości moralnych w finale przez określone rozwiązania 
sytuacyjne. Następowało pognębienie filutów, lekkomyślnych młodzieńców, 
skąpców216. I tu decydowały, jak widać, cele dydaktyczne. 

Dramatopisarstwo jezuickie u progu Oświecenia – jak parokrotnie 
wspomniano wyżej – wiąże się ściśle z osobą Franciszka Bohomolca, któ-
rego twórczość nie tylko zadecydowała o profilu repertuarowym teatrów 
jezuickich, ale także miała wpływ na kształtowanie się sceny narodowej. 
Dorobek sztuk szkolnych Bohomolca obejmuje 25 komedii, wydanych 
w pięciotomowej edycji i wystawianych od 1753 roku przed publicznością 
warszawskiego Collegium Nobilium, by w 1771 roku stać się repertuarem 
zalecanym dla całej prowincji217. 

W połowie XVIII wieku w teatrze jezuickim pojawił się – jak wspo-
mniano wyżej – nowy gatunek sceniczny – balet. Scena jezuicka znała dwa 
rodzaje baletów: balety divertimento oraz balety z akcją, których liberetta 
stanowiły odrębny gatunek dramatyczny218. 

Praktykę teatralną uzupełniali jezuici teorią, w której odwoływali się 
do Arystotelesa. Zasady poetyki Arystotelesa do polskiej teorii dramatu 
wprowadził Maciej Sarbiewski, autor dzieła „De perfecta poesi”. Mimo 
że w okresie tym często utożsamiano starożytność antyczną z czasami 
pogańskimi, poprzedzającymi edykt mediolański Konstantyna Wielkiego 
z roku 313, starożytność i motywy antyczne wywarły silny wpływ na teatr 
jezuicki. Na scenach szkolnych wystawiano tragedie w stylu wysokim219. 

216 Por.: I. Kadulska, Komedia w polskim teatrze..., s. 140.
217 Por.: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce..., s. 29–37. Reforma Bohomolca nie tra-

fiła jednak do wszystkich szkół jezuickich. Na przykład w Bydgoszczy, która wciąż nie 
mogła podnieść się po klęskach wojen szwedzkich w „Historii Collegii Bidgostensis” 
w latach 1761–1764 nie zanotowano ani jednej wzmianki o teatrze. Por.: Z. Raszewski, 
Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska, Wrocław 1955, s. 107.

218 Z połowy XVIII wieku posiadamy cztery drukowane programy baletów z akcją: „Balet 
bożka trunków Bachusa wesoły początek, smutny zaś koniec mający” (Wilno, 1754), 
„Balet mężnego człowieka w osobie Herkulesa wyrażający” (Wilno, 175?), „Balet w osobie 
Orestesa, karę bogów na ludzi sprowadzoną za nieuszanowanie świątnic i oraz pewną 
obronę w niebezpieczeństwie życia garnących się do nich wyrażający” (Wilno, 1754), 
„Balet, wiek ludzki w czterech częściach zamknięty, wiosną młody, latem srzedni, jesienią 
podeszły, zimą sędziwy wiek wyrażający” (Wilno, 1761). Tematykę baletu (mitologiczną, 
alegoryczną) sygnalizowano już w tytule. Balety te były przede wszystkim widowiskami 
dydaktycznymi. Ich funkcja rozrywkowa była niejako celowo tłumiona, przesuwana na 
dalszy plan. Balet dla teatru jezuickiego to nowy, skuteczny sposób moralizowania. Por.: 
I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia, Warszawa 1974, 
s. 130–134.

219 Por.: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży szkolnej w Polsce dawnej i dziś, „Rocznik 
Komisji Nauk Pedagogicznych” VII, Wrocław 1967, s. 148–151. Wybór tragedii w stylu 
wysokim podyktowany był dążeniem do tzw. poprawności i względami praktycznymi. 
Jej powagę i podniosłość problematyki moralnej uważano za najodpowiedniejsze środki 
wychowania młodzieży. Patetyczne kwestie tragedii stanowiły sceniczną kontynuację 
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W połowie XVIII wieku w teatrze jezuickim obok obowiązującej tragedii 
pojawiły się również pierwsze dramy pióra Męcińskiego, Puttkamera i Fi-
lipeckiego. Dramę stawiano w teatrze jezuickim obok tragedii, zaliczając 
ją do sztuk poważnych, wyraźnie odgraniczając od komedii. Międzyakty 
dram, podobnie jak tragedii, były wypełniane przez intermedia, które sym-
bolicznie przedstawiały treść sztuki. Program dramy Męcińskiego „Stanisław 
Kostka światem gardzący” (1756) informuje, że po spektaklu odgrywano 
komedię: W komedii wyraża się utrapienie nauczycielów podejmujących 
pracę koło wyćwiczenia tych, którzy z natury do nauki nie są sposobnymi. 
Łączenie dramy z widowiskiem komediowym stanowiło kontynuację spo-
sobów wystawiania niektórych tragedii. W programie sztuki „Św. Melior, 
książę Korundii” (1758) pojawiła się wzmianka o tańcach, których charakter 
nie został bliżej określony220. Drama szkolna zbliżała się do założeń dramy 
mieszczańskiej w postulacie codzienności, demonstrowaniu więzi i uczuć 
rodzinnych, łącząc je z propagowaniem ideału pobożności i powinności 
obywatelskich. Wzorcowym przykładem jest tu drama Jana Puttkamera 
„Abdolomin” (1754) o pasterzu królewskiego rodu, wzorowana na twór-
czości Le Jaya221, w której dostrzegamy łączenie szlachetności z ubóstwem. 

lekcji retoryki, traktującej o sprawach publicznych i obywatelskich obowiązkach. Tra-
gedia szkolna dobierała bohaterów na zasadzie stanowej – scenę tragiczną zaludniali 
bohaterowie wysoko urodzeni. Postacie tragedii zdeterminowane klasycystyczną zasadą 
„zachowania charakteru” ilustrowały w toku zdarzeń moralną stałość w obliczu przeci-
wieństw. Ich klęska nie była zarazem koniecznym i jedynym sposobem rozwiązywania 
konfliktów. Jasnej i wyrazistej dydaktyce moralnej skutecznie służyła – obok tragedii 
z obowiązkową katastrofą – „tragedia optymistyczna”, która pozwalała na racjonalistyczny 
podział na zwycięskie dobro i pognębione zło. O gatunkowej przynależności utworu do 
tragedii decydowała podniosłość problematyki i wartość płynącej z niej nauki moralnej. 
Po wzory pozytywne sięgano najchętniej do żywotów świętych, ale – ku przestrodze 
– budowano i wzory negatywne. Przykładem może być wcześniejszy dramat, roboczo 
zatytułowany „Antytemiusz, albo Śmierć grzesznika” (w rękopisie tytułu nie ma), ułożony 
prawdopodobnie przez Mateusza Bembusa, rektora poznańskiego kolegium, najpewniej 
w latach 1618–1624. Jest to tragedia w pięciu aktach z intermediami, chórami i prologiem. 
Kolejne akty sztuki pisane są po łacinie, pozostałe teksty i wierszowane streszczenia 
przed każdym aktem – po polsku. Sztuka opowiada o losach Antytemiusza, który po 
powrocie z dalekiej podróży dowiaduje się o szkodach, jakie w jego włościach poczynił 
sąsiad. Bohate stanął przed wyborem: przebaczyć, wszcząć sprawę sądową, czy samo-
wolnie użyć przemocy? Wybrał trzecie rozwiązanie i to było jego pierwszym grzechem, 
kolejnymi było lubowanie się w wystawnych ucztach, zajazdy, brak miłosierdzia, wyzysk 
poddanych a nawet ateizm. Katalog win Antytemiusza rysuje model negatywnego boha-
tera, ale też wydobywał wartości programu naprawy obyczajów reprezentowane przez 
ruch potrydencki we wczesnym baroku. Por.: Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 
1995, s. 108.

220 Por.: I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746–1765), 
Wrocław 1974, s. 110–123; por. też: I. Kadulska, Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII 
wieku, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace 
historycznoliterackie” 1972, nr 1, s. 49.

221 Por.: tamże, s. 29.
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Właściwa dramom atmosfera szczególnej uczuciowości, nastrojowości 
służyła wywoływaniu uczuć „tkliwych”, traktując je jako źródło dodatko-
wych wzruszeń i pouczeń. Drama jezuicka stwarzała także bohaterowi 
negatywnemu możliwość wewnętrznego przełomu. Drama jako gatunek 
rozwinie się w pełni w dojrzałym Oświeceniu. W tym okresie powstały 
np. trzyaktowe dramy „Drama o powołaniu JS. Stanisława Kostki” (1755), 
„Muley Mahomet” (1756), „Św. Melior, książę Korundii” (1758) i składa-
jąca się z dwu części sztuka Józefa Filipeckiego „Seila” (1754). Dramy 
te cechowała regularność budowy. Podział na trzy, rzadziej dwa akty 
(części), w których zawierano proporcjonalną ilość scen połączoną ściśle 
ze strukturą zdarzeń, z ograniczeniem ilości „wypadków” i odmian losu. 
Drukowane dramy z lat 1746–1765 koncentrowały się na problematyce 
religijnej, rzadziej świeckiej. Rodzaje konfliktów religijnych odpowiadały 
konfliktom tragediowym; wybór między życiem a posłuszeństwem Bogu 
(„Seila”), zachowaniem wiary lub zachowaniem życia („Św. Melior”), wybór 
drogi życiowej („Drama o powołaniu św. Alojzego”, „Drama o powołaniu 
św. Stanisława Kostki do zakonu S. J” Wojciecha Męcińskiego [wystawiana 
np. w Przemyślu w 1755222], „Stanisław Kostka światem gardzący”). Dramy 
koncentrowały się głównie na sferze przeżyć wewnętrznych bohaterów, 
a układ zdarzeń służył konfrontacji postaw moralnych. Występująca w nich 
reguła jedności miejsca i czasu została podporządkowana zasadzie praw-
dopodobieństwa. 

Badacze teatru często podkreślali pozytywną zmianę linii repertuarowej 
ówczesnych scen szkolnych. Była to już jednak spóźniona próba ozdro-
wienia. W 1773 roku zakon jezuitów rozwiązano223, a na bazie jego ma-
jątku powstała Komisja Edukacji Narodowej. Brewe kasacyjne „Dominus 
ac redemptor” datowane 21 lipca 1773 roku zostało przyjęte przez sejm 
polski 14 października tegoż roku. W prowincjach polskich kasata zakonu 
była rozciągnięta w czasie. Na terenie zaboru pruskiego brewe ogłoszono 
w 1780 roku. Do tego czasu działały kolegia w Bydgoszczy, Chojnicach, 
Gdańsku, Grudziądzu, Malborku, Wałczu oraz szkoły należące do prowin-
cji litewskiej w Braniewie, Królewcu i Reszlu. Niestety, już od 1773 roku 
kolegia te nie prowadziły dokumentacji. 

W praktyce szkolnej jezuitów sztuki teatralne przygotowywała i wysta-
wiała głównie młodzież klas piątych (retoryki), choć zdarzały się wypadki, 
że wystawiali je i uczniowie klas młodszych. Od początku XVIII wieku 
w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim w dwóch kościołach (akademickim 

222 Por.: Z. Felczyński, dz. cyt., s. 28–29.
223 Na terenie pierwszego zaboru rosyjskiego nie doszło do oficjalnej publikacji brewe. 

Katarzyna II, zainteresowana reformą szkolnictwa, zachowała jezuitów jako zakon szkol-
ny. W chwili kasaty na terytorium Białej Rusi jezuici posiadali 4 kolegia wyższe (Płock, 
Orsza, Witebsk, Dyneburg), w których kontynuowały działalność sceny szkolne. Dawna 
historia teatru jezuickiego kończy się w 1820.
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św. Jana i św. Nikodema w Wilnie) sztuki dla szerokiej publiczności (w ję-
zyku polskim) wystawiała młodzież klas gramatycznych, a więc najmłodsi 
chłopcy. Przedstawienia takie przetrwały do 1710 roku, kiedy to prowincjał 
Krzysztof Łosiewski zakazał urządzania widowisk przy Grobie Pańskim 
w Wielki Piątek224. Aktorzy teatru jezuickiego czuli się swym zadaniem 
wywyższeni. Dla ucznia aktorstwo było środkiem doskonalenia indywidual-
nej sprawności oratorsko-ruchowej, co w oczach społeczeństwa uświęcało 
cały proceder. Wysoka ranga szkolnego aktorstwa sprawiała, że niekiedy 
wykorzystywano ten zaszczyt dla schlebiania zamożniejszym rodzicom, 
którzy z dumą oglądali swe dziecko w teatralnej chwale225. 

W teatrze jezuickim najczęściej unikano ról żeńskich, a nawet je elimi-
nowano. Dyspensy z lat 1600–1603 dopuszczały w niektórych prowincjach 
(w tym w polskiej) role żeńskie poważne, co pośrednio stanowiło wyklu-
czenie ich z komedii. Jeszcze w początkach XVIII wieku generał Tamburini 
zakazał surowo wprowadzania ról żeńskich pod jakimkolwiek pretekstem226. 

Autorami sztuk w szkołach jezuickich byli przeważnie nauczyciele kol-
legiów227. Jezuici wystawiali także kompozycje uczniowskie, ale te były 
rzadko grane publicznie. W Polsce jedyną znaną kompozycją studencką był 
łaciński dialog „Pastores” grany w Poznaniu 27 grudnia 1575 roku228. Nieste-
ty, polskie kolegia jezuickie nie wychowały w swych murach dramaturgów 
tej klasy co Calderon w Hiszpanii, czy Wolter we Francji (absolwenci tego 
typu szkół), wynikało to jednak raczej z ogólnego poziomu cywilizacyjno-
-kulturowego Polski (niewielka ilość mieszczaństwa, brak rodzimych scen 
świeckich itp.) niż z poziomu kształcenia w szkołach jezuickich. 

Teatrem zajmowali się zwykle profesorowie dwóch najstarszych klas, 
czyli poetyki i retoryki, które też wystawiały sztuki dłuższe i poważniejsze, 
z liczniejszą obsadą aktorską. Częsta, zazwyczaj coroczna zmiana nauczy-
cieli, a także rotacja uczniów uniemożliwiała wykształcenie się trwałych 
tendencji w rozwoju teatru jezuickiego. Jak zauważył Stanisław Winda-

224 Por.: L. Piechnik, Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach potopu i okres kryzysu 
1655–1730, Rzym 1987, s. 167–168.

225 Por.: tamże, s. 46.
226 Por.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., hasło: Teatr jezuicki, s. 686.
227 Z jezuickich dramatopisarzy na wyróżnienie zasługują: autor popularnych słowników 

Grzegorz Knapski (Knapiusz, Cnapius Grzegorz ok. 1564–1639), Wojciech Bystrzanow-
ski, Tomasz Baczyński, Józef Kozłowski i przede wszystkim Franciszek Bohomolec. 
Por.: S. Salmonowicz, Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego 
w XVII–XVIII wieku, „Zapiski Historyczne” 1990, z. 1, s. 48. Czesław Hernas wśród 
dramaturgów jezuickich wymienia również Kaspera Pętkowskiego (1554–1612) i Mar-
cina Łaszcza (1551–1615). Por.: Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1995, s. 100; 
Jan Popłatek wymienia dodatkowo pięciu autorów tworzących w XVI wieku: Marcina 
Łaszcza (Luscius, ok. 1550–1615), Kaspra Pętkowskiego, Sebastiana Czarnolaskiego (Skar-
ga, 1553–1638), Benedykta Herbsta i Grzegorza Knapskiego. Por.: J. Popłatek, Studia 
z dziejów jezuickiego teatru..., s. 183–187.

228 Por.: J. Popłatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru..., s. 187.
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kiewicz, w żadnym kolegium ani szkoły autorskiej, ani szkoły aktorskiej 
wykształcić nie było można229. 

Jezuici rzadko drukowali swoje dramaty, gdyż nie były przeznaczone 
do czytania, a służyły tylko scenie. W kolegiach prowadzono rękopiśmien-
ne księgi z tekstami utworów przeznaczonych na scenę czy do ćwiczeń 
wymowy. Czasami rozpowszechniano je w kopiach rękopiśmiennych, 
które przekazywano z jednego kolegium do innych, większość utworów 
przechowywano w rękopisach w bibliotece danego kolegium. 

Sztuki wystawiano głównie w murach kolegium, dla uczniów i zapro-
szonych gości, ale w niektórych wypadkach odchodzono od tej zasady. 
Dla szerokiego kręgu odbiorców wystawiano okolicznościowe misteria, 
udramatyzowane procesje, a także występy na tle kościołów i pałaców 
stanowiły rozrywkę przeważnie plebejskiego pochodzenia230. 

Jezuici powszechnie słynęli z bogatej oprawy scenicznej, wystawności 
swego teatru; sztuki jezuickie, przeznaczone głównie do wystawiania na 
scenie, opatrywano wskazówkami dotyczącymi rodzaju dekoracji, rekwi-
zytów, ruchu scenicznego, oraz (rzadziej) muzyki i kostiumów. 

Historia scenografii w teatrze jezuickim ukazuje jej ewolucję: od sce-
ny symultanicznej przeszła ona do dekoracji sukcesywnej. Wśród wielu 
wariantów scen symultanicznych najczęściej wybierano ten, w którym 
na podium ustawiano szereg scen obrazowych – celek – bez przedniej 
ściany. Początkowo aktorzy przechodzili od mansjonu (celki) do mansjo-
nu na oczach widzów. Z biegiem czasu scena celkowa udoskonaliła się. 
Wprowadzono zasłony, zza których wychodzili na scenę aktorzy. Sceny 
symultaniczne najczęściej wystawiano pod gołym niebem. 

Nowoczesną dekorację kulisową kolegium warszawskie wprowadziło 
już w 1728 roku. W połowie XVIII wieku wiele scen jezuickich opero-
wało już nowoczesnymi dekoracjami kulisowymi. Opis pierwszej sceny 
kulisowej w teatrze jezuickim pojawił się dopiero w 1770 roku w tekście 
poznańskiego jezuity Józefa Rogalińskiego, obok niego inne teoretyczne 
opisy telari i kulis znajdujemy w pracach Sarbiewskiego231. 

Teatr szkolny jezuitów potęgował teatralną iluzję także przez dążenie 
do zgodności kostiumów z epoką i pozycją bohaterów, a prawdę o ich 
charakterze podkreślała troskliwa charakteryzacja. W „Dramie o powołaniu 

229 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce..., s. 11; Wiktor Hahn 
uważał jednak, że w teatrze jezuickim w XVI wieku następował stały rozwój w jasno 
określonym kierunku. Por.: W. Hahn, Literatura dramatyczna..., s. 106–107. 

230 Por.: tamże, s. 11–12.
231 Por.: I. Kadulska, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746–1765), 

Warszawa 1974, s. 154–158; I. Kadulska, Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wie-
ku, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace 
historycznoliterackie”, 1972, nr 1, s. 51; Omówienie sceny w/g zaleceń Sarbiewskiego 
w Lublinie w: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce..., s. 8–9. 
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S. Stanisława Kostki” kostium jest środkiem charakteryzującym dwa różne 
modele życia obu braci. Znaczącą rolę w przedstawieniach odgrywały re-
kwizyty, aktorzy często świadomie i nowatorsko czynili je nośnikiem zadań 
o charakterze symbolicznym. Kostiumy w teatrach jezuickich nie były zbyt 
okazałe. Ojcowie je przygotowujący i kolegiaccy majstrowie wykonywali 
je (zupełnie z domową beztroską, pomysłowością i wyrozumiałością232) 
z rzeczy znajdujących się pod ręką. 

Warto wspomnieć, że w teatrze szkolnym jezuitów najczęstszym rekwi-
zytem była (mimo wydawanych w tym zakresie upomnień i zakazów władz 
zakonnych) broń, np.: sztylety, szable, miecze, szpady, łuki i oszczepy. 
Było to w pewnym sensie oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek „ak-
torów” i ich pochodzenie społeczne233. Z powodu wyraźnego rozróżnienia 
między liturgią a teatrem, na scenie szkolnej wyraźnie przestrzegano zasady 
fikcji teatralnej; już w XVI wieku zakazywano używania strojów i sprzętów 
liturgicznych, jak też powtarzania sakralnych gestów234. 

Sumując należy stwierdzić, że na pierwszy plan w teatrze jezuickim, 
w którym obok tematów religijnych pojawiały się też i świeckie, wysuwa-
ły się utwory o tematyce religijnej, opracowane z widoczną starannością. 
W ślad za nimi szły utwory o tendencji moralnej, oparte na motywach 
pokory i miłości chrześcijańskiej. Pojawiały się też komedie, których sa-
tyryczna broń (niezbyt jednak ostra) skierowana była głównie w stosunki 
panujące na dworach szlacheckich – wystawność uczt, pijaństwo, przesadną 
i nieszczerą grzeczność. Nicią łączącą wszystkie dramaty jest ich (wyraź-
nie podkreślana) tendencja etyczna, czasami dobitnie i dosadnie wypo-
wiedziana na końcu dramatu, czasami również w prologu. Teatr szkolny 
jezuitów nie był zjawiskiem jednorodnym. Wyróżniamy w nim wydarzenia 
parateatralne, dramat, w którym dostrzegamy ewolucję podobną do tej, 
jaką przechodziła cała dramaturgia (od prostych dialogów, przez dramat 
eucharystyczny, zapożyczenia doświadczeń misteriów i moralitetów do 
dramatów humanistycznych a następnie przejmujących doświadczenia teatru 
molierowskiego, później Oświecenia), aż do teatru szkolnego o charakterze 
dydaktycznym (inscenizacje sądów, sejmików szlacheckich itp.). 

Widowiska teatralne młodzieży w szkołach jezuickich cieszyły się dużym 
powodzeniem. W zasadzie miały być to spektakle wewnętrzne, przezna-
czone dla środowiska szkolnego, ale organizowano też przedstawienia 
publiczne, z zaproszonymi gośćmi, lub widowiska szeroko reklamowane. 
Udostępniane szerszym kręgom widzów popularyzowały sztukę wśród 
szlachty i mieszczaństwa. W Gdańsku już w 1616 roku jezuici posłużyli się 

232 S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1922, s. 9.
233 Por.: I. Kadulska, Problemy teatru..., s. 49–51.
234 Por.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., hasło – Teatr jezuicki, s. 686.
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(po raz pierwszy na ziemiach polskich) afiszem teatralnym. W teatrze szkol-
nym jezuitów widoczna jest pewna dbałość o dostarczenie widzom rozrywki, 
stąd intermedia, a także tańce i śpiewy, które urozmaicały przedstawienia. 

Teatr szkolny jezuitów przyczynił się do popularyzacji dzieł klasycz-
nych i humanistycznych, był swego rodzaju trybuną broniącą i rozwijającą 
wartości chrześcijańskie. Przyczynił się również do rozwoju wartości pań-
stwowych i narodowych, a także zasłużył się w rozwoju języka polskie-
go. Niestety, jak zauważył już Stanisław Windakiewicz, poetyki jezuickie 
pomijały istotę twórczości dramatycznej, brakowało w nich rozważań 
dotyczących fabuły, intrygi, charakterystyki osób, dialogu i stosunku czę-
ści do całości235. Z tego powodu poziom artystyczny sztuk tworzonych 
i wystawianych w teatrze jezuickim nie był wysoki. 

Prowadzone przez jezuitów teatry szkolne działały stale i niemal systema-
tycznie przez dwa i pół wieku. Wystawiano w nich tysiące przedstawień236, 
niewątpliwie wpływały też znacząco na poziom edukacji ówczesnego 
społeczeństwa. Jeden z pierwszych badaczy teatru jezuickiego, Stanisław 
Windakiewicz, działalność teatralną tego zakonu, a zwłaszcza ich twórczość 
dramatyczną oceniał bardzo nisko. Pisał: Teatry kollegiów jezuickich nie 
miały na oku celów artystycznych, ale wychowawcze. Gdy nieco poznamy 
ten teatr, zobaczymy, że jest śmieszną rzeczą mówić o sztuce w teatrze 
jezuickim. Tu i ówdzie może się przydarzyć jakiś szczęśliwy pomysł, próba, 
zamierzenie, ale te gubią się w powodzi zupełnej przeciętności. Chodziło 
w nim o młodzież z klasy nie najwyższej, mianowicie retoryki, aby ją prze-
ćwiczyć w wymowie łacińskiej, oswoić z oracjami łacińskimi w miejscach 
publicznych, nauczyć śmiałości i czystości dykcji i przyzwyczaić do gestów 
i poruszeń odpowiednich mówcy (...) w produkcji teatralnej jezuitów panu-
je przerażająca przeciętność, brak w niej postępu, a gatunki raz przyjęte 
utrzymują się na nich przez całe stulecia i nierzadko można zauważyć, 
że takie same sztuki, jakie pisano w Pułtusku w XVI wieku, pojawiają się 
w Kaliszu jeszcze w XVIII wieku237. Autor za główną przyczynę tego stanu 
uważał prawie coroczne zmiany nauczycieli i częstą rotację uczniów238. 

Jak wykazały późniejsze badania, ocena ta była zbyt surowa239. Winda-
kiewicz jakby nie wziął pod uwagę, że właśnie chodziło o teatr szkolny 

235 Por.: S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce, Kraków 1922, s. 7.
236 Kazimierz Braun przypuszcza, że w XVII i XVIII wieku na scenach jezuickich wysta-

wiono około 20 000 sztuk, z czego do naszych czasów zachowalo się tylko 3–4%. Por.: 
K. Braun, Kieszonkowa historia teatru polskiego, Lublin 2003, s. 24.

237 S. Windakiewicz, Teatr kollegiów jezuickich w Polsce, Kraków 1902, s. 11. 
238 Por.: tamże. 
239 Król Stanisław August Poniatowski w swoich pamiętnikach pisał, że po wystąpieniu 

Stanisława Konarskiego jezuici ocknęli się: i to naraz wprowadzili kardynalne zmiany 
w metodzie nauczania. Piękna łacina, historia, geografia, matematyka, wytworne kra-
somówstwo polskie [...] Nie minęły dwa lata, gdy szkoły jezuickie znacznie wyprzedziły 
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i o jego wartości edukacyjne i wychowawcze. Nie było przecież winą 
jezuitów, że w okresie ich największej aktywności szkolnej teatr i drama-
turgia polska nie odnotowała wielkich sukcesów. Dostrzegamy ponadto 
wyraźny rozwój sceny jezuickiej. Komisja Edukacji Narodowej nie doceni-
ła osiągnięć jezuitów w dziedzinie teatru szkolnego, co w połączeniu ze 
skutkami rozbiorów przyczyniło się do prawie stupięćdziesięcioletniego 
regresu tego teatru na ziemiach polskich. 

Z drugiej strony za przesadną należy uznać ocenę Józefa Budzyńskiego, 
który pisał: charakterystyczna jest dla jezuitów wielka dbałość o ortodoksję 
i obyczajność, jak również o wysoki poziom artystyczny własnej twórczości, 
także teatralnej, nad czym czuwała czujne cenzura prewencyjna w osobach 
aż dwóch cenzorów; teologa – od prawowierności dogmatycznej i moralnej, 
oraz humanisty – od poprawności kompozycji, języka i stylu240. Teatr jezu-
icki wniósł do kultury polskiej znaczącą jakość, jego ocena zawsze jednak 
będzie wzbudzać wiele kontrowerji. 

Teatr szkolny innych zakonów katolickich,  
Kościoła świeckiego i szkół świeckich 

Z jezuitami współzawodniczyły inne zakony kształcące młodzież, głów-
nie pijarzy, którzy przybyli do Polski w 1642 roku, sprowadzeni przez króla 
Władysława IV. Pierwsze w Polsce kolegia pijarskie powstały (w czasie – 
i pomimo – kasaty zakonu przez papieża) w Warszawie (1652), Podolińcu 
i Rzeszowie (w 1654). Jan Kazimierz pozwolił na pijarski teatr szkolny 
powstał w Warszawie w 1664 roku241, następne w Podolińcu i Łowiczu 
(1673). Według Wiktora Hahna na 38 kolegiów pijarskich w XVII i XVIII 
wieku w 23 miejscowościach organizowano przedstawienia242. Do 1773 roku 
w pijarskich teatrach szkolnych wystawiono około 130 utworów scenicz-
nych. Wśród nich utwory oryginalne (np. o treści z dziejów Polski), oraz 
oparte na mitologii i o tematyce religijnej autorstwa twórców zagranicznych, 
wystawiane na scenie w przeróbkach, tłumaczeniach lub w językach ory-
ginału. Teatr pijarski starał się również nawiązywać do tematyki antycznej, 
akcentując w niej elementy mające zachęcić młodzież do miłości ojczyzny 

pijarskie. Przemiany te objęły wszystkie elementy nauczania: ideał wychowawczy, or-
ganizacje szkolne, program i metody nauczania, pogląd na wartość pracy nauczyciela, 
metody wychowania, instytucje szkolne (konwikty, kolegia szlacheckie, bursy dla ubogich 
studentów) teatr szkolny itd. L. Piechnik SJ, Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Pol-
sce w XVIII wieku, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, wstęp, wybór i opr. 
J. Paszenda, Kraków 1994, s. 183.

240 J. Budzyński, Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996, s. 29.
241 Tu wystawiono utwór „Maria de Gratiis stella salutaris”. Por.: tamże, s. 200.
242 Por.: W. Hahn, Pijarski teatr szkolny w Polsce, „Nasza Przeszłość” 1962, t. XV, s. 199.
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i służby dla państwa oraz wpoić uczniom zasadę, że wolność kraju wymaga 
nieustannych zabiegów, trosk i ofiar. Repertuar teatru pijarskiego w Polsce 
z lat 1660–1764 znany na podstawie dostępnych źródeł wskazuje, że jeśli 
idzie o ogólną ilość scenicznie opracowanych tematów antycznych, był 
on znacznie uboższy od repertuaru teatru jezuickiego w tym okresie243. 
W niektórych utworach pijarów widać wpływy teatru jezuickiego. 

Wiktor Hahn sztuki wystawiane na scenach szkół pijarskich podzielił na: 
1) utwory o tematyce religijnej i biblijnej (niezbyt dużo), 2) liczne utwo-
ry panegiryczne, 3) utwory na bazie mitologii greckiej, 4) liczne utwory 
o dziejach Rzymu, od czasów mitycznych (utwór o Eneaszu) po Trajana 
i Konstantyna Wielkiego, 5) utwory z dziejów średniowiecznych i nowo-
żytnych państw obcych244. 6) liczne utwory na temat dziejów Polski.245. 

W porównaniu ze sceną jezuicką widać tu wyraźny brak utworów 
o charakterze hagiograficznym. Pijarzy w odróżnieniu od jezuitów znacz-
nie mniej uwagi poświęcali podkreślaniu własnych zasług w krzewieniu 
chrześcijaństwa. 

Autorów owych widowisk przeważnie nie znamy. Znani są tylko: Jan 
Damescen Kaliski, autor eposu o odsieczy Wiednia (1717), Klaudiusz Kra-
snodębski, B. A. Mieszeński, Antoni Mikołaj Narzymski, Paweł Jabłonowski, 
Paweł Świderski i Wojciech Chruścielowicz. Twórcy sztuk często nie za-
dbali się o ich odpowiedni poziom artystyczny, w związku z czym raziły 
one naiwnością i prymitywizmem. Podkreśla się nieporadność w prowa-
dzeniu akcji, słabą charakterystykę postaci, niewykorzystywanie tematów, 
nieraz wybitnie scenicznych. Pijarzy stawiali swym utworom głównie cele 
dydaktyczne i wychowawcze. 

Na scenie pijarskiej znacznie częściej niż jezuickiej używano języków 
narodowych, co korzystnie wpływało na stosunek uczniów do mowy 
ojczystej i jej rozwoju. Jeśli już uczniowie grali w języku obcym, to nieko-
niecznie była nim łacina, mimo że uchwała z 1712 roku zalecała używania 
w przedstawieniach w miarę możliwości języka łacińskiego. W niektórych 
szkołach ograniczony on został wyłącznie do intermediów, w innych cał-
kowicie odsunięty. Modne były intermedia włoskie, a nawet całe przed-

243 Mimo to na ogólną ilość ponad 100 programów teatralnych i wzmianek o spektaklach 
z terenu polskiego, 36 sztuk oparto w całości na fabularnych motywach antycznych. 
Por.: T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola 
ideowa, Wrocław 1967, s. 64.

244 Np. Albanii (o Skandenbergu), Anglii, Danii (kilka utworów), Francji, Królestwa Jero-
zolimskiego (o królu Baldwinie), Niemiec, Szwecji, Węgier (król Piotr). Por.: W. Hahn, 
Pijarski teatr szkolny (zarys)..., s. 217.

245 Od czasów przedhistorycznych, dalej o Mieszku I, Bolesławie Śmiałym, Bolesławie 
Krzywoustym, Mieszku III Starym, Leszku Białym (kilka utworów), Władysławie War-
neńczyku (kilka utworów), Aleksandrze Jagiellończyku, Zygmuncie Auguście, Stefanie 
Batorym, Zygmuncie III i Janie III Sobieskim. Najwięcej utworów dotyczy Bolesława 
Krzywoustego i Jana III Sobieskiego. Por.: tamże, s. 217.
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stawienia w tym języku. Pijarzy wprowadzili do teatru szkolnego postaci 
kobiece, spotykając się z tego powodu z ostrą krytyką ze strony jezuitów246. 
W rozwoju teatru pijarskiego wyróżnia się dwa okresy: pierwszy 1664–1743 
(do reformy Konarskiego) i drugi 1744–178247. 

W XVII wieku jedną z form teatru szkolnego w szkołach pijarskich sta-
ły się popisy publiczne, którym w czasach saskich nadawano utartą formę 
obrad szlacheckich, trybunalskich czy sejmikowych, na wzór zalecanych 
przez Kwintyliana produkcji szkolnej retoryki starożytnej. Celem popisów 
było przygotowanie młodzieży do występów publicznych, uzupełniały one 
program ćwiczeń pisemnych i deklamacji. 

Swoje sejmiki odgrywała młodzież zazwyczaj w kościele raz na rok pod 
koniec roku szkolnego w obecności szerokiej publiczności. Pod względem 
formalnym naśladowano postępowanie szlachty na sejmikach: wybierano 
marszałka, głosowano na posła itp. W czasie obrad każdy uczestnik zabierał 
głos w sprawie poszczególnych postulatów do instrukcji poselskiej. Zastój 
myśli politycznej w tym okresie wpływał na to, że również w popisach 
młodzieży brak było świeżej myśli. Młodzież wychwalała stare zwyczaje, 
zdarzało się nawet, że uczono, jak wygłaszać mowę przy zrywaniu obrad 
sejmikowych. Dyskutowano na temat tego, czy prowadzić wojnę na tery-
torium państwa, czy poza jego granicami, czy duchowieństwo zwalniać od 
podatków, czy je nimi obciążać, czy nadawać szlachectwo cudzoziemcom, 
czy należy wypędzać żydów i protestantów z Polski. Również pod wzglę-
dem formalnym sejmiki młodzieżowe tego okresu wzorowały się na szla-
checkich. I tu pojawiały się krzyki i burdy. Młodociani aktorzy odtwarzali 
sceny sejmikowe naśladując ruchami i mimiką dygnitarzy. Jak zauważył 
Stanisław Kot, taka forma przedstawień zabawiała wprawdzie publiczność, 
ale nie realizowała zakładanych celów wychowawczych, przeciwnie – jej 
wpływy bywały często gorszące i szkodliwe248. 

Reforma sceny szkolnej, której najważniejszym twórcą i orędownikiem 
był Stanisław Konarski, dotyczyła nie tylko artystycznej, ale głównie ideowej 
strony teatru szkolnego. Polegała też na wprowadzeniu na scenę teatru 
pijarskiego tragedii Corneille`a, Racine`a i Woltera (w języku francuskim) 
oraz komedii Moliera (w przekładach polskich)249. 

246 Por.: T. Bieńkowski, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym 
w Polsce, „Meander” 1961, z. 3, s. 150.

247 Por. W. Hahn, Pijarski teatr szkolny w Polsce.., s. 199–215; A. Wojtkowski, Z dziejów 
szkolnictwa jezuickiego i pijarskiego w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 1966, nr 1–2 
(33–34), s. 108–115.

248 Por.: S. Kot, Historia wychowania, Lwów 1934, s. 382; por. też: S. Kot, Reforma szkolna 
Stanisława Konarskiego, Kraków 1923, s. 23–24.

249 Por.: A. Wojtkowski, Z dziejów szkolnictwa jezuickiego i pijarskiego, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 1966, nr 1–2, s. 114; por. też: M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej, 
Kraków 1920, s. 20–21; W. Korotaj, Wstęp, [w:] Dramat staropolski od początków do 
powstania sceny narodowej. Bibliografia, t. II, cz. 2, Wrocław 1978, s. IX.
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W swym wychowawczym systemie Konarski zwracał uwagę na rozbu-
dzenie uczuć narodowych wśród uczniów oraz na aktualne w danej chwili 
dziejowej potrzeby społeczeństwa i państwa, stwarzając przez to podwaliny 
wychowania obywatelskiego. Zachował istniejące wcześniej w szkołach 
pijarskich tzw. sejmiki szlacheckie, nadając im jednak zupełnie odmienny 
charakter. Wykluczył z nich wszelkie elementy obniżające rangę instytucji 
państwowych, zakazał ukazywania burd, hałasu, naśladowania min do-
stojników i używania ich tytułów, uważając takie ośmieszanie urzędników 
publicznych za zniewagę Rzeczypospolitej. Odebrał też sejmikom szkolnym 
ich charakter sceniczny. Uczniowie mieli teraz siedzieć w miejscach i roz-
trząsać poważne i pożyteczne zagadnienie, które im profesor wybierze jako 
przedmiot obrad. Pierwszy uczeń przemawiał do publiczności o pożytku 
tego rodzaju obrad, a później kolejni wygłaszali swoje zdania. Jako treść 
obrad Konarski zaproponował szereg tez politycznych i filozoficznych, które 
sam ułożył; proponował, by mowy uczniom układali nauczyciele, aby nie 
dopuścić do jałowości lub niedojrzałych myśli. Od czasu tej reformy na 
sejmikach szkolnych młodzieży omawiano kwestie polityczne, gospodarcze 
i administracyjne zgodnie z prawdziwym położeniem Rzeczypospolitej, 
bez ukrywania grożących jej katastrofą wad. Najdalej posunął się w tym 
kierunku Konarski w popisie szkolnym Collegium Nobilium w roku 1757, 
kiedy to studenci retoryki wygłosili publicznie ułożoną przezeń „Rozmowę 
o uszczęśliwieniu własnej ojczyzny”, zawierającą w 10 mowach program 
naprawy Rzeczypospolitej. Traktowały one o przestrzeganiu praw pań-
stwowych, o poprawie edukacji, o zwiększeniu liczby wojska, o rozwoju 
gospodarki publicznej, zaludnieniu kraju, ochronie chłopów, ożywieniu 
handlu, przemysłu, reformie waluty, uporządkowaniu administracji, zgubno-
ści „liberum veto”, konieczności reformy sejmowania i o szanowaniu religii. 

W ten sposób wychowywana młodzież od wczesnych lat oswajała się 
z koniecznością reform250. Warto podkreślić, że dwaj wybitni współtwórcy 
Konstytucji 3 Maja, bracia Ignacy i Stanisław Potoccy, byli wychowankami 
Collegium Nobilium Konarskiego. Jeśli zaś chodzi o rozwój teatru, to przy-
pomnijmy jeszcze, że u pijarów wychowywali się Wojciech Bogusławski 
i Franciszek Zabłocki. 

Wśród innych zakonów mających zasługi w rozwoju teatrów szkolnych 
należy wymienić: teatynów (trzy teatry) i bazylianów (pięć teatrów)251. To 
właśnie teatyni w XVIII wieku zapoczątkowali reformę teatru szkolnego. 

250 Por.: S. Kot, Historia wychowania, Lwów 1934, s. 383–384; por. też: S. Kot, Reforma 
szkolna Stanisława Konarskiego, Kraków 1923, s. 25.

251 Por.: J. Wroński, Edukacja szkolna młodzieży szkolnej w Polsce dawnej i dziś, [w:] 
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych VII, Wrocław 1967, s. 148–151, s. 152–153; por. 
też: R. Leszczyński, Z repertuaru teatru pijarskiego, „Prace Polonistyczne”, Seria XIX 
(1963), Łódź 1964, s. 82–85; J. Titius wspomina o wystawianiu w bazyliańskiej szkole 
włodzimierskiej dialogów w latach 1770–1771. Por.: J. Titius, Rys historyczny przedsta-
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W urządzonym przez ten zakon Kolegium Papieskim we Lwowie wysta-
wiano przedstawienia publiczne tak dla popisu przed gośćmi i ukazania 
poziomu nauki w seminarium, jak też w celu religijnego oddziaływania 
na szerszą publiczność252. 

Prowadzony przez teatynów teatr szkolny w Collegium Nobilium253 
w Warszawie również nie miał charakteru instytucji publicznej, ale sztuki 
wystawiane przez uczniów były jednak także adresowane do ich rodzin, 
a niekiedy i wpływowych osobistości państwowych i kościelnych254. Sztukę 
„Themistocles” (21 luty 1759) obejrzał Karol Wettin, syn króla Augusta III. 
Tragedie i dramaty wystawiane w kolegium dotyczyły tematycznie głównie 
epizodów z historii antycznej; z dziejów Rzymu (trzy przedstawienia), Gre-
cji (dwa), jedno odnosiło się jednocześnie do historii Aten i Persji. Sztuka 
„Vineslaus” zawierała motywy z historii Polski, a jej akcja rozgrywała się 
w Krakowie. Jedynie utwór „Le Grondeur to jest Zrzędny Hałaśnik” był 
komedią obyczajową o tematyce miłosnej. Reżyserami i autorami sztuk byli 
(jak u jezuitów) zazwyczaj profesorowie. Głównym dostawcą tekstów dla 
Collegium Nobilium był Antonio M. Portalupi. Wystawiane sztuki miały 
często bogatą oprawę muzyczną i taneczno-baletową255. Wychowankiem 
szkoły teatynów był Stanisław August Poniatowski, który w 1747 roku 
wystąpił w roli tytułowej w sztuce „Aleksander ad Indos”256. 

Szkoły innych zakonów też prowadziły sceny uczniowskie. Józef Bu-
dzyński wspomina o działalności teatralnej gimnazjów prowadzonych 
na Śląsku przez franciszkanów-reformatorów w Głubczycach i cystersów 
w Rudach Wielkich257. 

Sceny szkolne działały również w szkołach parafialnych i świeckich, 
w których teatr taki istniał jeszcze przed teatrami zakonnymi, i które pod 
wpływem tych ostatnich zmieniały formę realizowanych widowisk w po-
dobnym duchu258. W Krakowie najczęstszą formą wystąpień uczniowsko-

wień teatralnych, mianowicie w języku polskim, na Litwie, „Wizerunki i Roztrząsania 
Naukowe” t. 19, 1841, s. 99.

252 W teatrze tym wystawiono m.in. sztuki „Śmierć Cezara”, „Zagadki Salomona”, „Śmierć 
Heroda”, „Św. Rypsyma” oraz napisaną przez prefekta a zarazem rektora kolegium, ks. 
Alojzego Pidou „Św. Pulcherię”. Niestety, nie posiadamy żadnych informacji o języku 
i autorach pozostałych sztuk, nie znamy również ich treści. Por.: S. Pigoń, Z dziejów 
teatru szkolnego w Polsce w XVII wieku, „Pamiętnik Literacki” 1938, s. 74–75.

253 W Warszawie działało Collegium Nobiluim teatynów (od 1737) i pijarów (od 1740).
254 R. Pelczar, Teatr Collegium Nobilium teatynów w Warszawie w XVIII wieku i jego rola 

kulturotwórcza, „Pamiętnik Teatralny” 2007, z. 1–2, s. 51.
255 Por.: tamże, s. 48–49
256 Por.: J. Wroński, dz. cyt., s. 152; por. też: T. Samulczyk-Pawluk, dz. cyt., s. 57.
257 Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI–XVIII wiek), Katowice 1996, 

s. 7.
258 M. in. przedstawienia szkolne wystawiano w szkołach parafialnych: w Krakowie w 1616 

i 1660 (albo przed kościołem albo w kościele Bożego Ciała) wystawiano sztukę poświę-
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-studenckich były przedstawienia dialogowe a także śpiewy w okresie 
Bożego Narodzenia. Przypuszcza się, że młodzież najczęściej wychodziła 
wówczas poza granice swoich parafii z przenośnymi szopkami259. 

W Gdańsku około 1690 roku powstał dla celów szkolnych dramat 
w języku polskim „Historia o starym i młodym Tobiaszu”, wydany dru-
kiem u Dawida Fryderyka Rhete w 1693 roku. Autorem tej sztuki był 
przypuszczalnie pochodzący ze Szlezwiku luteranin, Marcin Polentius, 
założyciel prywatnej szkoły w Gdańsku, w której między innymi uczył 
języka polskiego. Będąca tematem sztuki, znana ze Starego Testamentu, 
historia była wówczas bardzo popularna. Zgodnie z sugestią Marcina 
Lutra wielokrotnie opracowywano ją w formie dramatycznej w krajach 
protestanckich, w wersji udramatyzowanej wystawiano ją też na scenach 
jezuickich. Niestety walory religijno-dydaktyczne były dla gdańskiego autora 
„Historii...” ważniejsze od artystycznych i sztuka nie przedstawia większej 
wartości literackiej. Do wystawienia sztuki na scenie szkolnej jednak nie 
doszło260. Bogaty repertuar w języku polskim miał natomiast, znany z lat 
1720–1770, akademicki teatr chełmiński. 

Duży wkład rozwój teatru szkolnego miała pierwsza wolna od wpły-
wów duchowieństwa i utrzymywana ze skarbu państwa Szkoła Rycerska, 
której komendantem był Adam Czartoryski, autor licznych sztuk drama-
tycznych. Scena w Korpusie Kadetów powstała około roku 1770, a jej 
głównym organizatorem był Ferdynand Ciszewski. Istniejący w tej szkole 
teatr nawiązywał wprawdzie do wzorów jezuickich, ale miał odmienny 

coną św. Stanisławowi Kazimierczykowi byłemu zakonnikowi kanoników regularnych 
przy kościele Bożego Ciała. Por. J. Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII 
wieku, Kraków 2001, s. 124; w Gdańsku (1656), Chełmnie (1660), Poznaniu (1689) 
i Toruniu (1689). W Nowym Porcie (wówczas pod Gdańskiem) popisy deklamatorskie 
i niewielkie scenki dramatyczne wystawiano w szkole prowadzonej przez poetę i pro-
zaika Jana Jakuba Minocha. Por.: E. Kotarski, Gdańsk literacki (Do końca XVIII wieku), 
Gdańsk 1997, s. 56.

259 Potwierdzenie takich występów znajdujemy w statutach Sebastiana Piskorskiego z 1695 
roku, które zabraniały scholarom wychodzić pojedynczo lub gromadnie poza granice 
swoich parafii oraz nieco późniejsza informacja, że w Boże Narodzenie 1711 roku 
rymarczykowie w Garbarach potłukli studentom ze szkoły Św. Anny jasełka i szablę 
odebrali. Drugi zakaz sformułowany przez Piskorskiego dotyczył nachodzenia przez 
uczących się ze śpiewem domów innowierców dla zdobycia kolędy. Z wydawanych 
przez Piskorskiego statutów dowiadujemy się również o przedstawieniach granych 
przez studentów w okresie Bożego Narodzenia oraz po święcie Trzech Króli, albo 
w Wielki Piątek. Uroczystości szkolne i przedstawienia teatralne pełniły często funkcje 
integracyjne, umożliwiając kontakt z rodzicami i społecznością lokalną. W czasie tych 
występów, niestety, często dochodziło do łamania prawa, awantur a nawet niszczenia 
sprzętu kościelnego. Por.: J. Krukowski, Kolęda i kolędowanie w szkolnictwie krakowskim 
XVII wieku, [w:] Z kolędą przez wieki: kolędy w Polsce i krajach słowiańskich; [materiały 
konferencji naukowej, Kraków 9–12 stycznia 1993], pod red. T. Budrewicza, S. Koziary, 
J. Okonia, Tarnów 1996, s. 107.

260 Por.: T. Witczak, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku, Gdańsk 1959, s. 96–109.
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charakter. Nauczał w pierwszej kolejności ofiarnej miłości do ojczyzny, był 
szkołą obyczajów i wychowania towarzyskiego. Nie wystawiano tragedii 
uważając, że lepszym środkiem oddziaływania wychowawczego jest kome-
dia. Sztuki Adama K. Czartoryskiego zawierały wyraźne cele dydaktyczne 
i wychowawcze. Uważał, że młodzież łatwiej przyjmie i dłużej zapamięta 
nauki wynikające z przedstawienia wad i zalet bohaterów. Ukazywał kult 
dla ideału rycerskiego i polskości, potępiał zepsucie moralne. Poruszał też 
sprawę wychowania dziewcząt, przeciwstawiając płytkie postaci i puste 
modnisie rozumnym Polkom, patriotycznym obywatelkom. Pragnął, by 
scena uczyła wielkiej i ofiarnej miłości ojczyzny261. 

Teatr szkolny szkół różnowierczych 

Dydaktyczne i wychowawcze znaczenie teatru szkolnego dostrzegł już 
Marcin Luter, który pisał: Przez wzgląd na chłopców w szkole nie należy 
zabraniać wystawiania komedii, lecz przyzwolenie dawać i zgodę; po 
pierwsze żeby się ćwiczyli w języku łacińskim, po wtóre dlatego, że w ko-
mediach z wybornie ułożonym kunsztem, odmalowane i przedstawione są 
takie osoby, które ludziom ku nauce służą i każdemu na pamięć przywo-
łują urząd jego i stan, jak też napomnienie dają, co przystoi słudze, panu, 
młodzieńcowi i starcowi, i co czynić powinien262. 

Ideologiem i organizatorem średniego szkolnictwa protestanckiego 
w Europie był twórca systemu klasowego, Jan Sturm, który w 1566 roku 
założył słynne w owym czasie liceum w Strasburgu. Program nauczania 
i wychowania tej szkoły stały się wzorem dla innych szkół protestanckich, 
w tym i tych, które powstały na ziemiach polskich. Sturm stworzył pełny 
plan nauki szkolnej, która miała trwać 10 lat, dzieląc szkołę na 10 klas. 
Tworzył szkołę wyznaniową nastawioną w pierwszym rzędzie na wycho-
wanie religijne i nauczanie zasad wiary; wartości poznawcze miały mieć 
w niej znacznie mniejsze znaczenie (primaris studiorum finis religio). 

W procesie wychowawczym i dydaktycznym Sturma poczesną rolę 
zajmował teatr. Ulubionym ćwiczeniem tego pedagoga były deklamacje, 
które wznowił za Kwintylianem. Polegały one na wygłaszaniu z pamięci 
mów i poematów łacińskich. Stosowano je tak dla wyrobienia pamięci 
uczniów, jak i dla ośmielenia ich do występów publicznych. Jedną z form 
tych parateatralnych deklamacji były spory sądowe, do których tematy 
zalecał Sturm czerpać z wydarzeń współczesnych, ale też i z literatury 

261 Por.: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży szkolnej dawniej i obecnie, [w:] Rocznik 
Komisji Nauk Pedagogicznych VII, Wrocław 1967, s. 146; por. też: J. Wroński, Teatr 
szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków 1974, s. 10; S. Windakiewicz, Teatr kolle-
giów jezuickich w dawnej Polsce..., s. 13, T. Samulczyk-Pawluk, dz. cyt., s. 63.

262 Cyt. za: M. Berthold, Dzieje teatru, Warszawa 1980, s. 299.
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antycznej263. Powodzenie deklamacji zachęciło Sturma do wprowadzenia 
łacińskich przedstawień zbiorowych, przede wszystkim do grywania przez 
młodzież szkolną dramatów klasycznych. Sturm zalecał obowiązkowe 
granie wszystkich komedii Plauta i Terencjusza264: na każdych 20 uczniów 
czterech wyższych klas przypadał jeden utwór, który musieli wystawiać, 
nie licząc rzadziej grywanych tragedii greckich i komedii Arystofanesa265. 
Z pism Sturma wydobyć można wypowiadane przy różnych okazjach jego 
poglądy na miejsce i rolę antyku w wychowaniu i wykształceniu. Poglądy 
te, wzbogacane i modyfikowane później przez innych teoretyków i pe-
dagogów, stały się podstawą teoretyczną doboru i interpretacji motywów 
antycznych w dramacie szkół różnowierczych. Sturm zalecał umieszczanie 
na scenie całych (np. bez usuwania scen erotycznych) komedii Terencjusza 
i Plauta266. 

263 Por.: T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola 
ideowa, Wrocław 1967, s. 12.

264 Za pierwszą (udokumentowaną) wystawioną na obszarze niemieckojęzycznym starożytną 
komedię rzymską uważa się sztukę Terencjusza „Eunuchus”, którą wystawił we Wrocła-
wiu podczas zapustów, w ratuszu miejskim 1 marca 1500 roku rektor szkoły parafialnej 
przy kościele św. Elżbiety, Wawrzyniec Korwin (właściwie Laurentius Rabe-Corvinus ze 
Środy Śląskiej). Nieco później, w 1502 roku wystawiono na scenie szkoły wrocławskiej 
komedię Plauta „Auluaria” Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr na Śląsku (XVI–XVIII wiek), 
Katowice 1996, s. 22, 26.

265 W gimnazjum protestanckim w Brzegu ordynacja nakazywała młodzieży w klasie II co 
rok opracowywać jedną komedię Terencjusza, ale za to bardzo dokładnie: uczniowie 
mieli najpierw tłumaczyć tekst łaciński na niemiecki i analizować go pod względem 
gramatycznym, a następnie wyuczyć się na pamięć. Stopniowo jednak rola Terencjusza 
malała, ustępując miejsca wzorcom nowołacińskim, w szczególności Korneliuszowi 
Schoniusowi zwanemu „Terencjuszem chrześcijańskim”, którego biblijne komedie znane 
były już od 1519 roku. Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny…., s. 27.

266 Zapału Sturma nie hamowało to, że treść komedii bywała mocno niemoralna, wyżej cenił 
wartości językowe. Nie zaniedbał wreszcie Sturm przedstawień „kontrowersyjnych”, to jest 
takich, w których młodzież rozdzielała miedzy siebie role stron procesowych. Zaczęło się 
od scenicznego wygłaszania mów Cycerona, powodzenie ośmieliło go do układania mów 
przeciwników tego rzymskiego mówcy i budowania w ten sposób całych scen z życia 
sądowego, oczywiście nie współczesnych, ale z czasów republiki rzymskiej. Wydarzenia 
współczesne nie wydawały się Sturmowi godnymi wystawiania na scenie Por.: S. Kot, 
Historia wychowania, Lwów 1934, t. 1, s. 225–226; por. też: T. Bieńkowski, Fabularne 
motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa, Wrocław 1967, s. 10–14. 
T. Bieńkowski pisze, że Sturm, sugerując tematykę widowisk parateatralnych (deklamacji 
układanych w formie sporów sądowych), proponował sięganie zarówno do wydarzeń 
współczesnych, jak i do literatury antycznej. Nie podaje jednak przykładów sięgania 
do tematów współczesnych lecz jedynie zauważa, że twórcy takich przedstawień mogli 
zgodnie z zaleceniami Sturma sięgać zarówno do poezji, jak i do opisów wydarzeń 
i osób historycznych (np. mogli doradzać Sulli, aby dobrowolnie zrzekł się dyktatury, 
czy Augustowi Oktawianowi, aby złożył pryncypat). Por.: T. Bieńkowski, Fabularne 
motywy antyczne..., s. 12. Sturm, a za nim i inni pedagodzy protestanccy, aprobowali 
z kulturalnej spuścizny antyku jedynie doskonałość formy literackiej i erudycyjne „realia”, 
odcinając się od ideologicznej strony tego okresu. Zarówno od antycznych poglądów 
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Teatr szkolny odgrywał znacząca rolę również w założeniach pedago-
gicznych Philippa Melanchtona (właśc. Philipp Schwarzerd 1497–1560), 
niemieckiego humanisty i współpracownika Lutra, który tworzył szkol-
nictwo w Niemczech na zasadach humanistycznych. Z czasem zarówno 
we Wrocławiu, jak i w innych rejonach (np. w Brzegu), rola klasycznego 
wzorca (przede wszystkim Terencjuszowej proweniencji) stopniowo malała, 
ustępując wzorcom nowołacińskim, w szczególności tzw. „Terencjuszowi 
chrześcijańskiemu”, jak nazywano Korneliusza Schoneusa, autora nowoła-
cińskich, chrześcijańskich komedii biblijnych267.

Środowiska różnowiercze w Polsce były rozbite wewnętrznie i tworzy-
ły odmienne ideowo odłamy – kalwinów, arian, luteran i braci czeskich. 
Tylko w dwu ostatnich z wyżej wymienionych w pełni rozwijał się teatr 
szkolny268. Informacje o istnieniu teatru w szkołach kalwińskich zachowa-
ły się tylko sporadycznie269. 

Wśród szkół różnowierczych w zakresie teatrów szkolnych największą 
aktywnością odznaczał się Elbląg; gimnazja Gdańska, Torunia i Leszna 
włączyły przedstawienia do swych programów nauczania nieco później. 
Zgodnie z zaleceniami Sturma, teatry szkół luterańskich w Elblągu, Gdań-
sku i Toruniu wystawiały komedie i tragedie o regularnej budowie, po-
nadto dramaty komponowane przez profesorów gimnazjum i utrzymane 
w konwencji dramatycznej zbliżonej do dialogów w szkołach zakonnych 
(w których występowały postacie alegoryczne i rzeczywiste). Wystawiano 
też deklamacje, czyli tzw. „actus oratorii”. Na szczególną uwagę zasługuje 

filozoficznych jak i od propagowanego (np. w niektórych zbiorkach poezji greckiej lub 
łacińskiej) w tym czasie swobodnego obyczajowo stylu życia. Światopoglądu i filozofii 
życiowej dostarczać miała religia chrześcijańska. Dzieła autorów antycznych, to jest 
pogańskich, miały być jedynie źródłem umiejętności i wiadomości (z zakresu języka, 
przykładów historycznych, zasad i norm prawno-politycznych) przydatnych ludziom 
posiadającym już ugruntowaną wiarę i etykę chrześcijańską. Co ciekawe, w przeciwień-
stwie do katolików, pedagodzy protestanccy przy ogólnym odcinaniu się od antyku nie 
podejmowali jakichkolwiek prób jego chrystianizacji. Por.: T. Bieńkowski, Fabularne 
motywy antyczne..., s. 10–13.

267 Wśród szkół protestanckich na Śląsku wyróżniały się dwa półakademickie gimnazja 
Wrocławia – św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny – oraz na prowincji gimnazja w Brze-
gu, Legnicy, Oleśnicy i Świdnicy. Por.: J. Budzyński, dz. cyt., s. 7, 27. Pierwsze reguły 
widowiska teatralnego w protestanckiej szkole wrocławskiej znajdują się już w szesna-
stowiecznej ordynacji szkolnej „Der Stadt Bresslaw Schul Ordnung” (1570) autorstwa 
P. Vincentiusa, powtórzone wkrótce na początku XVII wieku przez Tomasza Sagittariusa 
(1617) i przeniesione na prowincję.

268 Por.: J. Okoń, Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce wśród zadań publicznych 
i religijnych, [w:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, pod red. I. Sławińskiej 
i M. B. Stykowej, Lublin 1990, s. 13–14.

269 Wśród nich znajdujemy np. zapis o deklamacjach w gimnazjum w Bełżycach z roku 
1653. Por.: tamże, s. 25.
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też teatr szkolny Braci Czeskich w Lesznie, gdzie w latach trzydziestych 
XVII wieku rektorem gimnazjum Jednoty był słynny pedagog i reformator 
szkół i wychowania – pochodzący z Czech Jan Amos Komeński. Prace 
Komeńskiego znane były wówczas powszechnie i zapewne jego poglą-
dy na teatr szkolny wywołały wzrost zainteresowania sceną nie tylko 
w polskich, ale i w europejskich szkołach protestanckich. Był on twórcą 
zasady, że należy tak się bawić, aby nasze zabawy były przygotowaniem 
do rzeczy poważnych. Odmiennie od innych reformatorów teatru szkol-
nego, którzy popierali przede wszystkim przedstawienia o charakterze 
religijnym – umożliwiające poznanie przypowieści biblijnych i naukę ję-
zyka łacińskiego – i odmiennie niż jezuici, dla których teatr szkolny był 
przede wszystkim narzędziem rekatolizacji i propagowania swojej ideologii, 
Komeński kładł w swych sztukach większy nacisk na wartości pedago-
giczne i humanistyczne, nie umniejszając ich znaczenia propagandowego 
i społecznego. Komeński traktował teatr szkolny jako środek służący do 
przekazywania, ściślej mówiąc – utrwalania, wiedzy szkolnej i doskona-
lenia nawyków potrzebnych w życiu społecznym. Głównym celem teatru 
szkolnego – jego zdaniem – jest to, by każdy uczeń mógł wyćwiczyć się 
w rozmowach i w działaniu. Według Komeńskiego inscenizacje teatralne, 
tworzone przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli, przez swą swobodę 
i niewymuszoną zabawę w akcji i ruchu powinny rozwijać treść zawartą 
w podręcznikach. Komeński był też autorem sztuk przeznaczonych do 
wystawiania w teatrze szkolnym270. 

W szkołach protestanckich wystawiano często na użytek publiczny 
widowiska przygotowywane przez nauczycieli tychże szkół, którzy byli 
autorami i reżyserami widowisk, i uczniów, którzy występowali w charak-
terze aktorów. Głównym celem działalności tych teatrów obok gruntowania 
łaciny było wychowanie religijne i moralne młodzieży, jej przygotowanie 
do życia obywatelskiego oraz oddziaływanie perswazyjne względem śro-
dowiska pozaszkolnego. 

270 Por.: M Cesnakowá-Michalcowá, O dramatach Komeńskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1960, 
z. 3–4, s. 497–507; por. też: W. Korotaj, Wstęp, [w:] Dramat staropolski od początków 
do powstania Sceny narodowej. Bibliografia, t. 1. Wrocław 1965, s. XI; T. Bieńkowski, 
Komeńskiego metody i środki przekazywania wiedzy w szkole, [w:] Komeński a współ-
czesność. Materiały polsko-czechosłowackiej konferencji Komenoligicznej zorganizowanej 
z okazji XXX lecia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, pod red. T. Bieńkowskiego, 
Wrocław1977, s. 38–39; J. A. Komeński, Szkoła zabawą, czyli żywa encyklopedia, to jest 
sceniczna praktyka bramy języków, [w:] J. A. Komeński, Pisma wybrane, przeł. K. Ro-
merowa, wybrał i wstępem opatrzył B. Suchodolski, Wrocław 1964, s. 465–473; S. Kot, 
Historia wychowania, Lwów 1934, s. 297–317; J. Lewański, Faust i Arlekin. Niezwykłe 
przedstawienie na scenie leszczyńskiej w r. 1647, „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 2 (21), 
s. 78; J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce. Cz. II – Estetyczna i pedago-
giczna rola teatru szkolnego w świetle doświadczeń krakowskich, „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych” 1969, t. 9, s. 152. 



74

Repertuar szkół różnowierczych nie odbiegał zasadniczo od reper-
tuaru pozostałych scen. W epoce renesansu i baroku (zwłaszcza od 
lat czterdziestych XVII wieku) spotykamy tu typowe dla renesansowej, 
a następnie barokowej literatury dramatycznej tematy związane z popu-
larnymi postaciami staro i nowotestamentowymi (Józef sprzedany przez 
braci, Zuzanna, Jeftes, syn marnotrawny, Jan Chrzciciel), tematy związane 
z popularnymi wówczas romansami (Gryzelda, Pontus i Sidonia, hrabia 
Anger i jego synowie) i tematy antyczne (Ajas, Ifigenia, Diogenes cynik, 
Dydona, Neron). Wystawiano również, co typowe dla Renesansu, liczne 
inscenizacje Seneki, Plauta i Terencjusza. Komedie rzymskie utrzymy-
wały się na scenie różnowierczej sporadycznie przez cały XVII wiek, 
a nieokreślony bliżej actus Terentius wystawiany był jeszcze w Gdańsku 
w 1705 roku271. 

Na scenach szkół różnowierczych, podobnie jak i na scenach katolickich, 
dominowały wątki religijne. Okazję do takich wystąpień czy w postaci actus 
oratorius, czy też w pełnym opracowaniu scenicznym, nastręczały różne 
święta chrześcijańskie, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, święta lokalne272. 
Tematy do przedstawień czerpano z Biblii, zarówno ze Starego, jak i No-
wego Testamentu273. Osobny obfity dział tematów to epizody z dziejów 
powszechnych europejskich i z historii Polski274. Dużo różnowierczych 

271 Por.: T. Bieńkowski, Teatr szkół różnowierczych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
t. XIII, 1968, s. 64. 

272 Zachowały się zapisy o inscenizacjach na Boże Narodzenie w szkołach różnowierczych, 
a ściślej w gimnazjach luterańskich na Pomorzu: w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Występy 
te stanowiły tutaj drugą, obok Wielkiego Piątku, okazję religijną uznawaną w ramach 
doktryny. Pomorskie imprezy szkolne przygotowywali niemal wyłącznie sami profesoro-
wie gimnazjów. Rozwiązaniem teatralnym, po które sięgnęli, stały się „akty oratorskie”, 
tj. deklamacje, pozbawione akcji dramatycznej i często (zwłaszcza w czasie występów 
przed szerszą publicznością) posługujące się kostiumem i rekwizytem. Unikały one 
motywów anioła i pasterzy, wprowadzając w to miejsce starotestamentowe proroctwa 
mesjańskie, wyrażaną symbolicznie radość żywiołów z Narodzenia Chrystusa i dobro-
dziejstw, jakie stąd płyną dla ludzi. Różnowierczą analogią do katolickich występów 
szkolnych stawało się aktualizowanie treści wypowiedzi. Podkreślano przede wszystkim 
motyw „pokoju ludziom dobrej woli”. Wprowadzani na scenę przedstawiciele stanów: 
wieśniacy, mieszczanie, kupcy a także żołnierze i uczniowie użalali się na krzywdy 
wojenne, zanosili modły o pokój dla miast i domów i składali sobie życzenia na Nowy 
Rok. Por.: J. Okoń, Dzieje pastorałek w Polsce, [w:] Staropolskie pastorałki dramatyczne, 
opr. J. Okoń, Wrocław 1989, s. XIV–XXX. 

273 W Gdańsku wystawiono np. życiorysy Nabala (1654), Dawida i Bathseby, Izaaka i Rebeki 
(1579), w Elblągu opowieść o Salomonie, królu Izraelitów (1671). Wystawiano też sztuki 
z dziejów ruchów religijnych, jak np. sceny z życia Jana Husa (Gdańsk, 1572); innym 
tematem była „konspiracja” socynian i mahometan przeciw Chrystusowi (Toruń 1741).

274 Z tematów europejskich warto zauważyć takie widowiska, jak: „O równowadze eu-
ropejskiej” (Elbląg, 1747), „Komedia o dzisiejszym stanie Niemiec” (Toruń 1650) lub 
pomniejsze: „Tragedia o dwóch rycerzach z górnej Burgundii” (Toruń, 1593), „Tragedia 
Drahomiry, królowej czeskiej” (Toruń 1646), „Tragedia o ścięciu Karola Stuarta, króla 
Anglii” (Toruń 1650) i „Angielski Achiles Robret Devereux, hrabia Essexu’” (Elbląg, 1689).
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teatrów szkolnych, szczególnie śląskich, obierało tematy z życia Piastów 
(np. poeta śląsko-łaciński Andrzej Gryphius). Na Pomorzu Jan Daniel Hoff-
mann, profesor gimnazjum elbląskiego, ułożył szereg widowisk scenicznych 
z dziejów Prus Królewskich. Podejmowano też tematy dotyczące spraw 
politycznych Polski, Prus i Śląska275. 

W teatrach różnowierczych wystawiano również sztuki osnute wokół 
różnych problemów psychologicznych czy estetycznych, dramaty i „kome-
die” moralne276. Zbliżone do nich treścią były sztuki podejmujące problemy 
dydaktyczne i pedagogiczne, rozgrywające się na tle życia i działalności 
szkoły277. Na scenach – podobnie do teatru szkół jezuickich – obecne były 
również utwory o charakterze panegirycznym278. 

Z uwagi na potrzebę kształcenia prawników, w niektórych szkołach 
przygotowywano i wykonywano inscenizacje procesów sądowych opra-
cowane na podstawie mów Cycerona279. 

Podobnie jak w szkołach jezuickich, tak i w protestanckich ważnym 
zagadnieniem dotyczącym rozwoju teatrów szkolnych są kwestie językowe. 
I tu początkowo dominowała łacina. W szkołach protestanckich oraz na 
ich scenach proces przechodzenia do języków narodowych zaistniał jednak 
zacznie wcześniej niż w szkołach katolickich280. 

W połowie XVIII wieku było w Polsce około osiemdziesięciu teatrów 
szkolnych katolickich (ok. 60 jezuickich i 20 pijarskich), istniały też teatry 

275 Por.: S. Tync, Teatr polskich szkół różnowierczych, „Pamiętnik Teatralny” 1960, z. 3–4, 
s. 485–486.

276 „Życie ludzkie, nakreślone pod postacią żeglugi” (Elbląg, 1753), „Widownia szczęścia” 
(Elbląg, 1762). Problemy moralne przedstawiano często na tle życia pewnych znanych 
z Biblii, z dziejów starożytnych lub współczesnych osobistości – „Timon albo nadużycie 
bogactwa” (Toruń, 1671), „Pontus i Sidonia” (Gdańsk, 1576) i dziesiątki innych podob-
nych. Por. S. Tync, dz. cyt., s. 486.

277 Triumphus poetices scholasticus” (Gdańsk, 1610), „Dlaczego należy w szkołach wymowy 
traktować Cycerona?”(1707), lub zagadnienia młodzieży i wychowania: „Akt tragiczny 
o edukacji dzieci” (Elbląg, 1674), „Siostrzany węzeł wychowania domowego i nauki 
szkolnej”. Por.: tamże.

278 W Gdańsku 18 lutego 1646 roku Jakub Zetzkius, konrektor szkoły przy kościele Naj-
świętszej Marii Panny, wystawił wraz z młodzieżą napisaną przez siebie w języku łaciń-
skim sztukę „Hosanna nuptiale” na cześć przebywającej wówczas w mieście królowej 
Ludwiki Marii. Treść sztuki to cykl życzeń składanych królowej przez postaci aniołów 
oraz występy postaci alegorycznych, które wyrażały oczekiwania poddanych przyszłej 
królowej. Por.: E. Kotarski, Teatr i dramat..., s. 10–11; por. też: M. Bogucka, Życie co-
dzienne w Gdańsku XVI–XVII wiek, Warszawa 1967, s. 189. 

279 W Toruniu „Pro Murena” (1615) lub w Kwidzynie „Pro Archia poeta” (1610). Przypusz-
cza się, że inscenizacje takie odbywały się też i w innych ośrodkach. Por.: P. Gruszka, 
Tradycje antyczne..., s. 512–513

280 Na Śląsku łacina utraciła swój prymat w piśmiennictwie dopiero w XVII wieku na rzecz 
języka niemieckiego. Por.: J. Budzyński, Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI–XVIII w.), 
Katowice 1996, s. 82–83; por. też: tenże, Tradycje literackie i teatralne humanistycznych 
szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia, Kielce 1996, s. 40–43.
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szkół protestanckich. Mimo tego, że teatry szkolne z natury rzeczy miały 
ograniczone możliwości rozwoju, doskonalenia warsztatu tak dramaturgicz-
nego jak i teatralnego, to jednak często wystawiały przedstawienia na dość 
wysokim poziomie i to właśnie ze szkół wyszły pierwsze próby reform 
teatru polskiego. W porenesansowej łacińskiej szkole humanistycznej teatr 
stał się integralnym członem systemu szkolnego, kształtował postawy oby-
watelskie i wpływał na rozwój uczuć estetycznych młodzieży. To właśnie 
wtedy zaczęto tworzyć na podobieństwo dramatów klasycznych nowe, tzw. 
nowołacińskie spektakle dramatyczne. Wprawdzie wiele z wystawianych 
na scenach szkolnych sztuk (zwłaszcza w XVII wieku) miało niewielką 
wartość literacką, to jednak później to właśnie na potrzeby szkół zaczęto 
tłumaczyć na język polski dzieła twórców epoki klasycyzmu i Oświecenia. 
Reżyserami jak i aktorami w szkołach byli duchowni i nauczyciele, oraz 
uczniowie, którzy wytwarzali pewną wartość kulturową na marginesie 
innych zajęć. Jedną z cech tak pojętego amatorstwa stanowiła również 
jednorazowość występów. 

Należy zauważyć, że chociaż uczestnikami widowisk byli uczniowie 
szkół, to nie zawsze tylko oni byli ich adresatem. Widowiska szkolne 
często przeznaczone były dla publiczności plebejskiej lub zaproszonych 
gości, pełniąc przez to znaczącą rolę w procesie kształtowania ówczesnego 
społeczeństwa polskiego. 

Teatr szkolny na ziemiach polskich  
w okresie rozbiorów 

Likwidacja zakonu jezuitów spowodowała, że zakończony został pewien 
etap poszukiwań w zakresie teatru szkolnego, tym bardziej że ówczesna 
sytuacja polityczna znacznie utrudniała rozwój szkolnictwa w ogóle. Refor-
my Konarskiego i Komisji Edukacji Narodowej, aczkolwiek bardzo cenne 
z punktu widzenia dzisiejszej pedagogiki, nie miały jednak zbyt dużego 
wpływu na ówczesny teatr szkolny. Próby reform przyszły zbyt późno 
i nie udało się uchronić Rzeczypospolitej. Upadek państwa spowodował 
oczywiście regres wielu jego instytucji. 

Po kasacie zakonu jezuici do czasu wypędzenia ich z Rosji w 1820 
roku kontynuowali działalność teatru szkolnego w szkołach białoruskich 
w Połocku, Dyneburgu, Orszy, Mohylewie i Witebsku. W Galicji działał 
w tym czasie w dość ograniczonym zakresie teatr szkolny w Tarnopolu281. 
W miarę aktywna była dawna scena jezuicka w Krożach na Żmudzi, gdzie 

281 Por.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., hasło – Teatr jezuicki, s. 687; por. też: J. Titius, 
dz. cyt., s. 181.
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dawny zakład jezuitów przejęli karmelici (1797), którzy wznowili tradycje 
przedstawień uczniowskich282. 

Śledząc repertuar sceny w Krożach możemy stwierdzić, że ówczesny teatr 
szkolny utracił funkcję wychowawczą, pełniąc w zasadzie głównie funkcje 
rozrywkowe. Możemy również zauważyć na tym, jednostkowym wprawdzie 
przykładzie, że istnienie teatru szkolnego było w tym okresie wynikiem 
działań indywidualnych i sporadycznych, możliwych dzięki istnieniu pozo-
stawionej przez poprzedników bazy (scena). Były to działania na tyle spora-
dyczne, i dotyczyły tylko obszaru zaboru rosyjskiego, że możemy zgodzić się 
z twierdzeniem Henryka Tymona Jakubowskiego, który pisał, że w końcu 
XVIII i w XIX wieku w związku z postępującą rusyfikacją i germanizacją 
kraju (...) szkoły niemal zupełnie zaprzestały organizowania przedstawień 
teatralnych. Nielicznymi śladami szkolnych zainteresowań teatralnych była 
do chwili wydania przywileju organizowania widowisk działalność dziecię-
cego teatrzyku Dyzmy Tomaszewskiego w Wilnie, w którym występował 
między innymi Anczyc, Kiliński, Ślędziński i Skibiński, teatru amatorskiego 
szkoły Czackiego w Krzemieńcu, który w 1820 roku wystawił komedię 
„Doktor z musu” Moliera i czterdziestoosobowego zespołu dziecięcego 
w Kaliszu, który 26 i 27 lutego 1856 roku wystawił „Precyozę” A. P. Wolffa, 
dochód z przedstawień przeznaczając na Towarzystwo Dobroczynności. 
Jakubowski wspomina również o jednostkowym fakcie wystawienia przez 
młodzież szkoły kieleckiej w 1799 roku tragedii „Abddomin Wieśniak”283. 
Z czasów Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym wiemy też 
o istnieniu sceny lirycznej w środowisku filomatów. Tomasz Zan w 1817 
roku napisał sztukę pt. „Gryczane pierożki”. W 1821 roku na imieniny 
autora komedyjka ta z krótkim prologiem została wystawiona siłami jego 

282 Karmelici do 1802 roku wyremontowali salę teatralną, dostosowując ją do występów dla 
szerokiej publiczności. Na scenie tej mimo krytyki władz zakonnych prawie corocznie 
wystawiano pełnospektaklowe przedstawienia, m.in. „Natrętów” (1805, przypuszczalnie 
autorstwa Bielawskiego), „Syna marnotrawnego”, „Miłość wszystkie stany porówna” 
i „Bliźnięta” (1808, o ich autorach wnioskować możemy tylko na podstawie podo-
bieństwa tytułów), „Awantury Filutów” i „Siedem razy jeden” (1909), „Łapka na grosze 
czyli czekino” (1910) oraz „Szkoła świata” (1813), jej autorem – a właściwie tłumaczem 
z dzieła Fryderyka Wielkiego „L`école du monde” – był Maksymilian Prokopowicz 
(ps. Pan Satyryk). W latach 1817–1846 – od czasu gdy gimnazjum w Krożach przeszło 
pod kierownictwo nauczycieli świeckich, aż do jego przeniesienia do Kowna – dzięki 
inicjatywie poszczególnych nauczycieli od czasu do czasu odbywały się w tej szkole 
przedstawienia uczniowskie. Inicjatorem, dyrektorem i reżyserem tych spektakli od 1835 
był przybyły do Kroż młody nauczyciel języka niemieckiego Feliks Maruszewski. On 
organizował przedstawienia, przystosowywał sztuki i wybierał zespół do ich odegrania 
spośród starszych uczniów. Wśród wystawianych przez ten zespół utworów warto wy-
mienić sztukę Aleksandra Fredry „Odludki i poeta”. Por.: M. Bernsztejn, Teatr szkolny 
w Krożach na Żmudzi, „Ateneum Wileńskie” 1925, z. 9, s. 47–65.

283 H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 1975, 
s. 97.
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kolegów. W kolejnych przedstawieniach organizowanych przez Filomatów 
występował również Mickiewicz, grając role kobiece284. 

Do ożywienia działalności teatralnej w szkołach na ziemiach polskich 
doszło pod koniec XIX i na początku XX wieku. Nastąpiło ono począt-
kowo głównie w Galicji i na innych terenach zaboru austriackiego, co 
niewątpliwie miało związek z pewną autonomią kulturową tych terenów. 
W Galicji popularne były na przełomie XIX i XX wieku tzw. „Wieczory 
Mickiewiczowskie”, które przetrwały aż do odzyskania niepodległości. Na 
gruncie szkolnym285 jako jedno z pierwszych „wieczory” zaczęło organizo-
wać gimnazjum św. Anny w Krakowie – pierwszy odbył się w 1878 roku. 
W dwa lata później podobny wieczór urządziło gimnazjum lwowskie, nieco 
później poszły w ślad za nimi pozostałe szkoły tego regionu. 

Początkowo „Wieczory Mickiewiczowskie” organizowali uczniowie star-
szych klas (zwykle przy pomocy jakiegoś zawodowego aktora), przy czym 
mogli na nich przebywać rodzice, krewni i znajomi uczniów. W 1890 Rada 
Szkolna Krajowa zarządziła, by organizowaniem uroczystości zajmował się 
dyrektor szkoły oraz przedstawiciele grona nauczycielskiego i w razie ko-
nieczności delegaci starszych klas, motywując swoje stanowisko tym, że 
młodzież, przygotowując się do uroczystości, traci wiele czasu286. 

Kilka lat później z inicjatywy Leona Schillera, wówczas ucznia gimna-
zjum im. Bartłomieja Nowodworskiego (wcześniej św. Anny), inicjatywę 
„Wieczorów Mickiewiczowskich” rozszerzono i nadano im nazwę: „Wie-
czory Trzech Wieszczów” – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego 
i Zygmunta Krasińskiego. W czasie tych wieczorów młodzież szkół gimna-
zjalnych wystawiała inscenizacje fragmentów a niekiedy i całych utworów 
dramatycznych wielkich romantyków. 

W gimnazjach Krakowa szczególnie chętnie wystawiano sztuki Adama 
Mickiewicza „Konfederaci barscy”, III część „Dziadów” lub jej fragmenty287, 

284 Por.: Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich, [w:] Pięć studiów z dziejów 
scenicznych dramatów Adama Mickiewicza, pod red. T. Siverta, t. VI, Wrocław 1968, 
s. 114–115; por. też: Mickiewicz na scenie, opr. T. Sivert, Warszawa 1957, s. 7.

285 Już w 1869 roku studenci lwowskiej Politechniki, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Bratniej 
Pomocy, zaprezentowali IV część „Dziadów”, a później żywe obrazy według kartonów 
Artura Grottgera. Jeden z pierwszych zarejestrowanych przez prasę wieczorków Mic-
kiewiczowskich odbył się w Samborze 27 listopada 1875 roku. Por.: M. Komorowski, 
Obchody Mickiewiczowskie 1898 w Galicji Wschodniej, „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1–2, 
s. 231.

286 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny, Zarys historii do roku 1939, Warsza-
wa 1975, s. 111; por. też: J. Dobrzycki, Z lat przełomowych (okruchy wspomnień), [w:] 
Pół wieku wspomnień..., s. 221–224; K. Olszewski, Lata gimnazjalne Leona Schillera, 
„Pamiętnik Teatralny” 1955, z. 3–4 (15–16), s. 46.

287 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do 1939 roku, Warszawa 
1975, s. 99–100; por. też: S. Estreicher, Kilka wspomnień z lat szkolnych 1879–1887, [w:] 
Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) w Kra-
kowie, Kraków 1938, s. 11.
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adaptację sceniczną „Pana Tadeusza” i „Konrada Wallenroda”288, rzadziej 
wystawiano II część „Dziadów”. Z dzieł Słowackiego najczęściej wystawia-
no „Kordiana” (w całości lub tylko scenę spisku). Wystawiano też Juliusza 
Słowackiego „Złotą czaszkę”,„Horsztyńskiego”, „Samuela Zborowskiego”, 
„Zawiszę Czarnego”, „Sen srebrny Salomei”, „Księdza Marka”, fragmenty 
„Lilli Wenedy”289 i „Księcia Niezłomnego”. Krakowskie sceny szkolne po-
kusiły się nawet o wystawianie prapremier tego poety, jak np. „Kraka”290. 
Wystawiano „Nie-Boską komedię” (najczęściej fragmenty) i „Irydiona” 
Zygmunta Krasińskiego291. 

„Wieczory Mickiewiczowskie” a później „Trzech Wieszczów” nie zawsze 
były związane z twórczością polskich romantyków. Na scenach szkolnych 
wystawiano np. „Antygonę” Sofoklesa w tłumaczeniu Jana Czubka z muzyką 
Mendelssohna przygotowaną przez Jana Galla292, dramat Józefa Korzeniow-
skiego „Mnich”293, „Odprawę posłów greckich” Kochanowskiego, „Dykta-
tora” Jerzego Żuławskiego „Skarb” Leopolda Staffa (z udziałem młodego 
Schillera jako Kurka)294, „Kiejstuta” Asnyka, piąty akt „Królowej Jadwigi” 
Szujskiego”295. sięgano też do dzieł Aleksandra Fredry: „Pan Benet”, „Pan 
Geldhab”, „Lita et Compagnie”, „Nikt mnie nie zna”, „Odludki i poeta”, 
„Jestem zabójcą”. Ponadto grano komedie francuskie (Molier), na scenach 
szkolnych pojawiał się nawet Szekspir (np. w Gimnazjum Sobieskiego 

288 Por.: S. Estreicher, dz. cyt., s. 11.
289 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. królowej Jadwigi 

w Krakowie („Pałac Spiski”). Rok szkolny 1910/11, Kraków 1911. Archiwum Państwowe 
w Krakowie. Sygn. 3013, s.100–101.

290 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym Gimnazjum Sobieskiego, [w:] Księga Pamiątkowa 
III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie 1883–1959, 
Kraków 1958, s. 160–161.

291 H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do 1939 roku, Warszawa 
1975, s. 98–99; Por. też.: Kazimierz Olszewski, Lata gimnazjalne Leona Schillera, „Pa-
miętnik Teatralny”, 1955 z. 3–4 (15–16), s. 46 i n.; A. Kleczkowski, Wspomnienia ucznia 
z końca XIX wieku. Z lat 1883–1901, [w:] Pół wieku wspomnień uczniów gimnazjum 
B. Nowodworskiego (św. Anny) w Krakowie, Kraków 1938, s. 89; Sprawozdanie Dyrek-
cji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. królowej Jadwigi w Krakowie „Pałac Spiski”. 
Rok szkolny 1910/11, Kraków 1911. Archiwum Państwowe w Krakowie. Sygn. 3013, 
s. 100–101; IX Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. królowej 
Jadwigi w Krakowie („Pałac Spiski”). Rok szkolny 1913/14, Kraków 1914. Państwowe 
Archiwum w Krakowie, sygn. 3013, s. 93–94.

292 Por.: H. Opieński, Garść wspomnień muzycznych, [w:] Pół wieku wspomnień uczniów 
gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) w Krakowie 1588–1938, Kraków 1938, 
s. 36.

293 J. Dobrzycki, Z lat przełomowych (okruchy wspomnień), [w:] Pół wieku wspomnień 
uczniów gimnazjum im. B. Nowodworskiego(św. Anny) w Krakowie 1588–1938, Kraków 
1938, s. 224.

294 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym..., s. 161.
295 Por.: S. Estreicher, Kilka wspomnień z lat szkolnych 1879–1887, [w:] Pół wieku wspo-

mnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) w Krakowie, Kraków 
1938, s. 14.
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grano kilka scen z „Hamleta”). Wystawiono też (dwukrotnie w Gimnazjum 
Sobieskiego) sztukę napisaną przez ucznia z klasy VII, Władysława Tysz-
kiewicza, „Władca Andorry”296. 

W ostatnich latach XIX wieku na scenach szkolnych Krakowa pojawia-
ły się również dzieła Wyspiańskiego, i to nieraz wcześniej niż w teatrach 
zawodowych. W owym czasie sztuki te wystawiane były tylko przez 
amatorów, gdyż Józef Kotarbiński nie przyjął ich do repertuaru Teatru 
Miejskiego297. 

W czasie wieczorów młodzież często też deklamowała wiersze: Juliusza 
Słowackiego (m. in. „Poeta i natchnienie”298), Zygmunta Krasińskiego (np. 
„Przedświt” i „Psalmy”), Adama Mickiewicza (najczęściej „Odę do młodo-
ści”, „Sonety”, „Redutę Ordona”, fragmenty „Pana Tadeusza”299, „Konrada 
Wallenroda”300, „Grażyny”), Adama Asnyka, Kornela Ujejskiego, Stanisałwa 
Przybyszewskiego („Pamięci Szopena”), Kazimierza Przerwy Tetmajera 
(„Anioł Pański”). Inscenizowano „Hymn św. Franciszka z Asyżu” Jana 
Kasprowicza301. 

W dniu 18 maja 1898 roku, przed uroczystościami związanymi z setną 
rocznicą urodzin Adama Mickiewicza, młodzież czterech krakowskich 
szkół średnich zorganizowała spektakl, na który złożyła się scena w za-
ścianku z „Pana Tadeusza” i scena z III części „Dziadów”302. Wspominam 
o tym wydarzeniu, gdyż możemy uznać je za pionierskie w stosunku do 
podobnych, międzyszkolnych przedstawień, o których piszę w dalszej 
części rozprawy. 

Na wzrost aktywności scen uczniowskich znaczny wpływ wywarły 
– wspomniana już wyżej – setna rocznica urodzin Adama Mickiewicza, 
a wcześniej uroczystości związane ze sprowadzeniem jego prochów do 
krypty wawelskiej (1890) oraz inne rocznice. Wśród nich wymienić należy: 
stulecie Konstytucji 3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej, oraz 500-lecie 

296 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym ..., s. 160–161.
297 Por.: L. H. Morstin, Moje przygody teatralne, Warszawa 1961, s. 53. Z dzieł Wyspiań-

skiego wystawiano wówczas: „Noc Listopadową” (najczęściej scenę pierwszą), „Wesele”, 
„Lelewela”, „Akropolis”, „Powrót Odysa”, „Sędziów”. Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski 
ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 1975, s. 100–101; Por. też: M. 
Deszcz, O teatrze szkolnym Gimnazjum Sobieskiego..., s.160–161.

298 Por.: Sprawozdanie XII Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi 
w Krakowie („Pałac Spiski”), za rok szkolny 1916/17, Krakow 1917. Archiwum Państwowe 
w Krakowie, sygn. 3013, s. 36.

299 Por.: H. T. Jakubwski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 67.
300 IX Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi 

w Krakowie („Palac Spiski”). Rok szkolny 1913/14, Kraków 1914. Sygn. 3013, s. 93–94.
301 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym...., s. 160–161.
302 Por.: H. T. Jakubowski, dz. cyt., s. 99 (Jakubowski, powołując się na tekst K. Olszew-

skiego, podaje, że przedstawienie to odbyło się w czasie odsłonięcia pomnika Adama 
Mickiewicza na Placu Mariackim w Krakowie; tymczasem K. Olszewski pisze, że odby-
ło się ono w sali „Sokoła”. Por.: K. Olszewski, dz. cyt., s. 46. 
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zwycięstwa pod Grunwaldem, które szczególnie uroczyście obchodzono 
w Galicji. 

„Wieczory Mickiewiczowskie” oraz „Trzech Wieszczów” odbywały się 
również w innych miastach zaboru austriackiego. Pierwszy „Wieczór Mic-
kiewiczowski” we Lwowie zorganizowało kierowane przez dyr. Próchnic-
kiego IV Gimnazjum im. Jana Długosza w 1880 roku. Wystawiono wówczas 
„scenę więzienną” z III części „Dziadów”. 

Repertuar „Wieczorów” w szkołach galicyjskich zasadniczo pokrywał się 
z repertuarem z Krakowa. Wystawiano głównie „Konfederatów barskich”, 
„Dziady”303, adaptację scen „Pana Tadeusza”304. 

Szczególnie uroczyście obchodzono we Lwowie i w innych miastach 
Galicji (np. w Bobowej, Brzeżanach, Dołędze, Drohobyczu, Gorlicach, 
Gosprzydowej) „Tydzień Mickiewiczowski”, w czasie którego wystawiano 
głównie fragmenty „Dziadów” i inscenizowano „Pana Tadeusza”. O patrio-
tycznym charakterze tych obchodów świadczy wystawienie „Kościuszki 
pod Racławicami” Władysława Ludwika Anczyca (w Brzeżanach i Droho-
byczu)305. 

Młodzież galicyjska wystawiała klasyków polskich i starożytnych. W 1909 
roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego 
w Tarnowie dali dwa przedstawienia „Rycerzy” Arystofanesa i „Mazepę” 
Juliusza Słowackiego306. Wystawiano też „Antygonę” (np. w Przemyślu 
i we Lwowie), „Ajaksa” i „Króla Edypa” Sofoklesa. Oczywiście i tu z okazji 
rocznic narodowych organizowano również okolicznościowe „Wieczory 
Mickiewiczowskie” i „Fredrowskie”307. 

Na tzw. „majówkach” wystawiano „Powrót taty” i przedstawienia, do 
których repertuar dobierano z łatwych jednoaktówek Fredry i Bałuckiego 
i fragmentów innych utworów (zwłaszcza twórców romantycznych). Pod 
koniec roku szkolnego w wielu szkołach przyjął się zwyczaj wystawiania 

303 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr 
młodzieży, pod red. I. Słońskiej, Warszawa 1970, s. 13, 14; por. też: Z. Kwieciński, 
Mickiewicz na scenach amatorskich, [w:] Pięć studiów z dziejów scenicznych dramatów 
Adama Mickiewicza, pod red. T. Siverta, t. VI, Wrocław 1968, s. 120; M. Komorowski, 
Obchody mickiewiczowskie 1898 w Galicji Wschodniej, „Pamiętnik Teatralny” 2003, 
z. 1–2, s. 230–231.

304 Por.: Rok Mickiewiczowski. Księga Pamiątkowa, wydana staraniem Kółka Mickiewi-
czowskiego we Lwowie, przedmowa A. Krechowiecki, opr. A. Bieńkowski, Lwów 1899, 
s. 66–67; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń..., s. 14.

305 Por.: Rok Mickiewiczowski. Księga Pamiątkowa..., s. 120–132.
306 Por.: Z. Ruta, J. Ryś, I Liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 

do 1939 roku, Kraków 1999, s. 174.
307 Por.: Z. Felczyński, „Fredreum” i inne..., Kraków 1966, s. 107; Por. też: H. T. Jakubow-

ski, dz. cyt., s. 101; Sto lat Fredreum 1869–1969, oprac. red. M. Sienkiewicz, Kraków 
1969, s. 20; L. Komarnicki, Rozmowy o teatrze, „Teatr Ludowy” 1925, nr 11, s. 166; Por 
też: Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, za rok 
szkolny 1912, Lwów 1912, s. 75. 
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scen obyczajowych przeplatanych pieśniami. Szczególną popularnością 
cieszyły się żywe obrazy o treści historycznej lub literackiej. Tę formę 
występów propagowała m.in. Stefania Sempołowska308. 

Nowością repertuarową tego okresu były jasełka, do tradycji których się-
gnął ówczesny teatr amatorski, a za nim zaczęła wystawiać je i młodzież 
szkolna309. W niektórych szkołach repertuar teatrzyków wypełniała sa-
modzielna twórczość uczniowska, dostarczając niezmiernie poważnych 
dramatów, snutych najczęściej na kanwie melancholijnych zamglonych 
wizji z dziejów przeszłości narodowej, nader wesołych komedyjek lub 
narodowych baśni310. 

Pod koniec XIX wieku ponownie na ziemiach polskich powstają szko-
ły zakonu jezuitów. W 1886 roku został otworzony zakład w Chyrowie. 
Od początku ta doskonale wyposażona szkoła (posiadała np. księgozbiór 
liczący ponad 30 tysięcy tomów) wróciła do tradycji teatru szkolnego. W re-
pertuarze sięgano po zaadaptowane dla potrzeb sceny szkolnej dramaty 
Wyspiańskiego, Fredry, Szekspira, Calderona; wystawiano też krotochwile 
różnych autorów, m.in. księży Aleksandra Piątkiewicza i Piotra Turbaka, 
oraz obrazy sceniczne oparte o dzieła Sienkiewicza, Prusa i Mickiewicza. 
Teatrowi towarzyszyła zwykle licząca 30 członków orkiestra, która prezento-
wała bogaty zestaw utworów kompozytorów krajowych i zagranicznych311. 

Jak widać z powyższego, w Galicji, która posiadała dość dużą autono-
mię, zwłaszcza w sferze kultury, nastąpił znaczny rozwój teatrów szkol-
nych. Już pod koniec XIX wieku sceny młodzieżowe istniały tu niemal we 
wszystkich szkołach średnich. 

Analizując repertuar teatrów szkolnych tego okresu zauważamy ulega-
nie pewnym schematom. W czasie Wieczorów ku czci Trzech Wieszczów 
najczęściej wystawiano składanki deklamacji i fragmentów utworów Mickie-

308 Ten sposób prezentacji sztuki plastycznej cieszył się na ziemiach polskich zaintereso-
waniem w latach 1823–1827. Wystawiany był w teatrach, które wprowadzając tę formę, 
chciały urozmaicić niektóre przedstawienia, ale też zapoznać widzów z dziełami malar-
skimi znakomitych mistrzów. Zwyczaj został niemal całkowicie zarzucony pod koniec 
lat trzydziestych XX wieku. Por.: S. Zetowski, Żywy obraz przy nauczaniu filologii kla-
sycznej, „Muzeum” 1934, z. 5, s. 246; por. też: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcje 
wychowawcze, Kraków 1974, s. 11–12; Teatr młodzieży, pod red. I. Słońskiej, Warszawa 
1970, s. 13–14; H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, 
Warszawa 1975, s. 97–99.

309 Jasełka zorganizowali w 1895 roku uczniowie ze Starego Sącza. Por.: H. T. Jakubowski, 
Amatorski ruch teatralny..., s. 98; Por.: M. Mikuta, Z życia społecznego, kulturalnego 
i artystycznego miasta Starego Sącza, [w:] Z dziejów Starego Sącza, pod red. M. Mikuty, 
J. Migacza, F. Dębowskiego, Stary Sącz 1957, s. 47–48.

310 M. Deszcz, Znaczenie teatru szkolnego w nauczaniu języka francuskiego, „Neofilolog” 
1930, z. 4. s. 233; M. Deszcz, O teatrze szkolnym Gimnazjum Sobieskiego, [w:] Księga 
Pamiątkowa III Gimnazjum...., s. 160.

311 Por.: S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1795–1918, Kielce 2000, s. 293.
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wicza, Słowackiego i Krasińskiego, kończąc je żywym obrazem312. W roku 
szkolnym 1913/1914 próbowano przerwać tę passę – schematycznie przy-
gotowywanych wieczorków ku czci wieszczów – i zorganizować „Wieczór 
komedii polskiej”. Przygotowywano z inicjatywy prof. Turowskiego trzy 
utwory: Baryki „Z chłopa król”, Fredry „Jestem zabójcą” i Chęcińskiego 
„Przed i po obiedzie”. Niestety, z powodu zakazu władz, do wystawie-
nia wspomnianych sztuk nie doszło. Według nadesłanego w tej sprawie 
wyjaśnienia Stefana Papégo, wówczas ucznia gimnazjum i naczelnego 
redaktora „Znicza”, zakaz władz austriackich brzmiał: Młodzież ma prawo 
na swych dorocznych wieczorkach teatralnych czcić trzech wieszczów, 
a nie komediopisarzy313. 

Szkolne teatry amatorskie borykały się w tym okresie z dużymi trudno-
ściami lokalowymi i korzystały najczęściej ze scen, którymi dysponowały 
inne organizacje i instytucje. I tak np. w Krakowie gościny udzieliły sto-
warzyszenie „Sokół” przy ulicy Wolskiej, Teatr Ludowy przy ul. Rajskiej, 
a w czasie wojny w 1916 roku Hotel Saski. Gimnazjum V korzystało z lokalu 
Klubu Pocztowego przy ul. Lubicz. Obok trudności lokalowych uczniowie 
musieli też rozwiązywać problemy związane z projektowaniem dekoracji 
i kostiumów, które uniemożliwiały niekiedy podejmowanie ambitniejszych 
zamierzeń. 

Zdarzało się, że na poczynania teatralne uczniów negatywnie reagowali 
niektórzy księża katecheci i to nie tylko na wsi czy w małych miastecz-
kach, ale i w ośrodkach wielkomiejskich. Stanisław Braniewski wspominał: 
spoglądał też ksiądz katecheta kusym okiem na nasz zespół dramatyczny, 
poddając na lekcjach religii ostrej krytyce dobór repertuaru i wykonanie; jak 
mógł np. chłopak z porządnego domu wykrzyknąć w roli Horsztyńskiego: 
Cudzołożnico! Nie podobały mu się szczególnie dramaty Wyspiańskiego, 
z których „Powrót Odysa” i „Lelewela” wystawialiśmy jako prapremiery”314. 
Aby zyskać przychylność katechety, młodzież III Gimnazjum przygotowała 
dwa obrazki grafomana księdza Siudy, do których wystawienia jednak nie 
doszło315. Moim zdaniem Henryk Tymon Jakubowski, przytaczając tę in-
formację, nieco przerysował problem. Konflikty z niektórymi katechetami 

312 Np. 14 grudnia 1913 roku w sali „Sokoła” w Krakowie z okazji „Wieczoru Trzech Wiesz-
czów” uczennice prywatnego gimnazjum żeńskiego im. Królowej Jadwigi w Krakowie 
wystawiły m.in. fragmenty „Konrada Wallenroda”, „Dziadów” A. Mickiewicza, „Irydiona” 
Krasińskiego, „Balladyny” Słowackiego i „żywy obraz” w stylu Grottgera układu prof. 
Saskiego. Por.: IX Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Królo-
wej Jadwigi w Krakowie („Pałac Spiski”). Rok szkolny 1913/14, Kraków1914. Archiwum 
Państwowe w Krakowie, sygn. 3013, s. 93–94.

313 Cyt. za: M. Deszcz, O teatrze szkolnym..., s. 161.
314 S. Broniewski, Kraków wczorajszy w anegdocie, [w:] Kopiec wspomnień, red. W. Bodnic-

ki, Kraków 1964, t. II, s. 497; por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys 
historii do roku 1939, ..., s. 101.

315 Por.: H. T. Jakubowski, dz. cyt., s. 101.
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bywały sporadyczne i nie wynikały z negatywnego nastawienia Kościoła, 
lecz były wynikiem indywidualnej postawy niektórych nazbyt konserwa-
tywnie nastawionych księży. Tak duża aktywność teatralna młodzieży 
w wypadku sprzeciwu Kościoła byłaby niemożliwa. Zauważmy zresztą, że 
i przytaczany sprzeciw księdza nie wpłynął na rezygnację z wystawiania 
określonych sztuk i ograniczył się tylko do rozmowy w czasie lekcji religii. 

W drugiej połowie XIX wieku na wsi, na terenach wszystkich zaborów, 
zaczął rozwijać się amatorski teatr ludowy. W ruchu tym brali aktywny 
udział miejscowi nauczyciele a także uczniowie. Dzieci i młodzież wystę-
powali w organizowanych przez różne towarzystwa widowiskach (często 
o treści patriotycznej). Były to zarówno ludowe jasełka, „żywe obrazy”, jak 
i inscenizacje bajek i baśni316. W Galicji ruch ten był na tyle silny, że już 
w 1903 roku sprawa teatrów włościańskich stała się przedmiotem specjal-
nych narad w Zarządzie Głównym Towarzystwa Kółek Rolniczych w Kra-
kowie. Z inicjatywy tego stowarzyszenia w 1907 roku powołano Związek 
Teatrów i Chórów Włościańskich. Pierwszym jego prezesem został Zygmunt 
Gargas, ponadto wciągnięto do pracy szereg wybitnych działaczy oświato-
wych, artystów, literatów i uczonych. W myśl statutu zaczęto zakładać po 
wsiach i miasteczkach jako samodzielne stowarzyszenia, teatry i chóry317. 

Od początku ruchu teatrów ludowych obserwujemy ich związek z te-
atrem szkolnym. W roku 1906 uczeń gimnazjum w Jarosławiu (Galicja) 
Piotr Dróżbar zorganizował w Gaci Przeworskiej zespół teatralny, który 
prowadzony przez kierownika miejscowej szkoły S. Szerszenia wystawiał 
do wybuchu pierwszej wojny światowej niemal wyłącznie repertuar patrio-
tyczny318. W jednym z gimnazjalnych zespołów rozpoczął swą przygodę 
z teatrem wybitny działacz teatrów ludowych w dwudziestoleciu między-
wojennym Jędrzej Cierniak, który organizował w Zaborowie, swojej wsi 
rodzinnej, widowiska artystyczne. Wykorzystywał w nich swe zaintereso-
wania folklorem, sztuką ludową i teatrem. Później kontynuował działalność 
artystyczną w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i w oparciu 
o akademickie koło Towarzystwa Szkoły Ludowej319.

Pod koniec XIX wieku do pewnego ożywienia teatru szkolnego doszło 
również na terenach zaboru rosyjskiego, Królestwa Polskiego320 oraz za-

316 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży 1919–1939, Warszawa 1979, s. 172.
317 Por.: J. Zawieyski, O Jędrzeju Cierniaku i jego teatrze, [w:] J. Cierniak, Zaborowska nuta, 

opr. J. Zawieyski, Warszawa 1988, s. 28–29.
318 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 49–50.
319 Por.: S. Pigoń, Jędrzej Cierniak. Jego umiłowania i praca, [w:] Jędrzej Cierniak, Zaborow-

ska nuta, opr. J. Zawieyski, wstępem poprzedzili S. Pigoń i J. Zawieyski, Warszawa1988, 
s. 7; por. też: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, część II, [w:] Rocznik 
Komisji Nauk Pedagogicznych IX, Wrocław –Warszawa – Kraków 1969, s. 154. 

320 Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego prawie całkowicie utraciło swą 
autonomię, Car włączył je bezpośrednio do Rosji, nie należało jednak do ziem zaboru 
rosyjskiego.
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boru pruskiego. W zaborze pruskim próbowano zorganizować obchody 
związane z setną rocznicą urodzin Mickiewicza. W Bytomiu 28 listopada 
1881 roku przedstawiono udramatyzowaną scenę z VI księgi „Pana Ta-
deusza” – rozmowę Sędziego z Robakiem. Uroczystość zakończyły dwa 
„żywe obrazy”. Stowarzyszenie „Sokół” zamierzało wystawić narodowo-
-polskie sztuki teatralne, jednak z powodu sprzeciwu władz do obchodów 
nie doszło. W 1894 roku inscenizowano tu rozmowę Gerwazego z Hrabią, 
scenę w karczmie, rozmowę między Robakiem i Sędzią i pokazano „żywy 
obraz” – „śmierć księdza Robaka”. W Bytomiu policja rozwiązała zgroma-
dzenie rocznicowe. W Gliwicach pokazano w czasie imprezy „żywy obraz” 
z „Grażyny”, a cały obchód zakończono „żywym obrazem” przedstawia-
jącym apoteozę Adama Mickiewicza przez wszystkie stany i zawody321. 

W Królestwie Polskim nieliczne amatorskie przedstawienia teatralne 
organizowano zazwyczaj w tajemnicy przed władzami carskimi. Henryk 
Tymon Jakubowski przytacza przykład przygotowywania przez młodzież 
wystawienia trzeciej części „Dziadów” pod kierunkiem zawodowego ak-
tora. Przedstawienie miało się odbyć naprzeciwko cyrkułu policyjnego! 
Przedstawienie odbyło się, aktor jednak z obawy przed represjami uciekł322. 
Przedstawienia teatralne i obchody dla dzieci organizowały uczennice 
konspiracyjnej szkoły Stefanii Sempołowskiej, która istniała w Warszawie 
w latach 1895–1902. Z inicjatywy tej wybitnej pedagog i działaczki społecz-
nej prowadzono również pracę kulturalno-oświatową wśród dorosłych, dla 
których obok innych zajęć dydaktycznych urządzano wieczorki artystyczno-
-teatralne, majówki i podobne imprezy323. Propagatorem teatralnej aktyw-
ności młodzieży był już w tym okresie również Janusz Korczak. Doceniał 
on rolę zabawy w procesie wychowawczym i proponował organizowanie 
w ośrodkach wychowawczych teatrów amatorskich, wystawianie żywych 
obrazów i ponadto organizację improwizowanych koncertów, gier towa-
rzyskich, odczytów i pogadanek. Tematem żywych obrazów mogły być, 
jego zdaniem, zagadnienia ogólne, (np. cztery pory roku), historyczne lub 
geograficzne. Korczak podkreślał konieczność cykliczności i systematycz-
ności imprez w pracy wychowawczej324. Warto tu też wspomnieć o przed-
stawieniu (w marcu 1890 roku) „Antygony” po grecku, które odbyło się 
z inicjatywy nauczyciela w IV Gimnazjum warszawskim w wykonaniu 
uczniów, z muzyką Mendelssohna. To jeden z nielicznych przykładów 
wykorzystania – w tym okresie – teatru jako środka dydaktycznego w na-

321 Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich..., s. 123; Kronika Mickiewiczowska 
1898, opr. A. Bieńkowski, s. 229–231.

322 Por.: H. T. Jakubowski, dz, cyt., s.101. Niestety, autor ten nie podaje w swej pracy ani 
dokładnego czasu ani miejsca tego przedstawienia.

323 Por.: S. Michalski, Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej, Warszawa 
1973, s. 43 i 93.

324 Por.: J. Korczak, Dzieci i wychowanie, „Wędrowiec” 1900, nr 2, s. 26.
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uczaniu języków obcych. Cybulski wspominając o tym przedstawieniu 
pisze również o tym, że pod koniec XIX wieku w Warszawie grano też – 
konspiracyjnie – fragmenty „Kordiana”, „Dziadów” i innych sztuk325. 

Dalsze ożywienie szkolnej działalności teatralnej nastąpiło w Króle-
stwie Polskim po rewolucji 1905 roku. W Lublinie w następstwie strajku 
szkolnego w gimnazjum męskim (13 luty 1905) powstała prywatna szkoła 
polska. W grudniu 1905 roku uczniowie prywatnej 7-klasowej szkoły 
handlowej Antoniny Latosińskiej zaprezentowali w Teatrze Wielkim 
sztukę „Radcy pana radcy” Michała Bałuckiego i „Nocleg w Apeninach” 
Aleksandra Fredry. Dochód przeznaczono na wpisy dla uczniów. W na-
stępnym roku amatorzy z tej szkoły wystawili na rzecz biednych uczniów 
sztuki: „Dziewiczy wieczór” Zapolskiej, jednoaktówkę „Stryj przyjechał” 
Władysława Hrabiego Koziebrodzkiego i „Błażek opętany” Władysława 
Anczyca. 15 grudnia 1906 roku grono uczennic i uczniów wystąpiło w te-
atrze Makowskiego z przedstawieniami: „Posażna jedynaczka” Aleksandra 
Fredry i „Nasze bziki” Henryka Piątkowskiego. W 1909 roku z inicjatywy 
Zarządu Szkoły im. Staszica uczniowie wystawili w lokalu „Harmonii” 
sztukę „Szlachectwa duszy” Jana Chęcińskiego, dochód z przedstawienia 
przeznaczono na cele dobroczynne. Podobne – o charakterze dobroczyn-
nym – przedstawienie (niestety nie znamy tytułu sztuki) wystawiono w li-
stopadzie 1911 roku i w roku następnym w szkole Marii Niecengiewicz. 
13 kwietnia 1913 roku w Teatrze Wielkim odbyły się występy uczennic 
ze Szkoły Handlowej Żeńskiej, która wystawiła fragmenty „Marii Stuart” 
Juliusza Słowackiego, komedii „Z miłości” Georga Mosera i „On nie jest 
zazdrosny”326.

Odnotowując pewne ożywienie sceny szkolnej tego okresu w Królestwie 
Polskim warto jednak zauważyć, że wystawiany tu repertuar znacząco róż-
nił się od tego, jaki wystawiano w Galicji. W teatrze szkolnym Królestwa 
Polskiego dominowały lekkie komedie – mimo pewnej odwilży cenzura 
carska wciąż pilnowała, by nie odrodziły się tu odczucia patriotyczne. 

Polityka niemieckich władz oświatowych na ziemiach zaboru pruskiego 
uniemożliwiała powstawanie w szkołach Górnego Śląska i Śląska Opol-
skiego teatrów szkolnych w języku polskim. Teatr szkolny niemiecki był 

325 Por.: T. Sivert, Teatry prywatne i subwencjonowane w latach 1890–1900, [w:] Dzieje 
teatru polskiego, pod red. T. Siverta, t. IV, Teatr polski w latach 1890–1918, Warszawa 
1988, s. 167. To prawdopodobnie o tym przedstawieniu wspominał w swej pracy Stefan 
Cybulski, pisząc: jakkolwiek już w czasie zaboru rosyjskiego odbywały się przedstawienia 
„Antygony” Sofoklesa w języku greckim w latach 1889, 1890, po których nastąpiła długa 
przerwa. S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych, 
„Oświata i Wychowanie” 1929, z. 5, s. 535.

326 Por.: M. B. Styk, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, 
Lublin 1997, s. 539–540.
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wykorzystywany do celów wskazywanych przez pruski system oświatowy, 
w tym germanizacji dzieci i młodzieży polskiej327. Sytuacja uległa zmianie 
dopiero po klęsce Niemiec w I wojnie światowej, kiedy to w roku 1920 
sprawami oświaty Górnego Śląska zajął się Wydział Szkolny Departamentu 
Spraw wewnętrznych Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. 
Wydział ten zajmował się też organizacją działalności pozaszkolnej i przy-
puszczalnie to w wyniku jego działań doszło tu do przedstawień granych 
przez młodzież szkoły kupieckiej w Bytomiu i w Przesklebiu328. 

Na Śląsku rozwijał się teatr amatorski, w którym aktywną rolę odgrywa-
ła młodzież. W Nawiślu powstało przy zborze Stowarzyszenie Młodzieży 
Ewangelickiej, które przez szereg lat urządzało odczyty i przedstawienia. 
4 lutego 1906 roku wystawiono „Onufrego” Dobrzańskiego i „Pieszczotkę” 
Hoffmana. Ta sama młodzież w 1908 roku grała „Adama i Ewę” Burgeois 
i d`Ennery`ego oraz „Kołtuniaka” Miarki. W 1909 roku w Nawiślu rozpo-
częło działalność Koło Macierzy Szkolnej, wystawiając w lutym tego roku 
„Żywego nieboszczyka” Bally`ego, „Pana i panią” Dreyfusa, oraz szereg 
innych drobnych utworów. W 1910 koło to wystawiło jeszcze „Tajemnicę” 
Dobrzańskiego i „Werbel domowy” Gregorowicza, w dalszych latach „Maj-
stra i czeladnika” Józefa Korzeniowskiego i „Sposób na gadatliwe kobiety” 
Chociszewskiego. Również w Nawiślu młodzież szkolna z okazji „Gwiazdki” 
zagrała „Baśń wigilijną” Pudłowskiego329. 

W latach osiemdziesiątych XIX wieku na rzecz szkół grały również 
amatorskie zespoły dorosłych. I tak na przykład po otwarciu w 1882 roku 
w Sosnowcu prywatnej Szkoły Realnej, w której kształcili się synowie 
kolejarzy, zorganizowano wiele ciekawych imprez teatralnych na rzecz 
niezamożnych wychowanków szkoły330. 

Już w okresie niewoli, zwłaszcza na początku XX wieku, spotykamy się 
z pierwszymi na ziemiach polskich próbami organizowania dla młodzieży 
przedstawień przez teatry zawodowe. Zapowiedzią takich działań było 
przedstawienie dla dzieci w krakowskim Teatrze Miejskim w 1895 za 
dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego. Wystawiono wówczas „Szklaną górę” 
Zygmunta Sarneckiego331. Kolejne próby takich działań podjęto jednak 
w Krakowie dopiero w latach 1910–1914 w Teatrze Ludowym; niestety, 
niski poziom gry i niewłaściwe warunki lokalowe spowodowały, że ta 

327 Por.: Cz. Mykita-Glensk, Polskie życie teatralne na Śląsku Opolskim w okresie między-
wojennym, Opole 1990, s. 103.

328 Temat ten wykracza jednak poza zakres mojego opracowania. Więcej informacji 
w: Cz. Mykita-Glensk, Polskie życie teatralne na Śląsku Opolskim w okresie międzywo-
jennym, Opole 1990.

329 Por.: K. Olszewski, Śląska kronika teatralna 1914–1922, Kraków 1969, s. 14–16.
330 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do 1939 roku, Warszawa 

1975, s. 98.
331 Por.: E. Socha, Reduta i dzieci, „Teatr” 1981, nr 7, s. 21.
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inicjatywa zakończyła się niepowodzeniem332. Myślę, że wpłynąć musiał 
na to również wybuch pierwszej wojny światowej. W repertuarze kra-
kowskich popołudniówek znajdowały się w tym czasie dzieła klasycznej 
dramaturgii polskiej i obcej, a także dramaty współczesne – „Kościuszko 
pod Racławicami” Władysława Anczyca i „Betlejem Polskie” Lucjana Ry-
dla333, co wskazuje na uwzględnianie przez tę scenę tematyki narodowej 
i patriotycznej. Podobne próby podejmowano we Lwowie (w latach 1900 
i 1906) i w Warszawie (w latach 1908 – 1918)334. W 1909 roku w Teatrze 
Rozmaitości w Warszawie staraniem aktorów odbyło się od września do 
grudnia trzynaście przedstawień dla młodzieży335. W Teatrze Wielkim 
z inicjatywy aktorów urządzano sobotnie popołudniówki. Reżyserem 
tych przedstawień dla młodzieży był Józef Śliwicki. W 1909 wystawiono 
w ramach popołudniówek dwadzieścia dziewięć przedstawień a w 1910 
dwadzieścia pięć. Grano m. in. „Romea i Julię”, „Wesele Figara”, „Lillę We-
nedę”, „Mazepę”, „Złotą czaszkę”, „Pana Geldhaba”, Odludków i poetę”, 
„Śluby panieńskie”, „Pana Damazego”, „Sędziów”, „Hanusię”, w 1910 roku 
ponadto „Króla Leara”, „Sen Nocy Letniej”, „Skąpca”, „Sen Srebrny Salomei” 
i „Odwieczną Baśń” Przybyszewskiego336. W 1900 roku Maria Weryho-
-Radziwiłłowicz zorganizowała teatr marionetek dla dzieci, skierowany 
do szerokich rzesz młodych widzów337. W latach 1902–1903 w łódzkiej 
„Lutni” stałe przedstawienia dla dzieci organizował Henryk Małkowski. 
Zgromadził aktorów i przygotowywał programy, najczęściej składanki: 
deklamacje, piosenki i dialogi; później też jednoaktówki, np. „Dzieciaki” 
Świderskiego. sięgał do tekstów Konopnickiej, Korzeniowskiego, Chęciń-
skiego, nawet Mickiewicza338. W Hrubieszowie w styczniu 1906 roku dwa 
spektakle dziecięce przygotowywał Kazimierz Bodalski; nie wiemy, czy 
zostały one zrealizowane. W Puławach pierwsze przedstawienia dziecięce 
– z udziałem dzieci i dla dzieci – odbyły się 17 i 19 grudnia 1906 roku 
w sali hotelu „Bristol”. Tytułu sztuki nie znamy, wiemy tylko, ze miejscowe 
kółko miłośników sceny wystawiło je równocześnie ze sztukami „Radziwiłł 
w gościnie” Kraszewskiego i „Zemsta za mur graniczny” Fredry. 27 czerwca 
1909 roku Towarzystwo Muzyczne „Harmonia” wystawiało we własnej sali 

332 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie robią dla młodzieży? „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 
nr 20, s. 457.

333 Por.: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, Cz. II – Estetyczna..., s. 166.
334 Por.: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974, s. 12.
335 Por.: St. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, s. 78; L. Płoszewski, O po-

trzeby kulturalne młodzieży, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 3, s. 63.
336 Por.: L. Płoszewski, O potrzeby kulturalne młodzieży, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 

nr 3, s. 62.
337 Por.: J. Z. Białek, dz. cyt., s. 172.
338 Por.: H. Małkowski, Moje wspomnienia, Warszawa 1958, s. 141–142. Określenie „nawet 

Mickiewicza” podaję za Małkowskim – dzieła Mickiewicza były w Królestwie Polskim 
zakazane przez cenzurę.
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sztukę „Widmo z jadalni” Władysławy Izdebskiej w wykonaniu dzieci, zaś 
w styczniu 1911 roku panie Śliwińska, Wolska i Papiewska zorganizowały 
„Wieczór baśni” dla dzieci ze słowem wstępnym Franciszki Arnsztajnowej. 
Na program złożyły się: dialog „W piwnicznej izbie”, „Derkacz”, „Kosiarze” 
„Krasnoludki” i „Świerszczyki”. 10 maja 1914 roku w „Harmonii” odbyła się 
inscenizacja „Baśni o królowej Róży” Gerson-Dąbrowskiej. Przedstawienia 
dziecięce odbywały się też w Nałęczowie, gdzie wystawiano między innymi 
baśń przerobioną z utworu Konopnickiej „Krasnoludki”, oraz „Babę Jagę” 
i „Marcina Łybę”. Niestety nie znamy dat tych przedstawień339. 

W okresie tym nastąpił renesans jasełek, których wykonawcami najczę-
ściej bywały dzieci. Pierwsze napotkane w historii naszego teatru amator-
skiego na Lubelszczyźnie jasełka (wg. tekstu ks. Leonarda Soleckiego340) 
w wykonaniu młodzieży w wieku od 16 do 20 lat – zorganizowano 
w Starym Zamościu w dniach 16, 18 i 20 stycznia 1883 przez organistę 
Józefa Tratkiewicza wraz z Karolem Namysłowskim. W Lublinie dzieci 
z domu zarobkowego wystawiały je w latach 1905–1908 roku w sali 
podominikańskiej. Jasełka te składały się z następujących części: „Paste-
rze”, „Trzej Królowie”, Aniołowie”, „Diabły” i „Chóry dziecięce”. Dochód 
z przedstawień przeznaczano na rzecz dzieci z tego domu. Zachowało się 
też podanie Marii Zborowskiej o zezwolenie na 10 przedstawień jasełek 
w Zamościu w grudniu 1906341. W Zamościu odbywały się jasełka również 
w każdą niedzielę i święto karnawału 1907 (w wykonaniu dzieci z ochronki 
św. Franciszka). Ksiądz z Opola (podpis nieczytelny) prosił o zezwole-
nie na zorganizowanie jasełek – wespół z „Wujaszkiem” Dobrzańskiego 
i „Błażkiem opętanym” – na rzecz chłopców z ochronki. Ponadto jasełka 
organizowano na Lubelszczyźnie w tym okresie w Krzeczonowie (1909), 
Kraśniku (1911, 1914), Milejowie (1912 i 1914) i Bychowie (1914)342. W la-
tach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku w warszawskich zakładach 
wychowawczych grywano dla dzieci w okresie od 1 stycznia do 2 lutego 
szopki. Przedstawienia przygotowywali wychowawcy, najczęściej zakonnice 
szarytki lub księża. Aktorami były dzieci343. 

Teatr szkolny prowadził swoją działalność nawet w czasie pierwszej 
wojny światowej. W 1915 roku uczennice Szkoły Żeńskiej im. Adama 
Mickiewicza wystawiły fragment III części „Dziadów” oraz żywe obrazy, 
zaś uczniowie Szkoły Handlowej w Kielcach jesienią 1915 roku recytowali 
„Redutę Ordona” i „Do matki Polski”. II i III części „Dziadów” wystawiano 

339 Por.: M. B. Styk, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, 
Lublin 1997, s. 101–102.

340 Por.: L. Solecki, Jasełka, Lwów 1881.
341 Nie wiemy czy zostały one wystawione.
342 Por.: tamże, s. 103–104
343 Por.: H. Małkowski, dz. cyt., s. 133.
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także w Pułtusku. W 1917 roku III część „Dziadów” wystawili nauczyciele 
szkół olkuskich. W Krakowie 16 stycznia 1917 roku uczennice prywatnego 
gimnazjum żeńskiego im. Królowej Jadwigi („Pałac Spiski”) zorganizowały 
„Wieczorek Patriotyczny”, w którego programie – m.in. obok deklamacji 
wiersza Słowackiego „Poeta i natchnienie” – uczennice Ewa Olesiówna 
z kl. VI, Z. Kluzekówna z kl. VII i Szlapkówna z kl. VIII odegrały „War-
szawiankę” Wyspiańskiego344. We Lwowie II Szkoła Realna zorganizowała 
„Wieczór Mickiewiczowski” 2 stycznia 1916 roku, wystawiając „Pieśń Waj-
deloty”, „Koncert Jankiela” oraz „Scenę więzienną” z III części „Dziadów” 
w reżyserii Wolańczyka. Również we Lwowie „Powrót taty” w układzie 
scenicznym Jana Gołębiowskiego wykonały dzieci szkoły benedyktynek 
ormiańskich we Lwowie, a w Bobowej (pow. Grybów) zorganizowano 
przedstawienie na środku rynku wraz z towarzyszącymi mu ogniami ben-
galskimi i rakietami. Wspomniane wyżej żywe obrazy – wystawiane przez 
dziewczęta Szkoły Żeńskiej – nie spopularyzowały jednak tej formy wido-
wiska zbyt szeroko, gdyż w 1918 roku prasa kielecka tylko odnotowała, że 
zaprezentowano „nowe widowisko”: „żywy obraz” przedstawiający scenę 
z Jankielem Cymbalistą wraz z melodeklamacją345. 

W czasie wojny wciąż była aktywna młodzież gimnazjum im. B. No-
wodworskiego. 

Jerzy Dobrzycki, absolwent tej szkoły, wspomina o urządzeniu przez 
kółko dramatyczne poranku kościuszkowskiego w gimnazjum przy ulicy 
Kochanowskiego, o wieczorze ku czci Sienkiewicza w sali „Pracy” przy 
ulicy Św. Tomasza oraz o wystawieniu dramatu Korzeniowskiego „Mnich”. 
Przedstawienie tej sztuki odbyło się w sali Pocztowców przy ulicy Lubicz 
(w dziedzińcu hotelu Europejskiego). Kółko siłami całej klasy urządziło 
w teatrze Ludowym przy ulicy Rajskiej tradycyjny „Wieczór Mickiewiczow-
ski”. Na program złożyły się zainscenizowane sceny z „Pana Tadeusza” 
(„Śmierć Jacka Soplicy”) i „Konfederaci barscy”, w których autor wspomnień 
grał rolę Marka346. 

W innym krakowskim gimnazjum (Gimnazjum im. Króla Jana Sobie-
skiego) w lutym i marcu 1916 roku wystawiono aż 4 komedie Fredry 
(w wyniku wojny działania cenzury uległy złagodzeniu), a jesienią tegoż 
roku urządzono wieczory poświęcone dramatowi Wyspiańskiego ze sło-
wem wstępnym ucznia Mieczysława Brahmera, później znanego romanisty, 
teatrologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach „Wieczoru 

344 Por.: Sprawozdanie XII Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. królowej Jadwigi 
w Krakowie („Pałac Spiski”). Za rok szkolny 1916/17, Kraków 1917, s. 36.

345 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do 1939 roku, Warszawa 
1975, s. 99.

346 Por.: J. Dobrzycki, Z lat przełomowych (okruchy wspomnień), [w:] Pół wieku wspomnień 
uczniów Gimnazjum im. B. Nowodworskiego (św. Anny) w Krakowie, Kraków 1938, 
s. 224.
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dramatu Wyspiańskiego” w 1916 roku młodzież Gimnazjum Sobieskiego 
wystawiła dwie odsłony „Powrotu Odysa” i „Lelewela” (w teatrze zawo-
dowym prapremiera odbyła się w 1917 roku). Ta próba sił młodzieży zo-
stała życzliwie przyjęta przez publiczność. Na wybór sztuk przez uczniów 
wpłynął też fakt, że w szkole polskiej wciąż obowiązywał podział na 
szkoły męskie i żeńskie, i podobnie jak kiedyś w kolegiach zakonnych, 
pozyskanie do współpracy koleżanek z gimnazjum żeńskiego było nie do 
pomyślenia347. Próby rozwiązania tego problemu podejmowane będą dopie-
ro w niepodległej Polsce i – jak zauważymy – aż do 1939 roku wzbudzać 
będą wiele kontrowersji. 

W 1916 roku na rynku w Wadowicach wystawiono „Betlejem polskie” 
Lucjana Rydla. W przedstawieniu, które odtąd w okresie Bożego Narodze-
nia powtarzano w tym mieście corocznie, brała udział również młodzież348. 
Trzy przedstawienia „Betleem Polskiego” Rydla grali też w sali „Sokoła” 
w Nowym Sączu w styczniu 1917 roku skauci z Gimnazjum I Wyższego. 
Czysty dochód z tego przedstawienia przeznaczono na cele dobroczynne, 
na zakupienie i uzupełnienie potrzebnych przyrządów do warsztatów oraz 
na uzupełnienie biblioteki. Przedstawienie to powtórzono dla uczniów 
tutejszego I i II gimnazjum, w styczniu 1918 roku349. Wystawianie jasełek 
w tym okresie odbierane było jako manifestacja polskich przekonań pa-
triotycznych. 

Działania teatralne młodzieży galicyjskiej przerwało dopiero wstrzyma-
nie nauki w szkołach, które zamieniono w końcowym okresie wojny na 
szpitale wojenne. 

Opuszczenie Warszawy przez Rosjan umożliwiło powstanie na Pradze 
w 1915 roku Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV. Już w pierw-
szym roku istnienia młodzież tej szkoły potrafiła własnymi siłami wystawić 
sztukę teatralną i zorganizować koncert muzyki poważnej. Przedstawienie 
komedii w jednym akcie „Jestem zabójcą” Aleksandra Fredry odbyło się 
29 XII 1915 roku. Sztukę wyreżyserował uczeń klasy VII Kazimierz Sur-
dykowski, a na scenie wystąpili uczniowie klasy VI. Role kobiece grały 
prawdopodobnie uczennice z pobliskiego gimnazjum żeńskiego350. 

Na terenie Lubelszczyzny, wkrótce po wycofaniu się Rosjan, po kil-
kuletniej przerwie, z inicjatywy państwa Bielińskich na Boże Narodzenie 

347 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym..., s. 161–162; por. też: M. Brahmer, Wspomnienie 
o szkolnym „Powrocie Odysa”, [w:] Adam Grzymała-Siedlecki w 70-lecie pracy twórczej, 
Kraków 1966, s. 107–108.

348 Por.: J. Ciechowicz, Świat teatru Karola Wojtyły, „Autograf” 1989, nr 4, s. 58.
349 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum I Wyższego w Nowym Sączu, za rok 

szkolny 1917, Nowy Sącz 1917, s. 36; por. też: Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazjum 
I Wyższego w Nowym Sączu, za rok szkolny 1918, Nowy Sącz 1918, s. 36. 

350 Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze. Monografia 
szkoły, t. III Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze 
w latach 1915–1944, opr. H. Sowiński, Warszawa 2005, s. 26.
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1915 roku wznowiono jasełka. Grano je w teatrze „Rusałka”, a patronował 
im Naczelny Komitet Narodowy. Jasełka wystawiono tu również w 1916, 
w 1917 (w Domu Zarobkowym w wykonaniu sierot) i 1918 roku (Kółko 
Miłośników Sceny przy Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej). 
W Boże Narodzenie 1917 we wsi Czerniejów staraniem nauczycielki Ma-
rii Kocalanki pokazano jasełka w wykonaniu dzieci szkolnych. Dochód 
z przedstawienia przeznaczono na bibliotekę szkolną. W 1917 wystawiono 
również jasełka w polskiej szkole (która powstała w 1915 roku) w Cho-
męciskach Szlacheckich. Recenzenci tego przedstawienia podkreślali jego 
patriotyczny, narodowy charakter. W Nałęczowie grono młodocianych 
amatorów odegrało „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla351. 

Powyższe informacje ukazują bardzo chlubną tradycję i wiele znaczą-
cych osiągnięć polskiego teatru szkolnego od chwili jego powstania aż 
do końca pierwszej wojny światowej. Niestety, ponad stuletnia niewola 
spowodowała, że o wielu faktach z tej przeszłości zapomniano, brak 
własnej państwowości sprawił również, że podejmowane pod koniec 
XVIII wieku próby reform szkoły i teatru szkolnego nie mogły przynieść 
oczekiwanych efektów. Teatr szkolny wprawdzie kontynuował działalność 
w wielu ośrodkach i w wieku XIX oraz na początku wieku XX, ale były 
to najczęściej prace efemeryczne, będące zazwyczaj wynikiem indywidu-
alnego zapału jednostek i ich wpływy dydaktyczno-wychowawcze były 
bardzo ograniczone. Odnośnie okresu rozbiorów możemy raczej mówić 
o teatrze w szkole niż o właściwym teatrze szkolnym (nie rozwijały się też 
wówczas takie formy teatru szkolnego, jak sądy, sejmiki szlacheckie, nie 
znajdujemy też informacji o wykorzystywaniu metod teatralnych w czasie 
zajęć lekcyjnych). W okresie niewoli narodowej teatr szkolny na ziemiach 
polskich przeważnie wzorował się na metodach pracy i inscenizacji ów-
czesnego teatru zawodowego. W końcowym okresie było to bardzo cenne, 
gdyż często tylko na scenach młodzieżowych można było wystawiać dzieła 
naszych wieszczów (zwłaszcza na ziemiach zaboru rosyjskiego, w Króle-
stwie Polskim i pod zaborem pruskim). Teatr szkolny w XIX i na początku 
XX wieku nie wypracował własnych koncepcji i nie był terenem jakiejś 
poważniejszej refleksji wychowawczej i dydaktycznej. Jedyną nową formą 
teatru szkolnego (właściwie parateatru) były tzw. „żywe obrazy”, których 
twórcy, wzorując się na działaniach ówczesnych malarzy krakowskich (m. 
in. Matejki), przez ukazywanie obrazów z historii Polski odwoływali się 
do uczuć patriotycznych młodzieży. Śledząc repertuar możemy zauważyć, 
że od końca XIX wieku w teatrze szkolnym nastąpiła znacząca zmiana. 
Zaczęły dominować w nim sztuki o charakterze patriotycznym, utwory 

351 Por.: M. B. Styk, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918, 
Lublin 1997, s. 103–105.
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o charakterze religijnym pojawiają się tylko sporadycznie352 (czasami tylko 
inscenizacje wierszy). Warto podkreślić tu, że wielu ówczesnych pedago-
gów (S. Karpowicz, H. Radlińska, I. Moszczeńska), odrzucając interpretacje 
nacjonalistyczne, proponowało wychowanie w duchu patriotyzmu odwo-
łującego się do miłości ojczyzny, połączonej z życzliwością i sympatią do 
wszystkich narodów353. 

Jeśli chodzi o repertuar antyczny, to zauważamy, że w tym okresie wy-
stawiano głównie sztuki Sofoklesa, zwłaszcza „Antygonę”. Na przełomie XIX 
i XX wieku do teatru szkolnego wracają jasełka. Teatr szkolny, działając 
– poza Galicją – często konspiracyjnie, podtrzymywał ducha narodowego, 
przywoływał do życia dzieła naszych wielkich romantyków głoszących 
idee wyzwoleńcze, niejednokrotnie wyprzedzając pod tym względem 
teatry zawodowe. Wywierał na młodych widzów i wykonawców wielki 
wpływ. Istnienie teatru szkolnego przyczyniało się również do pobudzania 
aktywności twórczej młodzieży (jak wspominałem wyżej, w Gimnazjum 
im. Króla Jana Sobieskiego uczeń samodzielnie napisał sztukę teatralną, 
którą wystawili jego koledzy). Wystawianie sztuk przez organizacje szkol-
ne (np. skautów) miało niekiedy cele zarobkowe, ale i tu dostrzegamy 
wartości wychowawcze, bowiem dochody przeznaczano na ważne cele 
społeczne – pomoc ubogim, zakup narzędzi do warsztatów szkolnych lub 
książek do bibliotek . 

Wynikający z aktywności młodzieży polski teatr szkolny trwał, w szcząt-
kowej postaci, i w czasie rozbiorów, przyczyniał się do podtrzymania pa-
triotyzmu, ale wiedza o nim, jego wpływy oraz znaczenie pedagogiczne 
były w tym okresie niewielkie, niemniej wiele doświadczeń tego teatru 
zostało wykorzystanych i było kontynuowanych w okresie następnym. 
Kultura środowiska teatralnego i działalność w scenach szkolnych nie 
były bez wpływu na drogę życiową i kariery takich artystów, jak Stanisław 
Wyspiański, Leon Schiller, Janusz Osterwa, Roman Niewiarowicz, Stefan 
Jaracz, Jan Parandowski, Arnold Szyfman czy Tadeusz Boy-Żeleński. 

352 Należy zaznaczyć, że w XIX wieku w procesie wychowania wciąż uwzględniano wartości 
religijne. W Galicji nauczanie religii było włączone do programu szkół, które w ramach 
obowiązków szkolnych musiały też organizować określone praktyki religijne. Por.: A. 
Rogozińska, Szkoły sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877–1953, Lublin 2002, 
s. 221–222.

353 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 44–45.
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Teatr szkolny  
w II Rzeczypospolitej  
w latach 1918–1930 

Organizacja oświaty w latach dwudziestych 

Po pierwszej wojnie światowej stan szkolnictwa powszechnego w Pol-
sce był katastrofalny. Brakowało szkół, w trudnej sytuacji znajdowali się 
nauczyciele, około miliona dzieci pozbawionych było możliwości uczęsz-
czania do szkoły. 

Organizacja szkolnictwa polskiego wszystkich stopni rozpoczęła się 
jeszcze pod rządami okupacyjnymi w Królestwie Polskim. W styczniu 
1917 roku powstał Departament Oświecenia Tymczasowej Rady Stanu 
w Warszawie, który z końcem tegoż roku został przekształcony w Mini-
sterstwo Oświecenia dla Królestwa, a następnie Rzeczypospolitej. Wkrótce 
objęło ono zwierzchnictwo nad szkolnictwem wszystkich ziem polskich; 
w 1919 roku dołączyła Wielkopolska z uniwersytetem w Poznaniu i kresy 
wschodnie z uniwersytetem w Wilnie354. W roku szkolnym 1920/21 istniało 
w Polsce 25.621 szkół podstawowych, do których uczęszczało 2.971.600 
uczniów i które zatrudniały 50.380 nauczycieli. W roku szkolnym 1922/23 
liczba szkół podstawowych wzrosła do 27.384 (26.653 – publicznych, 
25.828 koedukacyjnych, tylko 392 męskie i 433 żeńskie), ilość uczniów do 
3.208.352, a nauczycieli do 60.503355. Oprócz szkół prowadzących edukację 
w języku polskim istniały także szkoły dla dzieci i młodzieży mniejszości 
narodowych. 

W myśl postanowień Sejmu Nauczycielskiego (głośny zjazd oświatowy 
13–17 IV 1919) przyjęto, że fundamentem dla całego systemu szkolnego 
będzie siedmioletnia, jednolita, międzywyznaniowa, obowiązkowa dla 
wszystkich szkoła powszechna. Na niej dopiero opierały się pięcioletnie 
gimnazja ogólnokształcące i zawodowe. Zwrócono też uwagę na orga-

354 Por.: S. Kot, Historia wychowania, t. 2, Lwów 1934, s. 263.
355 Por.: S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918–1945, Kielce 2000, s. 75.



95

Rozdział II – Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

nizację opieki nad dziećmi, rolę oświaty pozaszkolnej i charakter szkoły 
średniej. Realizacja założeń tego twórczego programu oświatowego postę-
powała powoli, a nawet była ograniczana, zwłaszcza w okresie rządów 
sanacji. Nie zaprzestano jednak walki o szkołę jednolitą i o obowiązkowe 
wykształcenie powszechne, jednakowe i wspólne dla wszystkich356. 

Osiągnięciem odrodzonej Polski było wprowadzenie obowiązkowego 
nauczania w zakresie szkoły powszechnej. 7 lutego 1919 roku powstał de-
kret o obowiązku szkolnym357, który wprowadzając siedmioletni obowiązek 
szkolny nie określał jednak charakteru szkoły powszechnej i ustanawiał 
obowiązkową naukę w szkole podstawowej dla wszystkich dzieci w wieku 
od 7 do 14 lat. Dekret ten z powodu złożonej sytuacji oświatowej na róż-
nych obszarach Polski nie posiadał natychmiastowej mocy wykonawczej. 
Szkoły powszechne na wsiach lub w mniejszych osadach miały z reguły 
jednego lub dwóch nauczycieli, którzy oczywiście nie mogli zrealizować 
takiego programu, jak szkoła o siedmiu klasach i zatrudniająca od pięciu 
do siedmiu nauczycieli. Dlatego dekretem Józefa Piłsudskiego powołano 
seminaria nauczycielskie o 5-letnim kursie nauczania, które miały za zadanie 
kształcenie przyszłych nauczycieli szkół powszechnych. Pierwsze trzy lata 
w tych szkołach obejmowały kurs ogólnokształcący, dwa ostatnie obejmo-
wały przedmioty pedagogiczne358. Seminaria takie funkcjonowały do 1932 
roku359. Nowa polityka szkolna znalazła wyraz w dwu ustawach szkolnych 
z 17 lutego 1922 roku („O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół 
powszechnych”360 oraz „O budowie publicznych szkół powszechnych”361). 
Zapewnienie wszystkim dzieciom pełnowartościowej nauki w siedmiokla-
sowej szkole powszechnej stało się podstawowym celem demokratycznych 
sił i działaczy oświatowych w okresie międzywojennym. 

Kształt szkoły średniej został określony w oficjalnej publikacji Mini-
sterstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego (Sekcji Szkolnictwa Średnie-
go): „Program naukowy szkoły średniej”362. Ośmioletnia szkoła średnia 
podzielona została na dwa szczeble programowe. Pierwszy 3-letni, tzw. 

356 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży 1918–1939, Warszawa 1979, s. 20.
357 Por.: Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku, „Dziennik Praw Państwa Pol-

skiego” nr 14, z dnia 8 lutego 1919 r., poz. 147, s. 192–197.
358 Por.: Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych, „Dziennik Praw Państwa 

Polskiego” nr 14 z dnia 8 lutego 1919 r., poz. 185, s. 280–285.
359 Por.: J. Doroszewski, Seminaria Nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej 

państwa (1918–1937), Lublin 2002, s. 15–20; Jerzy Doroszewski przypomina też, że 
w seminariach nauczycielskich, które rozpoczęły pracę w roku szkolnym 1918/1919 
naukę wydłużono o jeden rok. Por.: Tamże, s. 20.

360 Por.: O zakładaniu i utrzymywaniu szkół powszechnych, „Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej” nr 18 z 17 lutego 1922r., poz. 143.

361 Por.: O budowie publicznych szkół powszechnych, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej” nr 18 z 17 lutego 1922 r., poz. 144.

362 Por.: Program naukowy szkoły średniej, Warszawa 1919.
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przygotowawczy, noszący nazwę gimnazjum niższego i drugi – 5-letni, 
tzw. systematyczny (gimnazjum wyższe). Pod względem programowym 
gimnazjum podzielono na trzy typy: humanistyczny z łaciną, matematycz-
no-przyrodniczy oraz klasyczny z łaciną i greką. 

Chcąc ocenić osiągnięcia Polski w zakresie szkolnictwa w tym czasie, 
należy cofnąć się do lat poprzednich i zadać pytanie o spuściznę, jaką 
odrodzone państwo otrzymało po państwach zaborczych. Otóż w byłym 
zaborze rosyjskim przymusu szkolnego nie było w ogóle, a utrzymanie 
szkół należało do gminy. Poziom organizacyjny i poziom nauczania były 
bardzo niskie. Zasadą była szkoła jednoklasowa z jednym nauczycielem. 
Znaczny postęp osiągnęły szkoły polskie po ustąpieniu rosyjskiego zabor-
cy z Królestwa Polskiego, czyli w latach 1915–1918. W Galicji obowią-
zek szkolny wynosił na wsi 6 lat, w miastach 7 lat, jednak sieć szkolna 
posiadała luki, a na wsi nauka trwała zazwyczaj 4 lata. Zupełnie inaczej 
przedstawiała się sprawa w zaborze pruskim. Obowiązek szkolny wynosił 
tu 8 lat i był w zasadzie realizowany. 

Jednak poziom szkół początkowych był na ogół niski, tak pod względem 
organizacyjnym, jak i dydaktycznym. Przeważały przepełnione szkoły o jed-
nym lub dwóch nauczycielach. System szkolny w zaborze pruskim miał 
na celu wynarodowienie uczniów, a realizował to z większą skutecznością 
niż takiż system w Królestwie Polskim. W rezultacie polityki zaborców 
na ziemiach polskich była ogromna masa analfabetów, którzy przeważali 
na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego; zwłaszcza na wsi. 

Po pierwszej wojnie światowej ujednolicone szkolnictwo stopniowo 
objęło większość młodego pokolenia. Gdy w szkole początkowej na zie-
miach polskich uczyło się w roku szkolnym 1910/1911 około 54,5% dzieci, 
to już w roku szkolnym 1921/22 – 63,1%, a w 1928/29 – 96,4%. Później, 
w okresie kryzysu ekonomicznego i wzrostu liczebności roczników mło-
dzieży, odsetek ten zmniejszył się, lecz przed drugą wojną światową nadal 
przekraczał 90%, choć w dalszym ciągu na niektórych terenach występo-
wały luki w nauczaniu. 

I tak na przykład na Wołyniu tylko 70% dzieci chodziło do szkoły. 
Wieś korzystała głównie ze szkoły 4-klasowej, o niższym poziomie na-
uczania, w której zatrudniano jednego, dwóch, rzadziej trzech nauczycieli. 
W szkołach w ciągu siedmiu lat nauki (często przerywanej wcześniej) 
realizowano tylko niektóre elementy programu wyższych klas szkoły po-
wszechnej. Tylko czwarta część dzieci wiejskich chodziła do szkół 7-kla-
sowych. W miastach natomiast prawie wszystkie dzieci miały zapewnioną 
możliwość nauki w pełnych szkołach powszechnych. Rozwój szkolnictwa 
ograniczył analfabetyzm, który jednak w dalszym ciągu stanowił plagę 
społeczną. Spis ludności w roku 1921 wykazywał 33% analfabetów, a spis 
przeprowadzony w 1931 – 23%. Rzeczywisty odsetek analfabetów był jed-
nak bez wątpienia wyższy. Znaczne osiągnięcia zanotowało szkolnictwo 
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średnie ogólnokształcące. Polskie gimnazja państwowe istniały przed woj-
ną w Galicji. W Królestwie Polskim po 1905 roku funkcjonowały polskie 
szkoły średnie prywatne bez praw państwowych. W zaborze pruskim nie 
było ich wcale. W czasie okupacji niemiecko-austriackiej powstały nowe 
szkoły średnie w Królestwie Polskim. Sieć szkół w odrodzonej Polsce roz-
winęła się już u progu dwudziestolecia. Ich znaczenie było bardzo duże 
ze względu na to, że właśnie szkoły średnie dawały swym abiturientom 
maturę, stanowiącą bilet wstępu nie tylko na wyższe uczelnie, ale w ogóle 
możliwość wejścia do warstwy oświeconej, do inteligencji w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Szkoła średnia ogólnokształcąca obejmowała kilka pro-
cent odpowiednich roczników młodzieży. Początkowo były to 8-klasowe 
gimnazja, które – poprzedzane często klasami wstępnymi realizującymi 
program nauczania początkowego albo nauką domową – stanowiły odręb-
ny system szkolny dla warstw zamożnych. Natomiast szkoły powszechne 
były przeznaczone w zasadzie dla warstw ludowych, głównie chłopów, 
robotników, częściowo drobnomieszczaństwa. Siły konserwatywne broniły 
tego systemu i ponad miarę wychwalały jego zalety. Siły demokratyczne 
i środowiska postępowe żądały ujednolicenia dostępności do szkół dla 
wszystkich warstw ludności, aby całe młode pokolenie przechodziło 
edukację pełnej szkoły powszechnej, a szkoły średnie opierały się na niej 
jako nadbudowa (zatem bez klas niższych pokrywających się z wyższymi 
klasami szkoły powszechnej). 

Od 1924 roku pod wpływem uniwersytetów rozpoczęła się walka 
przeciwko koncepcji jednolitej szkoły. Profesorowie ignorowali argumenty 
społeczne i polityczne, a bronili koncepcji ośmioletniej szkoły średniej bio-
rąc pod uwagę rozwój kultury społeczeństwa i potrzeby uniwersytetu. Ich 
zdaniem, pięcioletnia szkoła średnia nie potrafiła przygotować młodzieży 
do studiów, nie potrafiła też wyszkolić młodzieży na tyle, aby mogła ona 
samodzielnie pracować i rozwijać kulturę. 

W roku 1925 wniesiono pod obrady Sejmu projekt reformy ustroju 
szkolnego opracowany przez ministra Stanisława Grabskiego. Wyrażał on 
tendencje ówczesne zachowawczej koalicji rządowej, ale poszukiwał roz-
wiązań umożliwiających dzieciom z różnych warstw społecznych, głównie 
wiejskim, dostęp do wyższych szczebli szkolnych. Autor projektu prze-
widywał różne szczeble organizacyjne szkoły powszechnej. Ukończenie 
niższego szczebla – czwartej klasy szkoły powszechnej – miało uprawniać 
do wstępu do liceum, które było podzielone na 3-letnie liceum niższe, 
odpowiadające wyższym trzem klasom 7-letniej szkoły powszechnej, oraz 
3-letnie liceum wyższe, którego ukończenie dawać miało tzw. małą maturę. 
Ponad liceum projekt ustanawiał 2-letnie gimnazjum, które miało dawać 
pełne średnie wykształcenie i prawo wstępu na wyższe uczelnie. Projekt 
ten pozornie tylko wyrażał postulaty szkoły jednolitej, utwierdzał bowiem 
uprzywilejowanie dzieci z rodzin zamożnych, inteligencko-mieszczańskich. 
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Zamach stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego 12 maja 1926 roku 
przerwał prace nad tym projektem363. 

Mimo oporu środowisk uniwersyteckich pierwsze projekty organi-
zacji szkolnictwa, opracowane przez ministerstwo w 1925 i 1927 roku, 
przyjmowały zasadę szkoły jednolitej, siedmioklasowej i opartej na niej 
szkoły średniej pięcioklasowej. Rozporządzenie Ministra ze stycznia 1929 
roku wprowadziło zrównanie programów nauczania trzech najwyższych 
klas szkoły elementarnej z trzema najniższymi klasami szkoły średniej364. 
W 1932 roku wprowadzono mocno krytykowaną reformę szkolnictwa 
zwaną „jędrzejewiczowską” (od nazwiska Janusza Jędrzejewicza, premiera 
i ministra oświaty)365. 

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne utrzymywała się zasada 
szkoły międzywyznaniowej z obowiązkową nauką religii. Obowiązek ten 
gwarantowała Konstytucja Marcowa, Konkordat z 1925 roku i Okólnik 
Kazimierza Bartla. Podkreślano, że praktyki religijne młodzieży szkolnej 
katolickiej należą do całości nauczania i wychowania religijnego. Młodzież 
szkolna jest zobowiązana brać w nich udział366. 

Jak widać, mimo ogromnych zaległości, powiększonych jeszcze skutka-
mi wojny, polskie władze i środowiska pedagogiczne niemal natychmiast 
po odzyskaniu niepodległości przystąpiły do budowy struktur oświaty. 
Pierwsze reformy uwzględniały możliwości kadrowe i ekonomiczne odro-
dzonego państwa, bardzo szybko jednak w środowiskach pedagogicznych 
rozpoczęła się dyskusja i propozycje zmian, które w swych założeniach 
nie odbiegały zbytnio od ówczesnych rozwiązań wysoko rozwiniętych 
państw europejskich. 

Koncepcje pedagogiczne w pierwszej  
połowie XX wieku w Polsce na tle  
doświadczeń zagranicznych 

Druga połowa XIX i początek XX wieku to okres znaczącego rozwoju 
psychologii (w tym psychologii rozwojowej dziecka) oraz pedagogiki. 
Polska myśl pedagogiczna dość szybko przyswajała nowe koncepcje wy-

363 Por.: R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t.2 (1895–1945), Warszawa 1996, s. 259–260.
364 Por.: M. Ziemnowicz, Zagadnienie szkolnictwa średniego w Polsce, „Chowanna” 1931, 

z. 1, s. 85–92.
365 Por.: J. Żarnowski, Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 30–31; 

por. też: Polska odrodzona 1918–1939. Państwo-społeczeństwo-kultura, pod red. J. To-
mickiego Warszawa 1982, s. 568–576.

366 A. Rogozińska, Szkoły Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877–1953, Lublin 2002, 
s. 222.
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chowawcze, występujące w krajach europejskich i w Ameryce. Przyczy-
niały się do tego coraz liczniejsze tłumaczenia dzieł z zakresu pedagogiki 
i psychologii oraz wyjazdy naszych pedagogów i nauczycieli za granicę, 
których efektem były artykuły sprawozdawcze zamieszczane m.in. na ła-
mach „Ruchu Pedagogicznego”. Polscy pedagodzy (m. in. Maria Grzego-
rzewska, Janusz Korczak, Maria Librachowa, Jadwiga Młodowska, Bogdan 
Nawroczyński, Tadeusz Łopuszański, Helena Radlińska, Henryk Rowid, 
Kazimierz Sośnicki, Mieczysław Ziemnowicz, Florian Znaniecki) próbowali 
przenosić na grunt polski założenia nowych kierunków pedagogicznych. 
Podjęli konkretne działania w zakresie unowocześniania procesów dydak-
tycznych w szkolnictwie, a zwłaszcza metod nauczania i wychowania367. 
Wśród nowych kierunków najwięcej uwagi poświęcono ideom nowego 
wychowania, naturalizmu pedagogicznego, pedagogiki psychoanalitycznej 
Zygmunta Freuda, psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, socjologizmo-
wi pedagogicznemu i pedagogice kultury368. 

Jak pisał Bogdan Suchodolski, Nowa pedagogika chciała być pedagogi-
ką „wychodzącą od dziecka”, pedagogiką nauczania i wychowania „na 
miarę”, pedagogiką swobody i twórczości dziecięcej, pedagogiką traktującą 
dziecko jako podmiot wychowania, a nie jako przedmiot. Nowe szkoły pró-
bowały zmienić program nauczania, organizować naukę łączną, zastę-
pować system klas systemem pracowni, łączyć nauczanie z pracą ręczną, 
organizować artystyczną działalność dzieci, dostosować tok nauczania do 
ich zainteresowań i do indywidualnych możliwości369. 

Na teorię i praktykę nauczania w polskiej szkole dwudziestolecia 
międzywojennego poważny wpływ miała idea „nowego wychowania”, 
określana też mianem „nowej szkoły” lub „nowej dydaktyki”370. Teoria 

367 Por.: J. Z. Białek, dz. cyt., s. 17–18.
368 Por.: F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne w Polsce (1928–1939), Szczecin 1984, 

s. 12–13; Przyswajanie nowych prądów nie było jednak zjawiskiem powszechnym, do-
strzega się w tym procesie również pewną powierzchowność i nieusystematyzowanie. 
Jerzy Braun w studium „Kultura polska na bezdrożach”, Warszawa 1937, twierdził: Nie 
wytwarzamy dziś takiej rdzennej, własnej kultury świadomej. [...] jak słusznie stwierdził 
Brzozowski, ostatnie dziesięciolecia dziejów naszej kultury to widowisko chaotycznego 
eklektyzmu. Karmimy się przypadkowo podchwytanymi odpadkami prądów duchowych 
zachodniej i wschodniej Europy, z wielkich odyssei myśli filozoficznej znamy tylko epi-
zody, donaszamy wyświechtany, przestarzały garnitur masońskiego Oświecenia, a na 
powierzchni naszego życia kulturalnego panoszy się jakiś mętny historyzm, naturalizm, 
relatywizm, agnostycyzm. Wszystkie zdobycze wieku dochodzą do nas za późno i w ja-
kiejś niechlujnej interpretacji. Cyt. za: B. Suchodolski, Edukacja narodu 1918–1968, 
Warszawa1970, s. 91

369 B. Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958, s. 601–602; 
por. też: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 
1979, s. 16.

370 Idea nowego wychowania głosiła postulat nauczania całościowego, tj. takiego, w którym 
wszystkie przedmioty tworzą organiczną całość. Skrajni przedstawiciele tego kierunku 
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ta powstała w opozycji wobec ówczesnej szkoły herbartowskiej371, która 
pod koniec dziewiętnastego wieku dominowała w pedagogice europej-
skiej. Koncepcja Herbarta372 i jego uczniów uznawała wyższość „nauk 
duchowych” (Geisteswisseschaften) i zalecała nadmierny rygoryzm i sche-
matyzm w dydaktyce, bez uwzględnienia indywidualności. Ten kierunek 
wychowania ukształtował się w państwach przesiąkniętych tendencjami 
militarystycznymi i monarchistycznymi i przeznaczony był dla wyższych 
warstw społeczeństwa, przy równoczesnym oddziaływaniu na wychowanie 
w tradycji feudalnych domów szlacheckich i wzbogaconego mieszczaństwa. 
Szkoła herbartowska stała się oficjalną doktryną pedagogiczną ekspansyw-
nie nastawionych państw, które jako mocarstwa odgrywały decydującą rolę 
nie tylko w Europie. Wszędzie uchodziła ona za jedynie naukową teorię 
wychowania. Całość tego systemu opierała się na idealistycznej filozofii 
niemieckiej z przełomu XVIII i XIX wieku, w szczególności Immanuela 
Kanta i Jerzego Wilhelma Fryderyka Hegla. Kładła nacisk na statyczne treści 

wysuwali żądania, by dawne nauczanie, podzielone na tradycyjne przedmioty, było w no-
wej szkole zastąpione przez „nauczanie łączne”, „metodę globalną”, „metodę projektów”, 
„kompleksowe programy”. Takie całościowe nauczanie poszczególnych przedmiotów 
wprowadzane miało być zarówno w szkole powszechnej, jak i w średniej. Doświadczenie 
jednak pokazało, że nauczanie łączne ma rację bytu tylko na początkowym szczeblu 
szkoły. Kiedy młodzież przekracza 10–11 rok życia, kompleksowe nauczanie przestaje 
zaspakajać umysł dziecka, które właśnie w tym okresie zaczyna myśleć abstrakcyjnie. 
Por. S. Hessen, Zasada całości w nauczaniu na wyższych szczeblach szkoły, „Kultura 
i Wychowanie” 1938, z. 1, s. 83.

371 Por.: T. Jałmużna, Pedagogika „szkoły pracy” w Polsce międzywojennej i jej wpływ na 
kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych, Łódź 1983, s. 4, 84–91; 
por. też.: J. Sobczak, Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu 
między wojnami, Bydgoszcz 1978, cz. I, s. 22; F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne 
w Polsce (1918–1939), Szczecin 1984, s. 11; S. Kisielewska, Szkoła dzisiejsza a szkoła 
pracy, Warszawa 1920.

372 Jan Fryderyk Herbart (1776–1841) prof. filozofii (Getynga, Królewiec), autor dzieł: Peda-
gogika ogólna, z celów wychowania wysnuta (1806) i Zarys wykładów pedagogicznych 
(1835). Uważał on, że w wychowaniu sama praktyka jest niewystarczająca. Ustalił ścisły 
związek pedagogiki z etyką i psychologią. Wychowywać znaczy umiejętnie wykorzysty-
wać wpływy przyrody i otoczenia społecznego na człowieka. Zasadniczym czynnikiem 
wychowawczym jest duch zbiorowości. Etyka Herbarta opiera się na pięciu ideach 
praktycznych, które wspólnie stanowią najwyższy cel życia: idee wewnętrznej wolności 
duchowej, doskonałości, życzliwości, prawa i słuszności, z których w zastosowaniu do 
życia społecznego powstają idee pochodne. Według założeń Herbarta celem wychowania 
człowieka jest wyrobienie silnego charakteru moralnego, tj. takiego, w którym panuje 
zgodność woli i postępowania. Dla określenia czynności wychowawczych Herbart 
wprowadzał dwa określenia: „Zucht” i „Regirung”. „Zucht” odnosi się do kształtowania 
wysiłków biernych, „Regirung” – do wysiłków czynnych. Pierwsze stanowią niezłomne 
przepisy, wytwarza trwałą formę, drugi stara się określić w danych warunkach granice 
samodzielnej reakcji. Ta druga forma w latach dwudziestych podlegała silnej ewolucji 
i stanowiła pole nowych pomysłów wychowawczych w rodzaju samorządy uczniow-
skiego, samodzielnych ćwiczeń w pracowniach itp.
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nauczania i schematyczną dydaktykę – wychowanie właściwie pozosta-
wiono Kościołowi i szkole. W Polsce kierunek ten rozwijał m.in. Antoni 
Danysz i znaczna część pedagogów skupionych w zespole redakcyjnym 
i autorskim „Encyklopedii Wychowawczej”373. 

Zaczątki idei „nowego wychowania” dostrzegamy już w pracy Herberta 
Spencera „Wychowanie umysłowe, moralne i fizyczne”, w której podjął on 
krytykę tzw. nauk banauzyjnych, lansując tezę o wykształceniu utylitary-
stycznym realizującym ideał wychowawczy określany mianem „homo oeco-
nomicus”374. Spencer, pochłonięty studiami nad ówczesnym najnowszym 
stanem wiedzy nauk przyrodniczych, w szczególności nad darwinizmem, 
akcentował pojęcie rozwoju, przenosząc je na grunt nauk o wychowaniu. 
Przyrodniczych podstaw wychowania upatrywano także w odkryciach 
dotyczących reguł przekazywania cech dziedzicznych Gregorego Mendla 
i reguł odnoszących się do wyższych czynności nerwowych i odruchów 
warunkowych Iwana Pawłowa. Nowe teorie znajdowały też wsparcie 
w intensywnym rozwoju spekulacji, a następnie badań psychologicznych 
prowadzonych m.in. przez Bernarda Pereza (La psychologie de l`enfant, 
1878), Wiliama Thierry`ego Preyera (Die Seele des Kindes, 1882) czy 
twórcy teorii psychologii dziecka i pedagogiki eksperymentalnej (pedolo-
gii) – Alfreda Bineta (L`étude expérimentalle de l`inteligence, 1903), który 
już w 1892 roku założył w Sorbonie pierwsze laboratorium do badań nad 
psychologią dziecka. Podobne prace prowadzili Stanley Hall375 w Stanach 
Zjednoczonych (znane laboratorium Child Study) i Aeppli Ernst (ze szkoły 
C. G. Junga). 

Osiągnięcia psychologii – zwłaszcza rozwojowej i wychowawczej – 
wywarły duży wpływ na założenia pedagogiki XX wieku. Szczególnie 
twórcy pajdocentryzmu, przyznający dziecku centralne miejsce w procesie 
wychowawczym, czerpali ożywcze myśli z konkretnych wyników badań 
psychologów, np. wspomnianego wyżej Stanleya Halla, Williama Sterna, 
Édwarda Claparède`a376, Charlotte Bühler, Jana Piageta. Prowadzone studia 

373 Por.: F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, 
s. 45 i n. [Danysz uważał, że ideał wychowania dla Polaków powinna wyznaczać kultu-
ra społeczeństwa europejskiego, która „przekroczyła ciasne granice rodziny i narodów 
i stanęła ponad narodowościami”. Tamże, s. 47].

374 Por.: H. Spencer, Wychowanie umysłowe, moralne i fizyczne, wstęp i komentarz. R. Wro-
czyński, Wrocław 1960.

375 Stanley Hall (1846–1924) amerykański psycholog i pedagog. W 1882 roku założył 
pierwsze w USA laboratorium psychologiczne i ośrodek pedagogiki eksperymentalnej. 
Zwolennik naturalizmu w pedagogice, uważał że podstawowym zadaniem wychowania 
jest stwarzanie jak najlepszych warunków dla naturalnego rozwoju osobnika. Zapocząt-
kował badania nad powodzeniami i niepowodzeniami szkolnymi.

376 Edouard Claparède – szwajcarski lekarz, psycholog i pedagog, prof. Uniwersytetu Ge-
newskiego, pracujący w instytucie J. J. Rousseau`a w Genewie, którego był współtwórcą. 
Reprezentant pedagogiki naturalistycznej i funkcjonalnego wychowania. 
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nad inteligencją, procesami myślenia i postrzegania u dziecka, nad stosun-
kiem cech wrodzonych i predyspozycji psychicznych do oddziaływania 
środowisk, nad strukturą kształtowania się osobowości przyczyniły się 
niewątpliwie do głębszego rozumienia potrzeb dziecka i do dostosowania 
do nich metod wychowawczych. W badania te istotny wkład wnieśli też 
polscy psycholodzy, zwłaszcza Stefan Baley i Stefan Szuman377. 

Kult indywidualizmu znajdował swe oparcie w naturalistycznych koncep-
cjach wychowawczych Jana Jakuba Rousseau. Duży wpływ na nowe spojrze-
nie na wartości tkwiące w dziecku i kierunki jego wychowania miała także 
rozwijająca się filozofia indywidualistyczna Fryderyka Nietzschego i Maksa 
Stirnera, która wniosła znaczny wkład w kult indywidualizmu i docenianie 
indywidualnych i niepowtarzalnych komponentów osobowości człowieka, 
uznawanych za twórcze. Synteza tych filozoficzno-psychologiczno-pedago-
gicznych nurtów wystąpiła w koncepcjach edukacyjnych Ellen Key w wyda-
nej przez nią w 1900 roku książce „Stulecie dziecka”, która stała się symbolem 
całego ruchu Nowego Wychowania. W 1912 roku Edward Claparède i Piotr 
Bovet utworzyli w Genewie Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych im. Jana 
Jakuba Rousseau dla prowadzenia badań w duchu neorusoistycznym, przy 
której w 1925 roku powstało Międzynarodowe Biuro Wychowania. Polska 
brała udział w jego tworzeniu378. W tym samym czasie w USA trwały prace 
nad teoretycznymi podstawami i praktycznymi rozwiązaniami w dziedzinie 
progresywizmu pedagogicznego opartego na pragmatyzmie Christiana Perica 
i Williama Jamesa. Podobne badania prowadził wcześniej w Prusach twórca 
pedagogiki eksperymentalnej Ernst Neumann (zm. w 1915). 

Rozwijały się szkoły eksperymentalne organizowane przez The Progres-
sive Education Association, których założycielem był Stanwood Cobb. Cecil 
Reddie prowadził swą szkołę na zasadzie pełnego liberalizmu pedagogicz-
nego. Baden Powell kształtował teoretyczne podstawy ruchu skautowego 
i wraz z gronem entuzjastów wprowadził je do praktyki wychowawczej. 
Wiele zakładów opiekuńczych realizowało w praktyce wychowawcze 
wzory salezjańskie według koncepcji Jana Boski. Rozwijała się pedagogika 
chrześcijańska w interpretacjach Fryderyka Wilhelma Foerstera, Jacquesa 
Maritaina, Ottona Willmanna i ks. Konstantego Michalskiego379. W szerokiej 
formule „nowej pedagogiki” mieściły się różnorodne koncepcje systemów 

377 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 
s. 18–19.

378 Na wpływ odrodzonej myśli Jana Jakuba Rousseau na ówczesną myśl pedagogiczną 
zwracał uwagę St. Bogdanowicz. Por.: S. Bogdanowicz, „Emile” i nowoczesne poglądy 
pedagogiczne, „Wiedza i Życie” 1928, z. 1, s. 486–491.

379 Por.: J. Hellwig, Powstanie i rozwój tzw. „nowych kierunków” w wychowaniu na prze-
łomie XIX i XX wieku i ich współczesne odniesienia, [w:] W służbie dziecku. Stulecie 
dziecka – blaski i cienie, pod red. J. Wilka, Lublin 2003; por. też: A. Szumski, W walce 
o postępową szkołę. Rzecz o Henryku Rowidzie, Warszawa 1977; S. Wołoszyn, Źródła do 
dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Warszawa 1966.; J. Sobczak, „Nowe wycho-
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wychowawczych i dydaktycznych: pajdocentryzm, progresywizm pedago-
giczny Johna Doweya380 plan daltoński, metoda Marii Montessori, szkoła 
pracy, metoda projektów, metoda Decroly`ego, szkoła twórcza. Twórcy tych 
kierunków i metod zwracali uwagę na konieczność dostrzegania w rozwoju 
psychicznym dzieci typowych dla nich właściwości zarówno w zakresie 
myślenia, jak i w sferze doznań uczuciowych i działań, podejmowali próby 
ukazania odrębności dziecięcego widzenia świata, dziecięcej i potrzebę 
spontanicznej aktywności dziecka. Już w1897 roku Dowey mocno podkre-
ślał, że instynkty i siły wrodzone dziecka dostarczają materiału i stanowią 
punkt wyjścia we wszelkim wychowaniu381. Podobnie „szkoła twórcza” 
odwoływała się do zasady Rousseau mówiącej o tym, by wychowanie 
oprzeć na naturze dziecka, na jego wrodzonej aktywności, która miała się 
ujawnić w wyniku spontanicznego rozwoju. Istotę „szkoły twórczej” stano-
wiła samodzielna praca dziecka, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, przy 
której konieczny jest wysiłek duchowy, wyzwalający w dziecku czynniki 
emocjonalne, zainteresowanie. W myśl tej koncepcji podstawą nowoczesnej 
szkoły było przyjęcie zasady działania, w której odwoływano się do idei 
kooperacji, solidarności i samorządu382. 

Według planu daltońskiego wykształcenie ucznia miało być owocem 
opracowania przez niego tzw. przydziałów opracowania samodzielnego, 
choć pod indywidualną opieką nauczyciela. Plan ten, zdaniem zwolen-
ników, przezwyciężał wady i błędy nauczania zbiorowego, umożliwiając 
bezpośrednie i trwałe zetknięcie się ucznia i nauczyciela w stosunkach 
bezpośrednich383. 

wanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz 
1998; B. Key. Stulecie dziecka, przekł. I. Moszczeńska, Warszawa 1928.

380 J. Dowey – wybitny amerykański pedagog i filozof, jeden z twórców filozofii prag-
matyzmu. Dydaktyka w ujęciu Doweya miała charakter wyraźnie naturalistyczny, jej 
zasadnicze pojęcie „uczenie się przez działanie” stało się wyrazem natury człowieka 
i ściśle wiązało się z naturą ludzką. Działając, miał się człowiek uczyć, a rezultaty tego, 
czego się nauczył, stosować w swoim życiu. Naturalizm ten prowadził, z kolei do 
pajdocentryzmu głoszącego, że dziecko jest „ośrodkiem wychowania”; por.: V. Rodek, 
„Szkoła pracy” w Drugiej Rzeczypospolitej. Przeszłość czy teraźniejszość? [w:] Inspiracje 
dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. D. Dryndy, 
Katowice 2000, s. 54–55.

381 Cyt. za: B. Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958, 
s. 601–601; por. też: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, 
Warszawa 1979, s. 16.

382 Por.: H. Rowid, O szkole twórczej, „Rocznik Pedagogiczny” 1924, t. 2, s. 49–63.
383 Por.: B. Suchodolski, Uwagi krytyczne o systemie daltońskim, Warszawa 1930, s. 4–11; 

por. też:: H. Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego, przekład Z. Umińskiej 
i H. E. Kennedy, Lwów-Warszawa 1928. Plan daltoński, nazywany również systemem 
pracownianym lub laboratoryjnym, był jedną z popularniejszych koncepcji pedagogiki 
II Rzeczypospolitej. Plan ten zakładał, ze podstawą wychowania powinna być zasada 
pracy indywidualnej z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień ucznia.
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System daltoński i praca według systemu Winnetki spotykała się z kry-
tyką z powodu nieuwzględniania przez nie postulatu uspołecznienia przez 
nauczanie. Jak pisał Stanisław Pietrusiewicz, Tak zwane laboratorium ja-
kiegokolwiek przedmiotu nauczania jest to pracownia, gdzie każdy uczeń 
oddaje się wyłącznie swojej „zakontraktowanej” jednostce pracy. Praca 
żadnego ucznia nie łączy się zasadniczo z pracą innych ani nie ma 
w ogóle logicznego związku między czynnościami kolegów, bo nie ma tu 
wspólnego celu.[...] Nie zmieniają faktu takie okoliczności, że każdy uczest-
nik może wiedzieć o pracy innych. [...] Sama autorka planu daltońskiego 
zdawała sobie sprawę z tych braków, [...] gdyż stara się znaleźć za wszelką 
cenę momenty uspołeczniające. Jednym z nich jest możliwość łączenia się 
uczestników laboratorium w małe grupki według poziomu klas. Mniej kry-
tyczny był Pietrusiewicz wobec systemu Winnetki: Metodą w znacznej mierze 
uniemożliwiającą uspołecznienie młodzieży jest zdobywanie wiedzy w tzw. 
systemie Winnetki. Istotą tej metody jest to, że każde dziecko jest zajęte swoją 
własną robotą, nauczyciel przechadza się pośród nich, pomagając jedne-
mu, zachęcając innych, skłaniając jakieś dwoje do współzawodnictwa lub 
uzupełniając materiał podręcznikowy przez dyskusję z kilkorgiem dzieci, 
które akurat znajdują się w tym samym punkcie pracy. (...) Praca szkolna 

Twórcą systemu planu daltońskiego była amerykańska pedagog Helena Parkhurst. 
Pierwsze próby zastosowania nowej metody podjęła już w 1905 roku. Nazwa pochodzi 
od miasta Dalton, gdzie Parkhurst, po praktyce we Włoszech (u Marii Montessorii) kon-
tynuowała prace nad swoim systemem. Plan ten zdaniem swej autorki miał być swoistą 
reorganizacją szkoły. Sale klasowe zostały zamienione na odpowiednio uposażone pra-
cownie przedmiotowe. Na czele każdej pracowni stał nauczyciel specjalista, który z po-
szczególnymi uczniami ustalał plan miesięczny, podzielony na zagadnienia tygodniowe 
i jednostki dzienne. Przydział pracy obejmował także wskazówki dotyczące materiałów 
źródłowych, niezbędnych do opracowania danego zagadnienia oraz maksymalnego 
czasu pracy potrzebnego do wykonania zadania. Taka organizacja pracy sprzyjała ak-
tywizacji uczniów i częściowemu odciążeniu nauczycieli, którzy mieli odgrywać rolę 
podobną do tej, jaką kiedyś pełnił mistrz. Zadany temat uczniowie opracowali pisem-
nie, ale nauczyciel mógł także odpytać z zadanego im tematu. Każdy z uczniów miał 
możliwość wyboru przedmiotów nauczania, a w zakresie przedmiotów przewidziany 
był program minimalny, normalny i maksymalny. Takie zróżnicowanie przedmiotów 
umożliwiało każdemu uczniowi stosowanie własnego tempa i metod pracy. Cały system 
laboratoryjny miał zdecydowanie indywidualistyczny charakter. Szybkie upowszechnienie 
planu daltońskiego w Europie nastąpiło dzięki wizycie w Dalton angielskiej inspektorki 
Miss Basset i jej entuzjastycznemu artykułowi w czasopiśmie „Times”. Pierwsze próby 
realizacji planu daltońskiego podjęto w Polsce w Państwowym Żeńskim Seminarium 
Nauczycielskim w Chełmie Lubelskim w roku szkolnym 1925/26, później stosowany 
był w wielu szkołach powszechnych (m.in. w Szkole Powszechnej im. M. Konopnic-
kiej w Krakowie 1926/27 i w wileńskiej Szkole Powszechnej „Świt”) oraz gimnazjach 
i w różny sposób modyfikowany. Por.: F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne w Polsce 
(1918–1939), Szczecin 1984, s. 197–208; por. też: I. Wendreńska, Plan daltoński i jego 
wkład do dydaktyki ogólnej, [w:] Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej 
Rzeczypospolitej, pod red. D. Dryndy, Katowice 2000, s. 80–88; S. I. Możdżeń, Historia 
wychowania 1918–1945, Kielce 2000, s. 8. 
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według systemu Winnetki na ogół posiada więcej cech uspołeczniających, 
niż plan daltoński, a to dzięki temu, że na wyżej przytoczony sposób pracy 
system Winnetki przeznacza tylko połowę czasu pobytu ucznia w szkole: 
druga połowę przeznacza na t. zw. zbiorowe zajęcia twórcze, w toku któ-
rych uczeń istotnie zdobywać może wychowanie społeczne384. 

Władysław Spasowski uważał, że system przydziałów i egzaminów 
miesięcznych występujący w planie daltońskim jest antypedagogiczny; za-
rzucał mu również to, że występuje w nim nieekonomiczne, indywidualne 
powtarzanie przez nauczyciela informacji, potępiał też indywidualistyczne 
nastawienie tego projektu, nie dostrzegając pozytywnych aspektów tej 
koncepcji nauczania385. 

Syntezę „nowego wychowania” przedstawił w książce „Szkoła twórcza” 
Henryk Rowid386, który do 1924 roku, dla określenia nowego kierunku 
pedagogicznego posługiwał się pojęciem „szkoła pracy”. Dla Rowida istota 
„szkoły twórczej” polegała na samodzielności uczniów w procesie naucza-
nia-wychowania, zgodnie z ideą kooperacji, solidarności i samorządności. 
Celem wychowawczym było uspołecznienie jednostki, przez samorząd 
uczniowski oraz oparty na wzajemnym zaufaniu, kontakt nauczyciela 
z uczniami387. Zdaniem Rowida w procesie kształcenia dzieci znaczącą 
rolę powinna odgrywać zabawa, która stopniowo miała przekształcać się 
w systematyczną pracę. Autor „Szkoły twórczej” sugerował na przykład by 
urządzać dzieciom zabawę „w sklep”, gdzie mogą kupować i sprzedawać 
różne towary388. Do zwolenników „nowej szkoły” należała też Adolfina 
Gorzycka-Wieleżyńska, która omawia jej założenia w pracach „Szkoła pracy 
samorozwojowej”389. 

W Warszawie jako jedno z pierwszych Towarzystwo Szkoły Pracy po-
wstało już w 1920 roku. W roku następnym z inicjatywy Adolfiny Gorzyc-
kiej-Wieleżyńskiej powstało Towarzystwo Szkoły Pracy Samorozwojowej. Po 
rozpowszechnieniu się nazwy „szkoła twórcza” w Łodzi w 1926 roku po-

384 S. Pietrusiewicz, Zasady uspołecznienia szkoły a rzeczywistość szkolna, „Kultura i Wy-
chowanie” 1936/37, z. 1, s. 53–54.

385 Por.: W. Spasowski, Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wycho-
wania ludzkości, Warszawa 1933, s. 498–499.

386 Por.: H. Rowid, Szkoła twórcza: podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia no-
wej szkoły, Kraków 1929; tenże, System Daltoński w szkole powszechnej z zagadnień 
współczesnej metodyki, Warszawa 1929; tenże, Środowisko i jego funkcja wychowawcza 
w związku z programem nauki, Kraków 1935.

387 Por.: E. Krochmalska-Gawrońska, Henryk Rowid – kreator idei pedagogicznych w Polsce 
okresu Dwudziestolecia Międzywojennego, Piotrków Trybunalski 2005, s. 47; por. też: 
F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918–1939), Szczecin 1984, s. 13.

388 Por.: E. Krochmalska-Gawrońska, dz. cyt., s. 50.
389 Por.: A. Gorzycka-Wieleżyńska, Szkoła pracy samorozwojowej: część teoretyczna, War-

szawa 1922; Taż, Szkoła pracy samorozwojowej: część praktyczna, Warszawa 1927; por. 
też: F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne..., s. 13.
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wstało Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Twórczej, w roku następnym w Wilnie 
Koło Miłośników Szkoły Twórczej. W 1927 roku z połączenia Towarzystwa 
Pracy Samorozwojowej z Łódzkim Towarzystwem Przyjaciół Szkoły Twór-
czej powstało Towarzystwo Zwolenników Nowoczesnego Wychowania390. 

Przedstawiając różne koncepcje pedagogiczne i dydaktyczne omawia-
nego okresu, należy wspomnieć o twórczości Aleksandra Patkowskiego. 
Zwracał on szczególną uwagę na to, by szkoła stała się istotnym czyn-
nikiem odrodzenia prowincji polskiej. Dążył do tego, by w programie 
wychowawczym szkoły większą uwagę zwracano na kształtowanie wśród 
uczniów poczucia przynależności do ojcowizny. Zalecał w tym celu orga-
nizowanie zjazdów wychowanków i świąt patronów szkół, przypominanie 
zasług mieszkańców z regionu i opiekę nad okoliczną przyrodą. Będąc 
zwolennikiem regionalizmu, postulował przeniesienie zajęć z klasy szkolnej 
na łono przyrody, co miało sprzyjać samodzielności w dochodzeniu do 
wiedzy o codziennych zjawiskach391. Jak to szerzej przedstawię w dalszej 
części tej rozprawy, również i ta koncepcja będzie wykorzystywana przez 
niektórych pedagogów w pracach teatru szkolnego. 

Niestety, w wyniku trudnych warunków gospodarczo-społecznych 
w szkole polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym wciąż dominował 
tradycyjny system kształcenia, gdyż realizacja zasad „szkoły twórczej”, 
„szkoły pracy”392 czy „nowego wychowania” wymagała dużych nakładów 
na budowę szkół, wyposażenie pracowni i przygotowanie urozmaiconych 
i nowoczesnych pomocy szkolnych. Nie znaczy to jednak, by w wielu szko-
łach nie wprowadzano nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych 
i by nie doceniano ich znaczenia393. Dowodem słowa wprowadzenia do 
wydania programu gimnazjum wyższego z 1922 roku, który wypowiada 
[...] walkę książkowym i werbalnym sposobom nauczania, przy których 
tylko nauczyciel jest czynny, a uczeń w bierny sposób wyucza się na lek-
cji z podręcznika lub wykładu usłyszanego w klasie. Zmierza do bezpo-
średniego stykania młodzieży ze zjawiskami, które ona ma poznawać, do 
wywołania głębszego zainteresowania się nimi, do organizowania pracy 
możliwie jak najbardziej samodzielnej i osobistej394. 

390 Por.: F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918–1939), Szczecin 1984, s. 12; 
por. też: H. Rowid, H. Radlińska, Realizacja szkoły twórczej, ,,Rocznik Pedagogiczny” 
t. III, 1928, s 92.

391 Por.: A. Patkowski, Idee przewodnie regionalizmu, „Przegląd Współczesny” 1924, t. XI, 
s. 3–14. Idee powrotu do natury i kultury ludowej oraz regionalizmu głosili wówczas 
przedstawiciele skupionej wokół Emila Zegadłowicza grupy „Czartak”, założonej w 1922 
roku.

392 Teoria „szkoły pracy” nie była w dwudziestoleciu międzywojennym koncepcją jedno-
znaczną, niekiedy jej mianem określano wszystkie próby „nowego wychowania”.

393 Por.: B. Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958, s. 391.
394 Program gimnazjum państwowego. Wydział humanistyczny, Warszawa 1922, s. VI; por. 

też: W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918–1954, Warszawa1963, s. 52.
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Wielu pedagogów z drugiej połowy XX wieku uważało, że dorobek pol-
skiej pedagogiki w zakresie percepcji „nowego wychowania” i próby jego 
wdrożenia do praktyki pedagogicznej stawiały ówczesną Polskę w rzędzie 
krajów przodujących395. 

Wprawdzie szkolnictwo w dwudziestoleciu międzywojennym w zasadzie 
pozostawało wierne pedagogice tradycyjnej, to jednak w dziedzinie teatru 
szkolnego zauważamy wyraźne wpływy nowych prądów. Teatr bowiem 
był tym właśnie środkiem, przy pomocy którego można było realizować 
założenia „nowej szkoły”, takie jak pomoc dziecku w poznawaniu własnych 
jego uzdolnień, pomoc w skrystalizowaniu się jego własnych zainteresowań, 
wzbogacanie tych zainteresowań i rozwijanie zdolności. 

Teatry szkolne na początku  
lat dwudziestych 
(Formy przedstawień szkolnych i ich cele;  
świadomość roli scen uczniowskich w procesie  
dydaktycznym i wychowawczym szkoły) 

W przededniu odzyskania niepodległości na ziemiach polskich istniało 
około 1367 zespołów teatrów ludowych zrzeszonych w związkach i aż 
846 zespołów niezrzeszonych. Niestety, nie zachowały się statystyki do-
tyczące zespołów szkolnych396. Uważa się jednak, że niemal od początku 
II Rzeczypospolitej sceny młodzieżowe w szkołach były zjawiskiem dość 
powszechnym. Według Jędrzeja Cierniaka, już w 1923 roku sceny uczniow-
skie istniały w niemal każdej polskiej szkole, organizując mniej lub bardziej 
skromne przedstawienia teatralne397. 

Teatr szkolny rozwijał się spontanicznie, czasami kontynuując doświad-
czenia poprzedników, czasami zaś próbując – jak i inne zespoły teatru ama-
torskiego – naśladować teatr zawodowy. sięgająca czasów jezuickich tradycja 
teatru szkolnego wytworzyła dwie formy widowisk szkolnych: młodzież grała 
jeden dramat, poprzedzony czasem słowem wstępnym, albo też program 
składał się z wielu części: z przemówień, monologów, piosenek, „żywych 
obrazów”. W aktywności scen uczniowskich po odzyskaniu niepodległości 
nadal występowała duża różnorodność i brak koordynacji. W szkołach po-

395 Por.: S. Michalski, Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 295.
396 Por.: S. Papée, Teatr polski w okresie międzywojennym, Kraków 1969, s. 3.
397 Por.: J. Cierniak, Z teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 85; Z. Felczyński stwierdza, 

że w Przemyślu bez przesady powiedzieć można, że prawie każda ze szkół powszechnych 
dawała przynajmniej raz w roku jakieś przedstawienie, często muzyczne. Poważniejszą 
pracę spotykamy na terenie szkół średnich. Z. Felczyński, „Fredrerum”..., s. 153.
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wszechnych wystawiano najczęściej z okazji zakończenia roku błahe kome-
dyjki o niewielkiej wartości artystycznej, często banalne i rażące nachalnym 
dydaktyzmem. Bywały jednak działania znacznie bardziej ambitne. Na Lu-
belszczyźnie ukształtował się obyczaj łączenia uroczystego zakończenia roku 
szkolnego z przedstawieniami teatralnymi, które przygotowywała młodzież 
szkolna oraz starsi amatorzy. W Łukówku 30 czerwca 1918 roku dzieci pod 
kierunkiem nauczycielki odegrały jednoaktówkę „Wieś Racławice”, a doro-
śli „Dla szczęścia dziecka”. W Józefowie do uroczystości zakończenia roku 
szkolnego włączyło się Towarzystwo „Scena” wystawiając „Wieczór śmiechu” 
oraz sztukę „Radcy pana radcy” Michała Bałuckiego. W Udryczach teatr 
szkolny działał nawet podczas wakacji, wystawiając w 1918 roku w czasie 
majówki baśń fantastyczną „Wigilia św. Jana”398. 

W szkołach wszystkich stopni często organizowano uroczystości rocz-
nicowe. W tym czasie do obchodów związanych z walką o niepodległość 
dodano nowe, poświęcone najnowszym rocznicom. W tej samej niezmie-
nianej formie powtarzały się one nieraz w jednej szkole z roku na rok. 
Odzwierciedleniem tego nastawienia jest książka Marii Bogusławskiej 
„Rocznice narodowe”399. Odnosi się wrażenie, że autorka uważała, że jedyną 
propozycją repertuarową dla teatrów szkolnych powinny być inscenizacje 
z okazji obchodów rocznic400. 

Przykładowym przedstawieniem rocznicowym może być wieczór arty-
styczny zorganizowany w rocznicę Powstania Listopadowego w Chełmie 
przez uczniów Gimnazjum Miejskiego przy współpracy uczniów innych szkół 
średnich w dniu 28 listopada 1830 roku w sali Hotelu Centralnego. Dyrektor 
Ryniewicz wygłosił referat na temat emigracji polskiej po 1831 roku, po czym 
resztę wieczoru wypełniły popisy wokalno-deklamacyjne i przygotowane 
przez nauczycieli okolicznościowe przedstawienie zatytułowane „Dwie rocz-
nice”. Autorzy przywiązywali dużą wagę do wartości wychowawczych, pod-
kreślając jedność społeczeństwa polskiego. W kronice szkoły czytamy: Drugi 
obraz tej sztuki wprowadził na scenę przedstawicieli prawie wszystkich ziem 
polskich, a wiersze wygłaszane przez synów i córki Pomorza, Poznańskiego, 
Górnego Śląska, Krakowa, Lwowa, Warszawy, Wilna i Ukrainy wywarły na 
wszystkich ogromne wrażenie401. Nauczyciele i młodzież przygotowująca 

398 Por.: M. B., Styk, Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866–1918..., 
s. 105–107. 

399 399 M. Bogusławska, Rocznice narodowe: wskazówki i materiały potrzebne dla urządza-
jących obchody narodowe, Lwów 1926; Wcześniej w 1924 roku autorka ta wydała prace 
poświęconą obchodom rocznicy 3 Maja. Por.: M. Bogusławska, Wielki dzień narodu: 
zbiór deklamacji, przemówień i produkcji scenicznych na obchód 3-go Maja, Nowemiasto 
n. Drwęcą 1924. 

400 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937, s. 9.
401 Kronika Gimnazjum chełmskiego w czwartym 25-leciu jego istnienia, [w:] Księga pa-

miątkowa stulecia gimnazjum męskiego w Chełmie 1837–1937, słowo wstępne Andrzej 
Wantuch, Chełm 1937, s. 70.
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imprezy lub przedstawienia poświęcone obchodom rocznic powstań narodo-
wych (zwłaszcza Listopadowego), mogli korzystać z pomocy licznych publi-
kacji prasowych402. Projekty takich imprez oraz związane z rocznicami teksty 
drobnych utworów dramatycznych pojawiały się także w formie niewielkich 
książeczek, wydawanych w ramach popularnych serii wydawniczych403. 

Wśród nowych rocznic szczególnie uroczyście obchodzona była 
w szkołach rocznica Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. I tu do 
popularyzacji rocznicy włączyła się prasa dziecięca i młodzieżowa oraz 
niektóre wydawnictwa publikując wiele propozycji przedstawień404. Równie 
uroczyście obchodzono rocznicę Trzeciego Maja405. 

Obok politycznych obchodzono również rocznice związane z życiem 
wielkich Polaków. Wspomniana wyżej szkoła w Chełmie urządziła np. 
w 1922 roku uroczystość w hołdzie Janowi Kochanowskiemu, w ramach 
której wystawiono „Odprawę posłów greckich”406. 

Oprócz imprez rocznicowych pretekstem do wystawiania przedstawień 
były też uroczystości innego typu, jak np. Tydzień Szkoły Powszechnej, 
Dzień Oszczędności, Dzień Matki, Święto Lasu, Święto Wiosny, Święto Pie-
śni, Andrzejki, Mikołajki, a nawet imieniny kierowników szkół. Obchodzono 
je w formie poranków lub wieczornic, na ich program składały się dekla-
macje wierszy, solowe lub zbiorowe śpiewy, referaty, obrazki sceniczne. 

Maria Gerson-Dąbrowska, wskazując młodzieży propozycje treści wido-
wisk, sugerowała następujące możliwości: 1. Ułożenie programu według 
pór roku, przez dobieranie odpowiednich komedyjek, wierszy, chórów lub 
tańców; 2. Wieczornice ilustrujące różne święta (Bożego Narodzenia – ja-
sełka, szopki, choinki itp.; wieczornice Wielkanocne, Zielonoświątkowe); 3. 
Imprezy odwołujące się do zwyczajów i obrzędów ludowych; 4. Wieczorni-
ce poświęcone dziejom Polski (od legend o Wandzie i Kraku, przez wieczór 

402 Redakcja „Płomyka”, adresowanego głównie do młodzieży starszych klas szkół powszech-
nych, wiedząc, że w rocznice powstania 1831 roku w dniu 29 listopada urządzane są 
w szkołach obchody, zamieściła projekty urządzenia odpowiedniej na ten dzień uroczy-
stości. Por.: Powstanie listopadowe, opr. J. Duszyńska, „Płomyk” 1927, nr 9, s. 208–209; 
nr 10, s. 234, nr 11, s. 259–261; por. też: A. Świerszczyńska, Jedenasty listopada, „Płomyk” 
1932, nr 9, s. 210–212..

403 Np.: S. Daszyńska, Listopad polskich miesięcy król: obrazek sceniczny w 1 odsłonie ze 
śpiewami: na święto niepodległości 1listopada, Lwów 1928; S. Daszyńska, Dzwonie! 
Hejnały Polsce graj!: utwór sceniczny ze śpiewami w 3 odsłonach na święto narodowe 
11 listopada: dla dorastającej młodzieży, Lwów 1933; P. Wieczorek, Polska już wolna!: 
obraz sceniczny w 3 odsłonach, Tarnów 1918.

404 Por.: J. Lampkowa, Zmartwychwstanie Polski, „Płomyk” 1928, nr 10, s. 239–240; por. 
też: H. Radwanowa, Jak uczcić dzień 11 listopada 1928 roku, „Płomyk” 1928, nr 4, 
s. 76–77; J. Duszyńska, W rocznicę odzyskania Polski, „Płomyk” 1928, nr 4, s. 77–80; 
nr 5, s. 102–106 i nr 6, s. 129–134.

405 M. Reuttówna, Trzeci maj: obrazek sceniczny w 2 odsłonach, Wilno 1922. [Seria: Teatrzyk 
Wileński].

406 Por.: Kronika Gimnazjum chełmskiego..., s. 72.
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Królowej Jadwigi, Kochanowskiego, powstania Kościuszkowskiego, szewca 
Kilińskiego, powstania listopadowego z 1830 roku, powstania z 1863 roku); 
5. Wieczory baśni (obrazki sceniczne o treści bajecznej, ale też insceni-
zacja407 wierszy i piosenek); 6. Wieczory śmiechu, humoru (wypełniane 
jednoaktówkami humorystycznymi, dialogami i monologami); 7. Obchody 
ku czci wybranego pisarza (Mickiewicza, Konopnickiej, Hoffmanowej); 8. 
Wieczory poświecone rodzinnemu miastu. Gerson-Dąbrowska sugerowała, 
by w czasie owych wieczorów wykonawcy tworzyli obrazki sceniczne, 
uscenizowali pieśni i poezję, wprowadzali krótkie pogadanki, przezrocza, 
kinematograf, żywe obrazy, tańce, orkiestrę, chóry, muzykę na fortepianie 
i na skrzypcach, deklamacje na jeden głos i deklamacje chóralne408. 

Widowiska rocznicowe spotykały się z coraz częstszą krytyką pedago-
gów, coraz mniej entuzjastycznie były przyjmowane również przez uczniów, 
którym z tego powodu zarzucano nawet brak idealizmu. Nie znaczy to 
jednak, że z imprez takich rezygnowano i że nie było głosów przeciwnych. 
Jeszcze pod koniec lat trzydziestych Zofia Karłowska uznawała oskarżenia 
pod adresem przedstawień rocznicowych za krzywdzące; malejące zain-
teresowanie młodzieży tymi imprezami wynikało, jej zdaniem, po prostu 
z tego, że nie liczono się z upodobaniami i pragnieniem samodzielności 
uczniów. Młodzieży narzucano sposób wystawiania sztuki. Jako przykład 
Karłowska przytacza zdanie z broszury Julii Jaworskiej409, w której autorka, 
choć uznawała doniosłość wyrabiania samodzielności ucznia, twierdziła 
jednak, że nauczyciel, mając zawsze głos decydujący, nie pozwoli dysku-
tować na temat sztuki, ani rozdawania ról410. 

Widowiska o charakterze rocznicowym i wieczornice wystawiano przez 
cały wspomniany okres; w większości szkół młodzież jednak znacznie 
chętniej wystawiała – publikowane jednostkowo lub w ramach serii wydaw-
niczych – specjalnie dla niej pisane sztuki. Dowodem może być tu choćby 
zestawienie dokonane przez Edmunda Juśko. Omawiając szkolnictwo pod-
stawowe lat 1918–1939 w powiecie tarnowskim, odnotował on przedstawie-
nia dzieci w szkole im. Marii Konopnickiej w Tarnowie wymieniając wśród 
nich „Sen o Wiśle” i „Panny Szastalskie” (1918/19), w Zabłędzy wystawienie 
przez dzieci obrazu religijnego „Bernadetta” (1921), w Tuchowie spektakl 
„Baba Jaga” (1923) i w Biusztoszowej „3 Maj”, „W starym Dworze”, „Pan 
Majsterek”, „Lustracja u Pana Wójta” (1923/24), „Bolszewicy pod Warszawą” 
(1926/27). Z reguły przedstawienia te cieszyły się dużym uznaniem i znacz-
ną frekwencją. Grano je dla środowiska, a szczególnie dla rodziców; miały 

407 W latach dwudziestych używano również określenia „scenizacja”. Por.: (In. k.), Program 
pracy teatralnej w szkole, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 83–85; Por. też.: S. Iłowski, 
O inscenizacjach, „Praca Oświatowa” 1946, nr 2, s. 39–41.

408 Por.: M. Gerson-Dąbrowska, Gawędy o teatrze, „Płomyk” 1926, nr 12, s. 190–191.
409 J. Jaworska, O urządzaniu obchodów i przedstawień szkolnych, Poznań 1922.
410 Cyt. za: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 9.
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pokazać umiejętności ich dzieci i zachęcić do współpracy ze szkołą. Oprócz 
rozwijania zainteresowania uczniów, dostarczania przykładów i wzorców 
wychowawczych oraz przeżyć artystycznych, uroczystości i imprezy miały 
także na celu zebranie pieniędzy na potrzeby szkolne: zakup pomocy 
naukowych, książek do biblioteki, pomoc dla biednych uczniów. Zbiórki 
pieniędzy, z powodu znacznego zubożenia społeczeństwa szczególnie na 
wsi, nie zawsze przynosiły wymierne efekty, w aspekcie wychowawczym 
uwrażliwiały jednak uczniów na pomoc potrzebującym411. 

Nie znajdujemy w omawianym okresie w teatrze szkolnym zbyt wielu 
przykładów sięgania do idei regionalizmu. Jednym z nielicznych jest sztu-
ka podejmująca tematykę regionalną – „Nowa stodoła” Tadeusza Czap-
czyńskiego412. Niestety, nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, czy była 
wystawiana na scenach szkolnych. 

Na rynku wydawniczym II Rzeczypospolitej już od lat dwudziestych 
pojawiały się liczne pozycje oferujące różnej objętości i jakości teksty 
sztuk teatralnych, obrazków scenicznych, bajek, składanek pieśni i wierszy. 
Ilość tych publikacji systematycznie rosła, wiele z nich było wydawanych 
w ramach licznych biblioteczek teatralnych413. Wśród serii wydawniczych 
do najbardziej popularnych należały: Biblioteczka Teatralna dla Dzieci 
i Młodzieży, Teatrzyk dla Dzieci i Młodzieży, Teatrzyk Wileński. 

Jako jedna z pierwszych zaczęła ukazywać się Biblioteczka Teatralna 
Związku Teatrów Ludowych. Autorami wydawanych w niej zeszytów 
byli głównie Jędrzej Cierniak414 i Jadwiga Turowiczówna415. W Bibliotece 
Teatrów Włościańskich ukazało się w ponad dwudziestu zeszytach wiele 
propozycji możliwych do realizacji w teatrze szkolnym – np. „Na muzyce”, 
„Obrazek ludowy”, „Dworek pod lasem”, „Nie zginęła..!”416, czy „Kościuszko 
pod Racławicami”417. Około 1922 roku pojawiła się w sprzedaży salezjań-
ska Biblioteczka Teatralna redagowana w dwóch mutacjach – z przezna-
czeniem dla kół teatralnych męskich i teatrzyków żeńskich. Biblioteczka 

411 Por.: E. Juśko, Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918–1939, 
Lublin 2003, s. 221–223.

412 T. Czapczyński, Nowa stodoła: sztuka w 1 akcie na tle stosunków kaszubskich, Puck 1922.
413 Niektóre z nich, np. Biblioteczka Teatrów Włościańskich, kontynuowały działalność, 

którą rozpoczęły już na przełomie XIX i XX wieku.
414 Np.: J. Cierniak, Wesele krakowskie: inscenizacja obrzędów ludowych, opracowana 

z zespołem młodzieży szkolnej, Warszawa 1926; por. też: Szopka krakowska: prymitywne 
widowisko kolędowe z tekstami, nutami i rycinami na podstawie polskich źródeł etno-
graficznych, opr. J. Cierniak, Warszawa 1926.

415 W pierwszym zeszycie opracowanym przez Turowiczównę znalazły się cztery insce-
nizacje: pieśni ludowej „Pani zabiła Pana”, kolęd, fragmentów „Chłopów” Reymonta 
i opowiadania „Marysia Daleka”.

416 W. Nurkiewicz, Nie zginęła: obrazek sceniczny poświęcony dzieciom polskim na Syberii, 
Charbin 1918.

417 W. L. Anczyc, Kościuszko pod Racławicami: obraz historyczno-ludowy w 5 odsłonach, 
Lwów 1921.
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wydawała najczęściej pozycje o charakterze religijnym418, ale zdarzały się 
również utwory o wymowie patriotycznej i podnoszące inne zagadnienia 
wychowawcze. Wydawcy publikowali osobno utwory przeznaczone dla 
młodzieży męskiej i osobno dla młodzieży żeńskiej. Wśród kilkudziesię-
ciu zaprezentowanych sztuk wiele było autorstwa Franciszka Harazima419. 
W tym samym mniej więcej czasie powstał cykl Teatr dla Dzieci i Młodzieży 
zainicjowany przez wydawnictwo J. K. Żupańskiego. Zamieszczała tu swoje 
utwory przede wszystkim Maria Biliżanka. Wiele propozycji repertuaro-
wych dostarczało wydawnictwo Teatrzyk dla Dzieci i Młodzieży, z którym 
współpracowali m.in. Maria Gerson-Dąbrowska420, Maria Bogusławska421, 
Maria Biliżanka, Paweł Wieczorek, Bronisława Ostrowska422 i Artur Oppman 
(Or-Ot)423. W serii Teatrzyku Dla Dzieci i Młodzieży wydano opracowanie 
Julii Jaworskiej „O urządzaniu obchodów i przedstawień szkolnych”424 i tej-
że autorki „Przedstawienia dla dzieci. Cz. 2. Obrazki sceniczne dla dzieci 
w wieku szkolnym”425. W wydawnictwie Teatrzyk dla Dzieci, Młodzieży 
i Ludu publikowali m.in. Michał Arct426, Artur Oppman (Or-Ot)427 i Maria 
Bogusławska428. 

418 [Anonim], Cud śmierci: dramat w 3 aktach, Oświecim 1923 [Biblioteczka teatralna. Seria 
Męska, nr 19]; por. też: K. Baumanówna, Józef Egipski: w 3 obrazach, Oświęcim 1923; 
toż, wyd. 2 – 1936.

419 F. Harazim, Stańko powstaniec: epizod dramatyczny z powstania styczniowego; w trzech 
aktach, Oswięcim 1920; tenże, Na pochyłości: dramat w trzech aktach z prologiem, War-
szawa 1927; tenże, Forteca: dramat harcerski w 3 aktach, Warszawa 1926; tenże, Obraz 
matki, dramat w jednym akcie; Ojciec: dramat w dwóch aktach, Warszawa 1925.

420 M. Gerson-Dabrowska, Baśń o królowej Róży: Fantazja sceniczna w 3 odsłonach: z ilu-
stracjami i objaśnieniami dotyczącymi dekoracji i ubiorów, Warszawa 1924; taż, Laleczka 
z saskiej porcelany: historia jednej majowej nocy w 4 odsłonach, Warszawa 1928; taż: 
Legenda o królowej Kindze; Leszek Biały: obrazek historyczny, Warszawa 1024; Taż, Ło-
kietek w grotach Ojcowa; Kazimierz i Rokiczana: obrazy historyczne, Warszawa 1924; 
taż, Żacy za Batorego; Pod Murami Częstochowy: obrazy historyczne, Warszawa 1924; 
taż, Święć się święć, wieku młody,: humoreska sceniczna, Warszawa 1924.

421 M. Bogusławska, Handlarz uliczny: utwór sceniczny w 3 aktach, Warszawa 1922; taż, 
W czerwcową noc: obrazek sceniczny w 1 odsłonie, Warszawa 1925; taż, Królewna 
Wiosna i królewicz Lato: fantazja z 3 odsłonach, w 1 dekoracji ze śpiewami i tańcami, 
Warszawa 1924.

422 B. Ostrowska, Narodziny bajki: obrazki sceniczne, Warszawa 1923.
423 A. Oppman, Cztery komedyjki: Jaś i Małgosia, Żabi król, Róża z zaczarowanego ogrodu, 

czerwony kapturek, Warszawa 1924.
424 J. Jaworska, O urządzaniu obchodów i przedstawień szkolnych, Poznań 1922
425 J. Jaworska, Przedstawienia dla dzieci, cz. 2. Obrazki dla dzieci w wieku szkolnym, Lwów 

1925; taż, Przedstawienia dla dzieci. Cz. 1, Opowiadania z podkładem muzycznym dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, Lwów 1925.

426 M. Arct, W drodze do stajenki: obrazek sceniczny w 2 odsłonach, Warszawa 1924.
427 Or-Ot (Artur Oppman), Cztery komedyjki: Jaś i Małgosia; Żabi król; Róża z zaczarowa-

nego ogrodu; Czerwony kapturek, Warszawa 1924.
428 M. Bogusławska, Jasełka dla maluczkich, Warszawa 1924; taż, W noc wigilijną: obrazek 

fantastyczny w jednej odsłonie, Warszawa 1924.
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Wyjątkowo dużo materiału dostarczała zespołom szkolnym Bibliotecz-
ka Teatralna dla Dzieci i Młodzieży wydawana przez Spółkę Nakładową 
„Odrodzenie” we Lwowie. Publikowali dla niej najczęściej Bolesław429 oraz 
Ewelina Eulenfeld430, Irena Mrozowicka431. Serię „Teatr Szkolny i Domowy” 
uruchomiła w drugiej połowie lat dwudziestych spółka akcyjna Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – Nasza Księgarnia. Autorkami utworów kierowa-
nych do młodych odbiorców były uznane już wtedy pisarki dla dzieci, m.in. 
Ewa Szelburg-Zarembina („Czarodziejska lekcja”, „Zabawa jakich mało”, 
„Wyprawa po szczęście”, „Za siedmioma górami”, „Złoty sen”, „Najszczę-
śliwsza z sióstr”, „W noc Bożego Narodzenia”), Maria Juszkiewiczowa432, 
Maria Gerson-Dąbrowska433, Janina Porazińska434 i Hipolita Gnoińska435. 

W Wilnie sztuki dla dzieci i młodzieży wydawał Teatrzyk Wileński, 
z którym współpracowali publikując sztuki rocznicowe i bajki m.in. Maria 
Reutt436, Zdzisława Miłobędzka437 i Bonifacy Wrzos438. Dużą aktywność 
wykazała Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, która cyklicznie przygo-
towywała książeczki ze sztukami; np. w 1929 roku na rynku czytelniczym 
pojawiły się następujące tytuły: „Orlęta znad Wisły”, „Górą przemysł kra-
jowy”, „W starej szkole nowy duch”, „Jedziemy na wystawę”. Od 1930 
roku zaczęła funkcjonować Biblioteczka Teatralna wydawana nakładem 
tygodnika „Wiarus”. Drukowała ona teksty m.in. R. Sumienia („Bolszewicy 

429 B. Eulenfeld, Ploteczki: komedyjka w jednym akcie, Lwów 1927; tenże, Dowcipny Kubuś; 
komedyjka w 1 akcie, Lwów 1922.

430 E. Eulenfeld, Teatr dla dzieci: 21 obrazków scenicznych wierszem i prozą, Lwów 1928; 
taż, Święty Mikołaj: obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach, Lwów 1928.

431 I. Mrozowicka, Król Migdałowy i królewna: komedyjka w jednym akcie, Lwów 1922; 
taż, Dziunio zwycięzcą: komedyjka w 1 akcie, Lwów 1922; taż, Winowajca: komedyjka 
w 1 akcie, Lwów 1922; taż, Prima Aprilis: komedyjka w jednym akcie, Lwów 1924.

432 M. Juszkiewiczowa, Jak Bolek został harcerzem: obrazek sceniczny w jednej odsłonie, 
Warszawa 1928; taż, Kazia leniuszek: obrazek sceniczny w jednej odsłonie, Warszawa 
1928.

433 M. Gerson-Dabrowska, Majster Kiliński: obraz sceniczny w 3 odsłonach, Warszawa 1918; 
taż, Łokietek w grotach Ojcowa; Kazimierz i Rokiczana: obrazy historyczne, Warszawa 
1924; taż, Baśń o królowej Róży: fantazja sceniczna w 3 odsłonach, Warszawa 1924; taż, 
Racławickie kosy: obraz sceniczny w 3 częściach z prologiem, Warszawa 1926.

434 J. Porazińska, Baba jaga: baśń uscenizowana w 4 odsłonach, Warszawa 1924; taż, Za-
śnij oczko! (bajka uscenizowana), Warszawa 1924; taż, Czarodziejska fujarka: bajka 
uscenizowana w 2-ch odsłonach, Warszawa 1923; taż, Krzywda nagrodzona: komedyjka 
w dwóch odsłonach, Warszawa 1922.

435 H. Gnoińska, Boże Narodzenie w szkole, Warszawa 1928.
436 M. Reutt, Trzeci Maj: obrazek sceniczny w 2-ch odsłonach, Wilno 1922; taż, Wyzwole-

nie Wilna: obrazek sceniczny w trzech odsłonach z lat ostatnich dla młodzieży, Wilno 
(ok.)1925; M. Reutt (Reuttówna), Robuś: komedyjka dla dzieci w dwóch odsłonach, Wilno 
1923.

437 Z. Mołobędzka, Tajemnica: obrazek sceniczny z roku 1863 ze śpiewami w 2-ch odsło-
nach, Wilno 1927.

438 B. Wrzos, Jagienka i smok: obrazek sceniczny w trzech odsłonach dla młodzieży i dzieci, 
Wilno 1925.



114

pod Warszawą”), Jadwigi Turowiczówny („Inscenizowane pieśni ludowe”), 
A. Kowalskiego („Żywe pieśni”). 

Na charakter wydawanych utworów często wpływały konotacje ideolo-
giczne ich wydawców. Na przykład związane ze Zjednoczeniem Młodzieży 
Polskiej wydawnictwo Biblioteki Wieczornicowej przygotowywało osobne 
książeczki dla dziewcząt i chłopców439, brało też pod uwagę wychowanie 
w duchu wartości chrześcijańskich440. 

Oprócz różnego rodzaju „biblioteczek” zapotrzebowanie na utwory 
sceniczne wydawnictwa starały się także zaspokajać publikując sztuki dla 
dzieci i młodzieży wybranych autorów indywidualnie441. Propozycje reper-
tuarowe pojawiały się również na łamach prasy442, w której obok niewiel-
kich sztuk, obrazków scenicznych, dialogów i monologów zamieszczano 
też propozycje inscenizacji rocznicowych oraz informacje o obrzędach 
ludowych i propozycje imprez do nich się odnoszących443. 

W 1929 roku redakcja „Płomyka” dokonała wstępnej selekcji wydaw-
nictw teatralnych dla dzieci i młodzieży i w broszurze „Co zagrać” opubli-
kowała przegląd sztuk teatralnych dla dzieci. Wybrano około 80 utworów, 
wśród których na plan pierwszy pod względem liczby tekstów wysuwały się 
sztuki Marii Gerson-Dąbrowskiej, Ireny Mrozowickiej, Janiny Porazińskiej, 
Marii Reutt, Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Dynowskiej i Marii Bogusław-
skiej444. Teksty sztuk i propozycje inscenizacji zamieszczały też „Płomyczek” 
i „Moje Pisemko”. Najwięcej miejsca zajmowały w nich „sztuczki do od-

439 H. Felek, Wieczór śmiechu: (dla zespołów męskich), Poznań 1925; W. Brzeska, Monologi, 
Poznań 1930.

440 F. Mororoń, Akademia Papieska, Poznań 1926; W. Brzeska, Wielkanoc, Poznań 1926; 
Cz. Kędzierski, Św. Franciszek z Asyżu, Poznań 1926.

441 Np.: M. Bogusławska, Rocznice narodowe: wskazówki i materiały potrzebne dla urzą-
dzających obchody narodowe, Lwów 1926; Por. też: Rocznice narodowe: wskazówki 
i materiały potrzebne dla urządzających obchody narodowe, t. 1. [Obejmuje rocznice], 
Nowemiasto n. Drwęcą 1924.

442 W 1926 roku redakcja „Płomyka” zamieszcza propozycję zorganizowania „Wieczornicy 
jesiennej”, w której programie przewiduje: występy chóru, deklamacje, deklamacje chó-
ralne, odczytanie wyjątku z „Chłopów” Reymonta, taniec i wesoły dialog „Kumoszki” 
J. Porazińskej. Por.: Wieczornica Jesienna, „Płomyk” 1926, nr 7, s. 107 i Wieczornica 
jesienna: J. Porazińska, „Kumoszki” (Wesoły dialog), „Płomyk” 1926, nr 8, s. 123–124.

443 Szerzej temat ten omawiam w rozdziale czwartym.
444 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 

s. 178; por. też: „Płomyk”. M. Kownacka, Wicuś Trzepałkiewicz” (monolog), „Płomyk” 
1926 nr 1, s. 14–15, J. Terpiłowska, Postrzyżyny Ziemka” (obrazek sceniczny), „Płomyk” 
1926, nr 5, s. 78–79 i nr 6, s. 94–95, J. Porazińska, Kumoszki (Wesoły dialog), „Płomyk” 
1926 nr 8, s. 123–124, J. Duszyńska, Król Łokietek, (obrazek sceniczny ), „Płomyk” 1931, 
nr 4, s. 92–93 i nr 5, s. 117–118, A. Mrożkowska, „Papuga” (Monolog dziewczynki prze-
branej za papugę), „Płomyk” 1927, nr 11, s. 262–263, E. Szelburg-Zarembina, Wyprawa 
po szczęście, „Płomyk” 1931, nr 9, s. 214–215; nr 10, s. 238–239; nr 11, s. 262–263; nr 12, 
s. 285–286; nr 14, s. 330; nr 15, s. 357–358; nr 16/17, s. 388–389; nr 18, s. 411–413; 
nr 19, s. 436; nr 20, s. 462–463; nr 21, s. 485–486 i nr 22 s. 509–510.
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grywania”, „obrazki” albo „żarty sceniczne”. Autorkami wielu z nich były: 
Julia Duszyńska, Janina Morawska, Maria Kownacka, Janina Porazińska, 
Zofia Roguska, Ewa Szelburg-Zarembina. 

Zamieszczane na łamach pism drobne utwory dramatyczne często 
trafiały na podatny grunt. Listy do redakcji lub zamieszczane w pismach 
sprawozdania wskazują, że publikowane utwory były wykonywane przez 
młodzież445. 

Zdarzały się przypadki, że autorami sztuk byli uczniowie. W szkole im. 
Cecylii Plater-Zyberkówny w 1928 roku dziewczęta pracowały nad wysta-
wieniem „Baltony” napisanej przez uczennicę Marynę Gniazdowską446. Tę 
formę aktywności popierał m.in. Stefan Papée, który proponował, by w celu 
upowszechnienia twórczości dramaturgicznej uczniów organizować kon-
kursy międzyklasowe lub międzyszkolne. Jako przykład podawał konkurs 
na obrazek dramatyczny na temat ideałów młodzieży zorganizowany przez 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. W konkursie nagrodzono trzy 
utwory: pierwszy – „Ku Przyszłości” Światopełka Karpińskiego, w którym 
autor ukazał aktualną swobodę ucznia w polskiej szkole, przeciwstawia-
jąc ją sytuacji uczniów, którzy w czasach niewoli zmuszeni byli do pracy 
konspiracyjnej, drugi – „Trzeba nam wiary” Tadeusza Wawrzykowskiego, 
który odnosił się do bitwy pod Radzyminem oraz trzeci – „Polska żyje”. 
Dwa pierwsze z wymienionych były grane na scenie Teatru Szkolnego. 
Zdaniem Papéego temat konkursu był jednak zbyt trudny. Obrazki spra-
wiały wrażenie wymuszonej pracy na zadany temat447. 

Zdaniem Józefa Zbigniewa Białka najbardziej rozpowszechnionym ga-
tunkiem w twórczości scenicznej w dwudziestoleciu międzywojennym dla 
dzieci była bajka, na drugim miejscu plasował się obrazek historyczny, 
a dopiero na końcu inscenizacja z życia współczesnego448. Białek podkreślał 
ponadto niski poziom tych utworów449. Na przewagę materiałów o charak-
terze baśniowo-fantastycznym zwracał także uwagę w 1935 roku Henryk Ła-
dosz, który wydawane propozycje repertuarowe oceniał wyjątkowo surowo. 
Mamy tu setki, jeśli nie tysiące wszelkiego rodzaju „komedyjek”, z których 
trudno jest wybrać coś, coby nie było nacechowane ponurą banalnością, 
łopatologicznym moralizatorstwem, słabizną literacką, a przede wszystkim 

445 Por. np.: Co u nas słychać ( informacja o wystawieniu sztuki M. Gerson-Dąbrowskiej pt. 
„Laleczka z porcelany”), „Płomyk” 1932, nr 5, s. 117–118; Kochany „Płomyczku” (infor-
macja o wystawieniu obrazka scenicznego Gruchińskiej pt. „W lesie”), „Płomyk” 1932, 
nr 3, s. 70.

446 Por.: A. Wierzbicka, Samorząd uczennic „Ofiarnym czynem Polsce służ”, [w:] Szkoła 
Cecylii Plater-Zyberkówny 1883–1944, pod red. D. Palczewskiej i E. Krasnowolskiej, 
Warszawa 1987, s. 228.

447 S. Papée, Drogi i cele..., s. 54–55.
448 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, s. 181.
449 Por.: tamże, s. 180.



116

małą wartością sceniczną450. Nie był to głos odosobniony, w omawianym 
okresie literatura teatralna dla młodzieży spotykała się z dość częstą krytyką. 
Stefan Papée ostrzegał wręcz: starannie wystrzegać się należy wszelkich 
Bibliotek Teatrów Amatorskich czy Bibliotek Teatrów Włościańskich451. 
Jak uznali Iwonna i Grzegorz Michalscy, powszechnie sądzono, że nieko-
rzystne tendencje, jakie obserwowano w twórczości teatralnej dla dzieci 
i młodzieży, były konsekwencją deklasacji literatury dla dzieci w ogóle452. 
Wytykano, że twórcy, którzy podejmowali się pisania dla młodzieży, trak-
towali tę sferę swej działalności literackiej marginalnie453. 

Ocena taka mogłaby być uznana za słuszną jeszcze w połowie pierwszej 
dekady dwudziestolecia. Należy zauważyć jednak, że z każdym rokiem 
rosła ilość publikacji sztuk teatralnych dla dzieci, podnosiła się też, choćby 
w wyniku dyskusji na ten temat na łamach prasy, ich jakość454. Zarówno 
Białek, jak i wcześniej Ładosz, w swoich ocenach pomijają pojawiające się 
w tym okresie coraz częściej – tak w ramach serii wydawniczych, jak też 
i na łamach prasy – utwory o charakterze religijnym455. 

Podobnie trudno zgodzić się z oceną Bolesławy Hajdukowicz, która po 
drugiej wojnie światowej na temat repertuaru teatrów szkolnych z okresu 
dwudziestolecia pisała: Pojawiały się książeczki w cienkich, kolorowych opra-
wach, małego formatu i z tandetnym drukiem, owe „komedyjki” pisywane 
anonimowo, przeważnie o szablonowej treści, beznadziejnie sentencjonalne. 
[...] Bywał tam z reguły jakiś grzeczny chłopczyk i niegrzeczny chłopczyk, 
jeden cieszył, drugi martwił mamusię, bywała macocha, ciocia, pudel, trochę 
psikusów, trochę mniej lub więcej niby-zabawnych nieporozumień, które 
oczywiście kończyły się gładko – ot i wszystko. Jasne, że taka „komedyjka” 
nie tylko nie wprowadzała młodzieży w świat sztuki, lecz przeciwnie, impre-
gnowała umysł młodzieży na wszelkie odczucie artystyczne, otępiała ją i pa-
czyła456. Tak krytyczna ocena była zapewne zabiegiem mającym uwypuklić 
późniejsze dokonania reformatorów scen szkolnych, nie zmienia to jednak 
faktu, że była z gruntu niesprawiedliwa. Choćby tak pobieżny jak powyższy 
przegląd wydawnictw, autorów i tytułów sztuk pokazuje, jak ogromna była 

450 H. Ładosz, O nową treść, „Teatr w Szkole” 1935, nr 9, s. 177; por. też: I. Michalska, 
G. Michalski, dz. cyt., Warszawa 1999, s. 44–48.

451 S. Papée, Drogi i cele..., s. 49.
452 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 43.
453 Por.: A. Kopczewska, Rocznik literacki za rok 1933, Warszawa 1934, s. 21; por. też: 

I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 43.
454 Iwona i Grzegorz Michalscy uważają, że zdecydowana zmiana repertuaru zarówno 

w formie, jak i w treści nastąpiła dopiero pod koniec lat trzydziestych. Por.: I. Michalska, 
G. Michalski, dz. cyt., s. 49.

455 Wydawane głównie przez wydawnictwa związane z Kościołem (np. wydawnictwo sa-
lezjańskie).

456 B. Hajdukowicz, Lucjusz Komarnicki, pedagog i artysta, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, 
s. 406.



117

Rozdział II – Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

aktywność twórców i wydawców w tym zakresie. Wśród publikacji zdarza-
ły się dziełka rzeczywiście bardzo słabe, wręcz grafomańskie, ale było też 
wiele utworów ciekawych i znaczących tak pod względem artystycznym, jak 
i z punktu widzenia pedagogicznego. Sztuki dla dzieci pisywali też uznani 
twórcy tego okresu. Coraz większa wiedza na temat psychologii dziecka 
i znajomość rzemiosła pisania dramatów powodowały, że część utworów 
osiągała wysoki poziom. Wiele z wydanych w tym okresie sztuk weszło na 
trwałe do repertuaru teatrów dla dzieci i teatrzyków szkolnych.

Gimnazja i licea  
– sztuki z „wielkiego repertuaru” 

Bardzo trudno odtworzyć dziś repertuar sztuk grywanych w dwudzie-
stoleciu międzywojennym przez młodzież szkół średnich. Nikt wówczas nie 
prowadził szczegółowej rejestracji tych przedstawień. Szczątkowe informacje 
znajdujemy na łamach prasy codziennej lub szkolnej, w pamiętnikach oraz 
artykułach z późniejszego okresu poświęconych temu tematowi. 

Gimnazjalne programy szkolne z lat dwudziestych nie podejmowały 
tematu teatru szkolnego. We wskazówkach metodycznych dotyczących 
języka polskiego z 1923 roku znajdujemy tylko kilka sugestii dotyczących 
tego zagadnienia. Spornym też – choć w praktyce rozwiązanym – jest pro-
blem, czy uczniowie mają odgrywać dramaty. Najlepiej, gdy nauczyciel 
pozostawi to własnej inicjatywie młodzieży. Do zamierzeń takich należy 
odnosić się z życzliwością, nie zapominać jednak, że należyte przygotowa-
nie przedstawienia scenicznego pochłania wiele sił młodych wykonawców; 
w każdym razie uczniowie ci sami nie powinni w ciągu roku zbyt wielu 
podejmować prób podobnych. Zazwyczaj nęcą młodzież rzeczy najtrud-
niejsze („Kordian”, „Warszawianka”457), i wskutek tego aż nazbyt często 
przedstawienia sceniczne stają się parodią właściwego wykonania i szkołą 
psucia smaku. O ile więc pewna klasa rwie się z zapałem do przedstawień 
scenicznych, co jest objawem naturalnym i miłym, wpływ nauczycielstwa 
powinien o tyle zaważyć na szali, by uczniowie wybierali utwory stosowne, 
nie za trudne, i by w wykonaniu nie było dysonansów458. 

Propozycje wykorzystania teatru szkolnego znajdujemy we wskazaniach 
praktycznych dla nauczycieli historii459. Henryk Mościcki pisze o teatrze 

457 W roku szkolnym 1930/31„Warszawiankę” wystawili m. in. uczniowie Państwowego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dziśnie. Por.: Z. Iskierska, Państwowe 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dziśnie, Bydgoszcz, 2003, s. 142.

458 Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego. Język polski (gimnazjum 
wyższe), Warszawa 1923, s. 454.

459 Por.: H. Mościcki, Wskazania praktyczne dla nauczycieli historii, Warszawa 1922.
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szkolnym w dziale „Pomoce szkolne”. Utrzymuje, że wystawione w od-
powiednich kostiumach i dekoracjach utwory teatralne silniej od powieści 
historycznych przemówią do wyobraźni ucznia. Podkreśla jednak, że wa-
runkiem koniecznym jest właściwy dobór sztuk, możliwie wiernych pod 
względem tła dziejowego460. Proponuje: Anczyca „Kościuszkę pod Racła-
wi– cami”, Bałuckiego „Kiliński”, Bełcikowskiego „ Mieczysław”, „Bolesław 
Śmiały”, „Piotr Skarga”, „Odsiecz Wiednia”, „Przekupka warszawska”, 
Felińskiego „Barbara Radziwiłłówna”, Juliana z Poradowa „Obrona Czę-
stochowy”, Kozłowskiego „Wójt Albert”, „Taboryci”, „Jeniec Napoleona”, 
Kraszewskiego „Irydiona”, Morcinowskiej „Bartosz Głowacki”, Mickiewicza 
„Dziady”, Konfederaci Barscy”, Niemcwicza „Powrót posła”, Nowaczyń-
skiego „Dymitr Samozwaniec”, „Fryderyk Wielki”, Rapackiego „Marek 
Borkowicz”, Rydla „Królewski jedynak”, wszystkie utwory dramatyczne 
Słowackiego, Syrokomli „Kacper Karliński”, „Wyrok Jana Kazimierza”, 
utwory dramatyczne Szujskiego, Żeromskiego „Sułkowski”, Żuławskiego 
„Dyktator”. Z utworów literatury obcej Mościcki zalecał dzieła pisarzy 
starożytnych greckich i rzymskich, francuskich (Corneille’a, Moliera, Ra-
cina), angielskich (Szekspira, Byrona, Shelleya), niemieckich (Goethego, 
Schillera), rosyjskich (Mreżkowskiego). Mościcki uważał, że na scenach 
szkolnych można wystawiać wyjątki z dzieł wybitnych pisarzy, albo utwo-
ry specjalnie pisane dla młodzieży, np. Gerson-Dąbrowskiej „Łokietek 
w górach Ojcowa”, „Kazimierz i Rokiczyna”, „Żacy za Batorego”, „Pod 
murami Częstochowy”, „Legenda o królowej Kindze”, Marii Reuttówny 
„Trzeci maj”461. Do działu „Pomoce naukowe” Mościcki zaliczył też orga-
nizację obchodów narodowych i wieczornice historyczne. Jego zdaniem, 
oprócz rokrocznych obchodów Konstytucji 3 Maja, szkoły powinny orga-
nizować obchody związane z przypadającymi w danym roku rocznicami 
ogólnonarodowymi, bądź też lokalnego czy prowincjonalnego znaczenia. 
Uważał też za wskazane organizowanie „święta szkoły” w wybranym 
dniu związanym z jej patronem462. Zdaniem Mościckiego dużą wartość 
dydaktyczną i wychowawczą mają wieczornice, których tematem jest 
prezentacja wybranej epoki, np. „Wiek Zygmuntowski”, „Szkoła rycerska”, 
„Dwór Stanisława Augusta”. Proponowany przez Mościckiego repertuar 
obchodów ograniczał się do referatów, wykładów, deklamacji, śpiewu, 
pokazu slajdów i żywych obrazów463. 

W praktyce większość teatrów szkolnych w gimnazjach i liceach 
opierała swą działalność na graniu sztuk przeważnie z wielkiego reper-
tuaru, należących do klasyki naszej i obcej, i osiągała nieraz doskonałe 
rezultaty. Przykładem niech tu będzie Gimnazjum im. Króla Władysława 

460 Por.: tamże, s. 95.
461 Por.: tamże, s. 95–96 i 100–101.
462 Por.: tamże, s. 99.
463 Por.: tamże, s. 100–102.
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IV w Warszawie (na Pradze), gdzie pod kierunkiem nauczycieli podej-
mowano corocznie próby wznowienia repertuaru teatru staropolskiego, 
głównie sztuk pisanych niegdyś dla szkół. Nawiązywano zwłaszcza do 
tradycji Collegium Nobilium, zwracając szczególną uwagę na wychowa-
nie obywatelskie. Pierwszym spektaklem tego teatru szkolnego (w 1922 
roku) była „Tragedia Epaminondy” Stanisława Konarskiego. W 1923 roku 
pokazano „Mnicha” Józefa Korzeniowskiego, a w roku następnym kome-
die Aleksandra Fredry „Nikt mnie nie zna” oraz Piotra Baryki „Z chłopa 
król”. W 1925 roku znów wystawiono komedię XVIII-wieczną, tym razem 
„Dziwaka” Franciszka Bochomolca oraz współczesny dramat w trzech 
aktach „Poszedł” pióra Józefa Hełczyńskiego, profesora liceum i współ-
założyciela tej sceny szkolnej. Reżyserem przedstawień był Stanisław 
Janowski464. Hełczyński po sukcesie pierwszej sztuki napisał za namową 
dyrektora Wacława Klossa kolejną, tym razem historyczną – „Rejtan”, 
która odzwierciedlała nastroje panujące w czasie sejmu rozbiorowego 
w 1772 roku. W 1927 roku pokazano IV część „Dziadów” Mickiewicza, 
uzupełniając wieczór „Wielką improwizacją”. W 1928 roku uczniowie gim-
nazjum przy współudziale uczennic praskiego gimnazjum żeńskiego im. 
Zofii Łabusiewicz-Majewskiej465 wystawili „Zabobon, czyli Krakowiaków 
i Górali” Jana Nepomucena Kamińskiego. Po odejściu na emeryturę dyrek-
tora Klossa aktywność tej sceny uczniowskiej nieco zmalała. Wystawiono 
jeszcze w 1929 roku sztukę Anczyca „Błażek opętany” i wyreżyserowaną 
przez ucznia Ryszarda Kuleszę sztukę „Stefan Batory pod Pskowem”, 
graną przez uczniów klasy IV, a w 1930 roku „sztuczkę” Marka Twaina 
„Człowiek, który redagował gazetę rolniczą”466. Widać na powyższym 
przykładzie, że aktywność scen szkolnych zależała w dużym stopniu od 
zaangażowania kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły. 

W 1919 roku w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim mło-
dzież pod kierunkiem nauczyciela dr. Józefa Jachimka wystawiła fragmenty 
„Dziadów” Mickiewicza i „Kordiana” Słowackiego, w 1921 roku „Jeńców” 
Rydla oraz w 1924 roku „Mnicha” Korzeniowskiego. W gimnazjum tym 
wystawiano też „Warszawiankę” Wyspiańskiego i „Pana Geldhaba” Fredry467. 
Sceny z „Kordiana” (w 1922 roku) i „Dziady” grali też uczniowie z Koła 

464 Wówczas pracownik Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.
465 Współpraca tych szkół miała miejsce i w realizacji wcześniej wspomnianych sztuk.
466 Por.: Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze, Monografia 

szkoły, t. II, Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze 
1915–1944, opr. H. Sowiński, Warszawa 2005, s. 56–67; por. też: Z. Kwieciński, Z do-
świadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, pod red. I. Słońskiej, 
Warszawa 1970, s. 26.

467 Por.: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej, przewodn. kol. red. W. Jakóbczyk, Wro-
cław 1970, s. 311 – 313. Warto zauważyć, że dążenie do wystawiania tzw. wielkiego 
repertuaru dominowało w tych ośrodkach miejskich, gdzie nie było scen zawodowych. 
Teatr szkolny (z różnym skutkiem) próbował wypełniać istniejąca lukę.
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Dramatycznego Gimnazjum męskiego im. J. I. Kraszewskiego w BiałejPo-
dlaskiej, zrzeszeni w tym kole uczniowie grali ponadto „Zemstę” Fredry 
oraz „Skąpca” Moliera”468. 

Jak widać z powyższego, młodzież wciąż chętnie (choć mniej często 
niż w Galicji na przełomie XIX i XX wieku) sięgała po tzw. repertuar 
patriotyczny469. Na scenach szkolnych stosunkowo często pojawiały się 
„Dziady”. Wystawiono je – poza przytoczonymi wyżej przypadkami – np. 
w Sandomierzu (1919), Przemyślu (Fredreum 1920, 1921 i 1925), Nowym 
Sączu (kl. VII Gimnazjum I), Dąbrowie Górniczej (1921), Łomży (1922), 
Krakowie („Scena więzienna”, 1925 Gimnazjum im. B. Nowodworskiego 
i w Gimnazjum św. Jacka)470, czy Gimnazjum i Liceum im. Król Włady-
sława IV w Warszawie (1927)471. Pod koniec lat dwudziestych fragmenty 
„Dziadów” wystawiła też młodzież z Koła Polonistów Gimnazjum Męskiego 
w Grodnie472. Najczęściej grano fragmenty z III części (scenę więzienną; 
w celi księdza Piotra; scenę u Senatora); z II części Dziadów grano scenę 
w kaplicy. IV część Dziadów wystawiła wspomniana powyżej młodzież 
z Gimnazjum w Nowym Sączu473. 

Na scenie „Sokoła” w Tarnobrzegu młodzież tamtejszej szkoły realnej 
dzięki wyjątkowym zamiłowaniom polonisty, Leona Barańskiego, wysta-
wiła w latach 1920/21 i 19221/22 z pewnymi skrótami „Horsztyńskiego”, 
„Lillę Wenedę” i „Kordiana” Słowackiego, „Irydiona” Krasińskiego oraz 
„Dziady” Mickiewicza. Kostiumy częściowo wypożyczano z Teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie, częściowo szyto we własnym zakresie. 
W przedstawieniach obok uczniów udział brali nauczyciele474. 

Widać z powyższego, że w poszukiwaniach repertuarowych wciąż aktu-
alne były cele wychowawcze sformułowane jeszcze pod koniec XIX wieku 
(np. w statucie utworzonego w 1894 roku Towarzystwa Tomasza Zana) 
wzywające do rozbudzenia i pielęgnowania u młodzieży miłości i poczucia 
obowiązku względem Ojczyzny. Danie do jej usług ludzi gorących, ofiar-

468 Por.: Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego na 
łamach czasopisma „Młodzież z Podlasia” (1922–1935), „Rocznik Bialskopodlaski” 1994, 
t. II, s. 108.

469 Używam tego określenia za większością teoretyków ówczesnego teatru szkolnego, któ-
rzy zwracali uwagę głównie na ten cel wychowawczy przedstawień, aczkolwiek rzeczą 
oczywistą jest, że nie był to jedyny aspekt wielkiej literatury romantycznej.

470 Por.: Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich, [w:] Pięć studiów z dziejów 
scenicznych dramatów Adama Mickiewicza, pod red. T. Siverta, t. VI, Wrocław 1968,.., 
s. 144–147.

471 Por.: Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie na Pradze ..., s. 63.
472 Por.: Historyczne tradycje i osiągnięcia samorządu uczniowskiego, www. muzhp.pl/

upload/ File/konferencje. 
473 Por.: Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach .., s. 144.
474 Por.: Z. Kwieciński, Czterdzieści pięć lat teatru szkolnego w Polsce, „Teatr Ludowy” 1962, 

nr 2–3, s. 75; por. też: tenże, Mickiewicz na scenach ..., s. 146.
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nych, do najtrudniejszych prac obywatelskich gotowych, a w razie potrzeby 
do świętej walki o niepodległość Polski475. Towarzystwa 

Tomasza Zana zrzeszały młodzież wielu szkół średnich, a młodzież 
z IV Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie próbowała sił wy-
stawiając, graną po raz pierwszy w 1881 roku, komedyjkę Tomasza Zana 
„Gryczane pierożki”476. 

Repertuar patriotyczny stopniowo jednak w teatrach szkolnych wysta-
wiany był coraz rzadziej. Coraz częściej na scenach szkolnych wśród sztuk 
z tzw. wielkiego repertuaru pojawiają się i komedie. W Przemyślu z inicja-
tywy uczniów Gimnazjum im. Słowackiego i entuzjasty teatru, nauczyciela 
Rosego, powstała scena szkolna, na której w sezonie 1921/22 grano m.in.: 
„Skąpca” Moliera, „Zemstę”, „Śluby panieńskie”, „Pana Geldhaba” i „Damy 
i huzary” Fredry, „Chmury” Arystofanesa i „Powrót posła” Niemcewicza. Na 
scenie szkolnej Seminarium Żeńskiego wystawiono „Lillę Wenedę” 

Słowackiego (1923), Szkoła im. św. Jadwigi wystawiła w 1924 roku baśń 
sceniczną „Zaczarowana fujarka”, w tym też roku uczniowie Gimnazjum. 
im. Słowackiego urządzili „Wieczór ku czci Wyspiańskiego”. W 1925 roku 
harcerki wystawiły sztuki „Świeczka zgasła” Fredry i „Zagłoba swatem” 
Sienkiewicza, w 1926 roku ta sama drużyna harcerska pokazała „Śluby pa-
nieńskie” Fredry w reżyserii nauczycielki (I. Kossowskiej), Szkoła im. św. 
Jadwigi wystawiła dwie baśnie, a gimnazjum żeńskie PP. Benedyktynek 
„Powrót posła” Niemcewicza. Seminarium żeńskie w tymże roku pokazało 
„Skąpca” Moliera w reżyserii uczennicy (A. Fischerówny). W 1927 uczennice 
tegoż seminarium wystawiły „Ślubu panieńskie” i „Godzien litości” Fredry, 
zaś Gimnazjum Męskie im. K. Budynowej baśń operową Engelberta Humper-
dincka „Jaś i Małgosia”, a w Gimnazjum Męskim im. Morawskiego z okazji 
20 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego grano „Wesele” w reżyserii J. 
Smołki i A. Skowronka477. W 1928 seminarium męskie wystawiło „Hetmana 
Żółkiewskiego” Brończyka, seminarium żeńskie: „Przygody Tomka Palucha” 
Zbierzchowskiego, a szkoła Konarskiego: „Baśń o królu Sałtanie”478. 

Do sztuk Fredry często sięgała młodzież szkół przemyskich. Podobnie było 
i w innych okręgach, np. 21 czerwca 1926 roku uczniowie Państwowego 
Gimnazjum IV im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie w sali Kongregacji 
Dzieci Marji grali „Pana Geldhaba”, a dochód z przedstawienia przeznaczono 
na Rodzinę Sierocą479. Uczniowie z Koła Dramatycznego Gimnazjum Pań-

475 I Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana we Wschowie – Patron, liceum.eu.org/index. 
php?option=com

476 Por.: Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich..., s. 114–115.
477 Wesele” Wyspiańskiego w reżyserii nauczyciela Stanisława Nowosielskiego wystawili też 

uczniowie w Kaliszu. Por.: www.asnyk.kalisz.pl.tooninas.htm.
478 Por.: Z. Felczyński, „Fredrerum” i inne ..., Kraków 1966, s. 153–154, s. 174–175.
479 Por.: Sprawozdanie VIII (XXV) Dyrekcji Państwowego Gimnazjum IV im. H. Sienkiewicza 

w Krakowie za rok szkolny 1925/26, Kraków 1926, s. 85. 
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stwowego Męskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej 
(wśród członków koła były też trzy uczennice z gimnazjum żeńskiego) wy-
stawili „Zemstę” (1925), „Dożywocie” i „Śluby panieńskie” Aleksandra Fre-
dry480. „Zemstę” grała też młodzież gimnazjum w Gostyniu, która wystawiała 
ponadto „Laleczkę z saskiej porcelany” Gerson-Dabrowskiej i „Warszawian-
kę” Wyspiańskiego481. W Kaliszu w 1925 roku „Śluby panieńskie” wystawiła 
młodzież Samopomocy Państwowego Gimnazjum im. Adama Asnyka482. Do 
sztuk Fredry sięgała również młodzież seminariów nauczycielskich. W latach 
1929–1932 amatorski teatr szkolny Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej 
Podlaskiej pod kierunkiem Bronisława Lubicz-Nycza wystawił „Damy i Hu-
zary” i „Zemstę”. Teatr ten grał w tym okresie ponadto komedię „Wicek 
i Wacek” Przybylskiego, obrazek sceniczny „Z kogucikiem”, przedstawienie 
„Zaczarowany flet” oraz inscenizacje utworów poetyckich – m.in. „Pana Tade-
usza” Mickiewicza483. W Żebraczy na Śląsku dzieci szkolne wystawiły w 1919 
roku sztuki noszące tytuły „Jarmark” i „Figlarz”, a Koło Polskiego Związku 
Szkolnego w Zabrzegu w 1921 roku „Zaczarowane koło” Rydla484. Chłopcy 
z Gimnazjum Toruńskiego grali kilka scen ze „Złotej czaszki” Słowackiego 
(1924), „Dożywocie” Fredry (1927), „Odprawę posłów greckich” Kochanow-
skiego (1930), fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego (1932) i „Śluby panieńskie” 
Fredry (1938). Większość tych przedstawień powstała przy znaczącej pomocy 
reżyserów toruńskiego teatru. Role kobiece w tych spektaklach kreowały 
dziewczęta z Żeńskiego Gimnazjum Miejskiego485. 

W okresie tym z chęcią wystawiano również komedie Blizińskiego 
i wspominanego już wyżej Korzeniowskiego. W 1925 roku młodzież 
szkolna w Sarnach wystawiła „Karpackich Górali” Korzeniowskiego486, 
w 1926 roku uczniowie z Koła Dramatycznego w Państwowym Gimnazjum 
w Jaworowie grali „Pana Damazego”487, zaś uczniowie z Białej-Podlaskiej 
wystawili jednoaktówkę Korzeniowskiego „Doktór medycyny”488. Impreza 

480 Por.: J. Sroka, Amatorski teatr szkolny, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1991, nr 1, s. 23; 
por. też. Recenzent, Zemsta na naszej scenie, „Młodzież z Podlasia” 1925, nr 4–5, s. 7

481 Por.: M. Piwowarczyk, Rola szkół prywatnych w aktywizowaniu społeczności lokalnych 
w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej (na przykładzie Gostynia), [w:] Funkcja 
prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej 1918–1939, pod red. E. J. Kryńskiej, 
Białystok 2004, s. 145.

482 Por.: W. W., W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
483 Por.: tamże, s. 25
484 Por.: K. Olszewski, Śląska kronika teatralna 1914–1922, Kraków 1969, s. 134,145. (Nie-

stety, K. Olszewski nie podaje autorów sztuk „Jarmark” i „Figlarz”)
485 Por.: Z. Zdrójkowski, Dzieje Gimnazjum Toruńskiego w odrodzonej Polsce (1920–1968), 

[w:] Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego 1568–1968, Toruń 1968, s. 147.
486 Por.: W. W., W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
487 Por.: Przedstawienie „Koła Dramatycznego” Państwowego Gimnazjum w Jaworowie, 

Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego 1926, s. 245.
488 Por.: S., Kilka słów o przedstawieniu Kola Dramatycznego, „Młodzież Podlasia” 1926, 

nr 1–2, s. 6.
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przygotowana przez podlaską młodzież z Koła Dramatycznego obejmowała 
jeszcze inscenizację wiersza Kraszewskiego „Dziad i baba”, jednoaktówki 
Fredry „Świeczka zgasła” oraz inscenizację wesela ludowego489. W Wą-
brzeźnie w 1925 roku w sali Dworu Wąbrzeskiego odbyła się zabawa Gim-
nazjalnego Koła Wioślarskiego „Vambresia”, na którą składał się koncert, 
przedstawienie komedii „Wąsy i peruka” i tańce490. Jednym z większych 
przedsięwzięć teatralnych było wystawienie na scenie szkolnej przez Koło 
Dramatyczne przy gimnazjum męskim w Bielsko Białej trzyaktowej komedii 
Kraszewskiego „Panie kochanku”, którą wykonano dla uczczenia pamięci 
pisarza491. sięgano również po repertuar klasyczny obcy. W 1925 roku 
uczniowie gimnazjum w Mławie wystawili „Cyda” Corneile´a492, wspomniana 
wyżej młodzież z Białej Podlaskiej wystawiła „Skąpca” Moliera493. 

W Grodnie w roku szkolnym 1928/29 młodzież Państwowego Gimna-
zjum Męskiego w dniu św. Stanisława Kostki zagrała „Tarcyzjusza”494, a na 
dorocznym Wieczorze Mickiewiczowskim inscenizowano „Grażynę”. Do-
chód z przedstawień przeznaczono na cele społeczne („Wyjątkową nędzę”), 
a z drugiego wieczoru na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej495. 

W okresie tym uczniowie gimnazjów stosunkowo rzadko sięgali do 
twórczości ludowej. Przykład Jędrzeja Cierniaka, wówczas nauczyciela 
Gimnazjum im. św. Wojciecha w Warszawie, który w tej szkole wprowa-
dzał na scenę utwory ludowe496, był raczej odosobniony. 

Obok sztuk pełnospektaklowych młodzież gimnazjalna wystawiała 
również przedstawienia składające się z inscenizacji drobnych utworów 
literackich i własnych pomysłów scenicznych. W 1926 roku młodzież z Koła 
Dramatycznego Gimnazjum Państwowego Żeńskiego i Męskiego w Białej 
Podlaskiej dała przedstawienie, w czasie którego pokazano jednoaktówki 
Korzeniowskiego „Doktor medycyny” i „Świeczka zgasła” Fredry, insceni-
zację wiersza Kraszewskiego „Dziad i baba” i wiejskiego wesela oraz przy-
gotowany przez uczniów żart sceniczny dotyczący zbliżającej się matury497. 

489 Por.: tamże, s. 7.
490 Por.: VI Sprawozdanie Dyrekcji państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeź-

nie woj. Pomorskie za rok szkolny 1925/26, Wąbrzeźno Pomorskie 1926, s. 23.
491 Por.: Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego, 

„Rocznik Bialskopodlaski” 1994, t. II, s. 109;, por. też: Cf., Radziwiłł „Panie kochanku” 
na naszej scenie, „Młodzież z Podlasia” 1930, nr 1, s. 9–10.

492 Ilustracja: Scena z „Cyda” wystawionego w gimnazjum w Mławie. (Nieustający konkurs 
fotograficzny nr 4) Fot. Henryk Okonek (IV a), „Iskry” 1925, nr 40, s. 219.

493 Por.: J. Sroka, dz. cyt., s. 23.
494 Tarcyzjusz (lub Tarsycjusz) – patron ministrantów.
495 Por.: Drugie sprawozdanie szkolne za rok szkolny 1928/1929. Państwowe Gimnazjum 

Męskie w Grodnie, Grodno 1929. [strony nienumerowane – Kronika szkolna]
496 Por.: S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, 

nr 8, s. 758; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń..., s. 26.
497 Por.: S., Kilka słów o przedstawieniu Koła Dramatycznego, „Młodzież z Podlasia” 1926, 

nr 1/2 s. 6–7.
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Zdarzało się, zwłaszcza w szkołach kierowanych przez jezuitów w Wil-
nie i Chyrowie, że autorami sztuk byli nauczyciele tychże szkół. W Wilnie 
sztuki dla sceny szkolnej pisali m.in. o. Władysław Chmura, o. Władysław 
Zabdyr i o. Stanisław Mirek498. W gimnazjum tym w latach 1923–25 wysta-
wiono sztuki „Wenancjusz”, „Św. Aleksy”, „Za Wisłę”, „Radziwiłł jedzie”, 
„Hermenegild”, w roku szkolnym 1925/26 oprócz tradycyjnych „Jasełek” 
komedyjki „Bolszewicy”, „Pan Pegaziński”, „Aktor bez zajęcia”, „Trafił Marek 
na Marka”, zaś w repertuarze poważniejszym „Ostatni dzień Flawiuszów”, 
trzy sceny z „Pana Tadeusza” i „Zwycięstwo Kasztelanica” (akcję tej sztuki 
oparto na tle działalności w Polsce św. Piotra Kanizego). W roku szkolnym 

1926/27 w związku z wprowadzeniem święta Chrystusa Króla wystawio-
no osnutą na tle życia św. Stanisława Kostki „Noc błogosławioną”, a po-
nadto „Strachy” Drachenburga oraz „Makbeta” Szekspira w 23 obrazach. 
W roku szkolnym 1927/28 wystawiono sztukę „Dziesiąty pawilon” i scenę 
w podziemiach katedry z „Kordiana”, w tym też roku grano sztukę w 5 
aktach ks. J. le Roy`a „Andaluma”, przedstawiającą działalność misjonarzy 
w Afryce w końcu XIX wieku499. Z inicjatywy działającej w wileńskim gim-
nazjum jezuitów Sodalicji Mariańskiej wystawiano jeszcze w omawianym 
okresie i powtarzano w pierwszej połowie lat trzydziestych dramat „Daniel” 
Wyspiańskiego, dramat „Wenancjusz” i baśń dramatyczną „Złoty kwiat” o. 
Piotra Turbaka500. Wszystkie wystawiane w tej szkole sztuki musiały przed-
tem uzyskać akceptację władz szkoły; teatr szkolny jezuitów pozostawał 
wierny przepisowi Ratio Studiorum z 1599 roku, wykluczającemu granie 
ról żeńskich przez kobiety. W Chyrowie501 większość wystawianych sztuk 
historycznych koncentrowała się na relacji Bóg-człowiek502. Jak widać, 
jezuici w kierowanych przez siebie szkołach, pod względem repertuaru, 
jak i przez zaangażowanie księży w działalność sceny szkolnej wyraźnie 
próbowali nawiązywać do swej tradycji, jakby nie dostrzegając, że przez 
ponad sto lat zarówno dramaturgia światowa, jak i pedagogika poczyniła 
znaczące postępy; warto jednak docenić ambicję zespołu teatru szkolne-
go jezuitów z Wilna, który miał odwagę podjąć się nawet wystawienia 
„Makbeta”. Podobnie i w innych szkołach prowadzonych przez zakony 
katolickie repertuar religijny pojawiał się stosunkowo często. Przedsta-
wienia miały służyć pogłębieniu życia religijnego uczniów. Na przykład 

498 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940 (monografia), zespół 
redakcyjny: R. Cybulski, A. Houwalt, J. Jasieński, W. Rogoziński, R. Sędzin, B. Szczer-
biński, H. Świerzbiński, M. Wiśniewski, Bydgoszcz, 1999, s. 162.

499 Por.: tamże, s. 162–165.
500 Por.: tamże, s, 164.
501 Por.: Hasło: Chyrów, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 

1564–1595..., s. 96–98.
502 Por.: M. Puchowska, Teatr Konwiktu Chyrowskiego (1886–1939) i jego rola w edukacji 

teatralnej elit, [w:] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, pod red E. 
J. Kryńskiej, Białystok 2004, s. 281–282.
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w szkołach Urszulanek w Tarnowie z okazji różnych rocznic kościelnych 
lub święta patronki zakładu a nawet imienin przełożonej urządzano wie-
czorki religijne, w czasie których niekiedy grywano przedstawienia (np. 
przedstawienie „Perły św. Urszuli”)503. W szkołach państwowych repertuar 
religijny pojawiał się rzadziej, organizatorami takich przedstawień były tu 
zazwyczaj młodzieżowe stowarzyszenia religijne (np. Sodalicja Mariańska). 

Dobór repertuaru przez sceny szkolne spotykał się z krytyką. Kazimierz 
Zbierski podkreślał, że repertuar młodzieżowych scen szkolnych powinien 
uwzględniać zarówno wartości wychowawcze, jak i estetyczne. Występo-
wał on przeciwko graniu sztuk z wielkiego repertuaru. Bo czyż można 
sobie wyobrazić tak zgrany zespół młodzieży szkolnej, aby odtworzył 
„Śluby panieńskie” czy „Balladynę”, nie parodiując widowiska?504 – pisał. 
Nie żądał jednak całkowitej rezygnacji scen szkolnych z arcydzieł litera-
tury polskiej i obcej, postulował jednak, by grać wyłącznie ich celniejsze 
z punktu wychowawczego i estetycznego fragmenty. Autor ten postulował, 
by w repertuarze sięgać również do utworów ludowych505. Stefan Cybulski 
nie wdając się w szczególną polemikę zarówno z poglądami Zbierskiego 
jak i wcześniejszymi Komarnickiego czy Cierniaka bronił jednak prawa 
obecności na scenach szkolnych dramatu antycznej Grecji i Rzymu506. 

Jak widać na podstawie powyższego zestawienia spektakli scen uczniow-
skich szkół średnich, dyskusje prasowe nie miały większego wpływu na 
dobór repertuaru teatrzyków uczniowskich. Na scenach młodzieżowych 
w szkołach średnich starano się naśladować teatry zawodowe, z tym że 
repertuar dobierano kierując się przede wszystkim względami wycho-
wawczymi. Sceny te często prezentowały wysoki poziom, czasami nawet 
zastępując, głównie na prowincji, teatry profesjonalne. Raz po raz jednak 
ujawniała się niedoskonałość szkolnych przedstawień wskazując, że próby 
naśladowania teatru zawodowego nie są drogą właściwą. 

Jednym z istotnych problemów, na jakie napotykali uczniowie chcący re-
alizować przedstawienia szkolne, była kwestia reżyserii. Wielu pedagogów 
sądziło, że aby urządzić udane przedstawienie, konieczne jest zatrudnienie 
reżysera. Przykładem jest opinia Marii Gerson-Dąbrowskiej, według któ-
rej młodzież jest jeszcze zbyt niedoświadczona, by samodzielnie podołać 
zadaniu przygotowania widowiska lub wieczornicy. Proponowała, by rolę 
tę powierzyć nauczycielowi, jakiemuś znajomemu aktorowi lub starszemu 
koledze. Do zadań reżysera należało – jej zdaniem – ułożenie programu, 
rozdanie ról, obmyślenie koncepcji przedstawienia (ruch sceniczny itp.) 

503 Por.: A. Rogozińska, Szkoły Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877–1953, Lublin 
2002.

504 K. Zbierski, Teatr w szkole średniej, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 9, s. 241.
505 Tamże, s. 241–242.
506 S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 10, 

s. 758–761.
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oraz kierowanie próbami. Reżyser powinien też odpowiadać za sprawy 
organizacyjne, jak dobór i przygotowanie kostiumów oraz projekt i wyko-
nanie dekoracji. Podkreślała, że reżyser w swej pracy powinien korzystać 
z pomysłów grających dzieci507. W praktyce reżyserami byli nauczyciele 
szkół, uczniowie, koledzy ze starszych klas, lub zatrudniani przez szkołę 
instruktorzy. Reżyserem sztuk we wspomnianym wyżej Gimnazjum im. 
Króla Władysława IV w Warszawie był przez kilka lat Stanisław Janowski, 
aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego508. 

Teatr szkolny tego okresu borykał się z problemami dotyczącymi deko-
racji i ubiorów teatralnych. Zdając sobie sprawę z trudności, na jakie napo-
tykają animatorzy scen szkolnych, Związek Teatrów Ludowych w ramach 
Biblioteczki Teatralnej zaczął wydawać szereg tomików poświęconych tym 
zagadnieniom. Ukazały się w tej serii prace mi. in. K. Wysockiego, N. Sko-
rodumowej, M. Gerson-Dąbrowskiej, T. Niemiry oraz M. Małkowskiego509. 

Artykuły na temat przygotowania kostiumów i dekoracji pojawiały się 
też w prasie dziecięcej i młodzieżowej510. Niewątpliwą pomocą w wysta-
wianiu sztuk na scenach szkolnych były też pojawiające się wówczas prace 
teoretyczne dotyczące ich wymowy ideowej511. 

W celu pełniejszej charakterystyki działalności scen szkolnych tego 
okresu warto jeszcze wspomnieć o wydarzeniach z pogranicza teatru 
szkolnego, a mianowicie o „żywych obrazach”, które w pierwszych latach 
Drugiej Rzeczypospolitej wciąż były realizowane przez młodzież z kół 
teatralnych. Wystawiano je w czasie imprez plenerowych, zdarzało się, że 
były wystawiane w szkole. 

Podobnie jak w szkolnym teatrze dramatycznym, tak i w przypadku 
żywych obrazów głównym problemem stającym przed realizatorami był 
repertuar. Maria Gerson-Dąbrowska proponowała, by twórcy tych scenek 
wzorowali się na obrazach lub fragmentach obrazów Matejki, Lessera, Ger-
sona, Alchimowicza czy Grottgera. Jako temat wskazywała sceny z legend 
(Śmierć Wandy, Postrzyżyny u Piasta, Sen Leszka Czarnego), sceny z historii 
Polski (Chrzest Litwy, Powrót Kazimierza Odnowiciela, Sądy Kazimierza 
Wielkiego, Łokietek w Ojcowie, Wernyhora, Kościuszko pod Racławicami) 

507 Por.: M. Gerson-Dąbrowska, Gawęda o teatrze. O kierowniku widowiska czyli o reżyserze, 
„Płomyk” 1927, nr 15, s. 348–349.

508 Por.: Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV..., s. 60.
509 K. Wysocki, Budowa i urządzenie sceny przenośnej, Warszawa 1919; N. Skrodunowa, 

Oświetlenie sceny i efekty sceniczne, Warszawa 1919; M. Gerson-Dabrowska, Obrazy żywe, 
Warszawa 1920; taż, Ubiory teatralne, Warszawa 1922; T. Niemira, Budowa i urządze-
nie sceny, Warszawa 1923; tenże, Malowanie dekoracji, Warszawa 1923; T. Małkowski, 
Zasady charakteryzacji teatralnej, Warszawa 1923.

510 Por.: Jak zrobić stroje do obrazka scenicznego pt. „Królowa Zima”, „Płomyk” 1928, nr 18, 
druga strona okładki.

511 Np. Z. Niemojewska-Gruszczyńska, Dziady drezdeńskie jako dramat chrześcijański, 
Warszawa 1920.
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oraz sceny z czasów powstań i wojen wzorowane na niektórych motywach 
z cyklu Grottgera Polonia i Lituania, („Przysięga”, „Bój”, „Na pobojowisku”, 
„Kuźnia”). Szukającym inspiracji w literaturze proponowała wystawianie ob-
razów z „Pana Tadeusza”, „Balladyny”, „Marii” Malczewskiego, „Starej baśni” 
Kraszewskiego, „Trylogii” Sienkiewicza, a także podejmowanie tematów 
historyczno-rodzajowych (np. Mickiewicz i Maryla, Cyganka wróżąca Józe-
fowi Poniatowskiemu). Gerson-Dąbrowska podkreślała, że w wystawianiu 
żywych obrazów ważną jest kwestia doboru tła oraz oświetlenia, uważała, 
że należy korzystać z kurtyny (sugerowała jednak, by w miarę możliwo-
ści wystawiać „obrazy” na tle natury)512. Zauważamy jednak, że zarówno 
teoretyczne rozważania na temat tej formy działalności scen uczniowskich, 
jak i pokazy żywych obrazów były coraz rzadsze. 

Powyższe przykłady ukazują, że w omawianym okresie aktywność 
teatralna w szkołach średnich była dość znaczna, aczkolwiek tylko w nie-
licznych zakładach działały stałe sceny (np. zakłady jezuitów w Chyrowie 
i Wilnie, Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie). W poszukiwaniach 
repertuaru dla scen uczniowskich owego okresu trudno dostrzec jakąś 
jednolitą linię513. Na scenach szkolnych pojawiały się utwory proponowa-
ne przez serie wydawnicze, ale młodzież wolała jednak sięgać do tzw. 
wielkiej literatury. Zauważamy pewną zmianę tendencji w stosunku do 
okresu sprzed odzyskania niepodległości. Wprawdzie wciąż sięgano po 
repertuar patriotyczny i wystawiano w całości lub we fragmentach dzie-
ła polskich romantyków, znacznie częściej jednak wystawiano komedie. 
Warte podkreślenia są podejmowane wówczas próby powrotu do reper-
tuaru z okresu staropolskiego i świadomość jego funkcji wychowawczych, 
obywatelskich. Niestety były to działania jednostkowe i nie spotykały się 
z szerszym odzewem. 

Animatorzy amatorskiego teatru szkolnego 

Przedstawienia szkolne przygotowywały najczęściej poszczególne klasy 
lub uczniowie z różnych klas pod kierownictwem nauczycieli. Animato-
rami szkolnego teatru amatorskiego były też działające na terenie szkół 
organizacje (harcerskie, Sodalicja Marjańska, szkolne kluby sportowe 
itp.), szkolne koła teatralne, kółka dramatyczne i samorządy uczniowskie. 
W gimnazjach i liceach a zwłaszcza w seminariach nauczycielskich bardzo 
ważną rolę w tym zakresie spełniały koła zainteresowań. Uważano bowiem, 

512 Por.: M. Gerson-Dąbrowska, Obrazy żywe, „Teatr Ludowy” 1923, nr 5, s. 73–74; por. 
też: W. Budzyński, Teatr na wolnym powietrzu, „Teatr Ludowy” 1923, nr 5 s. 65–66.

513 Pisząc wyżej o przedstawieniach scen szkolnych pominąłem fakt wystawiania sztuk 
antycznych, któremu to zagadnieniu poświęciłem osobny rozdział.
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że ich aktywność znacząco wpływa na podniesienie poziomu kształce-
nia. Amatorski teatr szkolny organizowały w seminariach zarówno koła 
przedmiotowe jak i artystyczne. Na przykład w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim Męskim w Jędrzejowie koło dramatyczne, które prowadził 
nauczyciel języka polskiego Stanisław Namysłowski, przygotowywało im-
prezy okolicznościowe oraz specjalne widowiska poświęcone wybitnym 
przedstawicielom polskiej literatury, m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Janowi 
Kochanowskiemu, Franciszkowi Karpińskiemu. Podobną działalność pro-
wadziło koło dramatyczne w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Męskim w Szczebrzeszynie, które wystawiło między innymi „Dziesiąty pa-
wilon” Adama Staszczyka, „Radców pana radcy” Bałuckiego, „Kościuszkę 
pod Racławicami” Anczyca, „Zemstę” Fredry i wodewil „Chata za wsią”514. 
Seminarium Nauczycielskie Męskie w Działdowie za jedno ze swoich zadań 
uważało krzewienie polskiej oświaty i kultury wśród Mazurów. Istniejący 
tam teatr szkolny przygotował liczne wieczornice i przedstawienia, które 
prezentował dorosłemu społeczeństwu Mławy i okolic515. 

Głównymi celami wystawiania sztuk przez organizacje młodzieżowe były: 
propaganda i zdobywanie funduszy na cele organizacyjne. Przykładowo 
drużyna harcerska im. księcia Józefa Poniatowskiego wystawiając sztukę „Na 
słonecznej drodze” Kąkolewskiego, stawiała sobie cel propagandowy516, zy-
skując przy tym sporą kwotę, którą przeznaczyła na wyekwipowanie zastępu 
reprezentacyjnego na II Zlot Narodowy do Poznania517. Zwolennicy wyko-
rzystywania scen uczniowskich w ruchu skautowskim zdawali sobie sprawę 
z walorów wychowawczych teatru. Ze zrozumieniem znaczenia wyobraźni 
i jej kształcenia w wychowaniu łączy się harmonijnie wysokie cenienie 
przedstawień amatorskich jako środka wychowawczego. Bacon powiedział, 
że „odgrywanie ról jest jednym z najlepszych środków wychowawczych” – 
i można z nim całkowicie się zgodzić. Ono rozwija przyrodzone zdolności 
do naśladowania, wrodzony dowcip i wyobraźnię, co wszystko pomaga 
w rozwoju charakteru; a zarazem nauka historii i moralności wejdzie do 
ich umysłów daleko lepiej, gdy dzieci przyjmą role i same działają w wy-
darzeniach, niż przez długie kazania nauczyciela na ich temat518. Wśród 
sztuk wystawianych przez drużyny harcerskie warto wymienić „Karpackich 
górali” Korzeniowskiego wystawionych przez harcerzy w Miechowie519. 

514 „Chata za wsią” dramat ludowy w 5 aktach ze śpiewami i tańcami/ napisany przez Zofię 
Mellerową i Jana Kanty Galasiewicza, z muzyką Zygmunta Noskowskiego; rzecz wzięta 
z powieści J. I. Kraszewskiego, Poznań 1912.

515 Por.: J. Doroszewski, Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej 
państwa (1918–1937), Lublin 2002, s. 158–161.

516 Chodziło o popularyzację ruchu harcerskiego i pozyskanie nowych członków.
517 Prużana (Polesie), „Harcerz” 1929, nr 13–16, s. 208.
518 S. Sedlaczek, Metody skautowe, „Harcmistrz” 1926, nr 1–2, s. 12–13.
519 Por.: (Wars), Od naszych korespondentów, „Iskry” 1925, nr 6, s. 112.
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Opublikowaną w „Iskrach” sztukę „W styczniowy wieczór” Duninówny520 
wystawiano w kilku szkołach. Wystawiły ją m.in. żeńskie drużyny harcerskie 
w Przemyślu, a także we Włocławku (w Gimnazjum p. Aspisowej), w Su-
wałkach (w Gimnazjum im. Konopnickiej), we Lwowie i w Warszawie521. 

Sekcje teatralne powoływane były też przez Koła Młodzieży Wiejskiej, 
inspirowane w tym zakresie przez Związek Teatrów Ludowych. Edward 
Stubiedo dostrzegając korzyści w procesie dydaktycznym wychowawczym 
szkoły wynikające z aktywności młodzieży w takich kołach, zamieścił 
w „Teatrze Ludowym” artykuł w którym przedstawia sposób tworzenia 
sekcji teatralnych w kołach młodzieży wiejskiej522. 

Przedstawienia teatralne były organizowane również przez uczniów 
i uczennice zrzeszone w powstających już w tym okresie spółdzielniach 
uczniowskich, zarówno szkół podstawowych (np. przez uczniów z Ko-
operatywy „Promień” Szkoły Powszechnej w Rakowie pod Częstochową), 
jak i seminariów nauczycielskich (np. przez uczennice zrzeszone w Spół-
dzielni „Nasza Przyszłość” z Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
Żeńskiego w Zgierzu)523. W Kaliszu samopomoc Państwowego Gimnazjum 
im. A. Asnyka wystawiła „Śluby Panieńskie” Fredry524. 

Na kwestię tworzenia spółdzielni uczniowskich szczególną uwagę zwra-
cały szkoły realizujące idee „nowego wychowania”. Nauczyciele – zwo-
lennicy tego kierunku – uważali, że są one dobrym miejscem wdrażania 
młodzieży do wychowania społecznego, opartego na samorządności, współ-
działaniu i samodzielności. Swoją działalność spółdzielnie uczniowskie 
zaczynały od spraw gospodarczych (prowadzenie sklepików, kas, a nawet 
wytwórni), następnie stopniowo obejmowały różne aspekty życia młodzieży 
szkolnej (prowadzenie czytelni, bibliotek, organizowane wycieczek, przed-
stawień, gier i zabaw sportowych)525. W Państwowym Gimnazjum Koedu-
kacyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Łucku samorząd szkolny utworzył 
w roku szkolnym 1927/28 „Bratnią Pomoc”. W samorządzie klasy ustalano 
cel i program ramowy pracy pożytecznej: 1) dla klasy, 2) dla szkoły, 3) 
dla środowiska. W dziale pierwszym zaplanowano: estetyczny wygląd 
klasy, zorganizowanie wieczornicy klasowej (raz w miesiącu), przygotowa-
nie wycieczki krajoznawczej, oraz właśnie: organizowanie „przedstawień 
dochodowych” na scenie teatru miejskiego. Koło dramatyczne tej szkoły 
wystawiało przedstawienia, pomagało gminom klasowym w przygotowaniu 
programów artystycznych na wieczornice, urządzało konkursy recytator-

520 Por.: H. Duninówna, Styczniowy wieczór, „Iskry” 1925, nr 1, s. 6–7.
521 Por.: (W. W.), W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
522 Por.: E. Stubiedo, Teatr w kole młodzieży, „Teatr Ludowy” 1923, nr 1, s. 9–10.
523 Por.: F. Dąbrowski, Spółdzielnie uczniowskie, Warszawa 1925, s. 99 i 117.
524 Por.: (W. W.), W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
525 Por.: F. Bereźnicki, Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918–1939), Szczecin 1984, s. 93; 

por. też: F. Dąbrowski, dz. cyt., s. 114–117.
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skie szkolne i międzyszkolne. Niektóre spektakle grano też na scenach 
pobliskich miast. Dochody z przedstawień przeznaczano na wycieczki 
krajoznawcze i zakup pomocy naukowych526. 

Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, w którego ra-
mach działały również spółdzielnie uczniowskie, starał się nawet inspirować 
repertuar szkolnych zespołów. Z okazji na przykład Dnia Spółdzielczości 
w 1926 roku władze Związku ogłosiły konkurs, którego celem było pozy-
skanie drobnych utworów scenicznych dla dorosłych i młodzieży. Tematem 
sztuk konkursowych miały być wydarzenia z życia Spółdzielni Spożyw-
ców i spółdzielni uczniowskich, które propagowałyby ideę solidaryzmu 
i braterstwa oraz ukazywały, że tylko przez łączenie się w zorganizowaną 
gromadę można się wyswobodzić od wyzysku kapitalizmu i pośrednictwa 
i stworzyć dla ogółu ludzi lepsze życie527. Zarówno język, jak i treść tego 
artykułu wyraźnie wskazują na lewicowy charakter Spółdzielni. Wśród sto-
warzyszeń szczególnie aktywne w zakresie amatorskiego teatru szkolnego 
było Towarzystwo Tomasza Zana, oraz stowarzyszenia religijne. W jednej 
ze szkół w Toruniu z inicjatywy księdza katechety i jednej z nauczycielek 
zostało założone Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus, które w 1925 roku li-
czyło ponad 300 osób. Z inicjatywy tego stowarzyszenia teatrzyk szkolny 
wystawił sztukę „Motyl i słońce”528 i taniec Cyganów. Autor sprawozdania 
podkreślił, iż sukienki wykorzystywane w przedstawieniu dzieci uszyły przy 
pomocy pani Piątkowskiej529. W ówczesnej praktyce teatrów szkolnych 
zwracano szczególną uwagę na samodzielną pracę uczniów. Stowarzysze-
nia społeczne prowadzące działalność teatralną posiadały własne biblioteki 
utworów scenicznych, które udostępniano amatorskim zespołom teatralnym. 
Niektóre prowadziły własne poradnie teatralne rozwijające szeroką dzia-
łalność instruktażową i metodyczną, jak np. Poradnia Teatralna, założona 
w marcu 1920 roku w Bytomiu przez dr. M. Wilimowskiego i dr. M. Hasiń-
skiego, która ułatwiała amatorom dobór repertuaru, organizowała pomoc 
reżyserską, wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów i peruk. Kostiumernie 
i rekwizytornie stały się źródłem dochodów Związków Teatrów Ludowych, 
co umożliwiło udzielanie pomocy zespołom w urządzaniu przedstawień530. 

Wśród celów organizowania przedstawień wymieniano najczęściej roz-
rywkę, propagandę a także zdobywanie środków finansowych. Młodzież 
z Gimnazjum im. Sienkiewicza w Zbarażu dochód z wieczoru ku czci Sło-
wackiego i Chopina, podczas którego grano m.in. sceny z „Lilli Wenedy”, 

526 Por.: F. Bereźnicki, dz. cyt. s. 109–110; por. też: N. Niekrasz, „Bratnia Pomoc – samo-
rząd uczniowski w Gimnazjum Koedukacyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, [w:] 
Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918–1939...., Warszawa 1960, s. 150.

527 „Społem” poszukuje autorów, „Teatr Ludowy” 1936, nr 9–12, s. 192.
528 Nie znamy autora tej sztuki.
529 List z Torunia, „Mały Światek” 1925, nr 11, s. 167–168.
530 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 104–105.
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przeznaczyła na Bursę TSL. i na bibliotekę uczniowską. Młodzież harcer-
ska tej szkoły przygotowywała również „Karpackich górali”531. Tę sztukę 
Korzeniowskiego grała też młodzież gimnazjum w Sarnach532. Bywało, 
że dochody z przedstawień przeznaczano na cele teatru szkolnego (np. 
zakup lub wypożyczenie kostiumów, scenografię, budowę sceny). Koło 
Dramatyczne przy Gimnazjum Państwowym Męskim im. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Białej Podlaskiej przy współpracy z uczennicami gimna-
zjum żeńskiego w 1923 roku dało dwa przedstawienia „Gwiazda Syberii” 
Leopolda Eugeniusza Starzeńskiego. Dekoracje wykonali uczniowie pod 
kierunkiem nauczyciela. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów prze-
znaczono na zakup garderoby teatralnej oraz kilku pozycji do biblioteki 
zespołu533. 

Teatrzyki szkolne często bywały efemeryczne. Ich istnienie zależało naj-
częściej od aktywności młodzieży. Nie w każdej klasie i nie w każdym rocz-
niku znajdowały się osoby o zdolnościach organizacyjnych czy aktorskich. 
Wiele zależało też od zapału i inspirującej roli nauczycieli, ci jednak rów-
nież opierali się w swej pracy najczęściej na młodzieży z jednej klasy lub 
kółka dramatycznego względnie literackiego. Bardziej stabilną działalność 
prowadziły zespoły kierowane przez niektórych działaczy – organizatorów 
teatru szkolnego i dziecięcego. Warta przypomnienia jest postać Henryka 
Małkowskiego, który wraz z żoną od 1920 roku organizował przedstawienia 
szkolne z młodzieżą 14–18 letnią. Pedagodzy ci stosowali metody pracy 
podobne do systemu kształcenia przyjętego w profesjonalnych szkołach 
dramatycznych, uzyskując interesujące rezultaty. Wystawili na przykład 
z uczniami Gimnazjum Władysława IV na warszawskiej Pradze sztukę „Na 
dworze królewicza Władysława” Szujskiego, z uczniami Gimnazjum Anny 
Jakubowskiej przy Placu Trzech Krzyży „La princesse Lointaine” i „Le Luthier 
de Cremone” Françoisa Cappee, a z uczniami Szkoły Lubieńskiej „Braci” 
Plauta i „Uriel Acosta” Gutzkowa534. Małkowscy inscenizowali również 
wiele bajek, w tym pisane przez nauczycieli gimnazjum Szachtmajerowej, 
a od roku 1923 organizowali przedstawienia dla wychowanków zakładów 
dziecięcych, prezentując sztuki znanych autorów w bursach i nawet na 
scenach teatrów zawodowych, na przykład w Teatrze Polskim w Warsza-
wie535. W drugiej dekadzie (1936) Małkowscy zorganizują teatr dziecięcy. 

531 Por.: (Wars)., Od naszych korespondentów, „Iskry” 1925, nr 6, s. 112.
532 Wystawiono ją w Zdołbunowie, a dochodem zasilono budowę nowego gmachu szkoły 

w Sarnach. Por.: (W. W.)., W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
533 Por.: J. Sroka, Amatorski teatr szkolny, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1991, nr 1, s. 23.
534 Por.: H. Małkowski, dz. cyt., s. 143.
535 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 

1975, s. 102.
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Sztuki antyczne w teatrze szkolnym  
– Stefan Cybulski 

Jak wskazywałem wyżej, repertuar antyczny w teatrze szkolnym w Pol-
sce pojawił się już w Odrodzeniu, sięgali do niego w swych szkołach jezu-
ici, pijarzy, był obecny na scenach w szkołach protestanckich, pojawiał się 
na scenach szkolnych także w okresie rozbiorów536. Moglibyśmy więc 
mówić o prostej kontynuacji tej aktywności w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, gdyby nie to,że w szkołach II Rzeczypospolitej sceny uczniowskie 
wystawiające repertuar antyczny często osiągały niebywały wcześniej po-
ziom, dostarczając niekiedy przeżyć porównywalnych z tymi, jakie mogły 
dostarczyć sceny profesjonalne. Rozwój scen młodzieżowych, sięgających 
w swym repertuarze do tragedii i komedii greckich, walnie związany był 
z osobą Stefana Cybulskiego. 

Poglądy na temat teatru szkolnego, a zwłaszcza idei teatru klasycznego 
greckiego, Stefan Cybulski przedstawił w artykułach opublikowanych w 1926 
i 1929 roku537 oraz w poradniku wydanym w roku 1927538. Kultywowanie tra-
gedii greckiej na scenie szkolnej łączyło się ściśle z kursem literatury polskiej 
w klasie VI gimnazjum matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego, 
a także, co oczywiste, z nauczaniem filologii klasycznej w klasie VII i VIII 
gimnazjum klasycznego reformowanego. Dla Cybulskiego celem przedstawień 
szkolnych było wyrobienie artystyczne ucznia i głębsze poznawanie przezeń 
kultury klasycznej: A więc rozszerzenie zakresu danej dziedziny poza obrę-
bem lekcji, poznanie architektoniki greckiej sztuki teatralnej z doby klasycznej 
nie tylko przyczyni się do głębokiego zrozumienia, lecz zarazem wpłynie na 
zrozumienie dalszego procesu ewolucji poezji dramatycznej. Nadto nadmie-
nić należy, iż wypowiadane w tragedii greckiej myśli i poruszane kwestie nie 
przestały być najbardziej aktualnymi w chwili obecnej. Oddanie życia swego 
dla ojczyzny, miłość bliźniego, poświęcenie się dla jego dobra, najświętsze 
uczucia rodzinne, stosunek praw ludzkich do boskich, na koniec zgubne skutki 
walki partii, żądza władzy, wszystkie te idee żyją do dziś dnia. Oczyszcze-
nie duszy widza, jej uszlachetnienie przez oglądanie i odczuwanie cierpień 
niezasłużonych, jest to owa „catharsis”, o której tak trafnie pisał Arystoteles. 

536 Np. „Antygony” Sofoklesa w Królestwie Polskim w latach 1889 i 1890. Por.: S. Cybulski, 
Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych, „Oświata i Wychowanie” 
1929, z. 5, s. 535.

537 Por.: S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, 
nr 28, s. 758–761; por. też: tenże, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach 
szkolnych, „Oświata i Wychowanie” 1929, z. 5, s. 535–543.

538 S. Cybulski, Przedstawienia teatralne szkolne. Wskazówki metodyczne do programu 
gimnazjum państwowego, Filologia klasyczna (gimnazjum wyższe) r. 1927, wstęp 
T. Zieliński, Warszawa 1927.
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Wrażenie, jakie wywiera na nas tragedia grecka, potęgują szczególnie 
jej pierwiastki składowe: dramatyczny, zawarty tak, jak i nasz, w rozmowie 
i akcji, epiczny, uwydatniony w opowiadaniu gońców, i liryczny, który 
wyraża się w tańcach i pieśniach chóru. (...) Do czynników poprzednich 
dodaję jeszcze sola aktorów i sola w chórze, oraz cały szereg scen mimicz-
nych, połączonych z muzyką539. 

Tak postawione cele wymagały oczywiście wielkiej staranności wyko-
nania, o którą Cybulski konsekwentnie zabiegał. Uważał, że współczesny 
teatr szkolny wystawiając dzieła antycznych Greków powinien zbliżać się 
w każdym szczególe do takiego, jakim był w starożytności. Jego zdaniem, 
sceny zawodowe wystawiając sztuki antyczne znacznie odchodziły od tej 
koncepcji. Pisał: W naszych czasach, przy pełnym wyemancypowaniu się 
ze sztuki dramatycznej ogólnej: tragedii, komedii, opery, baletu, pantomi-
my, a także wobec dążenia do najbardziej rozwiniętej indywidualizacji 
poszczególnych artystów, wobec tych warunków przedstawienie na wielkich 
scenach tragedii greckich, jeżeli nie jest prawie do pomyślenia, to w każdym 
razie rzeczą bardzo trudną do urzeczywistnienia. Sprawa sprowadza się 
częstokroć do samego dramatu, bez eposu (bo nawet monologi gońców są 
opowiadane w formie dialogów), bez liryki, bez muzyki, bez śpiewu, bez 
baletu. Otrzymuje się w ten sposób coś niezrozumiałego i dziwnego, ani 
dramat starożytny ani nowy540. 

Cybulski sądził, że szkoły mają szczególne możliwości, by podjąć się misji 
twórczego nawiązywania do konwencji teatru antycznej Grecji. W szkole do 
udziału w przedstawieniu można było zachęcić większą ilość młodzieży, 
ponadto – zdaniem Cybulskiego – w teatrze szkolnym nie miała tak duże-
go znaczenia, jak w teatrze zawodowym, kwestia gwiazd. Cybulski dążył 
w każdym prawie szczególe (o ile było to możliwe) do odtworzenia sceny 
antycznej. Zafascynowany twórczością Greków domagał się jednak, by chóry 
w teatrach szkolnych liczyły nawet 50–75 osób, a nie, jak w antycznej Grecji, 
12–15 osób. Dodawał do tego balet, muzykantów i statystów. Jeśli uświado-
mimy sobie, że przy realizacji tak zamierzonych spektakli pracowali jeszcze 
uczniowie pełniący rolę dekoratorów, krawców i innych pracowników tech-
nicznych, to dostrzeżemy w pełni ogrom przedsięwzięcia. Do przedstawienia 
należało przygotowywać się przez cały rok. W pracy mieli brać udział niemal 
wszyscy uczniowie gimnazjum z wyjątkiem zaabsorbowanej maturą klasy 
VIII. Jedni mieli malować dekoracje, inni sporządzać akcesoria i kostiumy, 
jeszcze inni przygotowywać się do występów, ćwiczyć się w tańcach ryt-
micznych, w graniu pantomim, przyswajaniu sobie melodii śpiewanych partii 
chóru i uczyć się ról. W tym czasie orkiestra uczniowska miała przygotowy-
wać uwerturę, akompaniament do śpiewu, tańców i pantomimy. 

539 S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego..., s. 759.
540 Tamże, s. 759.
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Cybulski biorąc pod uwagę fakt, że w teatrze greckim znaczna część tekstu 
była śpiewana, zwracał znaczną uwagę na pracę chóru. Raziło go, że partie 
chóru są często w teatrach szkolnych tylko recytowane. To wygląda zupełnie 
tak samo – pisał – jak gdyby ktoś deklamował operę zamiast ją śpiewać541. 
Uważał, że gdy Mendelssohn stworzył swą niezrównaną muzykę do „Antygony” 
i do „Edypa w Kolonie”, bezwarunkowo należy odejść od zwyczaju deklamo-
wania chórów greckich542. Przewidując trudności, jakie może w tej kwestii 
napotkać nauczyciel, Cybulski we „Wskazówkach metodycznych do programu 
gimnazjum państwowego” wskazywał istniejące w angielskiej literaturze mu-
zycznej kompozycje. Niestety, utwory te w większości pisane były do tekstów 
greckich i do tłumaczeń w językach obcych, zachowując metrum oryginału, 
polscy zaś tłumacze uwzględniają rozmiar oryginałów tylko w ogólnych 
zarysach, albo nie uwzględniają go wcale. Cybulski zachęcał do tworzenia 
nowych tłumaczeń, albo pisania do istniejących przekładów nowej muzyki. 
Dzięki inicjatywie Cybulskiego powstała muzyka Wincentego Gorzelniaskiego 
do „Ifigenii w Aulidzie” Eurypidesa, Piotra Moossa do „Heleny” Eurypidesa, 
Pawła Bojakowskiego do „Fenicjanek” Eurypidesa i Józefa Kurdowskiego do 
„Rezosa” Eurypidesa543. W latach trzydziestych Cybulski wydał dwie prace 
poświęcone zagadnieniu wokalnej i muzycznej interpretacji tragedii544. 

Stefan Cybulski zajmował się też zagadnieniem budowy sceny. Pisał: 
Kto jest zwolennikiem teorii Dörpfelda, ten pomieści aktorów na jednej 
płaszczyźnie z chórem. Do tego właśnie nadaje się scena współczesna, na 
której osoby działające grać będą na tle chóru. Kto zaś jest zwolennikiem 
dawnych zapatrywań, w każdym razie ma na względzie teatr południowo-
-italski lub wschodnio-hellenistyczny, ten pomieści aktorów na estradzie, 
chór zaś i balet przed estradą. Bardzo zalecać należy przedstawienia pod 
gołym niebem, na tle zieleni drzew, albo przed wejściem do jakiegoś pa-
łacu, przed portykiem, przed kolumnadą, przed filarami. Tylko kto u nas 
może być pewnym pogody przy naszym klimacie!545 Cybulski wiedział, że 
realizacja takich przedstawień może zbyt absorbować uczniów w czasie 
roku szkolnego. Dlatego, wyprzedzając zarzuty krytyków, sugerował, by 
tak wielkie przedstawienia odbywały się tylko raz na dwa, trzy, a nawet 
pięć lat. I tak, jego zdaniem, udział w takim przedsięwzięciu pozostawi 
na uczestnikach i widzach niezatarte wrażenie. 

Obok uroczystych przedstawień Cybulski proponował także skromne in-
scenizacje, które mogły jego zdaniem być wystawiane już po dwóch próbach. 

541 Tamże, s. 759.
542 Por.: S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych, „Oświata 

i Wychowanie” 1929, z. 5, s. 538.
543 Por.: tamże, s. 538–540.
544 Por.: S. Cybulski, Wokalna i muzyczna interpretacja tragedii greckiej, Lwów 1932; por. 

też: tenże, Tragedia grecka interpretowana wokalnie i muzycznie, Praga 1931.
545 S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na cenach szkolnych ..., s. 542.
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Uważał też, że w roku szkolnym mogłyby się odbywać innego rodzaju realiza-
cje tragedii greckich, sprowadzające się do głośnego czytania lub recytowania 
wyuczonych przez uczniów kwestii. Prezentacje takie można było realizować 
w klasie w czasie lekcji, każdy z uczestników mógł je wykonywać ze swojego 
miejsca, przy ogólnym zaangażowaniu pozostałych uczniów. W tym wypadku 
chór nie śpiewałby, lecz tylko deklamował części liryczne, można by również 
zrezygnować z muzyki, ewentualnie odegrać jedynie uwerturę546. 

Mimo że Stefan Cybulski znał doświadczenia zagranicznych teatrów 
szkolnych i wiedział o tym, że repertuar klasyczny w wielu szkołach (np. 
Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych) grany był w języku orygina-
łu, to proponował wystawianie tych sztuk na scenach szkolnych w Polsce 
w języku ojczystym. Dawniej – pisał – grywano wyłącznie prawie w ję-
zyku greckim, niekiedy łacińskim. Dziś podobne zjawiska należą niestety 
do rzadkich wyjątków. Powiedziałem niestety. Waham się czy nie należy 
cofnąć tego wyrazu. Sądzę bowiem, że przedstawienia klasyczne szkolne 
są przeznaczone nie tylko dla wykonawców i ich kolegów, lecz przede 
wszystkim także dla ich rodziców i dla szerszej publiczności, jak wogóle 
wszelkie przedstawienia. Po grecku dziś poza obrębem filologów klasycz-
nych i niewielkiej garstki młodzieży mało kto rozumie. A nam idzie o to, 
by rozumieli sztukę wszyscy widzowie, aby odczuwali jej wpływ zbawienny 
– może nie mniejszy, niż był ten, jaki sztuka wywierała na starożytnych 
Greków, czy nawet Rzymian547. Cybulski uważał, że już samo przyswojenie 
sobie bezpośrednio przez wykonawców i pośrednio przez słuchaczy języka 
Jana Kasprowicza, niedawno zmarłego wielkiego wieszcza naszego, jest 
ogromnym wzbogaceniem języka ojczystego548. 

Cybulski był zwolennikiem koedukacji, w teatrze antycznym dopuszczał 
jednak ewentualne odgrywanie w gimnazjach męskich ról kobiecych przez 
młodszych uczniów. Pisał: Kto ma być wykonawcą ról poszczególnych? Jeśli 
grają sami chłopcy, to role kobiece można doskonale obsadzić przez młod-
szych uczniów. Tak zresztą było u Greków i Rzymian, tak było za czasów 
Szekspira i Moliera: jako kobiety występowali mężczyźni. Tymczasem wyko-
nywanie ról męskich przez kobiety będzie zawsze parodią. Przypominam 
sobie komedię Korzeniowskiego „Okrężne” przedstawioną przez uczennice 
jednego z wzorowych gimnazjów żeńskich. Każde zjawienie się ekonoma, 
czy też szambelana, czy innego mężczyzny wywoływało wybuchy śmiechu549. 

Omawiając wkład Cybulskiego w rozwój teatru antycznego na scenach 
uczniowskich należy też wspomnieć o ilustrowanych książeczkach jego 
autorstwa „Ubiory greckie w życiu i na scenie” oraz „Odzież starożytnych 

546 Por.: S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego..., s. 761; por. też: Z. Karłowska, 
Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937, s. 15. 

547 S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych ..., s. 535–536.
548 S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego ..., s. 759.
549 S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych..., s. 536.
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Greków i Rzymian”550, które mogły być pomocne przy sporządzaniu ko-
stiumów do przedstawień dramatów klasycznych. 

Repertuar antyczny grany był w latach dwudziestych na scenach szkol-
nych stosunkowo często. Tragedie i komedie greckie oraz rzymskie wy-
stawiano w wielu gimnazjach, zwłaszcza klasycznych reformowanych, ale 
też i w humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Poziom tych 
przedstawień bywał rozmaity. Cybulski wspomina przedstawienia „Antygo-
ny” w dwóch gimnazjach żeńskich w Warszawie. Króla Kreona, jego syna 
Hajmona, proroka Terezjasza grały dziewczynki. Chór starców z długimi 
do pasa brodami stanowiły również uczennice, które nb. przez cały czas 
przedstawienia siedziały nieruchomie na ławkach i niby deklamowały to, 
co trzeba było śpiewać i tańczyć551. Powstawały jednak i przedstawienia, 
mogące rywalizować z teatrem profesjonalnym, który do tego repertu-
aru sięgał nieczęsto. W 1924 roku w Warszawie uczennice gimnazjum pp. 
Roszkowskiej i Popielewskiej przy współudziale kilku uczniów Gimnazjum 
Państwowego im. Rejtana aż osiem razy zagrały „Ifigenię w Aulidzie” Eurypi-
desa. Specjalnie dla potrzeb szkoły opracowanie muzyczne tego widowiska 
przygotował kompozytor Wincenty Gorzelniaski, chóry W. Otto, a balet H. 
Paszke-Follakowa. We Włocławku „Ifigenię w Aulidzie” trzykrotnie grały 
uczennice Gimnazjum Państwowego im. M. Konopnickiej oraz uczniowie 
miejscowego seminarium nauczycielskiego. Chóry przygotował Paweł Bo-
jakowski, balet R. Rudzińska, a kierownikiem literackim był W. Michna 
i dyrektorka gimnazjum Z. Degen-Ślosarska. Moda na wystawianie sztuk 
antycznych dotarła również do Wielkopolski. We wspomnianym wyżej Gim-
nazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim 1924 roku zespół abiturientów 
pod kierunkiem Józefa Jachimka grał „Króla Edypa” Sofoklesa. W 1925 roku 
młodzież tego gimnazjum, wspólnie z uczennicami gimnazjum żeńskiego 
wystawiła „Medeę” Eurypidesa, a w 1928 roku „Rycerzy” Arystofanesa552. 
W 1925 roku młodzież Gimnazjum II Męskiego w Tarnopolu wystawiła „An-
tygonę”553; w 1928 roku uczniowie klas wyższych Państwowego Gimnazjum 
Humanistycznego w Bydgoszczy grali komedię Plauta „Trojak”554. „Rezosa” 

550 S. Cybulski, Ubiory greckie w życiu i na scenie, Warszawa 1925; tenże, Odzież starożyt-
nych Greków i Rzymian, Warszawa 1922.Cybulski zebrał i przygotował do druku wybór 
poezji łacińskiej dla uczniów Gimnazjum od IV do VIII klasy. Por.: Poezja łacińska 
w pieśni. Melodie do utworów poezji łacińskiej, zebrał S. Cybulski, Lwów-Warszawa 1924. 
Temat ubiorów autor poruszał również na łamach „Filomaty” w 1929.

551 S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 28, s. 759.
552 Por.: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej: studia i wspomnienia z dziejów Gimnazjum 

Męskiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Ostrowie Wielkopolskim w 125 lecie jego 
założenia: 1845–1970, przewodniczący kol. red. W. Jakóbczyk, Wrocław 1970, s. 311.

553 Por.: W. W., W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.
554 Por.: Kronika szkolna, Drugie Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Huma-

nistycznego w Bydgoszczy. Za lata 1927 do 1929 ze szczególnym uwzględnieniem roku 
szkolnego 1928/29, Bydgoszcz 1929, s. 15.
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Eurypidesa z muzyką J. Krudowskiego wystawiano w Warszawie w 1925 
roku. Odbyło się aż dziewięć przedstawień tej tragedii. Brali w nich udział 
uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Reytana pod kierownictwem lite-
rackim Stanisława Ostrowskiego. Chóry według własnej muzyki wyszkolił 
Józef Krudowski, balet składający się z chłopców klas od II do IV ułożyły 
H. Paszke-Follakowa i Jadwiga Frankiewiczowa555. „Antygonę” grała (1924) 
młodzież męskiego Gimnazjum w Toruniu556. W Gimnazjum im. Reytana 
wystawiano od 1928 roku „Helenę” i „Fenicjanki” Eurypidesa (wspólnie 
z liceum żeńskim)557. „Fenicjanki”, z muzyką napisaną specjalnie w tym celu 
przez Pawła Bojakowskiego, wystawiano również we Włocławku 1926 roku, 
w wykonaniu uczennic Gimnazjum Państwowego im. Marii Konopnickiej 
i uczniów seminarium nauczycielskiego pod kierownictwem W. Michny. 
Chórami dyrygował sam kompozytor, balet przygotowała A. Batysówna, 
dekoracje malowała wraz z uczennicami L. Płoczyńska. Kostiumy sporzą-
dziło koło Opieki Rodzicielskiej. Przedstawienia włocławskie były bardzo 
okazałe i budziły zachwyt miejscowej inteligencji oraz młodzieży, która 
licznie przybywała z Torunia, Aleksandrowa, Kutna, Łowicza i Warszawy. 
W roku szkolnym 1926/27 wystawiano w Warszawie „Fenicjanki” Eurypidesa 
i „Antygonę” Sofoklesa z muzyką Mendelssohna558. Te – rzecz jasna bardzo 
niepełne – przykłady oddają nieprzeciętną, ogólnokrajową skalę zjawiska. 

Część pedagogów uważała jednak, że wielki repertuar, który w połowie 
lat dwudziestych tak często pojawiał się na scenach teatrów szkolnych, nie 
jest odpowiedni dla szkolnego teatru. Sądzili oni, że wciąganie młodzieży, 
choćby w imię najlepszych intencji pedagogicznych, do zajęć teatralnych 
może odciągać ją od podstawowej pracy szkolnej i budzić w niej ponętne 
a szkodliwe dla wieku szkolnego złudzenia559. Oczywiście oponenci ci nie 
wypowiadali się za całkowitą likwidacją teatrów szkolnych, lecz uważali, 
że należy ograniczyć ilość przygotowywanych przedstawień i dostosować 
repertuar do możliwości młodzieży. 

Pod koniec pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennego sytuacja re-
pertuaru antycznego na scenach szkolnych mimo wszystko była już na tyle dobra, 
że Stefan Cybulski w jednym z artykułów mógł sobie pozwolić na stwierdzenie: 

Przedstawienia tragedyj i komedyj greckich na scenie polskiej zyskały już 
poniekąd prawo obywatelstwa u nas. Nadto nieraz grywane bywają sztuki 
z życia Greków i Rzymian, urządzane bywają żywe obrazy z tej dziedziny560. 

555 Por.: Reytan, www.reytan.edu.pl.
556 Por.: Z. Zdrójkowski, dz. cyt., s. 147.
557 Por.: tamże.
558 Por.: S. Cybulski, Jeszcze w sprawie teatru szkolnego..., s. 759–760.
559 K. Zbierski, Teatr w szkole średniej, „Przegląd Pedagogiczny” 1926, nr 9, s. 241–242.
560 S. Cybulski, Ubiory greckie, „Filomata” 1929, z. 1, s. 17. W następnej dekadzie to wła-

śnie „Filomata”, w sposób znaczący przyczyni się do propagowania tej formy teatru na 
scenach szkolnych.
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Może budzić nasze uznanie ogromny wysiłek i osiągnięcia zarówno 
Stefana Cybulskiego jak i innych pedagogów, którzy w dwudziestoleciu 
międzywojennym przyczynili się do rozwoju teatru antycznego na scenach 
szkolnych, myślę jednak, że często zamiary ich znacznie wykraczały ponad 
zadania szkoły. Doświadczenie i dorobek tego okresu w zakresie doboru 
repertuaru, organizacji, kwestii kostiumów, muzyki i chórów w przedsta-
wieniach antycznych w szkołach warte są jednak przypomnienia i wyko-
rzystania jeszcze w dzisiejszej praktyce szkolnej. 

Szopki, jasełka i inne widowiska  
o charakterze religijnym w teatrze  
szkolnym 

W rozdziale pierwszym wspominałem o jasełkach wystawianych w Ga-
licji i w Królestwie Polskim przez młodzież szkolną i dzieci z zakładów 
opiekuńczych już pod koniec XIX wieku i w czasie pierwszej wojny świa-
towej. Po wyzwoleniu do tradycji wystawiania jasełek lub szopek wrócono 
na całym terytorium Polski. 

Na wzrost popularności jasełek i szopek oraz innych przedstawień o cha-
rakterze etnograficznym w dwudziestoleciu międzywojennym wpływała zna-
cząco aktywność teatru ludowego561. Temat szopki i publikacje tekstów szopek 
pojawiają się już w pierwszym numerze „Teatru Ludowego”, w 1921 roku562. 
W styczniowym numerze z 1923 roku redakcja „Teatru Ludowego” zamiesz-
cza propozycje przedstawień jasełkowych: „Betleem Polskie” Rydla, „Szopkę 
krakowską” wydaną przez Krupskiego i „Szopkę warszawską” Or-Ota563. Były 
to propozycje repertuarowe adresowane przede wszystkim do amatorskich 
zespołów ludowych, ale często podejmowały je również teatry szkolne. 

Jędrzej Cierniak pisząc o propozycjach szopek i jasełek dla teatrów 
ludowych zachęcał: Wszystkie wyżej opisane szopki mogą być zupełnie 
dobrze odegrane przez dziatwę, przeważnie bowiem w jasełkach wiek wy-
konawców nie ma żadnego znaczenia. Tak samo wykonawców dorosłych 
można zastąpić kukiełkami, jak dziećmi dowolnego wieku564. W kolejnej 
publikacji na ten temat Cierniak pisze o „pastorałce” w opracowaniu Leona 

561 Por.: S. Iłowski, Teatr kukiełek, Warszawa 1939, s. 6; por. też: S. Iłowski, Na gody. Wi-
dowisko kolędowe ze śpiewami, tańcami, maszkarami i kukłami, Warszawa 1957, s. 7–8. 
Powodem wzrostu popularności szopki i jasełek w XIX wieku było łączenie tematów reli-
gijnych, narodowych i patriotycznych. Lwowski Związek Teatrów i Chórów Włościańskich 
wykorzystywał przedstawienia szopek podczas akcji plebiscytowych na Śląsku.

562 J. S., Szopka polska, „Teatr Ludowy” 1921, nr 1, s. 1–4.
563 Por.: J. Cierniak, Poradnia: Co grać?, „Teatr Ludowy” 1923, nr 1, s. 11–13.
564 J. C. (J. Cierniak), Co grać?.., s. 13.
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Schillera granej w warszawskim teatrze Reduta, oraz wydanych w tymże 
roku jasełkach Janiny Porazińskiej „Przybieżeli do Betleem...”565. Jasełka 
te składają się z czterech części: prologu, sceny pasterskiej, adoracji przy 
żłobku i krotochwilnej szopki; podobne zakończenie jasełek szopką znaj-
dujemy również u Or-Ota. Jędrzej Cierniak sugeruje, by szopkę grać po 
zasunięciu kurtyny, po jasełkach566. 

Jasełka lub szopki wystawiane były w większości szkół corocznie lub co 
kilka lat przez całe dwudziestolecie. W Białej-Podlaskiej w sali gimnazjum 
żeńskiego jako jedna z pierwszych jasełka wystawiła młodzież gimnazjów 
żeńskiego i męskiego (staraniem obu dyrekcji). Reżyserem przedstawienia 
był ks. Jan Bogański, a dekoracje zaprojektował prof. Władysław Zarzec-
ki567. Jasełka wystawiano w szkołach publicznych i prywatnych; z powo-
dów oczywistych największą wagę przywiązywano do nich w szkołach 
katolickich, jak np. w szkołach prowadzonych przez jezuitów w Chyrowie 
i w Wilnie. Teatr szkolny prowadzonej przez jezuitów Wyższej Szkoły 
Powszechnej (później Gimnazjum Ojców Jezuitów) w Wilnie wystawił 
prawdopodobnie pierwsze w tym mieście „Jasełka” już w roku szkolnym 
1921/22. Jak wspominał kierownik tego teatru o. Stanisław Mirek, pomimo 
surowego materiału aktorskiego i domowej roboty kostiumów, ściągały one 
tłumy publiczności i musiały być powtarzane po kilka razy ze względu na 
liczne zgłoszenia568. Od tego czasu grane po świętach Bożego Narodzenia 
jasełka stały się żelazną pozycją repertuarową tej sceny. Do końca pierwszej 
dekady epoki obrazy sceniczne jasełek miały tu charakter religijny, tematy 
społeczne i patriotyczne pojawią się w tego typu widowiskach dopiero 
w latach trzydziestych569. 

Szopki i jasełka były też częstą pozycją repertuarową organizacji młodzie-
żowych. Co oczywiste wystawiały je organizacje o charakterze religijnym570, 
lecz grały je też organizacje świeckie. Wartą odnotowania jest szopka grana 
w 1920 roku przez 20. drużynę harcerską w Warszawie. Przedstawienie to 
składało się z dwóch części. W pierwszej harcerze śpiewali kolędy i grali 
sceny dotyczące narodzin Chrystusa (od rozkazu wydanego przez Heroda 

565 J. Porazińska, Przybieżeli do Betleem: jasełka, Warszawa 1924.
566 Por.: J. C. (J. Cierniak), Co grać?, „Teatr Ludowy” 1923, nr 11–12, s. 164–165; por też: 

J. Cierniak, Jak urządzać przedstawienia jasełek, „Teatr Ludowy” 1923 nr 1, s. 3–6.
567 Por.: Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego, 

„Rocznik Bialskopodlaski” 1994, t. II, s. 109.
568 Cyt. za: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940 (monografia), zespół 

redakcyjny: R. Cybulski, A. Honwalt, J. Jasieński, W. Rogoziński, R. Sędzin, B. Szczer-
biński, H. Świerzbiński, M. Wiśniewski, Bydgoszcz 1999, s. 161.

569 Por.: tamże, s. 165.
570 Np. w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Grzegorza Piramo-

wicza w Dziśnie Sodalicja Mariańska wystawiła „Jasełka” pod kierunkiem ks. Małachow-
skiego. Por.: Z. Iskierska, Państwowe Gimnazjum i Liceum ogólnokształcące w Dziśnie 
im. ks. Grzegorza Piramowicza, Bydgoszcz, s. 135.
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aż do ścięcia tyrana). Druga część miała charakter zdecydowanie świecki. 
Pojawiły się w niej figurki krakowiaków, bolszewika, Mazura, górala, Ży-
dówki, gazeciarza, wystąpiła baba Jaga na miotle, inspektor Okręgu, znany 
druh „z kozią bródką”, topograf z dwudziestki i amorek – znany w kraju 
i na emigracji, redaktor dwudziestki571. Widzimy tu wyraźne wpływy typowej 
dla Polski konwencji krakowskiej szopki satyrycznej, która bardzo szybko 
została przejęta przez młodzież. Widowisko o charakterze religijnym stało się 
widowiskiem również o charakterze etnograficznym a także świeckim (np. 
szopka polityczna). Etnograficzny charakter szopki podkreślany był zwłasz-
cza na łamach pisma „Teatr Ludowy”. Jedrzej Cierniak, zamieszczając w tym 
piśmie „Szopkę rabczańską”572 do tekstu pochodzącego z Raby Niżnej, dodał 
utwory ludowe pochodzące z okolic Rabki573. 

Z czasem jasełka i szopki stały się w teatrze szkolnym omawianego 
okresu zjawiskiem niemal powszechnym. Propagowała je prasa, wydawa-
no również scenariusze szopek i jasełek w formie niewielkich książeczek. 
Informacje o przygotowaniach i wystawianiu szopek w różnych regionach 
możemy znaleźć w pisemkach szkolnych (np. „Życie Szkolne” wydawa-
ne przez Związek Młodzieży przy szkole im. K. Szynkiera w Warszawie, 
w roku 1927/28 zamieszcza informację o wystawieniu na Boże Narodzenie 
„Szopki Zwierzęcej” Romualda Minkiewicza. Autorzy informacji podkreślają, 
że młodzież sama wykonała lalki, zwierzęta i szopkę574). Widać w nich 
wyraźnie, jakie znaczenie przywiązywano do samodzielnej pracy uczniów. 

Propagowaniem szopek i jasełek zajmowały się pisma związane z Kościo-
łem katolickim oraz świeckie. Propozycje przedstawień szczególnie obficie 
publikowała młodzieżowa prasa katolicka. W 1924 roku „Młoda Polka” 
publikuje obrazek sceniczny „Mizerne, ciche”575 oraz uscenizowaną kolędę 
staropolską „Anielska kołysanka”576. W piśmie Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej pomieszczano propozycje tekstów oraz sposobów inscenizacji szopek 
i widowisk mających uatrakcyjniać wieczory opłatkowe w Stowarzyszeniu, 
proponowano również chodzenie po kolędzie. Szopki takie mogły być wy-
stawiane również w szkole. W 1927 roku w dziale „Drobne materiały” re-
dakcja zamieściła kilka uscenizowanych kolęd staropolskich (m.in. „Pasterka 
w szopce”, „Pastuszkowe przygody”, „Wesoła nowina”, „Modlitwa u żłobka”), 
a w 1928 rok„Urozmaicenia gwiazdkowe”, którymi są propozycje szopek i wi-

571 Ze sceny harcerskiej. „Szopka” w dwudziestej harcerskiej drużynie, „Harcerz” 1920, nr 5, s. 39.
572 Por.: J. Cierniak, Szopka rabczańska, „Teatr Ludowy” 1926, nr 1, s. 2–10. Szopkę te 

wystawił Jedrzej Cierniak z uczniami w warszawskim gimnazjum, w którym wówczas 
pracował. Por.: tamże, s. 2.

573 Por.: tamże, s. 10. Na łamach pisma zamieszczano też często teksty związane z innymi 
obyczajami ludowymi. Por.: Swój [J. Cierniak], Z turoniem, Teatr Ludowy” 1928, nr 1, s. 2–4.

574 E. Kicki, M. Klauziński, Szopka, „Życie Szkolne” 1927/28, nr 1, s. 18.
575 Por.: Mizerne, ciche. Obrazek sceniczny, „Młoda Polka” 1924, nr 10–11, s. 197–200.
576 Por.: Anielska kołysanka (Staropolska kolęda uscenizowana), „Młoda Polka”1924, nr 12, 

s. 217–218.
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dowisk świątecznych (M. Ilnickiej „Opłatek wigilijny”, Zofii Marii Majerskiej 
„Kwiaty polskie w Betleemskiej stajence”, Maryli Czerkawskiej „Pastorałkę”, 
sygnowaną literami J. R. uscenizowaną baśń noworoczną „Dziewczynka 
z zapałkami”, Marii Czeskiej-Mączyńskiej „W Chrystusową noc” i Władysława 
Bełzy „Niby Kolęda”)577. Proponując te teksty, redakcja pisze o „urozmaice-
niu”, ale przecież miały one również walory wychowawcze i edukacyjne. 
W numerze z 1928 roku pojawia się scenariusz uroczystości opłatkowej 
„Gwiazdka w ognisku”578. W ramach serii wydawniczych Zjednoczenia Mło-
dzieży Polskiej publikowano jasełka osobno dla młodzieży męskiej i osobno 
dla dziewcząt579. Na łamach „Małego Światka” w okresie przedświątecznym 
zamieszczane były propozycje budowania szopek580, artykuły o charakterze 
popularyzatorskim mówiące o historii powstania jasełek581 oraz propozycje 
wykonywania drobnych utworów scenicznych. Dostosowane do percepcji 
młodszych dzieci informacje o szopkach zamieszczał „Mały Przewodnik”582. 

Projekty szopek prezentował też „Płomyk”, który w 1926 opublikował 
np. szopkę Janiny Porazińskiej „Przybieżeli do Betlejem”; warto zwrócić 
uwagę, że będące tutaj ilustracją do szopki rysunki lalek oparte były 
na wzorach zaczerpniętych z muzeum etnograficznego w Warszawie583. 
W okresie przedświątecznym 1927 roku, czyli wówczas, gdy młodzież 
szkolna zaczynała przygotowania do jasełek, „Płomyk” zamieścił odpo-
wiedni spis lektur, wśród nich wspomnianą powyżej szopkę Porazińskiej. 
Redakcja przypominała, że rzecz tę drukowano w roczniku 1923/4 „Płomy-
ka”, i dodała, że są to bez wątpienia najpiękniejsze nasze jasełka, wymagają 
jednak bardzo starannego opracowania. Osób przeszło 50. Przedstawienie 
trwa dość długo584. Ewa Szelburg, zamieszczając w „Płomyku” swoją pro-
pozycję „Jasełek”, uzupełnia je o informacje dotyczące sposobu urządzenia 
sceny, oświetlenia i doboru kostiumów585. W 1927 roku redakcja „Płomyka” 
zakupiła szopkę wykonaną przez M. Siatkowską i zorganizowała cykl przed-
stawień w Warszawie. W szopce tej wystąpili: Helena Tarankiewiczówna, 
Benedykt Hertz i Henryk Ładosz (śpiew). Autorem muzyki była Daniela 
Krakowska, animację lalek przygotowała Jadwiga Szkopówna. Próby odby-
wały się w siedzibie redakcji. Pierwsze przedstawienie odbyło się w szkole 

577 Por.: Drobne materiały, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1927, s. 349; por. też: 
Drobne materiały – Urozmaicenia gwiazdkowe, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 
1926, s. 322 – 329.

578 Por.: Gwiazdka w ognisku, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1928, nr 12, s. 63–368.
579 Por.: P. Wieczorek, Cudowna noc: jasełka z legend na Boże Narodzenie w pięciu aktach, 

Poznań 1939.
580 Por.: Karpińska, Jak zrobię szopkę gwiazdkową?, „ Mały Światek” 1927, nr 12, s. 188–189.
581 Por.: Pierwsze jasełka w Polsce, „Mały Światek” 1927, nr 1, s. 2–3.
582 Por.: Szopka, „Mały Przewodnik” 1931, nr 52, s. 410–411.
583 Por.: J. P. [Janina Porazińska], Szopka, „Płomyk” 1926, nr 16/17, s. 253–258.
584 Jakie jasełka grać na Boże Narodzenie, „Płomyk” 1927, nr 12, 2 strona okładki.
585 Por.: E. Szelburg, Jasełka, „Płomyk” 1928, nr 15, s. 352–355; nr 16/17, s. 385–388.
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przy ul. Zagórnej, kolejne w Instytucie Głuchoniemych przy Placu Trzech 
Krzyży586. Wygląda na to, że widowisko cieszyło się powodzeniem. 

W prasie obok szopek i jasełek pojawiały się też coraz częściej propozycje 
przedstawień związanych z innymi wydarzeniami religijnymi (Zapusty, św. 
Mikołaj) i Nowym Rokiem587, a w pismach katolickich („Kierownik Stowa-
rzyszeń Młodzieży”, „Młoda Polka”) ukazywały się ponadto teksty religijne 
o charakterze misyjnym588. Więcej utworów o tym charakterze pojawi się 
jednak dopiero w drugiej dekadzie, zwłaszcza pod koniec lat trzydziestych. 

Prasa dziecięca i młodzieżowa okresu publikowała również materiały 
popularyzujące wiedzę na temat genezy szopek i jasełek w Polsce, kłopot 
polega jedynie na tym, że autorzy artykułów czasami popełniali błędy589; 
bywało, że utożsamiali szopkę z jasełkami590. 

586 Por.: Płomykowa szopka, „Płomyk” 1927, nr 21, s. 327–328.
587 Por.: M. Kasprzycka, W zapusty (Obrazek sceniczny w 1 odsłonie), „Płomyk: 1932, nr 23, 

s. 532–533; J. Godlewska, Nowy Rok (obrazek sceniczny do odegrania w Nowy Rok), 
„Płomyk” 1931, nr 16/17, s. 384; J. Duszyńska, Święty Mikołaj (Obrazek sceniczny do 
odegrania w dniu 6. grudnia), „Płomyk” 1928, nr 12, s. 283–284.

588 Por.: M. Czeska Mączyńska, Czarne pisklęta. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach, „Kierow-
nik Stowarzyszeń Młodzieży” 1927, nr 10 s. 248–252; Nieśmy światło!, „Kierownik Stowa-
rzyszeń Młodzieży” 1929, s. 193–195; Wieczornica Marjańska, „Kierownik Stowarzyszeń 
Młodzieży” 1929, nr 4, s. 96–101; Gwiazda syjońskich cór. Fragment z lat dziewczęcych 
Najświętszej Marii Panny, „Młoda Polka” 1925, nr 5, s. 85–86.

589 W dwudziestoleciu międzywojennym wiedza na temat szopek wzrosła, wielu badaczy wciąż 
jednak poruszało się w sferze hipotez. Zdaniem Ryszarda Wierzbowskiego, np. Tadeusz Pe-
iper w XX wieku zbyt tendencyjnie przecenił zależność szopki polskiej od włoskich jasełek; 
Maria Ostrowska błędnie uważała, że szopka i otrzęsiny to pierwociny samorodnego teatru 
żaków krakowskich; Jan Sztaudynger, który sądził, że do powstania marionetek doszło w wy-
niku chęci ożywienia lalek i zastąpienia brzydkich i niedoskonałych ludzi lalkami, uważał (jak 
sam wskazywał za Windakiewiczem), że polska szopka historyczna narodziła się z jasełek. 
Podkreślał, że przedstawienia szopki łączyły się z szeregiem świąt kościelnych zwłaszcza 
zimowych, i że nasza szopka jest pozostałością szeregu takich obrzędów-przedstawień 
odbywających się w kościele. Pod koniec omawianego okresu Stanisław Iłowski wysunął 
tezę, że tradycja wystawiania jasełek w Polsce sięga siedemnastowiecznych intermediów, 
z których wywodziły się zespoły herodowe, i w których jako aktorzy występowali głównie 
bracia zakonni. W utworach tych treść religijna często była zastępowana świecką, niejed-
nokrotnie związaną ze sprawami lokalnymi. Tradycja szopki zachowała się w Krakowie, 
gdzie znalazła odbicie w programie pierwszego polskiego kabaretu literacko-artystycznego, 
jakim był założony w Krakowie w 1905 roku „Zielony Balonik”. Teksty do tej szopki pisywał 
m.in. Boy-Żeleński. Przetrwała również pełna groteskowego charakteru szopka Okrzejska 
na Podlasiu. Zapis pierwszej polskiej szopki znalazł Julian Tuwim w „Śmieszku” tomik IV 
nr 7–9–11 z 1829 roku. Por.: R. Wierzbowski, Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki..., 
s. 49; M. Ostrowska, Samorodny teatr w szkole, „Polonista” 1938, z. 2, s. 52; S. Otwicki, Jan 
Sztaudynger, Marionetki, Książnica Atlas, Warszawa 1938 (recenzja), „Scena Polska” 1938, z. 
4, s. 920; J. Sztaudynger, Marionetki, Łódź-Warszawa 1938, s. 78–79; S. Iłowski, Teatr kukie-
łek, Warszawa 1939, s. 6; R. Wierzbowski, Szopka satyryczna – polski gatunek literacki, [w:] 
Z polskich studiów slawistycznych. Seria IV, nauka o literaturze, Warszawa 1972, s. 247–258.

590 Warto zauważyć, że jasełka z szopkami utożsamiali jeszcze niektórzy historycy z drugiej 
połowy XX wieku. Por.: M. Paciuszkiewicz, Konwencje teatralne w twórczości jasełkowej, 
„Roczniki Humanistyczne” 1972, z. 1, s. 42.
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Książeczki zawierające propozycje szopek i jasełek oraz okoliczno-
ściowych przedstawień ukazywały się również w ramach wspominanych 
wyżej serii rozmaitych biblioteczek teatralnych591 lub osobno592. Do tek-
stów przedstawień często dołączano informacje praktyczne. W realizacji 
„Szopki warszawskiej” Or-Ota593 potencjalnym wykonawcom miały pomóc 
dołączone do tekstu rysunki i objaśnienia. W mające służyć przyszłym 
wykonawcom wskazówki oraz nuty do piosenek wzbogacili szopki swego 
autorstwa Helena Romer594 i Romuald Minkiewicz595. Nuty zawierają również 
„Jasełka” Eulenfelda Bolesławicza596. Jedną z ciekawszych propozycji była 
„Szopka harcerska” Jerzego Brauna597. 

O tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym ilość publikacji jasełek 
była niezwykle bogata, świadczy choćby fakt, że w samym tylko Tarno-
wie ks. Paweł Wieczorek opublikował w tym okresie aż pięć różnych 
tekstów jasełkowych, a większość z ponad dwustu drukowanych po II 
wojnie światowej tekstów jasełek ukazała się po raz pierwszy właśnie 
w dwudziestoleciu598. 

Wystawiane zazwyczaj w grudniu i styczniu szopki i jasełka niemal 
powszechnie wprowadzone zostały do repertuaru szkolnego. Do wzrostu 
ich popularności znacząco przyczyniała się prasa dziecięca i młodzieżowa 
oraz polityka wydawnictw, które obok innych propozycji scenicznych dla 
młodzieży wydawały wiele książeczek ze scenariuszami szopek i jasełek. 
Widowiska te miały głównie charakter religijny, podnoszono też (głównie 
w pod wpływem teatrów ludowych) ich aspekt etnograficzny. Bardzo 
często jasełka i szopki wzbogacano licznymi motywami narodowymi, 
podkreślając zwłaszcza jedność ziem polskich. 

591 Np.: M. Arct, W drodze do stajenki: obrazek sceniczny w 2 odsłonach, Warszawa 1924; 
M. Bogusławska, Jasełka dla maluczkich, Warszawa 1924; Taż, W wigilijną noc: obrazek 
fantastyczny w jednej odsłonie, Warszawa 1924; I. Mrozowicka, Wesołą nowinę [!] bracia 
słuchajcie: jasełka kresowe w 3 odsłonach, Lwów 1924.

592 Np.: B. Eulenfeld, Jasełka: w dwóch odsłonach ze śpiewami i tańcami, Lwów 1922; 
Tenże, Święty Mikołaj: obrazek sceniczny w 3 odsłonach, Lwów 1928; Tenże, Wstań: 
obrazek wigilijny w jednej odsłonie, Lwów 1922; Or-Ot (Artur Oppman), Szopka polska/ 
cz. 4. Figurki szopki Warszawskiej, Warszawa 1925 [Artur Oppman napisał kilkanaście 
szopek – pierwszą wydał w 1907 roku]; F. Gensówna i Batorowicz, Jasełka ułożone 
podług starych kolęd i pastorałek, wyd. 2, Warszawa 1920.

593 E. Szelburg-Zarembina, Lulajże Jezuniu: obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach, M. Bogu-
sławska, W wigilijną noc: obrazek fantastyczny w jednej odsłonie, Warszawa 1926.

594 H. Romer, Nasza szopka: jasełka dla dzieci i młodzieży wiejskiej: w 3 odsłonach z nutami, 
Wilno (ok.) 1923.

595 R. Minkiewicz, Szopka zwierzęca, Warszawa-Lublin 1918.
596 E., B. Bolesławicz, Jasełka w dwóch odsłonach, Lwów 1922. [2 wyd. 1928]
597 J. Braun, Szopka harcerska: Widowisko sceniczne w 3 aktach, Kraków 1924.
598 Por.: T. Bańkowski, Teatr religijny w Tarnowie w XX wieku, Roczniki Humanistyczne 

KUL. Literatura polska. Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXIX z. 1, Lublin 1981,s. 93.
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Recepcja zagranicznych osiągnięć  
pedagogicznych i teatralnych  
i ich wpływ na działalność teatrów  
szkolnych w Polsce 

Śledząc dyskusje dotyczące teatru szkolnego w książkach i na łamach 
prasy dwudziestolecia międzywojennego zauważamy wśród polskich 
praktyków i teoretyków tego tematu dużą znajomość zagranicznych osią-
gnięć w tej dziedzinie. Na polskim rynku wydawniczym pojawiały się też 
prace autorstwa uznanych w Europie i świecie psychologów i pedagogów 
(w językach oryginału, wiele z nich tłumaczono na język polski). Dzięki 
temu polscy pedagodzy mieli możliwość w miarę szybkiego poznania 
zagranicznych osiągnięć i podjęcia prób wykorzystywania ich w swej 
praktyce szkolnej. 

Działacz i reformator teatru szkolnego Lucjusz Komarnicki – powołu-
jąc się m.in. na publikacje „Teatru Ludowego” z 1923 roku – swoją książkę 
„Teatr szkolny” rozpoczął od przypomnienia najwybitniejszych działaczy 
zagranicznych w tej dziedzinie. Wymienił wśród nich twórców teatru profe-
sjonalnego i działaczy scen szkolnych: z Rosji – Płatowa Kierżencewa, Me-
jerholda, Wsiewołodzkiego-Gerngrossa, Aleksandra Lebiediewa; z Niemiec 
pedagogów ze Związku Radykalnych Reformatorów szkoły: Ottona Ostrow-
skiego i Edwina Heckmanna; a także z innych państw: Adolphe`a Appii, 
E. M. Gilpina, Williama Henrego Rouse`a, Normana Mac Munna i Artura 
G. Lucasa. Przypomniał też, iż entuzjazm dla teatru i teatralizacji w Ameryce 
doszedł do tego stopnia, że się dokonywa tam w szkołach dramatyzacji 
materiału naukowego na lekcjach599. Zainteresowanie Komarnickiego wzbu-
dziły też prace „O nowej maskie” (1923) N. N. Jewreinowa, „Tieatralnaja 
rabota w szkole” (1925) N. Ogniewa i S. Rozanowa, „Tieatr dla dietiej” 
(1925) N. Sac i S. Rozanowa i „Ot igryszki k dietskomu tieatru” (1925) oraz 
książka „Le théâtre d`amateurs, manuel d’1art theatral” (1919) zawierająca 
wskazówki dotyczące organizacji przedstawienia, budowy sceny, urządzenia 
sali i dekoracji600. 

Komarnicki, jak widać, przeprowadził gruntowne studia nad teatrem 
zawodowym i szkolnym w Rosji, Niemczech i we Francji. Tworząc wła-
sne koncepcje pracy teatralnej młodzieży, odwoływał się do radzieckiego 
działacza artystycznego M. Karżańskiego, który pracując z dorosłymi ama-
torami stosował metodę improwizacji. Podawał grającym ogólny temat, np. 

599 L. Komarnicki, Teatr szkolny, „Muzeum” 1925, z. 1–2, s. 123–135.
600 Por.: D. Dworakowska-Marinow, Lucjusz Komarnicki. Pedagog, badacz literatury, te-

atrolog, Łódź 2007, s. 192–193.
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„Przyjazd narzeczonego”, a sam się usuwał, aby nie krępować swobody 
twórczej zespołu. I grono to musiało samo obmyślić wszystko, wynaleźć 
fabułę, określić epokę, dobrać postaci działające, tło. Po takim wstępnym 
opracowaniu sztukę grano w obecności instruktora i wówczas dopiero 
rzecz była dopracowywana. Dla ułatwienia zadania instruktor zalecał 
aktorom uwydatnienie poszczególnych etapów akcji, rozumiejąc przez 
to każdą nową perypetię wpływającą na jej rozwój. Tak zorganizowana 
praca nad wymyśloną przez zespół sztuką ustalała jej etapy; eliminowała 
postaci, rozmowy i motywy zbyteczne. Chcąc później zagrać tę sztukę 
przed publicznością, improwizowano ją na nowo, ale już możliwie ściśle 
trzymając się utrwalonego w pamięci ogólnego przebiegu akcji601. Na po-
szukiwania Komarnickiego miała duży wpływ metoda gry aktorskiej wpro-
wadzona przez Konstantego Stanisławskiego. Komarnicki powoływał się 
też na doświadczenia Romain Rollanda. Proponując dobór repertuaru 
Komarnicki kierował się poglądami autorów niemieckich – Józefa Antza, 
Leona Weismantela i Willego Weymanna602. 

Doceniając rangę teatrów szkolnych redakcja „Teatru Ludowego” w 1923 
roku poświęciła temu tematowi cały numer miesięcznika603, w kolejnym604 
wróciła do tematu odwołując się do ważniejszych osiągnięć pedagogów 
i pisarzy zagranicznych (wcześniej, w drugim numerze miesięcznika 
z tego roku, znajdujemy artykuł omawiający działalność teatrów ludowych 
i dziecięcych we Włoszech605, w dziesiątym numerze z tego roku „Teatr 
Ludowy” zamieścił streszczenia artykułów na temat teatru amatorskiego 
w ZSRR606 i w Niemczech607). Podkreślając zagraniczne osiągnięcia redakcja 
uwypuklała, że jej inicjatywa zmierzająca do reform w polskich teatrach 
szkolnych wpisuje się we współczesne trendy pedagogiczne na świecie, 
zwłaszcza w zakresie szkolnictwa powszechnego. Redakcja wspomina 
również o książkach: Adolphe`a Appii („L`Enfant et l`Art dramatique”)608, 
w której autor radził, by uszanować twórczość dziecka i nie czynić z niej 
widowiska dla publiczności, E. M. Gilpina („Die Stellung des Dramas in der 

601 Por.: L. Komarnicki, Czarodziejstwo teatru..., s. 91; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń 
dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, pod red. I. Słońskiej, Warszawa 
1970, s. 24.

602 L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 96.
603 „Teatr Ludowy” 1923, nr 6.
604 „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8.
605 Por.: J. Gromska, Teatr ludowy i dziecięcy we Włoszech, „Teatr Ludowy” 1923, nr 2, 

s. 30–31.
606 Por.: Co pisze autor rosyjskich podręczników teatralnych W. Tichomnowicz, spolszczył 

W. B., „Teatr Ludowy” 1923, nr 10, s. 139–141.
607 Por.: Co mówi o teatrze ludowym autor niemiecki W. Luserke, z artykułu niemieckiego 

w streszczeniu podała M. Szmalcówna, „Teatr Ludowy” 1923, nr 10, s. 141–142.
608 Por.: Dziecko a sztuka dramatyczna. Adolphe Appia, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, 

s. 110–111.
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Erziehung”)609, który proponował, by teatr był przedmiotem szkolnym, W. 
H. D. Rouse`a („Das Dramatische in Erziehung”)610, Normana Mac Munna 
(„Das Drama in der Erziehung”)611; Artura G. Lucasa („Das Drama und 
der Aufsatzunterricht”)612; Lukas propagował wykorzystywanie w pracy 
pedagogicznej „żywych obrazów”, których twórcami mieli być uczniowie. 
Jedna grupa dzieci miała czytać jakieś dzieło, a druga od razu przedstawiać 
w żywych obrazach to, co słyszy613. 

Do Polski docierały również wiadomości o wykorzystaniu teatrów szkol-
nych w praktyce pedagogicznej w państwach europejskich614, w USA, a nawet 
w Indiach. Wiele założeń przyjętych w praktyce pedagogicznej Janusza Kor-
czaka miało oparcie w teoriach Rabindranatha Thagore, którego twórczość 
i działalność pedagogiczna były w ówczesnej Polsce dość popularne615. 

Propagując dla scen szkolnych repertuar antyczny Stefan Cybulski rów-
nież odwoływał się do doświadczeń zagranicznych. Podkreślał, że władze 
szkolne w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Belgii otaczają 
najtroskliwszą opieką przedstawienia na scenach szkolnych tragedii grec-
kich i komedii rzymskich i takiej samej opieki domagał się dla szkolnego 
teatru antycznego w Polsce616. 

Jak wspominałem, w dwudziestoleciu międzywojennym tłumaczono na 
język polski wiele dzieł pedagogicznych autorów zagranicznych. Jednym 

609 Por.: Znaczenie teatru w wychowaniu. E. M. Gilpin, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, s. 111.
610 Por.: Dramatyczność w wychowaniu. W. H. D. Rouse, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, s. 11.
611 Por.: Kierunek pracy teatralnej. N. M. Munn, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, s. 11–112.
612 Por.: Dramat jako wypracowanie szkolne. Artur. G. Lucas, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, 

s. 112.
613 Por.: Kronika, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, s. 110–112.
614 Podejmował ten temat wychodzący wówczas w Genewie kwartalnik wychowawczy 

„Pour l’Ére Nouvelle”, pismo „The New Era” w Londynie i „Das Werdende Zeitaltet” 
w Berlinie. Do Polski docierały wiadomości również o tradycyjnych formach teatrów 
szkolnych za granicą. W szkołach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wystawianie 
tragedii i komedii greckich nie było niczym nadzwyczajnym. „Tygodnik Ilustrowany” 
zamieszcza ilustrację, pod którą informuje o tym, że w szkole w Bradfield w Anglii od-
bywają się przedstawienia tragedii greckich w oryginale, aby w ten sposób uczniowie 
przyswoili sobie praktycznie język klasyczny. Por.: Teatr katedrą języka greckiego [Fot. 
Sport & General], „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 23, s. 413.

615 Por. J. Korczak, Dzieci i wychowanie, „Wędrowiec” 1900, nr 10, s. 185. Wcześniej (w 1900 
roku) Korczak w swej publicystyce powoływał się na teorie wychowawcze Komeńskie-
go, Locke`a, Basedoniego, Pestallozziego i Frobela. [Komeński Jan Ámos, Locke John, 
Rousseau Jan Jakub, Pestallozzi John Heinrich (1746–1827) – jego zdaniem zadaniem 
wychowania było obudzenie drzemiących w dzieciach sił ogólnoludzkich i zapewnienie 
im możliwości rozwoju, Froebel Friedrich (1782–1852) – niemiecki pedagog, teoretyk 
i czołowy kreator wychowania przedszkolnego].

616 S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach szkolnych, „Oświata 
i Wychowanie” 1929, z. 5, s. 535; por. też: S. Papée, Drogi i cele..., s. 45. Stefan Papée 
wyraźnie podkreślał odwoływanie się do zagranicznych teoretyków i praktyki teatru 
szkolnego za granicą polskich pedagogów. Por. S. Papée, Drogi i cele, s. 29, 45.
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z bardziej popularnych psychologów w Europie był Édouard Claparéde. 
Z punktu widzenia teatru szkolnego ważna jest jego praca, w której 
przedstawia teorię zabawy, „Psychologia dziecka i pedagogika ekspery-
mentalna”617. Doniosłość zabawy dla praktycznej szkoły czynnej podkreśla 
Claparéde również w „Wychowaniu funkcjonalnym”, gdzie pisze m. in. ta 
sama strona historii, zależnie od tego, czy ma być wyuczona na pamięć 
w celu późniejszego odtworzenia na piśmie, czy też ma posłużyć jako temat 
do urządzenia żywego obrazu, wzbudzi reakcje wprost przeciwne618. Teorie 
Claparéde wywarły znaczący wpływ na polską praktykę pedagogiczną, 
w tym również w zakresie teatru szkolnego. Propagując teatr szkolny 
powoływano się na jego stwierdzenie, że szkoła nie wykorzystuje różnego 
rodzaju przedstawień dramatycznych, które mogłyby być wykonywane 
przez uczniów i stanowić punkt wyjścia mnogich i użytecznych prac; gdyby 
uczniom zalecono ułożyć sztukę historyczną do grania na scenie lub do 
teatru marionetek, bądź żywe obrazy, odtwarzające jakieś ważne zdarzenie, 
lepiej by to im pozwoliło wniknąć w psychologię osobistości, które musieliby 
przedstawiać, w okoliczności miejsca i epoki, do których odnosi się zdarze-
nie, nie wyuczenie się na pamięć jakiegoś mizernego podręcznika619. Na 
poglądy Claparéde powoływał się m. in. Stanisław Papée620. 

W świetle przytoczonych procesów nie sposób zgodzić się z opinią 
Kwiecińskiego, jakoby zagraniczna literatura dotycząca zagadnienia wy-
chowania estetycznego młodzieży, zajęć artystycznych i teatru szkolnego 
była w Polsce raczej nieznana i jako jeden z pierwszych przybliżał ją pol-
skim czytelnikom właśnie Lucjusz Komarnicki621. Wręcz przeciwnie, należy 
stwierdzić, że zagraniczne osiągnięcia w dziedzinie psychologii rozwojowej, 
pedagogiki, teatrów amatorskich, w tym teatrów szkolnych, były w Polsce 
dość szeroko znane i wykorzystywano je w praktyce pedagogicznej. 

Próby reform teatru szkolnego 

Szkolna działalność teatralna w okresie międzywojennym w pewnym 
stopniu była kontynuacją tej aktywności z okresu rozbiorów; w wielu ośrod-
kach dopiero się jednak zaczynała i to najczęściej w sposób żywiołowy, co 
często wpływało na niski poziom tego ruchu. Na początku dwudziestole-

617 E. Claparéde, Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna, przeł. F. Baumgarten, 
wyd. 2, Warszawa 1927.

618 E. Claparéde, Wychowanie funkcjonalne, przeł. M. Ziembińska, Warszawa 2006, s. 162.
619 E. Claparéde, Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna, z upoważnienia autora 

z 4-ego wyd. oryg. przekład F. Baumgarten, pod red. F. Znanieckiego, Warszawa 1918, 
s. 567.

620 Por.: S. Papée, Polska literatura teatrologiczna..., s. 917.
621 Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń teatralnych, „Teatr Ludowy” 1948, nr 3, s. 111.
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cia nowatorskie artykuły autorki sztuk dla dzieci, Izabeli Dubowikówny, 
i artystkimalarki Marii Gerson-Dąbrowskiej nie znajdowały szerszego od-
zewu, tym bardziej, że zamieszczane były głównie w czasopiśmie „Teatr 
Ludowy”, które nie miało szerszego zasięgu i było mało znane zwłaszcza 
w nauczycielskim środowisku szkół średnich. Stopniowo jednak głosy do-
magające się reform stawały się coraz częstsze i coraz więcej pedagogów 
zaczynała uświadamiać sobie konieczność zmian. 

Od początku istnienia II Rzeczypospolitej w środowiskach pedagogicz-
nych i na łamach prasy zaczęła pojawiać się krytyka dotychczasowego do-
robku i kierunku rozwoju teatrów szkolnych. Redakcja „Teatru Ludowego” 
wręcz stwierdzała, że Współczesne przedstawienia dziecięce w szkole czy 
poza szkołą urządzane są bez sensu i bez celu; skutek tych przedstawień 
jest (...) albo bardzo mało dodatni, albo wręcz szkodliwy622. W tym samym 
numerze pisma nowe kierunki i cele teatru szkolnego wytyczał ówczesny 
redaktor „Teatru Ludowego”, Wacław Budzyński, który domagał się war-
tościowego repertuaru i zwracał uwagę na znaczenie okresu prób oraz na 
samodzielne metody pracy zespołów. Pisał: widowisko popisowe, będące po 
prostu wynikiem zajęć planowo przeprowadzonych z korzyściami doraźny-
mi dla dziatwy pracującej, będzie ciekawe i dodatnie; widowisko takie same, 
przygotowane i wymusztrowane specjalnie „na pokaz” będzie szkodliwe623. 
Już od 1920 roku pojawiały się na łamach tego pisma pierwsze scenariusze 
inscenizacji wierszy Mickiewicza szkicowane przez Marię Malanowiczównę 
i Tadeusza Niemirę. Witold Wandurski przedstawił scenariusz insceniza-
cji podania ludowego o Madejowym łożu; Zofia Ostrowska publikowała 
„uscenizowany” wiersz Lenartowicza „Złoty kubek”624. 

Po stronie reform – co nad wyraz ważne – opowiedział się również wy-
bitny animator i teoretyk teatru ludowego Jędrzej Cierniak. Doceniał rolę 
scen młodzieżowych, uważał jednak, że w owym czasie pełnią one głównie 
funkcje zabawowe i dają możliwość popisania się pomysłowością w swej 
pracy nauczycielom i wychowawcom. Jako wadę tak praktykowanego teatru 
szkolnego wytykał brak oryginalności oraz samodzielnej pracy uczniów. 
Słowem – pisał – robi się teatr dla młodzieży, zamiast ją samą pobudzać do 
tworzenia625. W cytowanym artykule Cierniak omawiał dwa przedstawienia 
szkolne, które potwierdzają słuszność takiej oceny: przygotowane w Gimna-

622 W. Budzyński, O co chodzi w teatrze dziecięcym?, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 81.
623 Tamże, s. 82.
624 Por.: Z. Ostrowska, „Złoty kubek” (uscenizowany wiersz Lenartowicza), „Teatr Ludowy” 

1923, nr 6, s. 86–88; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego 
w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, pod red. I. Słońskiej, Warszawa 1970, s. 16. „Teatr Ludo-
wy” informował, że wiersz ten został uscenizowany przez autorkę dla Związku Ochrony 
Kresów Zachodnich. Przytoczenie tej inscenizacji dowodzi, że niektóre z inscenizacji 
zaproponowanych przez „Teatr Ludowy” dla scen amatorskich były wykorzystywane 
również przez teatr szkolny.

625 J. Cierniak, Z teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 85.
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zjum im. Czackiego w Warszawie widowisko „Wieczór Trzech Wieszczów” 
oraz wykonaną przez uczennice Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. 
Królowej Jadwigi fantazję sceniczną Marii Gerson-Dąbrowskiej „Baśń o królo-
wej Róży”. Zarzucał tym inscenizacjom błędy reżyserskie polegające głównie 
na ograniczaniu inicjatywy uczniów i nadmiernej drobiazgowości626. 

Rozpoczynając dyskusje na temat teatrów szkolnych w odrodzonej Pol-
sce redakcja „Teatru Ludowego” oceniała sytuację w tej sferze działalności 
szkół niezwykle krytycznie. Zdaniem skupionych wokół pisma teoretyków 
realizowane wówczas w szkołach przedstawienia teatralne spełniały wy-
łącznie dwa cele: wystawiano je na zakończenie roku szkolnego i były 
wówczas swego rodzaju popisem, oprawą zamykającą całoroczną pracę 
młodzieży lub pełniły wyłącznie funkcje rozrywkowo-rekreacyjne. Do-
strzegano wprawdzie, że i te widowiska wyrabiały w młodzieży „ogładę 
zewnętrzną”, uczyły poprawnej dykcji i dobrej wymowy, zapoznawały 
z literaturą dramatyczną (głównie w szkołach średnich), a także były swego 
rodzaju lekcją życia, postaw moralnych i obowiązków obywatelskich, ale 
uważano, że cele teatru szkolnego powinny być znacznie szersze. 

Budzyński – a, jak zobaczymy dalej, i inni autorzy – wskazywali, że 
w pracy scen szkolnych dla reżysera-nauczyciela najważniejszym, naj-
trudniejszym i najbardziej popisowym zagadnieniem będzie nie jak dotąd 
przedstawienie, lecz okres wstępnych i dalszych prób627. Postulowano, by 
praca w teatrze szkolnym dawała dzieciom i młodzieży możliwość swo-
bodnego rozwoju fantazji oraz aspiracji twórczych628. 

Krytyka miała zapewne swoje uzasadnienie, ale przecież – i to nawet 
w tym samym, szóstym numerze „Teatru Ludowego”, w którym zgłaszano 
postulaty reform – zamieszczono relacje z takich przedstawień szkolnych, 
które uznać wypada za nowatorskie. Były to „Wieczór Trzech Wieszczów” 
w wykonaniu uczniów Państwowego Gimnazjum im. Czackiego oraz insce-
nizacja wiersza Lenartowicza „Złoty kubek” w wykonaniu młodzieży pod 
kierownictwem Ostrowskiej dla Związku Obrony Kresów Zachodnich629. 
Zwraca też uwagę sprawozdanie z nowatorskich poszukiwań w zakresie 
teatralnej pracy z młodzieżą Jędrzeja Cierniaka, który przetworzył wraz 
z uczniami „Przyjaciół” Mickiewicza na sztukę w trzech odsłonach, przeno-
sząc ją w środowisko szkolne i zmieniając zakończenie (w finale spektaklu 
Leszek i Mieszek godzą się po wakacjach, a zajście z niedźwiedziem jest 
tylko próbą przyjaźni)630. Eksperyment ten później Zdzisław Kwieciński 

626 Por.: tamże, s. 85–86.
627 W. Budzyński, O co chodzi w teatrze dziecięcym?, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 82.
628 Por.: tamże, s. 82–83.
629 Por.: J. Cierniak, Z teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 85–86; por. też: „Złoty 

kubek”, Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 86–88.
630 Por. J. Cierniak, Próba teatru dzieci, opartego na czytanej w szkole bajce Mickiewicza 

„Przyjaciele”, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 88–91.
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uzna za jedną z pierwszych w Polsce prób teatru samorodnego631. Zdaniem 
Kwiecińskiego jednak tego rodzaju eksperymenty, polegające na swobodnej 
adaptacji tekstów wielkich poetów, „poprawianiu” ich, zmienianiu formy 
utworu i przerabianiu wiersza na prozę były wielce ryzykowne. 

Krytycznie o teatrach szkolnych w Polsce w początku lat dwudziestych 
wypowiadał się Lucjusz Komarnicki, który oceniał negatywnie zwłaszcza 
ich repertuar. Jeszcze dalej w krytyce posuwał się Henryk Ładosz, który 
uważał, że nie należy wprowadzać do szkoły teatru sensu stricto, lecz 
tylko pewne elementy teatralne, jako mogące być ważnym środkiem wy-
chowawczym632. Powyżej przytoczone przykłady wyraźnie wskazują, że 
nauczyciele już wówczas poszukiwali nowych form wykorzystania teatru 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Teatr szkolny jako „laboratorium”  
– Lucjusz Komarnicki, jego uczniowie  
i naśladowcy 

Pierwszym znaczącym reformatorem i teoretykiem teatru szkolnego 
dwudziestolecia międzywojennego był Lucjusz Komarnicki, założyciel teatru 
szkolnego Muza przy Gimnazjum Janiny przy ulicy Świąteckiej w War-
szawie. Będąc dyrektorem prywatnego gimnazjum w Warszawie Lucjusz 
Komarnicki włączył teatr szkolny na stałe do programu dydaktycznego 
i wychowawczego w swojej szkole i przeprowadził w zakresie sceny 
uczniowskiej bardzo ciekawe doświadczenia. Jego zdaniem teatr szkolny 

powinien stać się odrębną instytucją posiadająca własny repertuar, 
własny styl gry i oprawę sceniczną633. Do pracy w istniejącym w jego 
gimnazjum teatrze zostało włączone całe grono pedagogiczne. Podstawą 
teatru szkolnego Komarnickiego było „laboratorium międzyklasowe”. Sku-
piało ono uczennice wszystkich klas, od pierwszej do ostatniej, przy czym 
najwięcej zadań do realizacji przypadało klasom średnim. „Laboratorium 
teatralne” było zespołem uczniów pracujących pod kierunkiem nauczyciela 
nad przygotowaniem występu. Nauczyciel w koncepcji Komarnickiego miał 
w „laboratorium” pełnić wyłącznie funkcję kierownika, doradcy, przyjaciela, 
który nie tłumi samodzielnych poczynań młodzieży. Uczniowie pracowali 

631 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 24; por. też: 
J. Cierniak, Próba teatru dzieci, opartego na czytanej w szkole bajce Mickiewicza, „Teatr 
Ludowy” 1923, nr 6, s. 88–91.

632 Por.: Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i szkole, „Praca Szkolna” 1922, 
nr 2, s. 74; por. też: Michalska I., Michalski G., dz. cyt., s. 13–14.

633 L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 11; por. też: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 10.
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pod kierownictwem prezydium. Obowiązkiem członków „laboratorium” 
było przygotowanie materiału do przedstawienia, ustalenie programu, 
sporządzenie kostiumów, dekoracji (w „dekoratorniach”), wyznaczenie 
prelegenta spośród uczniów (o ile przedstawienie będzie potrzebowało 
słowa wstępnego) i pełnienie innych funkcji, jak np. inspicjenta lub szat-
niarza. Według Komarnickiego praca wykonana przed przedstawieniem 
ma z punktu widzenia pedagogicznego zawsze dużo większe znaczenie 
niż sam występ. Teatrowi Muza, którym Komarnicki kierował w latach 
1923–1926, nie tyle chodziło o popis sztuki aktorskiej przed publicznością, 
ile o rozwój twórczych możliwości młodzieży, umożliwienie jej wyrażenia 
wrodzonej potrzeby dramatyzacji i zaspokajania potrzeb artystycznych. 
Laboratorium teatralnym mogło być stowarzyszenie uczniowskie, kółko 
lub luźna grupa634. 

Poszukując repertuaru przydatnego dla sceny szkolnej Komarnicki od-
rzucił – powszechnie wystawiane w ówczesnej szkole, a pisane najczęściej 
przez grafomanów – „komedyjki” i „sztuki dziecinne” uważając, że prócz 
nielicznych wyjątków były słabe artystycznie i prymitywnie moralizatorskie. 
W teatrze Muza przygotował nawet satyryczną inscenizację takiej komedyjki, 
parodiując gesty, sposób mówienia i sytuacje sceniczne charakterystyczne 
dla „konwencji” ówcześnie praktykowanej w szkole. W czasie przedsta-
wienia jedna z uczennic klepała tekst jak automat, druga jąkała się, trzecia 
szła w sposób arcyzabawny za suflerem; uczennice świadomie myliły sceny, 
przestawiały sytuacje i ponownie rozpoczynały komedyjkę przy huragano-
wym śmiechu publiczności. Przedstawieniem tym Komarnicki – jak sam 
mówił – zamknął epokę teatru w szkole, otworzył zaś epokę teatru szkol-
nego635. Pisał: odwróć się od teatru zawodowego i wpatrz się w literaturę 
ludową. Tam znajdziesz skarb prawdziwej – niepodrabianej – zdrowej 
teatralności636. Komarnicki nie dopuszczał na scenę uczniowską również 
sztuk z wielkiego repertuaru („Dziady” czy „Warszawianka”) uważając, że 
znacznie lepsze efekty pedagogicznie osiągnie się, jeśli zostaną dobrze 
przeczytane w klasie, niż źle zagrane w teatrze szkolnym. Jego zdaniem 
inscenizacja tych sztuk jest zbyt trudną dla młodzieży i sądził, że na scenach 
uczniowskich można przedstawiać najwyżej ich fragmenty, ale jednocześnie 
dostrzegał trudność w tworzeniu takiego układu tych fragmentów, by stano-

634 Por.: L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 131–132; por. też.: Z. Karłowska, Wychowawcze 
wartości..., s.11.

635 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 10; por. też: B. Hajdukowicz, Lucjusz Komarnicki, pedagog 
i artysta, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, s. 406.

636 L. Komarnicki, Rozmowy o teatrze IV, „Teatr Ludowy” 1926, nr 2, s. 31. W 1926 roku 
Komarnicki zabierał głos w sprawie teatru szkolnego również na konferencji Warszaw-
skiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich. Por. Teatr szkolny, „Teatr Ludowy„ 
1926, nr 4, s. 79 oraz w Łodzi; por. też: „Muza” – teatrzyk szkolny, „Teatr Ludowy” 1926, 
nr 2, s. 37.
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wiły zamkniętą całość. Komarnicki odrzucił również wystawiany wówczas 
przez bardziej ambitne zespoły szkolne repertuar antyczny, uważając że 
nieuchronnie niedoskonałe odtwarzanie przez młodzież może tylko przy-
nieść szkodę w późniejszym odbiorze tych dzieł na zawodowej scenie637. 

Wskazując na brak właściwego, gotowego materiału do przedstawień 
szkolnych, zalecał inscenizowanie drobnych utworów poetyckich: pieśni 
i bajek ludowych, wierszy, ballad, krótkich opowieści wierszowanych 
i nowel oraz piosenek szkolnych. Pozytywnie odnosił się do samodziel-
nego pisania sztuk przez młodzież, zwłaszcza dramatyzowania wydarzeń 
szkolnych638. Pracując nad inscenizacją piosenek, a tym bardziej dokonu-
jąc wraz z uczniami przeróbek nowel i powieści, Komarnicki zaznajamiał 
pozostającą pod swym kierownictwem młodzież nie tylko z pracą artysty 
teatru, ale i dramaturga639. 

Koło literackie Muzy opracowało szereg własnych, autorskich, scenariu-
szy przedstawień. Bolesława Hajdukowicz, była uczennica tego gimnazjum, 
wspomina o składającym się z dwu odsłon skeczu według francuskiego 
pomysłu, którego przesłaniem było piętnowanie obłudy. W części pierwszej, 
noszącej tytuł „To, co się mówi”, uczennice prezentowały scenę w salo-
nie, w której padają miłe słowa, pełno jest uprzejmości i konwenansów, 
a sytuacja nie ulega zmianie nawet mimo stłuczenia przez którąś z pań 
cennej wazy. W odsłonie drugiej, zatytułowanej „To, co się myśli”, wy-
powiedziano skrywane myśli uczestników spotkania. Innym przykładem 
twórczości scenicznej młodzieży było przestawienie satyryczne ukazujące 
w żartobliwym świetle dyrektora Komarnickiego, nauczycieli oraz uczen-
nice gimnazjum640. Propagując ten sposób zdobywania materiału scenicz-
nego Zofia Niemojewska-Gruszczyńska pisała: Stworzenie tekstu jest pracą 
ciekawą, wymagająca wysiłku twórczego, zmusza do zastanowienia się 
nad zasadami kompozycji, celowości, dynamiki słów, bogaci słownictwo, 
wyrabia giętkość stylu641. 

Komarnicki, choć wybitny teoretyk teatru szkolnego, nie dostrzegał 
jednak, że uczniowie starszych klas interesowali się już poważnymi pro-
blemami natury społecznej i filozoficznej, a także sprawami aktualnymi, 
których brak było w jego teatrze. Odrzucając sztuki antyczne oraz wielki 
repertuar i ograniczając się do – zdaniem oponentów – mdłych insceni-

637 Por.: B. Hajdukowicz, Lucjusz Komarnicki, pedagog i artysta. Wspomnienia uczennicy, 
„Teatr Ludowy” 1948, nr 9, s.406; por. też: Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń 
teatralnych, „Teatr Ludowy” 1948, nr 12, s. 566.

638 Por.: L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 11, 12, 15, 83–97; toż: L. Komarnicki, Teatr 
szkolny, „Muzeum” 1925, s. 125; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 20–21.

639 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości..., s. 43.
640 Por.: B. Hajdukowicz, Lucjusz Komarnicki, pedagog i artysta, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, 

s. 407–408.
641 Z. Niemojewska–Gruszczyńska, Zasady prowadzenia..., s. 168; por.: I. Michalska, G. Mi-

chalski, dz. cyt., s. 21.
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zacji, pozbawiał młodzież możliwości wystawiania sztuk problemowych, 
z prawdziwą intrygą i bogatą akcją dramatyczną642. Nie doceniał możli-
wości intelektualnych, inicjatyw i pomysłowości młodych ludzi. 

Był Komarnicki zwolennikiem małych form teatralnych, adaptacji, mon-
taży itp., do których inspirację znajdował głównie w twórczości ludowej. 
W realizacji przedstawień uczniowskich wykorzystywał piosenki ludowe, 
lirykę, ballady, niewielkie opowieści wierszowane, nawet króciutkie no-
wele. Był przekonany, że teatrzyk szkolny, opierający swe istnienie na 
miniaturach, zaostrzy zmysł obserwacyjny ucznia, jego czułość na każdy 
szczegół, na każde słowo i drobną uwagę, rzuconą jakby mimochodem, 
że da mu zrozumienie wymowy pauz i przemilczeń, to będzie jego wielką 
i nieocenioną zasługą643. Nauczy to młodego człowieka rozumieć wielkich 
poetów, pokaże mu, jak we fragmencie wykryć można więcej, niż spo-
strzega się w pierwszej chwili. Komarnicki sądził, że można transponować 
utwory ludowe z jednego środowiska w drugie, z jednej epoki w inną. 
W poszukiwaniach repertuaru sięgał przeto również po francuskie pieśni 
ludowe. Jego uczennice przełożyły na mimodram starofrancuską balladę 
„Margrabina” spolszczoną przez Edwarda Porębowicza644. Od czasów Ko-
marnickiego nikt już nie odmawiał prawa obywatelstwa w teatrze szkolnym 
inscenizowanym wierszom i piosenkom. W repertuarze szkolnym, zdaniem 
reformatora, mogły pojawiać się też spektakle improwizowane, do których 
można było podać ogólny temat, który uczniowie sami improwizują, oma-
wiają i przed publicznością improwizują ponownie. Źródłem improwizacji 
mogła być też króciutka historia opowiedziana dzieciom, które mogłyby 
ją później odegrać. Komarnicki dopuszczał opracowanie szkicu przyszłej 
sztuki przez uczniów. Jego zdaniem na przedstawienie szkolne doskonale 
nadają się też pantomimy. Za mniej właściwe, jako ograniczające zbytnio 
fantazję ucznia, uważał – z czym nie sposób się zgodzić – wzorowanie się 
na dawnej komedii dell`arte, gdzie funkcjonują stereotypowe, ustalone 
typy ludzkie. 

W czasie gościnnego występu teatru Muza pod kierownictwem Lucju-
sza Komarnickiego w Łodzi 31 stycznia 1926 roku repertuar obejmował 
piosenki ludowe polskie („Pieśń o krakowiance, królu i kacie, o ojcu 
i trzech córkach”, „Hej, wyjrzyjcie pacholicy”, „Siałam rutę”, „W ogródeczku 
chmiel się wije”), piosenki francuskie w przekładzie na polski („O pieknym 

642 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974, s. 13; S. Baziń-
ski, Książka o teatrze szkolnym, „Teatr Ludowy” 1926, nr 3, s. 49, (dokończenie) nr 4, 
s. 73–47; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., 
s. 21; Z. Karłowska, dz. cyt. s. 12.

643 L. Komarnicki, Teatr szkolny, Warszawa 1926, s, 94; por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń 
dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 17; J. L. [Jan Lorentowicz], Teatr szkolny, „Teatr” 
1930, nr 2, s. 32.

644 Por.: L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 93.
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doboszu”,„O Mulburgu i o Michałowej”), piosenkę niemiecką o szlachcicu 
i pasterce, „Króla olch” Goethego, bajkę ze zbioru Grimmów „Piękna Kary-
nelia”, mimodram osnuty na tle ballady Mickiewicza o pani Twardowskiej, 
wreszcie utwory własne uczennic645. Wśród innych pozycji granych przez 
teatr Muza warto też wymienić: „O przyjdź” Stanisława Brzozowskiego 
(1924), „Złoty kubek” Teofila Lenartowicza (1924), „Mieszczanina szlach-
cicem” Moliera (1925), „Michalina szuka kota” (1925), „Mnich” (1925), 
„Stateczek taki mały” (1925) oraz „Szlachcic i pasterka” (1925)646. 

Problemy teatru szkolnego poruszył Komarnicki publicznie już w czasie 
I Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Warszawie w 1924 roku. Przeko-
nywał wówczas, że aktywność twórcza może być jednym z najważniejszych 
i najskuteczniejszych środków oddziaływania wychowawczego na młodzież647. 

Książka Lucjusza Komarnickiego „Teatr szkolny”648, będąca w Polsce 
pionierskim dziełem w tej dziedzinie, zawiera obok przykładowych insce-
nizacji ciekawą i nowocześnie pojętą teorię teatru szkolnego. Powstała ona 
w oparciu o własne doświadczenia autora w pracy z młodzieżą szkolną 
w prywatnym gimnazjum żeńskim Staruch-Szlezyngierowej w Warszawie, 
o studia literatury obcej (francuskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej) 
związanej z tematem teatrów szkolnych, a także kontakty z teatrem za-
wodowym, głównie Redutą Osterwy. Na poglądy Komarnickiego mogła 
też wpłynąć wypowiedź Żeromskiego, który nie znajdując w utworach 
pisanych dla sceny spraw ducha wiecznie żywych649, radził grać „Odę do 

645 Por.: Zapiski z życia teatru, „Teatr Ludowy” 1926, nr 2, s. 37.
646 Por.: Teatr Szkolny „Muza” (1924–1925), Warszawa 1926; por. też.: N. Romanowska, 

Wspomnienia uczennicy, „Teatr w Szkole”, 1937/38, nr 1, s. 11–13.
647 Por.: S. Papée, Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 414. 

Komarnicki, uważając tezy wygłoszonego w czasie zjazdu referatu za ważne i wciąż 
aktualne, publikował go później w „Muzeum” lwowskim w 1925 roku i w swej książce 
„Teatr szkolny” (1926)

648 Książka „Teatr szkolny” Lucjusza Komarnickiego została bardzo przychylnie przyjęta przez 
recenzentów. Henryk Życzyński stwierdził, że zapełniła dotkliwą lukę w literaturze peda-
gogicznej. Przychylnie ocenił ją również Ignacy Wojewódzki, który dostrzegł w autorze 
doskonałego teoretyka, a zarazem praktyka, który położył podwaliny pod nowoczesny 
teatr w szkole. Wśród recenzentów pozytywnie oceniających pracę Komarnickiego znaleź-
li się też Manfred Kridl i Stanisław Baziński, który chwali głównie, zaproponowany przez 
Komarnickiego sposób organizacji pracy w teatrze szkolnym, ujęcie sprawy repertuaru 
i świadomość odnośnie do celów pracy teatralnej. Por.: S. Baziński, Książka o teatrze 
szkolnym (recenzja książki L. Komarnickiego „Teatr szkolny”), „Teatr Ludowy” 1926, 
nr 3, s. 49 oraz nr 4, s. 73–74; por. też: Ż. (H. Życzyński), Lucjusz Komarnicki.... s. 125; 
I. Wojewódzki, O teatrze szkolnym..., s. 430; M. Kridl, Ś.p. Lucjusz Komarnicki, „Kurier 
Warszawski” 1926, nr 87, s. 19; S. Baziński, Książka o teatrze szkolnym, „Teatr Ludowy” 
1926, nr 4, s. 74; J. Cierniak, O prawo obywatelstwa dla teatru szkolnego, [w:] tegoż, 
Zaborowska nuta, Warszawa 1988, s. 266; por. też: D. Dworakowska-Marinow, dz. cyt. 
s. 200–201. 

649 S. Żeromski, (wypowiedź w ankiecie) Organizacja i Program Teatru Narodowego 
w Warszawie, „Przegląd Warszawski” 1925, z. 40, s. 360.
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młodości”, błogosławieństwo wichrów z „Beniowskiego”, niektóre sceny 
z „Nie-Boskiej komedii”, „List do autora Trzech Psalmów” i odpowiedź 
tamtego, „Do przyjaciół Moskali”, „Przez zagony, przez pole...” Lenartowi-
cza650. Nowatorstwo poglądów Komarnickiego polegało na odmiennym od 
utartego w Polsce podejściu do teatralnej pracy młodzieży. Głównym jej 
celem przestało być widowisko, ustępując miejsca pracy przygotowawczej, 
nastąpiło też odejście od teatru naśladującego scenę zawodową. Z tego 
podejścia wynikały również nowe propozycje repertuarowe651. W części 
drugiej „Teatru szkolnego” noszącej tytuł „Z praktyki teatru szkolnego” 
Komarnicki przedstawia przykłady inscenizacji z własnej praktyki szkol-
nej. W części trzeciej zatytułowanej „Teoria teatru szkolnego” zamieszcza 
wskazówki dotyczące dekoracji, kostiumów, oświetlenia i organizacji teatru 
szkolnego. Są to więc niejako egzemplifikacje rozważań teoretycznych. 

Kolejna książka Komarnickiego, „Czarodziejstwo teatru”, była zbiorem 
wcześniejszych artykułów publikowanych w cyklu „Rozmowy o teatrze”652. 
W swych koncepcjach dotyczących teatru szkolnego Komarnicki na pierw-
szy plan wysunął nie samo przedstawienie, ale cele wychowawcze. Uważał 
on, że tak zawodowy, jak i szkolny teatr jest przede wszystkim „instytucją 
poświęconą poezji”, źródłem „radości i energii duchowej”, powinien więc 
budzić w nas twórczą fantazję i służyć sprawie rozwoju duchowego czło-
wieka. Zastrzegał przy tym, że teatr szkolny nie jest instytucją praktycznej 
moralności, pokazującą na przykładzie szpetność wad a piękno cnót653; 
powołując się na Romain Rollanda zalecał unikanie pedagogii moralizu-
jącej, jak również dydaktyzmu. Przedstawienie nie powinny pełnić celów 
rozrywkowych, ale – jego zdaniem – zabawy oczywiście unikać nie należy, 
teatr bowiem zrodził się z wyobraźni, wspiera się na ruchu, słowie i rytmie 
i jest zabawą dla wszystkich: dla widza, autora, reżysera i aktora. 

W swych pracach Komarnicki przedstawiał pełną, dojrzałą koncepcję 
dramatycznego koła młodzieżowego i sceny szkolnej, a także, podobnie 

650 Por.: Z. Kwieciński, Czarodziejstwo teatru, „Teatr Ludowy” 1962, nr 4, s. 197; por. też: 
Organizacja i Program Teatru Narodowego w Warszawie, ... S. Żeromski, (wypowiedźw 
ankiecie), „Przegląd Warszawski” 1925, z. 40, s. 360.

651 Pisząc tę książkę Komarnicki, był ciężko chory, tracił wzrok i dlatego musiał korzystać 
z pomocy uczennic, którym dyktował poszczególne rozdziały. Por.: B. Hajdukowicz, 
Lucjusz Komarnicki, pedagog i artysta, „Teatr Ludowy” R. 34 Wrzesień 1948, nr 9, s. 405;

652 Por. np.: L. Komarnicki, Rozmowy o teatrze III, „Teatr Ludowy” 1926, nr 1, s. 10–13; 
L. Komarnicki, Rozmowy o teatrze IV, „Teatr Ludowy 1926, nr 2, s. 24–31; Ostatni artykuł 
(pośmiertny) L. Komarnicki, Rozmowy o teatrze VI, „Teatr Ludowy” 1926, nr 3 s. 46–48. 
W 1926 roku Komarnicki zabierał głos w sprawie teatru szkolnego również na konfe-
rencji Warszawskiego Koła Tow. Nauczycieli Szkół Średnich. Por. Teatr szkolny, „Teatr 
Ludowy„ 1926, nr 4, s. 79 oraz w Łodzi. Por. „Muza” – teatrzyk szkolny, „Teatr Ludowy” 
1926, nr 2, s. 37.

653 L. Komarnicki, Teatr szkolny, „Muzeum” 1925, z. 1–2, s. 125.
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jak Cierniak, odrzucał znaczną część repertuaru i rozwiązań scenicznych 
dotąd powszechnie przyjmowanych w teatrze szkolnym. 

Według Komarnickiego teatr szkolny powinien „po swojemu” podejmo-
wać własne zadania, gdyż powinien pozostać odrębną instytucją posiadającą 
własny repertuar, własny styl gry i oprawę sceniczną654. Używanie przez 
Komarnickiego określenia „instytucja” nie oznaczało jednak, że propono-
wany przez niego teatr szkolny miał mieć – jak pisał później Józef Wroński 
– charakter instytucjonalny655. Wyżej wspomniałem, że laboratorium teatral-
ne miało być według Komarnickiego zespołem uczniów pracujących pod 
kierownictwem nauczyciela nad przygotowaniem występu. Mogła nim być 
luźna grupa, np. członkowie kółka teatralnego. Reżyseria w takim teatrze 
miała być dziełem zbiorowym młodzieży, gdyż nie powinno się jej zmuszać 
do obcowania z utworem przy pomocy pośredników. W „laboratorium” 
teatralnym młodzież przygotowywała scenariusze, dekoracje, rekwizyty, kom-
pozycje muzyczne. Uważał, że przedstawienia szkolne mogłyby się odbywać 
kilka, a nawet kilkanaście razy w roku. Próby powinny być niezbyt częste 
i zajmować niewiele czasu. Przedstawienie w takim teatrze byłoby czynem 
społecznym, za który odpowiedzialność brałaby na siebie młodzież. 

Pisząc o pracy aktora i o grze scenicznej Komarnicki odwoływał się 
do teorii Konstantego Stanisławskiego. Znał i śledził osiągnięcia wielkiego 
rosyjskiego reformatora teatru. W przypisach powołuje się na książkę W. 
Wolkensztejna „Stanisławskij” i artykuły M. Czechowa dotyczące metody 
Stanisławskiego656. 

Teatr szkolny Komarnickiego był samowystarczalny. Przedstawienia 
odbywały się w sali gimnastycznej, długiej i wąskiej (szerokość sceny nie 
przekraczała 5 metrów). Podstawową dekoracji, najczęściej nieskompliko-
wanej i operującej prostymi środkami, były kotary i ustawiane na podło-
dze podesty. Dużą wagę przywiązywano do właściwego rozplanowania 
przestrzeni scenicznej, koloru kotar i barwy świateł. „Brygada techniczna” 
dziewcząt szyła kostiumy. Ulubioną formą kostiumu była wykonana z ko-
lorowej satyny tunika – zwykła koszulka, dość krótka i bez rękawków, 
z małym wycięciem u szyi, w pasie ściągnięta gumką. Materiałem, który 
wykorzystywano przy wykonywaniu kostiumów, była też tektura, umoż-
liwiająca stworzenie do niektórych przedstawień strojów o charakterze 
kubistycznym – w trójkątach, trapezach i liniach geometrycznych przysto-
sowanych do postaci ludzkiej. Często uczennice plotły kostiumy ze sznurka 
obrzuconego błyszczącą nitką lub pomalowanego liworem. Do niektórych 

654 L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s 11.
655 Por.: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974, s. 12; por. 

też: L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 130; Z. Karłowska, dz. cyt., s. 11.
656 M. Czechow, O sistemie Stanisławskowo, „Gorn” 1919, ks. 2 –3; tenże, O rabotie aktiora 

nad soboj, „Gorn” 1919, ks. 4.
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przedstawień wprowadzono fantastyczne kolorowe peruki robione z szychu 
lub kolorowej wełny657. 

Koncepcja i nowatorska praktyka Komarnickiego wymagała przełamania 
wielu stereotypów i środowiskowych oporów. Nawet w szkole prowadzo-
nej przez Komarnickiego zdarzały się głosy sprzeciwu niektórych nauczy-
cieli uważających, że praca w teatrze szkolnym odbywa się kosztem ich 
zajęć. Czasami pojawiały się też, w istocie komiczne, głosy o szkodliwości 
teatru szkolnego. Komarnicki przytacza enuncjację jednej z poznańskich 
nauczycielek, która stwierdzała wręcz, że występy teatralne to czysty spirytus 
dla dziatek (...), przesyt, histeria i przedwczesna starość – oto skutki wido-
wisk teatralnych dla dzieci658. Niemniej przyjęte przez reformatora założenia 
stawały się coraz bardziej popularne i stopniowo, przynajmniej w części 
przyjmowane były przez coraz szerszą rzeszę nauczycieli wytyczając na 
przyszłość drogę rozwoju scen uczniowskich. 

W pewnej opozycji do poglądów Komarnickiego był nawet wielki 
zwolennik jego idei teatru szkolnego, Stefan Papée, który nie negując 
zasadności inscenizowania drobnych utworów poetyckich, występował 
przeciw radykalnemu usuwaniu z teatru szkolnego sztuk pisanych z myślą 
o scenie zawodowej. Nie usuniemy ich [...] – wyjaśniał – jak to doradza 
czynić prof. Komarnicki, bo nie chcemy pozbawiać naszej sceny tekstów 
doskonałych659. Papée zwracał uwagę, że obcowanie z tekstem uznanych 
autorów może przynieść uczniowi wiele korzyści, zachęcał do zaintere-
sowania się moralitetami, komedią stanisławowską, utworami Moliera, 
Corneille’a, Racine’a, nowelami Sienkiewicza, Żeromskiego, powieściami 
Kraszewskiego oraz współczesną literaturą polską. Z dużą przychylnością 
Papée odnosił się do podejmowanych przez Stefana Cybulskiego prób 
zainteresowania teatrów szkolnych komediami i tragediami twórców sta-
rożytnych. Jednocześnie sugerował, by efektem pracy scen szkolnych było 
organizowane z wielką starannością doroczne święto teatralne całej szkoły 
oraz skromne przedstawienia klasowe660. Podobnie Karłowska, przyjmując 
wiele z poglądów Komarnickiego, była jednak bliższa stanowisku Papée; 
uważała, że nie ma potrzeby eliminowania z repertuaru teatrów szkolnych 
wszystkich utworów pisanych z myślą o scenie zawodowej. Jej zdaniem 
specjalny repertuar należy wprowadzić dla młodzieży gimnazjalnej i ze 
starszych klas szkoły powszechnej, dla liceum natomiast w przeważającej 

657 Por.: B. Hajdukowicz, dz. cyt., s. 409–410.
658 L. Komarnicki, Teatr szkolny, Warszawa 1926, s. 9–10; por. też: T. Sivert, Teatr szkolny 

i jego rola wychowawcza, „Polonista” 1947, z. 1–2, s. 12.
659 S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego..., s. 51.
660 Tamże, s. 45; por. też: S. Cybulski, Przedstawienia teatralne w szkole, [w:] Wskazówki 

metodyczne dla programu gimnazjum państwowego. Filologia klasyczna. Gimnazjum 
wyższe, Warszawa 1927, s. 103–105; por. też: I. Michalska. G. Michalski, dz. cyt., s. 21.



158

liczbie wypadków wystarczą w zasadzie starannie dobrane utwory prze-
znaczone właśnie dla dorosłych661. 

Zaproponowane przez Lucjusza Komarnickiego zasady organizacji te-
atru szkolnego został zaakceptowane przez wielu nauczycieli. Po śmierci 
twórcy placówki, teatr szkolny Muza kontynuował działalność. Kierował 
nim następca na stanowisku Komarnickiego, dyrektor szkoły Marian Od-
rzywolski. Założeniem prowadzących, zgodnie z ideami Komarnickiego, 
teatr ten był swego rodzaju warsztatem pracy samokształceniowej, miał 
zachęcać dziewczęta do samodzielnych lektur i poszukiwań. W tym okre-
sie do teatru Muza należało ponad sto młodych dziewcząt662! Na początku 
roku szkolnego uświadamiano uczennicom, że Muza nie jest ani szkołą 
dramatyczną, ani miejscem do zdobywania środowiskowej popularności, 
lecz że teatr szkolny jest warsztatem pracy samokształceniowej. Podobnie 
jak i wcześniej czuwano nad tym, aby zapał reżysera nie tłumił wymagań 
pedagoga, ale również dbano o to, aby przesadna skrupulatność pedagoga 
nie mroziła twórczości reżysera663. W teatrze tym inscenizowano nie tylko 
pojedyncze wiersze czy piosenki, ale zestawiano je w większe całości, tzw. 
montaże. Były one tworzone przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
i wynikały z jej przeżyć osobistych, społecznych, naukowych. [...] W okre-
sie, gdy sprawa lotnictwa była bardzo atrakcyjna, kiedy stale mówiło się 
o challenge`ach, lotach w stratosferę, o nieudanej, ale mobilizującej pomoc 
wielu narodów wyprawie Nobilego, o Amundsenie, Skarżyńskim, Żwirce 
i Wigurze... – wtedy właśnie narzucił się młodzieży temat przedstawienia, 
które nazwano „Królowie przestworzy” – będąca wynikiem fascynacji mło-
dzieży tematyką lotnictwa. Widowisko „Bajka, baśń, klechda i legenda” było 
wynikiem dyskusji na lekcji języka polskiego. [...] „Szkoła w różnych krajach 
i wiekach” to rezultat reformy szkolnej, tworzenia się nowego gimnazjum 
i liceum. Widowisko „Moja ulubiona książka” powstało w wyniku propa-
gandy czytelnictwa, „Ludzie morza” to rezultat pobytu dziewcząt na kolonii 
wakacyjnej nad Bałtykiem. Wspomniane przedstawienie „szkoła w różnych 
krajach i wiekach”, którym kierowały nauczycielki – Natalia Landau i Hele-
na Silberzweig, byłe uczennice Komarnickiego, zostało odegrane na wiosnę 
1934 roku664. Nauczycielki Natalia Landau i Helena Silberzweig o swoich do-
świadczeniach z pracy w teatrze Muza pisały na łamach „Teatru w Szkole”665  

661 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości..., s. 27; por. też: Michalska I., Michalski G., 
dz. cyt., s. 22.

662 Por.: Z Kwieciński, Czarodziejstwo teatru, „Teatr Ludowy” 1962, nr 4, s. 199–200.
663 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 22–23.
664 Z. Kwieciński, Czarodziejstwo teatru, „Teatr Ludowy” 1962, nr 4, s. 199–200; por. też: 

(h.t.), Wystawa teatru szkolnego „Muza”, Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 22–23.
665 Por.: H. Silberzweig, N. Landau, Metoda i realizacja pracy w teatrze szkolnym, „Teatr 

w Szkole” 1937, nr 6, s. 133–149; por. też: N. Landauowa, Kilka refleksji na temat bie-
żących zagadnień teatru szkolnego, „Teatr w Szkole” 1937, nr 7–8, s. 193–203.
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przyczyniając się w ten sposób zarówno do popularyzacji tej sceny, 
jak i poglądów Komarnickiego. Autorki artykułu podkreślały zagad-
nienie samodzielności pracy uczennic, których zadaniem był wybór 
tematu przedstawienia, zdobycie potrzebnego do realizacji materiału 
literackiego i wiadomości, wykorzystanie tego materiału w czasie przy-
gotowań spektaklu i montaż całości666. W tym samym numerze „Teatru 
w Szkole” redakcja zamieściła również scenariusze przedstawień teatru 
Muza: „Szkoła w różnych wiekach i krajach”, „Scenka z życia żaków 
krakowskich”, „Obraz z życia młodzieży polskiej w szkole pod zaborem 
rosyjskim”, „Scenka z życia uczniów w internatowej szkole chińskiej”, 
„Scenka z życia uczniów w internatowej szkole angielskiej” i „Obrazek 
z życia dzieci żydowskich w małomiasteczkowym Chederze”. Warta 
podkreślenia jest zawarta w przytoczonych wyżej scenkach idea tole-
rancji i wiary w możliwość zbudowania lepszej doli narodom różnych 
ras667. Widać, że założony przez Komarnickiego teatrzyk szkolny Muza 
wciąż eksperymentował, poszukiwał nowych rozwiązań i wywierał 
wpływ na rozwój scen uczniowskich w Polsce aż do końca omawianej 
epoki. 

Równolegle z Komarnickim i w tym samym duchu artystyczne prace 
z młodzieżą szkolną prowadził Stanisław Baziński, który inscenizował 
m.in. legendę „O zbóju Madeju”668. Drogą wytyczoną przez Komarnickiego 
poszło też wielu innych działaczy teatrów szkolnych. W znanym przed 
wojną Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Szycach pod Krakowem 
rozwijał się tzw. „teatr z głowy”. Tam Zofia Solarzowa pracując z dorosłą 
młodzieżą wiejską opowiadała o niedolach i radościach wiejskiego życia, 
a uczestnicy kursu na bazie tych opowieści grali przedstawienie w formie 
swobodnej improwizacji. Pisarz i publicysta lewicowy, Adam Polewka, au-
tor głośnego później widowiska „Igrce w gród walą”, pracując w Szycach, 
w swym „teatrze z głowy” sięgnął też do doświadczeń Komarnickiego. Idąc 
jego śladami lansował w teatrze szkolnym zarówno odrębny repertuar, jak 
i inną niż w teatrach zawodowych grę i oprawę sceniczną. Kierował się 
przekonaniem, że teatr szkolny, którego udziałem jest możliwie najlepsze 
naśladownictwo gry zawodowego aktora (...), nie ma żadnej wartości wy-

666 Por.: H. Silberzweig, N. Landau, Metoda i realizacja..., s. 133 i n.
667 Szkoła w rożnych wiekach i krajach, „Teatr w Szkole” 1937, nr 6, s. 149–151; Scenka 

z życia żaków krakowskich, „Teatr w Szkole” 1937, nr 6, s. 151–154; Obraz z życia 
młodzieży polskiej pod zaborem rosyjskim, „Teatr w Szkole” 1937, nr 6, s. 154–158; 
Scenka z życia młodzieży w internatowej szkole chińskiej, „Teatr w Szkole” 1937, nr 6, 
s. 158–164; Scenka z życia młodzieży w internatowej szkole angielskiej, „Teatr w Szkole” 
1937, nr 6, 164–169; Obrazek z życia dzieci żydowskich w małomiasteczkowym Chederze, 
„Teatr w Szkole” 1937, nr 6, s. 169–173; Obrazek z życia dzieci żydowskich..., s. 173.

668 Por.: Z. Kwieciński, Tatr samorodny..., s. 34.
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chowawczej669. W roku szkolnym 1930/31 Polewka wraz ze Zdzisławem 
Kwiecińskim organizował eksperymentalne przedstawienia samorodne 
(np. „O chłopie, co szukał diabła” z młodzieżą klasy VII Publicznej Szkoły 
Powszechnej im. Śniadeckiego w Krakowie)670. W ten sposób „teatr labo-
ratorium” i „teatr z głowy” otworzy drogę do „teatru samorodnego”. 

Wpływ Komarnickiego wyraźnie widać w koncepcjach teatru szkolnego 
Hipolity Gnoińskiej, która w pracy z dziećmi niepotrafiącymi jeszcze czytać 
stosowała metodę deklamowania wierszy dostosowując ich dobór do aktu-
alnych przeżyć dzieci671. Jej myśl podjął Ładosz672 – zalecał, aby w szkole 
powszechnej przez dramatyzowanie lekcji elementy teatralne wprowadzić 
do nauczania. W latach trzydziestych, wraz z wejściem w życie nowych 
programów szkolnych zalecenie to stało się obowiązkiem dla większości 
nauczycieli. Postulat ten wprowadzał w życie m.in. Jan Witek673. 

Niektórzy uczniowie i naśladowcy Komarnickiego ograniczyli niestety 
zakres oddziaływania teatru szkolnego zwracając uwagę jedynie na prze-
życia estetyczne. Nie można jednak zgodzić się ze stwierdzeniem Stefana 
Papée, który po drugiej wojnie światowej pisał: Rola wychowawcza teatru 
szkolnego uległa więc ograniczeniu i może dlatego nie był on doceniany 
należycie przez władze szkolne i polityczne, które nie widziały w nim sku-
tecznej pomocy w wychowywaniu obywatela674. Przeczy temu dalszy rozwój 
scen uczniowskich w dwudziestoleciu. 

669 A. Polewka, Teatr szkolny samorodny i jego wartość wychowawcza, „Chowanna” 1929, 
z. 4, s. 219–231; por. też: Zofia Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, 
Poznań 1937, s. 21.

670 Termin „teatr samorodny” jako pierwszy wprowadził w Polsce Wacław Budzyński na 
lamach „Teatru Ludowego” w 1922 roku. Jego zdaniem, teatr szkolny powinien być 
miejscem swobodnej ekspresji dzieci – powinien być teatrem samorodnym. Por.: W. 
Budzyński, Teatr bajek, „Teatr Ludowy” 1922, nr 3, s. 33–37; Określenia teatr samorodny 
użył też już w 1923 roku Jędrzej Cierniak w artykule „Mała aktorka”. Pisał: tutaj mamy 
do czynienia ze zjawiskiem zabawy tak teatralnej i tak samorodnej, wykwitającej swo-
bodnie z duszy. J. Cierniak, Mała aktorka, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 93–94. Więcej 
na temat teatru samorodnego w rozdziale III.

671 Por.: H. Gnoińska, Nauczanie wierszy w 1-ym oddziale szkoły powszechnej, wyd. 2, 
Warszawa 1932.

672 Por.: H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca 
Szkolna” 1929, nr 3, s. 74–77.

673 Por.: J. Witek, Zagadnienie teatralizacji w kl. I, „Życie Szkolne” 1933, nr 12 (130), 
s. 504–508, 1934, nr 2 (132), s. 65–70, nr 3 (133) s. 114–117 i nr (134), s. 158–160.

674 Por.: S. Papée, Drogi rozwoju teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, s. 378; 
por. też: S. Papée, Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 414; 
AZGZNP, sygn. 1/318, Sprawozdania z działalności ognisk ZPNSP za lata 1926–1927. 
[Sądzę (biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę na temat stosunku władz oświatowych 
Drugiej Rzeczypospolitej do spraw teatru szkolnego), że na tak ostrą ocenę Papéego 
mogło mieć wpływ nastawienie ówczesnych władz PRL do dorobku dwudziestolecia 
międzywojennego].
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Podobne do Komarnickiego stanowisko w kwestii organizacji scen 
uczniowskich zajęli później autorzy i autorki wielu publikacji poświę-
conych teatrowi dziecięcemu, pojawiających się na łamach czasopism 
pedagogicznych i metodycznych. Choć wykracza to poza cezurę czasową 
wyznaczoną tej części wywodu, w kontekście dokonań Komarnickiego 
trzeba przynajmniej w paru słowach wskazać ich promieniowanie. Otóż 
w latach trzydziestych Zofia Niemojewska-Gruszczyńska pisze: W teatrze 
szkolnym kwestia wyniku efektywności widowiska nie jest najważniejsza. 
Ona bowiem często zależy w znacznej mierze od przypadku, okoliczności 
specjalnie pomyślanych. Dla celów wychowawczych największe znaczenie 
mają prace przygotowawcze675. Helena Tyrankiewiczowa przekonywała 
nauczycieli-reżyserów, by starali się odróżniać wartość wspólnie z dzieć-
mi wykonanej pracy od często mało efektownych pokazów publicznych 
przedstawień sceny szkolnej. Założenia Komarnickiego realizowała w swej 
praktyce szkolnej676. Pod koniec epoki teorie Komarnickiego wysoko oce-
niła Stefania Wortman. Pomyślmy o tych możliwościach pracy zespołowej, – 
pisała – jakie otwierają się w tego rodzaju teatrze szkolnym, i przypomnijmy 
sobie typowy teatr amatorski z okropnymi komedyjkami, dającymi pole do 
popisu kilkorgu dzieciom, podczas gdy reszta klasy patrzy na to głodnymi 
oczami; pomyślmy o systemie „gwiazd” pokutujących także w różnych 
powieścidłach, gdzie bohaterka gra znakomicie główną rolę w teatrzyku 
amatorskim i cudnie wygląda ku zazdrości koleżanek... Porównajmy to 
teraz z pracą w „laboratorium teatralnym”, jak zwał swój teatrzyk Komar-
nicki, gdzie nie było „gwiazd” i dzieci upośledzonych. Dzieci pozbawione 
zdolności aktorskich mogły [...] być ważne i potrzebne w innych dziedzinach 
teatru677. W roku 1938 Zdzisław Kwieciński pisał: stwierdzić trzeba, iż re-
zultaty przemyśleń teoretycznych i osiągnięć praktycznych Komarnickiego 
oddziaływają twórczo i zapłodniająco na wszelkie poczynania w zakresie 
teatru szkolnego aż do dnia dzisiejszego nie tracąc na swej aktualności678. 

Recepcja programu Komarnickiego nie była jednak powszechna i wy-
magała promocji, skoro w 1933 roku zwolenniczka jego koncepcji Blanka 
Kutnerówna stwierdzała, że wciąż za mało zwraca się uwagi na wartość 
pedagogiczną teatru i stąd bierze początek owo smutne i wręcz karygod-
ne zjawisko, że teatr szkolny w praktyce zamienia się najczęściej w teatr 
w szkole, czyli naśladownictwo teatru dla dorosłych679. 

675 Z. Niemojewska-Gruszczyńska, Zasady prowadzenia teatru szkolnego, „Gimnazjum” 1935, 
nr 5, s. 167.

676 Por.: H. Tyrankiewiczowa, Jak piąta klasa obmyśliła inscenizację, „Teatr w Szkole” 
1938/39, nr 4–5, s. 87–92.

677 S. Wortman, Teatr szkolny Lucjusza Komarnickiego, „Teatr w Szkole” 1937/38, nr 1, 
s. 15.

678 Z. Kwieciński, Teatr w Polsce. Teatr szkolny, „Scena Polska” 1938, nr 4, s. 903.
679 B. Kutnerówna, O teatrze szkolnym, „Polonista” 1933, z. II, s. 71.
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Niektórzy z krytyków Komarnickiego zarzucali mu, że projektowane 
przezeń inscenizacje pieśni i utworów poetyckich do użytku szkolnego 
nie są teatrem. Zdaniem Henryka Ładosza jednak to właśnie fakt wyko-
rzystywania pieśni i utworów poetyckich do inscenizacji przemawiał na 
korzyść tego pedagoga680. 

Po ponad trzydziestu sześciu latach od wystąpienia Lucjusza Komar-
nickiego, jego stosunek do repertuaru spotkał się z dość ostrą krytyką 
ze strony Zdzisława Kwiecińskiego, który z historycznej już perspektywy 
uważał, że w repertuarze Komarnickiego zabrakło wielkiej problematyki 
narodowej i społecznej, brak było w niej zagadnień aktualnych. W insce-
nizacjach teatru Muza zbyt mało rozbudowana była intryga dramatyczna, 
a krótkie teksty nie pozwalały młodzieży w pełni się wypowiedzieć. Ich 
realizacja odpowiadała natomiast możliwościom odtwórczym młodzieży, 
a przygotowanie nie zajmowało zbyt wiele czasu. Zdaniem Kwiecińskiego, 
Komarnicki nie wspominał nigdzie, że „inscenizacje” są nieraz trudniejsze 
do opracowania i zagrania niż gotowe sztuki dramatyczne681. 

Krytyka i polemiki wokół koncepcji Komarnickiego nie powinny umniej-
szać jego zasług. Reforma twórcy Muzy dotyczyła zwiększenia zakresu 
i zmienienia kierunku wykorzystania teatru szkolnego w procesie dydak-
tycznym i wychowawczym szkoły, w jakimś stopniu też przyczyniała się do 
podejmowania prób korzystania z metod teatralnych (teatralizacji) w czasie 
zajęć lekcyjnych. Koncepcje Komarnickiego w znacznej mierze zaważyły 
na kierunku rozwoju teatru szkolnego w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. W 1937 roku Zofia Karłowska pisała: z czasem jednak zapomniano 
o sztukach klasycznych grywanych przez młodzież, zapał do przedstawień 
ludowych znacznie się zmniejszył, wpływ Komarnickiego pozostał niezmie-
niony lub można, by nawet powiedzieć, że się z dnia na dzień potęgował682. 

Pisząc o próbach reform w teatrze szkolnym wspomnieć trzeba również 
o ewolucji w ramach istniejących już w okresie staropolskim „sądów szkol-
nych”. Pojawiły się one ponownie w praktyce szkolnej pod nazwą „sądy 
inscenizowane” w drugiej połowie lat dwudziestych Forma ta rozwijała się 
wraz ze wzrostem samorządności uczniowskiej. W jednej ze szkół po-
wszechnych w Warszawie, w której istniała sekcja dramatyczna, uczniowie 
rozpatrywali w konwencji sądu „sprawę” swoich dwóch kolegów, którzy 
po raz trzeci bili się między sobą. Prokuratorami, obrońcami, sędziami 
i świadkami byli uczniowie. Wychowawca, kierowniczka i opiekunka sie-

680 Por.: H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca 
Szkolna” 1929, nr 3, s. 74.

681 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru..., s. 21; por. też: Z. Kwieciński, 
Czarodziejstwo teatru, „Teatr Ludowy” 1962, nr 4, s. 198–199.

682 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 15.
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dzieli obok na krzesłach w charakterze obserwatorów683. Inną formą „sądów 
szkolnych” były sądy nad znanymi postaciami historycznymi, lub literackimi. 
7 marca 1927 roku w sali gimnazjum M. Chwolesa w Warszawie odbył się 
sąd literacki nad postacią tytułową „Konrada Wallenroda” Mickiewicza684. 

W drugiej połowie lat dwudziestych zauważamy też pierwsze próby 
wykorzystywanie metod teatralnych w czasie lekcji. Już w 1923 roku we 
„Wskazaniach metodycznych dla nauczycieli historii w szkole powszechnej” 
Alojzy Wanczura nawoływał nauczycieli historii, by ich lekcje nie ograni-
czały się do werbalizmu. Proponował wprowadzenie w miejsce opowia-
dania dramatyzacji: lepiej jest kazać uczniom dany fakt udramatyzować 
i przeprowadzić odpowiedni dialog występujących osób685. W 1925 roku 
na łamach „Pracy Szkolnej”, pisma propagującego ówczesne osiągnięcia 
metodyczne w pedagogice, znajdujemy artykuł dotyczący tego zagadnienia. 

Nauczycielka języka polskiego opisuje lekcję, w czasie której realizowała 
inscenizacje zdań lub fragmentów tekstu, by w formie zabawy utrwalić 
wśród uczniów klasy II szkoły powszechnej pojęcie o częściach zdania. 
Polecała swym uczniom inscenizować zdania, np. „O porządnym i niepo-
rządnym uczniu”, bądź odwrotnie – zgadywać, co mają wyobrażać te lub 
inne żywe obrazy, np. „Czysta dziewczynka idzie na spacer” – „Brudna 
dziewczynka zostaje w domu”686. Były to jednak wypowiedzi odosobnione; 
udokumentowanych przykładów wykorzystywania teatru w czasie zajęć 
lekcyjnych w tej dekadzie było bardzo niewiele. Dramatyzacje w czasie 
zajęć lekcyjnych szerzej rozwiną się dopiero w drugiej dekadzie w związku 
z reformą oświaty z 1932 roku. 

W odrodzonej Polsce szybko dostrzeżono możliwości, jakie daje wy-
korzystanie teatru szkolnego i metod teatralnych w praktyce dydaktycznej 
i wychowawczej szkoły. Pojawiły się nowe koncepcje i propozycje reform, 
które wzbudziły szeroką dyskusję w środowiskach pedagogicznych i na 
łamach prasy. Idee Komarnickiego staną się swego rodzaju wytycznymi 
dla teoretyków i działaczy scen uczniowskich w następnych latach. Wiele 
z jego poglądów zachowuje aktualność do dzisiaj. 

683 Por.: Sąd (Obrazek), „Życie Szkolne” [dawniej „Wiadomości Szkolne”] 1927, nr 1, s. 11–12.
684 Por.: Gri-Gri, Sąd literacki nad „Konradem Wallenrodem”, „Pochodnia Uczniowska” 

(dodatek uczniowski do pisma „Życie Szkolne”) 1927, s. 16.
685 A. Wanczura, Wskazania metodyczne do nauki historii w szkole powszechnej, Lwów 

1923, s. 31.
686 R. Warszawska, Wytwarzanie pojęcia o częściach zdania w kl. II szkoły powszechnej, 

„Praca Szkolna” 1925, nr 1, s. 19–20.
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Janusza Korczaka teatr szkolny 

Wśród reformatorów teatru szkolnego należy wyeksponować działalność 
pedagogiczną wybitnego artysty i pedagoga Janusza Korczaka. Był on 
zwolennikiem pedagogiki naturalnej. Uważał, że wszelkie oddziaływanie 
wychowawcze powinno być dostosowane do naturalnego i spontaniczne-
go rozwoju jednostki687. Był tym, który wniósł do pedagogiki światowej 
w sposób tak pełny (w teorii i praktyce) kwestię podmiotowości dziecka 
w procesie wychowawczym. Z właściwą sobie rozległością horyzontów 
dostrzegał różne aspekty złożonego pedagogiczno-społecznie zjawiska 
jakim jest teatr dziecięcy. Podobnie jak wcześniej Rabindranath Tagore, 
Korczak widział w dziecku twórcę, poetę, dla którego również teatr może 
być ważną formą ekspresji artystycznej. Założenia teoretyczne realizował 
w praktyce pedagogicznej. Niestety wiele śladów tej działalności zaginęło 
w pożodze wojennej. W prowadzonym przez Korczaka Domu Sierot or-
ganizowano w latach 1924–32 przedstawienia świąteczne (z okazji świąt 
Chanuki). Składały się na nie monologi, dialogi, skecze i wierszyki, których 
tematem były przeważnie sceny z życia bursy, a bohaterami najczęściej 
wychowawcy i wychowankowie. Można [w nich było] żartować z suro-
wych dozorców, zwierzchników, władzy688 – pisał Korczak. Teatrzyk ten 
pełnił funkcje i rozrywkowe i wychowawcze. Przedstawienie Bursy było 
śliczne, wiele uczuć wzbudziło. Sprzecznych, wesołych i smutnych zara-
zem, dobrotliwych, rzewnych. Od sceny ku widowni powiało ciepłem689. 
O teatrzyku dziecięcym w Naszym Domu Maria Falska pisała: Przedsta-
wienia cyrkowe i teatralne przechodziły ewolucję, ciekawą, lecz zachowały 
także swój charakter pierwotny: samorodnej twórczości dzieci. By mogła 
ona być rzeczywiście spontaniczna, teatr musiał być sposobem spędzania 
czasu przez dziecko wybieranym a nie narzuconym. W Domu Sierot do-
browolność udziału w przedstawieniach gwarantowana była nawet regu-
laminem. A była bursistka wspomina, iż Korczak wierzył, że w aktorstwie 
dzieci wyżywają swój wewnętrzny świat fantazji, marzeń, swoje tęsknoty 
za dobrem, pięknem, przygodą. 

[...] teatr jest ważnym doświadczeniem społecznym, które może odegrać 
istotną rolę w procesie wychowania. Na przykład teatr zorganizowany przez 
Korczaka na koloniach letnich pomagał zintegrować dość przypadkową 
przecież grupę dzieci, stwarzając równocześnie nowe formy kontaktu ze 

687 Por.: E. Krochmalska-Gawrosińska, Henryk Rowid, kreator idei pedagogicznych w Polsce 
okresu Dwudziestolecia, Piotrków Trybunalski 2005, s. 60.

688 J. Korczak, Przedstawienie świąteczne, [w:] Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe 
źródła, wybór Maria Falkowska, Warszawa 1983, s. 228.

689 Tamże, s. 229.
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środowiskiem – w tym przypadku z okoliczną ludnością. Jeszcze wyraźniej 
te właśnie walory „sytuacji teatralnej” wykorzystywane były na terenie do-
mów Korczakowskich. Przedstawienia w jakimś stopniu przeciwdziałały 
izolacji zakładów, ułatwiały spotkania z rodzinami dzieci, dziećmi „po-
zazakładowymi”. 

[...] Teatr, przez swą naturalną atrakcyjność, obrazowość, silną iden-
tyfikację z bohaterem itp., ma ogromne znaczenie dla samowychowania, 
samoedukacji. O docenianiu przez Korczaka i tych pedagogicznych moż-
liwości teatru dzieci świadczą chociażby scenki z „Dziecka salonu” czy 
„Sławy”, w których bohaterowie przygotowując udramatyzowane fragmenty 
lektur właśnie dzięki swemu miniteatrzykowi docierają do istotnych war-
tości kulturowych690. 

W wydanej w 1927 roku opowieści „Sława” Korczaka znajdujemy scenę 
teatrzyku dziecięcego zorganizowanego przez dzieci podwórka. Celem ich 
„przedstawienia” było zebranie środków na palto dla koleżanki691. Widać 
wyraźnie, że Korczak dopuszczał organizowanie przedstawień w celach 
charytatywnych. 

Z punktu widzenia pedagogicznego bardzo ciekawym eksperymentem 
była, zaproponowana i realizowana przez Janusza Korczaka, reforma 
w zakresie „sejmików i sądów szkolnych”. W pewnej mierze nawiązywała 
ona aż do XVIII-wiecznej tradycji Stanisława Konarskiego, który wprowa-
dził jako temat „rozpraw” aktualne zagadnienia polityczne i społeczne. 
Później śladem szkół pijarskich w podobnym kierunku podążyli jezuici. 
Korczak w prowadzonych przez siebie zakładach znalazł dla sejmów 
i sądów szkolnych inne zadanie. Właściwie przestały być one u Korczaka 
teatrem, zabawą. Sądzę, że w tworzeniu koncepcji sejmiku dziecięcego 
i sądów Korczak – bardziej niż na wcześniejszych polskich doświadcze-
niach – wzorował się na założeniach Tagore, który jako pierwszy w szkole 
w Śantieniketan (Przybytku Pokoju) powołał samorząd uczniowski. Władzę 
wykonawczą reprezentował w nim Ogólny Sekretariat. Władza sądownicza 
regulowała sprawy dotyczące przekroczenia dyscypliny692. 

Wprowadzony przez Korczaka Sejm Dziecięcy, naśladując sejm w War-
szawie miał rozstrzygać problemy pensjonariuszy Naszego Domu – dzieci. 
Korczak pisał: my dorośli, wiemy dużo o dziecku, ale się możemy mylić. 
Ale dziecko wie, czy jest mu dobrze czy źle. Niech sejm sam radzi, co robić, 
żeby każdy mógł spokojnie się wyspać, spokojnie pomodlić, spokojnie zjeść, 
uczyć się i bawić. Niech sejm radzi sam, co robić, żeby jeden nie dokuczał 

690 J. Korczak, Życie i dzieło. Materiały z międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa 12–15 
października 1978, red. H. Kirchner, A Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 1982, s. 100.

691 Por.: J. Korczak, Sława, w przeróbce scenicznej J. Borowicz, Warszawa 1927, s. 11.
692 Por.: Z. Krawczyk, Rabindranath Tagore – poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i prak-

tyce wychowania, Warszawa 1990, s. 250–254.
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drugiemu693. Podobnie i w sądzie dziecięcym: młodzi „sędziowie”, „adwo-
kaci”, „prokuratorzy” toczyli prawdziwe rozprawy, których tematem były 
wykroczenia w ich świecie. W wyniku rozpraw zapadały prawdziwe wyroki 
(upomnienia, nagany, nagany publiczne, powiadomienie rodziny z groźbą 
usunięcia z zakładu, wydalenie z zakładu). W ten sposób sądy szkolne nie 
tylko przygotowywały młodzież do późniejszego życia w społeczeństwie, 
ale też pełniły bieżącą rolę wychowawczą694. 

Korczak był też autorem sztuk dla teatrzyku szkolnego, choć jak sam 
przyznawał, nie przywiązywał do tych tekstów większej wagi. Niestety, teksty 
tych sztuk nie zachowały się. Z opisów możemy wnioskować, że Korczak 
próbował w nich – mimo konwencjonalnej i nieskomplikowanej fabuły – 
przełamywać schematyczność anegdoty różnorodnością sytuacji scenicznych, 
dbał o didaskalia, tonował dydaktyzm treści realizmem obrazowania. 

Jedyną pełnospektaklową sztuką Korczaka dla teatru dziecięcego były 
„Dzieci podwórka”695. Wychowanek bursy, surowy recenzent „Małego 
Przeglądu”, czyli przedstawiciel najbardziej zainteresowanych, ocenił sztukę 
jako w sumie udaną696. Niestety, brak tekstu uniemożliwia nam dziś jego 
ocenę i interpretację. 

Korczak doceniał również znaczenie przedstawień dla szkół granych 
na scenach zawodowych. Na łamach „Małego Przeglądu” z żalem wspo-
minał o zamknięciu organizującego m.in. i takie przedstawienia Teatru im 
Bogusławskiego. Pisał, że z powodu organizacji przedstawień dla dzieci 
w teatrze Niewiarowskiej (otwartym w 1925 roku) w niedzielę o godz.12 
nie mogą z nich korzystać uczące się w tym czasie dzieci żydowskie697. 

Nie sposób wyjść tu na moment poza chronologię wydarzeń i nie 
przypomnieć, że dziecięcy teatr spod ręki Korczaka nabrał szczególnego 
znaczenia w czasie okupacji hitlerowskiej, w getcie. Słynne przedstawie-
nie „Poczty” Rabindranatha Tagore oraz komentarz Korczaka, że należy 
nauczyć się przyjmować „anioła śmierci”, dowodzą najlepiej, że wierzył 

693 Por.: J. Korczak, Sejm i sąd. [ 1921 – „Nasz Dom” (z „Gazetki Świątecznej”)], [w:] J. Kor-
czak, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, Warszawa 2003, s. 238.

694 Por.: J. Korczak, Kodeks Sądu Koleżeńskiego w Naszym Domu w Pruszkowie („Nasz 
Dom”), [w:] J. Korczak, Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci, Warszawa 2003, 
s. 241–245; J. Korczak, Jak kochać dziecko, Warszawa-Kraków 1948, s. 159–160 i 164–165.

695 Pierwotny tytuł „Dzieci słońca”, premiera 12 marca 1933 w teatrze „Morskie Oko”, reż. 
T. Wysocka. Por.: M. Jaworski, Janusz Korczak w teatrze, „Dialog” 1973, nr 7, s. 126

696 M. Jaworski, dz. cyt., s. 126; por. też: M. Ciesielska, Zainteresowania i poszukiwania 
teatralne Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzyna-
rodowej Sesji naukowej. Warszawa 12–15 października 1978, pod red. H. Kirchner, A. 
Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 1982, s. 100; M. Rogowska-Falska, Zakład wychowawczy 
„Nasz Dom”. Szkic informacyjny, Warszawa 1928, s. 29; J. Korczak, Pisma wybrane, 
t. IV, Warszawa, 1978, s. 424.

697 Por.: Jawan [J. Korczak], Teatr, „Mały Przegląd” 1926, nr 297, s. 6.
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on, iż teatr potrafi unaocznić, a tym samym zbliżyć dzieciom najdrama-
tyczniejsze nawet sprawy698. 

Teatr ludowy i jego wpływ na teatr  
szkolny – Jędrzej Cierniak 

Jedną z ważniejszych inicjatyw społecznych mających wpływ na rozwój 
teatru szkolnego w dwudziestoleciu międzywojennym był teatr ludowy, 
który w życiu kulturalnym społeczeństwa polskiego odgrywał dużą rolę 
już w XIX wieku, a z czasem jego znaczenie jeszcze wzrosło. Wynikało to 
w dużej mierze z tego, że w ówczesne Polsce warstwa chłopska stanowiła 
zdecydowaną większość narodu. Pochodzący ze środowisk chłopskich 
przedstawiciele polskiej inteligencji uważali, że w kraju o takiej strukturze 
i takich tradycjach kultura chłopska nie może być lekceważona i powinna 
znaleźć poczesne miejsce w kulturze narodowej699. Teatr ludowy stał się 
dla działaczy chłopskich jednym z bardziej popularnych środków propago-
wania kultury ludowej. Znaczenie teatrów ludowych doceniały też władze 
szkolne. Uważano, że dają bardzo piękne efekty i dlatego mogą odegrać 
dużą rolę w pracy nad wychowaniem obywatelskim obecnego pokolenia700. 
Zainteresowanie władz szkolnych tą formą działalności wynikało też z wagi, 
jaką ministerstwo przywiązywało do spraw kształcenia dorosłych Z powo-
du znacznego zapóźnienia edukacyjnego społeczeństwa polskiego oświata 
pozaszkolna w dwudziestoleciu międzywojennym była niezwykle ważnym 
zadaniem. Na przykład tylko na terenie województwa lubelskiego w 1938 
roku aż 1/3 ludności (33,4%) w wieku powyżej 10 lat była analfabetami 
lub półanalfabetami701. 

698 Por.: M. Jaworski, dz. cyt., s. 126. W getcie warszawskim 28 grudnia 1941 roku Janusz 
Korczak wystawił też opracowane przez siebie widowisko dla dzieci „Nadejdzie godzina”. 
Por. tamże, s. 126.

699 Podobny proces przebiegały i podobne poglądy głoszono w tym okresie również w in-
nych państwach, w których była zbliżona struktura społeczna (kraje półwyspu Bałkań-
skiego, czy Japonia).

700 Temat [J. Cierniak], Rola teatru ludowego w wychowaniu obywatelskim, „Dziennik Urzę-
dowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1932, nr 1 (37), s. 20.

701 Por.: J. Oboźny, Teatr w budynkach szkolnych, „Teatr Ludowy” 1923, nr 1, s. 7–8; por. 
też.; Okólnik Ministerstwa W. R. i O. P. z 23 lutego 1922 roku, nr 322 (22 OP): Do 
Dyrektorów Departamentów I, II, III, IV. Kuratorów Okręgów Szkolnych: Krakowskiego, 
Lwowskiego, Łódzkiego, Nowogródzkiego, Poleskiego, Pomorskiego, Poznańskiego i Wo-
łyńskiego w sprawie Oświaty Pozaszkolnej, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 26 lutego 
1922, nr 9 (78), poz. 129, s. 258; por. też: J. Szteliga, Z oświaty pozaszkolnej w woj. 
lubelskim, „Praca Oświatowa” 1938, nr 2, s. 87.
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W Niemczech pojęcie Volkstheater wiązano z teatrem amatorskim 
w ogóle, w Polsce pojęcie „lud” wiązało się głównie ze środowiskiem 
wiej skim, ale teatry ludowe i u nas działały nie tylko na wsi. Zdzisław 
Kwieciński teatr ludowy wiązał z kulturą chłopską, a Jędrzeja Ciernia-
ka uważał za ojca polskiego teatru chłopskiego702. W dwudziestoleciu 
międzywojennym pojęciu „teatr ludowy” nadawano dwojaki sens. Po 
pierwsze rozumiano je jako teatr dla ludu, po drugie jako teatr tworzo-
ny siłami ochotników z ludu – teatr ochotniczy703. Powiązania między 
teatrem ludowym i teatrem szkolnym dotyczyły zbieżności poglądów 
pionierów teatru szkolnego i ludowego, metod pracy i podobieństw 
w doborze repertuaru. Teatry ludowe, podobnie jak i szkolne, stop-
niowo odrzucały zarówno repertuar klasyczny704 (jako zbyt trudny dla 
wykonawców i widzów), jak i utwory dramatyczne pisane specjalnie dla 
ludu, które coraz powszechniej zaczęto uznawać za bezwartościowe. 
W teatrze ludowym propagowano głównie inscenizacje ludowych obrzę-
dów, pieśni, opowiadań, legend Folklor wkraczał również do szkoły705. 
Na temat wzajemnych związków szkoły i teatrów ludowych ciekawe są 
uwagi Józefa Grzywacza: po 1918 roku na wsi polskiej – pisał – brak 
było kadry instruktorskiej. W pierwszych latach niepodległości role in-
spektorów spełniali prawie wyłącznie nauczyciele. Nauczyciel inspirował, 
podsuwał odpowiednią literaturę, organizował próby i przedstawienia. 
Z pomocą nauczycielom przychodziła powiatowa administracja szkolna 
oraz organizacje oświatowe i gospodarcze, które organizowały kursy 
z zakresu teatru amatorskiego. I dalej, że poważny wkład w rozwój 
teatru amatorskiego wnieśli nauczyciele szkół powszechnych. Spełnia-
li oni nie tylko rolę opiekunów i instruktorów oświatowo-kulturalnych 
w wielu organizacjach, ale sami tworzyli własne zespoły teatralne. Do 
1928 roku teatry amatorskie powstały przy ogniskach ZPNSP w Daleszy-
cach, Suchedniowie, Chęcinach, Morawicy i Górnie (...). Przedstawienia 
wystawiane przez nauczycielstwo odbywały się w szkole. Najczęściej 
urządzano je na korytarzach, dzięki czemu oglądała je większa ilość 
widzów. Młodzież wiejska chętnie podpatrywała grę aktorów-nauczycieli 
i starała się wynieść z przedstawienia to wszystko, co mogło się przydać 
we własnym kółku teatralnym. Wielu młodych nauczycieli było członka-
mi kółek teatralnych przy różnych organizacjach. Nauczyciele występo-
wali w przedstawieniach organizowanych przez straż pożarną, „Wici” 

702 Por.: Z. Kwieciński, Teatr ludowy – teatrem kultury chłopskiej, „Teatr” 1946, nr 1–2, s. 31.
703 Por.: K. L. Koniński, Rodzaje teatru, „Teatr Ludowy” 1933, nr 12, s. 186. [W pracy tej 

używam pojęcia teatr ludowy tylko w drugim sensie. Wyjaśniając pojęcia, warto tu 
wspomnieć również o tym, że w pierwszych numerach „Teatru Ludowego” teatry szkolne 
określano „dziecięcymi”, pojęcie „teatr szkolny” pojawiło się nieco później].

704 Tu w sensie „wielki repertuar”.
705 Por.: Z. Kwieciński, Teatr w Polsce. Teatr szkolny, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 893.



169

Rozdział II – Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

i Związek Strzelecki706. Wprawdzie konstatacje Grzywacza odnoszą się 
do powiatu kieleckiego, ale jak zauważymy dalej, podobnie sytuacja 
przedstawiała się w innych regionach II Rzeczypospolitej. Związki te-
atru ludowego ze szkołą wynikały również z przyczyn ekonomicznych, 
głównie lokalowych. Budynki szkolne były bowiem często (zwłaszcza 
na wsi) jedynym miejscem dysponującym odpowiednio dużą salą. Orga-
nizowano w nich zajęcia oświaty pozaszkolnej, w których sceny ludowe 
były jednym z ważnych elementów707. 

Teatr ludowy u progu Drugiej Rzeczypospolitej odszedł już od koncepcji 
teatru anczycowskiego – „teatru dla ludu”708. W miejsce teatru realizowa-
nego przez nielicznych zawodowych artystów powstawał teatr tworzony 
przez szerokie rzesze miłośników sceny i artystów– amatorów, wśród któ-
rych coraz aktywniejsza stawała się wywodząca się z różnych środowisk 
młodzież. Krytyka teatru anczycowskiego rozpoczęła się już w roku 1909 
na forum Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w dwudziestą piątą 
rocznicę śmierci Władysława Anczyca. Doceniając dotychczasowe osiągnię-
cia teatrów ludowych, które od połowy XIX wieku rozwijały działalność we 
wszystkich zaborach, a zarazem zasługi obywatelskie i literackie samego 
Anczyca, podkreślano jednakże, że świadomość chłopów uległa znacznej 
przemianie, lud rozrósł się w mocy, dojrzał politycznie, już sam umie sobie 
radzić, radzi sobie coraz lepiej709. 

Koncepcja instytucjonalizacji teatru ludowego w Polsce powstała już 
przed pierwszą wojną światową. Pierwszy Związek Teatrów i Chórów Lu-
dowych powstał w Wilnie w 1893 roku, kolejny we Lwowie w 1907 roku. 
Założycielami Związku Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie byli 
m.in. Wilhelm Bruchnalski, Zygmunt Gargas, Adam Piatek, Feliks Gwiżdż, 
Lucjan Rydel, Ludwik Solski, Włodzimierz Tetmajer i Józef Jedlicz. Związek 
podejmował starania o wartościowy repertuar i podniesienie artystycznego 
poziomu ruchu amatorskiego. Jednakże ani ta organizacja, ani też kultu-
ralno-oświatowe stowarzyszenia kierujące ruchem amatorskim na Śląsku, 
w Poznańskiem czy na Warmii i Mazurach nie miały jasno sprecyzowanej 

706 J. Grzywacz, Oświata i kultura w powiecie kieleckim w latach 1918–1939, Kielce 1977, 
s. 93, 97–98.

707 Por.: J. Oboźny, Teatr w budynkach szkolnych, „Teatr Ludowy” 1923, nr 1, s. 3–8; por. 
też: Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1923 r. Nr 332 
(220 P) – Do Dyrektorów Departamentów I, II, II, IV i Kuratorów Okręgów Szkolnych: 
Krakowskiego, Lwowskiego, Łódzkiego, Poleskiego, Pomorskiego, Poznańskiego i Wołyń-
skiego w sprawie Oświaty Pozaszkolnej. „Dziennik Urzędowy...” Warszawa 26 lutego 
1922, nr 9 (78), poz. 129, s. 259.

708 Termin pochodzi od nazwiska dramaturga – Władysława Anczyca. Por.: A. Olcha, Ję-
drzej Cierniak i jego dzieło, [w:] J. Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego..., 
Warszawa 1963, s. 10–11.

709 Obchody Anczyca w Krakowie i we Lwowie, „Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” 
1909, nr 5–6.
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koncepcji teatru ludowego, odpowiadającej nowym potrzebom społecznym, 
które pojawiły się po roku 1918710. 

Po wojnie utworzono trzeci z kolei Związek Teatrów Ludowych w War-
szawie (1918), który miał stanowić organizację ogólnopolską. Do 1929 
roku powstało w Rzeczypospolitej ogółem dziesięć regionalnych Związków 
Teatrów Ludowych. W tym też roku – przy poparciu Ministerstwa Oświaty 
i istniejących wówczas regionalnych Związków Teatrów Ludowych – utwo-
rzono Instytut Teatrów Ludowych. Początk owo miał być tylko uzupełnia-
jącą Związki Teatrów Ludowych placówką naukowo-artystyczną, z czasem 
jednak zaczął pełnić głównie funkcje koordynujące i organizacyjne711.  
W ramach Związku Teatrów Ludowych utworzono w 1921 roku Sekcję 
Teatrów Robotniczych oraz Sekcje Teatrów Dziecięco-Szkolnych712. 

Związek Teatrów Ludowych z siedzibę w Warszawie z inicjatywy Adama 
Bienia i Jędrzeja Cierniaka podjął wysiłek kompleksowego zweryfikowania 
działalności amatorskich zespołów teatralnych. W pierwszej połowie 1927 
roku przygotowano i rozesłano do całego szeregu organizacji społecznych 
specjalny kwestionariusz sprawozdawczy. Celem organizatorów tej inicja-
tywy było zbadanie stanu ruchu amatorskiego, by na tej podstawie podjąć 
działania organizacyjne służące rozwojowi teatrów ludowych. 

Nadesłane odpowiedzi obrazują stan posiadania teatrów amatorskich, w tym 
szkolnych. Organizatorzy ankiety otrzymali 683 odpowiedzi, z których wyni-
ka, że w tym czasie istniało w Polsce 806 amatorskich zespołów teatralnych. 

L.P. RODZAJE ZESPOŁÓW 

Roze-
słano 

kwestio-
nariusze

Otrzy-
mano 
odpo-
wiedzi

% udzie-
lonych 
odpo-
wiedzi

1 Koła Młodzieży Wiejskiej Centralnego Związku 
Młodzieży

1700 277 16,25

2 Ochotnicze Straże Pożarne 5800 143 2,5

3 Ogniska Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych

1500 144 9,6

4 Koła i Sekcje Związku Teatrów Ludowych 300 22 7,33 

5 Zespoły polskie na emigracji 100 8 8

6 Gimnazja państwowe, komunalne i prywatne 800 41 5,1

710 Por.: A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło..., s. 11–12.
711 Por.: J. Cierniak, Organizacja teatrów ludowych w Polsce, „ Praca Oświatowa”, 1935, 

nr 2, s. 82–86; por. też: J. Cierniak, Z organizacji teatrów ludowych, „Praca Oświatowa” 
1937, nr 9, s. 513–520.

712 Por.: I. Michalska G. Michalski, dz. cyt., s. 102, por. też: T. Skoczek, Teatr, Kraków 1984, s. 29.
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7 Seminaria nauczycielskie 200 14 7

8 Szkoły rolnicze 120 13 11

9  Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 130 5 4

10 Okręgowe Związki Kółek Rolniczych 90 2 2,2

11 Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej 300 13 4,33

12 Koła Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1200 1 0,1

13 Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 60 – –

14 Koła Młodzieży Małopolskiego Związku Młodzieży 200 – –

15 Oddziały Związku Strzeleckiego 1500 – –

Razem: 14000 683 4,87713

713

Przy lekturze tej ankiety obrazującej stan posiadania zespołów teatral-
nych w 1927 roku, należy pamiętać, że działalność teatralna w szkole 
często miewała charakter doraźny, okolicznościowy i dlatego w latach 
poprzednich i następnych ilość tych zespołów była zapewne odmienna. 
Przygotowanie przedstawienia lub akademii z elementami inscenizacji nie 
musiało prowadzić do powstania stałej sceny młodzieżowej lub dziecięcej. 
Sprawy mają się podobnie w odniesieniu do zajęć lekcyjnych: wykorzy-
stywanie doświadczeń teatralnych, inscenizowanie wierszy, opowiadań, 
fragmentów prozy nie oznaczało przecież istnienia sceny młodzieżowej. 

Ciekawym zagadnieniem jest pochodzenie kierowników amatorskich 
zespołów teatralnych. Z przeprowadzonej w roku szkolnym 1932/33 ankiety 
(wprawdzie w okresie późniejszym, ale możemy założyć, że i w pierwszej 
dekadzie było podobnie) dotyczącej oświaty pozaszkolnej w Wielkopolsce 
i na Pomorzu wynika, iż główną rolę odgrywali tu nauczyciele, którzy 
stanowili 70,3 % ogółu animatorów ruchu teatralnego, resztę stanowili rze-
mieślnicy, urzędnicy, księża, robotnicy, organiści i przedstawicieli innych 
grup społecznych714. 

Wzajemne oddziaływanie teatrów ludowych i teatru szkolnego było nie-
wątpliwe i przebiegało na wielu płaszczyznach. Nauczyciele mogli korzystać 
z doświadczeń scen ludowych w zakresie poszukiwań repertuarowych, 
rozwiązań reżyserskich, aktorskich, opracowania scenografii, kostiumów. 
Ważne były również oddziaływania ideologiczne, głównie przez pismo „Te-
atr Ludowy”, w którym szczególną pozycję zajmował Jędrzej Cierniak. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości Cierniak zamieszkał w Warszawie, 
gdzie pracował jako nauczyciel, później jako inspektor i zastępca dyrek-

713 Teatr Ludowy w Polsce, opr. A. Bień i J. Cierniak, Warszawa 1928, s. 8.
714 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 85.
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tora Gimnazjum Wojciecha Górskiego. W szkole tej organizował drużyny 
teatralne, urządzał widowiska, międzyszkolne pokazy teatralne i taneczne, 
zawsze sięgając do zasobów sztuki ludowej. Wśród tych widowisk należy 
wyróżnić przygotowane przez młodzież w inscenizacji Cierniaka i pod 
jego kierownictwem „Wesele krakowskie”, które prezentowano również 
zagranicą715. 

Zdaniem Cierniaka, który był zwolennikiem koncepcji wychowania te-
atralnego młodzieży, teatr szkolny był jednym z ważniejszych ogniw pracy 
wychowawczej i dydaktycznej szkoły. Propagując teatr ludowy odrzucał 
jednak koncepcję teatru amatorskiego, którego rola ograniczałaby się do 
odgrywania po wsiach popularnych sztuk komicznych lub patriotycznych. 
Nie włączał do repertuaru nawet sztuk pisanych przez samorodnych au-
torów – chłopów. Wychodził z założenia, że pierwotne życie gromadzkie 
wsi wytworzyło i utrwaliło pewną ilość obrzędów-widowisk o charakterze 
właśnie dramatycznym, koncentrującym w sobie momenty ważniejszych 
przeżyć duchowych wspólnoty. Podkreślał integrującą rolę teatru, umożli-
wiającą pełniejsze poznanie przez młodzież uczestniczącą w pracy teatralnej 
zarówno poezji, muzyki, malarstwa, rzeźby, jak i architektury. Wskazywał 
szerokie możliwości repertuarowe teatrów ludowych i szkolnych. Od insce-
nizacji obrzędu ludowego będącego swego rodzaju religijnym misterium, 
przez korzystanie z legend, pieśni, tańca i muzyki, od recytacji utworu 
literackiego do dramatycznych przeróbek powieści, aż do własnego, na 
miarę potrzeb tworzonego dramatu o współczesnej tematyce i w nowej 
formie literackiej. Jędrzej Cierniak wyróżniał trzy wielkie cykle obrzędowe: 
pierwszy związany z przemianami w przyrodzie, któremu towarzyszą stałe 
zwyczaje, np. uroczyste rozpoczęcie orki czy zakończenie żniw; drugi cykl 
dotyczy indywidualnego losu człowieka – typowym obrzędem tego cyklu 
było zdaniem Cierniaka wesele; wreszcie trzeci – to obrzędy o charakterze 
ogólnospołecznym (np. dożynki). Autor „Franusiowej doli” wielokrotnie 

715 W 1927 roku w Bułgarii i Turcji, a w roku następnym do Jugosławii. W czasie pierw-
szej wyprawy „Wesele...” wystawiano cztery razy w Bułgarii (Warna, Tirnowo, Płowdiw 
i Sofia) i raz w Konstantynopolu. W Bułgarii przedstawienia odbywały się w salach 
teatralnych, w Turcji – w teatrze szkolnym w liceum. Wycieczki miały charakter nie 
tylko krajoznawczy, ale i propagandowy. Przedstawienie „Wesela...” poprzedzała wyko-
nywana przez młodzież polską część koncertowa, w czasie której odśpiewano hymny 
(bułgarski i polski), wygłoszono (w języku bułgarskim) odczyty o Polsce (uzupełnione 
przeźroczami), deklamowano wiersze bułgarskie i grano bułgarską muzykę (skrzypce 
i fortepian). Zazwyczaj po spektaklu swoje utwory przedstawiała młodzież miejscowa. 
W wyprawie do Jugosławii wzięli udział uczniowie ze szkół warszawskich i innych miast 
prowincjonalnych oraz nauczyciele (ok. 90 osób). Por.: J. Cierniak, Praca w naszych 
zespołach, „Teatr Ludowy” 1927, nr 5, s. 91–94; por. też: „Wesele Krakowskie” zagra-
nicą, „Teatr Ludowy” 1927, nr 3, s. 51; J. Cierniak, „Wesele Krakowskie” w Jugosławii, 
„Teatr Ludowy” 1928, nr 5, s. 95–99; por. też: A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło..., 
Warszawa 1963, s. 30.



173

Rozdział II – Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

akcentował sakralne znaczenie obrzędu, dlatego w swoich koncepcjach 
zawsze podkreślał odświętny charakter takich widowisk. W teatrze jednak 
dramatyzowane elementy kultury ludowej podlegały stylizacji, nie była to 
prezentacja autentycznego obrzędu, lecz jego synteza sceniczna. 

Wśród propozycji obrzędowych na szczególną uwagę, zdaniem Cier-
niaka, zasługiwało wesele. W 1926 roku wydał wspomniane wcześniej 
„Wesele krakowskie”. Później wielokrotnie powracał do wesela jako pro-
pozycji repertuarowej. Jedną z wersji „Wesela krakowskiego” młodzież 
kierowana przez Cierniaka wystawiła na Poznańskiej Powszechnej Wystawie 
Krajowej. Do widowisk tych sam komponował teksty, dobierał muzykę, 
a charakter ich i znaczenie objaśniał w licznych odczytach i pogadankach 
(także radiowych) oraz w artykułach716. W cyklu przedstawień o ludo-
wym charakterze stworzył jeszcze „Szopkę krakowską”, „W słonecznym 
kręgu” i – na motywach autobiograficznych – „Franusiową dolę”. Jest to 
złożona z pieśni ludowych, przyśpiewek i fragmentów baśni, opowieść 
sceniczna o grajku wioskowym. Obserwujemy całe jego życie – od chwili 
gdy aniołowie włożyli mu do kołyski skrzypeczki, aż po zgon, kiedy Franuś 
w empireach niebieskich cieszy aniołków rzewną zaborowską nutą717. Jest 
to utwór o wiejskiej niedoli, ale i o poezji chłopskiego życia. 

Gdy Cierniak inscenizował z młodzieżą wiejską i na rozlicznych kursach 
nauczycielskich swoje przedstawienia obrzędowe, w Gaci Przeworskiej 
działała Zofia Solarzowa, piękne pokazy dawał też teatr „Placówka żywego 
słowa” Janiny Górskiej718. W tym czasie znane już było „Wesele na Kur-
piach” w opracowaniu ks. Władysława Skierkowskiego, grano też misteria 
Schillera „Wielkanoc”, „Pastorałkę” i „Pochwałę pieśni”, które niewątpliwie 
wpłynęły na kierunek poszukiwań Cierniaka. 

Solarzowa wprowadziła do programu zajęć artystycznych Wiejskiego 
Uniwersytetu Ludowego719 w Szycach inscenizacje pieśni ludowych, tzw. 
„teatr z pieśni”720. Wypracowała tu także inną formę widowiska scenicznego 
– „sztuki z głowy”. Przygotowując widowisko nie opierano się o gotowy 

716 Por.: S. Pigoń, Jędrzej Cierniak. Jego umiłowania i prace, [w:] J. Cierniak, Zaborowska 
nuta..., s. 7–8.

717 S. Pigoń, Jędrzej Cierniak. Jego umiłowania i prace..., s. 9; por.: J. Wroński, Teatr szkolny 
i jego funkcja wychowawcza, Kraków 1974, s. 12–13; por. też: Z. Karłowska, dz. cyt., 
Poznań 1937, s. 9–13; A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło..., s. 26–27.

718 Por.: J. Zawieyski, O Jędrzeju Cierniaku, [w:] J. Cierniak, Zaborowska nuta, opr. J. Za-
wieyski, Warszawa 1988, s. 39; w sprawie oferty repertuarowej Cierniaka por.: I. Mi-
chalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 22. Michalscy uważają ofertę repertuarową Cierniaka 
za ciekawą, choć jednostronną.

719 Działał w latach 1924–1931.
720 Jako pierwszy formułę „teatru z pieśni” – określanego mianem „teatru laboratorium” – 

proponował Lucjusz Komarnicki; można też dostrzec podobieństwo między „teatrem 
z głowy” a teatrem samorodnym proponowanym w latach trzydziestych przez Zdzisława 
Kwiecińskiego. 
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tekst, ograniczając się jedynie do podania tematu i wspólnego opracowania 
koncepcji. Przedstawienie (sytuacje i charaktery postaci) tworzyli w czasie 
gry na scenie sami aktorzy. Tematem było jakieś wydarzenie wzięte z co-
dziennego życia wsi. Tak „teatr z pieśni”, jak i „sztuki z głowy” były wido-
wiskami wiążącymi się zarówno w swej treści, jak formie z życiem wsi721. 

W dwudziestoleciu międzywojennym istniał dość silny związek działa-
czy ruchu ludowego z artystami scen zawodowych. Warto tu wspomnieć 
o współpracy Jędrzeja Cierniaka z twórcami profesjonalnych teatrów i ich 
wzajemnych inspiracjach. Szczególny wpływ na jego poszukiwania wywar-
ła Reduta Juliusza Osterwy; w niej zaś zwłaszcza twórcze rezultaty Leona 
Schillera w inscenizowaniu pieśni i pastorałek ludowych. To pod tym 
wpływem Ciernak i inni działacze teatrów ludowych podjęli działania, by 
tworzyć taki teatr ludowy, który nie byłby nieudolnym naśladowaniem te-
atru zawodowego, ani też miernym naśladowaniem życia. Widoczne to jest 
zarówno w propagowanej przez Cierniaka koncepcji teatru ludowego, jak 
i w pracach podejmowanych przez Instytut Teatrów Ludowych. Inspirowani 
poszukiwaniami twórców Reduty, Jędrzej Cierniak i inni działacze teatrów 
ludowych zaczęli wprowadzać do tych teatrów zasady pracy zespołowej 
oraz rzetelnej pracy artystycznej i wychowawczej (np. zaczęli wprowadzać 
tzw. teatr „przeżywania”, jako przeciwstawienie teatru „przedstawiania”). 
Dążyli do likwidacji wszelkiego rodzaju sztampy, walczyli o teatr świadomy 
swej społecznej roli722. Doświadczenia Reduty przekazywał też jej były ak-
tor Jerzy Zawieyski723, który przez szereg lat bardzo blisko współpracował 
z Cierniakiem w organizacji różnorodnych kursów teatralnych, w czasie 
których upowszechniał m.in. redutowe metody wychowawcze. 

Jędrzej Cierniak postrzegał teatr szkolny jako swoiste laboratorium, 
w którym zespół teatralny przygotowywał wystawienie spektakli opartych 
o obrzędy, zwyczaje i zabawy ludowe. Inscenizowanie wesel krakowskich, 
wileńskich, świętokrzyskich, kurpiowskich, dożynek kujawskich, wielkopol-
skich czy sandomierskich oraz wieczornice poświęcone różnym regionom 
Polski miały zdaniem Cierniaka rozwijać fantazję dziecięcą i ukierunkować 
jej aktywność. 

721 J. Kowal, „Wici”. Powstanie i działalność społeczno-wychowawcza 1928–1939, Warsza-
wa 1964, s. 168; por. też: J. Zięba, Rozwój koncepcji teatru ludowego w dwudziestoleciu 
międzywojennym, „Literatura Ludowa” 1975, nr 2, s. 13.

722 Por.: A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło..., s. 10 i 14.
723 Jerzy Zawieyski kontakt ze Związkiem Teatrów Ludowych nawiązał w 1926 roku. Wów-

czas to, jako jego przedstawiciel, kierował ekspedycją teatralną do Polonii francuskiej. 
Po powrocie z Francji w 1927 roku objął kierownictwo artystyczne Związku i rozpo-
czął na łamach „Teatru Ludowego” publikację artykułów omawiających metodę pracy 
w zespole. W 1931 roku wszedł w skład komitetu redakcyjnego „Teatru Ludowego”. 
W tym samym roku objął kierownictwo Instytutu Teatrów Ludowych i został członkiem 
Zarządu Związku Teatrów Ludowych w Warszawie. Por.: J. Zięba, Ruch teatralny na 
wsi 1918–1939, Warszawa 1976, s. 200–201.
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Zagadnienie obrzędowości w teatrze ludowym było też podejmowane 
przez Instytut Teatrów Ludowych, którego działacze dążyli do tego, aby 
przedstawień ukazujących obrzędy nie spłycać przez „malowankowe” ich 
odtwarzanie. Obrzęd w transpozycji scenicznej powinien przejawiać się 
w formach hieratycznych, a nie realistycznych. Obrzęd weselny np. nie 
może być wodewilem ze śpiewami i tańcami, lecz powinien być podnie-
siony o rangi misterium, gdyż tylko wtedy zyska swój sens artystyczny724. 

W okresie dwudziestolecia w wielu miejscowościach zespoły amatorskie, 
szczególnie ludowe i szkolne, inscenizowały obrzęd sobótek, posługując się 
materiałami zapisanymi głównie przez Kolberga i Glogera. Były one uzu-
pełniane pieśniami i tańcami świeżo zebranymi przez miłośników folkloru 
i zbieraczy. Kompozycje widowiskowe oparte na oryginalnych materiałach 
obrzędowych zastępowały nieraz teksty literackie. Czterechsetną rocznicę 
urodzin Jana z Czarnolasu niektóre zespoły ludowe czciły jedynie insce-
nizacją tradycyjnych zwyczajów wiejskich. W 1930 roku „Teatr Ludowy” 
opublikował kilka opisów sobótek, które odbyły się m.in. w Nałęczowie 
i Szycach pod Krakowem, oraz zamieścił zestawienie materiałów sobót-
kowych autorstwa Jędrzeja Cierniaka. Nigdzie jednak nie zamieszczano 
choćby fragmentów „Pieśni świętojańskiej”, chociaż dla ścisłości należy 
dodać, że Cierniak, nawołując do urządzania sobótek, przytaczał słowa 
Kochanowskiego Dzieci, rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie... 
A teraz ten wieczór sławny święćmy jako zwyczaj dawny... Nie włączył 
jednak wierszy poety do scenariusza obchodu725. 

W maju 1928 roku nauczycielski zjazd regionalny w Sandomierzu, w któ-
rym uczestniczyło około dwustu osób, postanowił powołać komitet organi-
zacyjny, który miał się zająć przygotowaniem na rok 1930 ogólnopolskich 
sobótek w Czarnolesie. Projektowano, że – z ramienia Instytutu Teatrów 
Ludowych – taką sobótkę opracuje Leon Schiller. Niestety, do urządzenia 
uroczystości nie doszło, nie wydano też materiałów sobótkowych Schillera726. 

W tym okresie do repertuaru teatrów szkolnych włączono również sie-
lanki Szymonowicza („Żeńcy” i „Kołacze”). Brano pod uwagę zwłaszcza 
ich dramatyczną formę, ludowość, a także protest przeciw krzywdzie spo-
łecznej i uciskowi pańszczyźnianemu, na co zwracały uwagę postępowe 
środowiska szkolne. Do takich należało Gimnazjum Staruch-Szlezyngero-
wej w Warszawie, gdzie działał założony przez Lucjusza Komarnickiego 
teatr szkolny Muza. W 1926 roku zespół ten przygotował przedstawienie 
„Żeńców”, które grano w Warszawie i w Łodzi. Widowiska opracowała 

724 Por.: J. Zawieyski, Teatr w Polsce. Ruch teatrów ludowych, „Scena Polska” 1938, z. 1, 
s. 198.

725 Por.: Z. Kwieciński, Pisarze staropolscy na scenach ochotniczych, „Pamiętnik Teatralny” 
1960, z. 3–4, s. 493.

726 Por.: tamże.
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Anna Buterlewicz przy pomocy uczennic727. W październiku 1929 roku na 
werandzie dworu w Czernięcinie nad Purem, który należał przed wiekami 
do Szymonowicza, dzieci szkolne urządziły, dla uczestników zjazdu zorga-
nizowanego w Zamościu z okazji czterechsetletniej rocznicy śmierci poety, 
uroczysty wieczór. Deklamowano „Kołacze” i „Żeńców”, a na zakończenie 
zebrani ujrzeli apoteozę poety728. Obok obrzędów ludowych wielka poezja 
staropolska trafiła na stałe do repertuaru ówczesnych teatrów szkolnych. 

Zdaniem Jędrzeja Cierniaka praca w teatrze powinna być pracą zespo-
łową. Rola reżysera teatru ludowego będącego na takich samych prawach 
co każdy członek zespołu729 miała sprowadzać się głównie do kwestii orga-
nizacyjnych. On tylko z woli wszystkich czuwa nad ładem w pracy, rozpala 
indywidualną inicjatywę, ale liczy się z każdym głosem, z każdą uwagą, 
z każdym samorodnym pomysłem. Bo teatr stwarzamy wszyscy razem730. 

Obok monumentalnych widowisk obrzędwo-misteryjnych widział jednak 
Cierniak w swoim teatrze miejsce i na pomniejsze formy, takie jak pie-
śni, taniec, recytację zespołową, „teatr z głowy”, „teatr dyskusyjny” i inne 
formy teatru szkolnego do kukiełek włącznie. Nie odrzucał niczego, co 
było prawdziwie twórcze i nowatorskie. Jako nauczyciel, później działacz 
oświatowy i przez całe życie działacz społeczny, pełnił wiele funkcji przez 
cały czas pozostając wierny swej pasji teatralnej, realizując własne wizje 
i inspirując innych731. W aktywności teatralnej Cierniaka należy podkreślić, 
że najważniejsza dla niego była „ludowość”. To nie teatr ludowy miał pełnić 
funkcje wychowawcze i dydaktyczne w szkole, lecz szkoła miała pomagać 
w propagowaniu takiego teatru – oczywiście w sensie, jaki mu przypisywał 
Cierniak. Według niego punktem wyjścia dla teatru ludowego powinny być 
przede wszystkim ginące już, lecz dość jeszcze liczne obrzędy weselne, 
obrzędy związane ze starymi zwyczajami mieszkańców wsi i miast (turoń, 
sobótka czy konik zwierzyniecki); zachowane w pamięci pieśni ludowe, 
baśnie, gawędy, teksty noworocznych szopek i cały ogromny materiał folk-
lorystyczny, jaki zgromadzono w muzeach regionalnych i w opracowaniach 
etnograficznych Kolberga i Glogera, uzupełnianych przez ich następców 
i przez uczestników ruchu artystycznego. 

Cierniak wychodził z założenia, że dawne obrzędy ludowe były w istocie 
swego rodzaju teatrem. Związane z obrzędami, doskonalone przez poko-
lenia słowa, gesty, zwyczajowe czynności, muzyka, pieśń, taniec, a także 

727 Por.: tamże, s. 494 (Z. Kwieciński podaje tę informację za Bolesławą Hajdukowicz z lipca 
1960 roku).

728 Tamże, s. 494–495.
729 (J. L.), [Jan Lorentowicz?], Teatr szkolny, „Scena Polska” (Wydawnictwo Teatru Polskiego 

i Małego) 1930, nr 2, s. 34.
730 Tamże.
731 Por.: J. Zawieyski, O Jędrzeju Cierniaku i jego teatrze..., s. 38–39.
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ludowy strój i dekoracje stanowiły gotowy materiał do przedstawień. Można 
go było tylko uszlachetniać przez odrzucanie zbędnych naleciałości i roz-
wijać twórczym wysiłkiem danego zespołu artystycznego732. 

Przywiązywanie przez Cierniaka tak ogromnej wagi do obrzędów (rów-
nież religijnych), próby dotarcia do „praźródeł” ludzkich wzruszeń i dążeń 
do wzniosłości, prowadziły do pomijania w jego twórczości i działalności 
publicystycznej innych aspektów teatru nawiązujących do dorobku kultury 
narodowej i ogólnoludzkiej. 

Niemniej jego aktywność, energia, zapał i zdolności organizacyjne 
przyczyniły się do znacznego rozwoju teatrów amatorskich i oczywiście 
szkolnych. Jędrzej Cierniak uważał, że rozwój teatrów szkolnych w Polsce 
po odzyskaniu niepodległości umożliwił głównie ruch teatrów amatorskich, 
ludowych. 

Przypuszczalnie z powodu słabej znajomości historii polskiego teatru 
szkolnego, Cierniak krytycznie oceniał wkład teatrów jezuickich i pijarskich 
w naszą kulturę i ich znaczenie w procesie wychowawczym. Dostrzegał 
w działalności istniejących w dawnej Polsce teatrach konwiktowych w szko-
łach jezuickich i pijarskich wyłącznie następujące cele: 1) umoralniające 
wychowanków przez ukazywanie w kształcie scenicznym zwycięstwa cnoty 
nad grzechem; 2) wyrażanie przy różnych okolicznościach czołobitności 
szkoły wobec dostojnych i utytułowanych osób, a więc przełożonych, mece-
nasów i dobrodziejów, oczywiście w formie odpowiadającej zmanierowa-
nym gustom ówczesnym, tj. jak najbardziej napuszonej i panegirycznej. 
Niestety, pomijając niewłaściwy cel tego teatru, składanego w nieudolnych 
rymach przez bakałarzy, wszystkie te moralitety, panegiryki, dramaty 
i komedie, nie wyłączając nawet prac ks. Franciszka Bohomolca, albo są 
bardzo dowolnymi przeróbkami obcych autorów, albo jeśli nawet wielebny 
„rymotwórca” pisał z własnej inwencji, to na ogół są to twory bez żadnej 
wartości literackiej733. Jest to ocena niesprawiedliwa. W XVI, XVII i XVIII 
wieku po prostu istniał inny świat wartości i tzw. cele umoralniające były 
oczywiście celami wychowawczymi. Nawet w przedstawieniach panegi-
rycznych były zawarte cele wychowawcze oraz dydaktyczne. 

Propagując ideę teatrów szkolnych, Cierniak uważał, że mogą i powinny 
one spełniać następujące funkcje: 
1. Wychowawcze. Uważał przy tym, że jednym z ważniejszych celów 

wychowawczych 
szkoły powinno być wychowanie w duchu patriotyzmu, kształtowanie 

postawy heroizmu i poświęcenia. 
2. Zaspokajanie potrzeby emocjonalne i estetyczne młodzieży. 

732 Por.: A. Olcha, Jędrzej Cierniak i jego dzieło..., s. 15; por. też: J. Cierniak, Wiejskie uro-
czystości obrzędowe jako właściwy teatr ludowy, „Teatr Ludowy”, 1930, nr 9, s. 168–170.

733 J. Cierniak, O prawo obywatelstwa dla teatru szkolnego, [w:] J. Cierniak, Zaborowska 
nuta..., s. 264–265.
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3. Rozbudzanie aktywności twórczej. 
4. Urozmaicanie życia szkolnego, wprowadzenie pewnego odprężenia po 

pracy umysłowej. 
5. Psychoterapeutyczne. Praca w szkolnym zespole teatralnym może wpły-

wać na likwidację lub osłabienie zahamowań psychicznych. (Bywają 
na przykład takie wypadki, że chłopiec z natury nieśmiały, zahukany 
przez otoczenie, garnie się do odgrywania w teatrze roli samodzielnej, 
rozkazującej. Bystry nauczyciel bardzo chętnie odda tę rolę owemu nie-
śmiałemu chłopcu734). 

6. Integrujące. Praca w teatrzyku szkolnym jest zespołową i wymaga sko-
ordynowanego wysiłku. 

7. Środowiskowe. Widowisko odbywa się z udziałem całej rodziny szkolnej, 
tj. młodzieży, rodziców i nauczycieli735. 
Nawołując do rozbudzenia twórczej aktywności uczniów, Cierniak nie dą-

żył do tego, by młodzież samodzielnie tworzyła wiersze lub układała utwory 
muzyczne, ale by potrafiła ona dostrzec piękno poezji, muzyki czy innych 
sztuk. W swej pracy pedagogicznej jednak podejmował i takie działania, 
które mogły do samodzielnej twórczości inspirować. Przykładem, wspomnia-
ne wcześniej, przygotowane przez dzieci klasy drugiej w szkole Wojciecha 
Górskiego w Warszawie, przedstawienie bajki Mickiewicza „Przyjaciele”736. 

Obserwując przebieg konferencji nauczycielskich z 1926 roku poświę-
conych teatrowi szkolnemu w Warszawie, zorganizowanych z inicjatywy 
Warszawskiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich, zauważamy, 
że idee teatru ludowego były tu znane i odgrywały znaczącą rolę. Uzu-
pełnieniem konferencji i wstępem do dyskusji były przedstawienia scen 
młodzieżowych. W czasie pierwszej konferencji, w marcu, w Gimnazjum 
św. Wojciecha w Warszawie Jędrzej Cierniak wygłosił odczyt na temat 
„Zwyczaje, obrzędy, pieśni i gadki ludowe jako materiał dla teatru szkolne-
go”. Podczas tej konferencji uczniowie gimnazjum wystąpili jako kolędnicy 
z szopką ludową, turoniem i gwiazdą, nadto odśpiewali kilka kolęd, a po 
szopce tańczyli krakowiaka z przyśpiewkami, oberka i polkę737. W czasie 
następnej konferencji, w Gimnazjum im. Konopnickiej, pokazano spektakl 
„Rok polski w obrzędach i pieśniach ludowych”, w Gimnazjum Kołtonia-
kowej sztukę Brodzińskiego „Wiesław”, a w Gimnazjum im. Władysława 
IV dramat Hełczyńskiego „Reytan”738. Nowe idee teatru ludowego w czasie 
tej konferencji reprezentował tylko spektakl „Rok polski...”. Dyskutowano 

734 J. Cierniak, Cele i zadania teatru młodzieży szkolnej, „Teatr w Szkole” 1934, nr 1, s. 3.
735 Por.: J. Cierniak, Cele i zadania teatru młodzieży szkolnej, [w:] J. Cierniak, Zaborowska 

nuta, Warszawa 1988, s. 268–271.
736 Por.: J. Cierniak, Próba teatru dla dzieci, opartego na czytanej w szkole bajce Mickiewi-

cza..., s. 271–277.
737 Por.: Zapiski z życia teatru. Teatr szkolny, „Teatr Ludowy” 1926, nr 2, s. 37.
738 Por.: Zapiski z życia teatru. Teatr szkolny, „Teatr Ludowy” 1926, nr 4, s. 79.
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głównie nad referatem Lucjusza Komarnickiego „Sprawa teatru szkolnego”, 
który w czasie dyskusji uzupełnił Stanisław Baziński. Komarnicki propono-
wał, by repertuar scen uczniowskich obejmował m.in. inscenizacje pieśni 
i bajek ludowych739. Kolejna konferencja, która odbyła się w Gimnazjum 
Św. Wojciecha, w maju 1926 roku, poświęcona była już tylko problemowi 
sztuki ludowej w teatrach szkolnych. Wprowadzeniem do dyskusji była 
inscenizacja obrzędowych scen z wesela krakowskiego z przyśpiewkami 
i tańcami oraz z chłopską muzyką weselną. Jędrzej Cierniak zaprezentował 
swoje metody pracy. W dyskusji podkreślano zalety i wady wykonania pre-
zentowanego widowiska i uznano celowość takiej pracy w szkole, podkre-
ślając, że przyczynia się ona do propagowania polskiej kultury ludowej740. 

W 1923 roku Cierniak objął redakcję skromnego, wychodzącego we 
Lwowie miesięcznika „Przewodnik Teatrów i Chórów Włościańskich” 
i przeniósł go do Warszawy zmieniając tytuł na „Teatr Ludowy”. Był jego 
redaktorem aż do roku 1939. Z inicjatywy Cierniaka powstało też pierwsze 
w Polsce teatralne pismo dla nauczycieli „Teatr w Szkole”. Cierniak był 
wybitnym organizatorem. Jego zdolności ujawniły się zwłaszcza od roku 
1927, kiedy to został w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wizytatorem oświaty pozaszkolnej. Instytucja Teatru Ludo-
wego, którą kierował, rozrosła się pokrywając siecią ognisk całą Polskę, 
gromadząc rzesze pracowników, organizując dziesiątki kursów wakacyj-
nych i przykładowych pokazów741. Związek Teatrów Ludowych prowadził 
również działalność wydawniczą742 – jego organem prasowym był właśnie 
„Teatr Ludowy”; z organizacją związane były też wydawnictwa książkowe 
jak wspomniane już wcześniej Biblioteczka Teatralna Związku Teatrów 
Ludowych czy Biblioteka Teatrów Włościańskich. 

Związek Teatrów Ludowych dużą wagę przywiązywał do szkolenia kadr 
instruktorów teatrów amatorskich oraz nauczycieli. Pierwsza szkoła „kierow-
ników teatralnych” przy Związku powstała już w 1920 roku. Nauka trwała 
w niej trzy lata. W 1923 roku instytucja ta została przekształcona w tzw. 
Szkołę Kierowników Teatralnych, która prowadziła krótkie kursy teatralne. 
W trzymiesięcznym kursie w 1923 roku uczestniczyło czterdzieści jeden 
osób; dwudziestu pięciu słuchaczy pochodziło z prowincji, z tego siedem-
nastu ze wsi. Największą grupę stanowili instruktorzy oświatowi i przemysłu 

739 Por.: tamże.
740 Por.: Zapiski z życia teatru. Teatr szkolny, „Teatr Ludowy” 1926, nr 5, s. 100.
741 Por.: S. Pigoń, Jędrzej Cierniak. Jego umiłowania i prace, [w:] J. Cierniak, Zaborowska 

nuta, Warszawa 1988, s. 8.
742 Por.: Dział wydawniczy Związku Teatrów Ludowych, „Teatr Ludowy” 1928 nr 6, s. 20. 

W 1928 roku ZTL proponował następujące książki: Jędrzeja Cierniaka Wesele Krakowskie 
i Szopkę Krakowską, Marii Gerson-Dąbrowskiej Ubiory teatralne i Obrazy żywe, Marii 
Niedzielskiej Wybór sztuk do grania, Lucjusza Komarnickiego Czarodziejstwo teatru, 
W. Małkowskiego Zasady charakteryzacji, W. Melanowicza i T. Niemiry Budowa i urzą-
dzenie sceny i M. M. Malowanie dekoracji.
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ludowego, następnie nauczyciele, instruktorzy teatralni, a także urzędnicy. 
Kurs ten miał w programie przygotowanie i wystawienie „Godów” Gwiżdża, 
co dowodzi, że od początku w szkoleniu nawiązywano do tradycji ludo-
wej743. Kursy organizowały również związki regionalne. Związek Teatrów 
i Chórów Włościańskich we Lwowie w 1923 roku zorganizował bezpłatny 
kurs dramatyczny stopnia niższego dla kierowników teatrów włościańskich. 
Pierwszeństwo udziału w nim mieli nauczyciele szkół powszechnych, którym 
w tym celu Rady Szkolne Powiatowe przyznały urlopy744. W 1925 i 1926 
specjalistyczne kursy dla nauczycieli opiekujących się teatrem amatorskim 
zorganizował Oddział Powiatowy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych w Kielcach. W obydwu tych kursach wzięło udział ogółem 
czterdzieścioro nauczycieli745. W 1926 roku z inicjatywy Inspektoratu Szkol-
nego i Sejmiku Suwalskiego kursy teatralne dla nauczycieli szkół powszech-
nych odbyły się w Sejnach, Krasnopolu i w Suwałkach. Organizatorem był 
Związek Teatrów Ludowych, a uczestniczyło w nich ogółem osiemdziesiąt 
siedem kursantów. Wykłady prowadził Stanisław Kwaskowski746. 

Inicjatorami kursów były też inne organizacje. W 1927 roku na Ślą-
sku zorganizowano całą serię kilkudniowych kursów. W jednym z nich, 
w Katowicach, wzięło udział aż pięciuset uczestników. Część teoretyczną, 
skupioną na zadaniach kulturalnych teatru, połączono z ćwiczeniami prak-
tycznymi. Obradom przewodniczył Stanisław Ligoń, kierownik Związku 
Śląskich Teatrów Ludowych747. 

Związek Teatrów Ludowych udzielał również porad fachowych i prze-
prowadzał badania dotyczące scen teatru ludowego. Wynikiem tych badań 
była książka „Teatry Ludowe w Polsce”748, której autorzy wskazywali, że 
z takich porad korzystali członkowie zespołów ognisk nauczycielskich 
szkół podstawowych, gimnazjów, seminariów nauczycielskich, i szkół 
rolniczych749. Na skierowane do zespołów teatru ludowego pytanie o cel 
urządzania widowiska spośród stu osiemdziesięciu trzech zespołów Ognisk 
Nauczycieli Szkół Powszechnych odpowiedziało sto trzydzieści osiem. Jako 
cele urządzania przedstawień wskazywano: 

743 Por.: (W. B.), Szkoła Kierowników teatralnych, „Teatr Ludowy” 1923, nr 7–8, s. 107–108; 
por. też: Kierownictwo Szkoły, Ze Szkoły Związku Teatrów Ludowych, „Teatr Ludowy” 
1923, nr 10, s. 152; Kierownictwo Związku, Ze Szkoły Związku teatrów Ludowych, „Teatr 
Ludowy” 1923, nr 11–12, s. 155–162.

744 Por.: Materiały nadesłane, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 96.
745 Por.: J. Grzywacz., dz. cyt., s. 94.
746 Por.: Kursy teatralne, „Teatr Ludowy” 1926, nr 4, s. 79.
747 Por.: C. Płaczek, Teatr religijny na Śląsku w okresie międzywojennym, „Roczniki Huma-

nistyczne. Literatura polska”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXIX, 1981, z. 1, s. 15–16.
748 Teatry Ludowe w Polsce, opr. A. Bień i J. Cierniak, Warszawa 1928.
749 Por.: Teatry Ludowe w Polsce: dotychczasowy rozwój ruchu, możliwości ideowe i organi-

zacja na przyszłość, oprac. A. Bień, J. Cierniak, Warszawa 1928, tab. 10, po s. 86; por. 
też: AZGZNP, sygn. 1/32, Sprawozdania KW ZG ZPNSP w Kielcach za rok 1925 i 1926.



181

Rozdział II – Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

finansowy, na cele społeczne  – 94 
finansowy, na cele własne teatru  – 5 
kulturalny  – 102 
oświatowy  – 109 
narodowy  – 55 
artystyczny  – 61 
moralny  – 41 
rozrywkowy  – 25 
organizacyjny  – 4 
wychowawczy  – 0 
propagandowy  – 0 

Na czterdzieści ankiet wysłanych do gimnazjów nie otrzymano od-
powiedzi na cztery. Zespoły w gimnazjach wskazywały następujące cele 
organizowania widowisk: 

Finansowy, na cele społeczne  – 13 
Finansowy, na cele własne zespołu  – 0 
kulturalny  – 18 
oświatowy  – 11 
narodowy  – 77 
artystyczny  – 20 
moralny  – 0 
rozrywkowy  – 6 
organizacyjny  – 0 
wychowawczy  – 10 
propagandowy  – 0750

Teatry Ognisk Nauczycieli to oczywiście teatry ludowe a nie szkolne, 
ale przecież możemy z całą pewnością założyć, że doświadczenia w teatrze 
amatorskim były przez nauczycieli wykorzystywane w pracy pedagogicz-
nej. Zauważmy również, że autorzy ankiety zakwalifikowali do teatrów 
ludowych teatry gimnazjów – w dwudziestoleciu międzywojennym granice 
między teatrem amatorskim a teatrem szkolnym były, jak wspomniano 
wyżej, bardzo płynne. Analizując przedstawione w powyższych ankietach 
wyniki badań warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno w teatrze szkół 
podstawowych jak i gimnazjalnych pomijano całkowicie aspekt religijnego 
oddziaływania sceny, oraz na to, że organizując przedstawienia teatralne 
w gimnazjach pomijano cele moralne oraz propagandowe (te pojawią się 
natomiast w drugiej dekadzie omawianego okresu). 

Zorganizowane w Związku Teatrów Ludowych teatry amatorskie 
stanowiły potężną siłę, która – zarówno przez osobiste kontakty, jak 
też powiązania materialne (np. budynki szkolne) oraz wydawnictwa 

750 Teatry Ludowe w Polsce..., tab. nr 13, s. 112.
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– znacząco oddziaływała na sceny szkolne, często zresztą ujmowane 
w ogólnych statystykach ruchu amatorskiego. Teatry ludowe w Polsce 
obficie sięgały do tradycji polskiej wsi odnajdując tam propozycje re-
pertuarowe dla siebie, następnie wprowadzając ten repertuar do szkół. 
Ważnym elementem oddziaływania teatru ludowego na charakter scen 
szkolnych były organizowane przez Związek Teatrów Ludowych kursy 
teatralne, których uczestnikami w znaczącym procencie byli nauczyciele 
– twórcy scen szkolnych. 

Przeglądy teatrów szkolnych 

Do końca pierwszej dekady II Rzeczypospolitej żadna z koncepcji 
teatrów szkolnych nie zyskała zdecydowanej przewagi. Teatr szkolny ce-
chowała wielonurtwość, widoczna w pracy poszczególnych szkół, co wy-
raźnie uwydatniły przeglądy scen młodzieżowych, zorganizowane w latach 
1928 (przeglądy regionalne) i 1929 (przegląd teatrów szkolnych w czasie 
Powszechnej Wystawy Krajowej). 

Przeglądy regionalne były etapem przygotowawczym do ogólnopolskiej 
panoramy w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej. W związku z tą im-
prezą w kwietniu 1928 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego powzięło decyzję o zorganizowaniu miejscowych wystaw 
w poszczególnych okręgach szkolnych i wydało w tym celu odpowiednie 
zarządzenia. Wśród celów przeglądu akcentowano dostarczenie materia-
łów i eksponatów na Wystawę w Poznaniu oraz zobrazowanie dorobku 
szkolnictwa na terenie danych Okręgów Szkolnych. 

Lokalne wystawy odbyły się we wszystkich Okręgach Kuratoryjnych 
i w Województwie Śląskim. Pierwszą była wystawa Wydziału Oświaty 
Publicznej Województwa Śląskiego, otwarta dnia 20 grudnia 1928 roku; 
najpóźniejszą – wystawa w Warszawie, zamknięta na początku lutego 1929 
roku. Wiele wystaw poprzedzono mniejszymi w obrębie inspektoratów 
szkolnych lub nawet poszczególnych szkół. 

Przy organizowaniu wystaw pojawiły się duże trudności finansowe, 
w ośmiu na dziesięć przypadków udało się je zorganizować tylko dzięki 
ofiarności poszczególnych szkół oraz bezinteresownej pracy nauczycieli 
i urzędników. Niektóre kuratoria radziły sobie w ten sposób, że z okazji 
wystawy szkolnej urządzano różne imprezy – jak przedstawienia amatorskie 
młodzieży, koncerty, popisy sportowe itp. – pobierając za wstęp pewne 
opłaty dla pokrycia ogólnych wydatków organizacyjnych751. 

751 Por.: J. Hellmann, Wystawy szkolne w Kuratoriach Okręgów Szkolnych, „Oświata i Wy-
chowanie” 1929, z. 2, s. 191–193; por. też: Okólnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódz-
kiego z dnia 1 marca 1929 Nr 0. 10578/29 do PP. Inspektorów szkolnych, dyrekcji szkół 
średnich ogólnokształcących, zawodowych seminariów nauczycielskich, ochroniarek, 
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Celem Okręgowej Wystawy Szkolnej w Warszawie otwartej 31 stycz-
nia 1929 roku było ukazanie dorobku szkolnictwa Warszawy i Mazowsza 
w pierwszym dziesięcioleciu niepodległej Polski. Dla wzbudzenia więk-
szego zainteresowania społeczeństwa wystawą w gmachu Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi, oprawiono ją koncertami i pokazami widowisk przygo-
towanymi przez teatry szkolne oraz projekcjami filmów ukazujących życie 
młodzieży. W czasie dziesięciu dni wystawy na estradzie sali teatralnej 
gimnazjum w dziewiętnastu widowiskach wystąpiła młodzież z dwudziestu 
sześciu szkół. W godzinach południowych wystawiały swe przedstawie-
nia szkoły powszechne i niższe klasy gimnazjów, po południu młodzież 
wyższych klas gimnazjalnych i seminariów. W przedstawieniach klas 
niższych przeważały tematy baśniowe i fantastyczne. Szkoły powszechne 
wystawiły „Najszczęśliwszą z sióstr” Szelburg-Ostrowskiej (Ewy Szelburg-
-Zarembiny), „Zaczarowaną fujarkę” Janiny Porazińskiej, „Rozbity garnek” 
Heleny Romer752. Jedna ze szkół wystąpiła z recytacją chóralną „Akropolis” 
Wyspiańskiego. Ten trudny do realizacji scenicznej utwór bardzo umiejętnie 
rozłożono na głosy, na tle dzwonów... również zbiorowymi głosami naśla-
dowanych. Inna szkoła dała ciekawy koncepcyjnie i starannie wykonany 
wieczór kolędowy, oparty na chórach i zespołach tanecznych, jeszcze inna 
obchód dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Wydarzeniem był 
występ jednej ze szkół powszechnych z bajką o Czerwonym Kapturku 
zagraną... w języku francuskim. 

Niższe klasy gimnazjalne wystawiły m. in. czwartą część „Szopki war-
szawskiej” Or-Ota, poprzedzając i kończąc przedstawienie żywymi obraza-
mi. Uczniowie gimnazjum przygotowali też bardzo efektowną inscenizację 
ukazującą województwa Rzeczypospolitej: prehistoryczny obraz Polesia 
pokrytego lodowcem, rzekami i błotami, ukazany w układzie choreogra-
ficznym przez postacie ubrane w czarne płaszcze, w kolejnej odsłonie 
tancerze zrzucili płaszcze i wystąpili przed widownią ustrojeni w kłosy 
i kwiaty. W czasie tego pełnego werwy i zapału wykonawców widowiska 
tanecznego pokazano obrazy województwa krakowskiego i Tatr753. 

Bardziej urozmaicony był program przedstawień klas wyższych gim-
nazjalnych i seminariów. Przeważały widowiska składane – połączenia 
chórów, deklamacji, tańców, inscenizacji drobnych utworów literackich. 
Mniej było utworów jednorodnych, wypełniających całe widowisko. 

Kierowników publicznych szkól powszechnych oraz ogółu Nauczycielstwa w Okręgu 
w sprawie Teatru Szkolnego na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Dziennik Urzędowy 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego” 1929, nr 6 i 7, s. 165–166.

752 H. Romer, Rozbity garnek, czyli czary w lesie: obrazek sceniczny w 4 odsłonach wierszem, 
Wilno 1927.

753 Por.: M. Gerson-Dabrowska, Teatr młodzieży na wystawie szkolnej Kuratorium War-
szawskiego, „Teatr Ludowy” 1929, nr 3, s. 54.
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Seminarium żeńskie wystąpiło z inscenizacją piosenek ludowych. Uwagę 
zwracały dobrze przygotowana dekoracja i kostiumy. Dziewczęta z werwą 
i humorem wykonały piosenki „O Gaiku”, „O siedmiu córkach”, „O Janie 
Zielonym”. Inne seminarium wybrało inscenizacyjnie trudny, historyczny 
„Wieczór Stanisławowski”, który ukazywał świat pudrowanych peruk, fra-
ków i robronów. Ładnie zatańczono menueta i zaśpiewano kilka starych 
piosenek, w które oprawiono sceny z „Powrotu posła” i „Fircyka w zalo-
tach”. Recenzując przegląd Maria Gerson-Dąbrowska szczególnie wysoko 
oceniła „Wesele mazurskie” wystawione przez zespół mieszany (dziew-
częco-chłopięcy) seminarium prowincjonalnego. Zastrzeżenia recenzentki 
budziły tylko przydługie monologi. 

Jeden z wieczorów wypełniło widowisko „Dola człowiecza w pieśni 
ludowej”, wykonane przez zespół mieszany. Składało się ono z szeregu 
scen z życia ludu – od kołyski aż do pieśni pogrzebowych. Na realizację 
widowiska znaczny wpływ wywarły idee Jędrzeja Cierniaka, który wystąpił 
tu razem z młodzieżą. Zespoły męskie wykonały z wielkim powodzeniem 
„Echa leśne” Żeromskiego oraz „Wieczornicę góralską”. Zespoły żeńskie 
przedstawiły „Wieczór tańca i pieśni polskiej”, „Prząśniczki” ze „Strasznego 
Dworu” Moniuszki i inscenizowaną bajkę o Kasi i królewiczu. Piosenki 
polskie, francuskie i niemieckie w polskim przekładzie wypełniały prawie 
całe widowisko. Na uwagę zasługiwały zwłaszcza doskonale utrzymane 
w tonie i charakterze piosenki staropolskie („Laura i Filon”, „Bon-ton”, 
„Niefortunne oświadczyny”, „Kurdesz nad kurdeszami”). Wystawiono też 
scenkę mimiczną według „Pani Twardowskiej” Mickiewicza. Znacznie gorzej 
oceniono widowisko „Wycinanki łowickie”, mające niewiele wspólnego 
z wycinankami i ludowością. Był to pomysł zaczerpnięty z kabaretów, ob-
razy z otworami wyciętymi na żywe twarze. Twarze te mówiły, śmiały się 
i stroiły grymasy zgoła nieśmieszne. 

W czasie przeglądu wystawiono jedną sztukę antyczną – „Helenę” 
Eurypidesa. Ten niewątpliwie trudny utwór wystawiono z chórem i an-
tycznymi tańcami. Pełnospektaklowym przedstawieniem była też lekka 
komedia francuska (bajka „O Czerwonym kapturku”) wykonana w ję-
zyku oryginału, dobrze przygotowana tak pod względem aktorskim, jak 
i scenografii754. 

Z przeglądów w innych okręgach szkolnych warto wspomnieć o Łodzi, 
gdzie w czasie przeglądu grano przedstawienie „Polska żyje” przygotowane 
przez uczniów Gimnazjum Żeńskiego Heleny Miklaszewskiej755. 

Przeglądy regionalne spełniły pokładane w nich nadzieje. Ukazały 
dorobek ówczesnego szkolnictwa, udało się też dzięki nim zgromadzić 

754 Por.: M. Gerson-Dąbrowska, dz. cyt., s. 54–56; por. też: St. Nawrocki, Wystawa szkolna 
w Warszawie, „Młodzież Sobie” 1929, nr 2, s. 20–21. [Określenie gatunku sztuki francu-
skiej podaję za Marią Gerson-Dabrowską]

755 Por.: Powszechna Wystawa Krajowa. Teatr Szkolny, Poznań 1929, s. 14.
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potrzebne na Wystawę Krajową eksponaty. Kluczowym efektem była 
decyzja o zaproszeniu na Wystawę w Pozaniu szkolnych zespołów te-
atralnych. Postanowiono zbudować scenę teatru szkolnego w Poznaniu, 
na której w czasie trwania Wystawy będzie można zobaczyć młodzież 
szkolną z różnych terytoriów Rzeczypospolitej w charakterystycznych 
występach, obrazujących jedną z dziedzin pracy wychowawczej pozasz-
kolnej756. 

Z przyczyn technicznych oraz finansowych nie wszystkie zespoły 
uczestniczące w przeglądach regionalnych mogły, rzecz jasna, brać udział 
w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, ale poprzedzająca ją akcja 
propagandowa w wielu okręgach szkolnych znacząco przyczyniła się do 
popularyzacji teatru szkolnego. 

Ogólnopolski Festiwal Teatrów  
Szkolnych podczas Powszechnej  
Wystawy Krajowej – Poznań 1929 

Powszechna Wystawa Krajowa – Poznań 1929 była wielkim pokazem 
dziesięcioletniego wysiłku wyzwolonego narodu. Obok innych osiągnięć 
zaprezentowano na niej dorobek w zakresie oświaty i szkolnictwa. Przy-
gotowane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego wystawy umieszczono w salach Pałacu Rządowego. Organizatorem 
wystaw szkolnych były kuratoria757. Sale 30–34 poświęcono prezentacji 
administracji szkolnej, w salach 118 i 119 pokazano zdjęcia budynków 
szkolnych oraz zdjęcia i eksponaty umeblowania szkolnego. W innych sa-
lach zaprezentowano dział bibliotek (36), historię oświaty (37), archiwum 
państwowe (38), administrację wyznaniową (39), nauczanie w szkołach 
ogólnokształcących, powszechnych i średnich (46–47, 48, 49, 52, 54, 
116 i 117), kształcenie pedagogiczne i dokształcanie (50), wychowanie 
przedszkolne (50 A) i szkolnictwo specjalne (53), następnych kilkanaście 
sal poświęcono szkolnictwu zawodowemu. Pięć sal (59–63) poświęcono 
ukazaniu pracy wychowawczej w szkole. 

Szkołom wyższym i nauce poświęcono osiem sal, na prezentację sztuki 
i kultury artystycznej przeznaczono cztery sale. Poza Pałacem Rządowym 

756 J. Hellmann, Wystawy szkolne w Kuratoriach Okręgów Szkolnych, „Oświata i Wychowa-
nie” 1929, z. 2, s. 194.

757 Por.: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Krakowskiego” 1929, s. 71–72 [zgłoszenia], s. 149–150 [sprawy organiza-
cyjne], s. 193–194 [sprawy Organizacyjne], 196. Wystawę krajową do 17 lipca zwiedziło 
102 075 uczniów.
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temat szkolnictwa pojawił się w pawilonie Wychowania Fizycznego i Hi-
gieny Szkolnej (opieka lekarska w szkołach, sanatoria i kolonie dla mło-
dzieży szkolnej), w pawilonie Polski Współczesnej (wiadomości z nauki 
o Polsce współczesnej) i w pawilonie Polonii (oświata polska i szkolnictwo 
na emigracji)758. 

Z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej z inicjatywy Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzono w Poznaniu 
oryginalną formę teatru szkolnego, którego kierownictwo powierzono 
poloniście, krytykowi literackiemu i teatralnemu – Stefanowi Papée759. 
Teatr umieszczono w Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego, w którym za 
fundusze Ministerstwa wybudowano specjalną scenę. Twórcy tego teatru 
postanowili skorzystać z tego, że targi odwiedzać miała młodzież z całej 
Polski760. Postanowiono, że uczniowie, którzy przybędą zwiedzać wystawę, 
następnego dnia urządzą przedstawienie. Wycieczka spełniała więc dwa 
cele: poznawczy i twórczy761. Widowiska obejrzało ponad dwadzieścia 
pięć tysięcy przybyłych z wycieczkami do Poznania uczniów. Program 
przeglądu został opracowany przez wizytatora Papée, zawarty też jest 
w rozporządzeniu Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 
25 września 1928 roku762. 

W Festiwalu Teatrów Szkolnych w auli Gimnazjum im. K. Marcinkow-
skiego wzięło udział czterdzieści siedem zespołów (z dwudziestu dziewięciu 
środowisk, szkoły średnie, powszechne i zawodowe), które zagrały pięć-
dziesiąt cztery przedstawienia. Pokazano także widowiska o charakterze 
rapsodycznym, adaptacje i montaże oraz sztuki folklorystyczne (łącznie 
osiemdziesiąt cztery przedstawienia)763. Zdzisław Kwieciński pisze o pięć-
dziesięciu sześciu zespołach szkolnych i kilku zespołach zakwalifikowanych 

758 Por.: H. G. [Henryk Galle], Szkolnictwo i oświata na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu, „Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 23, s. 556–557.

759 Był on również pedagogiem wykładającym w gimnazjum humanistycznym im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

760 Szacowano, że na PWK przybędzie ok. 300 000 młodzieży. Ministerstwo WRiOP podjęło 
szereg działań organizacyjnych. Powołano specjalny Komitet Wycieczkowy, wydano 
Informator, Ministerstwo Komunikacji podjęło decyzję o wprowadzeniu specjalnych ulg 
dla młodzieży udającej się na Wystawę (33%). By zapewnić uboższej młodzieży udział 
w Wystawie, niektóre szkoły w celu przyjścia z pomocą organizowały różne imprezy, 
jak: przedstawienia, koncerty, zabawy szkolne itp., współdziałając w tej akcji z kołami 
opieki rodzicielskiej i organami samorządu szkolnego. Por.: J. Hellmann, Ministerstwo 
WRiOP na PWK w Poznaniu, „Oświata i Wychowanie” 1929, z. 1, s. 83–88.

761 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 26.
762 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., Poznań 1937, s. 15.
763 Por.: S. Papée, Z zagadnień teatru szkolnego, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 915. Do 

udziału w konkursie zgłosiło się jeszcze kilkadziesiąt innych teatrów szkolnych, ale 
przypuszczalnie trudności finansowe lub niedopełnienie formalności uniemożliwiło ich 
uczestnictwo. Szczegółowy wykaz przedstawień zgłoszonych do udziału w wystawie 
można znaleźć w: Powszechna Wystawa Krajowa, Teatr szkolny, Poznań 1929.
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jako „goście”764 – czyli wspomina łącznie o ponad sześćdziesięciu zespołach, 
które przywiozły ze sobą własne kostiumy i dekoracje. 

Stefan Papée (będąc radykalnym zwolennikiem tezy, że teatr szkolny po-
winien mieć swój własny repertuar) nie przyjmował zgłoszeń na wystawę765 
tych teatrów szkolnych, które przygotowały spektakle uznanych pisarzy 
współczesnych, grywane wówczas na scenach zawodowych. Papée, który 
wysoko cenił reformatorskie idee Komarnickiego, dążył do tego, aby każ-
de wystawiane w czasie przeglądu przedstawienie było wynikiem twórczej 
pracy w laboratorium teatralnym, w którym uczono się żyć poezją i teatrem 
i zdobywano nowy, własny wyraz dla wspólnie opracowanego przedstawie-
nia766. W przeglądzie przeważały przedstawienia pełnospektaklowe i in-
scenizacje regionalne. Większość spektakli wypełniały sztuki wieloaktowe 
i wieloodsłonowe. Nawet gdy inscenizowano zwyczaje i pieśni ludowe, 
łączono je w większe całości. Uczniowie i nauczyciele Państwowego Se-
minarium w Siennicy, przygotowując „Wesele mazurskie”, wzorowali się 
na rzeczywistym weselu mazurskim. Za wzór posłużył im obrzęd weselny 
z wioski pod Kołbielą – Kąty Królewskie; zachowali oryginalną muzykę, 
melodię, rytmikę, tańce, obrzędy i stroje. Jedynie tekst wiążący oparto na 
wierszu Teofila Lenartowicza „Do mojego grajka”. Dialogi, wyrażające pra-
gnienia i cechy mieszkańców ówczesnej wioski mazurskiej, napisał jeden 
z uczniów seminarium. 

Analizując repertuar poznańskiego festiwalu Zdzisław Kwieciński wyod-
rębnił w nim repertuar literacki klasyczny, literacki nowy, teatr regionalny 
i przedstawienia, które określił mianem „światek dzieci”. Jego zdaniem 
większość zespołów prezentowała przedstawienia o dużej wartości lite-
rackiej i pedagogicznej767. 

Jedną z ciekawszych propozycji repertuarowych była „Tragedia o polskim 
Scylurusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej” Jana Jurkowskiego. 
Ten wydobyty z zapomnienia moralitet z 1604 roku grali uczniowie Gimna-
zjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie w transkrypcji i reżyserii nauczy-
ciela tej szkoły Antoniego Euzebiusza Balickiego. Muzykę do przedstawienia 
skomponował M. Świerzyński a balet ułożył J. Nowotarski. Wystawiano też 
sztukę Norwida „Krakus, książę niezłomny” przygotowaną przez młodzież 

764 Gościnnie wystąpiły: Gimnazjum Polskie w Gdańsku, młodzież czeska szkół miasta Pragi 
(Aleksander Fredro „Odludki i poeta”) oraz teatry z Bułgarii, Jugosławii i Rumunii. Por.: 
Powszechna Wystawa Krajowa..., s. 17.

765 O przyjęciu poszczególnych zgłoszeń do repertuaru decydowała również komisja mi-
nisterialna w Warszawie. W jej skład wchodzili wizytator J. Michałowska i J. Cierniak. 
Por.: Teatr szkolny na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Głos Nauczycielski” 1929, nr 24, 
s. 368.

766 Powszechna Wystawa Krajowa. Teatr szkolny, Poznań 1929, s. 93; J. L. [Jan Lorentowicz], 
Teatr szkolny, „Teatr” 1930, nr 2, s. 33.

767 Por.: Z. Kwieciński, Książka o teatrze szkolnym na PWK, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, 
s. 240.
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z Gimnazjum im. Marcinkowskiego z Poznania. Młodzież z Łowicza zagrała 
„Turonia” Żeromskiego. Z krótkich form prozatorskich zainscenizowano 
„Księdza Piotra” Przerwy-Tetmajera i „Echa leśne” Żeromskiego. Wystawiono 
też „Pieśń świętojańską o sobótce”. Przedstawienie w oparciu o ten utwór 
Kochanowskiego zagrały uczennice seminarium nauczycielskiego z Tarnopola 
pod kierunkiem Klary Bietkowskiej (inscenizacja), Zofii Tureckiej (reżyseria), 
Mieczysława Kowalskiego (muzyka) i Heleny Janickiej (dekoracje i kostiu-
my). Próbę połączenia „Pieśni świętojańskiej...” z fragmentami „Starej baśni” 
Kraszewskiego w całość widowiskową podjęły uczennice Gimnazjum Żeń-
skiego w Kępnie768. W stylu proponowanym przez Komarnickiego młodzież 
opracowała wiersze Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego 
Słonimskiego i Marii Pawlikowskiej769. 

Wpływ teatrów ludowych dostrzec można było m.in. w utworach przy-
gotowanych przez młodzież z dwóch gimnazjów warszawskich, reżysero-
wanych przez Jędrzeja Cierniaka: „Franusiowa dola”770, bajecznie kolorowy 
„Rok Polski w zwyczaju i obrzędzie” i zamaszyste „Wesele Krakowskie”. 
W podobnym duchu utrzymane było przedstawienie przygotowane przez 
autora głośnego wówczas „Wesela na Kurpiach”, ks. Skórkowskiego, który 
tym razem przygotował widowisko dotyczące obrzędu przenosin – „Przeno-
siny na Kurpiach”. Młodzież z Siennicy przedstawiła „Wanisiele Mazurskie” 
[Wesele Mazurskie]; wilnianie obyczaje Wileńszczyzny w swoim „Weselu” 
i przedstawieniu zatytułowanym „Żytnie żniwa”; z dwoma inscenizacjami 
wystąpili również młodzi górale z Poronina771. 

768 Por.: Z. Kwieciński, Pisarze staropolscy na scenach ochotniczych, „Pamiętnik Teatralny” 
1960, z. 3–4, s. 492; S. Papée, Teatr szkolny..., s. 118–119.

769 Teatr szkolne, które nie przybyły na wystawę, przygotowywały m.in.: Henryka Sienkie-
wicza „Zagłoba swatem” (Gimnazjum Koedukacyjne z Białegostoku), Aleksandra Fredry 
„Nikt mnie nie zna” (państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki z Bielska Podla-
skiego; Aleksandra Fredry „Ciotunię” (Gimnazjum Żeńskie im. Unii Lubelskiej z Lublina); 
sztukę Marii Konopnickiej „Pan Balcer” (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie 
z Radomia); Juliusza Słowackiego „Balladynę” (Państwowe Gimnazjum Humanistyczne 
z Rawicza). Por.: Powszechna Wystawa Krajowa. Teatr szkolny, Poznań 1929, s. 14 – 17.

770 Zdzisław Kwieciński, recenzując książkę Stefana Papée pt. „Teatr szkolny. Poznań Maj – 
Wrzesień 1929 roku”, podaje jako tytuł tej sztuki: „Dola człowieka w ludowej pieśni”. Por. 
Z. Kwieciński, Książka o teatrze szkolnym na PWK, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, s. 240.

771 Wiele spektakli odwołujących się do zwyczajów i obrzędów ludowych przygotowały 
również inne zespoły szkolne, które, niestety, nie przybyły na wystawę. Wśród nich 
wymienić warto: „Wesele kaszubskie” (Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater 
z Warszawy); „Wycinanki Łowickie” (Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. J. U. Niemcewi-
cza z Łowicza); „Zabawy ludowe w okresie świąt Bożego Narodzenia” (Koło Krajoznaw-
cze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Krakowa); „Kujawiak” 
(Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. M. Konopnickiej z Włocławka); czy „Krakowskie 
wesele” (Państwowe Seminarium Męskie i Państwowe Seminarium Żeńskie z Grodna). 
Por.: Powszechna Wystawa krajowa..., s. 14–17; por też: S. Papée, Teatr szkolny na 
Powszechnej Wystawie Krajowej, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, s. 236–239.
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Z repertuaru antycznego widzowie obejrzeli inscenizację fragmentów 
„Iliady” („Pomór”, „Gniew”), Sofoklesa „Antygonę”, Eurypidesa „Helenę”, 
Arystofanesa „Ptaki” oraz „Braci” Terencjusza. Przedstawieniami sztuk 
starożytnych Greków i Rzymian kierował zasłużony dla upowszechniania 
antyku prof. Michał Bogucki, twórca Koła Miłośników Dramatu Klasycz-
nego na Uniwersytecie Jagiellońskim. „Helenę” Eurypidesa w przekładzie 
Jana Kasprowicza oraz „Ptaki” Arystofanesa w przekładzie Józefa Jedlicza 
przygotowała młodzież pod kierownictwem i w reżyserii Stefana Cybul-
skiego, wizytatora Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego, zasłużonego propagatora teatru klasycznego wśród młodzieży 
warszawskiej. „Braci” Terencjusza w przekładzie wierszem i w reżyserii 
Bolesława Karpińskiego przywiozło Gimnazjum Klasyczne im. Komeń-
skiego z Leszna. W repertuarze pojawiły się także przedstawienia oparte 
na tekstach pisarzy polskich: fragmenty „Pana Tadeusza”, dwie komedie 
Aleksandra Fredry, „Krakus” Norwida, przeróbki nowel i powieści Kraszew-
skiego, Sienkiewicza, Tetmajera i Żeromskiego. W sumie przedstawiono 
aż dwadzieścia jeden widowisk opartych o literaturę nowożytną. Zdaniem 
Zdzisława Kwiecińskiego najciekawszą była – wspomniana wyżej – „Tra-
gedia o polskim Scyrulusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej” 
Jurkowskiego772. Niestety na wystawę nie dojechały uczennice Gimnazjum 
Żeńskiego E. Łubasiewicz-Majewskiej w Warszawie, które przygotowywa-
ły fragmenty „Heleny” Eurypidesa i młodzież warszawskiego Gimnazjum 
Męskiego im. Reytana z „Rhesosem” Eurypidesa773. 

Najskromniej przedstawiał się repertuar dla dzieci najmłodszych. Przy-
gotowano dla nich osiem widowisk wypełnionych tańcami, śpiewami, 
baśniami i łatwymi obrazkami z historii ojczystej. Harcerze z Gimnazjum 
Gdańskiego w ramach Powszechnej Wystawy zaprezentowali w poznań-
skim Teatrze Szkolnym inscenizację piosenek legionowych774. Warto tu 

772 Por.: Z. Kwieciński, Książka o teatrze szkolnym..., s. 241; por. też: S. Papée, Teatr szkolny 
na Powszechnej Wystawie Krajowej..., s. 239. Sztukę tę wystawiono wcześniej w Krako-
wie w 1927 roku w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego, wśród uczniów byli też dwaj 
synowie Balickiego: Władysław i Juliusz. Por.: Balicki – internet: www.wsp. krakow.
pl/konspekt/29/index.php?=024-24k; Autorzy hasła: Jurkowski Jan, Tragedia o polskim 
Scylurusie, podają, że sztukę tę wystawiono w teatrze „Bagatela” w Krakowie 25 i 28 
marca 1928 roku. Por.: Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. 
Bibliografia, t. 1, Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765, opr. zespół pod 
kierunkiem W. Korotaja, Wrocław 1965, s. 168. Premiera tego moralitetu odbyła się 
w Krakowie w 1928 roku. Por.: Z. Kwieciński, Pisarze staropolscy na scenach ochotni-
czych, „Pamiętnik Teatralny” 1960, z. 3–4, s. 496. 

773 Por.: Teatr szkolny. Powszechna Wystawa krajowa..., s. 15; por. też: Z. Kwieciński, 
Książka o teatrze szkolnym na PWK, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, s. 241; St. Papée, Teatr 
szkolny na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, 
s. 239. [Dziś autentyczność przypisywanego Eurypidesowi „Rhesosa” jest kwestionowana.] 

774 Por.: Z. Ciesielski, Teatr polski w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Gdańsk 1969, 
s. 78; Por. też: Harcerze Gimnazjum Polskiego w Gdańsku na gościnnych występach 
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wspomnieć o wydarzeniu parateatralnym, w którym brały udział uczennice 
szkół kaliskich, jakim były tzw. „Żywe szachy” przygotowane przez na-
uczycielkę z Kalisza Marię Trzeciakową775. Wzbudziło ono sporą sensację 
w czasie PWK, a także przyczyniło się do popularyzacji szachów. Dydak-
tyczne znaczenie tego sportu doceniło dziś szkolnictwo wielu państw eu-
ropejskich; w ponad trzydziestu szachy są ujęte w programach szkolnych. 

Przegląd teatrów szkolnych w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej 
ukazał, że w ówczesnej Polsce istniały sprzyjające warunki do rozwoju 
teatru szkolnego. Warty podkreślenia jest fakt pomocy w organizacji Prze-
glądu ze strony władz centralnych. Ministerstwa WRiOP (ministra Sławomira 
Czerwińskiego) i kuratorium w Poznaniu (kuratora Joachima Namysła)776. 
Festiwal pokazał, że teatr szkolny powinien posiadać własny repertuar, 
własny styl gry i oprawę sceniczną777. Repertuar festiwalu wskazuje, że 
w okresie tym w teatrze szkolnym dominowały koncepcje Lucjusza Komar-
nickiego, Jędrzeja Cierniaka i Stefana Cybulskiego. Organizatorzy uznali, że 
należy podjęte działania kontynuować, a ujawnione inicjatywy podchwycić, 
utrwalać i udoskonalać; postanowili przy współudziale kuratorium w Po-
znaniu utworzyć pierwszy stały teatr szkolny w Rzeczypospolitej (na scenie 
Auli Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego). Nazwę „Teatr Szkolny na PWK” 
zmieniono na „Poznański Teatr Szkolny”. Zamiarem twórców tego teatru 
było prezentowanie kilku przedstawień scen młodzieżowych miesięcznie778. 
W rok po wystawie nauczyciele języka polskiego zgromadzeni na II Ogól-
nopolskim Zjeździe Polonistów w Krakowie jednogłośnie przyjęli wniosek, 
w którym podkreślali przydatność utworzenia stałych teatrów uczniowskich 
w poszczególnych okręgach szkolnych na wzór instytucji powstałej w Po-
znaniu. Uważali, że mogą one oddać znaczne usługi w nauczaniu języka 
polskiego i szerzej – kulturze narodowej779. 

w teatrze Szkolnym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, „Gazeta Gdańska – Gazeta 
Morska” 1929, nr 139; Młodzież polska z Gdańska w Teatrze Szkolnym, „Kurier Poznański” 
1929, nr 322; S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930.

775 Por.: Spróbujmy jeszcze coś ustalić (4) Oświadczam, że piszę, „Południowa Wielkopolska” 
1982, nr (235), s. 6.

776 Por.: S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, s. 8.
777 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego..., s. 26–27; por. też: 
J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków 1974, s. 13; S. Papée, 
Teatr szkolny na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, s. 236–239; 

Z. Kwieciński, Książka o teatrze szkolnym na PWK (S. Papée „Teatr szkolny, Poznań. 
Maj – Wrzesień 1929 roku”) [recenzja książki], „Teatr Ludowy” 1929, nr 12, s. 240–241; 
Zofia Karłowska, dz. cyt., Poznań 1937, s. 14–15.

778 Por.: S. Papée, Teatr Szkolny na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Teatr Ludowy” 1929, 
nr 12, s. 239.

779 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 103, 104; S. Papée, Drogi i cele teatru szkol-
nego, Poznań 1930, s. 80, 81; por. też: L. Płoszewski, Stefan Papée: Drogi i cele teatru 
szkolnego, Poznań 1930 [recenzja], „Polonista” 1931, z. II, s. 80.
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Rola teatru szkolnego w nauczaniu  
języków obcych 

W referacie wygłoszonym na kursie dla nauczycieli języka francuskiego 
zorganizowanym w kwietniu 1930 roku przez Zarząd Okręgu Krakowskie-
go Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, wypowiadając się w sprawie 
teatralizacji lekcji języków obcych Marian Deszcz stwierdził, że do czasu 
odzyskania niepodległości na ziemiach polskich o przedstawieniach w obcych 
językach nie było słychać i jeżeli się odbywały, to chyba tylko w wyjątkowych 
warunkach i w bardzo skromnej postaci780. Deszcz pisząc to zdanie przypusz-
czalnie myślał głównie o okresie rozbiorów, pominął fakt wystawiania sztuk 
w językach oryginału (zwłaszcza po łacinie) w teatrze jezuitów i pijarów.
Niemniej warto zauważyć, że to właśnie z inicjatywy tego pedagoga w 1924 
roku teatr szkolony w Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie wystawił 
drugi akt „Mieszczanina szlachcicem” Moliera w języku francuskim; spektakl 
powtórzono w 1926 roku na deskach Teatru im. Słowackiego, poprzedzając 
nim wystawienie (w języku polskim) „Orlątka” Rostanda781. Marian Deszcz 
pisał: Sztuka ta wystawiona była wprawdzie w sposób bardzo amatorski, na 
„zaimprowizowanej” scenie na podwórzu szkolnym, i w kostiumach „dobra-
nych z powiewnych rannych toalet matek uczniów i innych humanitarnych 
osób”. Mimo to młodzież zapaliła się do tego rodzaju widowisk i „niebawem 
przeniosła swe upodobania na deski teatru im. J. Słowackiego, gdzie powtórzo-
no w należytej oprawie sceniczną wiosenną improwizację po francusku, a po 
polsku zagrano „Orlątko” Rostanda. Później, znów w szkole (tym razem już 
na scenie w sali gimnastycznej), młodzież przygotowała i wystawiła wybrane 
sceny (akcja Rodryga i Chimeny) z „Cyda” Corneille`a782. Wystawienie tej 
jakże trudnej dla amatorów pozycji mimo wielu problemów zakończyło się 
sukcesem. Wybrane sceny (akcja Rodryga i Chimeny), odegrane tym razem 
na scenie ustawionej w sali gimnastycznej, chociaż przy bardzo prostej de-
koracji, oddały moc i czar patosu wielkiego tragika i wykazały pierwiastek 
woli w działaniu bohaterów, a o to właśnie chodziło783. 

Niestety, w latach dwudziestych wykorzystywanie sceny szkolnej w na-
uczaniu języków obcych wciąż było niewielkie. Nieliczne przedstawienia 

780 Sąd autora mógł jednak wynikać w dużej mierze z niewielkiej wówczas wiedzy na temat 
historii polskiego teatru szkolnego.

781 Por.: M. Deszcz, Znaczenie teatru szkolnego w nauczaniu języka francuskiego, „Neofilo-
log” 1930, z. 4, s. 233; por. też: M. Deszcz, O teatrze szkolnym w Gimnazjum Sobieskiego, 
[w:] Księga.., s. 162.

782 M. Deszcz, O teatrze szkolnym ..., s. 240.
783 Tamże, s. 163–164.
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amatorskiego teatru szkolnego w językach obcych pojawiły się dopiero 
pod koniec tego okresu. Spośród ważniejszych inicjatyw scen szkolnych 
w tym zakresie wymienić należy wspomniane wyżej wystawienie w języku 
francuskim bajki „O Czerwonym Kapturku” podczas przeglądu teatrów 
szkolnych z Warszawy i Mazowsza. W spisie przedstawień, które zgłosiły 
swój akces na Powszechną Wystawę Krajową, lecz nie wzięły z różnych 
przyczyn w niej udziału, znajdujemy informację o przedstawieniu Moliera 
w oryginale, które przygotowało Państwowe Gimnazjum Humanistyczne 
Żeńskie z Grudziądza, oraz o sztuce „Le voyage de Monsieur Perrischon” 
przygotowanej przez uczennice Gimnazjum Żeńskiego im. Cecylii Plater– 
-Zyberkówny784. Sztuka pod tym tytułem była wystawiona również w Szkole 
im. Królowej Jadwigi. Należy tu podkreślić współpracę międzyszkolną przy 
przygotowywaniu i w wystawieniu tego spektaklu785. 

W latach dwudziestych nie pojawiło się również zbyt wiele wypowie-
dzi w prasie i w innych publikacjach w kwestii roli scen uczniowskich 
w nauczaniu języków obcych. Jedną z nielicznych jest tu wypowiedź Lu-
cjusza Komarnickiego, który – za Ferriére´em – twierdził, że teatr szkolny 
można wykorzystywać w nauce języka obcego, zaostrza zmysł obserwa-
cyjny ucznia, dla zbadania tła zmusza go nieraz do przewertowania kilku 
książek786. 

W nauczaniu języków obcych stosowano głównie metodę gramatycz-
ną. Tylko sporadycznie zdarzało się, że korzystano z zabawy, np. gdy 
uczniowie nazywali słowami odgrywane czynności. Niekiedy nauczyciele 
pozwalali na to, by ich rolę (nauczyciela) odgrywały dzieci. Przeciwko tej 
metodzie z przyczyn wychowawczych (moim zdaniem słusznie) występo-
wała K. Nowacka787. Wzrost aktywności nauczycieli w wykorzystywaniu 
metod teatralnych w nauczaniu języków obcych i działań scen uczniow-
skich w tym zakresie nastąpi dopiero w latach trzydziestych. 

Aktywność scen profesjonalnych 
na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej 

Próby stworzenia scen zawodowych dla młodzieży podejmowano na 
ziemiach polskich już przed pierwszą wojną światową. Choć lata dwudzie-

784 Por.: Powszechna Wystawa Krajowa..., s. 14–15.
785 Scenografię do obu przedstawień wykonały uczennice szkoły im. Cecylii Plater-Zyber-

kówny. Por.: A. Wierzbicka, Samorząd uczennic „Ofiarnym czynem Polsce służ”, [w:] 
Szkoła Cecylii Plater Zyberkówny 1883–1944, Warszawa 1987, s. 228.

786 Por.: L. Komarnicki, Teatr szkolny, s. 94; por. też.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 11.
787 Por.: K. [Nowacka], Przyczynki do nauczania języka francuskiego w pierwszym roku, 

„Przyjaciel Szkoły” 1925, nr 20, s. 563–568.
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ste, mimo wielu problemów były okresem rozkwitu teatru zawodowego, 
jego aktywność na rzecz młodzieży była jednak dość niewielka. W 1930 
roku Leon Płoszewski wspominając o aktywnej działalności na rzecz 
młodzieży sceny warszawskiej z 1909 roku znacznie krytyczniej ocenił tę 
działalność w latach dwudziestych w wolnej Rzeczypospolitej, przypomniał 
że odbyły się wówczas w Warszawie w Teatrze Narodowym tylko cztery 
przedstawienia dla szkół788. Jest to ocena surowa i chyba niezupełnie spra-
wiedliwa, gdyż autor artykułu pominął, na przykład, działalność powstałej 
przy Zarządzie miasta Warszawy wkrótce po odzyskaniu niepodległości 
Rady Opieki Moralnej nad Młodzieżą. Na czele rady stanął jako jej prezes 
mecenas Józef Śliwowski, znany literat i działacz społeczny, który usiłował 
nadać przedstawieniom szkolnym charakter akcji programowej. Z ramienia 
tej instytucji ustalał on z dyrektorami teatrów repertuar, zakupywał bilety 
za ceny ryczałtowe, a cenę i podział biletów regulował z kierownikami 
szkół. Spektakle dla szkół grano w soboty i wigilie świąt w godzinach 
popołudniowych i poprzedzano je krótkimi prelekcjami wygłaszanymi 
przez Józefa Śliwowskiego lub zaproszonych prelegentów. Rada funkcjo-
nowała przez piętnaście lat789. Jeśli chodzi o inicjatywy teatralne na rzecz 
dzieci i młodzieży w stolicy w tym okresie, warto jeszcze wspomnieć, 
że w grudniu 1926 roku wystawiono w Teatrze Polskim baśń sceniczną 
Or-Ota „Zaczarowana królewna”. Wzięły w niej udział dzieci ze Szkoły 
Umuzykalnienia Stanisława i Tacjanny Wysockich790. Sporadyczne dzia-
łania w zakresie przedstawień dla szkół podejmowały również Teatr im. 
Bogusławskiego (w latach 1924–1926) i teatr Kazimiery Niewarowskiej 
(w latach 1925–1927)791. 

Dzięki zorganizowanej z upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych przez redakcję „Przeglądu Pedagogicznego” 
ankiecie, w jednym z kolejnych numerów Ludwik Płoszewski mógł dokonać 
zestawienia działalności scen zawodowych na rzecz młodzieży w pierw-
szym dziesięcioleciu w ówczesnej Polsce. Zdaniem autora działalność ta 
najlepiej zorganizowana była w Katowicach. Przedstawienia dla młodzieży 
organizował tam Teatr Polski, współpracując w ramach Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Teatru Polskiego z kołem Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych. Już w sezonie 1923/24 teatr katowicki dał 30 przedstawień dla 
młodzieży, a od 1927 roku rozwinięto i zinstytucjonalizowano tę akcję. 
W 1929 roku odbyło się w katowickim teatrze szesnaście przedstawień 
operowych i dramatycznych dla młodzieży. Spektakle poprzedzano słowem 
wstępnym, teatr urządzał też przedstawienia w innych większych miastach 

788 Por.: L. Płoszewski, O potrzeby kulturalne młodzieży, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 
nr 3, s. 60.

789 Por.: J. Lorentowicz, Teatr Polski w Warszawie 1913–1938, Warszawa 1938, s. 82.
790 Por. tamże, s. 41.
791 Por.: Jawan [J. Korczak], Teatr, „Mały Przegląd” 1926, nr 297, s. 6.
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województwa śląskiego. Organizowano również specjalne przedstawienia 
polskie dla młodzieży szkół niemieckich792. 

W Poznaniu zorganizowano tylko kilka przedstawień dla szkół w sezo-
nie 1921/22, później zaś Teatr Polski przyjął zasadę udzielania specjalnych 
zniżek dla grup młodzieży szkolnej. Dzięki tej inicjatywie frekwencja po-
znańskiej młodzieży na spektaklach była dość znaczna; często zjeżdżała 
też młodzież z prowincji. W sezonie 1926/27 jako przedstawienia szkolne 
wystawiano: „Śluby panieńskie” (18 przedstawień zniżkowych), „Ucztę 
Herodiady” (21), „Nie-boską komedię” (22), „Z dobrego serca” i „Doży-
wocie” (11), „Fryderyka Wielkiego” (17). W sezonie 1927/28 grane były 
„Zemsta” (19), „Beatrix Cenci” (12), „Dziady” (19), „Pan Damazy” (12), „Noc 
Listopadowa” (13), „Sztuczki Skapena” [„Szelmowstawa Skapena”] (6), „Za-
czarowane koło” (10). Zniżek dla młodzieży na przedstawienia dramatów 
i komedii pisarzy polskich udzielał też czasami Teatr Nowy793. Teatr Miejski 
w Bydgoszczy od 1922 roku794 mniej więcej dwa razy w miesiącu organi-
zował popołudniowe przedstawienia sztuk z repertuaru klasycznego dla 
młodzieży po obniżonych cenach. W repertuarze teatru znajdowały się też 
pozycje wchodzące w skład lektur szkolnych. Na przedstawienia szkolne 
przyjeżdżała tu również młodzież z sąsiednich miejscowości795. Nieco gorzej 
przedstawiała się sytuacja w Toruniu, gdzie dobór spektakli był bardziej 
przypadkowy i przedstawienia zniżkowe odbywały się bardzo rzadko796. 

W Krakowie inicjatywa współpracy szkół z teatrami zawodowymi wyszła 
ze strony nauczycieli. Niektóre szkoły samodzielnie lub w porozumieniu 
z innymi kupowały bilety na przedstawienia. Już w 1920 roku przedsta-
wienia dla młodzieży szkolnej z inicjatywy Józefa Wiśniowskiego, polonisty 
z gimnazjum nowodworskiego, grano w Teatrze Powszechnym. Od 1923 
roku przedstawienia takie grano też w Teatrze im. Słowackiego, gdzie 
odbywały się one jeszcze w 1928 roku797. Grano wówczas dla młodzieży 

792 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie robią dla młodzieży?, „Przegląd Pedagogiczny” 
1930, nr 20, s. 456–457; por. też: Kronika szkolna, „Sprawozdanie Dyrekcji Państwowe-
go Gimnazjum w Katowicach za rok szkolny 1927/28”, Katowice 1928, s. 36; Kronika 
szkolna, „Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach za rok szkolny 
1928/29”, Katowice 1929, s. 39; Kronika szkolna, „Sprawozdanie Dyrekcji państwowe-
go Gimnazjum w Katowicach za rok szkolny 1929/30”, Katowice 1930, s, 42; Kronika 
szkolna, „Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach za rok szkolny 
1930/31”, Katowice 1931, s. 37.

793 Por.: L. Płoszewski, dz. cyt., s. 457.
794 Por.: W. Wan, „Ogniwa” – u dyrektora teatru, „Ogniwa” 1934, nr 3, s. 12.
795 Por.: tamże. Zdaniem Stefana Papée w sezonie 1927/28 pod dyrekcją Władysława Stomy 

Teatr Miejski w Bydgoszczy nawiązał kontakt z Towarzystwem Uniwersytetu Robotnicze-
go, Narodowym Uniwersytetem Robotniczym i innymi organizacjami, a także ze szkołą 
i wojskiem. Por.: S. Papée, Dziesięć lat teatru w Polsce Zachodniej, Poznań 1930, s. 25. 

796 Stefan Papée wspomina jedynie o 11 przedstawieniach dla szkół w teatrze w Toruniu 
w sezonie 1927/28 za dyrekcji Jerzego Rygiera. Por.: S. Papée, Dziesięć lat teatru..., s. 30.

797 Por.: M. Machalska, Teatr dla szkoły i w szkole, „Głos Nauczycielski” 1963, nr 14, s. 6.
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„Zbójców”, „Marię Stuart”, „Krakowiaków i Górali” i sceniczną wersję „Krzy-
żaków”798. Szczególne aktywny we współpracy z teatrem im. Słowackiego 
był nauczyciel Antoni Euzebiusz Balicki, z którego inicjatywy w latach 
1923–26 doszło do trzydziestu ośmiu przedstawień dla dwóch szkół. Później 
Teatr im. Słowackiego w porozumieniu z kuratorium zaczął organizować 
przedstawienia dla młodzieży szkolnej z Krakowa i miast sąsiednich aż po 
Tarnów niezależnie od swego stałego repertuaru, niestety z czasem teatr 
tę działalność bagatelizował i przedstawienia szkolne organizował dopiero 
po „ograniu” danej sztuki, rezygnując w zasadzie z przedstawień klasycz-
nych799. Sytuacja ulegnie znaczącej zmianie dopiero w drugiej dekadzie. 

Przedstawienia dla młodzieży grały też sporadycznie teatry we Lwowie; 
aktywność ta wzrosła w latach 1927–1928 za dyrekcji Teofila Trzcinskiego. 
Istniał tu specjalny komitet pod opieką kuratorium, który proponował re-
pertuar dla szkół i wyznaczał prelegentów do pogadanek. Grano dla mło-
dzieży m.in. „Księcia Niezłomnego”, „Wesele”, „Wyzwolenie”, „Świętoszka”. 
Pod koniec lat dwudziestych, po zmianie dyrekcji, liczba przedstawień dla 
młodzieży w teatrach lwowskich zmniejszyła się i zrezygnowano z poprze-
dzających je prelekcji. Teatr katowicki z inicjatywy Stanisława Ligonia już 
w sezonie 1923/24 dał trzydzieści przedstawień dla młodzieży. Od 1927 
roku działalność ta została rozwinięta i nadano jej bardziej formalny cha-
rakter. Przed przedstawieniami wprowadzono prelekcje800. 

Z pozostałych ośrodków, w których wykazywano przynajmniej częścio-
we zainteresowanie organizowaniem przedstawień dla szkół, wymienić 
należy Wilno i Łódź. W „Dzienniku Urzędowym Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Łódzkiego” znajduje się np. informacja o tym, że w 1929 roku grano 
tu w Teatrze Miejskim, celem uczczenia setnej rocznicy zgonu Wojciecha 
Bogusławskiego, „Henryka VI na łowach”801. Działalność w tych miastach 
była jednak efemeryczna, a udział władz szkolnych w jej organizowaniu 
niewielki. Było to powodem zaniedbań repertuarowych i więcej wystawiano 
tam sztuk dla dzieci, niż dla młodzieży starszej802. 

Na początku trzeciego dziesięciolecia dwudziestego wieku na łamach 
prasy polskiej toczyła się dyskusja na temat teatru szkolnego. W sprawie tej 
zabierali głos dziennikarze, autorzy i dyrektorzy teatrów w „Polsce Zbroj-
nej” (nr 11, 14, 15, 39 i 43 z 1930 roku), pisały o tym zagadnieniu „Kurier 
Łódzki” i „Kurier Warszawski” (nr 67 i 70). Wszyscy podkreślali ogromne 

798 Por.: tamże.
799 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie robią dla młodzieży..., s. 457. [Określenie przed-

stawienia klasyczne podaję za L. Płoszewskim, właściwszym byłoby sztuki z wielkiego 
repertuaru]

800 Por.: S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 51.
801 Por.: Przedstawienie szkolne w Teatrze Miejskim w Łodzi, „Dziennik Urzędowy Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Łódzkiego” Łódź 1929, nr 10, s. 379.
802 Por.: tamże, s. 458.
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walory wychowawcze i kulturalne teatru dla młodzieży. Na łamach prasy 
i w przysyłanych do „Przeglądu Pedagogicznego” ankietach podejmowano 
również problem repertuaru teatru zawodowego dla szkół. Poziom dysku-
sji nie był jednak zbyt wysoki. Twierdzono na przykład – co kuriozalne 
– że zbyt częste wystawianie „Wesela”, „Ślubów panieńskich” i „Zemsty” 
zniechęciło młodzież do tych dramatów. Wyrażono też zastrzeżenia wo-
bec „Burzy” i „Hamleta” z powodu drastyczności niektórych scen i wobec 
„Wroga ludu” oraz „Sędziów” z powodu tego, że zagadnienia społeczne 
tych dramatów mogą być jeszcze niedostępne dla młodzieży. Proponowa-
no, by w przyszłości w repertuarze szerzej uwzględniać twórczość Fredry 
i Słowackiego, zalecano też granie komedii „kontuszowej”, dzieł Calderona 
i ewentualnie „Nie-boskiej komedii” i „Irydiona”803. 

W 1928 roku grupa nauczycieli i działaczy skupionych wokół Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci założyła w Warszawie z inicjatywy Szczepana 
Baczyńskiego Teatr Lalek „Baj”. Działał on bardzo aktywnie: organizował 
kursy lalkarskie dla amatorów w kraju i dla Polaków z zagranicy, zachęcał 
autorów do pisania sztuk oraz głosił postępowy program wychowawczy. 
Działacze tego teatru interesowali się oddziaływaniem „Baja” i zapraszali do 
współpracy naukowców z Zakładu Psychologii Wychowawczej Uniwersyte-
tu Warszawskiego i innych psychologów prowadzących badania dotyczące 
widowni, recepcji sztuk, repertuaru. Teatr „Baj” nie tylko oferował dzieciom 
spektakle kukiełkowe, ale zachęcał także inne podmioty (szkoły, ośrodki 
wychowawcze) do tworzenia podobnych scen804. Znaczny 

rozwój teatru lalek nastąpił w latach trzydziestych, dlatego też więcej na 
jego temat piszę w rozdziale trzecim.

XXX 

Przytoczone w powyższym rozdziale fakty wyraźnie wskazują na stały 
rozwój teatru szkolnego w II Rzeczypospolitej w latach dwudziestych. 
Spontaniczne początkowo działania rzeszy entuzjastów z czasem uzyski-
wały podstawy teoretyczne. Organizatorzy scen uczniowskich czerpali 
z doświadczeń zagranicznych i tradycji polskiej. 

Teatr szkolny w pierwszej dekadzie związany był raczej ze szkołą śred-
nią niż powszechną. Lucjusz Komarnicki pracował głównie z uczennicami 
z klas średnich gimnazjum dawnego typu. Koncepcje teatru szkolnego 
Stefana Cybulskiego również dotyczyły gimnazjum. Wielka aktywność 
tego pedagoga w propagowaniu sceny antycznej przyczyniła się do gra-

803 Por.: tamże, s. 458–460.
804 Por.: H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, Warszawa 

1980, s. 63; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 101.
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nia w teatrach szkolnych wielu sztuk autorów greckich i rzymskich. Jego 
apele z powodów oczywistych nie mogły jednak spotkać się z szerszym 
odzewem. Zbyt wielki nakład sił i środków koniecznych do realizacji tego 
zamierzenia przerastał możliwości szkoły. Niemniej działalność Cybulskiego 
jako organizatora i teoretyka teatru szkolnego oraz jego publikacje doty-
czące teatru antycznego spowodowały, że podniosła się jakość przedsta-
wień antycznych w szkolnym teatrze, w wyniku aktywności Cybulskiego 
nastąpiło też znaczne pogłębienie wiedzy o kulturze antyku wśród mło-
dzieży szkolnej. Warto zwrócić uwagę na zaangażowanie w tworzenie 
amatorskich zespołów teatralnych w seminariach nauczycielskich. To one 
bowiem przygotowywały przyszłych nauczycieli szkół powszechnych. 
Zdobyte w seminariach doświadczenie w pracy teatralnej byli uczniowie 
wykorzystywali później w swej pracy pedagogicznej. 

W tym okresie znaczący wpływ na rozwój amatorskiego teatru szkolnego 
miał – jak to szerzej opisano wyżej – ruch ludowy, a zwłaszcza Związek 
Teatrów Ludowych. Wpływ ten zaznaczył się zwłaszcza w repertuarze, 
który teatr szkolny – wzorem teatrów ludowych – zaczynał coraz częściej 
czerpać z autentycznych obrzędów i zwyczajów ludowych. 

W gimnazjach i liceach proponowano wykorzystywanie teatru szkolne-
go w nauczaniu języków obcych. Ale zauważamy, że aktywność w tym 
zakresie sprowadzała się głównie do amatorskich przedstawień w językach 
obcych, spektakle takie były zresztą wówczas wciąż jeszcze zjawiskiem 
niezbyt częstym. 

Wśród wspomnianych w tym rozdziale wydarzeń z zakresu teatru 
szkolnego należy podkreślić znaczenie Festiwalu Teatrów Szkolnych zor-
ganizowanego pod koniec pierwszej dekady, w 1928 roku, w czasie Po-
wszechnej Wystawy Krajowej. Przegląd ten był nie tylko rozległą panoramą 
teatrów szkolnych, spełniał nie tylko funkcje popularyzatorskie, ale nade 
wszystko stał się ważnym wyznacznikiem kierunku rozwoju tego teatru 
w przyszłości. Wkrótce po festiwalu scena w Gimnazjum im. Marcinkow-
skiego przekształciła się w Teatr Międzyszkolny w Poznaniu; później na 
wzór Poznania próby w tym zakresie podejmowały również i inne ośrodki.
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Rozdział III 

Rozwój teatru szkolnego  
w latach trzydziestych 

Reforma oświaty w 1932 roku  
i ogólna sytuacja w szkolnictwie  
w latach trzydziestych. 

Doświadczenia pierwszej dekady dwudziestolecia międzywojennego 
wskazywały, że system oświaty wprowadzony na początku istnienia Drugiej 
Rzeczypospolitej wymagał znaczących zmian. Przez cały ten okres w środo-
wisku pedagogicznym i na forum parlamentu toczyła się dyskusja na temat 
reformy oświaty, która przybrała na sile na początku drugiej dekady. Poszu-
kiwano nowego modelu systemu wychowawczego, którego celem byłaby 
zmiana orientacji społeczeństwa polskiego z romantycznej na racjonalistyczną 
i stymulowanie zaradności ekonomicznej805. Na reformę szkolnictwa w ów-
czesnej Polsce wpływał też pewien radykalizm społeczny, którego źródłem 
było sąsiedztwo ZSRR806 i niewątpliwie ówczesna sytuacja gospodarcza. 

11 marca 1932 roku Sejm uchwalił reformę szkolną, od nazwiska premiera 
i ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza zwaną „jędrzejewiczowską”. Refor-
ma ustanowiła – jak czytamy we wstępie do ustawy – takie zasady ustroju 
szkolnego, które mają państwu ułatwić organizację wychowania i kształcenia 
ogółu na świadomych obowiązków obywateli [...] obywatelom tym zapewnić 
jak największe wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizyczne807. 

Ustawa wprowadziła siedmioletni obowiązek szkolny. W szkole po-
wszechnej wyodrębniła pod względem organizacyjnym szkoły trzech stopni 
(4+2+1), a pod względem programowym – trzy zakresy kształcenia. Za 

805 Por.: M. Ziemnowicz, Zagadnienie szkolnictwa średniego w Polsce, „Chowanna” 1931, 
z.1, s.77–98.

806 Por.: Ł. Kurdybacha, Wpływ rewolucji październikowej i szkoły radzieckiej na polską 
myśl oświatową 1918–1939, Warszawa 1967, s. 146 i n.

807 Wstęp. Ustawa reformy o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932 r., „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej” 7 maja 1932, nr 38, poz. 389, s. 639.
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podstawę ustrojową szkolnictwa przyjęto w zasadzie szkołę pierwszego 
stopnia (czteroklasową), co niestety ograniczało możliwości zdobycia wyż-
szych szczebli wiedzy przez znaczną część młodzieży. Ustawa zachowała 
ponadto elitarny charakter średniej szkoły ogólnokształcącej. Warszawa 
miała tylko szkoły III stopnia organizacyjnego, tzn. szkoły siedmioklaso-
we realizujące wszystkie trzy szczeble programowe. Pierwszy szczebel 
programowy – w ciągu czterech lat nauki; drugi w piątym i szóstym roku 
nauki oraz szczebel trzeci w siódmym roku nauki. Uczniowie po ukoń-
czeniu klasy VI szkoły powszechnej III stopnia mieli prawo – po zdaniu 
egzaminu – uczęszczania do szkoły średniej ogólnokształcącej lub szkoły 
zawodowej. Klasa VII szkoły powszechnej, niepowiązana programowo 
z klasą VI i I gimnazjum, uzupełniała program kształcenia dla młodzieży, 
która kończyła naukę na szkole powszechnej. 

Zgodnie z założeniami reformy szkoły średnie ogólnokształcące dzieli-
ły się na gimnazja i licea. Gimnazjum pod względem programowym było 
jednolite, natomiast w liceach wyodrębniono typy: klasyczny, humani-
styczny, przyrodniczy, matematyczno-fizyczny. Szkoły zawodowe w myśl 
reformy jędrzejewiczowskiej dzieliły się na: 1) dokształcające (dla młodzie-
ży pracującej); 2) zasadnicze, trzystopniowe (stopień niższy – po szkole 
powszechnej I stopnia trwający dwa-trzy lata; stopień gimnazjalny – po 
szkole powszechnej II i III stopnia, w którym nauka trwała 4 lata; stopień 
licealny – dla absolwentów czwartych klas gimnazjum ogólnokształcącego 
lub zawodowego); 3) szkoły przysposobienia zawodowego, wprowadzające 
do zawodu, jednoroczne dla absolwentów wszystkich stopni i typów szkół. 

Nauczycieli szkół powszechnych kształciły trzyletnie licea pedagogiczne 
lub dwuletnie pedagogia (które powstały w wyniku ustawy z 1932 roku, 
zastępując wcześniej istniejące seminaria nauczycielskie808); nauczycieli do 
szkół średnich kształciły szkoły wyższe809. 

Struktura władz oświatowych zakładała ich podział na trzy instancje dla 
szkolnictwa powszechnego i na dwie dla szkół średnich. Szkoły wyższe 
podlegały bezpośrednio Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Władzami szkolnymi pierwszej instancji były inspektoraty 
szkolne. Administracyjnemu i pedagogicznemu kierownictwu inspekto-
ratu podlegały publiczne szkoły powszechne i przedszkola. Sprawowały 
one również nadzór nad prywatnymi szkołami powszechnymi, szkołami 
religijnymi i miejskimi. Inspektor był odpowiedzialny bezpośrednio przed 
władzami szkolnymi drugiej instancji za organizację i realizację powszech-
nego nauczania i wychowania w podległych mu szkołach oraz za stan 
wychowania w zakładach wychowania przedszkolnego. 

808 Por.: Ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, „Dziennik Ustaw RP” z dnia 
7 maja 1932 r., nr 38, poz. 389, art. 40, s. 643.

809 Por.: tamże, art. 45.
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Władzę państwową drugiej instancji w zakresie oświaty stanowiło Kura-
torium Okręgu Szkolnego. Kurator był organem administracji państwowej 
w dziedzinie wychowania publicznego na określonym obszarze; sprawował 
kierownictwo i nadzór nad wszystkimi zakładami naukowymi i nauko-
wo-wychowawczymi z wyjątkiem szkół wyższych. Był zwierzchnikiem 
władz i urzędów szkolnych. W zakresie wykonywania tych zadań kurator 
podlegał ministrowi WRiOP i w tym zakresie był przed nim bezpośrednio 
odpowiedzialny. 

Kuratorium dzieliło się na wydziały: Ogólny, Szkolnictwa Powszechnego, 
Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Specjalnego, Szkolnic-
twa Zawodowego. W skład poszczególnych wydziałów wchodzili wizytatorzy, 
którzy spełniali nadzór nad szkołami. Byli oni odpowiedzialni bezpośrednio 
przed kuratorem za stan naukowy i wychowawczy podległych im szkół. 

Władzę nadrzędną w dziedzinie oświaty i wychowania sprawowało 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Departament 
I (Ogólny) zajmował się m. in. sprawami ustawodawczo-budżetowymi 
budownictwa szkolnego. Szkolnictwo ogólnokształcące oraz wszelkie spra-
wy w zakresie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego, 
specjalnego, średniego, zakładów kształcenia nauczycieli oraz oświaty po-
zaszkolnej podlegały Departamentowi II Ministerstwa, w którego gestii było 
także ustawodawstwo (przygotowywanie projektów ustaw i ich analiza) 
i programy dla tego typu szkół w Polsce. Departament III zajmował się 
sprawami ustawodawstwa, programami i organizacją oraz nadzorem w za-
kresie szkół przemysłowych, handlowych, rolniczych i gospodarczych. 
Departament IV – Nauki i Szkół Wyższych – załatwiał sprawy związane 
z organizacją nauki, popierania polskiej twórczości naukowej w kraju 
i zagranicą. Zajmował się również sprawami ochrony zabytków, a także 
sprawami bibliotek naukowych. Departamentowi V, Wyznań Religijnych, 
podlegały sprawy wynikające ze stosunku państwa do wyznań (kościołów). 

Ministrem WRiOP w latach 1935–1939 był prof. dr Wojciech Święto-
sławski, któremu szkolnictwo tego okresu zawdzięcza wiele działań zmie-
rzających do podniesienia stanu oświaty w Polsce, do polepszenia sytuacji 
materialnej nauczycieli szkół publicznych i państwowych810. 

Reforma jędrzejewiczowska od razu spotkała się ze sporą krytyką. Koła 
opozycyjne, zwłaszcza lewicowe, krytykowały ją przede wszystkim za to, 
że utrwalała upośledzenie wsi, dopuszczając do istnienia, a nawet zwięk-
szając liczbę szkół powszechnych pierwszego stopnia o jednym i dwóch 
nauczycielach i ograniczonym zakresie nauczania, nie dających w praktyce 
możliwości przejścia do wyższych szczebli nauczania. Zarzuty słuszne, ale 

810 Por.: J. Kaźmierska, Szkolnictwo warszawskie w latach 1939–1945, Warszawa 1980, 
s. 11–14. Zagadnienie władz szkolnych: por. też: T. Serafin, Władze szkolne w latach 
1917/18–1937/38, Warszawa 1938.
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przecież reformę wprowadzano w warunkach Wielkiego Kryzysu i dlatego 
obiektywnie należy stwierdzić, że jej rozmiar był wręcz imponujący. Na 
plus tej reformy należy też zapisać troskę o podniesienie rangi szkolnictwa 
zawodowego i zrównanie zawodowych szkół średnich z ogólnokształcą-
cymi. Unowocześniono także programy i metody nauczania. 

Niestety oświata, tak jak i inne dziedziny życia społecznego, dotknięta 
została skutkami wspomnianego kryzysu, który znacznie opóźniał wpro-
wadzanie reform. Nastąpiło poważne obniżanie wydatków na szkolnictwo, 
zastój w budownictwie szkolnym, redukcja funduszy na etaty pedagogiczne 
i obniżki płac nauczycielskich. Dla licznie napływających do szkoły dzieci 
z powojennego wyżu demograficznego brak było nauczycieli i pomieszczeń 
szkolnych, zaczął się gwałtownie obniżać stan powszechności nauczania – 
w roku szkolnym 1935/36 poza szkołą pozostawało ponad milion dzieci. 
Zmniejszyła się też – zwłaszcza na wsi – liczba szkół wyższego stopnia 
organizacyjnego. W roku szkolnym 1932/33 aż 76% szkół podstawowych 
na wsi stanowiły szkoły jedno– i dwuklasowe, które obejmowały 50,2% 
uczniów. Szkół siedmioklasowych, skupiających 15,9% uczniów, było 
jedynie 4,4%. W tym samym czasie szesnaście tysięcy nauczycieli szkół 
powszechnych daremnie oczekiwało na etaty w szkole811. 

W roku szkolnym 1934/35 w Polsce było ogółem 27 757 szkół po-
wszechnych, 770 szkół średnich ogólnokształcących, 714 szkół zawodowych 
i 187 szkół kształcenia nauczycieli. 

Spośród nich do organizacji i instytucji religijnych należało 258 szkół po-
wszechnych, 86 średnich, 43 zawodowe i 25 szkół kształcenia nauczycieli. 

W posiadaniu parafii i diecezji rzymskokatolickich były 2 szkoły po-
wszechne i 10 średnich ogólnokształcących. Do gmin wyznaniowych 
ewangelickich należały 124 szkoły powszechne, 4 średnie ogólnokształcące 
i 1 kształcenia nauczycieli. W dyspozycji zakonów pozostawało 75 szkół 
powszechnych. Gminy wyznaniowe żydowskie miały 51 szkół powszech-
nych, 2 średnie ogólnokształcące i 6 zawodowych. W szkołach będących 
własnością instytucji i organizacji religijnych kształciło się 42 100 uczniów: 
w szkołach powszechnych 25700, w szkołach średnich 12500, w szkołach 
zawodowych 2800, a w szkołach kształcenia nauczycieli 1100812. 

Miejsce teatru szkolnego w programie reform 

W ramach reformy w oświacie, która dotyczyła nie tylko zmiany struk-
tury, ale też zmiany w podejściu do zagadnień dydaktycznych i wycho-

811 Por.: Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918–1939, wstęp i opr. B. Ługowski, 
F. A. Araszkiewicz, Wrocław 1972, s. XXVII .

812 Por.: Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s. 309.
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wawczych szkoły, podjęto również kwestię teatrów szkolnych, ich rozwoju 
i wykorzystania w procesie nauczania. Nowe podejście do tego problemu 
dostrzegamy już na etapie układania programów nauczania wprowadzonych 
ustawą jędrzejewiczowską z 11 marca 1932 roku813. Programy opublikowane 
po 1932 roku, podobnie jak i programy z lat 1920–22, mocno podkreślały 
zasadę samodzielności ucznia814. Ich autorzy dostrzegali ponadto doniosłość 
czynnika teatralnego w życiu dziecka. Teatr potraktowany został przez nich 
jako środek pracy dydaktycznej i ważny element wychowawczy. Programy 
nauczania w publicznych szkołach powszechnych i w gimnazjach państwo-
wych wprowadziła ustawa o ustroju szkolnictwa z 1932 roku. Programy 
nauki w państwowych liceach ogólnokształcących wydano dopiero w 1937 
roku815. W tym też roku ukazały się nowe (tymczasowe) programy naucza-
nia rysunków, śpiewu i muzyki, ćwiczeń cielesnych, fizyki z astronomią 
oraz religii rzymskokatolickiej w gimnazjach816. 

Programy te w sposób wyraźny o teatrze szkolnym prawie nie mówią, 
ale z ich treści wynika, że w pracy szkolnej nauczyciele mogli i powinni 
byli wykorzystywać elementy teatru, a nawet prowadzić właściwą pracą 
teatralną (organizować sceny uczniowskie). 

W uwagach do programu nauczania dla klasy I i II szkoły powszechnej 
zaznaczono, że wszystkie przedmioty pozwalają na wykorzystanie insce-
nizacji, a najwięcej po temu okazji dostarczają lekcje języka polskiego817. 

813 W pierwszej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego programy szkolne w kwestii 
teatru szkolnego właściwie nie zajmowały stanowiska, pozostawiając działania w tej 
kwestii w gestii nauczycieli. Por.: H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wy-
chowaniu i w szkole, „Praca Szkolna” 1929, nr 3, s. 74.

814 Por.: W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918–1954, Warszawa 1963, s. 53.
815 Program nauki w liceum ogólnokształcącym. Wydział klasyczny, Lwów 1937; Program 

nauki w liceum ogólnokształcącym. Wydział humanistyczny, Lwów 1937; Program na-
uki w liceum ogólnokształcącym. Wydział Przyrodniczy (projekt), Lwów 1937; Program 
nauki w liceum ogólnokształcącym. Wydział Klasyczny (projekt), Lwów 1937.

816 Program nauki (tymczasowy) w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym z polskim 
językiem nauczania. Rysunek, Lwów 1937; Program nauki (tymczasowy) w państwowym 
Gimnazjum Ogólnokształcącym z polskim językiem nauczania. Śpiew i Muzyka, Lwów 
1937; Program nauki (tymczasowy) w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym z pol-
skim językiem nauczania. Zajęcia plastyczne, Lwów 1937; Program nauki (tymczasowy) 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym z polskim językiem nauczania. Biologia, 
Lwów 1937; Program nauki (tymczasowy) w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształ-
cącym z polskim językiem nauczania. Ćwiczenia cielesne, Lwów 1937; Program nauki 
w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym z polskim językiem nauczania. Fizyka 
z chemią i Astronomią, Lwów 1937; Program nauczania w Państwowym Gimnazjum 
Ogólnokształcącym z polskim językiem nauczania. Religia Rzymskokatolicka, Lwów 1937.

817 Por.: St. Papée, Polska literatura teatrologiczna. Zagadnienie teatru szkolnego, „Scena 
Polska” 1938, z. 4, s. 915; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trze-
ciego stopnia, Warszawa 1934, s. 7; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 33; 
J. Witek, Zagadnienie inscenizacji w programie języka polskiego, „Praca Szkolna” 1934/35, 
nr 2, s. 52–53.
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Autorzy uwag do programu języka polskiego podkreślali, że w ujęciu 
wszystkich tematów powinna występować barwna, żywo rozwijająca się 
akcja. Z ćwiczeniami w mówieniu, czytaniu i pisaniu należy wiązać 
ilustrowanie treści opowiadań, wierszyków i obrazków ruchami i mimiką 
dzieci. [...] treść tych czytanek i pogadanek winna obok zainteresowania 
dziecka światem rzeczywistym zaspokajać także charakterystyczne dla 
tej fazy zainteresowanie się dzieci tematami iluzyjnymi, zainteresowania 
zabawowe818. Autorzy programów szkoły powszechnej, wychodząc z za-
łożenia, że posługiwanie się mimiką, gestami, modulacją głosu w trakcie 
recytacji wierszy, śpiewania piosenek i w zabawach jest ważne od początku 
nauczania, pewne elementy teatralne wprowadzili już w dwóch najniż-
szych klasach na lekcjach języka polskiego, śpiewu i gimnastyki. Zgodnie 
programem treść opowiadań i wierszyków miała być wzbogacana mimiką 
i ruchami, niektóre piosenki powinny być inscenizowane, a w trakcie za-
baw i ćwiczeń gimnastycznych dzieci miały odtwarzać niektóre sytuacje 
z poznanych czytanek. Inscenizacje w klasie pierwszej miały mieć charakter 
ilustracyjny, jako żywa pomoc naukowa819. Ruch i mimika – dowodził Józef 
Witek – stanowią dwa elementy sceniczne, które nie tworzą wprawdzie 
jeszcze inscenizacji, ale są jej ważnymi zasadniczymi celami. Bez nich 
inscenizowanie jakiegokolwiek utworu obyć się nie może820. 

Programy, uwzględniając ówczesne badania psychologii rozwojowej 
dzieci, sugerowały, by nauczyciele pracując z uczniami klas drugich obok 
tematów iluzyjnych coraz częściej wprowadzali tematy realne. Tematy te 
na lekcjach języka polskiego powinny obejmować szerszy zakres tematycz-
ny z przyrody, geografii i historii. W inscenizacjach powinni występować 
rzemieślnicy, listonosze, policjanci, dozorcy. Podkreślano konieczność 
ukazania wzajemnej zależności wsi i miasta. Wśród tematów proponowano 
zabawę w sklep (zagadnienie kupna-sprzedaży), przechodzenie ulic, za-
chowanie czystości. Sugerowano, by pod koniec roku podejmować próby 
przeróbek niektórych czytanek, wprowadzając zamiast formy opowiadań 
dialogi. Inscenizacje obrazków (historyjek obrazkowych) w tej klasie miały 
być łączone z nadawaniem tytułów tym obrazkom821. 

Aspekty psychologiczne brano również pod uwagę układając program 
dla klasy III. W tym okresie u uczniów dążenie do iluzyjności ustępuje 
miejsca realizmowi myślowemu i z tego powodu dążono do zastąpienia 

818 S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole powszechnej (kl. I, II i III)..., s. 18.
819 Tamże, s. 20.
820 J. Witek, Zagadnienie inscenizacji w programie języka polskiego, „Praca Szkolna” 1934/35, 

nr 2, s. 52.
821 Por.: S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole..., s. 26–27; por. też: H. Tyrankiewiczowa, 

Teatralizacja jako jeden ze środków dydaktycznych (c.d.), „Teatr w Szkole” 1934, nr 2, 
s. 27–28. Tyrankiewiczowa sugerowała, by wzajemną zależność wsi od miasta unaoczniać 
inscenizacją ruchu przy straganie miejskim.
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zabawowego charakteru nauki systematyczną pracą. Wskazano na nowe 
źródła, z których można było czerpać materiał do teatralizacji. W progra-
mie nauki śpiewu umieszczono pieśni ludowe, marszowe i inne, które 
– zdaniem autorów – nadawały się do skorelowania z pozostałymi przed-
miotami nauczania. W praktyce jądrem „spektakli” stawały się najczęściej 
wiersze i czytanki z podręcznika szkolnego822. W ramach języka polskiego 
do programu klasy III wprowadzono czytanie z podziałem na role wierszy 
i opowiadań, a także realizowanie inscenizacji oraz sporządzanie niektórych 
akcesoriów teatralnych, jak szopki, figurki, pasy i czapki dla kolędników. 
Ilość tematów do inscenizacji wzrastała w klasie IV, przy czym dużą wagę 
przywiązywano do samodzielnej pracy młodzieży tak w zakresie koncep-
cji, jak i wykonania. Dla dwóch następnych roczników zagadnienie pracy 
teatralnej częściowo przesunięto poza obręb klasy. Inscenizacja na tym 
stopniu – czytamy w programach – obejmuje również pomysły dzieci doty-
czące strojów, obrazów, które będą realizowane w miarę nadarzających się 
sposobności w życiu szkolnym (poranki, zebrania towarzyskie, uroczystości 
szkolne itp.)823. 

Program języka polskiego polecał od klasy I do IV ilustrowanie na-
dających się do tego czytanek, opowiadań, wierszy, obrazków rysunkami, 
wycinankami, ulepiankami, śpiewem oraz mimiką i ruchami dzieci824. Od 
klasy IV program zalecał przede wszystkim rysunki i inscenizacje, przy 
czym sugerowano, by stopień samodzielności uczniów tak odnośnie po-
mysłu, jak i wykonania był znacznie większy niż w klasach poprzednich. 
Od klasy V do VII program wyraźnie wymienia już tylko (obok czytania 
rolami) inscenizacje. W szkołach stopnia I zalecano ilustrowanie w kla-
sach I–III, zaś inscenizacje w klasie IV, w kursie A i C. Wyraźnie więc 
występuje w programie stopniowanie od ilustrowania ruchami i mimiką, 
ulepiankami, wycinankami, rysunkami i śpiewem, do inscenizacji, która 
w klasie IV winna mieć przewagę nad wcześniejszymi formami. W klasie 
V czteroletnia praca inscenizacyjna, poza względami metodyczno-dydak-
tycznymi i wychowawczymi, przybiera [...] charakter bardziej społeczno– 
praktyczny825. Program zakładał, że inscenizacje na tym stopniu obejmują 
również pomysły dzieci, dotyczące strojów, obrazów, które będą w miarę 
nadarzającej się sposobności w życiu szkolnym (poranki, zebrania towa-
rzyskie, uroczystości szkolne itp.) wykorzystane826. Zakładano, że od klasy V 
w dramatyzowaniu treści czytanej uwzględniane będą wszelkie wcześniej 

822 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 34; por. też: S. Dobraniecki, Inscenizacja w szko-
le..., s. 18–19.

823 Por.: J. Witek, Zagadnienie inscenizacji w programie języka polskiego, „Praca Szkolna” 
1934/35, nr 2, s. 53.

824 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 16.
825 J. Witek, Zagadnienie inscenizacji..., s. 54.
826 Tamże, s. 54; por. też: Z. Karłowska, dz. cyt. s. 16.
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poznane formy ilustrowania. Inscenizowanie w praktyce szkolnej zalecano 
dopiero z chwilą osiągnięcia przez dzieci pewnej dojrzałości oraz wówczas, 
gdy młodzież pozna odpowiednie środki wyrazu827. 

Zdaniem Heleny Tyrankiewiczowej w klasie piątej „teatr na lekcji” 
zaczynał powoli tracić znaczenie dydaktyczne, ponieważ uczniowie „gu-
bią” w tym okresie życia swą bezkrytyczność i fantastyczno-emocjonalne 
odbieranie świata. Pęd twórczy zaczyna być hamowany przez rodzący się 
krytycyzm, zarówno w stosunku do samego siebie, jak i do innych. W ta-
kiej sytuacji koniecznością staje się sięganie po repertuar o charakterze 
społeczno-praktycznym, którego treść nadał łączy się z tematyką programu 
szkolnego828. 

W programach klas V i VI zagadnienie wykorzystywania teatru szkolne-
go w procesie dydaktycznym i wychowawczym znajdujemy już nie tylko 
w działach dotyczących języka polskiego, śpiewu i robót ręcznych, ale 
także historii i geografii. 

W programach do klasy VII temat inscenizacji już się nie pojawiał. Jak 
pisał jednak Józef Witek, rzeczą zupełnie zrozumiałą było to, że dzieci 
z tych klas w wyniku dotychczasowego przygotowania będą samodzielnie 
próbować swych sił w teatrze szkolnym. Autor sugerował, by w klasie 
siódmej zwrócić szczególną uwagę na wartości lokalne i teatr regional-
ny829. Idee regionalizmu miały być uwzględniane w tej klasie w czasie 
lekcji śpiewu. W związku z tym przedmiotem program zalecał inscenizacje 
piosenek. Na lekcjach rysunków klasa VII miała projektować dekoracje, 
które powinny być wykonywane na lekcjach robót ręcznych, podobnie 
jak kostiumy a nawet scenki szkolne830. 

Program języka polskiego w klasie VII kładł nacisk na wyrobienie 
u młodzieży zdolności publicznego przemawiania oraz ćwiczenie się 
w układaniu mów na uroczystości państwowe i szkolne (np. poranki, ze-
brania towarzyskie). Stanisław Dobraniecki sugerował, by przy tej okazji 
nawiązać współpracę pomiędzy kilkoma sąsiednimi szkołami, które mo-
głyby wspólnie opracować jakieś uroczystości regionalne czy historyczne 
związane z danym terenem831. 

Programy szkolne uwzględniały zagadnienie teatru nawet w czasie zajęć 
wychowania fizycznego (gimnastyki)832. W zajęciach ćwiczeń cielesnych 
(wf.) nauczyciele wykorzystywali znane wcześniej dzieciom z domu lub 

827 Por.: J. Kulpa, Zagadnienie inscenizacji w szkole powszechnej, „Chowanna” 1938, 
s. 177–178.

828 Por.: H. Tyrankiewiczowa, Teatralizacja..., s. 29–30.
829 Por.: J. Witek, Zagadnienie inscenizacji..., s. 54–55. Dostrzegamy tu związek z ideami 

Aleksandra Patkowskiego.
830 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 16.
831 Por.: S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole...., s. 28.
832 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 16.
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przedszkoli gry i zabawy ruchowe, obrazki i opowieści ruchowe, elementy 
pantomimy, gry naśladowcze833. 

Pewną syntezą muzyki i malarstwa jest taniec – pisała Karłowska. We-
dle dzisiejszych programów na lekcjach ćwiczeń cielesnych wykonywane 
być muszą tańce, zwłaszcza ludowe. Figury tańców historycznych odtwa-
rzać czasem można z obrazów i rzeźb. Zawsze należy zwracać uwagę 
na rytmikę. Dobrze jest jeśli dziewczyny w czasie prób mogą patrzeć się 
w zwierciadło. Ze względu na brak odpowiedniego wyszkolenia technicz-
nego na terenie szkoły zbyt trudnych akrobatycznych tańców uprawiać nie 
można, natomiast łatwo wprowadzić jest pląs nastrojowy, dający wyraz 
pewnym uczuciom, przechodzący w pantomimę. Zadaniem nauczyciela 
ćwiczeń cielesnych jest wyrobienie u młodzieży i dziatwy pięknych ruchów. 
Cel ten da się łatwo zrealizować w związku z uczniowskimi przedstawie-
niami amatorskimi. Piękny ruch na scenie jest konieczny. Osiągnięte tam 
jednak wyniki da się łatwo przenieść do życia codziennego834. 

Program szkoły powszechnej łączył elementy inscenizacji z wygłasza-
niem tekstów z pamięci, co – zdaniem autorów programu – kształciło 
wymowę dziecka oraz budziło w nim kult żywego słowa. W programie 
przestrzegano przed inscenizowaniem utworów, które się do tego nie na-
dają; radzono, by łączyć piosenki w cykle i przez to tworzyć odpowiednią 
całość. Z treści programu widać wyraźnie, że jego autorzy przywiązywali 
wagę do pobudzenia uczniów do samodzielnego działania zarówno w pra-
cy lekcyjnej, jak i w czasie prac pozalekcyjnych. 

Na lekcjach rysunków młodzież bardziej uzdolniona powinna wyko-
nywać programy i afisze oraz projektować akcesoria i dekoracje, które 
następnie mają być wykonywane na lekcjach robót ręcznych. W związku 
z pracami przy wykonywaniu dekoracji i kostiumów Stanisław Dobra-
niecki, biorąc pod uwagę możliwość współdziałania klas w tym zakresie, 
podkreślał integrującą funkcję teatru szkolnego. Klasy starsze na zajęciach 
praktycznych mogłyby, na prośbę dzieci z klas młodszych, wykonywać 
dla nich kostiumy i dekoracje potrzebne do przedstawień835. 

Autorzy programów szkoły powszechnej dostrzegali znaczenie w proce-
sie dydaktycznym i wychowawczym szopek, jasełek i kukiełek. W planie 
robót ręcznych szkoły powszechnej pierwszego, drugiego i trzeciego stop-
nia pojawiają się dość liczne wzmianki dotyczące tego zagadnienia. I choć 
– jak pisał Sztaudynger – nie mówi się w programach wyraźnie o zasto-
sowaniu tych prac w czasie przedstawień, czy to w czasie lekcji, czy poza 
lekcjami, to jednak z ducha programu opartego na korelacji przedmiotów 

833 Por.: F. Kulański, Roczny rozkład pracy w oddziale pierwszym. Plan wychowawczy, 
„Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 10, s. 423–429.

834 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 42.
835 Por.: S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole..., s. 17; por. też: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 18.
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wynika jasno, że na zajęciach prac ręcznych zalecano przygotowywanie 
materiału do wykorzystania w czasie innych lekcji836. 

W programach szkolnych z tego okresu zwracano szczególną uwagę na 
wychowanie obywatelskie. Minister Jędrzejewicz w 1930 roku pisał: zorga-
nizowanie życia zbiorowego, a co za tym idzie i pełnego życia indywidu-
alnego, poza ramami organizacyjnymi państwa nie da się dziś pomyśleć837. 
Za najważniejsze cele wychowawcze uważał przygotowanie młodzieży do 
prac państwowo-obywatelskich. Wychowanie państwowe pragnie kształto-
wać ludzi, mogących i pragnących brać świadomy udział w pracy zorga-
nizowanego w państwo społeczeństwa, a więc w podnoszeniu jego kultury 
materialnej, w doskonaleniu stosunków społecznych w tworzeniu wartości 
duchowych838. W celu realizacji tego postulatu w wielu szkołach powstawały 
propaństwowe organizacje szkolne (Straż Przednia, Hufiec Przysposobienia 
Wojskowego, Liga Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej oraz Liga 
Morska i Rzeczna), które do propagowania swoich idei często wykorzy-
stywały amatorski teatr szkolny839. Kształtowaniu postaw patriotycznych 
i obywatelskich w szkole miało służyć m.in. organizowanie uroczystości 
szkolnych. Program języka polskiego między tematami ćwiczeń w mówie-
niu, czytaniu i pisaniu nakazywał organizowanie przez szkołę uroczystości 
z okazji świąt państwowych. Dla klasy pierwszej wśród tematów akademii 
wymieniano godło Państwa i portrety Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
marszałka Piłsudskiego; dla klasy drugiej sztandar Państwa Polskiego, godło 
i barwy flagi narodowej oraz hymn państwowy, a także obrazki z życia 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego; dla klasy trzeciej za-
lecano organizowanie uroczystości szkolnych miejscowych. Organizowanie 
uroczystości stało się programowym obowiązkiem szkoły, a prace z tym 
związane rozpoczynano już od najmłodszych klas840. Program zalecał, aby 
uroczystości urządzane przez szkoły były tematem ćwiczeń w mówieniu, 
czytaniu i pisaniu dla klasy I, II i III. Programy szkoły powszechnej zwracały 
więc uwagę na amatorski teatr szkolny oraz na elementy teatralne zawarte 
w samym nauczaniu oraz na korzyści, jakie z występów kolegów mogą 
odnieść młodsi uczniowie. Treść programu uwidaczniała, że pozostawał on 
pod silnym wpływem koncepcji Komarnickiego i Ładosza841. 

836 Por.: J Sztaudynger, Marionetki w szkole powszechnej, „Dziennik Urzędowy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 1937, nr 5 (część nieurzędowa), s. 120.

837 J. Jędrzejewicz, Wychowanie państwowe, „Zrąb” 1930, t. 3, s. 313.
838 Tamże, s. 314–315.
839 Por.: A. Rogozińska, Szkoły Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877–1953, Lublin 

2002, s. 230; Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne w Okręgu szkolnym Krakowskim w latach 
1918–1939, Wrocław-Warszawa 1980, s. 157.

840 Por.: S. Bieda, W sprawie organizowania obchodów i uroczystości szkolnych, „Praca 
Szkolna” 1934/35, nr 2, s. 33–35.

841 Por.: St. Papée, Polska literatura teatrologiczna. Z zagadnień teatru szkolnego, „Scena 
Polska” 1938, z. 4, s. 915–916; por. też: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 17.
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Wkrótce po ukazaniu się programów szkolnych powstały specjalne 
serie wydawnicze, które były ich swego rodzaju uzupełnieniem. Nasza 
Księgarnia wydawała cykl „Z praktyki szkolnej”, a Gebethner i Wolff cykl 
„Jak realizować nowe programy szkolne”. W obydwu cyklach uwzględnio-
no również potrzeby teatru szkolnego. W pierwszym pojawiła się praca 
Hipolity Gnoińskiej „Nauczanie wierszy w 1-ym oddziale”842, w 1934 roku 
wydano pracę tejże autorki „Obchody, uroczystości i inne fragmenty życia 
szkolnego”843. Autorka korzystała z doświadczeń Komarnickiego, który pra-
cował jednak głównie z uczennicami gimnazjum. Przeniosła reformatorskie 
założenia tego pedagoga na teren szkoły powszechnej i na przykładzie 
własnej pracy pokazywała, jak można zorganizować rodzaj laboratorium 
teatralnego wśród najmłodszych nawet dzieci szkoły powszechnej, które 
w czasie pracy nad inscenizacjami wykazują się nieraz wysokim stopniem 
samodzielności844. Teatru szkolnego dotyczyły również wydane w tym 
cyklu książeczki Tadeusza Mayznera „Jak realizować nowy program śpie-
wu” oraz „Pieśni inscenizowane na 1-szy głos”845. W drugim cyklu w 1935 
roku wydano poradnik „Jak realizować programy szkolne”846, w którym 
zamieszczono pracę Stanisława Dobranieckiego „Inscenizacja w szkole po-
wszechnej (klasy I, II i III)”. W drugiej części tej publikacji autor pomieścił 
przykłady inscenizacji szkolnych. Dobraniecki wskazywał, że możliwości 
inscenizacyjne zawierają nie tylko – jak wynikałoby to z ówczesnych pro-
gramów szkolnych – lekcje języka polskiego, śpiewu i ćwiczeń cielesnych, 
ale również inne przedmioty847. 

Obok wspomnianych wyżej książeczek pojawiło się też wiele artykułów 
o teatrze szkolnym w czasopismach pedagogicznych, zwłaszcza w „Życiu 
Szkolnym” i w „Przyjacielu Szkoły”848. Szczególnie cenne były obszerne 
omówienia – zawartych w programach szkoły powszechnej – uwag doty-
czących wykorzystania elementów teatralnych w pracy z dziećmi autorstwa 
Józefa Witka. Warto tu zaznaczyć, że program szkoły powszechnej zalecał, 

842 H. Gnoińska, Nauczanie wierszy w 1-ym oddziale szkoły powszechnej, Warszawa 1932.
843 H. Gnoińska, Obchody, uroczystości i inne fragmenty życia szkolnego, Warszawa 1934.
844 Por.: Z. Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937, s. 16–17.
845 T. Mayzner, Jak realizować program śpiewu, Warszawa 1933 (wyd. 2 – 1934); T. Mayzner, 

Jak realizować nowy program śpiewu, cz. 2, Warszawa 1934; tenże, Pieśni inscenizowane 
na 1-szy głos. Z inscenizacją J. Mierzejewskiej, wyd. 3, Warszawa 1948. 

846 W cyklu tym ukazały się też m.in.: J. Dańcewiczowa, Jak realizować nowy program języka 
polskiego, Warszawa 1936; S. Dobraniecki, Organizacja pracy w klasie II na podstawie 
nowych programów, Warszawa 1935; S. Drzewiecki, Wychowanie obywatelsko-państwowe 
w nowych programach, Warszawa 1934; T. Mayzner, Jak realizować nowy program śpie-
wu, Warszawa 1934; W. Hoszkowska, Jak realizować nowy program historii, Warszawa 
1933; W. Hoszkowska, Jak realizować nowy program historii, Warszawa 1933; K. Greb, 
Pomoce naukowe ich istota i stosowanie, Warszawa 1934.

847 Por. S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole..., s. 33; por. też: H. T. Jakubowski, Amatorski 
ruch teatralny, Warszawa 1987, s. 128.

848 Szerzej na ten temat w aneksie.
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by już od klasy III korzystać z pism dziecięcych, na których łamach kwe-
stie teatru szkolnego zajmowały znaczące miejsce849. Ferdynand Potocki 
proponował wykorzystywanie inscenizacji w nauczaniu historii, podając 
jako przykład przeprowadzoną przez siebie lekcję, której tematem była 
Konstytucja 3 Maja (w oparciu o podręcznik Geberta i Gebertowej)850. 

W programach szkolnych gimnazjów temat teatru szkolnego został 
przedstawiony znacznie mniej dokładnie. Razi zwłaszcza zbyt małe po-
wiązanie z tym zagadnieniem programów języka polskiego. W programie 
gimnazjalnym mówi się tylko o pracy w szkole i w domu nad poprawnym 
wygłaszaniem utworów poetyckich i prozatorskich z uwzględnieniem ak-
centu logicznego i uczuciowego. W ćwiczeniach słownikowych w klasie 
III wysuwa się na plan pierwszy słownictwo dotyczące wyglądu, ruchu, 
gestów, mimiki oraz stanów wewnętrznych człowieka. W zagadnienia dra-
matu wprowadza się młodzież bardzo ostrożnie, bo na głębsze wniknięcie 
nie pozwalał stosunkowo skąpy zestaw lektur z tej dziedziny. Materiał 
nauczania zawierał jednak wiele elementów, które z teatrem szkolnym 
ściśle się łączą. Program zalecał czytanie z uwzględnieniem akcentu lo-
gicznego i uczuciowego, przygotowywanie uczniów do wygłaszania prze-
mówień, a przede wszystkim wspólne redagowanie ćwiczeń w klasie, co 
dotychczas uprawiane było w Polsce jedynie w związku z „laboratorium 
teatralnym” Komarnickiego. 

Wiele – rzecz jasna – zależało od podejścia samych nauczycieli. Maria 
Dolińska kierując się tym, że zarówno program, jak i podręczniki szkolne 
do języka polskiego dopuszczały wprowadzenie inscenizacji, uważała, że 
można do nich wykorzystać już wiele czytanek z części I podręcznika 
języka polskiego. Szczególnie należy je – pisała – stosować w klasie pierw-
szej, choć nie powinno się ich zarzucać i w klasach wyższych. W klasie 
II Dolińska zalecała korzystanie z Mickiewiczowskich „Lilii”, które można 
było wzbogacić taneczną inscenizacją „Dziwożony” na tle odpowiednio 
zharmonizowanej melorecytacji zespołowej. Część druga podręcznika za-
tytułowana „Mówią wieki” zawierała fragment „Legendy” Wyspiańskiego. 
Program klasy III przewidywał lekturę „Dziadów” i „Zemsty”. Zdaniem au-
torki młodzież klas III. i IV. nawiązuje kontakt z teatrem szkolnym i bardzo 
chętnie realizuje własne, na czytankach polskich oparte inscenizacje. Na 
lekcjach, podobnie jak w klasach poprzednich, przygotowuje się insceniza-
cje – z tym, że przybierają ona formy bardziej skomplikowane, tworzy się 
większe całości, komponuje się montaże, powoli uświadamia się młodzieży 
stylizację teatralną. Dolińska sugerowała, by w związku z postulatem pro-
gramowym w klasie trzeciej przeprowadzić małe studium aktorskie nad 

849 Por.: Czasopisma dziecięce ZNP jako pomoc w pracy szkolnej. Uwagi metodyczne dla 
nauczycieli, w opracowaniu S. Dobranieckiego i K. Greba, Warszawa 1937, s. 5.

850 Por.: F. Potocki, Lekcja historii z inscenizacją, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 3, s. 110–111.
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jakąś znaną z inscenizacji czy z literatury dramatycznej postacią i zwrócić 
uwagę na momenty mimiczne i gestykulację w takich lub innych sytu-
acjach851. W klasie czwartej, zgodnie z programem, należy opracowywać 
formy przemówień okolicznościowych. Znajdą one szerokie zastosowanie 
w inscenizacji rozprawy sądowej; koncepcja ta bardzo uczniom odpowiada, 
zwłaszcza gdy inscenizuje się sąd nad postacią ciekawą i znaną im z lek-
tury852. Program języka polskiego radził, by tam, gdzie to będzie możliwe, 
uczęszczać z młodzieżą na przedstawienia teatralne. 

Program gimnazjum podkreślał możliwość wykorzystania teatru w na-
uczaniu języków nowożytnych. Przewidywał w czasie lekcji układanie 
dialogów, obrazów dramatycznych i czytanie ekspresywne: indywidualne 
i zbiorowe. 

O pracach, które łączą się z działaniami teatru szkolnego, mówił też 
– choć bardzo ogólnie – program muzyki, rysunków, zajęć praktycz-
nych i ćwiczeń cielesnych (wychowania fizycznego). Autorzy programu 
wskazywali, ze nauczyciel prowadzący chór powinien w miarę możności 
uwzględnić potrzeby uroczystości szkolnych, zastrzegali przy tym jednak, 
by nie obciążano nadmiernie młodzieży doborem pieśni na występy. 

Nazbyt skąpe ujęcie zagadnień związanych z teatrem szkolnym w pro-
gramach spotkało się z krytyką części pedagogów. Stefan Papée wskazywał, 
że w szkole średniej wciąż aktualne pozostawało spostrzeżenie szwajcar-
skiego pedagoga Claparéde`a, wedle którego: Szkoła nie wykorzystuje 
różnego rodzaju przedstawień dramatycznych, które mogłyby być wyko-
nywane przez uczniów i stanowić punkt wyjścia mnogich i użytecznych 
prac853. Podobnie krytycznie o kwestii teatru w programach szkolnych 
wypowiadała się Zofia Karłowska. Jej zdaniem programy silnie podkreślały 
związek między teatrem szkolnym a nauką rysunków i śpiewu854, natomiast 
w nauczaniu języka ojczystego w programie gimnazjum, nie mówiąc już 
o szkole powszechnej, dział ten, kto wie, czy nie najtrudniejszy ze wszyst-
kich, słabo jest uwzględniony855. 

Warto natomiast zauważyć – co podkreślali Papée i Karłowska – że 
autorzy programu nauczania w gimnazjum wspominali wyraźnie o współ-
pracy z teatrem profesjonalnym, dostrzegając jego wychowawczą i kształ-
cącą funkcję856. 

Temat teatru szkolnego pojawia się też w programach liceum. W pro-
gramach obcych języków nowożytnych oraz polskiego uwzględniły one 
obowiązkowo lub fakultatywnie twórczość najwybitniejszych dramaturgów. 

851 M. Dolińska, Czytanki jako materiał inscenizacyjny, „Polonista” 1938, z. IV, s. 124.
852 Tamże.
853 S. Papée, Polska literatura teatrologiczna.... s. 917.
854 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 40.
855 Tamże, s. 42.
856 Por.: tamże, 18; por. też: S. Papée, Polska literatura teatrologiczna... s. 917.
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W związku z językiem polskim programy zalecały w obydwu klasach es-
tetyczne czytanie oraz wygłaszanie wybranych fragmentów poezji i prozy, 
porównywanie różnych interpretacji tych samych tekstów w wykonaniu 
uczniów, recytacje chóralne i solowe oraz prowadzenie ćwiczeń redak-
cyjnych857. W liceum bogato reprezentowana była literatura dramatyczna 
polska i obca. Polonista musiał omawiać twórczość Kochanowskiego, 
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Fredry, Wyspiańskiego, Żerom-
skiego; prócz tego w spisie lektur pomieszczono utwory takich autorów 
jak Zabłocki, Bogusławski, Niemcewicz, Bałucki, Norwid, Zapolska, So-
fokles, Aischylos, Calderon, Corneille, Racine, Moliére, Goethe, Schiller. 
Z twórcami antycznymi i klasykami europejskimi spotykamy się również 
w programach języków nowożytnych. 

Program filozofii wprowadzał rozważania nad psychologią doznań es-
tetycznych, komizmem, tragizmem oraz nad psychologicznymi źródłami 
sztuki858. Program rysunków przewidywał kompozycje związane z potrze-
bami teatru szkolnego, a program śpiewu i muzyki – wykorzystywanie 
produkcji uczniowskich w czasie muzycznych audycji859. 

Programy szkolne szkół średnich wzbogacały – podobnie jak w przy-
padku szkół podstawowych – publikowane na łamach prasy pedagogicznej 
i teatralnej liczne wypowiedzi specjalistów. 

Wytyczne programowe nie w pełni zadawalały nauczycieli, zwłaszcza 
zwolenników teatru szkolnego, którzy postulowali zwiększenie jego udziału 
w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Już po II wojnie światowej 
Stefan Papée omawiając zagadnienie teatru szkolnego w świetle progra-
mów nauczania języka polskiego twierdził, że przedwojenne programy 
nauczania w szkole powszechnej i średniej ujmowały tę sprawę bardzo 
ogólnikowo860. Nauczyciele i działacze oświatowi bezskutecznie domaga-
li się tworzenia stałych teatrów szkolnych oraz włączenia nauki wymowy 
i zagadnień teatralnych do programu kształcenia nauczycieli861. 

Krytyczne uwagi nie powinny jednak przysłaniać tego, że dziesięć lat 
pracy pedagogicznej w dziedzinie teatru szkolnego w pierwszej dekadzie 
zaowocowało nowym spojrzeniem na to zagadnienie, i że – co widać na 
podstawie powyższej analizy – w latach trzydziestych przyznawano pracy 
teatralnej młodzieży coraz większą rangę. 

857 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt. s. 19; Por. też: Program nauki w liceum ogólnokształcącym. 
Wydział humanistyczny. Język polski. Projekt, Lwów 1937, s. 6.

858 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 19.
859 Por.: tamże, s. 18–19; por. też: Z. J. Raczyńska-Skalska, Rysunek na wystawie Kuratorium 

warszawskiego, „Praca Szkolna” 1929, nr 3, s. 88–91.
860 Por.: S. Papée, Inscenizacje i teatr szkolny, „Życie Szkoły” 1947, nr 12, s. 390–394.
861 Por.: Przegląd prasy – Szkolny teatr ochotniczy w prasie oświatowej i społeczno-literackiej, 

„Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 452.
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Kwestia teatru szkolnego w programach  
działalności instytucji państwowych  
i społecznych oraz w działalności  
organizacji szkolnych, młodzieżowych 
i artystycznych  

W latach trzydziestych teatr szkolny był przedmiotem wielu dyskusji 
na forum stowarzyszeń i organizacji związanych ze szkolnictwem (jak np. 
stowarzyszenia polonistów, neofilologów, nauczycieli zajęć praktycznych, 
organizacje społeczne – zwłaszcza ruchu ludowego, związki młodzieży) 
oraz niektórych środowisk artystycznych, głównie teatralnych. Podejmowa-
no ten temat w czasie zjazdów, konferencji, na łamach wydawanej przez 
wspomniane instytucje prasy lub w innych publikacjach. 

Jak wspominałem wyżej, II Ogólnopolski Zjazd Polonistów w Krako-
wie w 1930 roku uchwalił – zgłoszony przez Stefana Papée, ówczesnego 
kierownika teatru szkolnego w Poznaniu – wniosek tworzenia stałych te-
atrów szkolnych w poszczególnych okręgach szkolnych. W wyniku tego 
apelu, wspartego decyzją Ministerstwa WRiOP, postanowiono zwiększyć 
aktywność scen szkolnych. W latach trzydziestych następuje wzrost za-
interesowania sceną uczniowską przez większość kuratoriów w Polsce, 
jednak jedynie na terenie Kuratorium Szkolnego Lubelskiego utworzono 
w 1933 roku osobne stanowisko instruktora teatrów szkolnych. Inne ku-
ratoria ograniczyły się do popierania przedstawień dla szkół w teatrach 
zawodowych. W dokumentach kuratoryjnych pojawiają się zapisy związa-
ne z tą tematyką, świadczą o tym materiały zamieszczane w tzw. części 
nieurzędowej Dzienników Urzędowych kuratoriów poszczególnych okręgów 
szkolnych. Największą aktywność przejawiały kuratoria w Lublinie, Pozna-
niu, Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie862. 

Stefan Papée wysunął w 1930 roku wniosek utworzenia na szczeblu mi-
nisterialnym stanowiska instruktora teatralnego, który sprawowałby ogólną 
opiekę nad rozbudową i doskonaleniem tej formy wychowania w placów-
kach oświatowych. Cztery lata później Jerzy Ryszard Bujański, rozwijając 
tę myśl, opracował projekt powołania w Ministerstwie WRiOP referatu 
teatru szkolnego i wymowy863. Dążąc do zwiększenia roli wychowawczej 

862 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., Warszawa 1999, s. 104.
863 Tamże, s. 117–118; por. też: J. R. Bujański, Teatr szkolny i kult żywego słowa, „Gimnazjum” 

1934, nr 1–5, s. 144–146; S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, s. 83.
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i dydaktycznej teatru w szkole oraz wychowania przyszłej publiczności 
teatralnej Ministerstwo Oświaty przeprowadziło swego rodzaju eksperyment 
(w związku z rocznicą Stanisława Wyspiańskiego), organizując w 1932 
roku szkolny przegląd teatralny864. W 1936 roku Wydział Pedagogiczny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego powołał Komisję Teatru w Szkole, której 
przewodniczącym został Henryk Ładosz, jego zastępcą Jędrzej Cierniak, 
a sekretarzem Helena Tyrankiewiczowa865. 

Spośród organizacji artystycznych należy wspomnieć o stowarzyszeniu 
ZASP (Związek Aktorów Scen Polskich) i TKKT (Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Teatralnej). Aktywność środowisk teatralnych na rzecz teatru 
szkolnego ujawniała się zwłaszcza w sferze przedstawień scen zawodo-
wych dla szkół. W czasie zjazdów ZASP oraz na łamach prasy związanej 
ze stowarzyszeniem i teatralnej toczyła się dyskusja, w której podejmowa-
no również problemy dotyczące teatru w szkole (problemy instruktorów, 
koedukacji itp.)866. 

Amatorski teatr szkolny był ważnym elementem działalności szkolnych 
organizacji młodzieżowych. Przedstawienia teatralne wykorzystywane były 
w pracy wychowawczej rozwijających się powoli, lecz stale samorządów 
uczniowskich, które wśród zalecanych zadań – takich jak organizowanie 
zabaw i gier oraz wycieczek – proponowały urządzanie przedstawień 
i wieczorków. Doceniano integrującą rolę takich działań, które w znacznym 
stopniu przyczyniały się do zbliżenia szkoły ze środowiskiem lokalnym. 
Zwracano przy tym uwagę na to, by to uczniowie wspomniane wyżej 
imprezy samodzielnie aranżowali, ustalali plany i troszczyli się o ich wyko-
nanie867. Dochody ze spektakli organizowanych przez samorząd uczniowski 
przeznaczano najczęściej na działalność samopomocy uczniowskiej, pomo-
ce szkolnitp., czasami przedstawienia wystawiane były w czasie imprez 
charytatywnych868. Częste nastawienie tych teatrów szkolnych na docho-
dowość spotykało się z krytyką869, zwłaszcza w środowiskach związanych 
z teatrem zawodowym. 

Przedstawienia teatralne wykorzystywali w swej pracy między innymi 
działacze ZHP, niestety nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Przykład 
prezentuje recenzja z przedstawienia wystawionego przez harcerzy z oka-

864 Por.: J. K. Bandrowski, Nowa inicjatywa w sprawach teatru w Polsce, „Teatr” 1934/35, 
nr 3–4, s. 1.

865 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 102; Komisja Teatrów Szkolnych, „Teatr 
w Szkole” 1936, nr 8–9, s. 242.

866 Szerzej na ten temat w podrozdziale: Przedstawienia dla szkół w teatrach zawodowych.
867 Por.: Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918–1939, część II. R. Taubenszlag, 

Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego, Warszawa1960, s. 94, 132.
868 Por.: Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918–1939, część I.: Z doświadczeń na-

uczycieli, pod red. H. Kasperowiczowej, Warszawa1960, s. 173.
869 Por.: H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca 

Szkolna” 1929, nr 3, s. 74.
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zji zjazdu walnego ZHP w Katowicach. Sztuka, której autorem był młody 
nauczyciel gimnastyki, przedstawiała szereg luźno powiązanych obrazów 
z życia harcerskiego. Jak pisał recenzent, grali sztukę z artystycznym od-
czuciem dyletanckiego aktorstwa uczniowie szkół średnich. Sztuka była źle 
przygotowana, bohaterem był sufler, wokół którego skupiali się aktorzy, na 
scenie panował idealny chaos (plątali się po scenie z rozpaczą w oczach, 
z zemstą w sercu od suflera do aktora i na odwrót)870. Przedstawienia pro-
pagandowe wystawiane z różnych okazji często były na marnym pozio-
mie, skoro autor recenzji już we wstępie zaznaczył, że zazwyczaj sztuki 
propagandowe (...) zbyt wysokim poziomem nie grzeszą871. 

Grupa nauczycieli skupiona wokół kwartalnika „Zrąb” oraz ministrowie 
Sławomir Czerwiński i Janusz Jędrzejewicz, powołując się na kryzys wy-
chowania szkolnego – ich zdaniem, indywidualistycznego, oderwanego od 
zasadniczych przemian społecznych – i na zgubne zjawisko rozpolityko-
wania młodzieży szkolnej, głosili potrzebę stworzenia międzyszkolnych, 
masowych organizacji młodzieży, które miały opierać swą działalność na 
pracy samorealizacyjnej w celu samowychowania w duchu idei obywa-
telskiej, tzn. służenia państwu872. Organizacją taką dla młodzieży szkół 
średnich miała być Straż Przednia, której statut Ministerstwo WRiOP za-
twierdziło w 1932 roku. 

Statut ustalał nadzór władz szkolnych nad organizacją, zastrzegając jednak 
pozostawienie inicjatywy samej młodzieży, która prowadzić miała działalność 
w kołach zainteresowań i w zespołach mających stanowić większe jednost-
ki samokształcenia oraz doskonalenia ideowo-moralnego. Straż Przednia, 
utworzona pod patronatem państwa, była sterowana przez sanacyjną grupę, 
kierującą się ideowymi wskazaniami płynącymi z pism Piłsudskiego i Ada-
ma Skwarczyńskiego. Była instrumentem infiltracji ideologicznej, stanowiła 
sanacyjny odpowiednik tworzonych wówczas przez partie polityczne wła-
snych organizacji młodzieżowych873. W latach trzydziestych a zwłaszcza pod 
koniec tego dziesięciolecia obserwujemy coraz większe przenikanie się wy-
chowania państwowego, narodowego i religijnego (a właściwie kościelnego 
i klerykalnego). Pedagogika katolicka przez całe dwudziestolecie wywierała 
wpływ nie tyle na teorię co praktykę wychowawczą w duchu personalizmu 

870 R. Lejek (Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wejherowie), Recenzja a raczej 
refleksje z przedstawienia p.t. „Płonie Ognisko” granego przez harcerzy w Katowicach 
z okazji zjazdu walnego ZHP, „Kuźnia Młodych” 1933, nr 9, s. 11.

871 Tamże.
872 Por.: S. Czerwiński, O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1931.
873 Por.: I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie 

(1918–1939), Katowice 1990, s. 90; por. też: I. Posseltówna, Praca w zespole jako czynnik 
wychowania społecznego, „Zrąb” 1933, t. 14, s. 11–17; H. Barchanowska, Organizacje 
młodzieży a wychowanie państwowe, „Zrąb” 1935, t. 23, s. 66–74; J. Chałasiński, Społe-
czeństwo i wychowanie, Warszawa 1969, s. 103–105; Sanacji kłopoty z młodzieżą, opr. 
J. Borkowski, „Pokolenia” 1979, nr 2, s. 115–140.
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chrześcijańskiego. Nasze ustawodawstwo zgodnie z konkordatem z 1925 
roku przyznawało klerowi w zakresie wychowania znaczne uprawnienia. 
Tendencje wychowania państwowego w duchu ideologii obozu rządzącego 
zawarte są m. in. już w ustawie o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932 
roku874. Na temat wychowania państwowego powstawała bogata literatura 
pedagogiczna zarówno o charakterze naukowym, jak i publicystycznym875. Ta 
samą myślą przepojone były ówczesne programy nauczania poszczególnych 
przedmiotów876. Wychowanie w duchu państwowym i religijnym wpływało 
też na repertuar scen szkolnych. 

W omawianym okresie nastąpił wzrost zainteresowania instytucji pań-
stwowych i niektórych środowisk artystycznych teatrem szkolnym. Pań-
stwo dążyło do ograniczenia wpływu na uczniów ze strony organizacji 
młodzieżowych stanowiących zaplecze partii politycznych. W szkołach 
stopniowo zaznaczała się dominacja organizacji prorządowych. Młodzież 
szkolna mogła należeć jedynie do organizacji i kółek tworzonych w ob-
rębie szkoły i działających na terenie szkoły pod opieką władz szkolnych 
i bezpośrednim nadzorem opiekuńczym nauczycieli. Nie dopuszczano 
możliwości uczestniczenia uczniów w stowarzyszeniach mieszanych, tzn. 
takich, w których członkami byliby dorośli oraz młodzież szkolna. Zakaz 
ten nie był jednak ściśle przestrzegany, o czym świadczy choćby ponawia-
nie rozporządzeń w tej sprawie (np. w roku 1932 i 1936877). Aż do końca 
omawianego okresu organizacje młodzieżowe chętnie wykorzystywały teatr 
zarówno w celu propagowania swoich idei i pozyskiwania członków, jak 
też w celu zdobywania środków na działalność. 

874 Por.: Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Wstęp, „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej” 1932, nr 38, poz. 389, s. 639.

875 Por.: W. Czerniewski, Z problematyki wychowawczej w okresie międzywojennym, „Nowa 
Szkoła” 1969, nr 4, s. 24–26. Część pedagogów pozostawała zwolennikami wychowania 
narodowego, uważając jednak, że nie koliduje ono z wychowaniem państwowym. Lu-
dwik Jaxa Bykowski podkreślał na przykład, że celem wychowania państwowego jest 
wyrobienie poczucia trwałości i praworządności państwa. Jego zdaniem tej misji powi-
nien odpowiadać typ, który byłby wyrazicielem samowiedzy narodowej, budowniczym 
przyszłości. Typem tym jest jak dawniej, typ żołnierza-obywatela. Por.: L. Jaxa Bykowski, 
Wychowanie narodowe i państwowe, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, nr 11, s. 251–253.

876 Por.: S. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936, s. 221.
877 Por.: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 r. 

Prawo o stowarzyszeniach, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1932, nr 94, poz. 
808, art.2, ust. 4, s. 1947; por też: W sprawie udziału młodzieży szkolnej w organizacjach 
pozaszkolnych, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego”, 1932, 
nr 1–2, s. 358; W sprawie zakładania kółek i zrzeszeń młodzieży szkół średnich ogól-
nokształcących, seminariów nauczycielskich i szkół zawodowych, „Dziennik Urzędowy 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego” 1936, nr 4, s. 59–60.
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Teatry międzyszkolne 

Doświadczenia Wystawy Krajowej w Poznaniu i świadomość konieczności 
zreformowania systemu szkolnego pod kątem bardziej kreatywnego kształ-
cenia i wychowywania młodzieży zaowocowały poszukiwaniami nowych 
form jej uaktywnienia. Władze oświatowe zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i w kuratoriach, doceniając znaczenie teatrów szkolnych w rozwijaniu 
twórczych zdolności młodzieży, podjęły działania umożliwiające dalszy 
rozwój scen szkolnych. Jednym z tych działań było tworzenie tzw. teatrów 
międzyszkolnych. Proces obrazuje ich kondycja w kilku rejonach kraju. 
W Poznaniu powstanie sceny teatru szkolnego było jednym z efektów 
przeglądu w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej. Teatr ten przeznaczony 
był głównie na prezentację osiągnięć scen uczniowskich Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego878. Jak pisał Stefan Papée, pierwszy rok stałego Teatru Szkolnego 
w Poznaniu, mimo wielu przeszkód i trudności (zwłaszcza finansowych, np. 
zimą brakowało opału by ogrzać salę) dowiódł, że teatr ten jest ośrodkiem 
życia społecznego poznańskiej młodzieży [...]. Tu agitowano za wstępowa-
niem w szeregi Floty Narodowej na osobnych propagandowych wieczorach, 
tu młodzież pouczała koleżanki i kolegów o niebezpieczeństwie grożącej nam 
wojny gazowej i o obowiązku wstępowania do kół LOPP., tu składano hołd 
bohaterskim obrońcom Lwowa i tu urządzono centralne obchody ku czci 
Jana Kochanowskiego879. Przedstawiając bilans sezonu 1931/32 w teatrach 
poznańskich Papée ocenił, że w tym okresie przedstawienia w Teatrze 
Szkolnym stały na wyższym poziomie – tak pod względem repertuaru, jak 
i wykonania – od spektakli na scenach zawodowych. Biorąc nawet pod 
uwagę brak obiektywizmu w tej ocenie musimy przyznać, że Teatr Szkol-
ny usiłował rywalizować z teatrem zawodowym. Teatr ten – pisze Papée 
– uczniowski ucierpiał jednak wiele na konkurencji teatrów zawodowych, 
które nagle zaczęły głównie kalkulować na kieszeń młodzieży. I ta jednak 
kalkulacja często zawodziła, co powiększyło jeszcze kłopoty dyrektorów po-
znańskich w niezwykle ciężkim i smutnym sezonie880. 

Poznański Teatr Szkolny przestał działać już w 1931 roku881. Sukces Te-
atru Szkolnego w czasie Wystawy Krajowej i późniejsze osiągnięcia teatru 
międzyszkolnego w Poznaniu przyczyniły się jednak do popularyzacji tej 

878 Por.: Teatr Szkolny w Poznaniu. Kur. O. Sz. Dr J. Namysł, Okólnik K.O.S.P. z dnia 2 li-
stopada 1929 r. Nr 0. 19790/29, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego” 1929, nr 1–17, s. 218.

879 S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, s. 80–81.
880 S. Papée, Bilans sezonu 1931 – 1932 w teatrach poznańskich, „Rocznik Literacki za rok 

1932”, Warszawa 1933, s. 277.
881 S. Papée, Z zagadnień teatru szkolnego, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 915.
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idei i w innych regionach. Do powołania teatrów międzyszkolnych w róż-
nych okręgach zachęcali uczestnicy II Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów 
w Krakowie w czerwcu 1930 roku, którzy przyjęli jednomyślnie wniosek 
następującej treści: II Ogólnopolski Zjazd Polonistów wyraża przekonanie, 
że utworzenie na wzór Poznania, stałych teatrów szkolnych w poszczegól-
nych okręgach szkolnych może oddać sprawie nauczania języka polskiego 
i kultury narodowej znaczne usługi882. Zdzisław Kwieciński już po drugiej 
wojnie światowej pisał, że niestety uchwały polonistów w poszczególnych 
okręgach szkolnych (J. Romuald-Bujański, Stefan Papée) pozostawały bez 
echa. Władze szkolne nie interesowały się tym zagadnieniem i nie podej-
mowały tu inicjatywy. Jedynym wyjątkiem był okręg szkolny lubelski883. 

Wprawdzie teatr międzyszkolny w latach trzydziestych rzeczywiście 
działał najaktywniej w okręgu lubelskim, to jednak – jak zobaczymy 
– ocena Kwiecińskiego była błędna i dowodzić może jedynie tego, że 
w dwudziestoleciu międzywojennym przepływ informacji w tym zakresie 
był stosunkowo ograniczony. Mylił się oczywiście i Stefan Papée uważając, 
że w innych ośrodkach kraju (poza Poznaniem) nie podejmowano prób 
utworzenia teatrów międzyszkolnych884. 

Lublin stał się w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego 
jednym z ważniejszych centrów teatru szkolnego. Było to możliwe dlatego, 
że w mieście i na całej Lubelszczyźnie od roku szkolnego 1933/34 teatr 
szkolny otoczono systematyczną opieką. 

W kuratorium lubelskim w roku 1933 z inicjatywy miłośnika teatru 
i muzyki, kuratora Stanisława Lewickiego, po raz pierwszy w Polsce 
utworzono stanowisko instruktora teatrów szkolnych885. W roku szkolnym 
1933/34 obowiązki te pełnił Bronisław Nycz, w latach następnych Zdzisław 
Kwieciński. Teatrem szkolnym zainteresowano szerokie rzesze młodzieży 
i rady pedagogiczne. Lewicki doprowadził do tego, że we wszystkich 
szkołach średnich podległych kuratorium lubelskiemu etaty nauczycieli 
muzyki i śpiewu obsadzone zostały przez wyspecjalizowanych fachowców, 
nauczyciele w szkołach powszechnych uzyskali możliwość dokształcania się 
na Wyższych Kursach Śpiewu i w Konserwatoriach Muzycznych. Wpro-
wadzono nowe metody prowadzenia zajęć, podjęto próby włączenia prac 
teatralnych do obowiązkowych zajęć szkolnych. Na wszystkich konferen-
cjach dyrektorów szkół i inspektorów prawie zawsze poruszano aktualne 
sprawy teatru szkolnego. Propagowano nowe, łatwe formy inscenizacyjne, 

882 S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego..., s. 80–81; por. też: St. Papée, Polska literatura 
teatrologiczna. Z zagadnień teatru szkolnego, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 915.

883 Z. Kwieciński, Przez teatr szkolny do upowszechniania sztuki, „Dziennik Literacki” 1948, 
nr 8, s. 6.

884 Por.: tamże.
885 Istniało do 1939 roku.
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odpowiadające psychice i możliwościom wykonawczym młodzieży – recy-
tacje zespołowe, teatr samorodny, inscenizacje (rytmiczne i dramatyczne) 
tekstów niescenicznych czyli pieśni, legend, utworów lirycznych, fragmen– 
tów powieściowych. Zainteresowano szkoły folklorem, obrzędami i tańcami 
ludowymi. Aby zapewnić młodzieży fachową pomoc w zakresie tańca 
artystycznego, ludowego i inscenizacji tanecznych, Lewicki zaangażował 
nauczycielkę tańca i rytmiki, Zofię Ruszczewską-Kowalską, która łącząc 
nieprzeciętny talent artystyczny z uzdolnieniami pedagogicznymi w ciągu 
kilku lat swej działalności postawiła stronę taneczno-plastyczną widowisk 
szkolnych w mieście Lublinie na nieznanym tu dotychczas poziomie, spe-
cjalne zdobywając zasługi w dziedzinie inscenizacji pieśni i obrzędów 
ludowych z Lubelszczyzny886. 

Z inicjatywy kuratorium lubelskiego zreformowano stereotypowe i nud-
ne obchody, uroczystości i wszelkiej maści akademie szkolne. W dniach 
obchodów rocznic organizowano atrakcyjne masowe imprezy międzysz-
kolne887. Inicjatorami widowisk masowych byli najczęściej nauczyciele lub 
instruktorzy teatrów szkolnych. Jak będzie wspominać Kwieciński, nowością 
było radykalne zerwanie z podziałem na wykonawców i widzów, i przy-
jęcie zasady, że czynny udział w wykonaniu uroczystości wziąć winna 
cała publiczność zebrana w sali. To znaczy wszyscy uczniowie i wszystkie 
uczennice. Każda klasa przygotować miała z całości programu po jednej 
recytacji lub inscenizacji888. Pomysł ten był realizowany w szkołach śred-
nich w Lublinie i okręgu lubelskim w latach 1936 i 1937. W widowiskach 
każdorazowo brało aktywny udział kilkaset dzieci lub młodzieży889. 

Działania podejmowane przez lubelskie kuratorium, które miały skłaniać 
szkoły do przejawiania większej aktywności w zakresie wykorzystywania 
różnych form teatralnych, były jednak często odbierane w środowisku 
nauczycielskim kontrowersyjnie. W niektórych sprawozdaniach szkolnych 
pozytywnie oceniano całą akcję i, może nazbyt schlebiając władzom, 
wyrażano dla nich uznanie podkreślając, że dzięki okólnikowi kurato-
rium ujmującemu uroczystości i obchody w pewną systematyczną całość, 
dyrekcje nie natrafiły na większe trudności w wykonaniu nakreślonego 
planu, a praca specjalnie powołanej komisji przyczyniła się do utrzymania 
obchodów na odpowiednim poziomie890. W innych natomiast krytykowano 

886 Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń teatralnych, „Teatr Ludowy” 1948, nr 3, s. 112.
887 Por.: Z. Kwieciński, B. Nycz, Życie teatralne Lublina w latach 1933/34–1936/37, Lublin 

1938, s. 543; por. też: Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń teatralnych, „Teatr Lu-
dowy” 1948, nr 4–5, s. 184.

888 Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń teatralnych VI, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, 
s. 426.

889 Por. tamże, s. 429.
890 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 119; B. Nycz, Sprawozdanie instruktora 

teatrów szkolnych za rok 1933/34, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Lubelskiego” 1934, s. 132–132.
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kuratorium za wydawanie odgórnych dyrektyw, ingerencję w życie szkoły 
i narzucanie takiej ilości obchodów, jaka dezorganizowała pracę dydak-
tyczną i wpływała destruktywnie na uczniów. Negatywne opinie nie były 
w pełni bezpodstawne tym bardziej, że wiele szkół realizowało w całości 
kuratoryjny kalendarz przedstawień, który np. w roku szkolnym 1933/34 
zawierał aż... dwadzieścia pięć uroczystości891. 

Teatr międzyszkolny w Lublinie w latach 1936–1939 działał nie na zasa-
dzie stałej instytucji skupiającej uczniów z różnych szkół, lecz był pewną 
formą współpracy. Polegała ona na tym, że różne szkoły przygotowywały 
części przedstawienia, które później składały się na wspólne widowisko. 

Najciekawszymi przedstawieniami szkolnymi w tym okresie w okrę-
gu lubelskim były: „Opera dziecięca” wystawiona przez młodzież szkoły 
powszechnej z Meływi, „Jasełka” Konopnickiej w wykonaniu szkoły na 
Czwartku, baśń Słońskiego „Zaczarowane królestwo” w wykonaniu gim-
nazjum Kunickiego, przedstawienie „Kupały lubelskiej”, widowiska w ję-
zyku niemieckim i francuskim, wieczory inscenizowanej liryki polskiej 
i inscenizowanej pieśni ludowej (najciekawsze w Zamościu). Oryginalne 
w pomyśle i nadzwyczaj starannie wykonane było przez ponad 500 dzieci 
z siedemnastu lubelskich szkół powszechnych „Misterium pracy” związa-
ne z obchodami imienin prezydenta Rzeczypospolitej (luty 1935 i 1936). 
Z tej okazji grano też widowiska „Lud polski w pieśni i w tańcu” i „Walka 
o szkołę polską”892. W obchodach imienin Piłsudskiego w 1935 roku wzięło 
udział blisko 30 zespołów artystycznych młodzieży szkół średnich, które 
wyjechały do okolicznych wsi. Zespoły te uczestniczyły też w masowych 
akademiach w Lublinie i okręgu z okazji Dnia Niepodległości w 1936 
i 1937 roku. 

Działalność teatru międzyszkolnego w okręgu lubelskim wzbogaciła 
pracę teatrów szkolnych o nowe elementy. Wytworzyło się wartościowe 
współzawodnictwo między szkołami oraz możliwość wzajemnego po-
znania się młodzieży różnych szkół, wymiany doświadczeń i współpracy 
w realizacji poczynań teatralnych. 

Pouczający był wieczór teatralny w języku francuskim, podczas którego 
za pomocą różnych form scenicznych zobrazowano najważniejsze prowin-
cje Francji. Inny pokaz francuski poświęcono twórczości Wiktora Hugo 

891 Por: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 119; B. Nycz, dz. cyt., s. 134–135.
892 Por.: Z. Kwieciński, B. Nycz, Życie teatralne Lublina..., s. 544–545; por. też: Z. Kwieciński, 

Z teatrów szkolnych, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu szkolnego Lubelskiego” 
1936, s. 166–167. Z dzisiejszego punktu widzenia – po doświadczeniach systemów to-
talitarnych – razić nas może, przy inscenizacjach masowych – ich rola propagandowa 
i ich aspekt polityczny typu Imieniny Prezydenta. Z drugiej strony widać tu pewne na-
wiązanie do panegirycznych imprez teatru jezuickiego. Warto tu wspomnieć też o tym, 
że w artykule z 1960 roku Kwieciński podaje jako tytuł inscenizacji „Misterium pracy” nie 
„misterium” lecz „Warsztaty pracy”, pomija imieniny Mościckiego oraz pisze o różnych 
zajęciach robotnika i cyklu prac chłopa.



220

inscenizując fragmenty z „Notre Dame de Paris” i „Les Miserables”. Podobny 
pokaz w języku niemieckim wprowadził młodzież w stosunki i atmosferę 
starego Wiednia. Zorganizowane przez ośrodek metodyczny nauczycieli 
języka francuskiego i niemieckiego przy współpracy specjalistów do spraw 
teatru szkolnego wieczory miały ośmielić młodzież do posługiwania się 
językami obcymi, zaznajomić ją z kulturą Francji i Austrii, były też nowym 
doświadczeniem dla nauczycieli obu języków. 

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem artystycznym stało się wystawienie 
przez młodzież trzech gimnazjów lubelskich sztuki Plauta „Żołnierz-Samo-
chwał”, którą reżyserowali aktor teatrów warszawskich Zdzisław Karczewski 
i dr Janina Pliszczyńska. Niestety, i w tym wypadku – podobnie jak ongiś 
w teatrze jezuitów – kierując się błędnie pojętymi względami wychowaw-
czymi, dokonano w tej sztuce skrótów tak znacznych, że była to właściwie 
przeróbka reżyserska. Inscenizacja ta postawiła przed teoretykami teatrów 
szkolnych ważne zagadnienie: kto ma prowadzić teatr szkolny – czy aktor 
zawodowy, a więc człowiek posiadający wyszkolenie aktorskie i często 
reżyserskie, ale nie znający psychiki młodzieży i daleki w swej pracy od 
stosowania się do wymagań, jakie współczesna pedagogika stawia teatrowi 
szkolnemu, czy raczej nauczyciel wychowawca, obeznany z psychologią 
dzieci i młodzieży, nie znający jednak rzemiosła aktorskiego? Józef Czarnecki 
recenzując wspomniane przedstawienie opowiedział się po stronie nauczy-
ciela893. Zauważmy jednak, że nie zawsze istniała konieczność dokonywania 
takich wyborów; często w teatrach szkolnych współpraca profesjonalistów 
teatru z pedagogami przebiegała zgodnie i przynosiła dobre rezultaty. 

Skala działalności teatrów szkolnych już po kilku latach była na tyle zna-
cząca, że w 1937 roku zorganizowano w Lublinie międzyszkolny konkurs 
inscenizacji i recytacji zespołowych w wykonaniu młodzieży szkół średnich. 
Według Zdzisława Kwiecińskiego teatr szkolny młodzieży zajął w Lublinie 
stabilne, niepoślednie miejsce w panoramie kulturalnej tego miasta894. 

Obchody i uroczystości międzyszkolne organizowano i w innych więk-
szych ośrodkach – w Krakowie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Wilnie. Próby 
utworzenia teatrów międzyszkolnych w tych miastach miały jednak niestety 
najczęściej charakter efemeryczny. 

W Łodzi do próby utworzenia teatru międzyszkolnego doszło przy 
okazji święta kultury antycznej w roku 1934. Inicjatorem była sekcja pro-
pagandowa przy Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Filologiczne-
go, która ogłosiła 13 października Dniem Filomaty. Inicjatywa ta zyskała 
wsparcie władz szkolnych (Koła Dyrektorów oraz dyrektorki gimnazjum 

893 Por.: J. Czarnecki, „Żołnierz – Samochwał” Plauta – wystawiony przez młodzież lubelską, 
„Teatr w Szkole” 1935, nr 9, s. 207.

894 Por.: Z. Kwieciński i B. Nycz, Życie teatralne Lublina..., s. 543–545; por. też: Z. Kwie-
ciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 26–32.
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państwowego dr Pachuckiej)895. Z okazji święta w szkołach zorganizowano 
akademie i grano przedstawienia. Podsumowaniem była uroczysta aka-
demia międzyszkolna Dnia Filomaty (połączona z wystawą wydawnictw 
Ryszarda Gaszyńca), która odbyła się 16 grudnia tegoż roku w sali Rady 
Miejskiej. Po deklamacji fragmentu „Iliady” przez ucznia gimnazjum Pol-
skiego Towarzystwa Społecznego zaprezentowano scenę Pallas z Nikami 
z „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego w wykonaniu uczennic gimnazjum 
Petkowskiej-Wacińskiej oraz prolog i kommos z „Antygony”. W drugiej 
części wieczoru uczennice gimnazjum im. Konopnickiej grały baśń „Ceres 
i Prosperina” według Owidiusza. Obszerną recenzję z tej imprezy zamie-
ścił najpopularniejszy dziennik łódzki „Republika”896. Niestety, inicjatywa 
ta w następnych latach nie była kontynuowana. 

Teatr międzyszkolny w Warszawie powstał przy okazji akademii, 
która odbyła się w Teatrze Polskim w 1933 roku jako swego rodzaju 
podsumowanie obchodów 25 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego 
z poprzedniego roku897. Obchody rocznicowe popierały władze państwo-
we, wśród zaproszonych na akademię gości byli prezydent RP i minister 
oświaty Janusz Jędrzejewicz. 

W czasie okazałej, składającej się z dwóch części akademii wystawiono 
„Pogrzeb Kazimierza Wielkiego”898 w wykonaniu uczniów gimnazjum Ga-
czeńskiej i Kacprowskiej, fragment zatytułowany „Muza” z „Wyzwolenia” 
Wyspiańskiego grany przez uczniów gimnazjum Wareckiej, następnie – jak 
pisze autorka recenzji – świetnie odegrany fragment „Legionu”. Skupionej 
i opanowanej gry kol. kol. z gimnazjum Staszica nie powstydziliby się 
prawdziwi aktorzy899. W pierwszej części akademii wystawiono ponadto 
scenę z „Sędziów” (gimnazjum Lorentza), zakończenie III aktu „Wesela” 
(gimnazjum Tymińskiej), „Wierszyk wakacyjny” (wykonany przez najmłod-
szą „artystkę” z gimnazjum Malczewskiej) i fragment „Nocy Listopadowej” 
w wykonaniu uczniów szkoły Mazowieckiej. W części II pokazano scenę 
wyklęcia z „Bolesława Śmiałego”, zagraną przez ucznia Muskata z gim-
nazjum Górskiego, fragment „Legendy” (II gimnazjum Miejskie), fragment 
„Nocy Listopadowej” (uczniowie gimnazjum Lorentza), „Daniela” (gimna-
zjum Finkla) i śpiew dzwonów z „Akropolis” w wykonaniu seminarium 
Wołowskiej, który zakończył akademię900. 

Niestety, mimo że młodzież organizując tę imprezę pokazała – jak 
relacjonuje uczennica kl. VII, Zofia Grażyna Terlikowska – że pracować 

895 Por.: R. Gaszyniec, Święto kultury klasycznej w Łodzi, „Filomata” 1935, nr 69, s. 382.
896 Por.: tamże, s. 384–385.
897 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego..., s. 30.
898 Przypuszczalnie w oparciu o poemat-rapsod Wyspiańskiego.
899 Z. G. Terlikowska, Międzyszkolna Akademia, „Kuźnia Młodych” 1933, nr 2, s. 7.
900 Por. tamże.
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potrafimy sami, że jednak potrafimy zaangażować się i rzecz zaczętą 
sprężyście prowadzić do końca. (...) odkryliśmy nowe talenty – talenty 
organizacyjne i sceniczne901, w okręgu warszawskim poza wspomnianą 
akademią nie podejmowano więcej działań w kierunku utworzenia sceny 
międzyszkolnej. 

Teatr międzyszkolny Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego powstał 
w 1931 roku z inicjatywy władz szkolnych, które przekazały na jego siedzibę 
wielką salę gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Teatr ten skupiał młodzież 
z gimnazjów im. Adama Czartoryskiego, Elizy Orzeszkowej, Zygmunta Au-
gusta, Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i oo. 
Jezuitów. Uczniowie wystawiali rewie, inscenizacje oparte na utworach lite-
ratury pięknej oraz pieśni ludowe. Pracami teatru kierował prof. Stanisław 
Wyganowski. Pod jego kierownictwem uczniowie Państwowego Gimnazjum 
im. Króla Zygmunta Augusta, gimnazjum Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, prywatnego oo. Jezuitów i rosyjskiego im. Puszkina przygotowali 
i wystawili w dniach 22 i 23 maja 1936 roku „Braci” Plauta902. 

Działania w zakresie tworzenia teatru szkolnego w Wilnie były zbliżone 
w formie do poznańskich, warto zauważyć przy tym, że wileńska scena 
uczniowska istniała dłużej. 

Do występów teatru międzyszkolnego w Toruniu można zaliczyć or-
ganizowane tam w latach trzydziestych obchody i akademie dla dorosłych 
i młodzieży szkolnej w Teatrze Ziemi Pomorskiej z okazji rocznic i świąt 
narodowych. Bolesław Sobacki wspomina, że w 1937 roku wystawiono 
tam z okazji Tygodnia Szkoły Powszechnej wspólnymi siłami szkół, jako 
imprezę propagandową i dochodową, obrazek sceniczny „Pójdź dziecię – ja 
cię uczyć każę”. W 1936 roku zorganizowano z dużym rozmachem, przy 
udziale młodzieży z kilku szkół, „Dożynki szkolne”. Próby urządzania mię-
dzyszkolnych widowisk podejmowały w Toruniu również Koła Młodzieży 
PCK, które organizowały także zabawy letnie dla młodzieży ze wszystkich 
szkół powszechnych903. Sobacki przypominając w swoim artykule o tych 
wydarzeniach w odpowiedzi na apel o powoływanie teatrów międzyszkol-
nych we wszystkich okręgach szkolnych904, twierdził, że w Toruniu teatr 
międzyszkolny istnieje już od wielu lat, biorąc jednak pod uwagę podaną 

901 Tamże.
902 Por.: E. Rz., Teatr międzyszkolny w Wilnie w roku szkolnym 1935/36, „Dziennik Urzę-

dowy Kuratorium Okręgu szkolnego Wileńskiego” 1936, s. 205; por. też: (Uczestnik), 
Plautus na scenie teatru międzyszkolnego w Wilnie, „Filomata” 1936, nr 83, s. 138–140; 
I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 106.

903 Por.: B. Sobacki, Teatr międzyszkolny (17/1937), „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 18, 
s. 711–712.
904 Por.: Z. Kwieciński, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 17, s. 643.



223

Rozdział III – Rozwój teatru szkolnego  w latach trzydziestych

przez niego niewielką ilość przykładów na istnienie takiego teatru, uważam, 
że jego ocena była znaczną przesadą. 

W latach trzydziestych rozpoczęto również poszukiwania innych form 
współpracy międzyszkolnej w zakresie organizacji przedstawień. Wobec 
braków repertuarowych teatrów szkolnych oraz ich problemów związa-
nych z wypożyczaniem kostiumów i dekoracji Zygmunt Gryń postulował 
powoływanie ośrodków powiatowych, w których gromadzonoby tworzone 
dla potrzeb poszczególnych teatrów szkolnych kostiumy i dekoracje, in-
wentaryzowano i opracowywano sztuki oraz koordynowano prace teatrów 
szkolnych na poziomie gmin905. 

Mimo, że efemeryczna i że nie objęła większości regionów kraju, 
działalność teatrów międzyszkolnych w sposób znaczący przyczyniała się 
do rozwoju teatru szkolnego. Współpraca wielu szkół we wspomnianych 
wyżej okręgach szkolnych niewątpliwie wpływała mobilizująco na tam-
tejszą młodzież, zachęcała do rywalizacji, była też ważnym czynnikiem 
integrującym młodzież szkolną miast i regionów. Dzięki informacjom 
i dyskusji na łamach ówczesnej prasy doświadczenia istniejących teatrów 
międzyszkolnych poznawane były przez środowiska pedagogiczne w ca-
łym kraju. 

Pod koniec lat trzydziestych Zdzisław Kwieciński w oparciu o doświad-
czenia lubelskie propagował ideę teatru szkolnego w innych miastach, 
proponując by raz w roku organizować w nich wspólne przedstawienia 
teatralne kilku lub kilkunastu szkół. Uważał, że skoro wiele szkół po-
wszechnych nie stać na samodzielną organizację teatru szkolnego, to takie 
zadanie mógłby spełnić teatr międzyszkolny. Zrębem takiego teatru winny 
być tzw. montaże złożone z drobnych utworów poetyckich i prozaicznych, 
tańców i pieśni dobranych według jakiegoś tematu, pod pewnym kątem 
widzenia, a dające się zrealizować w postaciach inscenizacji (rytmicznych 
i dramatycznych), recytacji zespołowych, tańców itp. Będzie to więc wido-
wisko o pewnym charakterze rewiowym z wyraźną jednak linią i myślą 
przewodnią. Opracowanie poszczególnych punktów w szkołach winno być 
udziałem opiekunów teatrów szkolnych przy żywej współpracy nauczycieli 
rysunków, zajęć praktycznych i śpiewu906. 

Apel Kwiecińskiego pozostał jednak bez większego odzewu. Pod koniec 
lat trzydziestych idea teatrów międzyszkolnych zaczęła wygasać. Można 
sądzić, że wpłynęło na to głównie, propagowane przez władze szkolne, 
zacieśnianie współpracy szkół z teatrami profesjonalnymi, które tworząc 
sceny dla młodzieży – czyli stałe serie przedstawień dla szkół – uzmysło-
wiły znaczną różnicę poziomu miedzy sceną zawodową i amatorską. Pro-

905 Por.: Z. Gryń, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 780–782.
906 Z. Kwieciński, Teatr międzyszkolny..., nr 17, s. 642–643.
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fesjonalni aktorzy i reżyserzy, w sposób profesjonalny właśnie, przybliżali 
młodzieży dzieła klasyki polskiej i obcej. Nie sprawdziły się też w Polsce 
próby tworzenia siłami młodzieży widowisk masowych. Ogólnego obrazu 
nie naruszają przytoczone wyżej przykłady organizacji takiego przedstawie-
nia w Lublinie i dożynek w Toruniu. Propagatorem tego rodzaju widowisk 
był Kazimierz Missona. Proponował on, by w każdej szkole utworzyć obok 
sceny szkolnej scenę wolnopowietrzną na podwórzu, na boisku, w ogrodzie 
szkolnym, lub też odpowiednim miejscu w mieście, miasteczku a nawet 
na wsi907. Missona wspomina o utworzeniu takiej sceny w ruinach zamku 
trembowolskiego. Na scenie tej grano 3 maja 1933 roku „Sejm niewieści” 
Marcina Bielskiego i „Pieśń o ziemi naszej” Wincentego Pola dla czterech 
tysięcy widzów. Młodzież trembowolska występowała też w „Sobótce” 
Jana Kochanowskiego (w plenerze podczas Wianków, nad rzeką), w „Do-
żynkach” (według Or-Ota i pieśni ludowej) oraz w „Krakowskim Weselu 
Studenckim” Kazimierza Missony908. 

Warto na zakończenie tego przeglądy przynajmniej słowem wspomnieć 
również o międzyszkolnych akademiach połączonych z pokazami scen 
uczniowskich, które odbywały się w związku z obchodami 25 rocznicy 
śmierci Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Kielcach, Lublinie i Łodzi 
(trwały tu sześć dni). Dochód z akademii przeznaczono na fundusz po-
mnika Wyspiańskiego w Krakowie909. 

Konkursy Teatrów Szkolnych  
(Warszawa, Lublin) 

Do rozwoju i spopularyzowania teatrów szkolnych w drugiej dekadzie 
przyczyniły się też konkursy teatralne w pewnej mierze łączące się z ideą 
teatrów międzyszkolnych. Pierwszy w Polsce konkurs teatrów szkolnych 
zorganizowano w Warszawie w 1932 roku. Z okazji 25 rocznicy śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego komitet międzyszkolny w Warszawie pod kie-
rownictwem wizytatora Michała Sokorskiego ogłosił w szkołach konkurs na 
inscenizacje fragmentów dzieł wielkiego dramaturga. W sądzie konkurso-
wym zasiadali wybitni artyści dramatyczni z Aleksandrem Zelwerowiczem 
na czele. Regulamin zabraniał pomocy aktorów zawodowych w reżyserii, 
natomiast dopuszczał pomoc ze strony studentów Państwowego Instytutu 
Sztuki Teatralnej. Sekcja literacka rozpisała konkurs na referat o twórczości 

907 K. Missona, Teatr szkolny, ułożył na podstawie utworów polskich pisarzy..., Trembowla 
1930, s. 47.

908 Por.: tamże. Cytowana książeczka Missony zawiera teksty powyższych przedstawień.
909 Por.: S. Drzewiecki, Młodzież w hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiego, „Ogniwo” 1932, 

nr 10, s. 306.
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Wyspiańskiego i na słowo wstępne do międzyszkolnego przedstawienia. 
Nadesłano pięćdziesiąt prac. 

Specjalna komisja polonistów, w której skład weszli Jan Dürr, Wanda 
Kwaskowska, Leon Płoszewski, Juliusz Saloni i Antoni Wieczorkiewicz, 
przygotowała wykaz utworów Wyspiańskiego do lektury i obchodów 
szkolnych. Do deklamacji zespołowej lub indywidualnej przeznaczono 
drobne utwory liryczne („Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić”, „Wesoły 
jestem, wesoły”, „Veni Creator” i in.), do inscenizacji „Warszawiankę”, 
z „Nocy listopadowej” sceny I, III, VI, IX, z „Lelewela” sceny z aktu I, III 
i V ukazujące konflikt Lelewela z Czartoryskim, niektóre sceny z „Wesela”, 
całość „Sędziów”, z „Legionu” scenę IX, a także Mickiewicza – „Rapsod”910. 

W konkursie wzięły udział prawie wszystkie stołeczne szkoły średnie, 
które przede wszystkim wystawiały sceny zespołowe. Zwizytowano oko-
ło trzydzieści wieczornic i zakwalifikowano do kolejnej eliminacji około 
stu fragmentów przedstawień z dwudziestu dziewięciu szkół. W wyniku 
ostatecznej eliminacji z programów przygotowanych przez piętnaście szkół 
wybrano szesnaście fragmentów inscenizacji, które wystawiono w przed-
stawieniu międzyszkolnym w dniach 18 i 19 listopada 1932 roku911. Uczest-
niczyło w nim około... pięciuset chłopców i dziewcząt. 

O wartościach artystycznych i wychowawczych tego przeglądu wy-
rażali się pozytywnie zarówno pedagodzy, jak i literaci, m. in. Juliusz 
Kaden-Bandrowski912. Organizatorzy podkreślali, że celem konkursu nie 
jest „robienie w szkole teatru”, a z chłopców i dziewcząt „artystów”, lecz 
twórcze uaktywnienie młodzieży913. Wśród celów wychowawczych szcze-
gólną uwagę zwracano zwłaszcza na kwestię samodzielności pracy uczniów 
i możliwość wykazania się młodzieży swoimi zdolnościami organizacyj-
nymi. W niektórych szkołach przygotowując program stosowano metodę 
projektów914. Stefan Drzewiecki podkreślał też, że praca nad dziełami 
Wyspiańskiego umożliwiała współpracę polonisty z historykiem, filologiem 
(świat antyczny), romanistą („Cyd”), germanistą (ludowość, Wagner), 
nauczycielem rysunków, śpiewu, muzyki915. 

Podobne konkursy organizowane w Lublinie w latach 1937–1939 
z powodu trudności finansowych obejmowały tylko szkoły średnie i ogra-
niczały się do tzw. małych form teatralnych. Organizatorzy ograniczyli 

910 Por.: Wykaz materiałów do lektury i obchodów szkolnych, „Polonista” 1932, zesz. VI, 
s. 219; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., 
Warszawa 1970, s. 30.

911 Por.: S. Drzewiecki, dz. cyt., s. 308.
912 Por.: tamże, s. 309; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego 

w Polsce..., s. 30.
913 Por.: tamże, s. 31.
914 Por.: S. Drzewiecki, dz. cyt., s. 311.
915 Tamże, s. 311.
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liczbę występów solowych, zalecając operowanie dużymi zespołami, 
np. recytatorskimi, najlepiej całymi klasami. Tematem opracowania in-
scenizacyjnego mógł być utwór liryczny lub epicki, w miarę możliwości 
zaczerpnięty z wypisów szkolnych (to znaczy z podręczników Balickie-
go i Maykowskiego), albo z lektury podstawowej lub uzupełniającej, 
nie wystawiany w Lublinie. Jego inscenizacja nie mogła przekraczać 30 
minut. W repertuarze konkursu nie przewidziano dramatów, ani nawet 
pojedynczych aktów i scen. Zdzisław Kwieciński uznał ograniczenia, 
zwłaszcza dotyczące występów solowych i repertuaru, za z dzisiejszego 
punktu niesłuszne916. Jego zdaniem ograniczały one możliwość wypróbo-
wania przez młodzież swych sił w utworach pisanych dla sceny. Młodzież 
nie mogła wyrabiać w sobie poczucia dramatyczności i głębiej wnikać 
w kunszt dramaturgii917. 

Z ważniejszych pozycji repertuarowych konkursów lubelskich warto 
wymienić następujące: Staffa „Balladę o darowanym sercu”, Tetmajera 
„Na Anioł Pański”, Tuwima „Lokomotywę”918 (jednym z aktorów w tym 
przedstawieniu był przyszły poeta, pisarz i dziennikarz Igor Sikirycki), 
Lemańskiego „Mrówki i trutnie”, Leśmiana „Dziwożonę”, Rusinka „Bunt 
szyn”, Konopnickiej „U progu”, Drużbackiej „Skargę kilku dam”, inscenizo-
wane fragmenty z „Emancypantek” Prusa, „Syzyfowych prac” Żeromskiego, 
„Panienki z okienka” Deotymy, montaże: „Praca i zwycięstwo”, „Zagadka 
geometryczna” (twierdzenie Pitagorasa w formie szarady) oraz piosenki 
ludowe i żołnierskie919. 

W czasie konkursów obowiązki konferansjerów pełnili uczniowie Gim-
nazjum im. J. Zamoyskiego – przyszły aktor Karol Podgórski i wspomniany 
wyżej Igor Sikirycki. Recenzje pisał Jerzy Pleśniarowicz, później poeta i m. 
in. kierownik literacki Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Komisja powołana spośród opiekunów teatrów szkolnych (nie było 
w niej aktorów zawodowych) wyróżniła trzy najlepsze zespoły. Jury bra-
ło pod uwagę nie tylko końcowe wyniki artystyczne w postaci samego 
przedstawienia, badano korelacje zajęć przygotowawczych z odpowied-
nimi przedmiotami nauczania. Zastanawiano się przy tym, czy analiza 
literacka i reżyserska tekstu, wypracowania na tematy związane z pracami 
teatralnymi, a wreszcie próby były metodycznie przeprowadzane i czy 
odbywały się one, przynajmniej częściowo, na lekcjach języka polskie-
go; sprawdzano, czy klasa, która opracowywała dany tekst, szkicowała 
na lekcjach rysunków projekty dekoracji i kostiumów. Na lekcjach zajęć 
praktycznych młodzież musiała wykonywać makiety sceny i miniatury 

916 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 31.
917 Tamże.
918 Wystawiona bezpośrednio po ogłoszeniu utworu drukiem w 1936 roku.
919 Z. Kwieciński, Z lubelskich doświadczeń teatralnych, „Teatr Ludowy” 1948, nr 12, 
s. 564–565.
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ubiorów (na lalkach). Muzykę i śpiew przygotowywano na lekcjach śpie-
wu, fragmenty rytmiczne na lekcjach wychowania fizycznego albo rytmiki. 
Niektóre szkoły wciągnęły do współpracy również nauczycieli filologów, 
którzy w pogadankach i ćwiczeniach wyzyskiwali tematy wypływające 
z realizowanego „projektu teatralnego”920. Każdy kierownik zajęć był 
zobowiązany prowadzić pamiętnik prób, a materiały robocze związane 
z przygotowaniem występów prezentowano na wystawach zorganizowa-
nych w czasie pokazów konkursowych921. 

Występy lubelskie zostały bardzo życzliwie przyjęte przez młodzież i na-
uczycieli. Spowodowały też dyskusję, która znalazła odzwierciedlenie na 
łamach prasy. Nauczycielka Zofia Grassówna pozytywnie oceniając całość 
konkursu sformułowała jednak wobec niego szereg zarzutów. Uznała, że 
postulat zatrudnienia całych klas nie znajduje uzasadnienia ze względów 
artystycznych. Gdy cała klasa bierze udział w scenie dramatycznej, to teatr 
szkolny – jej zdaniem – staje się beznadziejnie monotonny, skamieniały 
w stałej, niezmiennej manierze ciągłego operowania tłumem922. Zdaniem 
Grassówny, szczególnie nieuzasadnione było angażowanie do występów 
tanecznych całych klas. Nie wszystkie bowiem dziewczęta mają zręczne 
ruchy, dobry słuch i cały szereg warunków zewnętrznych, niezbędnych do 
zachowania możliwie estetycznej całości tańca923. Uważała też, że przykry 
ton do imprezy wniosła „konkursowość”, która sprawiła ze wkradła się tu 
zawiść, zazdrość i cały szereg momentów bardzo ujemnych pod względem 
wychowawczym924. 

Z zarzutami Grassówny polemizował Zdzisław Kwieciński. Twierdził, 
że zagadnienie predyspozycji do śpiewania lub tańczenia jest dyskusyjne 
z powodów pedagogicznych, które mogą być ważniejsze od artystycznych. 
Zdaniem Kwiecińskiego, ideę konkursu osłabiał jednak fakt, że wręczono 
trzy wyróżnienia bez przyznawania miejsc i nagród925. 

Konkursy teatralne wniosły do szkół warszawskich i lubelskich duże 
ożywienie, pobudziły inicjatywę młodzieży i nauczycieli, przyczyni-
ły się do podniesienia poziomu artystycznego imprez szkolnych, a nade 
wszystko zwróciły jeszcze raz uwagę na wielkie wartości dydaktyczne 
i wychowawcze pracy teatralnej. Pokazały też praktycznie, jak te war-
tości uzyskać. 

920 Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 32.
921 Por.: tamże.
922 Z. Grassówna, Z lubelskich doświadczeń teatralnych, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 4–5, 

s. 83.
923 Tamże, s. 85.
924 Tamże.
925 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 32.
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Przedstawienia na scenach teatrów szkolnych 

Szkoły podstawowe 

W latach trzydziestych wzrastała aktywność scen uczniowskich Wciąż 
organizowano przedstawienia z okazji rozmaitych rocznic, wieczornic, 
rozpoczęcia czy zakończenia roku szkolnego. Organizację przedstawień 
teatralnych proponowano na przykład w związku z obchodzoną w 1930 
roku dwudziestą piątą rocznicą walki o szkołę polską926. Wedle wydanych 
z tej okazji „Wskazówek metodycznych” w programie uroczystości obok 
okolicznościowych wykładów, deklamacji i występów muzycznych powin-
ny znaleźć się również przedstawienia teatralne927. 

Zdecydowana przeciwniczka częstego w ówczesnej praktyce szkolnej 
utrzymywania stałych zespołów aktorskich928, Blanka Kutnerówna pisała, 
że dziś teatr szkolny jest jedną z najbardziej popularnych imprez w życiu 
szkoły. Jednakże za mało zwraca się uwagi na wartość pedagogiczną teatru 
szkolnego i stąd bierze początek owo smutne i wręcz karygodne zjawisko, że 
teatr szkolny w praktyce zamienia się w teatr w szkole, czyli w naśladow-
nictwo teatru dla dorosłych929. Podobna jak na początku pierwszej dekady, 
krytyka nie wpływała jednak znacząco na aktywność szkolnej sceny. Jak 
wspominałem wcześniej, do jej krytyków należał m.in. Adam Polewka, 
który uważał, że teatr szkolny jest wyłącznie naśladownictwem teatru za-
wodowego i nie wnosi żadnych wartości wychowawczych (zaczynając od 
gry aktorskiej, do której u uczniów głównym bodźcem jest ambicja, chęć 
pokazania się na scenie, na zarabianiu przy pomocy tej metody kończąc). 
Pisał: ten handel tandetną sztuką sceniczną, połączony z grą niezdrowych 
ambicji i atmosferą szkodliwej adoracji gwiazd rodzinnych, to sprowa-
dzenie instytucji wychowawczej do roli zarobkującego przedsiębiorstwa 
i to zarobkującego przy pomocy „metody” wychowawczej, jaką winien być 
teatr, jest wręcz sprzeczne z istotą szkoły930. Ocena taka pozbawiona była 
obiektywizmu, choćby z tego powodu, że dochody ze wspomnianych 
przedstawień zazwyczaj przeznaczane były na działalność charytatywną, 
czasami na rozbudowę sceny szkolnej (kostiumy, dekoracje, budowę sceny) 

926 Rocznica wydarzeń we Wrześni.
927 Por.: Wskazówki i materiały dla urządzających obchody ku uczczeniu 25-lecia walki 

o szkołę polską, Warszawa 1930, s. 4. Wydawcą Wskazówek... był Komitet obchodu 
25 lecia walki o szkołę polską, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, prof. Igna-
cego Mościckiego, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Księdza Prymasa 
Kardynała Hlonda.

928 B. Kutnerówna, O teatrze szkolnym (2), „Polonista” 1933, z. 3, s. 115.
929 B. Kutnerówna, O teatrze szkolnym (1), „Polonista” 1933, z. 2, s. 71.
930 A. Polewka, Teatr szkolny samorodny..., s. 223.
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lub inne potrzeby szkoły. Głos pełnej negacji amatorskiego teatru szkolnego 
były jednak odosobnione. Więcej wypowiedzi – jak zauważymy dalej – 
dotyczyło nie tyle negacji tej formy pracy szkolnej, co jej udoskonalenia. 

W drugiej dekadzie dwudziestolecia organizacją amatorskich przedsta-
wień na terenie szkoły (lub organizowanych poza szkołą) wciąż zajmo-
wały się głównie koła teatralne931, poszczególne zespoły klasowe, czasami 
inicjatywa wychodziła od nauczycieli, czasami zaś ze strony samorządów 
szkolnych932. Jak i wcześniej, bardzo często inicjatorem przedstawień szkol-
nych były działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe, zwłasz-
cza harcerze i Sodalicja Mariańska; nowością była aktywność powstałej 
z inicjatywy władz sanacyjnych Straży Przedniej i, pomimo zakazu władz 
szkolnych933, Związku Młodzieży Wiejskiej. Związek Harcerstwa Polskiego 
jako ważny partner szkoły w pracy wychowawczej z roku na rok rozszerzał 
działalność, organizując liczne zespoły teatralne oraz różnorodne, często 
plenerowe widowiska i popisy przy ogniskach. Wpływając w ten sposób na 
zwiększenie aktywności harcerzy i ich dyscypliny, przedstawienia teatralne 
były ponadto środkiem agitacyjnym, metodą kontaktów ze społecznością 
lokalną i bardzo często środkiem do zdobywania funduszy na cele orga-
nizacyjne lub społeczne934. Biorąc pod uwagę zainteresowanie środowisk 

931 Por. np.: A. Jesionowski, Organizacja kółka naukowego, „Neofilolog” 1933, z. 1, s. 49–52; 
M. Barbaszowa, Organizacja kółek filologicznych, „Przegląd Klasyczny” 1935, nr 4, 
s. 197–205; B. Pastuszczyn, Kółka klasyczne w świetle sprawozdań, „Przegląd Klasyczny” 
1936, nr 7–8, s. 517–528. 

932 Np. W Gimnazjum Państwowym im. Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi do powstania 
Ogólnogimnazjalnego Koła Dramatycznego doszło z inicjatywy Sejmiku Szkolnego. Por.: 
Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Kołomyi za rok 1935–36, Kołomyja 1936, s. 49.

933 Kurator Poznańskiego Okręgu Szkolnego zwracał się do dyrektorów szkół: „Na podstawie 
okólnika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1936 
roku nr I Pol-4093/35 oraz w związku z okólnikiem Ministerstwa WRiOP z dnia 3 września 
1927 nr O.H. fiz. 752/27 (Dz.Urz.Min. WRiOP, nr 11, poz. 183) wyjaśniam co następuje: 
Artykuł 2, al. 4 rozporządzenia Prezydenta z dnia 27 października 1932, prawo o stowa-
rzyszeniach wyklucza młodzież szkolną, z wyjątkiem młodzieży szkół wyższych z działu 
w stowarzyszeniach”. Okólnik Kuratora OSP z dnia 3 kwietnia 1936. Nr 0/17961/36. Do 
Dyrekcji Szkół średnich ogólnokształcących, seminariów nauczycielskich szkół zawodowych 
w Okręgu, „Dziennik Urzędowy Okręgu Szkolnego Poznańskiego” 1936, nr 3, s. 59–60; 
Podobnie okólnik Kuratorium Okręgu szkolnego Krakowskiego w sprawie imprez szkol-
nych zawiadamiał, że zezwolenia na imprezy o zasięgu ogólnopolskim może udzielać 
jedynie Min. WRiOP, zaś w sprawie imprez w obrębie poszczególnych Okręgów Szkolnych 
udzielać je będą właściwe Kuratoria po zbadaniu naukowej, wychowawczej i artystycznej 
wartości zamierzonej imprezy. Por.: Okólnik Nr 0. 24079/35, „Dziennik Urzędowy Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Krakowskiego” 1935, s. 189; toż, „Dziennik Urzędowy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Poznańskiego” 1935, nr 1–12, s. 277.

934 Por.: S. Sedlaczek, Metody skautowe, „Harcmistrz” 1926, nr 1–2, s. 12–13; por. też S. Sedla-
czek, Organizacja propagandy cukru, „Harcmistrz” 1931, nr 7–8, s. 76–78; J. Kozłowski, 
Popisy harcerskie, „Harcmistrz” 1931, nr 7–8, s. 78; O urządzaniu popisów harcerskich, 
„Harcmistrz” 1930, nr 11, s. 123.
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harcerskich teatrem, niektóre wydawnictwa publikowały propozycje reper-
tuarowe skierowane właśnie do nich935. 

W wielu szkołach aktywną działalność prowadziło Towarzystwo To-
masza Zana. W tym okresie nastąpiła wyraźna zmiana założeń ideowych 
stowarzyszenia. Działacze Towarzystwa dążyli teraz głównie do likwidacji 
zapóźnienia cywilizacyjnego Polski wobec rozwiniętych państw Zachodu. 
Propagowali pracę samokształceniową młodzieży. Musimy – apelowali – 
dopędzić zaniedbania, jakie niestety nastąpiły w naszej kulturze i równo-
cześnie dążyć do dorównania innym narodom świata. 

I te wszystkie wartości, jakich domaga się od nas życie i wyznawane 
ideały wyrobić w sobie musimy przez wytężoną pracę nad sobą. Przez 
uczenie się podejmowania nowych zadań i samodzielnego ich rozwią-
zywania. Do twórczości przez tworzenie, do samodzielności przez samo-
dzielność!936. W ramach działającego w szkołach średnich Towarzystwa 
powoływano koła literackie i historyczne oraz teatralne, które przygo-
towywały imprezy rocznicowe lub przedstawienia teatralne937. Jedną 
z ważniejszych idei, którymi kierowało się teraz stowarzyszenie, był re-
gionalizm. W gimnazjach w Nakle na przykład, Wągrowcu i w Wolsztynie 
młodzież z kół TTZ wystawiała sztuki miejscowych autorów zarówno 
dla uczniów, jak i dla środowiska lokalnego938. Młodzież kół teatralnych 
Towarzystwa Tomasza Zana wystawiała wciąż dzieła o charakterze pa-
triotycznym np. Słowackiego („Kordiana”), oraz komedie np. Blizińskiego 
(„Pan Damazy”) i Fredry („Dwie blizny”)939; w tym wypadku jednak ich 
celem było zyskanie środków na działalność statutową stowarzyszenia. 
Czasami członkowie Towarzystwa współpracowali z innymi stowarzy-
szeniami, np. w Śremie wspólnie z Sodalicją Mariańską przedstawili 
wspomnianą wyżej komedię Blizińskiego. Dochód z tego spektaklu 
przeznaczono na bibliotekę940. 

Skupiona na wychowaniu narodowym i religijnym oraz kształtowa-
niu postaw obywatelskich Sodalicja Mariańska szczególnie aktywna była 
w szkołach katolickich, ale działała również w wielu szkołach państwo-
wych. Organizowała przedstawienia o charakterze religijnym (np. jasełka 
czy spektakle typu „Idę do Rzymu” grane np. w szkole w Dziśnie941), ale 

935 Np.: J. Braun, Prawy harcerz: sztuka w 5 odsłonach, Katowice 1935.
936 (Red.), Potrzeba twórców, „Młodzież Sobie” 1930, nr 1, s. 2.
937 Praca kół przejawiała się np. w przygotowaniach do obchodu w dniu 10 listopada oraz 

do doprowadzenia do skutku projektowania wystawienia sztuki scenicznej. Por.: Kronika 
organizacyjna, „Młodzież Sobie” 1928, nr 8, s. 88.

938 Por.: Historyczne tradycje i osiągnięcia, www. Muzhp.pl/upload/File/konferencje.
939 Por.: Z kuźni młodych. Z historii Towarzystwa Tomasza Zana, „Młodzież Sobie” 1929, 

nr 2, s. 21–23.
940 Por.: tamże.
941 Por.: Z. Iskierska, Państwowe Gimnazjum I liceum Ogólnokształcące w Dziśnie 
im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Bydgoszcz 2003, s. 139.
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również – jak wskazuje choćby przykład ze szkoły w Śremie – komedie, 
i dramaty z repertuaru antycznego i nowożytnego, często również z myślą 
o pozyskaniu środków na cele statutowe. 

Ważną instytucją propagującą rozwój amatorskiego teatru były na te-
renie szkół koła teatralne lub literackie powstałe z inicjatywy pism mło-
dzieżowych. W szkołach powszechnych najczęściej z inspiracji redakcji 
„Płomyka”, w szkołach średnich od 1929 roku, koła klasyczne z inicjatywy 
„Filomaty” – „Kluby Filomaty”. „Filomata” propagując działalność kół kla-
sycznych w gimnazjach, w dziale Własne drogi często zamieszczał relacje 
z organizowanych przez nie imprez. Inicjatorem kółek byli najczęściej 
sami uczniowie, czasami nauczyciele lub dyrekcje szkół. Kółka klasyczne 
powstawały głównie na terenie gimnazjów typu staroklasycznego, neokla-
sycznego i humanistycznego942. 

Coraz większą aktywność w zakresie organizacji przedstawień szkol-
nych przejawiały również szkolne spółdzielnie uczniowskie943. Jak wspo-
mina Natalia Nekraszowa z Gimnazjum Koedukacyjnego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łucku, jej szkoła miała już dość pokaźny dorobek w zakresie 
teatru szkolnego. Inicjatywa jednak wychodziła przeważnie od nauczycieli, 
polonistów i historyków. Koło dramatyczne utworzone zostało w pierwszym 
roku istnienia Bratniej Pomocy, rozbudowując dość mocno tę pracę. Koło 
podjęło się odpowiedzialności za program szkolnych przedstawień teatral-
nych oraz za ich wykonanie – uczniowie sami czuwali nad organiza-
cją pracy przygotowawczej, profesorowi przypadała tylko rola reżysera. 
Zarząd koła powołał komisję dekoracyjną, która wykonywała dekoracje, 
nieraz trudne i bogate, jak np. do „Anhellego” czy „Irydiona”. Dochody 
z przedstawień przeznaczano na różne cele i wycieczki krajoznawcze 
(pomoc w opłatach za nie uczniom niezamożnym), na pomoce naukowe 
dla szkoły, zasilanie kasy Bratniej Pomocy944. Działalność teatralną mło-
dzieży szkolnej lub adresowaną do niej prowadziły również pozaszkolne 
organizacje młodzieżowe. 

Prace w zakresie teatru szkolnego na wsi prowadził Związek Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”, gdzie sceny uczniowskie pełniły głównie funkcje akty-
wizujące i integracyjne. Biorąc pod uwagę znaczenie teatru amatorskiego 

942 Por.: B. Pastuszczyn, Kółka klasyczne w świetle sprawozdań, „Przegląd Klasyczny” 1936, 
nr 7–8, s. 517–518.

943 „Społem”, Związek Spółdzielni Spożywców R.P., zrzeszał w 1937 roku 1200 spółdzielców 
i 300 000 członków i prowadził obok działalności gospodarczej rozległą pracę społeczno 
oświatową, mającą na celu wychowanie młodzieży i dorosłych w duchu spółdzielczości. 
Por.: „Społem” poszukuje autorów, „Teatr Ludowy” 1936, nr 9–12, s. 192.

944 N. Nekraszowa, Bratnia Pomoc – samorząd uczniowski w Gimnazjum Koedukacyj-
nym im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, [w:] Samorząd uczniowski w Polsce w latach 
1918–1939, część I. (Z doświadczeń nauczycieli), pod red. H. Kasperowiczowej, War-
szawa 1960, s. 171–172.
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w działalności Związku, jego mazowiecki oddział zorganizował na początku 
1939 roku pierwszy w swych dziejach kurs teatralny945. 

Działalność teatralną prowadziło również Czerwone Harcerstwo TUR 
(1926–1939), które wykorzystywało przedstawienia amatorskie w celu m. 
in zbierania funduszy na swoją rzecz lub na cele charytatywne. Inspiracją 
do aktywności teatralnej młodzieży Czerwonego Harcerstwa były informacje 
o dziecięcych teatrach w Moskwie. Organizacja ta miała wyraźny charak-
ter polityczny, o czym świadczy między innymi repertuar wystawianych 
przedstawień a także to, że na przykład środki zdobyte przy pomocy 
zorganizowanej przez młodzież imprezy kulturalnej harcerze postanowili 
przeznaczyć na pomoc dzieciom hiszpańskim946. 

Praca organizacji uczniowskich w zakresie teatru szkolnego była do-
ceniana przez pedagogów i metodyków w szkole. Przykładem opinia Ja-
dwigi Michałowskiej: Koła artystyczne wszelkiego rodzaju przyczyniają się 
w wielkiej mierze do uobywatelnienia młodzieży, do pogłębienia kultury 
estetycznej i prowadzą do sublimacji instynktu dramatycznego. Chóry, 
orkiestry, „Święta pieśni”, teatr szkolny (samorodny przede wszystkim) wy-
suwają się na czoło poczynań samowychowawczych młodzieży. Obchody, 
uroczystości, organizowane przez młodzież, odznaczają się oryginalnością 
i pomysłowością947. Wprawdzie – jak wskazywałem wyżej – nie zawsze było 
aż tak wspaniale, niemniej aktywność organizacji młodzieżowych znacząco 
przyczyniała się do rozwoju ówczesnego teatru szkolnego. 

W drugiej dekadzie dwudziestolecia teatr szkolny nadal borykał się 
z niedostatkiem odpowiedniego repertuaru dla młodszych dzieci. W sto-
sunku do okresu poprzedniego sytuacja uległa jednak pewnej poprawie. 
Wzrosła ilość i poziom artystyczny publikowanych sztuk i scenariuszy 
inscenizacji teatralnych dla dzieci, do czego niewątpliwie przyczyniło się 
utworzone w 1934 roku pismo „Teatr w Szkole”. Publikowano w nim 
propozycje inscenizacji obrzędów, pieśni, tańców, wierszy, baśni i bajek 
przydatnych na lekcjach poszczególnych przedmiotów. Wśród autorów 
występowali najczęściej Benedykt Hertz („Rewia wielkanocna”, „Jak harcerz 
skąpą Wojciechową rozumu nauczył”, „Kłamca”, „Don Kiszot i wilczęta”, 
„Smutno niedzieli, gdy się piątek weseli”); Halina Kamińska („Jak mamusia 

945 Por.: M. Jędrzejówna, Ciekawe wiadomości, „Teatr Ludowy” 1939, nr 3, s. 92–93. Autorka 
stwierdza, że był to pierwszy kurs o takim charakterze na terenie Związku Młodzieży, 
tymczasem w „Teatrze Ludowym” z 1927 roku znajdujemy informację o kursie teatralnym 
w Jędrzejowie, zorganizowanym przez Okręgowy Związek Młodzieży Wiejskiej powiatu 
jędrzejowskiego. Por.: Sprawozdania instruktorskie, „Teatr Ludowy” 1927, nr 2, s. 33.

946 Por.: W gromadach Czerwonego Harcerstwa TUR, Wspomnienia pod red. K. Wojcie-
chowskiego, Warszawa 1982, s. 142.

947 J. Michałowska, O organizacjach uczniowskich. Rola wychowawcza organizacji mło-
dzieżowych na terenie szkoły polskiej, „Praca Szkolna” 1933, nr 7, s. 137–140.
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śpioszka budziła”, „Baśń o zaginionej królewnie”, „Chowała mama”); Alina 
Kwiecińska („Sen Frania”, „Wędruje Dorotka wzdłuż krzywego płotka”, 
„Wyprowadzenie z Belwederu”, „Śpiąca królewna, Tchórz, W sklepie”948); 
Helena Tyrankiewiczowa („O niebieskich migdałach”, „11 Listopada”, „Na 
święto niepodległości”949); Aleksander Maliszewski („Kołysanka o kroko-
dylu”, „Piosenka o choince”, „Święty Mikołaj”, „Bociania ballada”). Autorzy 
publikowali w czasopiśmie własne, przeznaczone na sceny uczniowskie 
utwory, a także scenariusze inscenizacji dzieł innych, współczesnych im, 
pisarzy i poetów. sięgali także do klasyków, publikując między innymi 
scenariusze inscenizacji tekstów Adama Mickiewicza – „Przyjaciele” w opra-
cowaniu Teresy Szaferówny, „Golono strzyżono” w opracowaniu Tyran-
kiewiczowej, „Pani Twardowska” w opracowaniu Wandy Bruner-Niczowej, 
Marii Konopnickiej „Wesele” w opracowaniu Henryka Ładosza oraz „Na 
jagody” w opracowaniu L. Kica. 

Wciąż repertuar do przedstawień teatralnych dostarczał „Płomyk” (gdzie 
publikowały m. in. Maria Kownacka, Maria Gerson-Dąbrowska, Ewa 
Szelburg-Zarembina950) oraz inne pisma dziecięce i młodzieżowe. Konty-
nuowane były serie wydawnicze. Do grona uznanych autorów sztuk dla 
dzieci i młodzieży dołączają nowi. W ramach wydawnictwa Biblioteczka 
Teatralna dla dzieci i Młodzieży w latach trzydziestych sztuki dla dzieci 
publikuje m.in. Stanisława Daszyńska („Imieniny św. Mikołaja, „Chcemy 
własny sztandar mieć”, „Listopad – polskich miesięcy król”). 

Na początku lat trzydziestych, nakładem wydawnictwa M. Arcta w War-
szawie, ukazała się książka „Teatrzyk dla dzieci i młodzieży”. Redakcja 
„Teatru Ludowego”, chwaląc walory literackie zamieszczonych w niej sztuk 
Bronisławy Ostrowskiej, Janiny Porazińskiej, Or-Ota, Marii Gerson Dąbrow-
skiej i innych autorów, zwracała uwagę, że wartości literackie przeważały 
w większości sztuk nad ich widowiskowością; zarzucano im też nadmierne 
moralizowanie. Recenzujący tę pozycję Jerzy Zawieyski – zwolennik teatru 
samorodnego – uważał, że teatr dziecięcy powinien być tworzony przez 
same dzieci, które powinny samodzielnie ułożyć tekst, zawiązać akcję 
i potem tę akcję odtwarzać. Jego zdaniem, sztuki pisane przez dorosłych 
a przeznaczone dla dzieci, zawsze w jakimś stopniu odbiegają od potrzeb 
młodych czytelników951. 

948 A. Kwiecińska, Śpiąca królewna, Tchórz, w sklepie: komedyjki dla młodzieży w wieku 
szkolnym, Wilno 1930.

949 H. Tyrankiewiczowa, Na święto niepodległości, „Teatr w Szkole” 1936, nr 1–2, s. 23–32.
950 Por.: Np. M. Kownacka, O zuchach, o piecuchach, o lalce, co nie chce Luli, o dziewczyn-

kach i o złotej kuli, „Płomyk” 1932, nr 4, s. 91–93; M. Gerson-Dąbrowska, Dużo śmiechu, 
„Płomyk” 1932, nr 6, s. 142–143, nr 7, s. 163–164, nr 8, s. 187–188; E. Szelburg-Zarem-
bina, Wyprawa po szczęście, „Płomyk” 1931, nr 9, s. 214–215, nr 10, s. 238–239, nr 11, 
s. 262–263, nr 12, s. 285–286, nr 13, s. 311, nr 14, s. 330 (...) aż do nr 22, s. 509–510.

951 Por.: J. Z. [ J. Zawieyski], Pokłosie wydawnicze, „Teatr Ludowy, 1932, s. 55–56.
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W kontynuowanej przez Naszą Księgarnię serii Teatr Szkolny i Domowy 
ukazały się m. in. teksty Marii Gerson-Dąbrowskiej952, Marii Kownackiej953, 
Marii Juszkiewiczowej954. W serii Teatrzyk dla Dzieci obrazki sceniczne i bajki 
dla dzieci publikowała m. in. Maria Biliżanka955, która publikowała sztuki 
dla młodzieży również w wydawanej we Lwowie serii Teatr Polski Żywej956, 
autorem publikującym w tej serii był też Jan Brzoza957. W wileńskiej serii 
Teatrzyk Wileński publikowała m.in. Alina Kwiecińska958 i (publikująca tu już 
w latach dwudziestych) Maria Reutt959. Kontynuowały działalność wydawniczą 
związane ze Zjednoczeniem Młodzieży Polskiej wydawane w Poznaniu serie 
Teatr dla Młodzieży Męskiej960 i Teatr dla Młodzieży Żeńskiej961. Młodzież 
szkolna mogła tez korzystać z wziętych z życia historyjek, zamieszczanych 
w zeszytach, działającej w latach 1935–1938, Biblioteki Scenicznej dla Śmie-
chu i Rozrywki962. Od 1930 roku utwory dramatyczne dla scen szkolnych 
i młodzieżowych zaczęła publikować Biblioteczka Teatralna wydawana 
nakładem tygodnika „Wiarus”. Drukowała ona teksty m.in. Marii Czapliń-
skiej (ps. R. Sumień) „Bolszewicy pod Warszawą”, Jadwigi Turowiczówny 
„Inscenizowane pieśni ludowe”, Adama Kowalskiego „Żywe pieśni”963. 

952 M. Gerson-Dabrowska, Onegdaj... Wczoraj... Dziś: trzy obrazki sceniczne, Warszawa 1935; 
taż, Piosenki żołnierskie: humoreska ludowa w 1 akcie, Warszawa 1935; taż, Krewniak 
z Ameryki: komedyjka w 2-ch odsłonach, Warszawa 1936.

953 M. Kownacka, Deszczyk pada słonko świeci: rewia wiosenna w jednej odsłonie, Warszawa 
1935; taż, Cztery mile za piec: oprac. Muz. Anny Osser, uwagi inscenizacyjne Henryk 
Ładosz, Warszawa 1937; taż, O Jaśku co się z Rokitą założył, Warszawa 1937.

954 M. Juszkiewiczowa, W naszej rodzinie: obrazek sceniczny z życia harcerek, w jednej 
odsłonie ze śpiewami, Warszawa 1931.

955 M. Biliżanka, Wesele Jagusi: obrazek sceniczny w 1 odsłonie, Kraków 1932; taż, Zacza-
rowany Janek: obrazek sceniczny w 2 odsłonach, Kraków 1932; taż, Beksa: wesoła bajka 
w 2 obrazach, Kraków 1932.

956 M. Biliżanka i Tomma, Robinson Kruzoe: sztuka dla dzieci w 4 obrazkach, Lwów 1938. 
[Tomma – Ludwik Tomanek]

957 J. Brzoza, Szyb Zosia: opowieść dramatyczna w 8 obrazach, Lwów-Warszawa 1939.
958 A. Kwiecińska, Śpiąca królewna, Tchórz, W sklepie: komedyjki dla młodzieży w wieku 

szkolnym, Wilno 1930.
959 M. Reutt, Cudowny doktor; komedyjka w jednej odsłonie, Wilno 1934; M. Reuttówna, 

Król migdałowy: obrazek sceniczny w dwóch odsłonach, Wilno 1934.
960 Przedmurze chrześcijaństwa, zebr. Elbe, Poznań 1933; J. Furmanowa, Syn marnotrawny: 

inscenizacja przypowieści Chrystusowej w 5-ciu odsłonach, Poznań 1936; W.B. [krypt.]., 
Cud nad Wisłą, Poznań 1933.

961 W. Brzeska, Dobre wróżki: baśń uscenizowana w 2 odsłonach, Poznań 1930; A. Kische-
równa, Jak kto może: utwór sceniczny w jednej odsłonie, Poznań 1933; Z. Gloss, Pokusa: 
sztuka w 3-ech aktach, Poznań 1936; Z. Gloss, Święta niewolnica: sztuka w 5-ciu aktach 
z czasów pierwszych chrześcijan, Poznań 1939; Z. Gloss, Za wieczną prawdę; dramat 
religijny w 5-ciu aktach, Poznań 1933; Z. Gloss, Żółta misjonarka: sztuka misyjna 
w 4 aktach, Poznań 1933.

962 Por. np.: L. Stolarzewicz, Jestem poetą. Komedyjka w jednym akcie, Poznań 1938; tenże, 
Dziewczęta i chłopcy. Obrazek w jednej odsłonie, Poznań 1938.

963 Por.: I. Michalska, G, Michalski, dz. cyt., s. 45.
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W dalszym ciągu utwory teatralne dla młodzieży szkolnej publikowały 
niektóre wydawnictwa zakonne. W Biblioteczce Teatralnej Wydawnictwa 
Salezjańskiego jedną z aktywniejszych twórców była Zofia Topińska964. 
Utwory dramatyczne dla młodzieży zaczęli wydawać oo. jezuici (seria: 
Zbiór Utworów Dramatycznych dla Młodzieży965). W wydawnictwach tych 
dominowały utwory o charakterze religijnym, kontynuowano też podział 
publikacji – osobne dla młodzieży męskiej i osobne dla młodzieży żeńskiej.

Propozycji repertuarowych dostarczały także: „Teatr pieśni” w opraco-
waniu Jadwigi Mierzejewskiej (1933) i prace Hipolity Gnoińskiej966, Janiny 
Banachowej967, Tadeusza Mayznera968, Walentyny Wiechowiczowej969, He-
leny Błasikowej970. 

Pod koniec okresu międzywojennego Książnica-Atlas we Lwowie – 
wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych971 – 
rozpoczęła prace nad nowym cyklem zatytułowanym Teatr Polski Żywej, 
który dostarczał repertuar dla teatrów ludowych, robotniczych i szkolnych. 
Nakładem tego wydawnictwa ukazała się „Gałązka rozmarynu” Zygmunta 
Nowakowskiego. W wykazie sztuk Teatru Polski Żywej znajdujemy: Kazi-
miery Jeżewskiej „Podanie o Piaście”972, Bursy: „Jako Jędruś wójtem ostał”, 
Billiżanki i Tommy; „Robinson Kruzoe”, Brzozy: „Załoga A i szyb Zosia”. 
Wydawnictwo to wznawiało również utwory grywane już wcześniej na 
scenach szkolnych np. „Betlejem Polskie” Rydla973. To jedynie wybrane 
przykłady; w istocie nauczyciele i uczniowie mogli korzystać z setek, 
a nawet tysięcy różnego rodzaju „komedyjek”; ich wartość artystyczna 
i dydaktyczna bywała jednak nikła974. 

W twórczości scenicznej dla dzieci najbardziej rozpowszechnionym 
gatunkiem była bajka, obrazki historyczne oraz obrazki z życia współcze-
snego, komedyjki obyczajowe. Pojawiały się też utwory o charakterze pa-

964 Por. np.: Z. Topińska, Więźniowie w Turynie: obrazek, Warszawa 1935; taż, Wśród 
cierni i róż: obrazki historyczne z życia św. Jana Bosko: w 3 aktach i żywych obrazach, 
Warszawa 1934; taż, Zaraza w Turynie: obrazek historyczny na scenę, Warszawa 1935; 
taż, Pułaski i Kościuszko w Ameryce: obrazek sceniczny na tle powieści J. Kraszewskiego 
„Tułacze”, Warszawa 1935; taż, Ptaki św. Franciszka z Asyżu, Warszawa 1935.

965 Por. np.: A. Piątkiewicz, Jasnogórska królowa: obrazek sceniczny w jednej odsłonie, 
Kraków 1933; J. Gadowski, Bohaterka chrześcijańska: dramat w 3 aktach (tłumaczenie 
z niemieckiego), Kraków 1936.

966 H. Gnoińska, Obchody, uroczystości i inne fragmenty z życia szkoły, Warszawa 1934.
967 J. Banachowa [Janina Wójcicka], Inscenizacje rolnicze, Warszawa 1935.
968 T. Mayzner, Pieśni inscenizowane, Warszawa 1936.
969 W. Wiechowiczowa, Zasady inscenizacji rytmicznej, Poznań 1936; taż, Dziesięć polskich 

pieśni ludowych, Poznań 1936.
970 H. Błasikowa, Inscenizacje i ilustracje pieśni w szkole, Warszawa 1938.
971 W 1937 roku redakcję wydawnictwa objął Bolesław Pochmarski.
972 K. Jeżewska, Podanie o Piaście: trzy obrazy, Lwów 1938.
973 Por.: Z. Gryń, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 781.
974 Por.: H. Ładosz, O nową treść, „Teatr w Szkole” 1935, nr 9, s. 177.
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triotycznym i religijnym, wśród których – podobnie jak w baśni i klechdzie 
ludowej pisanej prozą lub wierszem – obok banału, szablonowości, ubo-
giej formy i natrętnego dydaktyzmu pojawiały się teksty godne aprobaty. 
Szczególnie wyróżniała się twórczość Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg-Za-
rembiny, Lucyny Krzemienieckiej, Benedykta Hertza i Marii Kownackiej975. 
Sztuki tych autorów wytrzymały próbę czasu i wiele z nich granych jest na 
scenach szkolnych do dziś. Podobnie jak w okresie wcześniejszym, w la-
tach trzydziestych XX wieku przedstawienia szkolne urządzano najczęściej 
głównie w celach dochodowych, rozrywkowych, popisowych i reprezen-
tacyjnych976. Pretekstem do grania przedstawień były rocznice lub święta 
państwowe, szkolne i regionalne. Do stałych obchodów szkolnych należały: 
Święto Dziecka, Święto Szkoły, Święto Matki, Dzień Spółdzielczości, Święto 
Niepodległości, Choinka, Imieniny Marszałka Piłsudskiego977, Święto Pieśni, 
Trzeci Maja, Święto Morza oraz Zakończenie Roku Szkolnego. Pojawia-
ły się ponadto różne uroczystości i obchody doraźne. Biorąc pod uwagę 
aż taką ilość obchodów, Henryk Ładosz postulował ich ograniczenie do 
trzech ewentualnie czterech w ciągu roku i pozwolenie szkołom na ich 
wybór. Program związanych z obchodami imprez – zdaniem Ładosza – 
dla uczniów klas starszych nie powinien przekraczać półtorej godziny, dla 
dzieci młodszych powinny one trwać najwyżej czterdzieści pięć minut978. 

Propozycje włączania inscenizacji do obchodów i innych uroczystości 
szkolnych coraz częściej pojawiały się na łamach prasy, która zamieszczała 
dodatkowo materiały repertuarowe. Najwięcej w „Płomyku” i w powstałym 
w 1934 roku „Teatrze w Szkole”979. Korzystanie w czasie organizacji ob-
chodów i uroczystości z inscenizacji obrazków scenicznych (obok śpiewu, 
muzyki i recytacji zbiorowych) zalecali na łamach prasy m. in. Stanisław 

975 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 
s. 181–182.

976 W. Banaszewska, Inscenizacja utworów poetyckich jako jedna z form wychowania ar-
tystycznego, „Praca Szkolna” 1931, nr 10, s. 295.

977 W 1933 roku redakcja „Płomyka” (na prośbę czytelników) opublikowała utwór sceniczny 
„Na imieniny Marszałka” Anny Świerszczyńskiej. To typowy panegiryk na cześć Piłsud-
skiego; oto fragment tekstu: 
Lecz w Belwederze 
Dla dzieci przecie – bez zmiany 
Jesteś Dziaduniem kochanym 
[...] 
Kto chce wolę ćwiczyć szczerze 
Niech z Marszałka przykład bierze. 
[A. Świerszczyńska, Na imieniny Marszałka, „Płomyk” 1933, nr 23, s. 532 i nr 24, 
s. 557–558.]

978 Por.: H. Ładosz, Obchody i uroczystości, „Teatr w Szkole” 1934, nr 2, s. 25–26.
979 Np.: H. Tyrankiewiczowa, Recytacja zespołowa ku czci Ś. P. Marszałka Piłsudskiego, „Teatr 

w Szkole” 1936, nr 7, s. 155–160; taż, 11 listopada, „Teatr w Szkole”1938/39, nr 1–2, 
s. 10–18; E. Porajska, Na Święto Matki, „Teatr w Szkole” 1936, nr 8–9, s. 222–224.
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Nowaczyk i Zygmunt Gryń980. Sporo miejsca w swej pracy wydawniczej 
poświęcił obchodom rocznicowym Instytut Teatrów Ludowych, w które-
go działaniach ważnym zagadnieniem były kwestie repertuarowe teatrów 
amatorskich, w tym szkolnych. Propozycje inscenizacji rocznicowych 
nauczyciele i młodzież mogli wciąż znaleźć w „Teatrze Ludowym”, który 
np. w 1930 roku publikował artykuły Jadwigi Turowiczówny; dotyczące 
setnej rocznicy Powstania Listopadowego981 i obchodów rocznicy Trzeciego 
Maja982. W związku z rocznicą listopadową autorka proponowała teatrom 
ludowym (ale korzystały z tych porad i teatry szkolne) granie sceny spisku 
z „Kordiana” Słowackiego, prolog lub scenę Wysockiego z podchorąży-
mi z „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego oraz akt IV z „Łukasińskiego” 
Ireny Jawskiej, ewentualnie pierwsza scenę z III części „Dziadów”. Jej 
zdaniem przedstawienie powinien poprzedzać krótki, popularny odczyt 
o Powstaniu Listopadowym, a zakończyć chór, śpiewając „Warszawiankę”, 
„Tysiąc walecznych” i „Śpiew rewolucyjny” z 1830 roku. Turowiczówna 
proponowała też z tej okazji inscenizację „Sowińskiego w okopach Woli” 
Słowackiego lub końcowej sceny (wejście Łukasińskiego) z „Nocy Listopa-
dowej”. Zespoły mniej doświadczone – jej zdaniem – mogą wystawić „Noc 
w Belwederze” Staszczyka, poprzedzając ją odczytem i deklamacją (np. 
„Śmierć Sowińskiego” Or-Ota, „Bitwę pod Stoczkiem i Dobrem” Konop-
nickiej, „Posterunek na stracenie” Garczyńskiego). Do deklamacji chóralnej 
autorka proponowała „Hymn” (Bogurodzica Dziewica to ojców naszych 
śpiew) Słowackiego, zaś do deklamacji solowej Słowackiego „Hymn do 
wolności”, Mickiewicza „Reduta Ordona”, „Śmierć pułkownika”, opowia-
danie Sobolewskiego z III części „Dziadów” i wyjątki z „Ksiąg narodu 
i pielgrzymstwa polskiego”. Turowiczówna doradzała, by ewentualnie do 
inscenizacji dodać deklamację chóralną „Idziem do ciebie ziemio, matko 
nasza” Konopnickiej oraz odśpiewanie przez chór kilku pieśni narodowych, 
a na zakończenie ułożyć żywy obraz983. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół na repertuar i porady dotyczą-
ce sposobu organizacji rozmaitych obchodów, pod koniec lat trzydziestych 
Związek Nauczycielstwa Polskiego wydawał dwumiesięcznik „Uroczystości 
szkolne”. Publikowano w nim fachowe opracowania inscenizacji, teksty do 
deklamacji, fragmenty tekstów do inscenizacji oraz obrazki sceniczne984. 

980 S. Nowaczyk, Organizacja uroczystości szkolnych, „Przyjaciel Szkoły” 1938, nr 17, 
s. 654–659; Z. Gryń, Formy obchodów i uroczystości szkolnych, „Przyjaciel Szkoły” 1938, 
nr 11, s. 414–416.

981 Por.: J. Turowiczówna, Setna rocznica powstania listopadowego, „Teatr Ludowy” 1930, 
nr 9, s. 170–172.

982 Por.: J. Turowiczówna, Jak urządzić obchód 3-go Maja?, „Teatr Ludowy” 1930, nr 4, 
s. 67–68.

983 Por.: J. Turowiczówna, Setna rocznica..., s. 171.
984 Por.: Z. Gryń, Formy obchodów..., s. 415.
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W prasie dziecięcej i młodzieżowej publikowano – obok propozycji 
repertuarowych odnoszących się do rocznic narodowych985 – również inne, 
dotyczące świąt religijnych i świeckich oraz – częściej niż w poprzednim 
okresie – związanych z obchodami wydarzeń z życia przywódców państwa: 
imienin prezydenta, marszałka itp.986. 

Pomocne przy organizacji tego typu obchodów były też publikowane 
w różnych wydawnictwach (np. w Biblioteczce Teatralnej dla Dzieci i Mło-
dzieży) scenariusze987. W 1934 roku ukazała się praca Hipolity Gnoińskiej988 
o charakterze sprawozdawczym, w której autorka prezentuje ważniejsze 
scenariusze obchodów organizowanych przez nią w siedmioklasowej szko-
le powszechnej przy seminarium nauczycielskim. Autorka pod pojęciem 
obchody rozumie również imprezy organizowane przy okazji drobnych 
epizodów z życia szkolnego989. Proponuje organizację obchodów z okazji 
powitania roku szkolnego, Święta Zmarłych, święta Odzyskania Niepodle-
głości, Świętego Mikołaja, Bożego Narodzenia, rocznicy Powstania Stycz-
niowego, imienin Prezydenta, Święta Morza, Zapustów, imienin marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Wielkanocy, Trzeciego Maja, imienin nauczyciela 
poległego w czasie wojny. 

W związku z obchodami rocznicy Trzeciego Maja ukazały się propozy-
cje scenariuszy obchodów. Na przykład książeczka Józefa Stemlera „Trzeci 
maj”990, bardziej doświadczone zespoły mogły korzystać z prac (J. K.) ”Witaj 
jutrzenko majowa”991, „Konstytucja 3-go Maja” Felicji Żurowskiej992, tej samej 
autorki „Święto narodowe”993, w której zamieściła ona utwory łatwiejsze 
i bardziej dostępne dla zespołów posiadających niewielkie doświadczenie 

985 Por.: J. Turowiczówna, Wybór inscenizacji, Lublin 1931.
986 Por.: F. Konarska, Imieniny P. Prezydenta, „Młody Las” 1938/39, nr 10 s. 151–153; 

W dniu imienin Prezydenta, „Życie Katolickie” 1939, nr 5, s. 77–78; M. Krüger, Święto 
niepodległości (utwór sceniczny), „Płomyk” 1936, nr 11, s. 306–309; Wykorzystanie 
zamieszczonych w „Płomyku” wierszy i utworów uscenizowanych jako materiału do 
programu uroczystości związanych z imieninami P. Prezydenta Rzeczypospolitej polecali 
autorzy opracowania: Czasopisma dziecięce ZNP jako pomoc w pracy szkolnej. Uwagi 
metodyczne dla nauczycieli, w opr. S. Dobranieckiego i K. Greba, Warszawa 1937, s. 24.

987 Np. S. Daszyńska, Z tobą wodzu!: obrazek sceniczny w dwu odsłonach z prologiem na 
uczczenie dnia imienin Naczelnego Wodza, Lwów 1937; J. S., Chudzikowski, W hołdzie 
włodarzowi Rzeczypospolitej: obrazek sceniczny w 2 odsłonach dla dzieci i młodzieży 
szkolnej na dzień imienin Prezydenta rzeczypospolitej, Lwów 1934. 

988 Por.: H. Gnoińska, Obchody, uroczystości i inne fragmenty życia szkolnego, cz. 1, War-
szawa 1934.

989 Por.: tamże.
990 Por.: J. Stemler, Trzeci maj, Seria oświatowa. (Bezpłatny dodatek do pisma „Kierownik”).
991 Por.: (J. K.), Witaj jutrzenko majowa, Seria oświatowa. (Bezpłatny dodatek do pisma 

„Kierownik”).
992 Por.: F. Żurowska, Konstytucja 3-go Maja, Seria oświatowa: drobne urozmaicenia na 

przedstawienia, zebrania, wycieczki oraz obozy KSM: bezpłatny dodatek do „Kierownika 
Stowarzyszeń Młodzieży”, red. odp. F. Żurowska.

993 Por.: F. Żurowska, Święto narodowe, Seria oświatowa.
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w organizacji tego rodzaju imprez994. Biorąc pod uwagę obchody rocznic 
w ramach różnych serii wydawniczych publikowano również propozycje 
obrazków scenicznych995. 

W 1938 roku wśród wydawnictw przeznaczonych na obchody rocz-
nic, dominowały publikacje poświecone dwudziestej rocznicy odzyskania 
niepodległości. Są to: „Rocznica“ – opracowanie inscenizacyjne obchodu 
Święta Niepodległości dla starszej młodzieży, dokonane przez Zdzisława 
Kwiecińskiego oraz „O roku ów...” widowisko historyczne w siedmiu ob-
razkach ze śpiewami w opracowaniu Eugeniusza Poredy. Przygotowano 
również „Podhale” – sztukę ludową w trzech odsłonach Heleny Roy996 i Je-
rzego Mieczysława Rytarda oraz sztukę ludową w 3 aktach „Przebudzeni” 
w opracowaniu Aleksandra Szury997. 

Repertuar ludowy w szkołach powszechnych był – pomijając szopki 
i jasełka – reprezentowany stosunkowo skromnie. Jedną z ciekawszych 
prac promujących ten rodzaj aktywności teatralnej były „Inscenizowane 
pieśni ludowe” Jadwigi Turowiczówny998. 

Warto odnotować, że kwestie repertuaru podnoszone były nawet przez 
instytucje samorządowe. W 1933 roku Rada Szkolna Miasta Stołecznego 
Warszawy ogłosiła konkurs na propozycje repertuarowe, których treści mo-
głyby być wykorzystywane podczas szkolnych uroczystości organizowanych 
w dniach imienin Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz Marszałka Piłsud-
skiego. Wśród postawionych wymagań zalecono, by scenariusze przysto-
sowane zostały do możliwości psychicznych dzieci szkół powszechnych999. 

Pod koniec omawianego okresu dostrzegamy korzystne zmiany w re-
pertuarze i jakości publikacji dla dzieci i młodzieży. Przyczyniła się do tego 
zapewne długa dyskusja i krytyka wcześniejszych działań w tym zakresie. 

Pojawiały się artykuły i opracowania dotyczące wychowania teatralnego 
i teatru szkolnego na poziomie szkół podstawowych. Hipolita Gnoińska na 
przykładzie swej działalności pokazywała, jak zorganizować rodzaj labora-
torium teatralnego wśród najmłodszych nawet dzieci szkoły powszechnej, 
które przy inscenizacjach dochodzą nieraz do wysokiego stopnia samo-
dzielności. 

994 Por.: J. Turowiczówna, Jak urządzić obchód 3-go Maja?..., s. 67–68.
995 Np. S. Daszyńska, Trzeci Maj w lesie: obrazek sceniczny w 2 odsłonach na obchód Trze-

ciego Maja, Lwów 1935 [Biblioteka Teatralna dla Dzieci i Młodzieży]; L. Stolarzewicz, 
Czcijmy rocznicę: obrazek sceniczny w dwóch odsłonach z życia młodzieży na dzień 
3-ci Maja, Łódź 1935.

996 Helena Roy-Gąsienica była żoną Rytarda (bardziej znana jako Roj-Kozłowska).
997 Por.: Z instytucji. Instytut Teatrów Ludowych, „Praca Oświatowa” 1938, nr 9, s. 547.
998 J. Turowiczówna, Inscenizowane pieśni ludowe, Warszawa 1931.
999 Por.: Konkurs na utwór sceniczny, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Warszawskiego” 1933, s. 639; por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 110.
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Zdarzały się jednak i głosy bardziej krytyczne, domagające się pewnych 
zmian. Według Heleny Tyrankiewiczowej przedstawienia grane przez dzieci 
mają dla swoich wykonawców ogromną wartość wychowawczo-kształcącą. 
Jednak dla dzieci nie biorących w nich udziału mają wartość minimalną, 
toteż dla ogółu dzieci potrzebny jest teatr prawdziwy, prowadzony dla 
dzieci przez artystów i to nieprzeciętnej miary1000. 

Teatr szkolny przybierał postać „teatru obchodowego” w chwili, gdy 
głównym jego zadaniem stawało się uświetnianie uroczystości zalecanych 
przez władze kuratoryjne lub obchodów wyznaczonych przez kierownictwa 
szkół. Święto Dziecka, Święto Szkoły, Święto Matki, Dzień Spółdzielczo-
ści, Święto Niepodległości11001, choinka, Imieniny Marszałka Piłsudskiego, 
Święto Pieśni, 3 Maja, zakończenie roku szkolnego – to stałe pozycje w ka-
lendarzu szkolnym, które często uzupełniano obchodami i uroczystościami 
lokalnymi. „Teatr obchodowy” często przybierał postać „teatru dramatycz-
nego” lub „rodzajowego”. Zwykle wystawiał sztukę wiążącą się tematycznie 
z uroczystością, bądź decydował się na program składany. Czasami jednak 
było to tylko przemówienie, zainscenizowana pieśń i krótki wiersz1002. 

Ilość – a zdaniem niektórych wręcz nadmiar – związanych z obchoda-
mi imprez powodowała niekiedy głosy protestu, z drugiej strony jednak 
podkreślano ich wartości wychowawcze1003. 

Sceny w szkołach średnich 

Podobnie jak w poprzedniej, tak drugiej dekadzie uczniowie starszych 
klas gimnazjalnych i liceów chętniej sięgali do zasobów klasyki polskiej 
i zagranicznej niż do adresowanych do nich utworów publikowanych we 
wspomnianych wyżej seriach wydawniczych. Zamiast zamieszczanych 
w prasie propozycji przedstawień rocznicowych i okolicznościowych mło-

1000 Por.: H. Tyrankiewiczowa, Jeszcze w sprawach widowisk dziecięcych, „Teatr w Szkole” 
1938/39, nr 6, s. 120.

1001 Wprowadzono je w 1937 roku.
1002 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 24; por. też: M. Ładosz, Obchody i uroczystości, 

„Teatr w Szkole” 1934, nr 2, s. 35–36; J. Jaworska, O urządzaniu..., s. 3–6; H. Gnoińska, 
Obchody i uroczystości i inne fragmenty życia szkolnego, Warszawa 1934; Z. Roguska, 
Obchody i uroczystości szkolne, Warszawa 1938; S. Bieda, W sprawie organizowania 
obchodów i uroczystości szkolnych, „Praca Szkolna” 1934/35, nr 2, s. 33–35; T. Woź-
niak, O organizowaniu obchodów i uroczystości szkolnych, „Praca Szkolna” 1936/37, 
nr 2, s. 51–53; Echa obchodów listopadowych. Ilustracja: Scena z „Nocy w Belwederze” 
w Państw. Gimn. Im. Władysława IV w Warszawie, „Iskry” 1931, nr 7, s. 115; E. Zarembina 
i Z. Roguska, Pożegnanie szkoły: materiał na uroczystość zakończenia roku szkolnego, 
Warszawa 1932.

1003 Por.: (k. z.), Z powodu obchodów i uroczystości szkolnych, „Oświata i Wychowanie” 
1933, z. 1, s. 75–76.
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dzież wolała wystawiać inne, czasami tylko luźno związane z obchodami, 
często pełnospektaklowe przedstawienia. Zdecydowaną zwolenniczką 
grania na scenach uczniowskich sztuk z wielkiego repertuaru (m. in. Cor-
neille’a, Racine`a, Moliera) była na przykład Aleksandra Podhorecińska. 
Jej zdaniem koroną teatru szkolnego jest Fredro, którego wszystkie sztuki 
mogą być wystawiane przez młodzież1004. 

Nie sposób dziś dokonać pełnego zestawienia amatorskich przedstawień 
szkolnych w omawianym okresie. Na podstawie zachowanych informacji, 
które zostały odnotowane na łamach ówczesnej prasy, w sprawozdaniach 
dyrektorów niektórych szkół, lub w niektórych wspomnieniach, można jed-
nak pokusić się o wskazanie panujących wówczas trendów repertuarowych, 
okoliczności i celów organizacji tych przedstawień. Trudno jednak przyjąć, że 
sceny szkolne miały w tym okresie wspólną linię repertuarową. Przeciwnie, 
zauważamy tu znaczne zróżnicowanie. Na przykład uczniowie gimnazjum 
w Wadowicach wystawiali w latach trzydziestych: „Consilium facultatis” Jana 
Aleksandra Fredry, „Kościuszkę pod Racławicami” Anczyca, „Damy i huzary” 
(1934), „Ułanów Księcia Józefa” L. Mazura (1935), „Antygonę” Sofoklesa” 
(1935), „Sułkowskiego” Żeromskiego (1936) i „Śluby panieńskie” (1936)1005. 

W szkołach średnich wystawiano głównie dzieła klasyków. Inscenizowano 
„Odprawę posłów greckich” Kochanowskiego1006, fragmenty „Pana Tade-
usza”1007, ballady i bajki Mickiewicza, fragmenty dramatów np. Wyspiańskiego 
„Akropolis” lub „Wesela”1008 oraz adaptacje fragmentów powieści – „Trylogii”, 
„Nad Niemnem”, „Chłopów”, „Komorników”, „Ludzi bezdomnych”, a także 
adaptacje nowel Prusa i Sienkiewicza, „Nagiego bruku” Żeromskiego. Z poezji 
wyraźnie dominowały w repertuarze inscenizacje wierszy z drugiej połowy 
XIX wieku: Konopnickiej, Lenartowicza, Pola, Orkana i Tetmajera. 

Na scenie szkolnej wciąż modne były komedie Fredry, znacznie mniej 
często grano komedie innych pisarzy polskich (np. Michała Bałuckiego 
„Grube ryby”1009, czy nawet J. I. Kraszewskiego1010); bywało że grano ko-

1004 Por.: A. Podhorecińska, Z praktycznych rozważań o teatrze szkolnym, Dziennik Urzędowy 
Kuratorium Okręgu szkolnego Lubelskiego” 1933, nr 2 ( część nieurzędowa), s. 438.

1005 Por.: J. Ciechowicz, dz. cyt., s. 58.
1006 Na przykład w 1930 roku grali ją uczniowie gimnazjum w Toruniu. Por.: Z. Zdrójkowski, 

Dzieje Gimnazjum Toruńskiego w odrodzonej Polsce (1920–1968), [w:] Krótka historia 
Gimnazjum Toruńskiego 1568–1969, Toruń 1968.

1007 Na przykład w szkole w Dziśnie. Por.: Z. Iskierska, Państwowe Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące w Dziśnie im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Bydgoszcz 2003, s. 143; 
i w szkole ojców Jezuitów w Wilnie. Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 
1922–1940...., Bydgoszcz 1999, s.162.

1008 M. in. grali je uczniowie Gimnazjum w Toruniu. Por.: Z. Zdrójkowski, dz. cyt., s. 147.
1009 Na przykład na scenie Gimnazjum męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, 

Por.: n-d, Recenzje z „sezonu teatralnego”, Młodzież z Podlasia” 1933, nr 3, s. 2.
1010 Na przykład młodzież z Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego 

w Białej-Podlaskiej wystawiła w 1930 roku trzyaktową komedię J. I. Kraszewskiego 
„Panie kochanku”. Niewątpliwie fakt doboru repertuaru związany był w tym wypadku 



242

medie Moliera1011. W roku szkolnym 1930/31 „Śluby panieńskie” wystawili 
uczniowie sekcji dramatycznej Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącego w Dziśnie1012, w 1932 grali je uczniowie z Koła Dramatycznego 
w Gimnazjum męskim im J. I. Kraszewskiego w Białej-Podlaskiej1013, a w 1938 
roku uczniowie gimnazjum w Toruniu1014. Kronika gimnazjum chełmińskiego 
informuje, że młodzież tej szkoły w 1933 roku grała w sali gimnastycznej 
„Dożywocie”1015. Warto przy okazji zauważyć, że w kronice tej zawarto infor-
macje o wystawieniu w latach 1920–1937 tylko trzech sztuk, co oznaczałoby, 
że działania teatru amatorskiego w tej szkole nie miały charakteru stałego. 
Efemeryczność i brak ciągłości pracy amatorskich teatrów szkolnych była 
bardzo powszechna. Uczniowie, wspomnianego wyżej, gimnazjum męskiego 
w Białej-Podlaskiej, wystawiali też komedię Fredry „Gwałtu co się dzieje” 
oraz Michała Bałuckiego „Szpital wariatów” (w 1933 roku)1016. 

Z powodu częstego braku możliwości wystawiania przedstawień dla 
szerszej publiczności w szkołach, dyrekcje lub organizacje szkolne wynaj-
mowały sale od różnych stowarzyszeń, teatrów zawodowych lub hoteli. 
W Katowicach koło miłośników sceny z Gimnazjum Państwowego siłami 
wyłącznie tutejszego zakładu, z inicjatywy prof. dr Kloski, wystawiło w Te-
atrze Miejskim „Zemstę”1017. „Nowego Don Kichota” Fredry wystawiła też 
w 1939 roku młodzież Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim1018. 

Na scenach uczniowskich obecne były także dzieła ówczesnych pisarzy 
polskich, utwory Leśmiana, Staffa, Tuwima, Wierzyńskiego, Zegadłowicza. 
Przedstawienia wypełniały fragmenty powieści, małe formy prozatorskie 
oraz współczesna poezja. Inscenizowano m.in. wesele ze „Słowa o Jakubie 
Szeli” Jasieńskiego, pieśni i poezje legionowe, „Bunt szyn” Rusinka, wier-
sze Dobrzyńskiego i Brauna składające się na montaż zatytułowany „Praca 
i zwycięstwo”. W Gimnazjum Państwowym w Rzeszowie pokaz zespołowych 

z patronem szkoły. Por. Cf., Radziwiłł „Panie kochanku” na naszej scenie, „Młodzież 
z Podlasia” 1930, nr 1, s. 9–10.

1011 Na scenie Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie grano w 1931 roku „Lekarza mimo woli”. 
Por.: To i owo zza murów szkoły, „Iskry” 1931, nr 17, s. 279.

1012 Por.: Z. Iskierska, Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dziśnie 
im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Bydgoszcz 2003, s. 142.
1013 Por.: n-d, Recenzje z „sezonu teatralnego”, „Młodzież z Podlasia” 1933, nr 3, s. 2.
1014 Por.: Z. Zdrójkowski, dz. cyt., s. 147.
1015 Por.: Kronika Gimnazjum chełmińskiego w czwartym 25-leciu jego istnienia, [w:] Księga 

pamiątkowa stulecia gimnazjum męskiego w Chełmie 1837–1937, Chełm 1937, s. 72; 
„Dożywocie” grali też uczniowie wspominanego wcześniej gimnazjum w Toruniu. Por. 
Z. Zdrójkowski, dz. cyt. s. 47.

1016 Por.: n-d, Recenzje z sezonu..., s 2.
1017 Por.: Kronika szkoły, [w:] Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach 

za rok szkolny 1930/31, Katowice 1931, s. 37.
1018 Por.: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Studia i wspomnienia z dziejów Gim-

nazjum Męskiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Ostrowie Wielkopolskim 
w 1925– lecie jego założenia: 1845–1970, przew. kol. red. W. Jakóbczyk, Wrocław 1979.
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recytacji obejmował – oprócz Mickiewicza i Słowackiego – utwory Brze-
chwy, Leśmiana, Tuwima, Słonimskiego, Lechonia i Przybosia. W gimnazjach 
warszawskich program „Czytamy Żeromskiego” zawierał fragmenty „Ludzi 
bezdomnych”, „Róży”, „Snu o szpadzie”, „Promienia” i „Przedwiośnia”1019. 

W 1934 roku uczniowie szkół powszechnych w Zubrzycy Górnej (Kra-
kowskie) wystawili „Pana Majsterka” Rajmunda Bergela, a uczniowie szkoły 
św. Kingi w Starym Sączu sztukę religijną „Święta Kinga, pani Ziemi Są-
deckiej”. W Przemyślu uczniowie prywatnego seminarium męskiego grali 
„Spadkobiercę” Adama Grzymały-Siedleckiego1020. sięgano również do utwo-
rów współczesnych twórców piszących sztuki dla młodzieży. Uczniowie 
szkoły zawodowej w Nowym Targu i młodzież w Tomaszowie Lubelskim 
w roku szkolnym 1935/36 wystawiali sztukę Marii Gerson-Dąbrowskiej 
„Laleczka z saskiej porcelany”1021. 

Bardzo często przedstawienia szkolnego teatru powiązane było z przypa-
dającymi właśnie w tym okresie „okrągłymi” rocznicami śmierci lub urodzin 
wybitnych twórców literatury polskiej (Jana Kochanowskiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, Karola Huberta Rostworowskiego). 

Z okazji czterechsetlecia urodzin Kochanowskiego młodzież bardzo czę-
sto wystawiała „Odprawę posłów greckich”, m. in. w Gimnazjum im. Bł. 
Kingi i Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oraz w Gimnazjum 
I w Tarnowie1022. W Leśnej Podlaskiej uczniowie Seminarium Nauczyciel-
skiego „Odprawę posłów greckich” grali na wyspie w scenerii szkolnego 
parku, w specjalnie wykonanych do tego celu dekoracjach i kostiumach. 
Reżyserem przedstawienia był Bronisław Lubicz-Nycz1023. Młodzież krakow-
skich szkół średnich w programie uroczystego wieczoru z okazji rocznicy 
urodzin Kochanowskiego na scenie Starego Teatru grała „Pieśń świętojańską 
o sobótce”. Inscenizację i reżyserię „Pieśni...” przygotował Antoni Euzebiusz 
Balicki, muzykę, którą instrumentował Michał Świerzyński, napisał St. Li-
piński, śpiewy przygotowała nauczycielka Matusikówna, a układ tańców 
– Z. Petelenzowa1024. „Odprawę posłów greckich” wystawiano i w latach 

1019 Por.: I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wydawnictwa literackie 
(1918–1939), Katowice 1990, s. 150.

1020 Por.: Z. Felczyński, „Fredreum” i inne..., s. 175.
1021 Por.: H. T. Jakubowski, dz. cyt., s. 104; por. też: Z. K. (Z. Kwieciński), Ważniejsze pra-

ce teatralne w szkołach średnich, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Lubelskiego” 1936, s. 249.

1022 Por.: Z. Kwieciński, Pisarze staropolscy na scenach ochotniczych, „Pamiętnik Teatralny” 
1960, z. 3–4, s. 491.

1023 Por.: J. Sroka, Amatorski teatr szkolny, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1991, nr 1, 
s. 25–26.

1024 Por.: tamże, s. 492; Pamiętniki II Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Krakowie w dniach 
6 i 7 czerwca 1930 roku w 400 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego, pod red. M. Ta-
zbira, Warszawa 1931, s. 172.
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późniejszych. W 1932 roku w ruinach zamku trembowelskiego grała ją 
młodzież pod kierownictwem Kazimierza Missony1025. 

W związku ze śmiercią Karola Huberta Rostworowskiego uczniowie 
z Koła Literackiego przy Liceum Handlowym w Bydgoszczy zorganizowali 
specjalną akademię, w czasie której odegrano „Marsz żałobny” Chopina, 
odczytano referat na temat życia i twórczości Rostworowskiego, aktor Te-
atru Miejskiego Stefan Drawicz recytował fragment z dramatu „Czerwony 
marsz” Rostworowskiego, a uczniowie inne utwory zmarłego dramaturga 
– m. in. „Powrót” i „Confiteor”1026. „Zmartwychwstanie” Rostworowskiego 
wystawiła młodzież Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim1027. 
Uczniowie tej szkoły grali ponadto w tej dekadzie „Zaczarowane koło” 
Rydla w 1932 roku i „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego w 1939 roku1028. 
Dzieła Słowackiego (lub ich fragmenty) na scenach uczniowskich pojawia-
ły się stosunkowo rzadko, choć np. w Prywatnym Seminarium Nauczy-
cielskim Żeńskim im. J. Słowackiego w Poznaniu od 1935 roku zaczęto 
organizować w miejsce dorocznych popisów deklamacyjno-muzycznych 
cykliczne „Wieczory Słowackiego”. W czasie pierwszego – obok popisów 
chórów szkoły powszechnej i seminarium – grano fragmenty „Lilli Wenedy” 
i „Balladyny”1029. 

Młodzież bardzo chętnie sięgała do twórczości Wyspiańskiego. Miedzy 
innymi w roku szkolnym 1930/31 „Warszawiankę” wystawili uczniowie 
wspomnianego wyżej Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Ks. Grzego-
rza Piramowicza w Dziśnie1030. W 1930 roku „Wesele” Wyspiańskiego grali 
uczniowie Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim1031, w 1931 
roku scenę „Demeter i Kory” z „Nocy listopadowej” w czasie Wieczoru 
Klasycznego grały uczennice z Gimnazjum Kultura w Łodzi1032. W 1933 
roku uczniowie Gimnazjum Anny Jagiellonki w Kaliszu w czasie wieczo-

1025 Por.: tamże, s. 490. [Z. Kwieciński opierał się na pisemnej relacji B. Nycza z czerwca 
1960 r.]

1026 Por.: Kronika. Uczczenie nieśmiertelnej pamięci K. H. Rostworowskiego, „Ogniwa” 1938, 
nr 8 (34), s. 19.

1027 Por.: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej..., s. 312.
1028 Por.: tamże, s. 313.
1029 Por.: S. Papée, Zarys dziejów i działalność Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego 

Żeńskiego im. J. Słowackiego w Poznaniu, Poznań 1935, s. 8. „Balladynę” wystawiły też 
szkoły (Gimnazjum Męskie wraz z Gimnazjum im. Mościckiej) w Wadowicach w 1937 
roku. Por.: Hasło – Kotlarczyk, Polski Słownik Biograficzny, t. 13, z. 2, og. Zb. 57, red. 
nacz. Emanuel Rostworowski, Wroclaw 1967, s. 54.

1030 Por.: Z. Iskierska, dz. cyt., s. 142.
1031 Por.: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej..., s. 311.
1032 Ponadto w czasie tego spotkania odegrano żartobliwy obraz „Senator i poeta” autorstwa 

uczennic, scenę „Donec gratus eram” opracowaną według Horacego i scenkę „Gramatyka” 
w humorystyczny sposób ukazującą uczenie się gramatyki łacińskiej przez Hannibala. 
Por. J. Sałkówna (kl. VII), Wieczór Klasyczny w gimnazjum Kultura w Łodzi, „Filomata” 
1931, nr 37, s. 125–128.
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ru klasycznego grali dwie sceny z „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego 
oraz inscenizowali w dwóch obrazach „Niobe”. Na zakończenie imprezy 
uczniowie tego gimnazjum przygotowali żywy obraz1033. W tym samym roku 
młodzież z gimnazjum w Czortkowie wystawiła tragedię Wyspiańskiego 
„Protesilas i Laodamia”. Przedstawienie to uczniowie przygotowali pod 
kierunkiem nauczyciela (inicjatora i odnowiciela przedstawień klasycznych 
w tym mieście, St. Krawicza) z okazji dwudziestej piątej rocznicy zgonu 
poety1034. W początku lat trzydziestych dramat Wyspiańskiego „Daniel”, 
z inicjatywy Sodalicji Mariańskiej, wystawili uczniowie Gimnazjum Ojców 
Jezuitów w Wilnie1035. W Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim 
im. J. Słowackiego w Poznaniu zorganizowano wieczór Wyspiańskiego, 
w czasie którego grano fragmenty z jego dzieł, zatytułowane „Wanda-Ja-
dwiga-Barbara”1036. 

Dzieła Wyspiańskiego były lekturą dla młodzieży klas siódmych 
i ósmych. Zdaniem Blanki Kutnerówny, inscenizacja utworów Wyspiań-
skiego na scenie teatru szkolnego napotykała jednak na olbrzymie trud-
ności, gdyż genialna, do dziś jeszcze nie doceniona bodaj organizacja 
strukturalna dzieł Wyspiańskiego, olbrzymi zasięg duchowy i intelektualny, 
wreszcie specyficzne, nieustanne oscylowanie pierwiastka realistycznego 
i fantastycznego stwarzają w sumie atmosferę wysokiego napięcia artystycz-
nego, którego najistotniejszym elementem, jak w każdym w ogóle doznaniu 
artystycznym, jest wzruszenie1037. 

Kutnerówna proponowała dwa sposoby realizacji dramatów Wyspiań-
skiego w teatrach szkolnych. Pierwszy, polegający na wiernym odegraniu 
przez młodzież wybranej sztuki, prawie bez skreśleń tekstu, i drugi, w któ-
rym by brano pod uwagę głównie przeżycie emocjonalne, gdzie celem 
zasugerowania ogólnej atmosfery dokonywano by nieuniknionych skreśleń. 
Kutnerówna uważała, że pedagogowie trzymający się uporczywie jednej 
z tych zasad postępują błędnie, gdyż, jej zdaniem, każdy z utworów poety, 
wymagał innego podejścia. „Warszawianka” – poprzedzona odpowiednim 
słowem wstępnym, podmalowującym tło historyczne – nie przedstawia dla 
młodzieży zbyt trudnego tematu i może być inscenizowana według pierw-
szego schematu, zupełnie inaczej należy jednak podejść do wystawienia 
„Wesela”. O ile jednak, w wystawieniu „Warszawianki” kierować się należy 
jak najdalej idącą prostotą środków – zarówno w grze jak i środkach tech-

1033 Por.: B. Kutnerówna (kl. VII), Własne drogi. Gimn. Anny Jagiellonki w Kaliszu, „Filomata” 
1933, nr 51, s. 539.

1034 Por.: Własne drogi, M. Żywina (kl. V. Państw. gimn. w Czortkowie), St. Wyspiański 
„Protesilas i Laodamia”, „Filomata” 1933, nr 54, s. 137–140.

1035 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940..., s. 164.
1036 Por.: S. Papée, Zarys dziejów i działalność.., s. 8.
1037 B. Kutnerówna, „Warszawianka” i „Wesele” w teatrze szkolnym, „Polonista” 1932, z. VI, 

s. 228.
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nicznych, a cały nacisk kierować na szczerość i prawdę wewnętrzną, o tyle 
wystawienie na scenie teatru szkolnego „Wesela” wymaga potraktowania 
[...] perspektywicznego, może nawet stylizującego1038. 

W opinii tej polonistki podstawą pracy nad sztukami Wyspiańskiego 
w teatrze szkolnym jest wprowadzenie dziecka w atmosferę duchową 
autora, w jego równorzędność snu i jawy i potęgę siły uczuciowej. Nie 
wierzyła ona w wynik przedstawień, w przygotowaniu których nie wzięto 
by pod uwagę zrozumienia przez dzieci całego utworu, poznaniu jego 
piękna i siły1039. Uważała, że lektura „Warszawianki” i „Noc Listopadowej” 
powinna odbywać się dopiero w klasach siódmej i ósmej. Warto dodać, 
że dramaty te były wydane w wersji szkolnej. 

Dyskusja na temat sposobu wystawiania, a także dotycząca analizy 
dramatów Stanisława Wyspiańskiego, toczyła się na łamach prasy aż do 
końca omawianego okresu. Jednym z cenniejszych artykułów podnoszą-
cych to zagadnienie była analiza „Warszawianki” dokonana przez Henryka 
Życzyńskiego1040. 

Z okazji dwudziestej piątej rocznicy śmierci Wyspiańskiego jego sztuki 
wystawiano w wielu miastach1041. Szczególnie uroczyście rocznica ta ob-
chodzona była w Krakowie, gdzie z tej okazji odbyły się ogólnopolskie 
zjazdy literatów i malarzy. Władze centralne nadały uroczystościom wy-
raźnie propaństwowy i prorządowy charakter. Patronat nad centralnymi 
uroczystościami objęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki 
i marszałek Józef Piłsudski. Obchody rozpoczęły się w Krakowie 24 listo-
pada, następnego dnia hołd Wyspiańskiemu składała młodzież. W czasie 
uroczystego poranka w Sali Złotej Domu Katolickiego pokazano m. in. 
końcowe sceny z IV aktu „Akropolis” oraz 1 i 3 scenę „Nocy Listopadowej” 
z muzyką Raczyńskiego1042. 

1038 Tamże, s. 230.
1039 Por.: tamże, s. 232.
1040 Por.: S. Życzyński, Analiza dramatu w szkole („Warszawianka” – Wyspiańskiego), „Mu-

zeum” 1939, z. 1, s.50–59.
1041 W Krakowie młodzież I Gimnazjum przygotowała „Batorego pod Pskowem” oraz 

fragmenty „Wyzwolenia”. W Lublinie, 25 listopada 1932 roku, Koło Dramatyczne przy 
Gimnazjumim. Wojciecha Bogusławskiego wystawiło przedstawienie pt. „Szkoła Lubel-
ska”, przygotowane przez Stanisława Dulewicza, na które złożyło się pięć scen „Nocy 
Listopadowej”, recytacja fragmentów rapsodu „Kazimierz Wielki” oraz żywy obraz „Śmierć 
Barbary Radziwiłłówny”. W Janowie Lubelskim Koło Dramatyczne uczniów gimnazjum 
przedstawiło „Warszawiankę” i fragmenty „Wyzwolenia”. Por.: M. Szydłowska, Stanisławo-
wi Wyspiańskiemu w Hołdzie. Obchody dwudziestopięciolecia śmierci artysty w roku 1932, 
„Pamiętnik Teatralny” 2007, z. 3–4 (223–224), s. 227–343. W Wadowicach wystawiono 
w 1932 roku „Achillesa” Wyspiańskiego w reżyserii Mieczysława Kotlarczyka. Przedsta-
wienie poprzedzała prelekcja Emila Zegadłowicza. Por. J. Ciechowicz, dz. cyt., s. 58.

1042 Por.: M. Szydłowska, Stanisławowi Wyspiańskiemu w Hołdzie. Obchody dwudziesto-
pięciolecia śmierci artysty w roku 1932, „Pamiętnik Teatralny” 2007, z. 3–4 (223–224), 
s. 227–243.
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W Warszawie w celu organizacji obchodów powołano komitet mię-
dzyszkolny, w skład którego wchodziło osiemnaścioro uczniów i uczennic 
warszawskich gimnazjów i zakładów kształcenia nauczycieli. Pedagodzy, 
poeci i reżyserzy ograniczyli się do roli pomocników. Komitet zorganizo-
wał wycieczkę na uroczystości krakowskie, w której wzięło udział trzysta 
osób. Powołany w ramach komitetu wydział wystawowy urządził wystawę 
pamiątek po Wyspiańskim. Na wystawie pokazano również prace młodzie-
ży nadesłane na konkursy plastyczne. Sekcja literacka rozpisała konkurs 
na referat o twórczości Wyspiańskiego i na słowo wstępne przed przed-
stawieniem międzyszkolnym. Uwieńczeniem obchodów była wieczornica 
międzyszkolna, do której młodzi arbitrzy zakwalifikowali szesnaście frag-
mentów granych poprzednio w piętnastu szkołach. Przeważnie wybierano 
sceny zespołowe1043. 

Oceniając przebieg warszawskich obchodów Kaden Bandrowski podkre-
ślał, że młodzież w ciągu dwóch tygodni przemieniła swe sale gimnazjalne 
w sale teatralne. Pracowała żarliwie, spełniając wszystkie fachy teatralne 
od najskromniejszego do roli tytułowej, że grupami jako oddzielne przed-
stawienia stanęła do konkursu. Święto Wyspiańskiego było doniosłą dla 
działania państwowego próbą, po której z głębokim przekonaniem przystąpił 
do pracy1044. Zdaniem pisarza doświadczenie to wskazywało ówczesnym 
władzom Rzeczypospolitej kierunek teatralizacji młodzieży szkolnej. Pisał: 
W Polsce obrano drogę pośrednią: drogę udziału Państwa w życiu teatral-
nym, lecz nie wpływu na teatr. Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej 
projektuje więc nie tylko przedstawienia gotowe, zmontowane już osta-
tecznie i pokazywane młodzieży, lecz równocześnie zamierza prowadzić 
rodzaj studio dla młodzieży szkolnej w jej godzinach wykładowych. Nasi 
wychowankowie liceów zobaczą pracę teatralną we wszystkich jej fazach. 
Od pierwszej próby czytanej danego fragmentu scenicznego, przez wszystkie 
poprawki i retusze aż do ostatniej próby generalnej. Pozwoli to młodzieży 
nie tylko oglądać dojrzały już owoc pracy scenicznej, lecz również śledzić 
mozolne etapy wysiłków i poszukiwań1045. 

Na scenach szkół średnich pojawiały się też sztuki, których autorami 
byli nauczyciele. W szkołach jezuickich sztuki pisali np. wykładowcy za-
kładu w Chyrowie1046. W pierwszej połowie lat trzydziestych w gimnazjum 
Jezuitów w Wilnie wystawiono kilkakrotnie dramat ks. M. Czarnoty „We-

1043 Por.: H. S., Młodzież w hołdzie Wyspiańskiemu, „Polonista” 1933, z. II, s. 76–77.
1044 J. K. Bandrowski, Nowa inicjatywa w sprawach teatru w Polsce (Fragment przemówienia, 

wygłoszonego na IV kongresie Volty w Rzymie), „Teatr” 1934/35, nr 3–4, s. 2.
1045 Tamże, s. 3–4.
1046 M. Czarnota O. B. Anioł pokoju (1936), Wenuncjusz (1935), P. Turbak, Złoty kwiat 

(1933), Pójdźmy do Betleem (1931), A. Piatkiewicz Do wyższych ja rzeczy stworzony 
(1936). Por.: Sprawozdania Dyrekcji Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów 
w Bąkowicach pod Chyrowem – z lat 1931–1939, Chyrów 1939.



248

nancjusz” i baśń dramatyczną „Złoty kwiat” autorstwa o. Piotra Turbaka1047. 
Pióra w pisaniu sztuk dla młodzieży próbowali też nauczyciele szkół świec-
kich. Wspominałem wcześniej o sztuce Tadeusza Kotarbińskiego „Narada”, 
którą wystawili m. in. uczniowie Gimnazjum Ducha św. w Bydgoszczy1048. 
15 kwietnia 1935 roku uczniowie Gimnazjum im. B. Nowodworskiego 
w Krakowie odegrali na scenie Teatru im. Słowackiego sztukę Antoniego 
Euzebiusza Balickiego „Z żaka król. Ustępy ze starych kronik”. Balicki pisał 
sztukę z myślą o uczniach, nie położył więc nacisku na akcję, szeroko 
natomiast uwzględnił kulturę i obyczajowość epoki, szczególnie podkre-
ślając życie żaków Kolegium Nowodworskiego. Utwór jego nie opiera się 
na akcji i obrazie, lecz na retoryce, wyrabiającej krasomówcze uzdolnienia 
młodocianych artystów1049. 

Teksty widowisk pisali również uczniowie (np. Gimnazjum im. Anny 
Jagiellonki w Kaliszu). Najciekawsze sprawozdania z pracy uczniów, któ-
rzy wspólnie układają dramaty, znaleźć można u Witka1050 i u Saloniego, 
który przedstawił efekty swojej pracy z młodzieżą nad bajką z „Kordiana” 
Słowackiego. Bajka ta stała się pretekstem do samodzielnej literackiej i te-
atralnej twórczości klasy1051. 

Propagowaniem twórczości dramatycznej młodzieży zajęły się niektóre 
pisma. Redaktorzy „Kuźnicy Młodych”, zainspirowani wystawieniem w Te-
atrze im. S. Żeromskiego w Warszawie sztuki dwóch młodych autorów 
– Ryszard Krasnowskiego1052 i Romana Żdżarskiego – wystąpili z apelem 
tworzenia sztuk przez młodzież. Postulowano, że tematem sztuk młodych 
autorów (komedii oraz zaspokajających potrzebę rozrywki rewii) mogłyby 
być aktualne zagadnienia społeczne, ekonomiczne, polityczne i „życio-
we”1053. Z podobnym apelem, odwołując się do doświadczeń zagranicznych, 
wystąpiła redakcja „Oświaty i Wychowania”1054. Na scenach szkolnych sztuki 
pisane przez młodzież pojawiały się jednak bardzo rzadko. Warto więc 
wspomnieć, że w 1931 roku w Gimnazjum Państwowym im. Prusa w Sie-

1047 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie..., s. 164.
1048 Por.: Własne drogi, „Filomata” 1938, nr 102, s. 103.
1049 Por.: M. Ostrowska, Samorodny teatr szkolny, „Polonista” 1938 z. 11, s. 53; L. i Z. Estre-

icherowie, „Z żaka król”, [w:] Pół wieku wspomnień uczniów Gimnazjum im. B. Nowo-
dworskiego (Św. Anny) w Krakowie, Kraków 1938, s. 240; Listy Juliusza Osterwy, Wstęp 
J. Zawieyski, zebr. E. Osterwianka, Warszawa 1968, s. 220.

1050 Por.: J. Witek, O teatrzyku „z głowy” w szkole powszechnej, „Życie Szkolne”, 1932, nr 6, 
s. 270–276.

1051 Por.: J. Saloni, „Komedyjka” ( Z pracy szkolnej w kl. I gimnazjum), „Teatr w Szkole” 
1935/36, nr 2, s. 39–44 i nr 3, s. 75–81.

1052 Ryszard Krasnowski był stałym współpracownikiem „Kuźnicy Młodych”.
1053 Por.: I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie 

(1918–1939), Katowice 1990, s. 102. („Kuźnica Młodych” – jednodniówka wydana w 1932 
roku w Warszawie).

1054 Por.: T. J., Pierwszy konkurs sztuki dramatycznej dla młodzieży w Szwajcarii, „Oświata 
i Wychowanie” 1937 z. 8, s. 770.
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dlcach grano utwór ucznia ósmej klasy „Stary zegar”1055. Bardzo ciekawą 
była też inicjatywa teatralna Stefana Papée, pod którego kierownictwem 
uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystawili „Ob-
razki z życia szkoły”, na które składały się utwory sceniczne uczniów1056. 

W latach trzydziestych, podobnie jak poprzednio, młodzież gimnazjalna 
wystawiała również spektakle rocznicowe i okolicznościowe. Najczęściej 
obchody takie organizowano w związku ze świętem odzyskania niepodle-
głości, nastąpiło też nasilenie obchodów związanych z osobami marszałka 
J. Piłsudskiego i prezydenta Polski. Przeważnie organizowano obchody 
i uroczystości szkolne w formie wokalno-odczytowej1057, zdarzało się, że 
wzbogacano je niewielką inscenizacją poezji lub prozy, czasami fragmentem 
jakiejś związanej tematycznie z obchodami sztuki a nawet pełnospekta-
klowym przedstawieniem. Przykładowo w 1936 roku w dniach 2 i 3 maja 
uczniowie szkoły w Wadowicach z okazji 145 rocznicy Konstytucji 3 Maja 
wystawili sztukę Żeromskiego „Sułkowski”1058. 

Organizacją obchodów rocznicowych zajmował się zazwyczaj Samo-
rząd Szkolny lub inne organizacje młodzieżowe. Członkowie gimnazjalnej 
Sodalicji Mariańskiej w sali Grand Hotelu w Wolsztynie zorganizowali 
uroczystą akademię związaną z życiem i działalnością ówczesnego pa-
pieża. Wystawiono wówczas trzyaktowy dramat Chéona „Trzy mądrości 
starego Wanga”. Dochód z imprezy Sodalicja przeznaczyła na cele misyj-
ne. W styczniu 1930 roku uczniowie i uczennice tej szkoły grali, również 
w sali Grand Hotelu, „Betlejem Polskie” Rydla w reżyserii nauczyciela 
Roberta Krapo. Tym razem dochód z przedstawienia przeznaczono na 
kluby sportowe szkoły1059. W 1930 roku, z okazji obchodów rocznicy 
odzyskania niepodległości, w gimnazjum Z. Pętkowskiej i W. Mocińskiej 
w Łodzi wystawiono sztukę Orkana „Hasła”1060. Informacje o wielu po-
dobnych przedstawieniach znajdujemy też w sprawozdaniach prowadzo-

1055 Por.: Z życia młodzieży. Podpis pod ilustracją, „Iskry” 1931, nr 31–32, s. 502.
1056 Działalność wychowawcza. Sprawozdanie dyrekcji pryw. Gimnazjum im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu, Poznań 1931, s. 46–47; por. też: Diecezja kaliska, ks. J. Adamczyk, 
System szkolny księdza Czesława Piotrowskiego jako przykład i wezwanie dla polskich 
szkół katolickich, www.diecezja.kaliska.pl/KST/ks.Adamczyk.htm-130k.

1057 Por.: (k. z.), Forma obchodów i uroczystości szkolnych, „Oświat i Wychowanie” 1933, 
z. 4, s. 329.

1058 Por.: Plakat przedstawienia: S. Żeromski, „Sułkowski”, Archiwum Państwowe w Krakowie. 
Plakaty XX wiek (1901–2000), indeks osobowy Ż/ Żeromski Stefan, katalog tematyczny 
T/ Teatr. Wśród wykonawców występuje nazwisko Karola Wojtyły.

1059 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Wolsztynie za 
lata 1929/1930, Wolsztyn 1932, s. 4.

1060 Por.: Z życia młodzieży. Ilustracja: Z obchodu odzyskania niepodległości w gimnazjum 
Z. Pętkowskiej i W. Macińskiej w Łodzi (Scena z „Hasła” Wł. Orkana), „Iskry” 1930, nr 1, 
s. 18.
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nego przez jezuitów Zakładu Naukowego w Chyrowie. Z okazji rocznicy 
listopadowej wystawiono tu w 1930 roku cztery obrazy z „Nocy Listopa-
dowej” Wyspiańskiego1061, a w 1937 pokazano ten dramat w całości1062. 
W Chyrowie obok rocznic związanych z historią Polski organizowano 
przedstawienia związane z różnego rodzaju jubileuszami wewnętrznymi 
i wizytami gości, nawiązując w pewnym stopniu do tradycji panegirycz-
nych przedstawień z okresu staropolskiego. Młodzież z okazji różnego 
rodzaju jubileuszy lub wizyt (np. imienin dyrektora zakładu, ks. rektora 
lub ks. prefekta) wystawiała sztuki nie zawsze związane bezpośrednio 
z wydarzeniem1063. Podobnie postępowano w przypadku innych uro-
czystości. Ku czci św. Stanisława Kostki wystawiono fragment „Persów” 
Aischylosa1064, na wieczorku Św. Mikołaja – baśnie Henryka Zwierzchow-
skiego „Czapka niewidka” i „Pałeczka nieruchomka”1065, z okazji Święta 
Patrona Młodzieży Polskiej przedstawienie „Noc błogosławiona” autorstwa 
ks. Jarzębowskiego z Bielan (ps. Jan Art)1066. Od 1930 roku w konwikcie 
chyrowskim pierwszego dnia lutego świętowano imieniny Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Z tej okazji w 1933 
roku wystawiono sztukę autorstwa kierownika sceny, Piotra Turbaka, 
o znaczącym tytule „Dwie potęgi”. W tym samym roku, z okazji imienin 
marszałka Józefa Piłsudskiego odegrano obraz zatytułowany „Wizja Na-
czelnika Kościuszki”. Trzy lata później, już po śmierci Naczelnika, wysta-
wiono na jego cześć fragment rapsodu historycznego „Kazimierz Wielki” 
Wyspiańskiego1067. Kult Marszałka nasilił się po jego śmierci. Dążono 
do tego, by postać Piłsudskiego utrwaliła się w świadomości młodzieży 
jako wielkiego budowniczego Polski i wielkiego męża stanu. Zalecano, 
by podkreślać w osobowości Marszałka jego bohaterstwo i poświęcenie 

1061 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji.., Chyrów 1931, s. 42.
1062 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji.., Bąkowice pod Chyrowem 1937, s. 64.
1063 Por.: Np. w 1933 roku z okazji imienin ks. dyrektora przedstawienie „Czarowny Grajek” 

autorstwa ks. Aleksandra Piątkiewicza i z okazji imienin ks. rektora utwór H. Zwierz-
chowskiego „Przygody Tomcia Palucha”. Por.: XXXIX Sprawozdanie Dyrekcji zakładu 
Naukowo-Wychowawczego w Bąkowicach pod Chyrowem, za rok 1932/33, Chyrów 
1933, s. 59 i 60. W 1935 roku dramat religijny ks. M. Czarnoty „Wenancjusz”. Por.: XVII 
Sprawozdanie Dyrekcji Zakładu naukowo Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach 
pod Chyrowem, za rok 1935/36, Bąkowice pod Chyrowem 1936, s. 78; sztukę Kazimie-
rza Brończyka „Hetman Żółkiewski” (1937). Por.: XLIII Sprawozdanie Dyrekcji zakładu 
Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok 1936/37, 
Bąkowice pod Chyrowem 1927, s. 65.

1064 Por.: XLIII Sprawozdanie Dyrekcji ..., Bąkowice pod Chyrowem 1937, s. 64.
1065 Por.: tamże.
1066 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji..., Chyrów 1933, s. 60.
1067 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji... Chyrów 1933, s. 60; por. też: M. Puchowska, Teatr 

Konwiktu Chyrowskiego (1886–1939) i jego rola w edukacji teatralnej elit, [w:] Funkcja 
prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, pod red. E. J. Kryńskiej, Białystok 2004, 
s. 281.
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w służbie dla ojczyzny1068. 18 marca 1936 roku uczniowie Gimnazjum 
Państwowego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi w wigilię 
imienin Piłsudskiego wraz z uczniami gimnazjum z ukraińskim językiem 
nauczania urządzili uroczystą akademię, w czasie której pokazali na scenie 
cykl obrazów „Pochód do wolności”, ilustrujących dzieje polskiego oręża 
w walce o wolność i niepodległość ojczyzny1069. 

Zdaniem władz szkolnych ważnym celem dydaktycznym obchodów 
Dnia Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej było pogłębianie u mło-
dzieży wiedzy o Konstytucji z dnia 23 IV 1935 roku, zwłaszcza zaś zrozu-
mienia zasady zwierzchnictwa Pana Prezydenta nad najwyższymi Organami 
Państwa, którą ustanawia konstytucja1070. Zalecano przy tym, by obchody 
z okazji świąt narodowych poprzedzane były nabożeństwami szkolnymi. 
Przed teatrem szkolnym, tak jak i wobec całej oświaty, postawiono zada-
nie wychowania w duchu propaństwowym (w rozumieniu silnej władzy 
wykonawczej) i katolickim. 

Inscenizacje związane z rocznicami przywódców politycznych, czy (jak 
np. w przypadku szkół kierowanych przez jezuitów) władz szkolnych, za-
chęcały zrzeszoną w różnych stowarzyszeniach młodzież do wystawiania 
podobnych przedstawień w związku z ważnymi wydarzeniami z życia ich 
organizacji, a nawet osób pełniących w nich funkcje przewodniczących. 
Na przykład katolickie wydawnictwo w Katowicach proponowało obrazek 
sceniczny... na imieniny prezeski1071. Jak widać i w naszym kraju pojawia-
ły się akcenty świadczące o rodzącym się (nawet na tak niskim szczeblu 
organizacyjnym) kulcie jednostki. 

W latach trzydziestych stałym powodem do organizowania przedstawień 
rocznicowych była rocznica powstania listopadowego i (od 1937 roku) rocz-
nica odzyskania niepodległości, coraz częściej zaczęły jednak pojawiać się 
obchody związane z rocznicą konstytucji a także imienin Prezydenta czy 
kultu Marszałka. Wśród wartości wychowawczych kładziono coraz większy 
nacisk na propagowanie idei silnego państwa i treści konstytucji, coraz licz-
niej pojawiały się też próby głoszenia kultu jednostki. W procesie wychowaw-
czym kładziono też akcent na wychowanie religijne czasami odwołując się 
w uzasadnieniu do argumentów historycznych. Zofia Karłowska pisała: Nasze 
tradycje narodowe ściśle są związane z chrystianizmem, a właściwie mówiąc, 
zwłaszcza od czasów niewoli ze względu na to, że nasi ciemiężcy byli prze-

1068 Por.: Red., Kult Marszałka Piłsudskiego w szkole, „Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 11, 
s. 547–549.

1069 Por.: Gerstel i Mizierski, Obchody i uroczystości. Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum 
Państwowego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi za rok szkolny 1931/32, 
Kołomyja 1932, s. 53.

1070 Por.: Okólnik Kuratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Kraków, dnia 29 stycznia 1936 
nr 0. 2707/36, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. KOSK 41, k. 285 (maszynopis). 

1071 Por.: H. Stötter, Imieniny prezeski: obraz sceniczny w 1 akcie, Katowice 1938.
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ważnie luteranami lub prawosławnymi, z katolicyzmem1072. W szkołach pro-
wadzonych przez Kościół katolicki obok rocznic patriotycznych (np. powstań 
narodowych) i propaństwowych (np. imienin Prezydenta) organizowano 
przedstawienia z okazji rocznic kościelnych (np. święto Patrona Młodzieży 
Polskiej). W szkołach świeckich z okazji rocznic kościelnych przedstawienia 
rocznicowe przygotowywały niekiedy młodzieżowe organizacje o charakterze 
religijnym (np. Sodalicja Marjańska). Karłowska proponowała, by w teatrze 
szkolnym uwzględniać również wartości rodzinne1073, a z podobnym postula-
tem spotykamy się też w innych publikacjach1074; na podstawie ówczesnego 
repertuaru tych scen trudno jednak dostrzec, by młodzież przykładała do 
tego postulatu szczególną uwagę. 

W zakresie przedstawień rocznicowych obserwujemy wyraźne upolitycz-
nienie teatru szkolnego. Mogliśmy zauważyć to na przykładzie – wspomnia-
nych wyżej – obchodów na cześć Marszałka w przeglądzie Lubelskiego 
Teatru Międzyszkolnego. W okresie tym wśród uroczystości szkolnych 
znacząco wzrosła ilość akademii związanych z osobą Józefa Piłsudskiego. 
Szczególne nasilenie kultu Marszałka, również na terenie szkół, nastąpiło 
po jego śmierci (12. 05. 1935)1075. Uroczystości szkolne organizowano też 
z okazji imienin prezydenta Rzeczypospolitej. W szkołach średnich w czasie 
tych imprez najczęściej grano fragmenty sztuk lub nawet całe dramaty, któ-
rych temat – zdaniem organizatorów – w jakiś sposób wiązał się z obcho-
dami. Pierwszego lutego 1938 roku z okazji imienin Ignacego Mościckiego 
Gimnazjum w Wadowicach wystawiło „Zygmunta Augusta” Wyspiańskiego. 
W roli tytułowej wystąpił Karol Wojtyła, który wraz z opiekunem kółka 
dramatycznego Kazimierzem Forysiem zajmował się też inscenizacją i re-
żyserią przedstawienia1076. Warto zwrócić uwagę na dobór repertuaru do 

1072 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 68–69.
1073 Por.: tamże, s. 67.
1074 Znaczenie wartości rodzinnych w procesie wychowawczym szkoły podkreślał np. Sta-

nisław Łempicki., odwołując się m. in. do „Wyzwolenia”, w którym – jego zdaniem – 
Wyspiański ukazał niezwykłą rolę domu i ogniska rodzinnego, kobiety i matki polskiej, 
zostającej pod opieka Hestii. Por.: S. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 
1926, s. 239.

1075 Por.: Red., Kult Marszałka Piłsudskiego w szkole, „Przyjaciel Szkoły” 1935, nr 11, s. 547–549.
1076 Debiutem scenicznym Karola Wojtyły była niema rola w widowisku plenerowym zorga-

nizowanym dla uczczenia 25-lecia pracy pisarskiej Emila Zegadłowicza w Zielone Świątki 
w Wadowicach. Wystawiono wówczas „Sobótkę” Kochanowskiego w opracowaniu Jó-
zefa Titza. Prawdopodobnie grał też w „Damach i huzarach” (17 III 1934). Wojtyła był 
wówczas członkiem koła dramatycznego (tworzyło je 27 uczniów gimnazjum męskiego 
i 18 dziewcząt z gimnazjum żeńskiego), którego opiekunem był polonista, profesor Bro-
nisław Babinski. Jak pisze jednaj Jan Ciechowicz, pierwszym przedstawieniem, a zarazem 
stałą od lat pozycją repertuarową wadowickich teatrzyków, gdzie udział Wojtyły jest 
poświadczony niezbitym dowodem (fotografią), są „Ułani księcia Józefa” L. Mazura (4 V 
1935). W 1935 roku Wojtyła wystąpił też w przedstawieniu teatru szkolnego wystawia-
jącego „Antygonę”, grając w niej rolę Hajmona. W 1936 roku Karol Wojtyła rozpoczął 
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tej rocznicy. Sztuka Wyspiańskiego odwołuje się do czasów świetności 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej wielkomocarstwowych ambicji, 
a sanacyjni politycy II Rzeczypospolitej chcieli nawiązać do tej tradycji. 

Wśród propozycji obchodów coraz częściej zaczęły pojawiać się różne-
go rodzaju scenariusze inscenizacji okolicznościowych dotyczących życia 
wewnętrznego samych organizacji1077 lub świąt organizacyjnych (jak Święto 
Młodzieży1078, Święto Druhen, Święto Robotnika Chrześcijańskiego) a nawet 
imienin prezeski1079 bądź patronki. W inscenizacjach pojawiały się treści 
o charakterze wyraźnie dydaktycznym, propagujące sport1080 czy higienę1081. 

Od połowy lat trzydziestych systematycznie zwiększała się liczba ma-
teriałów dotyczących teatru szkolnego na łamach miesięcznika „Oświata 
Pozaszkolna”. Niemal każdy numer zawierał ciekawe propozycje o nie-
zwykle urozmaiconej tematyce, zarówno współczesnej, jak i historycznej. 
Krótkie utwory dramatyczne znajdujemy również na łamach adresowanego 
do uczniów gimnazjum „Filomaty”, zamieszczono tu np. obrazek sceniczny 
Tadeusza Kotarbińskiego „Narada”1082 oraz komedyjkę M. Rosińskiej „Jak się 
indikatiwus z koniunktiwem pokłócił”1083. 

współpracę z reżyserem teatralnym, Mieczysławem Kotlarczykiem, który był wówczas 
nauczycielem w prywatnym gimnazjum karmelitów bosych. W 1936 roku teatr szkol-
ny w gimnazjum wadowickim wystawił „Śluby panieńskie” Fredry, w których Wojtyła 
wystąpił w roli Gucia. W 1936 roku przyszły papież został wybrany prezesem Sodalicji 
Mariańskiej uczniów Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity. W tym też roku 
współreżyserował wystawioną w Domu Katolickim „Nie-boską Komedię”, w której grał 
rolę hrabiego Henryka. W 1937 w szkolnym przedstawieniu „Balladyna” grał rolę Kirkora, 
a później Kostryna. W 1937 roku teatr ten wystawił w parku wadowickim „Sobótkę” 
na podstawie Jana Kochanowskiego, a w 1938 roku sztukę „Zygmunt August”. Por..: 
M. Malinowski, Przewodnik po życiu Karola Wojtyły, Kraków 1997, s. 13–15; Jan Paweł II, 
Autobiografia, Kraków 2002, s. 18; Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana 
Pawła II, Kraków 2000, s. 53–56; J. Ciechowicz, Wojtyła i teatr, [w:] Świat teatru Karola 
Wojtyły, Katalog wystawy w pałacu Opatów w Oliwie, Gdańsk 1989, s. 3–20.

1077 Por.: B. Wiertel, Druhny. Obraz sceniczny w 1 akcie, „Młoda Polka” 1932, nr 9, s.154–155; 
Fidelis, Druhny górą! Fantazja sceniczna, „Scena Oświatowa” 1937, nr 11, s. 86; Wstąp 
do KSSM. Fragment sceniczny, „Scena Oświatowa” 1931, nr 7 s, 53–56; Fidelis, Zostań 
druhną! Dialog, tamże 1936, nr 6 s. 46–47; (Irgo), Szkoła życia. Fragment sceniczny, 
„Scena Oświatowa” 1935, nr 2, s. 13–14. (Jagienka spod Lublina), Jak uczy KSM. Dekla-
macja chórowa, „Scena Oświatowa”, 1935, nr 8, s. 61.

1078 Por.: T. Zagańczyk, Naprzód młodzi! Deklamacja chórowa uscenizowana, „Scena Oświa-
towa” 1935, nr 10, s. 75.

1079 Por.: M. Kukawska, Na imieniny prezeski. Inscenizacja, „Scena Oświatowa” 1938, nr 1, 
s. 8.

1080 Por.: L. Turkowski, Sport tak i owak, „Scena Oświatowa” 1935, nr 5, s. 36–40.
1081 Por.: Tenże, Na zdrowie. Skecz, tamże 1936, nr 3, s. 18–21; L. Turkowski, W zdrowym 

ciele – zdrowy duch!, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1929, nr 5, s. 121–171.
1082 Por.: T. Kotarbiński, Narada, „Filomata” 1938 z. 101, s. 490–497.
1083 Por.: M. Rosińska, Jak się indikatiwus z koniunktiwem pokłócił, „Filomata” 1936, nr 83, 

s. 67–69.
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Mimo ogromnej aktywności teatrów ludowych tematy o charakterze 
etnograficznym na scenach szkolnych w gimnazjach i liceach zwłaszcza 
w miastach pojawiały się stosunkowo rzadko. Nawiązania do repertu-
aru ludowego zauważamy w pracy teatru szkolnego „Muza”, w którym 
następczynie Komarnickiego sięgnęły do twórczości ludowej w widowi-
skach „Wieczór humoru” i „Tańce polskie” w opracowaniu Stryjeńskiej1084. 
Uczennice Seminarium Żeńskiego w Chełmie wystawiły sielankę Kazimierza 
Brodzińskiego „Wiesław...”1085. 

Na scenach szkolnych wciąż była obecna literatura antyczna, co 
naturalne choćby z powodu istnienia wielu szkół średnich o profilu 
klasycznym. Planując przedstawienia o tematyce antycznej młodzież 
najczęściej sięgała do kanonu lektur szkolnych. Wystawiano całość lub 
fragmenty „Antygony”1086, rzadziej inne tragedie Sofoklesa, Eurypidesa 
lub Aischylosa (np. „Persów”) oraz komedie greckie (np.„Rycerzy” Ary-
stofanesa) i rzymskie – Plauta. Na przykład „Antygonę” grali – aż sześć 
razy przy zawsze pełnej sali – uczniowie Państwowego Gimnazjum II im. 
K. Morawskiego z koleżankami z Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego pp 
Benedyktynek w Przemyślu, w sali Towarzystwa Dramatycznego im. Al. 
Fredry na Zamku. W Inowrocłwiu w gimnazjum im. Jana Kasprowicza 
„Antygonę” wystawili (również dla uczniów zamiejscowych) członko-
wie Koła Filologicznego1087. W Wadowicach 9 listopada 1935 uczniowie 
Gimnazjum męskiego wystawili „Antygonę” we współpracy z żeńskim 
Gimnazjum im. Mościckiej; w przedstawieniu tym w roli Hajmona wy-
stąpił Karol Wojtyła1088. W 1936 roku tę sztukę Sofoklesa grali miedzy 
innymi uczniowie Gimnazjum Biskupiego w Pelplinie1089 oraz Gimnazjum 
w Zakopanem1090 W 1937 inscenizację „Antygony” przedstawili ucznio-
wie Państwowego Gimnazjum im. Piramowicza w Dziśnie1091. Felczyński 
wspomina o „Antygonie” granej w Przemyślu przez młodzież Gimnazjum 

1084 Por.: (h.t), Wystawa teatru szkolnego, „Muza”, Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 22.
1085 Por.: Z życia młodzieży. Ilustracja: Scena z „Wiesława” Brodzińskiego udramatyzowana 

i odegrana przez uczennice Seminarium Żeńskiego w Chełmie, „Iskry” 1931, nr 49, s. 751.
1086 Por.: Sprawozdania. Przedstawienie „Antigony” w Czortkowie, „Filomata” 1937, z. 90, 

s. 491–492.
1087 Z chórami śpiewanymi według muzyki Mendelssohna. Por.: X. Demski, Koło filologiczne 

w Inowrocławiu, „Filomata” 1933, nr 53, s. 89; por. też: Wieczornica klasyczna w Ino-
wrocławiu, „Filomata” 1935, nr 69, s. 433.

1088 Por.: Bazylika Papieska w Wadowicach. Jan Paweł II. Życie. Kalendarium wadowickie 
Karola Wojtyły, Google; por. też: G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia Jana Pawła II, 
Kraków 2000, s.54; M. Malinowski, Przewodnik po życiu Karola Wojtyły, Kraków 1997, 
s. 13–15.

1089 Por.: J. H., Z obchodu stulecia Gimnazjum Biskupiego w Pelplinie, „Filomata” 1936, nr 85, 
s. 187.

1090 Por.: Piotr Gil, Gimnazjum w Zakopanem, „Filomata” 1936, z. 81, s. 470.
1091 Por.: Państwowe Gimn. w Dziśnie, „Filomata” 1937, z. 87, s. 685.
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im. Morawskiego1092. Sztukę tę wystawiły też gimnazja w Poznaniu, Sta-
nisławowie, Królewskiej Hucie, Kępnie1093 i Czortkowie1094. 

Z innych tragedii greckich pojawiających się na scenach uczniowskich 
warto odnotować „Elektrę” Sofoklesa, którą grano w 1936 roku na scenie 
Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu1095. Grali ją też uczniowie gim-
nazjum państwowego w Czortkowie1096. Młodzież gimnazjum w Kaliszu 
wystawiła „Ifigenię w Aluidzie”1097. W 1937 roku uczniowie Państwowego 
Gimnazjum w Krotoszynie wystawili tragedię Sofoklesa „Król Edyp”, która 
później była przedstawiana jeszcze trzykrotnie1098. 

W 1931 roku uczniowie z gimnazjum w Śremie grali „Ptaki” Arystofane-
sa1099. Ciekawym eksperymentem było zagranie w 1934 roku przez uczniów 
Gimnazjum im. T. Zana w Pruszkowie udramatyzowanej „Obrony Sokra-
tesa”1100. W 1935 roku w Lublinie na scenie Teatru Miejskiego młodzież 
gimnazjalna wystawiła jedną z komedii Plauta w reżyserii aktora teatrów 
warszawskich Zdzisława Karczewskiego. Z tekstu komedii wyłączono 
momenty zbyt rubaszne i erotyczne1101. W 1936 roku teatr międzyszkolny 
w Wilnie wystawił komedię Plauta „Braci” („Menaechmi”)1102; tę pozycję 
wystawiano też w gimnazjum Perła-Lubieńskiej Warszawie. „Jeńców” Plau-
ta grano w gimnazjum im. Reytana w Warszawie, „Strachy” w parafrazie 
Witkowskiej opracowało gimnazjum im. Ossuchowskiego w Cieszynie, 
a „Żołnierza samochwała” grała młodzież w gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Orłowej na Śląsku1103. 

1092 Por.: Z. Felczyński, Fredreum i inne..., s. 175; por. też: J. Zygmunt, Antigone na scenie 
w Przemyślu, „Filomata” 1931, nr 27, s. 508–511.

1093 Por.: Z. Schulbaumówna, dz. cyt., s. 207.
1094 Por.: K. Wasilewski (kl. II), Przedstawienie Antigony w Czortkowie, „Filomata” 1937, 

nr 90, s. 491–495.
1095 Por.: H. Gramowiczówna (kl. VIII), Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu, „Filomata” 

1936, nr 79, s. 376; „Elektrę” Sofoklesa wystawili też m.in. w 1932 roku członkowie „Koła Mi-
łośników Dramatu Klasycznego” z Państwowego Gimnazjum w Czortkowie. Por.: S. Krawicz, 
Sprawozdanie z przedstawień klasycznych młodzieży Państwowego Gimnazjum w Czortko-
wie, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego” 1932, s. 382–383. 

1096 Por.: Z. Schlaubaumówna, dz. cyt., s. 207.
1097 Por.: L. Klajberówna, Własne drogi. Gimn. Clasinese Annae Jagiellonidae, „Filomata” 1964, 

nr 62, s. 35, por. też: B. Pastuszczyn, Kółka klasyczne w świetle sprawozdań, „Przegląd 
Klasyczny” 1936, nr 7–8, s. 524.

1098 Por.: G. Świderski (kl. VII a), Gimn. państw. W Krotoszynie, „Filomata” 1937, nr 87, 
s. 277–278. Autor podaje tytuł w brzmieniu „Król Oidipus”.

1099 Por.: H. Wolter, Wieczornica Kultury Antycznej w Śremie, „Filomata” 1931, nr 33, 
s. 799–801.

1100 Por.: W. Żukrowski, Gimnazjum im. Zana w Pruszkowie, „Filomata” 1934, nr 65. s. 188.
1101 Por.: H. T Jakubowski, dz. cyt., s. 104.
1102 Por.: (Uczestnik), Plautus na scenie teatru międzyszkolnego w Wilnie, „Filomata” 1936, 

nr 84, s. 138–140.
1103 Por. Z. Schlaubaumówna, dz. cyt., s. 207.
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Utwory pisarzy antycznych wystawiano najczęściej w języku polskim. 
Należy podkreślić jednak, że przedstawienia sztuk greckich lub rzymskich 
w teatrze szkolnym owego okresu miały charakter efemeryczny i były 
częściej dowodem pewnego wysiłku organizacyjnego szkolnych kół lite-
rackich lub klasycznych (głównie kół „Filomaty”) niż świadomej ciągłej 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Powodem wzrostu zainteresowania niektórymi twórcami antycznymi, 
podobnie jak w przypadku klasyków polskich, były urządzane w wielu 
szkołach rocznice. Jedną z nich była obchodzona w 1931 roku Rocznica 
Vergiliańska związana z 2000 rocznicą urodzin tego twórcy. W 1937 roku 
w wielu szkołach odbyły się obchody ku czci Horacego, w czasie których 
często inscenizowano utwory rzymskiego autora1104. Szczególnie aktywne 
w organizacji tych obchodów były szkolne koła przyjaciół „Filomaty”. 
Organizowano wieczory wergiliańskie, na których program składały się 
odczyty, koncerty i recytacje i przedstawienia fragmentów utworów lub 
sztuk antycznych. W Wołkowysku, w czasie obchodów wergiliańskich, 
w drugiej części spotkania młodzież Gimnazjum Państwowego im. Króla 
Stefana Batorego przedstawiła obraz sceniczny „Aeneas w Kartaginie”1105. 
W Samborze, w czasie wieczoru wergiliańskiego młodzież Państwowego 
Gimnazjum im. Mickiewicza wspólnie z uczennicami prywatnego gimna-
zjum żeńskiego w programie przedstawili m.in. „Sielankę I” Wergiliusza 
w inscenizowanym dialogu polskim, na zakończenie uczniowie obu gim-
nazjów wykonali żywy obraz „Aeneas opuszcza płonącą Troję”1106. 

W Przemyślu uczennice Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego pp Be-
nedyktynek grały „Antygonę” w sali Towarzystwa Dramatycznego na 
zamku1107. W czasie wieczoru wergiliańskiego w gimnazjum Jankowskiej-
-Statkowskiej w Warszawie uczennice inscenizowały IX eclogę Wergiliusza 
oraz, co warto podkreślić, odegrały obrazek sceniczny napisany przez 
jedną z uczennic Z. Rajchertównę „Serce i Słowa”, wystawiły też „Żywe 
obrazy z Eneidy, objaśnione przez Sybillę”1108. W Częstochowie koło 

1104 Bazyli Pastuszczyn wspomina o takich obchodach w: Baranowiczach, Cieszynie, Kaliszu, 
Kobylinie, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Pabianicach, Orłowej w Czechosłowacji, Pozna-
niu, Pułtusku, Równem, Sokołowie Podlaskim, Staszowie, Szamotułach, Szymanowie, 
Śniatyszynie, Tarnopolu, Warszawie, Wilnie i Zakopanem. Por.: B. Pastuszczyn, Kółka 
klasyczne w świetle sprawozdań, „Przegląd Klasyczny” 1936, nr 7–8, s. 523–524; por. 
też: Sprawozdania kół filomatów, „Filomata” 1937, nr 86, s. 273–274; por. też: Akademia 
ku czci Horatiusza w Jarosławiu. Sprawozdania, „Filomata” 1937, nr 90. s. 486–487; 
Wieczornica Horatiańska w Pińczowie, „Filomata 1937, nr 90, s. 487–488.

1105 Por.: W. Wojciechowski (ucz. Kl. VIII), Obchód Vergiliański w Wołkowysku, „Filomata” 
1931, nr 27, s. 512.

1106 Por.: A. Brosz, Wieczór Vergiliański w Samborze, „Filomata 1931, nr 27, s. 514.
1107 Por.: J. Zygmunt, Antigone na scenie w Przemyślu, „Filomata” 1931, nr 27, s. 508–511.
1108 Por.: K. Dobrzyńska, Obchód Vergilański w gimn. Jankowskiej-Statkowskiej w Warszawie, 

„Filomata” 1931, nr 33, s. 797–798. 
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„Filomatów” odegrało I eclogę Wergiliusza1109. Szereg scenek z „Eneidy” 
oraz utwór sceniczny E. Banasikowej, uczennicy klasy VII pt. „Vergilius 
w podziemiu” wystawiło „Kółko Filomaty” przy Gimnazjum Wł. Lange 
w Warszawie1110. 

W latach trzydziestych prawie całkowicie zarzucono w teatrze szkolnym 
koncepcję teatru antycznego budowaną przez Stefana Cybulskiego, a po-
legającą na tworzeniu wielkich, rozbudowanych spektakli. Odnotowujemy 
tylko jedno przedstawienie o takim charakterze, przygotowane właśnie 
przez Cybulskiego (wówczas dyrektora gimnazjum TWO „Przyszłość”) 
w Warszawie w 1933 roku. Wystawił on z uczniami „Alkestis” Eurypidesa. 
Próby trwały pół roku. W chórze brali udział uczniowie klasy VI i VII, 
a balet przygotowali uczniowie klas II i III1111. 

Młodzież skupiona w kółkach klasycznych, organizując wieczory poświę-
cone kulturze antyku, sięgała również do twórców z epok późniejszych, 
zwłaszcza do odnoszących się do starożytności dzieł Wyspiańskiego lub 
do tragedii Woltera1112. Poszukiwano też dzieł innych twórców sięgających 
do tematu antyku1113. 

W 1929 roku przy gimnazjum p. Jankowskiej-Statkowskiej członko-
wie, Kółka Klasycznego z klas V, VI i VII w czasie wieczoru klasycz-
nego pt. „Antyk w literaturze polskiej” przygotowali: referat „Antyk 
w literaturze polskiej; deklamację „Maratonu” Ujejskiego; scenę w cyr-
ku z „Quo vadis” Sienkiewicza; „Tyrteusza” Anczyca oraz fragmenty 
z „Nocy Listopadowej”; („Rozstanie Demetry z Korą”) i („Achilles nad 
Skamandrem”) z „Achilleis” Wyspiańskiego. Śpiewano też poezję Safony 
(w przekładzie)1114. Uczniowie kl. I, z Państwowego Gimnazjum im. W. 
Łukasińskiego w Skąpem przygotowali w oparciu o fragment „Iliady” 
inscenizację pt. „Pojedynek Achillesa z Hektorem”1115, a uczniowie 
klasy II, Miejskiego Katolickiego Gimnazjum Żeńskiego w Bydgoszczy 

1109 Por.: S. Foltasiński, Obchód Vergiliański w Częstochowie, „Filomata” 1931, nr 25, 
s. 427–429.

1110 Por.: L. Frenklówna, Kółko klasyczne przy Gimn. Wł. Lange w Warszawie, „Filomata” 
1931, nr 39, s. 223.

1111 Por.: S. Cybulski, Eurypidesa „Alkestis” w Warszawie, „Filomata” 1933, z. 50, s. 436–444.
1112 Np. „Catilinę” Woltera dwukrotnie: w styczniu i kwietniu 1938 roku, wystawili – staraniem 

Koła Filologii Klasycznej – uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Króla Zygmunta Au-
gusta w Białymstoku. Por.: Sprawozdania, Gimn. Państw. Im. króla Zygmunta Augusta 
w Białymstoku, „Filomata” 1938, nr 109, s. 378–383.

1113 W Baranowiczach 8 marca 1931 roku uczennice Gimnazjum im. Królowej Barbary Ra-
dziwiłłówny odegrały w sali gimnazjum dramat historyczny z czasów Nerona, Artura 
Buonacatti`ego „Vestalka”. Por.: L. Aparewiczówna (kl. IV), Przedstawienie dramatu 
klasycznego w Baranowiczach, „Filomata” 1931, nr 33, s. 797 – 808.

1114 Por.: I. Kopciowa i T. Czarnecka, Działalność Kółka Klasycznego przy gimn. p. Jankow-
skiej-Statkowskiej w Warszawie, „Filomata” 1929, nr 6, s. 38–39.

1115 Por.: W. Geucel, Państw. Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Skępem, „Filomata” 1939, 
nr 110, s. 431.
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w czasie wieczoru klasycznego grali fragment „Antygony” Sofoklesa 
zatytułowany „Przed Kreonem”1116. 

Do tematyki antycznej sięgali też uczniowie przygotowujący samodziel-
nie tekst utworów na scenę. Uczennice klasy VIII Gimnazjum i Liceum 
Humanistycznego im. Anny Jagiellonki w Kaliszu opracowały życiorys 
Augusta, a na jego podstawie napisały kilka scen z życia tego cesarza. 
Zespół ten zorganizował również poranek w Dniu Filomaty, w którym 
wzięło udział całe gimnazjum. Program obejmował obrazek z życia cesa-
rza Oktawiana1117. Uczennice Gimnazjum im. S. Münnichowej w Krakowie 
z okazji 2000 lecia Złotego wieku Literatury Rzymskiej przygotowały ada– 
ptację wyjątków z książki Tadeusza Lewickiego „Rocznica urodzin w domu 
magnata rzymskiego”1118. 

Chcąc doprowadzić do powstania nowych, cennych z punktu widze-
nia artystycznego i pedagogicznego pozycji scenicznych dla młodzieży, 
różne instytucje ogłaszały konkursy dramatyczne. W 1931 roku konkurs 
skierowany do młodzieży szkolnej „Dla przyszłych dramaturgów” ogłosiła 
redakcja „Iskier”1119. Wcześniej wspominałem o konkursie zorganizowanym 
w 1933 roku przez Radę Szkolną miasta stołecznego Warszawy. W 1934 
roku konkurs na sztukę dla zespołów teatralnych ogłosiła Polska Akade-
mia Literatury1120 oraz Światowy Związek Polaków z Zagranicy1121, w 1938 
Komisja Teatru Szkolnego przy kuratorium krakowskim1122, a 1939 Zarząd 
Główny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR) w Warszawie1123. 
W jury tych konkursów zasiadali tak wybitni twórcy jak Wacław Siero-
szewski, Kornel Makuszyński, Zofia Nałkowska, Jerzy Szaniawski, Tadeusz 
Boy-Żeleński, Natalia Zarembina, Jerzy Zawieyski, czy Aleksander Zelwe-
rowicz1124. Zestaw nazwisk świadczy o wadze, jaką środowiska artystyczne 
przywiązywały do teatru szkolnego. 

1116 Por.: D. Piotrowska (kl. II a), Wieczór klasyczny kl. II a. Miejskie Katolickie Gimnazjum 
Żeńskie w Bydgoszczy, „Filomata,” 1939, nr 110, s. 430.

1117 Por.: M. Matuszakówna i E. Harczykówna, Gimn. Im. Anny Jagiellonki w Kaliszu, „Filo-
mata” 1938, nr 102, s. 45–46.

1118 Por.: J. Ziółkówna, Gimn. im. Münnichowej w Krakowie, „Filomata” 1938, nr 99, 
s. 397–399.

1119 Zadaniem uczestników było udramatyzowanie dowolnej sceny z „Trylogii” Sienkiewicza, 
tak by można ją było odegrać na scenie teatru szkolnego. Por.: Konkurs dla przyszłych 
dramaturgów, Iskry” 1931, nr 8, trzecia strona okładki; por. też: toż, „Iskry” 1931, nr 9, 
trzecia strona okładki; na konkurs wpłynęło 39 prac. Por.: toż, „Iskry” 1931, nr 12, trzecia 
strona okładki.

1120 Por.: Z teatru. Konkurs PAL, „Teatr w Szkole” 1934, nr 3, s. 69–70.
1121 Por.: Konkurs ŚZPZ, „Teatr w Szkole” 1934, nr 3, s. 70.
1122 Por.: Konkurs dramatyczny, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu szkolnego Kra-

kowskiego” 1938, s. 345–346.
1123 Por.: Konkurs na sztukę dla zespołów teatralnych, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 7, 

s. 175–176. 
1124 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 111.
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Jak widać z powyższego zestawienia, repertuar amatorskiego teatru 
szkolnego był bardzo zróżnicowany. Bywało, że w związku z rocznicami 
przez pewien czas w repertuarze scen uczniowskich dominowała twórczość 
wybranych artystów (Wyspiański, Kochanowski), nie można jednak stwier-
dzić, że jakieś jedno dzieło lub nawet jeden twórca był szczególnie prefe-
rowany. W okresie tym stopniowo odchodzono do kultu Mickiewicza, jego 
utwory pojawiały się na scenach szkolnych coraz rzadziej. Odzywały się 
głosy, że skoro Polska odzyskała niepodległość, obrazy martyrologii i walk 
narodowowyzwoleńczych są już nieaktualne i niepotrzebne. Odnosiło się 
to przede wszystkim do III części „Dziadów” i do „Konfederatów barskich”. 
Ten drugi dramat w dwudziestoleciu międzywojennym uległ całkowitemu 
zapomnieniu1125. Stopniowo w praktyce amatorskiego teatru szkolnego 
odchodzono od wystawiania całych sztuk na rzecz montaży obejmujących 
tylko wybrane ich fragmenty i inscenizacje poezji i prozy. W kuratorium 
lubelskim wręcz... zabroniono wystawiania utworów pełnospektaklowych. 
Poszukiwania repertuarowe obejmowały twórczość dramatyczną od antyku 
aż do współczesności, podejmowano również działania mające na celu 
tworzenie nowych sztuk dla teatrów szkolnych. 

Reżyseria przedstawień na scenach szkolnych 

Większość pedagogów i teoretyków teatru szkolnego uważała, że widowi-
ska szkolne powinny być organizowane przede wszystkim dla uczniów danej 
szkoły, a tylko w wyjątkowych wypadkach dla grona zaproszonych gości. 
Powinny być one rozrywką artystyczną dzieci i młodzieży, rodzajem święta 
wieńczącego ich pracę. Zwracano uwagę na to, by inicjatorami i wykonawcami 
przedstawień byli uczniowie. To młodzież powinna wyszukać temat i materiał 
na „wieczór artystyczny”, to ona miała znaleźć odpowiednią formę, wykonać 
dekoracje, stroje, peruki. Kierownik artystyczny, którym powinna być osoba 
najbardziej kompetentna i godna zaufania, ewentualnie reżyser takiego przed-
stawienia miał pełnić rolę doradcy, ale też podejmować ostateczne decyzje1126. 

W niektórych szkołach do prowadzenia sceny młodzieżowej zatrud-
niano instruktorów teatralnych, niekiedy byli nimi zawodowi aktorzy1127. 

1125 Por.: Z. Kwieciński, Mickiewicz na scenach amatorskich, [w:] Pięć wieków z dziejów sce-
nicznych dramatów Adama Mickiewicza, pod red. T. Siverta, t. VI, Wrocław 1968, s. 147.

1126 Por.: L. Czerwińska, O niepowołanych reżyserach w teatrzykach szkolnych, „Scena Polska” 
1930, z. 19, s. 14.

1127 W Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy w roku szkolnym 1930/31 dyrektor z funduszu 
szkoły zatrudnił aktora z Teatru Miejskiego, Maksymiliana Cybulskiego [właśc.: Chmie-
larczyk], który wyreżyserował w podwójnej obsadzie jednoaktówkę Fredry „Pan Benet”. 
Por.: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy za 
lata szkolne 1929/30–1931/32, Bydgoszcz 1932, s. 66.



260

Zdarzało się, że pracy tej podejmowali się ludzie nie posiadający odpo-
wiednich kwalifikacji; mianowicie raz po raz do szkół zgłaszają się osoby 
podające się za reżyserów. Są to zazwyczaj sprytni, obrotni ludzie, którzy, 
aczkolwiek nie mają odpowiednich kwalifikacji artystycznych ani pedago-
gicznych, zdobywają stanowiska dzięki przebiegłości i sprytowi1128. Osoby 
takie zdobywały pracę tylko dzięki swej elokwencji i ujmującej powierz-
chowności. Najczęściej zatrudniane były na podstawie niewiarygodnych 
opinii o ich wykształceniu i uprzedniej pracy reżyserskiej w związkach 
i kółkach, informacji o uprzednich „sukcesach” potwierdzanych przez 
jakieś fotografie. Zatrudnianie takich instruktorów przynosiło szkole szko-
dy materialne i moralne. Zamiast rzetelnej pracy tworzyli oni program 
w oparciu o kompilowane informacje z działalności kółek dramatycznych 
w innych szkołach, a dekoracje i kostiumy zamawiali w dekoratorniach 
i wypożyczalniach teatrów zawodowych. W szkołach pojawiały się trzy typy 
takich „instruktorów”. Byli nimi reżyserzy mający zdolności aktorskie, ale 
nie znający jakiejkolwiek metody nauczania, którzy popisywali się przed 
młodzieżą i kazali jej naśladować siebie; reżyserzy bez zdolności aktorskich 
i bez metody nauczania, którzy z kolei pozwalali dzieciom zgrywać się 
i manierować; oraz bez zdolności aktorskich i bez metody nauczania, 
„obdarzeni” ponadto fatalną dykcją, a występujący dodatkowo właśnie 
jako eksperci dykcji i deklamacji, którzy całą winę za nieuchronną klapę 
takiego przedsięwzięcia przypisywali dzieciom mało utalentowanym1129. 

Oczywiście zdarzały się również sytuacje, w których współpraca z za-
wodowymi reżyserami i aktorami kończyła się sukcesem przedstawienia1130. 
Trudności finansowe powodowały jednak, że w szkołach najczęściej reży-
serami byli albo nauczyciele, albo uczniowie starszych klas1131. 

Koedukacja w teatrze szkolnym 

Podział gimnazjów i liceów na żeńskie i męskie stawiał przed teatrem 
szkolnym kolejny problem: czy powinny istnieć oddzielne teatry męskie 
i żeńskie, czy też koedukacyjne? Organizując zespoły teatralne młodzież 
często współpracowała z uczniami lub uczennicami z innych szkół, rza-
dziej korzystając z repertuaru tylko dla dziewcząt lub chłopców. Większość 

1128 L. Czerwińska, O niepowołanych reżyserach w teatrzykach szkolnych, „Scena Polska” 
1930, z. 19, s. 12.

1129 Por.: tamże, s. 13.
1130 Na przykład wspominana sytuacja w Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV, gdzie 

reżyserem wielu przedstawień był Stanisław Janowski, pracownik teatru im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Warszawie. Por.: Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV..., 
s. 58.

1131 Por.: Gimnazjum i liceum im. Króla Władysław IV..., s. 64.
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pedagogów i teoretyków teatru szkolnego opowiadała się za koedukacją 
scen uczniowskich, zdarzały się jednak – czego dowodem są propozycje 
wydawnicze i dyskusja na łamach ówczesnej prasy – i głosy przeciwne. 

Wychodząc z założenia, że gra sceniczna nie jest tylko udawaniem 
prawdy życia, lecz procesem psychicznym grających polegającym na 
przeżywaniu tej prawdy, która jest tematem przedstawień, Jędrzej Cierniak 
opowiedział się za koedukacją w teatrze szkolnym. Przemawiały za tym, 
jego zdaniem, względy artystyczne, emocjonalne i psychologiczne. Uważał, 
że grywanie ról żeńskich przez chłopców może wpłynąć negatywnie na 
ich psychikę. Przeciwstawiał się zwłaszcza przebieraniu chłopców w stroje 
dziewczęce. Koedukacja, zdaniem Cierniaka, jest bezpieczniejsza dla rozwo-
ju seksualnego niż „przebieranka”, która wzbudza skłonności do zboczeń 
seksualnych, a w wieku pokwitania pobudza bujną fantazję młodzieży do 
sztucznego przyswajania sobie kształtów i powabów płci przeciwnej (np. 
wypychanie biustu u chłopców, grających role dziewcząt). Proponował, by 
przy realizacji przedstawień nawiązywać współpracę między sąsiadującymi 
szkołami męskimi i żeńskimi1132. 

Ze stanowiskiem Cierniaka polemizowała związana z teatrem „Muza” 
Natalia Landauowa. Była wprawdzie zwolenniczką szkół koedukacyjnych, 
ale uważała, że jeśli chodzi o działalność teatrów szkolnych, to koedukacja 
może przynieść więcej strat niż zysków. Jej zdaniem, wspólna praca dwu 
szkolnych zespołów teatralnych różnej płci prowadzi do wielu komplika-
cji. Zostaje zakłócona normalna, stała praca dydaktyczna i wychowawcza. 
Uczennice „wypożyczone” do realizacji przedstawienia w szkole męskiej 
wyłączały się z codziennej pracy w swojej szkole. Współpraca dziewcząt 
i chłopców, którzy na co dzień nie mają ze sobą kontaktów, jest zawsze 
krępująca. Wiele efektów pracy w teatrze szkolnym uzyskuje się już na 
etapie przygotowawczym, w którym uczestniczyć powinny całe zespoły 
uczniowskie. Tworzenie koedukacyjnych zespołów ograniczało, jej zda-
niem, wiele możliwości pracy wychowawczej. 

W teatrze szkolnym składającym się z zespołu klasowego można – 
zdaniem Landauowej – przełamywać bariery między dziećmi zdrowymi 
i ułomnymi, brzydkimi i ładnymi. Teatr koedukacyjny dążyć będzie do 
prezentacji ładnych dziewcząt tworząc niezdrową rywalizację. Konkludu-
jąc autorka stwierdza, że tworzenie mieszanych zespołów uczniowskich 
z różnych szkół to niepotrzebny wysiłek1133. 

Problemy koedukacji podnosił też Andrzej Niesiołowski, którego zda-
niem do spotkań dziewcząt i chłopców dochodziło najczęściej w czasie 

1132 Por.: J. Cierniak, Czy teatr oddzielny męski i żeński, czy koedukacyjny, Teatr w Szkole” 
1934, nr 2, s. 32–34; por. też: Z prasy polskiej, „Teatr w Szkole”, „Polonista” 1934, z. VI, 
s. 208.

1133 Por.: N. Landauowa, Koedukacja w teatrze szkolnym, „Teatr w Szkole” 1935/36, nr 8–9, 
s. 205–207.
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wieczornic i przedstawień. Tu utarło się już na ogół wzajemne zapraszanie. 
Obecność drugiej płci jest najsilniejszym bodźcem do wysiłku. Jest to też waż-
ny czynnik poparcia kasowego. Chodzi tylko o jedno: czy można dopuścić 
wspólne występowanie. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży stanęły na sta-
nowisku rygorystycznym i „Ostoja” w Poznaniu wydaje wobec tego sztuczki 
na role żeńskie albo męskie z wykluczeniem mieszanych. Niebezpieczeństwa 
istotnie są poważne. Atmosfera nawet wiejskiej pseudosceny nie jest moralnie 
najzdrowsza. Gra sceniczna często daje skłonność do kontynuacji w życiu. 
Mimo to jestem skłonny w tym wypadku do ustępstw. Pomijamy już kwestię 
trudności pisania takich „jednopłciowych” sztuk. Teatr musi być odbiciem 
realnego życia i nie może się zamykać w ciasnym świecie koleżeńskich 
stosunków. Istotniejszym jest fakt, że trudno jest przymusić do grania takich 
sztuk. Rezultat jest ten, że potem nieraz nawet stowarzyszenia katolickie 
wybierają sztuki nieodpowiednie, a nawet frywolne. Kontrola bywa nieraz 
zupełnie niedostateczna, bo nieraz (znamy takie wypadki) powołany za-
dowolni się przerzuceniem sztuki i nie przeczyta jej w całości. Trzeba więc 
dostarczać sztuk na role mieszane. Za to koniecznym jest odpowiedzialny 
nadzór i praca nad podniesieniem poziomu całego środowiska1134. Jak 
widać, Niesiołowski należał do grona umiarkowanych zwolenników ko-
edukacji. Podobnie Zofia Karłowska, która dopuszczała wprawdzie koedu-
kację, ale wnosiła wiele zastrzeżeń przemawiających przeciwko współpracy 
dziewcząt i chłopców. Dotyczyły one, zdaniem Karłowskiej, poważnych 
względów natury psychologicznej i społecznej. Zaobserwowała ona, że 
wśród dziewcząt występujących wspólnie z chłopcami występuje jakieś 
niezdrowe mizdrzenie się, dziewczęta krępując się obecnością chłopców 
nie wypowiadają nigdy swego wewnętrznego ja1135. Autorka ta dostrzegała 
jednak i zalety koedukacji, za którą, jej zdaniem, przemawiał fakt, że cie-
niutkie głosiki dziewcząt grających dorosłych mężczyzn wychodzą nieraz 
komicznie, chłopcy natomiast przebierając się za kobiety mogą mieć często 
myśli niezdrowe, i wreszcie, że naprawdę mało mamy sztuk prawdziwie 
artystycznych, gdzie występowaliby sami mężczyźni lub same niewiasty1136. 
Uważała, że jeśli do szkół żeńskich wprowadza się chłopców, to należy 
wcześniej szereg prób przeprowadzić bez ich obecności, aby się dziewczęta 
wypowiedziały, wyżyły i do pracy poważnie ustosunkowały1137. Najlepiej 
przy tym, by ról męskich było jak najmniej. Przy organizowaniu wspólnych 
przedstawień amatorskich przez dwa sąsiadujące ze sobą zakłady, męski 
i żeński, należy zachować szczególną ostrożność. Szkoły powinny porozu-
miewać się odnośnie treści jak i terminów przedstawień przeznaczonych 

1134 A. Niesiołowski, Zagadnienie koedukacji w oświacie, „Oświata Polska” 1936, s. 24–25.
1135 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 77.
1136 Tamże. 
1137 Tamże.
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dla szerszej publiczności, aby wytworzyła się nie niezdrowa konkurencja, 
ale owocna współpraca1138 – twierdziła Karłowska. 

Za wspólnymi występami w szkolnych przedstawieniach teatralnych 
i za koedukacją w szkole opowiadały się głównie środowiska lewi cowe. 
W większości szkół katolickich, w tym w dwu zakładach prowadzonych 
przez jezuitów, aktorami granych sztuk teatralnych byli wy łącznie chłopcy, 
którzy grali także role kobiece. Sporadycznie występowali również młodzi 
księża1139. Związane z kościołem katolickim wydawnictwa repertuarowe 
proponowały najczęściej osobne sztuki – tylko dla chłopców i tylko dla 
dziewcząt. Praktyka taka przetrwała aż do końca omawianego okresu. 

Inne problemy organizacyjne 

Przez całe dwudziestolecie Polska borykała się ze znacznymi proble-
mami gospodarczymi, które zwiększyły się jeszcze w okresie Wielkiego 
Kryzysu. Problemy materialne dotykały również polską oświatę. Działająca 
w teatrach szkolnych młodzież i jej opiekunowie nie pozostawali wobec 
tej sytuacji obojętni. Wiele przedstawień teatralnych scen szkolnych wysta-
wiano, aby pozyskać środki na cele charytatywne, lub na zakup pomocy 
dydaktycznych czy książek do bibliotek szkolnych. Problemy gospodarcze 
kraju miały też wpływ na szkolną bazę lokalową – wiele szkół nie posia-
dało własnych sal teatralnych i dlatego w celu organizacji przedstawień 
często wynajmowały sale od teatrów, różnych stowarzyszeń (np. „Sokoła”) 
lub hoteli. Tylko w niektórych szkołach udawało się zbudować własną 
scenę. Tak było we wspomnianym Gimnazjum im. Króla Władysława IV 
w Warszawie na Pradze, gdzie na wybudowanie sceny w auli zaciągnięto 
pożyczkę od Koła Rodziców, spłacając ją później z dochodów uzyskanych 
z biletów na spektakle. Teatr ten zarabiał również na przygotowanie de-
koracji, a nawet na opłacanie teatralnego fryzjera. Kostiumy wypożyczano 
bezpłatnie ze Składnicy Stołecznych Teatrów Warszawskich1140. Niektórym 
szkołom udawało się zbudować własne sceny dzięki pomocy finansowej 
ministerstwa1141. Porady dotyczące technicznej strony budowy scen poja-
wiały się w artykułach prasowych, ukazywały się też poświęcone temu 
tematowi osobne publikacje książkowe1142. 

1138 Tamże.
1139 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie..., s. 170.
1140 Por.: Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV..., s. 57–58.
1141 Por.: W roku szkolnym 1933/34 scenę taką zyskała Państwowa Szkoła Techniczna we 

Lwowie. Por.: Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie. Sprawozdanie dyrektora za 
rok szkolny 1933/34, Lwów 1934, s. 14 i 31.

1142 Por.: M. Seweryn, Scena estradowa, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego” 1935, nr 11, s. 222–224.
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Równie ważnym problemem, z jakim borykał się teatr szkolny, był 
brak odpowiednich kostiumów. Szczególnie dotyczyło to prób wystawia-
nia większych sztuk historycznych. Zygmunt Gryń pisał: Szkoła czy jej 
zespół teatralny to instytucje tak ubogie, że o wypożyczeniu kostiumów 
związanych z opłatami (od 25 gr. do 1 zł od sztuki) nie może być mowy. 
Tymczasem często sporządza się nadludzkimi siłami i wydatkami jakieś 
wartościowe kostiumy. Czasem przy pomocy starszego społeczeństwa i or-
ganizacji dany zespół teatralny uzyska kilka kostiumów do tej czy innej 
sztuki. Po odegraniu jej wędrują na strych i niszczą się, druga szkoła 
zazwyczaj nawet nie wie o nich. Gdyby istniały szkolne ośrodki teatralne 
(np. dwa lub trzy w powiecie) o dogodnej komunikacji, można by w nich 
gromadzić takie właśnie kostiumy i rekwizyty teatralne, a następnie wypo-
życzać sobie wzajemnie1143. W Lublinie powołano międzyszkolny magazyn 
teatralny z siedzibą w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej. Celem organizacji 
tej placówki było umożliwienie szkołom konserwacji cenniejszych kostiu-
mów i rekwizytów teatralnych oraz ułatwianie wzajemnego wypożyczania 
sobie przez szkoły ubiorów i sprzętu scenicznego. Kostiumy i rekwizyty 
oddawane w depozyt nadal stanowiły własność poszczególnych placówek. 
Już w ciągu kilku pierwszych miesięcy działalności magazyn pozyskał 
zbiory makiet teatralnych, ruchomy reflektor, schody i podesty, dekoracje 
i zestaw kukiełek do przedstawienia Marii Kownackiej „Bajkowe bajecz-
ki, świerszczowe skrzypeczki” i przeszło pięćdziesiąt sztuk ubiorów1144. 
Wypożyczalnie kostiumów pod koniec lat trzydziestych istniały już przy 
dziesięciu Regionalnych Związkach Teatrów Ludowych1145. 

Dzięki inicjatywie Związku Ziem Górskich przy Muzeum Etnograficznym 
im. S. Udzieli w Krakowie powstała Poradnia w Sprawach Strojów Ludo-
wych. Zadaniem jej było udzielanie wyczerpujących informacji związanych 
ze strojami regionalnymi1146. Kwestia dekoracji i kostiumów scenicznych 
stała się przedmiotem zainteresowania Państwowego Instytutu Robót 
Ręcznych w Warszawie. W listopadzie 1934 roku pod przewodnictwem 
dyrektora tej szkoły Władysława Przanowskiego odbyła się konferencja, 
podczas której władze instytutu podjęły decyzję o uwzględnieniu w pro-
gramie prac szkoły zagadnień teatru uczniowskiego. Rok później podczas 
Zjazdu Nauczycieli Robót Ręcznych w Warszawie zwrócono uwagę na rolę 
nauczyciela robót ręcznych w pracach teatrów szkolnych. W czasie zjaz-
du odbył się pokaz kostiumów i rekwizytów teatralnych. Autorzy pokazu 

1143 Z. Gryń, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 781–782.
1144 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 115; Z. K., Międzyszkolny magazyn teatralny, 

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1938, s. 176 i 318.
1145 Por.: Wypożyczalnia kostiumów, „Teatr Ludowy” 1939, nr 5, s. 162.
1146 Por.: I. Michalska, G. Michalski, s. 162; por. też: Poradnia w Sprawach Strojów Ludowych, 

„Teatr w Szkole” 1938/39, nr 3, s. 57; Poradnia w Sprawach Strojów Ludowych, „Teatr 
w Szkole” 1938/39, nr 1–2, s. 48.
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podkreślając, że oprawa plastyczna, a zwłaszcza kostium, ściśle wiąże się 
z koncepcją inscenizacyjną, przygotowali szereg – granych przez uczenni-
ce – inscenizacji. Pokaz dzielił się na trzy części. W pierwszej pokazano 
„kostiumy uniwersalne”, w drugiej fantastyczne, a w trzeciej ludowe1147. 

W omawianej dekadzie zarówno w organizacji, jak i w repertuarze 
przedstawień scen szkolnych nastąpiły dość znaczne zmiany. Teatr szkolny 
stopniowo odchodził od wystawiania całych sztuk na rzecz prezentowania 
ich fragmentów lub montaży. W repertuarze następowało odchodzenie od 
dzieł polskich romantyków. Nauczyciele korzystali z metod teatralnych 
i wykorzystywali sceny uczniowskie jako środek metodyczny w realizacji 
tak celów wychowawczych, jak i dydaktycznych. W poszukiwaniu no-
wych utworów na sceny uczniowskie nie wykształciła się jednak jednolita 
tendencja. W różnych ośrodkach często dochodziło do współpracy mię-
dzyszkolnej, której przyczyną było istnienie obok szkół koedukacyjnych 
odrębnych szkół dla dziewcząt i chłopców. Widoczny jest też stały wzrost 
zaplecza scen szkolnych w postaci magazynów kostiumów, bibliotek utwo-
rów dramatycznych czy poradnictwa. 

Teatr szkolny w nauczaniu języków obcych 

W latach trzydziestych w polskiej oświacie nastąpił znaczący wzrost roli 
teatru szkolnego w nauczaniu języków obcych. Wpłynęły na to zapewne 
doświadczenia teatru szkolnego z poprzedniej dekady i sukces Wystawy 
Krajowej, w wyniku czego autorzy nowych programów szkolnych posta-
nowili włączyć teatr szkolny do obowiązujących metod dydaktycznych. 
Nie bez znaczenia były kontakty zagraniczne i wiedza o osiągnięciach 
w tej dziedzinie w innych państwach, a także międzynarodowa wymiana 
kulturalna1148. 

Kwestia wykorzystania teatru szkolnego w procesie dydaktycznym i wy-
chowawczym w czasie nauki języków obcych została wzięta pod uwagę 
już w czasie tworzenia nowych (w związku z reforma jędrzejewiczowską) 
programów szkolnych. Podejmowana była też w dyskusjach środowisk peda-
gogicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, co znajdowało 
odbicie na łamach wydawanego przez to towarzystwo od 1930 roku mie-
sięcznika „Neofilolog”. Za przełomowy moment w podejściu do wykorzysta-

1147 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt. s. 114; por. też: J. Doroszewska, Pokaz meto-
dyczny kostiumów i rekwizytów, „Teatr w Szkole” 1936, nr 7, s. 181.

1148 Na przykład w kwietniu 1932 roku w Poznaniu, a następnie w Warszawie, gościł szkolny 
zespół teatralny z angielskiej szkoły publicznej z „Hulleborg College”, który wystawił 
sztukę Williama Szekspira „Juliusz Cezar” w języku angielskim. Por.: St. H., Teatr angielski 
w Warszawie, „Neofilolog” 1932, z. 2, s. 67.
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nia teatru szkolnego w nauczaniu języków obcych uznaje się zamieszczony 
w tym miesięczniku referat Mariana Deszcza ze Zjazdu PTN1149. Stał się on 
swego rodzaju poradnikiem dla nauczycieli organizujących przedstawienia 
teatralne w języku francuskim. Biorąc pod uwagę psychologię rozwojo-
wą autor zalecał dostosowywanie repertuaru do wieku uczniów, a także 
wystawienie przedstawień dopiero po dostatecznym opanowaniu przez 
młodzież słownictwa. Sugerował, by do dramatyzowania wydarzeń z życia 
szkolnego na podstawie przeżyć młodzieży przystąpić dopiero w klasach 
wyższych1150. Wskazywał, że polecana w pierwszym podręczniku Elidy Marii 
Szaroty w lekcji 32 zabawa „Qui frappe?” uczy wyłącznie wyrazów i imion 
dzieci i właściwie z punktu widzenia edukacyjnego i wychowawczego jest 
nietrafna. Warto zaś prowadzić swobodne rozmówki [...] z uczniami oraz 
przez samych uczniów ze sobą, w zakresie najprostszych scen życia rodzin-
nego, opisu ludzkiego ciała, ubioru, urządzenia domu (wszelkiego rodzaju 
czynności zwykle wskazane w podręcznikach), potem przeróbki pierwszych 
fables, récits i contes, jak np. „La carotte du pere Tirefort”, „Un reve”, sceny 
z placu targowego albo taka lekcja jak „Henri va faire une commission” itp.1151. 
Według Deszcza podobny, ale bardziej urozmaicony materiał można zna-
leźć w podręcznikach do starszych klas, w szczególności w książce Szaroty 
(sceny w sklepach, u krawca, na poczcie, na dworcu kolejowym, przeróbki 
récits np. „La ficelle”, bajek np. „Jean et Finot”)1152. Z drugiej strony, Deszcz 
żałował, że autorzy podręczników nie uwzględnili przy doborze lektury do 
niższych klas bajek Lafontaine`a, które znakomicie nadają się do przeróbek 
dramatycznych, zamieszczając w to miejsce piosenki, nastręczające uczniom, 
jak wiadomo, nieraz duże trudności w opanowaniu języka i treści, nawet 
przy posługiwaniu się przez nauczyciela ilustracjami. Otóż konieczne w tym 
wypadku rozbudzenie wyobraźni uczniów wywołać można i trzeba odpo-
wiednią inscenizacją. O tym – pisał – jak ona ma być przeprowadzona, aby 
cel swój osiągnęła, doskonale poucza na przykładach Lucjan Komarnicki 
w swej książce „Teatr szkolny”1153. 

Przy wcześniejszym przygotowaniu uczniów do dramatyzacji, zdaniem 
Mariana Deszcza, już z materiału pierwszego roku nauczania można by 

1149 Marian Deszcz powoływał się na pracę francuskiego pisarza Romain Rollanda „Teatr lu-
dowy” („Le théâtre du peuple...” Paris 1913) oraz inne francuskie pozycje bibliograficzne 
z zakresu teatru amatorskiego i szkolnego z lat 1919–1925. Por.: M. Deszcz, Znaczenie 
teatru szkolnego w nauczaniu języka francuskiego, „Neofilolog” 1930, z. 4, s. 232; por. 
też: M. Deszcz, O teatrze szkolnym w gimnazjum Sobieskiego, [w:] Księga Pamiątkowa 
III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie 1883–1958, 
Kraków 1958, s. 159.

1150 Por.: M. Deszcz, Znaczenie teatru szkolnego w nauczaniu języka francuskiego, „Neofi-
lolog” 1930, z. 4, s. 235–236.

1151 Tamże, s. 237.
1152 Por.: tamże.
1153 Tamże, s. 237; por. też: L. Komarnicki, Teatr szkolny..., s. 60 i n.
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pod koniec roku ułożyć skromne widowisko (np. sceny z placu targowe-
go, albo lekcja pt. „Henri va faire une commission”). Deszcz proponował, 
by w klasie piątej wyjść od rozmówek klasowych p. Bailly i komponować 
następnie podobne dialogi na pokrewne tematy czerpane ze środowiska 
polskiego; nawet w klasie szóstej nadarzają się sposobności mniej lub więcej 
urozmaiconych dialogów (np. „Tartarin de Tarascon”, „Souhaits d`Auver-
gants”, „La romance du roi Don Pierre”), zresztą na tym stopniu nauczania 
można dobierać sztuczki z repertuaru [...] Nouveau Théâtre d`éducation. 
Po takim przygotowaniu lektura „Cyda” czy „Andromachy” w klasie siódmej 
z pewnością nie napotka na trudności1154. 

Odnośnie do klas najwyższych Deszcz proponował, by wyeliminować 
w ogóle lub dopuszczać tylko wyjątkowo, w postaci scen względnie ak– 
tów bardzo wyrazistych i charakterystycznych, sztuki z francuskiego teatru 
klasycznego (np. „Cyda”, „Andromachy”, komedie Moliera: „Les Bourgeois 
Gentilhomme”, „Les femmes savantes”, „Les précieuses ridicules”); w to 
miejsce na tym poziomie nauczania sugerował improwizacje na tematy 
wzięte z życia szkoły lub z osobistych przeżyć uczniów1155. 

W przyszłości należałoby, zdaniem Deszcza, wprowadzić nowoczesny 
teatr szkolny na niższym i średnim stopniu nauczania języka francuskiego, 
na wyższym zaś prócz odtwarzania przeżyć uczniów, pozostawić młodzie-
ży możliwość grania sztuk według zasad wypracowanych już wcześniej 
w teatrze szkolnym1156. Dokonywane przez Deszcza analizy dotyczące gry 
aktorskiej, rekwizytów i organizacji teatru i widowisk pokazują, że miał on 
dużą znajomość zagadnień teatru. Podobnie jak prawie wszyscy teoretycy 
ówczesnego teatru szkolnego, postulował, by przygotowując przedstawienie 
w większości spraw młodzież decydowała o wszystkim samodzielnie. Za 
niecelowe uznawał dostarczanie jej gotowych dekoracji. Sama młodzież 
miała dbać o wykonanie ich dobrze i tanio, gdyż w ten sposób kształci 
swą pomysłowość i przedsiębiorczość. Prace te miała wykonywać młodzież 
w specjalnie w tym celu utworzonym „laboratorium” teatralnym; podobnie 
winna postępować w sprawie rekwizytów i kostiumów1157. W grze aktor-
skiej Deszcz dopuszczał możliwość swobodnej improwizacji, wykluczał 
zaś obecność suflera; sugerował, by w ostateczności jego funkcje przejął 
konferansjer. Prace uczniów nad opracowaniem ról miały odbywać się 
zespołowo we wspomnianym laboratorium, w którym młodzież miała 
poznać na czym polega recytacja, czym jest swobodne opowiadanie, do-
strzec związek między słowem a gestem. Również zespołowo miała się 
odbywać reżyseria sztuki1158. W przytoczonych wyżej poglądach Mariana 

1154 Tamże, s. 237–239.
1155 Por.: tamże s. 238–239.
1156 Por.: M. Deszcz, Znaczenie teatru szkolnego..., „Neofilolog” 1930, z. 4. s. 242.
1157 Por.: tamże, s. 241.
1158 Por.: tamże, s. 236.
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Deszcza dostrzegamy wyraźnie wpływy idei Komarnickiego, na którego 
zresztą sam autor się powołuje. 

Nieco później podobne poglądy prezentowała Jadwiga Sokołówna, 
której zdaniem dramatyzację można stosować na wszystkich poziomach 
nauczania, należy tylko zwracać uwagę na stopień jej trudności. Zdaniem 
autorki, głównymi celami dramatyzacji było uzyskanie przez uczniów 
wprawy w konwersacji oraz nauczenie się nowych zwrotów i powiększe-
nie zakresu słownictwa. Dramatyzacja przyczynia się też do zwiększenia 
zainteresowania danym językiem oraz ma duże znaczenie wychowawcze, 
gdyż zaspokaja tkwiący w prawie każdym uczniu instynkt wyżycia się, 
pozwala na wyładowanie energii, pobudza fantazję. Uczniów nieśmiałych 
przyzwyczaja do swobodnego wypowiadania się wobec audytorium. Często 
dramatyzacja pozwala na odkrycie w uczniu wybitnej pomysłowości lub 
zdolności aktorskich. 

Sokołówna uważała, że lekcje poświęcone dramatyzacji uczniowie mogą 
przygotowywać w domu, jej zdaniem jednak znacznie większe efekty 
dydaktyczne i wychowawcze uzyska się przy zastosowaniu swobodnej 
improwizacji w klasie. Jeśli dramatyzacja miałaby być przygotowywana 
w domu, powinna opierać się na materiale znanym i dokładnie przerobio-
nym w szkole. Prawie każdej dramatyzacji, czy to przygotowanej uprzed-
nio czy improwizowanej, potrzebny jest konferansjer, który narracją łączy 
poszczególne sceny. 

Przydatnymi formami dramatyzacji – zdaniem Sokołówny – mogą być 
dialogi, rozmowy grupy złożonej z kilku osób, rozmowa w której bierze 
udział cała klasa, a także monolog. Ten ostatni może występować jednak 
tylko w połączeniu z dialogiem lub sceną zbiorową. Lekcje z wykorzysta-
niem dramatyzacji można urozmaicać łącząc te wszystkie elementy. Jako 
przykład zastosowania dialogu na podstawie opowiadania i na oderwane 
tematy autorka przedstawiła opis pracy uczniów klasy II nad opracowaniem 
opowiadania „Interview de Pierre dans une ferme modele” z podręcznika 
Olgi Cieślińskiej i Haliny Nieniewskiej1159. Zastosowanie rozmowy kilku 
osób i monologu – na przykładzie pracy uczniów klasy III nad opowia-
daniem „Dans les Hautes Alpes”1160 z tegoż podręcznika. Część uczennic 
przygotowała tekst dla konferansjerki, inne pisały monologi bohatera, 
inne wreszcie (podzielone na grupy) rozmowy przewodników. W klasie 
IV Sokołówna ćwiczyła zastosowanie dialogu, rozmowy kilku osób i im-
prowizację w czasie pracy z uczniami nad opowiadaniami „La vendeuse” 
i „Gôut parisien” z podręcznika Zygmunta Czernego i Feliksa Jungmana. 
W tej samej klasie autorka próbowała wykorzystać dramatyzację opraco-

1159 Por.: J. Sokołówna, Dramatyzacja i teatr szkolny (Ognisko j. Francuskiego w Krako-
wie r. 1938), „Neofilolog” 1938, z. 3, s. 229.

1160 Por.: tamże, s. 229–230.
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wując z uczniami nowelkę Maupassanta „La Ficelle” w formie swobodnej 
improwizacji1161. 

Sokołówna proponowała jako główną formę pracy teatralnej w cza-
sie lekcji dramatyzację, nie wykluczała jednak istnienia w szkole scen 
uczniowskich. Uważała nawet, że teatr szkolny jest o wiele lepszą meto-
dą dydaktyczno-wychowawczą od dramatyzacji, gdyż stawia sobie obok 
niektórych wspólnych dodatkowe cele. Przede wszystkim w większym 
stopniu niż dramatyzacja jest polem wyżycia się młodzieży, w większym 
też stopniu pobudza jej fantazję. Rozwija zmysł obserwacji, zatrzymuje 
uwagę na momentach psychologicznych, a w młodych aktorach pobudza 
zdolność analizy i syntezy. Wprowadza momenty estetyczne, których bra-
kuje dramatyzacji. Można w nim wykorzystać np. taniec, śpiew i muzykę. 
Teatr szkolny ma duże znaczenie wychowawcze: każe uczniowi wierzyć 
we własne siły. Najbardziej nieśmiały uczeń może mieć swe chwile tryumfu. 
W teatrze nie ma tego bezpośredniego stosunku publiczności do aktorów, 
jaki cechuje dramatyzację. Aktor ma duże poczucie odpowiedzialności, nie 
mogąc liczyć na pomoc nauczyciela lub kolegów. 

Co się tyczy specyficznych cech teatru obcojęzycznego, to zachęca on 
w większym stopniu, niż dramatyzacja, do nauki języka, często daje do-
kładny obraz epoki i środowiska, a chociaż uczeń mniej może skorzysta 
pod względem językowym niż na lekcji z dramatyzacją, to jednak słyszy 
tylko poprawny styl, doskonały akcent i intonację. Sprawa poprawnej wy-
mowy i intonacji jest niezmiernie ważną i nie może być zaniedbaną, o ile 
przedstawienie ma osiągnąć swój cel1162. 

Będąc zdecydowaną przeciwniczką włączania do przedstawień 
w językach obcych języka ojczystego Jadwiga Sokołówna polemizowa-
ła z wyrażonym w „Neofilologu” przez Mariana Deszcza stanowiskiem 
dopuszczającym w przedstawieniach szkolnych konferansjerkę w języku 
polskim. Jej zdaniem, przedstawienie w języku obcym stara się wytwo-
rzyć atmosferę innego kręgu kulturowego i wtedy tylko osiąga swój cel, 
jeżeli widz, reagując żywo na to, co widzi i słyszy, nie zatraca poczucia 
odrębności. Język polski, rozbrzmiewając ze sceny, zburzyłby to poczucie. 
Przerzucanie się z jednych kategorii myślowych do drugich nie daje, jej 
zdaniem, żadnych wyników w zakresie wzbogacania znajomości języka 
obcego1163. 

Do grona zwolenników wykorzystywania dramatyzacji w czasie lekcji 
należała Anna Czyżowska, Dramatyzację należy, jej zdaniem, wprowadzać 
od formy najprostszej – dialogu, do form bardziej złożonych. Jak wielu 
innych pedagogów, podkreślała kwestię samodzielnej pacy uczniów, 

1161 Por.: tamże, s. 230.
1162 Tamże, s. 231.
1163 Por.: tamże, s. 232.
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zezwalając nawet na daleko posuniętą ingerencję w prezentowany tekst. 
Pisała: Bardzo chętnie widziałam zmiany tekstu w poszczególnych sce-
nach. Wszelkie rozszerzenie treści cieszy się ogólnym uznaniem1164. Drama-
tyzacja – wedle Czyżowskiej – odgrywa jako środek metodyczny w nauce 
języka obcego jedną z najważniejszych ról. Przyczynia się do ożywienia 
materiału rzeczowego podanego w czytankach oraz do jego utrwalenia. 
Trzynastoletnia młodzież ma szczególne zamiłowanie do dramatyzacji. 
Czyżowska uważała, że dramatyzacja, obok urozmaicania lekcji, wprawia 
uczniów do samorzutnej konwersacji bez pomocy nauczyciela. Swobod-
ne wypowiadanie się przychodzi młodzieży znacznie łatwiej, gdy może 
wczuć się w odgrywaną rolę kupca, rzemieślnika czy postaci z bajki1165. 
Autorka zalecała stosowanie dramatyzacji w szkole przynajmniej raz na 
tydzień lub na 10 dni uważając, że choć nie przynosi ona wielkich ko-
rzyści w zakresie leksykalnym, to jednak inne korzyści (m.in. ćwiczenie 
słownictwa i poprawności gramatycznej) powodują, że takie lekcje nigdy 
nie są stracone1166. Zagadnienie wykorzystania elementów dramatyzacji 
jako metody pracy poruszał też Jan Piprek, który wychodząc z założenia, 
że nauczyciel języka obcego ma nie tylko wzbudzić zainteresowanie 
uczniów do samego tematu, lecz również i do języka1167, uważał, że rola 
nauczyciela języka obcego polega nie tylko na formalnym kształceniu 
językowym, ale i na kształceniu duchowym, wychowawczym1168. Jego 
zdaniem dialog lub mała inscenizacja wykaże, czy uczeń rzeczywiście 
zrozumiał tekst i opanował go również pod względem treści, gdyż uczeń 
nigdy nie będzie w stanie zastosować w dialogu tylko bezmyślnie wyuczo-
nego tekstu tak, żeby mógł przez odpowiednią intonację i ekspresywność 
wyrazić, iż przeżywa to, co mówi. Jeżeli dojdziemy do tego, że uczeń 
w dialogu lub małej inscenizacji potrafi szybko i z odpowiednim akcentem, 
świadczącym o zrozumieniu tekstu, wypowiedzieć kilka zdań, to możemy 
być pewni, że mechaniczne opanowanie przeszło w stadium wyższe i nie 
jest już tylko czymś mechanicznym, lecz przeżytym i żywym1169. 

Wprowadzenie dialogu i zabawy do metod dydaktycznych w nauczaniu 
języków obcych postulował też autor podręcznika do języka niemieckiego 
Jan Jakóbiec, którego zdaniem przyczyniały się one znacznie do urozma-
icenia pracy uczniów w czasie lekcji1170. 

1164 A. Czyżowska, Dramatyzacja w nauczaniu języka obcego na stopniu niższym, „Neofi-
lolog” 1933, z. 4, s. 218.

1165 Por.: A. Czyżowska, dz. cyt. s. 216
1166 Por.: tamże, s. 218.
1167 J. Piprek, dz. cyt., s. 58.
1168 Por.: tamże.
1169 Tamże, s. 60.
1170 Por..: J. Jakóbiec, Autoreferat, „Neofilolog” 1931, z. 3, s. 152–153.
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Zwolennicy metody nauczania języków obcych w systemie daltońskim1171 
uznawali teatr szkolny za uzupełniającą metodę dydaktyczną, której głów-
nym celem było urozmaicenie lekcji. Proponowaną formą tego teatru były 
debaty oraz wystawianie lekkich komedyjek w językach obcych1172, które 
odgrywano zwłaszcza w szkołach internatowych. Niezależnie od tego za-
lecano wprowadzanie w czasie lekcji dialogów scenicznych na tle życia 
codziennego oraz dramatyzowanie tekstów epickich. Debaty szkolne były 
przeprowadzane w związku ze sprawozdaniami z przerobionej treści na-
uczania. Posługiwano się w nich formą dyskursywną. Nauczyciel stawiał 
zagadnienie, uczniowie czynili odpowiednie notatki, później zaś jeden 
z uczniów przemawiał na zadany temat, a inni dokonywali potrzebnych 
uzupełnień i poprawek tak rzeczowych, jak i gramatycznych. 

Nacisk na pielęgnowanie sztuki dramatycznej – tak w dialogach na lek-
cjach języków obcych, jak też w organizowaniu przedstawień scenicznych 
– kładły również tzw. szkoły twórcze1173, w których praktyce pedagogicznej 
wykorzystywano metody pracy teatralnej w nauczaniu języków obcych. 
Wspomina o tym Zofia Jabłońska, która przedstawia doświadczenia w tym 
zakresie ze swojej szkole. Pisała: Duży nacisk kładzie szkoła na pielęgno-
wanie sztuki dramatycznej od dialogu w nauce języków obcych do przed-
stawień scenicznych. Panuje tu duch solidarności i kooperacji, zapał do 
pracy i nauki. Duch ten ujawnia się zwłaszcza w chwilach przygotowania 
uroczystości szkolnych, wystaw prac uczniowskich1174. 

Ucząc się dialogów uczniowie często wcielają się w różne role. Tego 
rodzaju „zabawy” ułatwiały opanowanie słownictwa. Nauczyciele zdawali 

1171 Por.: H. Pakhurst. Wykształcenie według planu Daltońskiego, Lwów 1928; por. też: 
B. Nawroczyński, System Daltoński, [w:] Swoboda i przymus w wychowaniu, Warszawa 
1929, s. 13–205; L. Jaxa-Bykowski, System Daltoński. Próba oceny, „Muzeum” 1929, z. 4, 
s. 260–271. System daltoński był w latach trzydziestych jedną z modniejszych metod na-
uczania. Głównym założeniem tego systemu było dostosowanie ilości i rodzaju pracy do 
możliwości uczniów, nie zaś naginanie ich do sztywnych reguł. W systemie daltońskim 
przyjmowano jako zasadę nauczania swobodę i samodzielność w pracy, współdziałanie 
i wzajemne na siebie oddziaływanie uczniów, budzenie w uczniu głębszych zaintere-
sowań i wrażliwości. W systemie tym stosuje się daleko posuniętą indywidualizację, 
główną zasadą jest uczenie się w miejsce nauczania przez nauczyciela. Uczenie się, 
a nie samouctwo, bowiem nauczyciel wciąż jest czynny, tylko jego rola ulega zmianie, 
polega ona głównie na przydzielaniu prac i organizacji pracowni. Stosowane zasady 
kształcenia służyć miały większemu wykorzystania wrodzonych zdolności ucznia. Dużą 
zaletą systemu było wyrabianie w młodzież samodzielności i krytycyzmu. Pewne nie-
bezpieczeństwo widziano w braku bezpośredniej kontroli i korektury

1172 Komedyjki odgrywano w gimnazjum xx. Pijarów w Rakowicach i ss. Sercanek w Zbylu-
towskiej Górze pod Tarnowem. Por.: J. Jakóbiec, Nauczanie języków obcych w systemie 
daltońskim, „Neofilolog” 1930, z. 1, s. 21.

1173 Por.: Z. Jabłońska, Problemy szkoły twórczej. Doświadczenia i poczynania w praktyce 
szkolnej, „Chowanna” 1938, z. 2, s. 56.

1174 Tamże.
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sobie sprawę z korzyści, jakie daje ta metoda, długo jednak nie określali 
jej mianem teatralizacji lub dramatyzacji. Dramatyzacją nazywali podanie 
w formie rozmowy dwóch lub kilku osób tego, co w książce jest przedsta-
wione w formie opowiadania. Przykładem jest dramatyzacja opowiadania 
Wilhelma Buscha „Max und Moritz” w klasie prowadzonej przez Gertrudę 
Herman, w której pracy dostrzec możemy wpływy myśli Komarnickiego 
i Kwiecińskiego. Inicjatywa przedstawienia, którego treścią są figle dwóch 
chłopców robione starszym, wyszła ze strony uczniów. To oni też przy-
gotowywali koncepcję poszczególnych, wybranych przez siebie scen. 
Pomijając korzyści językowe, realizacja tej dramatyzacji przyniosła wiele 
pożytków wychowawczych – młodzież zrozumiała zasady podziału pracy 
i współpracy, wykorzystane zostały zdolności i zainteresowania uczniów. 
Sztuka mogła powstać dzięki konsekwencji w pracy, wierze we własne 
siły, sumienności i odpowiedzialności1175. 

Gertruda Herman pracując w klasie drugiej nad lekturą Wilhelma Buscha 
„Max und Moritz” korzystała z metody dramatyzacji, posługiwała się dodat-
kowo materiałem ilustracyjnym i epidiaskopem, stosowała też formę refera-
towo– -opisową, pytania łańcuchowe, dialogi, ćwiczenia szkolne, domowe, 
wreszcie prace na konkurs. Całość zajęć była podzielona na trzy etapy i brała 
w nich udział cała klasa. Pierwszy etap: lekcje epidiaskopowe, wstępne dialo-
gi, zadania domowe. Drugi etap: prace na konkurs i ich ocena przez komisję, 
wreszcie trzeci etap: próby i wykonanie – i tu cała klasa była czynna, bo 
podzielono ją na wykonawców i wydział dekoracyjno-techniczny. Herman 
reasumuje: Przy takiej pracy zespołowej musi każdy znać odpowiedzialność 
swojej pracy i to, że za jego sprawą, przy dobrym i starannym wykonaniu, 
praca ta, jako wynik pracy zespołu musi się udać1176. 

Wykorzystaniem dramatyzacji w pracy szkolnej zajął się również Hen-
ryk Friedländer, który w klasie II wykorzystał tę metodę w opracowaniu 
rozdziału z czytanki „Im Hotel” z podręcznika Jakóbca. Dialog prowadzo-
ny był – zdaniem autora – żywo, z dobrym zacięciem humorystycznym, 
obaj uczniowie grali swe role z przejęciem, mimiką i gestami, ilustrując 
ożywioną rozmowę1177. 

Cytowani wyżej autorzy podkreślali, że dramatyzacja może spełniać bardzo 
wiele funkcji dydaktycznych i wychowawczych, dostrzegali również, że może 
ona być wykorzystywana w celach integracyjnych. Wśród celów dydaktycznych 
wymieniali głównie wprawę w konwersacji, nauczenie się nowych zwrotów 
i powiększenie zasobu słownictwa czynnego, doskonalenie wymowy i akcentu. 

1175 Por.: G. Herman, Wilhelma Buscha: „Max und Moritz” w klasie drugiej, „Neofilolog” 
1937, z. 1, s. 39–41; por. też: G. Herman, Widowisko szkolne w języku obcym, „Teatr 
w Szkole” 1938/39, nr 7, s. 145–147.

1176 G. Herman, Wilhelma Buscha ..., s. 41.
1177 H. Friedländer, Z praktyki dla praktyki. Jak czytałem w klasie II-ej W. Duriana „Kai aus 

der Kiste”, „Neofilolog” 1933, z. 1, s. 62.
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Wśród celów wychowawczych zaś takie jak rozładowanie tkwiącej w uczniach 
energii, pobudzenie fantazji oraz przełamanie oporów w kontaktach z innymi 
i przyzwyczajanie uczniów nieśmiałych do swobodnego wypowiadania się 
wobec szerszego audytorium. Nauczyciele podkreślali, że dramatyzacja po-
zwala na odkrycie w uczniu wybitnej pomysłowości i zdolności aktorskich. 

W latach trzydziestych zagadnienie teatru szkolnego zostało ujęte w pro-
gramach nauczania, wzięto je też pod uwagę przy tworzeniu nowych 
podręczników do nauczania języków obcych. I tu przełomowym okazał się 
wspomniany wyżej artykuł Mariana Deszcza z roku 19301178, w którym 
autor – opierając się głównie na teorii Komarnickiego – zalecał wykorzy-
stanie metod teatralnych i teatru szkolnego w nauczaniu języków obcych. 
Deszcz zalecał układanie przez młodzież dialogów, a na wyższym poziomie 
w klasach I, II i IV obrazków dramatycznych. Pozwalało to, jego zdaniem, 
na tak ważne w nauczaniu języków obcych bezpośrednie wiązanie słowa 
z działaniem. Przedmiotem dramatyzacji mogły być opowiadania, treści 
obrazów i ilustracji, wspólnie przeżyte zdarzenia. Program zwracał rów-
nież uwagę na płynne i ekspresywne czytanie indywidualne i chóralne1179. 
Nowy program wyliczał następujące formy ćwiczeń w mówieniu: pytania 
i odpowiedzi, dialogi, krótkie streszczenia poznanego tekstu, proste opisy 
obrazów, wygłaszanie wierszy i prozy oraz śpiew. 

Po 1930 roku nastąpiła też znacząca zmiana podręczników do naucza-
nia języków obcych. Pozostawiając w nich w zasadzie tę samą tematykę 
zmieniono sposób ujmowania i podawania tematów. Odchodzono od pod-
ręczników skłaniających nauczycieli do werbalizmu, wprowadzając wiele 
nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystywania dramatyzacji 
i przedstawień w procesie lekcyjnym1180. Autorzy nowych podręczników 
uwzględniali naturalny zapał młodzieży do naśladowania i umieszczali 
w tekstach szereg dialogów sytuacyjnych. Te gotowe dialogi nie spełniały 
jednak oczekiwań większości pedagogów, gdyż nie motywowały uczniów 
do samodzielnego wysiłku. Nauczyciele uważali, że znacznie większą 
korzyść odniosą uczniowie, jeśli na podstawie niedialogowanej czytanki 
sami utworzą dialog. Według nich takie małe przedstawienia miały tylko 
wtedy wartość, gdy uczniowie w pełni rozumieli treść tekstu, fonetycznie 
go dobrze opanowali i doskonale umieli na pamięć1181. 

1178 Por.: M. Deszcz, Znaczenie teatru..., „Neofilolog” 1930, z. 4, s. 232–242; por. też: Z. Kar-
łowska, dz. cyt., s. 18.

1179 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 18.
1180 Por.: J. Piprek, Metoda pracy na tle nowych podręczników ze szczególnym uwzględnie-

niem zagadnienia dramatyzacji i aktualizacji, „Neofilolog” 1935, z. 1, s. 56–60.
1181 Por.: A. Czyżowska, Dramatyzacja w nauczaniu języka obcego na stopniu niższym, 

„Neofilolog” 1933, z. IV, s. 216; por. też: J. Piprek, Metoda pracy na tle..., s. 58, 59; 
J. Jakóbiec, Autoreferat (dot. Podręcznika; J. Jakóbiec, St. Leonhard, Dorf und Stadt. 
Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla VI-go oddziału szkoły powszechnej i II kl. 
Gimnazjum), „Neofilolog” 1931, z. III, s. 152–153.
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Kwestie programów, podręczników i metod nauczania języków obcych 
podejmowane były przez Koła Neofilologiczne oraz powstałe w drugiej 
dekadzie dwudziestolecia Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. W bieżą-
cej działalności Kół, w czasie konferencji i zjazdów, wśród poruszanych 
tematów problemy dramatyzacji i wykorzystania teatru w procesie dydak-
tycznym zajmowały znaczące miejsce. 

Na konferencji rejonowej w Wilnie 2 marca 19351182 zajmowano się za-
gadnieniem „Dramatyzacja i teatr szkolny”. Lekcje pokazowe prowadziły 
panie Sorokówna (w kl. II Gimnazjum Sióstr Nazaretanek) i Kościałkowska 
(w klasie I Gimnazjum Państwowego Żeńskiego im. ks. Czartoryskiego). 
Po południu A. Ehraman wygłosił referat „La dramatisation et le théâtre 
scolaire”, który wywołał żywą dyskusję1183. 

Wsparcie idei teatru szkolnego było celem konferencji Grupy Meto-
dycznej w Lublinie w 1935 roku. Konferencję uzupełniło międzyszkolne 
przedstawienie w języku niemieckim. W jego pierwszej części – mającej 
regionalny charakter – pokazano pieśni i tańce z Wiednia i z krainy 
alpejskiej. W drugiej uczniowie i nauczyciele podjęli się wystawienia 
trzech fragmentów „Fausta” Goethego: 1) „Teufelspakt” poprzedzony 
urywkiem z wielkiego monologu Fausta; 2) drugiej sceny z tzw. „Gret-
chentragödie”: pieśń przy kołowrotku i modlitwa przed Mater Dolorosa 
oraz 3) „Die Errettung” – w rozszerzonej nieco formie fragment znajdu-
jący się w książce Jakóbca „Deutschtum”, cz. II. Fragmenty te połączono 
zwartą i treściwą konferansjerką. Przedstawienie to oceniono wysoko, 
zwracając uwagę – obok starannej gry aktorów, wysiłku fonetycznego 
opanowania języka – na wykonane przez uczniów dekoracje, bogactwo 
strojów i efekty świetlne1184. 

Wiosną 1935 roku Grupa Metodyczna Języka Francuskiego w Lublinie 
zorganizowała cztery konferencje rejonowe i siedem zebrań popołudnio-
wych. Na zakończenie, 10 maja, odbyło się przedstawienie międzyszkolne 
„Prowincje francuskie”, którego treścią było ukazanie charakterystycznych 
cech Francuzów i ich zwyczajów w rozmaitych prowincjach, z zachowa-
niem strojów i „esprit français”. Widowni przedstawiono obrazki z życia 
Francuzów w siedmiu prowincjach i żywy obraz – kolonie francuskie. 
Na program składały się piosenki i przeważnie przygotowane wcześniej 
w klasie scenki. Każdy obrazek trwał 5–7 minut. Chodziło o to, by ma-
łym nakładem sił i czasu osiągnąć cel wychowawczy i dać estetyczne 
zadowolenie młodzieży. W przedstawieniach brały udział Gimnazjum 

1182 Pierwsza odbyła się 15 listopada 1934 roku. Por.: Ognisko metodyczne języków nowożyt-
nych w Wilnie przy gimn. Im. Kr. Zygmunta Augusta, „Neofilolog” 1935, z. 1, s. 77–78.

1183 Por.: Ognisko metodyczne języków nowożytnych w Wilnie przy Gimnazjum in. Kr. Zyg-
munta Augusta, „Neofilolog” 1935, z. 1, s. 78.

1184 Por.: Przedstawienie międzyszkolne w języku niemieckim w Lublinie, „Neofilolog” 1935, 
z. 2, s. 141–142.
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Państwowe z Chełma i trzynaście szkół średnich męskich i żeńskich 
z Lublina. Dekoracje i kostiumy wykonali uczniowie poszczególnych 
szkół. Wzory strojów czerpano z otrzymanych z Francji regionalnych 
pocztówek1185. W maju 1935 roku Koło Neofilologów w Lublinie zorgani-
zowało międzyszkolne przedstawienie w języku francuskim w Gimnazjum 
Państwowym im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Dochód z przedstawienia 
międzyszkolnego w sumie 41 zł przekazano do Komitetu Wychowania 
Narodowego Zagranicą1186. 

Zagadnienie teatru szkolnego podejmowane było również. w czasie 
dwóch rejonowych konferencji metodycznych, które odbyły się w 1938 
roku w Krakowie. Na zakończenie pierwszej z nich przedstawiono wie-
czór francuski (muzyka, śpiew i recytacje). W czasie drugiej Jadwiga So-
kołówna (z Radomia) wygłosiła referat „Dramatyzacja i teatr szkolny”1187. 
W czasie dyskusji nad tym zagadnieniem podkreślano, że: Dramatyzacja 
jest metodą codziennej pracy często stosowaną już od kl. I. 2) Ma różne 
formy. 3) Celem jej jest wprawa w konwersacji. 4) Podnosi zainteresowa-
nie, wydobywa aktywność i pomysłowość. Teatr szkolny jest: a) przedłu-
żeniem dramatyzacji (utwory uczniów), b) czymś odrębnym. 1)Zachęca 
do nauki języka. 2) Wymaga jaknajstaranniejszej wymowy i intonacji. 
Powinno się urządzać przedstawienia w obcym języku nie częściej niż 
co 2 lata1188. Ilustracją do zagadnienia była prezentowana w programie 
sesji lekcja pokazowa dr Borkowskiej z wykorzystaniem dramatyzacji 
oraz sztuka „La farce de Maître Pathelein” w układzie H. Nieniewskiej 
i reżyserii St. Borkowskiej1189. 

Dramatyzacja jako metoda dydaktyczna w nauczaniu języków obcych 
była w latach trzydziestych coraz częściej wykorzystywana w czasie lekcji, 
uwzględniano ją też w programach i podręcznikach. Do popularyzacji tej 
metody znacząco przyczyniały się żywe dyskusje na łamach prasy pedago-
gicznej oraz toczone w czasie konferencji pedagogicznych neofilologów. 

W drugiej dekadzie znacznie wzrosła ranga i ilość widowisk przygotowy-
wanych przez sceny szkolne, które wystawiały przedstawienia w językach 
obcych. Pojawiały się też przedstawienia w językach obcych realizowane 
przez niektóre teatry międzyszkolne, jak na przykład wspomniany wyżej 
wieczór teatralny w języku francuskim, a później niemieckim, zorganizo-
wany przez międzyszkolny teatr w Lublinie przy współpracy ośrodka meto-

1185 Por.: W. H., Grupa metodyczna języka francuskiego w Lublinie, „Neofilolog” 1935, z. 3, 
s. 204–205.

1186 Por.: Sprawy PTN Koło Neofilologów w Lublinie, „Neofilolog” 1935, z. 1, s. 77–78.
1187 Por.: Ogniska metodyczne. Stefania Ciesielska-Borkowska, Sprawozdanie z działalności 

Ogniska metodologicznego francuskiego w r. szk. 1937/8, „Neofilolog 1938, z. 4. s. 254.
1188 Tamże, s. 255.
1189 S. Cieślak-Borkowska, dz. cyt., s. 255.
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dycznego nauczycieli języka francuskiego i niemieckiego oraz specjalistów 
do spraw teatru szkolnego1190. 

Jak wspomniałem, w czasie zajęć lekcyjnych języków obcych podsta-
wową formą wykorzystania metod teatralnych była dramatyzacja, czasami 
dla urozmaicenia zajęć urządzano przedstawienia niewielkich, raczej ła-
twych sztuk. Bardziej ambitne przedstawienia organizowane były z okazji 
rozmaitych uroczystości czy zjazdów przez szkolne koła dramatyczne, 
literackie lub filologiczne. Czasami z powodu podziału gimnazjów i li-
ceów na męskie i żeńskie spektakle takie powstawały przy współpracy 
kilku szkół. Przedstawienia wystawiane były w szkołach (lub wyjątkowo 
w wynajmowanych salach, głównie teatralnych). Informacje o takich spek-
taklach często zamieszczano w ówczesnej prasie i kronikach szkolnych, 
o niektórych znajdujemy informacje we wspomnieniach. W Warszawie 
przedstawienia w języku francuskim z uczniami Gimnazjum Anny Jaku-
bowskiej przy Placu Trzech Krzyży pt. „La princesse Lointaine” Rostanda 
i „Le Luthier de Crémone” Copée przygotowali Małkowscy1191. W kwietniu 
1932 roku młodzież męska klas wyższych Gimnazjum Państwowego im. 
Władysława IV wspólnie z uczennicami prywatnego gimnazjum żeńskie-
go Łabusiewicz grała „L`Aiglon” („Orlątko”) Edmunda Rostanda. Sztukę 
reżyserowała nauczycielka języka francuskiego Irena Pepłowska wspólnie 
z dyrektorem gimnazjum Bogumiłem Wilkoszewskim. Dekoracje wykonał 
nauczyciel Aleksander Hildebrand, a orkiestrą dyrygował Ludomir Chmie-
lewski. Wydarzenie to było na tyle głośne, że na ostatnim przedstawieniu 
gościli nuncjusz papieski, przedstawiciele ambasady francuskiej i poselstwa 
belgijskiego oraz Ministerstwa WRiOP1192. 

W Krakowie w 1931 roku, z inicjatywy Mariana Deszcza, uczniowie 
i uczennice gimnazjów krakowskich w Starym Teatrze grali komedie Mo-
liera, mianowicie „Les Précienses Ridicules” w języku francuskim i „Miesz-
czanin szlachcicem” („Le Bourgeois Gentilhomme”) w języku polskim. 
Przedstawienia spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem u publiczności 
i w prasie1193. 

W czasie II Zjazdu Neofilologów w Krakowie, w 1933 roku, w Teatrze 
Bagatela uczniowie Koła Dramatycznego przy Gimnazjum im. Jana Sobie-

1190 W języku francuskim i niemieckim wystawiono wspomniane wyżej przedstawienia mię-
dzyszkolne w Lublinie w roku szkolnym 1934/35. W recenzji uznano to za cenny ekspe-
ryment, podkreślając zwłaszcza kwestie dydaktyczne dotyczące problemu wymowy, którą 
uczniowie mogą przejmować od siebie, a nie od nauczyciela. Por.: (hr.), Ze szkół, Czy 
urządzać widowiska szkolne w języku obcym?, „Teatr w Szkole” 1935, nr 2, s. 53–54.

1191 Por.: H. Małkowski, Moje wspomnienia, Warszawa 1958, s. 143.
1192 Por.: „L´Aignon” Rostanda w wykonaniu uczniów Gimnazjum Państwowego im. Wła-

dysława IV, „Neofilolog” 1932, z. 2, s. 67; Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława 
IV w Warszawie na Pradze..., s. 65–66; Kronika szkolna, „Kuźnia Młodych” 1932, nr 6, 
s. 18.

1193 Por.: Wieczory molierowskie uczniów krakowskich, „Neofilolog” 1931, z. 2, s. 97.
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skiego i uczennice szkół żeńskich w Krakowie zagrali dwa przedstawie-
nia w języku francuskim: pod kierunkiem dr St. Ciesielskiej-Borkowskiej 
dramat Maurice`a Maeterlincka „L`oiseau Bleu”, a uczennice prywatnego 
gimnazjum im. Królowej Jadwigi i uczniowie Państwowego Gimnazjum 
im. Jana Sobieskiego pod kierownictwem prof. Mariana Deszcza fragmen-
ty „Hernaniego” Wiktora Hugo. Dochód ze spektaklu przeznaczono na 
pomoce naukowe1194. 

W ciągu dalszych czterech lat usilnej pracy członkowie kółek romani-
stycznego i dramatycznego pokazali krakowskim uczniom z innych szkół 
cztery komedie Moliera: po francusku („Le Bourgeois Gentilhomme”, „Les 
Précieuses Ridicules”) i po polsku („Lekarz mimo woli” i „Szelmowskie 
sztuczki Skapena”1195) w całości, po francusku czteroaktową komedię Au-
giera „Le gendre de M. Poirer” w trzech odsłonach i „Hernaniego” Wiktora 
Hugo. Ukoronowaniem trudów scenicznych uczniów było przygotowanie 
i wystawienie utworów Wyspiańskiego: „Wesela” (dwukrotnie) oraz frag-
mentów „Warszawianki” i „Nocy Listopadowej”1196. 

W wielu szkołach organizowano tzw. „wieczory artystyczne” (wieczo-
ry francuskie, niemieckie, angielskie), przybliżając szerszej publiczności 
szkolnej kulturę omawianego kraju. W prezentacjach tych dostrzegano 
możliwość praktycznego wykorzystania przez młodzież zdobytych wiado-
mości i umiejętności, wykazania ich indywidualnych uzdolnień i upodobań 
oraz naturalne skoncentrowanie zainteresowań w związku z przedmiotem 
nauki. Przygotowania do takich „wieczorków”, konieczność staranniej-
szego doboru i opracowania wybranych tekstów i doprowadzenie ich 
interpretacji do możliwie wysokiego poziomu w dużym stopniu wpływała 
na poprawność wymowy i właściwą ekspresję. Wreszcie wspólne narady, 
próby, współdziałanie przy wykonywaniu kostiumów i dekoracji wytwa-
rzały korzystne warunki do pracy zespołowej – tak cennej z punktu wi-
dzenia dydaktycznego i wychowawczego1197. Ważną częścią tych imprez 
były przedstawienia fragmentów lub nawet całych sztuk pisarzy z danego 
kraju, często wystawiane w języku oryginału. 

W drugiej połowie kwietnia 1934 roku w gimnazjum Z. Pętkowskiej 
i W. Macińskiej w Łodzi odbył się „Wieczór francuski”, organizowany sta-
raniem koła romanistycznego tegoż gimnazjum przy współudziale uczniów 
gimnazjum A. Zimowskiego. W części pierwszej programu uczennice klasy 
pierwszej odegrały barwny obrazek sceniczny „Le reveil du Printemps”. 

1194 Por.: Imprezy. Informacja o widowisku „L`oiseau bleu” i „Hernani”, „Neofilolog” 1933, 
z. 3, s. 77 ; por. też: II Zjazd Neofilologów Polskich. I. Program Zjazdu, „Neofilolog” 
1933, z. 3, s. 162.

1195 „Szelmostwa Skapena”
1196 Por.: M. Deszcz, O teatrze szkolnym..., s. 166.
1197 Por.: J.M. [Samuel Stending], Dydaktyczne walory wieczorów artystycznych, „Neofilolog” 

1934, z. 2, s. 112.
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Fabułę i dramatyzację tego obrazka uczennice przygotowały samodzielnie. 
Starsze koleżanki dopomagały im w wykonaniu dekoracji. Tego wieczoru 
pokazano jeszcze inscenizacje bajki La Fontaine`a „La Cigale et la Four-
mi” oraz bajki Jussieu „La Fourmi et l`Abeille”. W części drugiej programu 
uczennice klas wyższych w śpiewie chóralnym i solowym wykonały „Aimez 
la France immortelle” i „Vous dansez, Marquise” oraz wspólnie z uczniami 
gimnazjum A. Zimowskiego odegrały kilka scen z komedii Moliera „Le Bo-
urgeois Gentilhomme”. Program zakończył malowniczy gawot odtańczony 
w strojach ludowych. Informacje o łódzkich przedstawieniach zamiesz-
czone zostały m.in. w „Neofilologu”, warto przy tym zauważyć, że autor 
podkreślał, iż nowa szkoła, zgodnie z przyjętymi w reformie założeniami, 
organizując imprezy artystyczne nie tylko uczy, ale i wychowuje1198. 

Teatr międzyszkolny w Lublinie w 1935 roku grał przedstawienie 
w języku francuskim i niemieckim, w czasie którego tańczono narodowe 
tańce i śpiewano pieśni z tych państw. Propagując tę formę aktywności 
młodzieży sprawozdawca pisał: jeśli pozwolimy młodzieży odtworzyć życie 
obcego narodu, środowisko, obyczaje, zwyczaje przez odtworzenie narodo-
wego tańca, pieśni i słowa przy pomocy odpowiednich kostiumów, dekoracji 
i rekwizytów (zrobionych przez młodzież), wtedy i grający, i widzowie będą 
mieli o wiele większą korzyść, niż z wykuwania martwego ustępu o treści 
etnograficznej1199. 

14 czerwca 1937 roku w Państwowym Gimnazjum im. Króla Stefana 
Batorego w Wołkowysku odbył się ”Wieczór niemiecki”. Na program skła-
dały się sceny z życia szkolnego, śpiewy solowe, deklamacje i występy 
chóru. Uczniowie i uczennice klasy VII odegrali scenkę pt. „W sądzie” 
z lektury domowej (z „Frau Sorge”). Była to już druga impreza w języku 
niemieckim w tej szkole. Pierwszą urządzono z okazji setnej rocznicy 
śmierci J. W. Goethego1200. Liczne przykłady mogą sprawiać wrażenie, że 
idea przedstawień w językach obcych cieszyła się sporym powodzeniem. 
Wątpliwości, czy tak w istocie było, narzuca artykuł „Teatr obcojęzyczny 
w szkole”. Autor pisał: Zwolna i opornie posuwa się u nas sprawa teatru 
szkolnego w językach obcych dla młodzieży. Rzadkie próby przedstawień 
w języku obcym na gruncie szkolnym mają wprawdzie niezawodną pu-
bliczność w młodzieży, która objawia dla nich wyraźne upodobanie, ale jest 
jeszcze niedocenionym środkiem pedagogicznym, jako wysoce kształcąca 
rozrywka, łącząca wartości kulturalne (estetyka słowa i gestu) z niezawodną 
korzyścią językową1201. Ocena taka wydaje się przesadnie pesymistyczna, 

1198 Por.: tamże.
1199 (hr.), Ze szkół: Czy urządzać widowiska szkolne w języku obcym?, „Teatr w Szkole” 

1935/36, nr 2, s. 53–54.
1200 Por.: Przedstawienie niemieckie w Państwowym Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego 

w Wołkowysku, „Neofilolog” 1937, z. 3, s. 192.
1201 I. P., Teatr obcojęzyczny w szkole, „Neofilolog” 1937, z. 1, s. 64.



279

Rozdział III – Rozwój teatru szkolnego  w latach trzydziestych

o czym świadczyć może również i to, że i ten autor wspomina o przykła-
dach wykorzystania teatru szkolnego w procesie dydaktycznym w dwóch 
szkołach warszawskich. W Państwowym Gimnazjum im. Władysława IV 
na Pradze w czasie „Wieczoru francuskiego” zorganizowanego 29 marca 
1937 roku w programie wykorzystywano m. in. dramatyzację piosenki 
Béranger`a „Les Souvenirs du peuple” oraz pokazano wesołą jednoaktówkę 
„Le Docteur Oscar”, a w Państwowym Gimnazjum im. Staszica, staraniem 
nauczycielki języka francuskiego Zofii Zaleskiej, odbyło się przedstawienie, 
które wypełniły dramatyzowane piosenki francuskie z okresu średniowiecza 
oraz sztuka „le Farce de Maitre Pathelein”1202. 

Wykorzystywanie teatru szkolnego w nauczaniu języków obcych 
wspierali autorzy wielu publikacji odnoszących się szerzej do tematu 
scen uczniowskich. Zofia Karłowska pisała, że związek teatru szkolnego 
z takimi przedmiotami jak łacina, greka lub języki nowożytne jest wręcz 
naturalny, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wyższym poziomem lub gdy 
posługujemy się przekładami jest dość podobny jak przy nauczaniu języka 
polskiego1203. Autorka dodawała, że uczniowie przygotowując przedstawienie 
czasami sami przełożą na język ojczysty odgrywany przez siebie dramat 
lub posługiwać się będą w opracowaniu swego własnego utworu źródłami 
obcymi1204. Na niższym poziomie nauczania uczniowie układając dialog fran-
cuski, niemiecki czy nawet łaciński nabywają wprawy w używaniu języka. 
Przy wystawianiu dramatów w języku obcym, a więc słabo rozumianym 
przez publiczność, gra przechodzić powinna niemal w pantominę1205. 

Aniela Wraberówna, dla której – jak dla większość ówczesnych nauczy-
cieli – wystawianie sztuk w szkole w celach dydaktycznych było sprawą 
wręcz oczywistą, wskazywała również na potrzebę teatralizacji w czasie 
lekcji. Wśród efektów tej metody podkreślała znaczące korzyści językowe 
oraz funkcje motywacyjne w procesie nauczania. W kwestii repertuaru 
uważała, podobnie jak Jan Jakóbiec, że z reguły powinno wybierać się 
utwory nieskomplikowane, pisane językiem potocznym, gdzie gra nie 
przedstawia większej trudności, a zwroty proste, charakterystyczne, wzboga-
cają słownictwo. Lepiej jest wystawić utwór łatwy i krótki lecz z porządnie 
wyćwiczoną wymową, niż dzieło literackie eksperymentalne. Wystawianie 
większych utworów klasycznych możliwe jest zdaniem autorki w szkołach 
z internatami, gdzie nauka języka obcego poparta jest konwersacją poza 
godzinami nauki1206. Podobne zdanie w spawie repertuaru prezentowała 
Anna Czeżowska. W swoim artykule wspomina o fakcie wystawienia w jed-

1202 Por.: tamże, s. 65.
1203 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 49.
1204 Tamże.
1205 Por.: tamże.
1206 Por.: A. Wraberówna, Jak można urozmaicić lekcje języka obcego?, „Neofilolog” 1930, 

z. 2, s. 92; por. też.: J. Jakóbiec, dz. cyt., s. 21.
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nym z gimnazjów lwowskich niewielkiej sztuki ułożonej przez nauczyciela, 
który dostosował tekst do możliwości młodych aktorów1207. 

Nieco gorzej niż w przypadku języków nowożytnych przebiegało wy-
korzystywanie teatru szkolnego i metod teatralnych w nauczaniu języków 
starożytnych – łaciny i greki. Odnotowujemy tylko nieliczne ślady przed-
stawień w tych językach, niewiele też informacji i rozważań na ten temat 
pojawiało się na łamach prasy. Wprawdzie, jak pisałem wcześniej, Stefan 
Cybulski uważał, że sztuki klasyczne powinny być wystawiane w języku 
polskim, nie znaczy to jednak, że nauczyciele łaciny czy greki w ogóle nie 
próbowali wraz z uczniami wystawiać sztuk w tych językach. 

W 1933 roku uczniowie Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocła-
wiu wraz z uczennicami gimnazjum żeńskiego odegrali w języku greckim 
„Antygonę” Sofoklesa z chórami śpiewanymi do muzyki Mendelssohna1208. 
Również w języku greckim wystawiali „Antygonę” uczniowie Liceum Bi-
skupiego w Płocku1209. Inscenizacje całych sztuk lub tylko ich fragmentów 
w języku łacińskim lub greckim pojawiały się w czasie organizowanych 
przez młodzież „wieczornic klasycznych”. Niestety, autorka relacji z „Wie-
czoru klasycznego” w łódzkim gimnazjum w 1931 roku nie podaje, w jakim 
języku wystawiono w czasie tego wieczoru obraz pt. „Senator i poeta”, 
scenę „Donec gratus eram” opracowaną według ody Horacego oraz mo-
no-deklamację z komedii Plauta1210, ale w innych numerach „Filomaty” 
znajdujemy informacje o używaniu w czasie takich wieczorów łaciny oraz 
greki. Na przykład w czasie bogatego programu wieczornicy klasycznej 
w 1935 roku w Inowrocławiu m. in. uczeń klasy V (Kranz) deklamował 
po polsku i po łacinie „Tristia” Owidiusza i jego list z wygnania. Uczeń 
klasy VII (Dargel) wygłosił urywki z „Filipiki” Demostenesa, zaś w części 
III wykonano deklamację w języku greckim: „Apollon karzący” z pierwszej 
części „Iliady” Homera1211. W lutym 1939 roku uczennice gimnazjum ss. 
Urszulanek w Krakowie z okazji przywitania matki prowincjalnej do obcho-
dów dołączyły obrazek sceniczny wykonany w języku łacińskim. Była to 
inscenizacja czytanki „Latona agricoli in ranas mutai” (według podręcznika 
Auerbach-Dąbrowskiego „Disce Latine” ustęp XVI). Na scenie występowały 
oczywiście puellae zamiast agricolae1212. 

1207 Por.: A. Czeżowska, Prace pozalekcyjne, „Neofilolog” 1932, z. 4, s. 189–190.
1208 Por.: S. Cybulski, Wieczornica klasyczna w Inowrocławiu, „Filomata” 1935, nr 69, s. 433.
1209 Por.: Z. Schulbaumówna, Przedstawienia szkolne dramatów klasycznych, „Przegląd 

Klasyczny” 1934, nr 4, s. 207.
1210 Por.: J. Sałkówna, Wieczór klasyczny w gimn. Kultura w Łodzi, „Filomata” 1931, nr 37, 

s. 125–128.
1211 Por.: S. Cybulski, Wieczornica klasyczna w Inowrocławiu, „Filomata” 1935, nr 69, s. 432.
1212 Z. Koprowikówna, Gimnazjum SS. Urszulanek w Krakowie, „Filomata” 1939, z. 111, 

s. 482–484.
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Również w „Filomacie” znajdujemy niewielką komedyjkę autorstwa M. 
Rosińskiej: „Jak się indicatiwus z koniunktiwem pokłócił”, w dowcipny spo-
sób przybliżającą uczniom zasady gramatyki łacińskiej1213. Jak możemy się 
dowiedzieć z jednego z późniejszych numerów tego pisma, komedyjka ta 
była wystawiana przez uczniów gimnazjów. Wystawiły ją również uczennice 
Gimnazjum Państwowego im. Emilii Platter w Warszawie. W roli indica-
tvu– kol. Grzelanka, coniunctivu – kol. Odłakowska, ucznia Szlęzakówna, 
autora kol. Bojarska, gramatyki – cała klasa1214. Jest rzeczą prawie pewną, 
że język łaciński wykorzystano w inscenizacji, która odbyła się w czasie 
wspomnianego wyżej „Wieczoru klasycznego” w Łodzi w 1931 roku, a któ-
rej celem było przyswojenie młodzieży zasad gramatyki,. Opisana na łamach 
„Folomaty” przez uczennicę kl. VII, J. Sałkównę, scenka p.t. „Gramatyka” 
wskazywała w humorystycznej formie na trudności uczenia się łacińskiej 
gramatyki przez młodego Hannibala1215. 

Przyswojenie uczniom podstaw gramatyki przez zabawę z wykorzysta-
niem form teatralnych proponowała na łamach „Neofilologa” Hanna Popert. 
Chcąc ułatwić młodzieży opanowanie zasad gramatyki języka obcego za-
stosowała w klasach II gimnazjum i V dawnego typu gry towarzyskie. Po 
objaśnieniu na przykładach z mowy potocznej i z lektury zjawiska mowy 
zależnej (indirekte Réde) rozpoczęła z uczennicami znaną grę w cezn-
zurowanego. Jedna z uczennic była „królową”, druga zbierała „plotki”, 
poczem musiała opowiedzieć je oczywiście w mowie zależnej, używając 
odpowiednich czasów koniunktiwu1216. Przy opracowaniu zdań warunko-
wych autorka ta zastosowała popularną grę „co by było gdyby”. Dziew-
częta przygotowując się do gry zbierały znane im przysłowia z wierszy 
lub piosenek niemieckich. W czasie zabawy każda z uczennic podawała 
sąsiadce z prawej strony przysłowie lub cytat. W ten sam sposób podane 
zostały sąsiadkom z lewej strony pytania w formie zdań warunkowych, np. 
„Was wäre, wenn der Herr Director jetzt in die Klasse käme? itp.” Następnie 
rozpoczęła się głośna wymiana pytań i odpowiedzi, przyczem wynikały 
nader zabawne zestawienia1217. Trzecią grę „w inteligencję” Hanna Popert 
zastosowała w czasie omawiania zasad tworzenia słów. Uczennice same 
wybierały jakiś długi wyraz niemiecki, z którego liter w ciągu określonego 
czasu układały jak najwięcej rzeczowników pospolitych. Zdaniem autorki 

1213 Por.: M. Rosińska, Jak się indicatiwus z koniunktiwem pokłócił, „Filomata” 1936, z. 83, 
s. 67–69.

1214 I. Walczakówna (kl. II b), Gimn. państw. im. E. Plater w Warszawie, „Filomata” 1937, 
z. 87, s. 274.

1215 Por.: J. Sałkówna, Wieczór klasyczny w Gimn. Kultura w Łodzi, „Filomata” 1931, nr 37, 
s. 128.

1216 H. Popert, Z praktyki dla praktyki. O stosowaniu gier towarzyskich przy nauczaniu 
gramatyki, „Neofilolog” 1935, z. 3, s. 183.

1217 Tamże.
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dzięki zastosowaniu tej gry nauczyciel mógł zorientować się, jakim za-
kresem słów dysponuje uczennica i dlatego proponowała stosowanie tej 
metody również w klasach niższych1218. 

Stanisław Zetowski proponował wykorzystanie w nauczaniu filologii 
klasycznej zanikającej już pod koniec lat trzydziestych formy „żywych 
obrazów”. Uważał on, że omawiana lektura wzbogacona o takie przed-
stawienie w znacznym stopniu zyska na wyrazistości i subtelności ujęcia. 
Sugerował, by przygotowując wystawienia „żywych obrazów” uczniowie 
samorzutnie inscenizowali ciekawsze epizody lektury, albo korzystali z już 
istniejących dzieł malarskich1219. 

Wystawianie przez młodzież skupioną w kołach dramatycznych lub 
filologicznych sztuk autorów obcojęzycznych w języku polskim wykorzy-
stywane było często w celach motywacyjnych. W przedmowie do przedsta-
wienia „Ifigenia w Taurydzie” Goethego w przekładzie Jana Kasprowicza, 
granej w teatrze szkolnym w Lidzie, nauczyciel Smolar wzywał zebranych 
uczniów do uczenia się języków i poznawania obcych kultur. Dochód 
z przedstawienia przeznaczono na opłacenie prenumeraty zagranicznych 
czasopism dla miejscowej pracowni neofilologicznej1220. 

Ukazane wyżej przykłady – choć z natury rzeczy wybiórcze – poka-
zują, że w latach trzydziestych nastąpił znaczny postęp w wykorzysty-
waniu dramatyzacji i scen uczniowskich w nauczaniu języków obcych. 
Nauczyciele wprowadzali w procesie dydaktycznym wiele nowych form 
służących zarówno przyswojeniu słownictwa, jak i łatwiejszemu (np. 
w formie zabawy) opanowaniu zasad gramatycznych. Do popularyzacji 
dramatyzacji i w ogóle wykorzystywania teatru szkolnego w procesie 
dydaktycznym znacząco przyczyniło się powstałe w tej dekadzie pismo 
„Neofilolog”. Problemem, z jakim spotykali się nauczyciele w realizacji 
obcojęzycznych przedstawień teatru szkolnego, był repertuar, gdyż prawie 
wcale nie pojawiały się na rynku wydawniczym utwory sceniczne dla 
młodzieży w językach obcych. Sytuację ratowała pomysłowość pedago-
gów, którzy nadrabiali braki przerabiając na scenę piosenki i wiersze, 
przygotowywali też na potrzeby scen uczniowskich przerobione przez 
siebie nowele lub fragmenty powieści. 

1218 Por.: tamże.
1219 Por.: S. Zetowski, Żywy obraz przy nauczaniu filologii klasycznej, „Muzeum” 1934, z. 5, 

s. 247.
1220 Por.: „Ifigenia w Taurydzie” Goethego w wykonaniu teatru szkolnego w Lidzie, „Neofi-

lolog” 1931, z. 4–5, s. 200.
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Rola zagranicznej myśli pedagogicznej  
oraz psychologii rozwojowej dzieci  
i młodzieży w rozwoju teatru szkolnego  
w latach trzydziestych w Polsce  

W latach trzydziestych ilość tłumaczeń zagranicznych publikacji z dzie-
dziny pedagogiki i psychologii1221 a także teatru amatorskiego wciąż rosła, 
pojawiały się w tej dekadzie również kolejne wydania dzieł publikowanych 
wcześniej. O niektórych tytułach z tych dziedzin często informowała prasa, 
czasami zamieszczając nawet obszerne streszczenia ciekawszych książek 
z zakresu pedagogiki1222 lub publikacji pedagogicznych w czasopismach 
zagranicznych1223. Na łamach niektórych tytułów pojawiały się również 
informacje o aktualnych wydarzeniach i problemach w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej oraz o sytuacji w szkolnictwie w innych państwach jak 
również sprawozdania ze spotkań międzynarodowych organizacji peda-
gogicznych1224. 

W wielu adresowanych również do środowiska nauczycielskiego pi-
smach pojawiały się informacje z zakresu działalności scen dziecięcych 
i młodzieżowych, w tym szkolnych w świecie1225. W niektórych numerach 
„Teatru Ludowego” obok omówień teatralnych czasopism polskich zamiesz-
czano, podobnie jak i w latach dwudziestych, omówienia zagranicznych 
czasopism teatralnych. Pojawiały się tu nawet streszczenia ciekawszych 
publikacji zagranicznych dotyczących teatru ludowego. W „Miesięczniku 
Pedagogicznym” sprawozdania z literatury obcej dotyczącej ówczesnych 

1221 Jedną z częściej cytowanych w pracach dotyczących omawianego zagadnienia była 
książka E. Claparéde, Wychowanie funkcjonalne, tłum. M, Ziembinska, Lwów-Warszawa 
1933.

1222 Por. np.: J. Z., Recenzja [książki „Teatr dla wszystkich” Jean Carter i Jess Ogden], „Praca 
Oświatowa” 1939, nr 5, s. 316–319.

1223 Por. np.: Przegląd pedagogicznych czasopism francuskich, stała rubryka „Muzeum” 1929, 
z. 4, s. 307–308.

1224 Por. np.: A. Gustowicz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu Ligi Nowego Wy-
chowania w Helsigör 8–21 VIII 1929 r., „Muzeum 1929, z. 3, s. 232–237; Sprawozdanie 
z II Międzynarodowego Kongresu „Federacji Towarzystw Pedagogicznych” w Genewie od 
24 lipca do 4 sierpnia 1929, „Muzeum” 1929, z. 4, s. 313–317.

1225 Por. np.: T.J., Teatr dla młodzieży we Francji, „Oświata i Wychowanie” 1937, z. 9–10, 
s. 878; T. J., Szkolne kółka dramatyczne w Czechosłowacji, „Oświata i Wychowanie” 
1933, z. 3, s. 288.
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doświadczeń i trendów pedagogicznych opracowywał K. Guńka1226. Pismo 
„Polska Oświata Pozaszkolna” prowadziło stały dział „Z ruchu oświatowego 
za granicą”, pojawiały się tu też omówienia doświadczeń w tej dziedzinie1227. 
Utworzone w latach trzydziestych pismo „Teatr w Szkole” niemal od pierw-
szych numerów propagowało teorie pedagogów radzieckich, angielskich 
(John Ruskin) i niemieckich (Alfred Lichtwark, Richards Avenarius, Friedrich 
Albert Lange), którzy kładli nacisk na kreatywność dziecka i uznawali, że 
„twórczość” powinna być podstawową zasadą pedagogiki i w związku 
z tym proponowali „teatr twórczy”. Jego formą były inscenizacje, których 
istota polegała na rozwinięciu twórczych predyspozycji młodzieży1228. 

Do Polski docierały też informacje o poszukiwaniach radzieckich 
w dziedzinie teatru samorodnego. Jego teoretykiem na gruncie polskim 
stał się Zdzisław Kwieciński, uważany za twórcę „teatru samorodnego”1229. 
W pracy „Teatr samorodny” szeroko prezentuje on zagraniczny dorobek 
w tej formie pracy teatralnej. Teatr samorodny – pisze – rozrósł się bujnie 
w Rosji Sowieckiej. Tam też wprowadzono go po raz pierwszy do szkoły. 
Za pierwszego kodyfikatora jego założeń teoretycznych i rezultatów prak-
tycznych należy uważać – prawdopodobnie – N. Karżanskiego. Rezultaty 
swych wysiłków przedstawił w bardzo ciekawej „Kolektywnej dramaturgii”. 
Mimo, że Karżanskij przeprowadzał teatr improwizowany z nieoświecony-
mi osobami dorosłymi, jednak i dla celów szkolnych nieobojętnym będzie 
poznanie jego sposobu postępowania. Podawał on ogólnikowy temat, np. 
„Przyjazd narzeczonego”, poczym się usuwał, aby obecnością swoją nie 
krępować twórczości zespołu. [...] Zapożyczając się z systemu Stanisław-
skiego, instruktor zalecał zespołowi uwydatnienie poszczególnych „etapów 
akcji”, rozumiejąc przez to każdą nową perypetię, wpływającą na jej roz-
wój. [...] Obok Karżanskiego na polu teatru samorodnego w Rosji pracuje 

1226 Por.: E. Pasek, „Miesięcznik Pedagogiczny”– czasopismo nauczycielskie w latach 
1892–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 2, s. 305.
1227 Por. np.: J. Enderówna, Praca oświatowa pozaszkolna w Niemczech, „Polska Oświata 

Pozaszkolna” 1930, nr 1, s. 21–30 Autorka wspomina tu o niemieckim Związku Sceny 
Ludowej i wydawanych przez ten związek trzech pismach teatralnych; I. Jurgielowiczo-
wa, Oświata pozaszkolna w Belgii, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1930, nr 1, s. 30–34; 
W. Rosiński, Oświata pozaszkolna na emigracji, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1930, 
nr 1, s. 34–43.

1228 Por.: T. Jakubowicz, Teatr dla dzieci i młodzieży w Sowietach, „Teatr w Szkole” 1934/35, 
nr 5, s. 115–116; T. Radoński, Udramatyzowane zabawy szkolne w Niemczech, „Teatr 
w Szkole” 1934/35, nr 5, s. 117–118; E. Weber, Teatr jako środek wychowania arty-
stycznego dzieci w Sowietach, „Teatr w Szkole” 1934/35, nr 5, s. 100–104; J. Mirski, 
Z wydawnictw, „Teatr w Szkole” 1934/35, nr 4, s. 91.

1229 Po drugiej wojnie światowej Kwieciński wskazywał, że określenie „teatr samorodny” 
w ZSRR oznaczało nie tylko przedstawienia improwizowane „z głowy”, ale wszelkie im-
prezy teatralne amatorskie, a więc także dziecięce i młodzieżowe, nawet takie, których 
tematem była gotowa sztuka. Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego 
w Polsce..., s. 35.
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wiele osób: [...] Tichonowicz, Rozanów, Ogniew, Sołowiejow i in. Warto 
zaznaczyć, że ożywioną działalność w tym kierunku rozwijał „Proletkult” 
(Towarzystwo Kultury Proletariackiej), kierując odpowiednio pracą w te-
atralnych kółkach robotniczych i chłopskich. Pierwszy teatr zawodowo-sa-
morodny narodził się również w Rosji. Był to sławny zespół „Niebieski ptak” 
(„Siniaja ptica”), którego świetne cacka sceniczne mieliśmy sposobność 
podziwiać kilka lat temu. W Niemczech teatr improwizowany ma również 
dużo pracowników. Wybijają się na tym polu Wilhelm Gerst, Otto Brües, 
Anton Ettmayr, Lisa Tetzner, Otto Ostrowski, Klingemann i in. Nowatorską 
działalnością mógł się tu poszczycić Związek Radykalnych Reformatorów 
Szkoły (Bund Entschiedener Schülreformer), który w swoim miesięczniku 
„Die neue Erziehung” poświęcił niejedną kartę sprawom artystycznego 
wychowania młodzieży1230. 

Kwieciński powoływał się na niemieckich pedagogów Wilhelma Gersta 
i Otto Brüesa. Uważał, że pojmowali oni improwizację młodzieży odmien-
nie niż Kierżanskij, choć i w ich wypadku zachodziło duże podobieństwo 
do metody Stanisławskiego. Kwieciński przytaczał też koncepcje niemiec-
kiego pedagoga Otta Ostrowskiego, który organizował z młodzieżą teatr 
marionetek. Ostrowski posługując się gotowym tekstem przygotowywał 
inscenizacje w zespołach. Na lekcjach języka niemieckiego młodzież opra-
cowywała tekst, na lekcjach rysunków uczniowie kreślili zarysy sylwetki, 
zaś na lekcjach prac ręcznych robili lalki. Dopiero wówczas następował 
podział ról i na kolejnych lekcjach języka niemieckiego przy współudziale 
całej klasy układano dialogi1231. 

Kolejnym pedagogiem, który wywarł wpływ na poglądy autora „Teatru 
samorodnego”, był Martin Luserke, zdaniem którego gra w teatrze ama-
torskim powinna być zawsze połączona z pisaniem sztuk przez grających. 
Pracę teatralną z uczniami wyższych klas szkoły średniej rozpoczynał od 
obmyślenia rzeczy całkowicie zewnętrznych (środowisko, ogólny nastrój ak-
cji); poznawał równocześnie w ten sposób możliwości sceniczne młodzieży, 
a potem dopiero nakłaniał ją do konstruowania w tych ramach fabuły. (...) 
Silny nacisk kładł na pracę zespołową i wynikające stąd silne przeżycia 
estetyczne, jak i na konieczność współpracy z widownią1232. 

Kwieciński znał również osiągnięcia w dziedzinie scen szkolnych w An-
gli i w USA. Zwracał uwagę, że w krajach tych była wydawana bardzo 
bogata literatura poświęcona teatrowi szkolnemu. Zagadnienie to podej-
mowały wówczas trzy tamtejsze systemy pedagogiczne: plan daltoński, 
metoda projektów i system Winnetki. Dowodem wielkiego zainteresowania 
pracą teatralną młodzieży było zwołanie w lipcu 1931 roku w Londynie, 

1230 Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole, Warszawa 1933, s. 39–40.
1231 Por.: tamże, s. 41.
1232 Tamże, s. 41
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pod przewodnictwem prof. Percy Nunn, specjalnej konferencji pedago-
gicznej, w czasie której omawiano wiele spraw związanych z teatrem 
szkolnym1233. 

W latach dwudziestych i trzydziestych nastąpił znaczny rozwój teorii 
i praktyki teatru szkolnego w ZSRR. Wiele z tych doświadczeń próbowano 
adaptować na grunt Polski. W polskiej praktyce teatrów szkolnych podobne 
działania zarówno Kwieciński, jak i inni pedagodzy podejmowali jednak 
głównie z uczniami szkół powszechnych. Leonia Jabłonkówna w 1935 roku 
wskazuje dokonania utworzonego w 1930 roku przy Państwowym Urzędzie 
Wydawniczym w Moskwie „Teatru Książki Dziecięcej”1234. Podobną inicja-
tywę w II Rzeczypospolitej realizował Stefan Papée, który posługując się 
doświadczeniami teatrów dla młodzieży w ZSRR wprowadzał do polskiej 
praktyki pedagogicznej wieczory „Teatru książki”, w czasie których mło-
dzież inscenizowała najciekawsze fragmenty z nowo nabytych dla biblio-
teki książek1235. Redakcja „Płomyka” utworzyła w połowie lat trzydziestych 
dziecięcy teatr objazdowy, grający sztuki autorów polskich. 

Rozwój myśli pedagogicznej i pogłębiająca się znajomość psychologii 
dziecka powodowały, że nauczyciele coraz częściej w czasie lekcji próbo-
wali wykorzystywać zabawę. W oparciu o klasyfikacje Claparède’a i Fry-
deryka Queyarta1236 wśród zabaw możliwych do wykorzystania w czasie 
lekcji wyróżniano tworzenie zbiorów, rozrywki umysłowe, loteryjki, 
muzykę i dramatyzacje. Ludwik Bandura na łamach „Przyjaciela Szkoły” 
odwoływał się między innymi do teorii Claparède’a i jego założenia, że 
jedną z głównych potrzeb dzieci jest zabawa1237. W innym artykule Ban-
dura omawiając sprawozdanie Międzynarodowego Biura Wychowania 
w Genewie, opracowane przez docenta pedagogiki w Genewie, Polaka 
dr Albina Jankiela, zwrócił szczególną uwagę na metodę pracy grupo-
wej francuskiego pedagoga Rogera Cousineta. Metoda ta dotyczyła pacy 
z dziećmi w wieku od 8 do 12 lat, w grupach tworzonych samorzutnie na 
początku roku szkolnego i trwających aż do jego zakończenia. Cousinet 
do pracy twórczej zaliczał rysunki, roboty ręczne, inscenizację, wypraco-
wania, arytmetykę1238. 

Zofia Karłowska podkreślając możliwości wykorzystania teatru szkol-
nego w nauczaniu historii powoływała się na dorobek w tym zakresie 

1233 Por.: tamże, s. 42.
1234 Por.: L. Jabłonkówna, „Teatr Książki Dziecięcej”, „Teatr w Szkole” 1935, nr 9, s. 180–182.
1235 Por.: S. Papée, O sposobach wzbudzania ciekawości do książki, „Praca Szkolna” 1948, 

nr 8, s. 7.
1236 F. Queyart, Gry i zabawy dziecięce. Studium nad wyobraźnią twórczą u dzieci, tłum. 

Marya Rodysowa, Warszawa 1905.
1237 Por.: L. Bandura, Czynniki wychowania estetycznego, „Przyjaciel Szkoły” 1935, nr 15, 

s. 706.
1238 Por.: L. Bandura, Praca grupowa w szkole jako środek nauczania i wychowania, „Przy-

jaciel Szkoły” 1935, nr 20, s. 961–965.
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Tyrankiewiczowej i Kwiecińskiego, ale i na pracę szwajcarskiego pedagoga 
Adolphe Ferrierea „L`Ecole active”1239. 

Teodor Aker-Akrzyński postulował stworzenie odrębnego teatru dla 
młodzieży, mającego własne założenia. Uważał on, że organizację tego 
teatru najlepiej byłoby oprzeć na systemie wychowawczym, jaki znajdu-
je się w programie szkolnym Ovida Decroly`ego z Belgii. Tam punktem 
wyjścia dla wszelkiego rodzaju zajęć dziecka są jego własne zaintereso-
wania i potrzeby. Praca młodzieży oparta jest na programie obejmującym 
pewne cykle, czyli ośrodki zainteresowań. Tzn., że nauka nie odbywa się 
według podziału na przedmioty, ale obejmuje pewne z góry obmyślone te-
maty, np. stosunek dziecka do zwierząt albo miasto rodzinne itp.; na dany 
temat odbywa się w tym czasie nauka na wszystkich lekcjach. Podobnie 
mogłaby wyglądać sprawa programu w teatrze dla młodzieży. Repertuar 
tego teatru obejmowałby pewne cykle, które łączyłyby się z zagadnieniami 
poruszanymi w szkole. I choć u nas metoda nauczania nie odbywa się 
według systemu dra Decrolego, to w naszym gimnazjum nowego typu 
znajdujemy także w każdym roku nauczania pewne cykle, którym nauka 
jest poświęcona. Najlepiej zilustrujmy naszą myśl przykładem: dajmy na 
to – jedno z przestawień poświęcamy starożytnej Grecji albo jakieś inne 
naszemu rodzinnemu miastu. Dobieramy zatem wówczas czy to sztukę, 
czy też inscenizacje nowel, wierszy, pieśni itp., obejmujące dane zagad-
nienie, a więc w naszym wypadku zwyczaje i obyczaje dawnej Grecji albo 
obrazy poświęcone rodzinnemu miastu w jego historycznym rozwoju. W ten 
sposób przedstawienia byłyby niejako dalszym ciągiem nauki szkolnej, 
a więc czymś, coby ściśle łączyło się z programem nauki, a nie było od 
niej oderwane jak jest obecnie1240. Teodor Aker-Akrzyński sugerował, by 
prace teatru szkolnego organizować metodą projektów. Reżyserem całości 
miał być nie nauczyciel, lecz cały zespół1241. Stanisław Nowaczyk zalecając 
korzystanie w czasie nauczania historii z takich metod dydaktycznych, jak 
zabawa czy dramatyzacja, odwoływał się do klasyfikacji zabawy przez 
Claparede’a i Queyarta. Powoływał się też na doświadczenia w tym za-
kresie szkół angielskich1242. 

W latach trzydziestych nastąpił w Polsce znaczący wzrost zaintereso-
wania teatrem lalek. Tak jak w przypadku całego teatru szkolnego, pro-
pagatorzy scen lalkarskich i idei ich wykorzystania w praktyce szkolnej 
odwoływali się do doświadczeń zagranicznych. Jan Sztaudynger pisał 
o sobie: Łowca różnorakiego czaru pacynek, kukieł i łątek zapoznałem się 
z teatrami Czech, Niemiec, Francji, Belgii i Austrii. Przetrząsnąłem anty-

1239 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 49–50.
1240 T. Aker-Akrzyński, Zagadnienie teatru szkolnego i teatru dla młodzieży, „Polonista” 1937, 

z. 5, s. 132.
1241 Por.: tamże, s. 130.
1242 Por.: S. Nowaczyk, Nauczanie przez zabawy, „Przyjaciel Szkoły” 1932, nr 13, s. 432–439.
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kwariaty Paryża, Berlina, Wiednia, Antwerpii i Brukseli1243. Wzywał do 
rozwoju badań nad teatrem marionetek: W Niemczech i Ameryce utworzono 
szereg katedr, które poświęcają się badaniom nad marionetkami. Dobrze 
by było aby i u nas powstała taka katedra1244. 

Znajomość zagranicznych osiągnięć nie zawsze jednak wpływała na 
wykorzystanie ich w polskiej praktyce szkolnej. W 1938 roku Janina An-
toniewiczówna wskazywała na doświadczenia niemieckie i apelowała do 
władz miejskich oraz gminnych, aby te organizowały w pobliżu szkół 
ogrody szkolne ze scenami1245. Z podobnym apelem występował również 
Stefan Papée1246; nie znajdujemy jednak ani w okresie wcześniejszym ani 
później przykładów powstawania takich ogrodów1247. Najprawdopodobniej 
czynnikiem decydującym były tu kwestie ekonomiczne. 

Zagraniczne osiągnięcia tak w sferze teorii, jak i w praktyce teatru 
szkolnego, były w polskim środowisku pedagogicznym dość dobrze zna-
ne i w miarę możliwości adaptowane do realnych warunków ówczesnej 
polskiej szkoły. 

Reformatorzy teatru szkolnego – teatr  
samorodny Zdzisław Kwieciński, Adam  
Polewka i inni 

Na początku lat trzydziestych, podobnie jak i w poprzedniej dekadzie, 
znaczna część teoretyków teatru szkolnego i wielu pedagogów wystąpiło 
z krytyką zarówno ilościowego, jak i jakościowego stanu twórczości sce-
nicznej dla dzieci. Właściwie cały dorobek lat dwudziestych w tej dziedzinie 
uznawano za całkowicie nieprzydatny do wykorzystania1248, jakby zupełnie 
zapomniano choćby o reformie Komarnickiego. Tylko nieliczni autorzy 
zauważali, że autorem koncepcji teatru samorodnego, polegającego na 

1243 J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 7.
1244 Tamże, s. 97–98.
1245 Por.: J. Antoniewiczówna, Teatr w ogrodzie szkolnym, „Teatr Ludowy” 1928, nr 4, s. 66. 

Autorka powoływała się na pracę niemieckiego autora Herberga „Der Schulgarten”.
1246 Por.: S. Papée, Drogi i cele..., s. 34.
1247 Gwoli ścisłości należy dodać, że zgodnie z ideami „szkoły pracy” w wielu placówkach 

oświatowych powstawały ogrody szkolone. Wykorzystywano je jednak głównie w cza-
sie lekcji zajęć praktycznych i przyrody. Por. np.: J. Fietz, Ogród szkolny jako idea 
pedagogiczna, „Przyjaciel szkoły” 1933, nr 10, s. 325–327; S. Walerowicz, O właściwą 
rolę ogródków szkolnych, „Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 8, s. 351–354; F. Kulaciński, Prace 
w ogrodzie szkolnym jako „zajęcia praktyczne”, „Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 8, s. 338–342.

1248 Por.: J. Strzelecka, Cele i zadania..., s. 8; H. Ładosz, O nową treść, „Teatr w Szkole” 
1935 nr 9, s. 177; J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, 
Warszawa 1987, s. 181–182; I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 42.
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oryginalnym i twórczo traktowanym udramatyzowaniem krótkich utworów 
literackich i pieśni ludowych1249, był już Lucjusz Komarnicki. Stanisław 
Komar podkreślał, że działania w kierunku reformy teatru podejmowała 
wcześniej warszawska Reduta i z jej doświadczeń korzystał też teatr szkol-
ny. Postulował ponadto, by tworząc teatr samorodny korzystać z wzorów, 
które można znaleźć w adaptacjach literatury ludowej ze zbiorów Kolber-
ga, w dziele Fiszera „Lud polski” oraz w opracowaniu Bystronia i zbiorze 
pieśni ludowych w wydaniu Biblioteki Narodowej1250. 

Stanisław Dobraniecki wysunął postulat, by tworzeniem repertuaru dla 
teatru szkolnego zajmowali się wyłącznie ludzie znający psychologię rozwo-
jową dziecka i rozumiejący współczesne cele wychowawcze i dydaktyczne. 
Uważał, że trzeba z repertuarów usunąć: przemądrzałe dzieci, przepychy 
pałacowe, metodę straszenia i moralizatorstwo, ponadto od tematów zaziem-
skich i nadludzi czy naddzieci zejść do rzeczy powszechnych1251. Zdaniem 
Dobranieckiego, w pierwszych dwóch klasach szkoły powszechnej tematy 
do inscenizacji samorzutnej powinny być czerpane z opowiadań i wier-
szy wygłaszanych i czytanych przez nauczyciela; w następnych klasach 
repertuaru do inscenizacji dostarczać może lektura domowa. Sugerował, 
by nauczyciele poszukując tematów do inscenizacji nie ograniczali się do 
tekstów książkowych, ale poszukiwali ich również w czasie wycieczek oraz 
obserwacja własnych i cudzych z życia codziennego. Inspirujący materiał 
do odgrywania w teatrzyku klasowym stanowią także historyjki obrazowe, 
do których dzieci zobowiązane były samodzielnie układać fabułę. Treści te 
zwykle ulegały zmianie już w trakcie samej gry na skutek krytycznych uwag 
„widzów” i doświadczeń „aktorów”. Dobraniecki zaznaczał, że niekorzystne 
z punktu widzenia wychowawczego byłoby ustalanie z góry określonych 
kanonów i wzorów inscenizacji samorodnej1252. Podkreślał integrującą rolę 
teatru szkolnego. Wskazywał, że można zachęcić młodzież do współpracy 
przy przygotowywaniu kostiumów i dekoracji; młodzież klas starszych na 
zajęciach praktycznych mogłaby wykonać je dla klas młodszych (na ich 
prośbę)1253. 

W 1929 roku Adam Polewka, krytycznie oceniając ówczesny stan teatru 
szkolnego, wyróżnił trzy jego formy. Jedną przyrównał do materiału przy-
strajającego budynek szkolny na dni uroczyste, i – która – gra wtedy rolę 

1249 S. Komar, Teatr ludowy, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 
(Część nieurzędowa) 1930, nr 1, s. 16.

1250 Por.: tamże.
1251 S. Dobraniecki, O teatr w szkole, „Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 2; por. I. Michalska, 

G. Michalski, dz. cyt., s. 43.
1252 Por.: S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole powszechnej (kl. I, II i III), Warszawa 1935, 

s. 33; por. też: G. Michalski, I. Michalska, dz. cyt., s, 69. G i I. Michalscy powołują się 
w swej pracy na książkę S. Dobranieckiego, Inscenizacje w szkole, Warszawa 1935 – 
przypuszczalnie chodzi jednak o tytuł: Inscenizacja w szkole powszechnej (kl. I, II i III). 

1253 Por.: S. Dobraniecki, Inscenizacje w szkole..., s. 17.
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motywu dekoracyjnego1254, drugą nazwał dekoracją połączoną z popisem 
uczniów tej czy innej szkoły traktowanym zazwyczaj jako pokaz uzdolnień 
fachowej siły nauczycielskiej1255, trzecią określał jako formę działalności 
kulturalno-oświatowej. Tak pojmowany teatr szkolny ograniczał się tylko 
do nieudolnego naśladowania scen zawodowych. Taki stan rzeczy wynikał, 
zdaniem Polewki, z powszechnego braku elementarnej wiedzy na temat 
psychiki młodego pokolenia i jego miejsca w społeczeństwie. Inaczej mó-
wiąc, według niego, wielu pedagogów w dziecku widziało miniaturę czło-
wieka dorosłego, a w teatrze szkolnym pragnęło dostrzec miniaturę teatru 
zawodowego. Polewka, podobnie jak wcześniej Komarnicki, całkowicie 
negował wychowawczą wartość takiego teatru. Uważał zwłaszcza, że teatr 
szkolny nie jest powołany do roli kulturalno-oświatowej, która wyznaczona 
jest innym placówkom, znacznie lepiej przygotowanym do tego zadania1256. 

W miejsce amatorskiego teatru szkolnego Polewka zaproponował teatr sa-
morodny, to znaczy taki, który opierałby się w swej pracy w znacznej części 
na improwizacji. Wprawdzie przedstawienie poprzedzać miała pewna praca, 
umowa, słowem przygotowanie, chociaż krótkie, ale konieczne1257, to jednak 
później „aktorzy” nie muszą ściśle trzymać się tekstu. Nawet reżyser nie kon-
trolował tych wypowiedzi. Można jednak za każdym razem mówić innemi 
słowami, niż na poprzedniej próbie czy przedstawieniu, byleby ton i kierunek 
akcji się nie zmienił1258. Polewka – podobnie jak i wcześniejsi autorzy i zwo-
lennicy innych form teatru szkolnego – uważał, że celami teatru samorodnego 
byłoby rozwijanie artystycznych zdolności uczniów (zdaniem teoretyków tego 
teatru – wrodzonych), ich świadomości estetycznej, wrażliwości, teatr ten też 
miał spełniać ważne funkcje wychowawcze. Miał uczyć pracy w zespole, 
przeciwdziałać skłonności do skupiania się na własnych przeżyciach. 

Adam Polewka nie był też oryginalny, gdy proponował, by za temat 
inscenizacji w teatrze samorodnym służyły w pierwszym okresie zabawy 
dziecięce. Dzieci należy wprowadzać – pisał – w ten temat zaczynając od 
inscenizacji ich zabaw czy to w „szkołę”, czy w „sklep”, czy w „dom” itp. 
Zabawom tym należy nadać pewien kierunek i charakter jakiejś akcji roz-
wijającej się i kończącej. Potem radziłbym wziąć za temat do grania jakieś 
zdarzenie z życia szkolnego, czy tez przeżycia szkolne, które dzieci ośmielone 

1254 A. Polewka, Teatr szkolny samorodny i jego wartość wychowawcza, „Chowanna” 1929, 
z. 4, s. 219.

1255 Tamże.
1256 Por.: tamże, s. 220; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 57–58. Jak wskazywał 

już Stefan Papée, Adam Polewka w artykule Teatr szkolny samorodny.... nie uwzględnia 
prac L. Komarnickiego i wskutek tego podaje szereg znanych poglądów jako całkiem 
nowe. Por:. S. Papée, Drogi i cele teatru ..., s. 31. 

1257 A. Polewka, dz. cyt., s. 227.
1258 Tamże. Zdaniem Zdzisława Kwiecińskiego artykuł Adama Polewki był pierwszą w Polsce 

publikacją teoretyczną dotyczącą teatru samorodnego. Por.: Z. Kwieciński, Samorodny 
teatr w szkole..., s. 36.
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przez reżysera-pedagoga będą bardzo ciekawie ujmować. To można robić 
wielokrotnie. Następnie można zachęcić dzieci do podania wymyślonego 
przez nie tematu. Niech grają wymyśloną przez nie same historyjkę. Ten 
rodzaj przedstawień nazwę zadniczemi w teatrze samorodnym. Ich celem 
jest być pomostem realnym między życiem a sceną1259. W wyższych klasach 
dzieci mogłyby przejść do inscenizacji bajek; Grimma – dla dzieci młodszych, 
Andersena – dla starszych. Zdaniem Polewki, każdemu przedstawieniu może 
towarzyszyć inscenizacja jakiejś piosenki. Według niego zaletą teatru samo-
rodnego jest fakt, że nie potrzebuje on zbyt skomplikowanych dekoracji oraz 
to, że widownia pełni tu rolę drugorzędną. Na pierwszym planie winien być 
aktor. Można grać wszędzie. Polewka był zwolennikiem zasady, by w teatrze 
samorodnym akcja przedstawienia, z powodów pedagogicznych, kończyła się 
zawsze „happy endem”. Uważał nawet, że dla młodszych widzów konieczne 
jest szczęśliwe zakończenie naiwne, czyli że sztuka powinna kończyć się 
dla jej bohaterów osiągnięciem szczęścia osobistego1260. 

Z poglądami Polewki zgadzał się w pełni Zdzisław Kwieciński, który 
w drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego należał do grona 
najwybitniejszych teoretyków teatru szkolnego. Kwieciński był – jednym 
z czołowych w ówczesnej Polsce – zwolennikiem idei teatru samorod-
nego. W tym okresie teatr samorodny szczególnie rozwijał się w ZSRR, 
gdzie po raz pierwszy wprowadzono go do praktyki teatrów szkolnych. 
Teatr samorodny (określany też jako improwizacyjny) miał również wielu 
zwolenników wśród teoretyków teatru szkolnego i amatorskiego w Niem-
czech, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Powołując się na 
pracę Johna Stevensona, Kwieciński wskazywał na podobieństwa koncepcji 
teatru samorodnego do amerykańskiej „metody projektów”. Pisał: projekt 
w nauczaniu jest to czynność, mająca swe źródło w jakimś zagadnieniu 
(problematic act), wypełniana całkowicie, a przeprowadzona na swoim 
naturalnym podłożu. Zrealizowanie sceniczne bajki, pieśni, legendy, nowe-
li, czy pewnego momentu z życia, możemy uważać za urzeczywistnienie 
projektu. „Projektem” jest tu przedstawienie. Materiał nauczania składa się 
z faktów, zasad i umiejętności koniecznych do wykonania tego projektu1261. 
Zdaniem Kwiecińskiego, jego teoria pracy teatralnej w pewnej mierze wy-
kazuje podobieństwo również do pracy w systemie daltońskim. Uczniowie 
nie otrzymują gotowej sztuki, lecz samodzielnie zdobywają odpowiednie 
wiadomości i komponują z nich utwór sceniczny1262. 

1259 A. Polewka, dz. cyt., s. 230.
1260 Por.: tamże, s. 230.
1261 Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole, Rzecz o instynkcie dramatycznym u młodzie-

ży, Warszawa 1933, s. 89; por.: J. A. Stevenson, Metoda projektów w nauczaniu, przeł. 
Wanda Piniówna, Lwów 1930, s. 183–185.

1262 Por.: Z. Kwieciński, dz. cyt., s. 88. W książce Samorodny teatr w szkole... Kwieciński 
zamieścił bibliografię (polską i zagraniczną) dotyczącą tematu teatru samorodnego.
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Kwieciński odrzucał w praktyce teatru szkolnego metodę polegającą 
na pracy nad gotowym tekstem. W proponowanym przez niego teatrze 
samorodnym grupa uczniów z jednej klasy kolektywnie obmyśla akcję 
(najczęściej biorąc ją z własnego życia) i tworzy jakby scenariusz ramowy 
przedstawienia, rodzaj schematu. Treści widowiska nie spisuje się, ani nie 
układa w dialogu, a grający niczego nie uczą się na pamięć. Zapamięta-
ją tylko ustalony wspólnie szkielet przedstawienia. Następnie odgrywa się 
przyjętą część, dzieląc ją w trakcie gry na akty i sceny. Każdemu członkowi 
zespołu pozostawia się możliwie maksimum swobody pracy twórczej. Reży-
ser nikogo nie krępuje; czuwa tylko nad logicznością i artystyczną stroną 
widowiska. Po kilkakrotnem próbnem odegraniu umówionej treści, podczas 
czego ustala się i uwypukla poszczególne jej momenty, tworząc harmonijną 
całość sceniczną – przedstawienie jest gotowe1263. 

W procesie dorastania dzieci i młodzieży Kwieciński wyróżniał cztery 
fazy rozwojowe: do 7 roku życia, od 7 do 12 roku życia, lata nauki w gim-
nazjum nowego typu i czwarta – faza licealna. Program teatru samorodnego 
skierowany był głównie do dzieci i młodzieży do lat piętnastu1264. Istotą 
tego teatru było nie tylko związanie scen szkolnych z twórczością samej 
młodzieży i umożliwianie jej bezpośredniego przetwarzania wybranych 
treści na akcję dramatyczną oraz elementy przedstawień przy wykorzy-
staniu gotowych utworów artystycznych (pieśni, ballad, bajek, legend, 
obrzędów), ale przede wszystkim wyzwolenie tak zwanego instynktu 
teatralnego1265. Kwieciński realizując koncepcję teatru samorodnego sięgał 
również do własnych doświadczeń; podkreślał, że aby teatr szkolny mógł 
spełnić oczekiwane zadania, musi być związany z planem dydaktyczno-
-wychowawczym szkoły włączając w swoje działania maksymalną liczbę 
młodzieży (niezależnie od wieku) i całe grono pedagogiczne1266. Widać tu 
pewien związek z koncepcją laboratorium Komarnickiego. 

Szczególną pozycję wśród teoretyków teatru szkolnego zapewniła Kwie-
cińskiemu wydana w 1933 roku praca „Samorodny teatr w szkole. Rzecz 
o instynkcie dramatycznym u dzieci i młodzieży”. W książce autor, powołu-

1263 Z. Kwieciński, dz. cyt., s. 6.
1264 Por.: E. Łęgawa-Szelągowska, Z dziejów teatru szkolnego (3), „Scena 1999/2000, nr 9, 

s. 16.
1265 Zdzisław Kwieciński wyjaśniał później, że termin „instynkt” w odniesieniu do pewnych 

specyficznych objawów ruchowo-ekspresyjnych u dzieci i młodzieży mających charakter 
teatralny użył tylko tymczasowo i prowizorycznie. [...] Pisał: Użyłem jednak tego terminu 
ponieważ nie dysponowałem innym, lepszym i pozatem uległem pewnej sugestii, gdyż 
już w r. 1914 wprowadził to pojęcie do pedagogiki E. W. Curtis w książce „The dramatic 
instinct in education” [...] mam wrażenie, że jeśli chodzi o „teatralne” formy ekspresji 
dziecka czy młodzieńca, należałoby mówić raczej o popędzie i skłonnościach a nie o ce-
lowych automatyzmach. Por.: Z. Kwieciński, W odpowiedzi moim recenzentom, „Teatr 
w Szkole” 1936, nr 8–9, s. 237. 

1266 Por.: Z. Kwieciński, Samorodny teatr szkole..., s. 33–34.
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jąc się na doświadczenia pedagogiki zagranicznej (m. in. na teorię zabawy 
Karola Grossa) postuluje, by w pracy szkolnej rozwijać i wykorzystywać 
wrodzony instynkt (zmysł) dramatyczny młodzieży. Metodą realizacji tych 
postulatów miała być dramatyzacja, czyli ujmowanie pewnej treści w akcję, 
w szereg potęgujących się i rosnących crescendo etapów, trzymających 
stale w napięciu uwagę widza aż do momentu szczytowego, po którym 
musi nastąpić szybkie jej rozwiązanie. Aby udramatyzować zdarzenia, nie 
wystarczy przedstawić je w formie dialogów i scen; muszą one ponadto 
odpowiednio po sobie następować. Terminem „teatralizacja” Kwieciński 
posługuje się w znaczeniu – inscenizacja1267. Doskonałym środkiem do tego 
celu miał być, jego zdaniem, „teatr samorodny”. Teatr, którego istota spro-
wadzałaby się do improwizacji. Kwieciński opisuje własne doświadczenia 
w tej dziedzinie, a także porusza zagadnienia teatru samorodnego jako 
swoistej metody profilaktyki i terapii psychicznej. Kwieciński przypominał, 
że pewne próby teatru samorodnego pojawiały się już wcześniej i w Polsce, 
w widowiskach szkolnych inscenizowanych pod kierownictwem Jędrzeja 
Cierniaka – w opracowanej przez niego wspólnie z uczniami inscenizacji 
bajki Mickiewicza1268 i „Wesela Krakowskiego”1269. W 1930 roku Jędrzej 
Cierniak wystawił w Seminarium Rolniczym w Sokołówku baśń ludową 
„O jednym żołnierzu, co posed w świat”, w której – zdaniem Kwiecińskiego 
– już w pełni wykorzystywał koncepcję teatru samorodnego. Kwieciński 
krytykował jednak zawężanie tej koncepcji przez Cierniaka do etnografii. 
Uważał, że obyczaj i twórczość ludowa nie wiąże się bezpośrednio z dozna-
niami i przeżyciami młodzieży, która nie czuje obrzędu. Sądził ponadto, że 
karmienie młodzieży wyłącznie, a choćby przeważnie folklorem musiałoby 
w niej wywołać niewłaściwe zrozumienie i odczucie współczesnej rzeczy-
wistości polskiej1270. W swej pracy Kwieciński odwoływał się również do 
doświadczeń Lucjusza Komarnickiego1271. Za polskiego prekursora teatru 
samorodnego Kwieciński uznawał też Stanisława Bazińskiego, którego 
realizacje sceniczne w Szkole Instruktorów Teatralnych w 1923 i 1924 
w Warszawie pokrywały się z założeniami autora „Samorodnego teatru 
w szkole”1272. 

Według Kwiecińskiego psychice młodzieży starszej odpowiada zwłaszcza 
teatr tradycyjny (sięgający do wielkiego repertuaru) i dlatego podkreślał, 

1267 Por.: tamże, s. 31.
1268 Por.: J. Cierniak, Próba teatru dzieci, opartego na czytanej w szkole bajce Mickiewicza 

„Przyjaciele”, „Teatr Ludowy” 1923, nr 6, s. 88–91.
1269 J. Cierniak, Wesele krakowskie (uwagi inscenizacyjne), „Teatr Ludowy” 1926, nr 10, 

s. 170–171. Treść utworu Wesele krakowskie: „Teatr Ludowy” 1926, nr 3, nr 4, nr 5, 
nr 7–8 i nr 9.

1270 Por.: Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole..., s. 37.
1271 Por.: tamże, s. 32.
1272 Por.: tamże, s. 34.
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że mimo – jego zdaniem – odtwórczego charakteru, teatr ten wyzwala 
wiele wartości związanych z kształtowaniem osobowości wychowanka. 
Dopuszczał więc możliwość organizowania przedstawień sztuk z repertuaru 
klasycznego. Uważał, że choć posiada on mniej wartości dydaktycznych, 
to jednak na pewno wychowuje, uczy żyć w społeczności, sublimuje 
uczucia estetyczne. W czasie wykonywania dzieł klasycznych młodzież 
wypracowuje wiele pomysłów reżyserskich, co jest niewątpliwą korzyścią 
w nauczaniu. Najważniejszą zaś zaletą wystawiania sztuk z repertuaru 
tradycyjnego (klasycznych) jest możliwość zetknięcia się młodzieży z goto-
wym dziełem artystycznym w sposób bezpośredni (wykluczając oczywiście 
„dzieła” w postaci różnych komedyjek domorosłych autorów). Osiągnięcie 
wrażliwości estetycznej – według Kwiecińskiego – jest jednym z najważ-
niejszych celów pedagogicznych1273. 

Zdzisław Kwieciński, a później np. Zofia Karłowska, wyrażali niemal 
identyczne stanowisko w sprawie repertuaru co Komarnicki, który re-
pertuar teatrów szkolnych wiązał bezpośrednio z poszczególnymi fazami 
rozwojowymi dzieci i młodzieży. Kwieciński zamiast tzw. wielkiego re-
pertuaru proponował przygotowywanie drobnych utworów, dających się 
w warunkach szkolnych łatwo zanalizować i ująć w formę inscenizacji 
bądź recytacji zespołowej. 

Podobnie jak wcześniej Polewka, Kwieciński powtarzał, że pracę w te-
atrze szkolnym należy zacząć od inscenizacji zabaw w sklep1274, szkołę, 
dom, następnie przejść do grania zdarzeń z życia klasy i szkoły, a dopiero 
po tym przejść do odtwarzania samodzielnie wybranych tematów. Zwra-
cał uwagę na to, by na każdym etapie inscenizować jakąś rozwijającą się 
akcję. Kolejnego kroku w dziecięcej twórczości teatralnej upatrywał w in-
scenizowaniu bajek. Formami teatru samorodnego – zdaniem Kwieciń-
skiego – były również różnorodne gry, szarady i wyrazy oraz inscenizacje 
sądów, które rozwijały się wówczas głównie w świetlicach1275. Do zalet 
teatru samorodnego Kwieciński zaliczał rozwijanie logicznego myślenia 
i fantazji, ćwiczenie przytomności umysłu, spontanicznego działania, na-
bywanie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, rozwiązywania 
trudnych, niespodziewanych pomysłów, ćwiczenie „szermierki słowne-
j”1276. Wskazywał na możliwości terapeutyczne teatru samorodnego: Jeżeli 
teatr szkolny przyczyni się choć w części do przezwyciężenia w uczniach 
autyzmu, jeżeli wyrwie niektórych z introwertywnego wpatrywania się [...] 

1273 Por.: tamże, s. 5–6; por. też:. T. Sivert, Teatr szkolny i jego rola wychowawcza, „Polonista” 
1947, z. 1–2, s. 17.

1274 Kwieciński nawiązuje tu m.in. do teorii Henryka Rowida. Por.: E. Krochmalska-Gawro-
sińska, dz. cyt., s.50.

1275 Por.: Kwieciński, dz. cyt., s. 35–38; por. też: T. Malinowski, Gry udramatyzowane, „Teatr 
Ludowy” 1932, nr 3–4, s. 28–31.

1276 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 76.
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w siebie, jeżeli da im poczucie jedności i konieczności kontaktu socjalne-
go – to jedno z jego zadań będzie całkowicie spełnione1277. W koncepcji 
teatru samorodnego najważniejszą rolę odgrywała praca przygotowawcza 
i jej organizacja, końcowy wynik pracy i sukces artystyczny pełniły rolę 
drugorzędną. Praca wychowawcy w zespole teatralnym daje możliwość 
lepszego poznania uczniów. 

Według Kwiecińskiego odbiorcami sztuk przygotowanych przez dzieci 
w żadnym wypadku nie powinni być dorośli widzowie; ich obecność 
jest czynnikiem demoralizującym dziecko. Sława [...] działa destrukcyjnie 
i zachęca do spoczynku na laurach, budzi próżność, osłabia wolę i chęć 
pracy1278. Odbiorcami samorodnych przedstawień mogły być natomiast 
dzieci z innych klas, z tym zastrzeżeniem, by różnice wieku między wy-
konawcami a widzami nie były zbyt duże. 

Zdzisław Kwieciński był zwolennikiem wykorzystywania dramatyzacji 
głównie w czasie lekcji, ale i w jego założeniach miała się ona później stać 
jednym z elementów akademii lub innych imprez szkolnych. W tej sferze 
proponował jednak pewne zmiany, dążąc do zerwania z szablonowością 
podczas uroczystości szkolnych. Zdaniem Michalskich wyznawał on pogląd 
Jana Nepomucena Millera, wedle którego w teatrze nie powinno być mowy 
o jakichś dwóch światach – działającym i przyglądającym się, aktorze 
i widzu: jest tylko jedność stającego się, dzięki uczestnictwu i współdziała-
niu wszystkich, misterium1279. Kwieciński wszelkie obchody proponował 
organizować w sposób niekonwencjonalny – najlepiej w formie ogniska. 
Uważał, że kiedy wszyscy zasiądą w kręgu, możliwe stanie się radykalne 
zerwanie z podziałem na scenę i widownię. Członkowie zespołu teatralne-
go są w tej sytuacji nie tyle aktorami, ile animatorami uroczystości, którą 
pod ich kierunkiem tworzą wszyscy uczestnicy obchodów danej rocznicy, 
wydarzenia czy święta1280. 

Praca Kwiecińskiego spotkała się z życzliwym przyjęciem przez więk-
szość środowisk pedagogicznych. Zauważono ją na łamach najważniejszych 
czasopism pedagogicznych i innych podejmujących zagadnienia teatru 
amatorskiego a nawet zawodowego1281. 

Dowodem wzrostu zainteresowania teatrem samorodnym był zorgani-
zowany przez Towarzystwo Oświaty Dorosłych Powiatu Warszawskiego 

1277 Z. Kwieciński, Samorodny..., s. 83.
1278 Tamże, s. 69.
1279 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 71; por.: J. N. Miller, Zaraza w Grenadzie. Rzecz 

o stosunku nowej sztuki do romantyzmu i modernizmu w Polsce, Warszawa 1926, s. 56.
1280 Por.: Z. Kwieciński, W poszukiwaniu nowych form obchodów uroczystości państwowych, 

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1937, s. 219–221; por.: 
I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 71.

1281 Por.: Pokłosie wydawnicze. Wydawnictwa Teatrów Ludowych, Teatr Ludowy” 1934, 
nr 1–2, s. 18–19.
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konkurs na inscenizację, ogłoszony w marcu 1933 roku. Organizatorzy 
konkursu stawiali sobie za cel zachęcenie uczestników świetlic do czyta-
nia gazet, rozwiązywania szarad, oraz tworzenia obrazów scenicznych1282. 

Pojawiały się jednak i głosy krytyczne. Józef Mirski omawiając na 
łamach „Teatru w Szkole” książkę Kwiecińskiego doceniał jej znacze-
nie, wskazywał jednak, że główny błąd autora polegał na utożsamianiu 
„instynktu teatralnego” z „instynktem dramatycznym”, których to pojęć 
używa autor często zamiennie. Mirski wyrażał też obawę, czy w ogóle 
pojęcie „teatr samorodny” nie jest sprzeczne samo w sobie: o ile bowiem 
teatr ten jest naprawdę „samorodny”, o tyle nie wydaje się być „teatrem”, 
a o ile zaś jest „teatrem”, przestaje być – jak się zdaje – „samorodnym”. 
Autor omówienia przyznaje „samorodności” szereg walorów, ograni-
cza jednak jej zakres i w związku z tym zasięg „teatru samorodnego”, 
sprowadzając go mianowicie głównie do roli „dramatyzacji” w sensie 
dydaktycznym oraz do sporadycznych „zabaw”, nie sądził jednak, by 
„teatr samorodny” powołany był do zastąpienia wszelkich innych arty-
stycznych form teatru szkolnego; te bowiem również posiadają swoiste 
wartości wychowawcze1283. 

Do krytyków pracy Kwiecińskiego należeli też Jan Lorentowicz1284 oraz 
Stefan Papée, który w recenzji1285 zarzucił autorowi „Samorodnego teatru 
w szkole” między innymi to, że przytoczone przez niego eksperymenty są 
mało przekonywające. Jego zdaniem Kwieciński nie uzasadniał w sposób 
dostateczny tezy, że proponowane przez niego inscenizacje i „ruchowiska” 
zawierają więcej wartości wychowawczych i artystycznych niż znana już 
metoda Komarnickiego polegająca na laboratoryjnym opracowaniu piose-
nek czy wierszy. Papée, będący zwolennikiem teorii Komarnickiego, sądził, 
że koncepcja Kwiecińskiego zubaża środki wychowawcze teatru szkolnego, 
gdyż pozbawia młodzież zbiorowego, celowego wysiłku artystycznego, 
jaki daje praca w laboratorium teatru nieimprowizowanego. Uważał, że 
obcowanie młodzieży z utworami znakomitych pisarzy daje uczniom sil-
niejsze podniety niż teksty pisane przez młodocianych improwizatorów. 
Dostrzegł, że propozycje Kwiecińskiego mogą dotyczyć tylko młodszych 
dzieci, dlatego też teatr samorodny w pracy ze starszą młodzieżą okaże się 

1282 Por.: W świetlicach Towarzystwa Oświaty Dorosłych, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1933, 
nr 2, s. 49; Z Towarzystwa Oświaty Dorosłych powiatu warszawskiego ul. Kopernika 
30. Konkurs inscenizacji i dramatyzacji, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1933–4, nr 2, 
s. 73–74; por. też: Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole.., Warszawa 1933, s. 37–38.

1283 Por.: J. Mirski, Z. Kwieciński, Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dramatycz-
nym u dzieci i młodzieży (recenzja), „Teatr w Szkole” 1934/35 nr 4, s. 90–95.

1284 J. Lorentowicz, Kwieciński Zdzisław: Samorodny teatr, „Nowa Książka” 1934, z. IX, s. 407.
1285 Por.: S. Papée, Zdzisław Kwieciński. Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dra-

matycznym u dzieci i młodzieży, Warszawa 1933 (recenzja), „Chowanna” 1936, z. 4, 
s. 180–182.
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niewłaściwy. Zdaniem Papéego również podkreślany przez Kwiecińskiego 
negatywny wpływ widowni jest przesadzony1286. 

Zdaniem Jana Lorentowicza „samorodność” w koncepcji Kwiecińskie-
go jest tylko odpowiednikiem szkolnej wersji komedii dell`arte, w której 
reżyser ostatecznie weryfikuje pomysły akcji podawane przez dzieci. Lo-
rentowicz podważał przyjętą przez Kwicińskiego interpretację „instynktu 
dramatycznego”. Widzi on „instynkt dramatyczny” u dzieci wówczas, gdy 
ten instynkt jest tylko potrzebą gry i zabawy, ogólna u wszystkich dzieci 
a nawet u zwierząt. Przebieranie się dzieci, udawanie zwierząt lub ludzi 
starszych jest potrzebą gry a nie ma nic wspólnego z wrodzonym rzekomo 
„instynktem dramatycznym”1287. Według Lorentowicza teatr samorodny p. 
Kwiecinskiego nie stanie się przygotowaniem „do późniejszego samodziel-
nego życia”, ale może wytworzyć apetyty sceniczne u ludzi niezdolnych 
i powiększyć ilość proletariatu aktorskiego1288. Sądził on, że „samorodny 
teatr” szkolny z reżyserem może tylko popsuć istotę wolnej zabawy a „zdol-
ności odczuwania stanów psychicznych osób drugich” – nie powiększy1289. 

Zaproponowane przez Kwiecińskiego założenia teoretyczne teatru sa-
morodnego nie zostały powszechnie przyjęte. Zdarzało się, że określeniem 
„teatr samorodny” niektórzy pedagodzy określali teatr szkolny w ogóle. 
Maria Ostrowska pisząc artykuł na temat teatru samorodnego w szkole 
nawet nie wspomina o Zdzisławie Kwiecińskim i Adamie Polewce jako 
autorach i twórcach tej idei w Polsce, odwołując się jedynie do poglądów 
Komarnickiego i Papéego1290. 

Ostrowska wskazuje trzy źródła repertuaru dla teatru samorodnego 
(w istocie szkolnego w ogóle). Pierwsze z nich polegać miało na sięganiu 
do skarbnicy naszego folkloru. Inscenizacje obrzędów weselnych, dożynko-
wych, świątecznych mogą prócz teatrów ludowych [...] znaleźć znakomite 
zastosowanie. W teatrze szkolnym najmniejszego nawet miasteczka. Szcze-
gólnie tam. Młodzież bowiem prowincjonalna pozostaje w najsilniejszym 
kontakcie z terenem regionalnym, w przeważnej części rekrutuje się z ludu, 
zna więc z autopsji piękne, wzruszające i głęboko symboliczne misteria 
słowiańsko-chrześcijańskie polskiego chłopa. Ponadto inscenizacje o typie 
folklorystycznym mogą spełniać [...] doniosłą rolę propagandową wśród – 

1286 Por.: S. Papée, dz. cyt., s. 180–182.
1287 J. Lorentowicz, dz. cyt., s. 407.
1288 Tamże.
1289 Tamże.
1290 Por.: M. Ostrowska, Samorodny teatr szkolny, „Polonista” 1938, z. II, s. 49. Podobnie 

wcześniej, w 1937 roku dr Aker-Akrzyński, w którego poglądach widać wyraźne wpływy 
Lucjusza Komarnickiego i Zdzisława Kwiecińskiego, nie wspomina o swych poprzed-
nikach a odwołuje się bezpośrednio do metody projektów i poglądów dr Decrolego 
z Belgii. Por.: Dr Aker-Akrzyński, Zagadnienie teatru szkolnego i teatru dla młodzieży, 
„Polonista” 1937, s. 129–133. 
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samego ludu1291. Inscenizacje regionalne mogą być wykorzystywane w pracy 
nauczycieli języka polskiego, geografii i historii1292. 

Zdaniem Ostrowskiej kolejnym źródłem repertuaru powinna być wielka 
twórczość poetycka narodowa i obca. Niesie ona jednak ryzyko wynikające 
z braku doświadczenia życiowego młodzieży, co utrudnia jej zrozumienie 
i przeżycie opracowywanych utworów. Z repertuaru poetyckiego – jej 
zdaniem – na sukces artystyczny liczyć mogą sztuki wyrażające duszę 
zbiorowości, bez zdecydowanie pierwszoplanowych postaci, lub poema-
ty o charakterze baśniowym, mitycznym. Wchodziłaby więc w rachubę 
„Odprawa posłów greckich”, „Lilla Weneda’, „Legenda”, „Wesele”, „Noc 
listopadowa” itp. Nie zachodzi tu poważniejsza obawa przed „popisami” 
protagonisty i jego, nieuświadomionym może, wynoszeniem się nad resztę 
współgrających1293. Jako trzecie źródło repertuaru Ostrowska proponowała 
– nie była w tym oryginalna – sztuki, których tematem byłyby środowisko 
i tradycja szkoły. Wskazywała, by ich autorzy pisali je z myślą o młodzieży 
oraz jej możliwościach scenicznych1294. 

Pod wpływem Zdzisława Kwiecińskiego, ale również kontynuując linię 
Komarnickiego oraz w wyniku własnych doświadczeń, wielu pedagogów 
coraz częściej wprowadzało metody teatralne w czasie zajęć lekcyjnych. 
Oczywiście – niektóre z nich były dyskusyjne. Natalia Zarembina widząc, 
że młodzież miewa problemy z pamięciowym opanowaniem tekstu, za-
proponowała „inscenizację samorzutną”, czyli pozwalała młodzieży na od-
chodzenie od tekstu oryginału i zgadzała się, by ta mówiła tekst własnymi 
słowami1295. Na bazie doświadczeń szkolnych pisała, że metoda taka daje 
dzieciom wielostronną możność wyżycia się artystycznego, pobudzając je 
do wysiłku literackiego (przystosowanie utworu do sceny), krasomówczego 
(swobodny układ dialogu) oraz zaostrzając ich pomysłowość reżyserską 
i organizacyjną1296. Niestety, nie znamy przykładów takich inscenizacji, 
ale zachodzi obawa, że w wielu wypadkach odchodzenie od tekstu – lub, 
mówiąc inaczej, jego „poprawianie” – mogło prowadzić do jego zubożenia. 
Jednym zaś z celów, na który w pracy w teatrze szkolnym zwracali uwagę 
już jezuici, jest właśnie ćwiczenie pamięci! 

Autorzy publikacji na temat samorzutnej twórczości uczniowskiej po-
szerzali zakres teatru samorodnego, włączając do niego improwizowane 
zabawy teatralne. Mogły one być traktowane jako wzbogacające proces 
dydaktyczny lub jako wprawki w kółku teatralnym. Największą popularno-

1291 M. Ostrowska, dz. cyt., s. 48.
1292 Por.: tamże, s. 50.
1293 Tamże, s. 51.
1294 Por. tamże, s. 52.
1295 Por.: N. Zarembina, Inscenizacja samorzutna, „Teatr w Szkole” 1934/35, nr 3, s. 55–56.
1296 Tamże, s. 55.
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ścią cieszyły się gry dramatyzowane, inscenizacje szarad i wyrazów, „Żywa 
Gazeta” i sądy inscenizowane. 

Gry dramatyzowane – według Tadeusza Malinowskiego – stoją na po-
graniczu zabawy i właściwej pracy teatralnej. Wychowawca ogranicza się 
do podania tematu albo schematu pewnej sytuacji. Zadaniem dzieci jest 
rozwinąć problem i zainscenizować go1297. 

W czasie szarad korzystano z przysłów, których treść przekładano na 
pantomimę. Malinowski proponował, by przystępując do teatralizacji, po-
dzielić zespół na dwie grupy, z których jedna miała przygotować i odegrać 
scenkę, druga – odgadnąć jej treść. Zespół inscenizujący powinien przejść 
do innego pomieszczenia w celu wyboru przysłowia i znalezienia sposo-
bu jego teatralnego wyrażenia. Następnym etapem było odegranie treści 
przysłowia przed grupą zgadujących1298. 

Zwracano uwagę, by tematy formułować i przedstawiać dzieciom nie 
w postaci suchych nagłówków prasowych, lecz w sposób na tyle sugestywny, 
by poruszały aktywność i fantazję dziecka1299. Przykładem realizacji gry na 
zadany temat jest zabawa „Zgubiono-znaleziono”, prowadzona w czasie 
zajęć dla dzieci w sanatorium w Miedzeszynie przez M. Glińskiego. Wy-
chowawca proponował wprowadzenie do gry: Wczoraj jadąc tramwajem 
zauważyłem przez okno, że jakaś kobieta coś zgubiła. Spostrzegł to jeden 
chłopiec. Tramwaj jechał prędko, toteż nie udało mi się zobaczyć, co sta-
ło się dalej. A może ktoś z was dzieci, wyobraża sobie co stało się dalej?1300, 
a zadaniem uczestników zabawy było wymyślenie dalszego ciągu akcji 
i odegranie proponowanych scen. 

Gliński stosował w czasie zajęć z dziećmi cztery różne metody w grach 
dramatycznych: dialogi, mimiczne gry na podany temat, żywe szarady 
i inscenizacje treści obrazków. Tematy z tych gier to „Otrzymałem list”, 
„Słyszę krzyk o pomoc”, „Zabłądziliśmy”, „Ja przecież żartowałem”, „Zdaje 
mi się, że się znamy”, „Zgubiono – znaleziono”. Zadaniem uczestników było 
wczucie się w daną rolę i odegranie scenki. Większość dzieci biorących 
udział w inscenizacjach miała około dwunastu lat. Starsze mniej chętnie 
uczestniczyły w tej formie pracy teatralnej – bardziej rozwinięty samokry-
tycyzm nie pozwalał im występować bez sumiennego przygotowania1301. 

1297 Cyt. za: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 71–72; por.: W. Regulski, T. Malinowski, 
W. Sosiński, Świetlica, Warszawa 1932, s. 77–78.

1298 Por.: T. Malinowski, Gry udramatyzowane, „Teatr Ludowy” 1932, nr 3–4, s. 28–29; por. 
też: T. Malinowski, Sądy inscenizowane, „Teatr Ludowy” 1932, nr 6, s. 60–62 i nr 7, 
s. 78–80; I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 73.

1299 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 72.
1300 M. Gliński, Prace teatralne. Sanatorium dla dzieci im. Medema w Miedzeszynie, „Teatr 

w Szkole” 1936, nr 6, s. 152; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 72.
1301 Por.: M. Gliński, Sanatorium dla dzieci im. Medema w Miedzeszynie, „Teatr w Szkole” 

1936, nr 6, s. 51; por. też: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego 
w Polsce..., s. 25.
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Autor opisał dwie gry („Pani gruba i pani cienka” i „Wielcy ludzie”) 
oraz przebieg drugiej gry: Dwie osoby X i Y wychodzą, reszta zespoły 
umawia się, że X będzie np. Kopernikiem, a Y Mickiewiczem. Następnie 
X-owi mówi się w tajemnicy przez Y-kiem, że będzie on rozmawiał z Mic-
kiewiczem, Y-kowi zaś, iż będzie rozmawiał z Kopernikiem. Obie osoby 
po wejściu na salę muszą z sobą rozmawiać i zachowywać się tak, jakby 
rozmawiały z postaciami, które im zespół narzucił jako współrozmówców. 
[...] Obaj grający mają tu dwa zadania do rozwiązania: 1) ze sposobu 
zachowania się wobec mnie partnera i z rozmowy z nim wywnioskować 
kim jest, 2) zachowywać się wobec partnera i rozmawiać z nim tak, by 
nie nazywając go po imieniu i nie dając mu grubych domyślników, pomóc 
mu odgadnąć, kim on w danej chwili jest1302. Doświadczenia w pracy Gliń-
skiego wzbogacały dotychczasową działalność teatrów szkolnych o nowe, 
kształcące wyobraźnię i spostrzegawczość młodzieży formy. 

Proponowane przez twórców teatru samorodnego „sądy inscenizowane” 
nawiązywały do tradycji podobnych „inscenizacji” w zakonnych teatrach 
szkolnych w okresie staropolskim. Na przełomie XIX i XX wieku przy-
jęły się też jako jedna z form pracy artystycznej w świetlicach i teatrach 
ludowych. W praktyce teatrów ludowych i teatrów szkolnych w dwudzie-
stoleciu zespoły opracowywały tematy zaczerpnięte z powieści, historii 
lub z życia (np. sąd historyczny nad Szelą). Podkreślano, że struktura 
sądów inscenizowanych powinna oddawać zasady funkcjonowania sądu 
państwowego. Scenariusz rozprawy powinien obejmować: wejście sądu, 
sprawdzenie personaliów oskarżonego, sprawdzenie obecności świadków, 
odczytanie aktu oskarżenia, przesłuchiwanie oskarżonego i świadków, 
wywody ekspertów (w razie potrzeby), mowę oskarżyciela i obrońcy, 
repliki, ostatnie słowo oskarżonego, oddalenie się sądu na naradę, ogło-
szenie wyroku. Zadaniem uczestniczących w inscenizowanej rozprawie 
sądowej był wybór tematu, dobór argumentów, ustalenie następujących 
po sobie zdarzeń, wybór postaci i zainscenizowanie całości. Zalecano, by 
przy opracowaniu inscenizacji brał udział cały zespół oraz by to ucznio-
wie układali teksty przewodu sądowego, zeznań świadków, oskarżonego, 
mowy oskarżyciela i obrońcy1303. 

Jako tematy „sądów” proponowano np. sąd nad kupującymi towary 
zagraniczne zamiast krajowych, nad ciułaczami przechowującymi pie-
niądze w domu zamiast w banku, nad brudasami, niszczycielami drzew, 
niegrzecznymi uczniami, podpowiadającymi, niesolidnymi. Tadeusz Mali-
nowski zwracał uwagę na czynnik wychowawczy tej formy teatralnej. Jego 

1302 W. Regulski, T. Malinowski, W. Sosiński, Świetlica, Warszawa 1932, s. 77–78; por.: 
I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 72.

1303 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 74; S. Iłowski, Taka jest książki moc (Sąd 
nad latarnikiem), sąd inscenizowany w/g noweli H. Sienkiewicza „Latarnik”, Warszawa 
1949, s. 20.
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zdaniem wykorzystywanie sądów inscenizowanych w praktyce świetlicowej 
wytworzyło nawet pewne prawo zwyczajowe (np. niepalenia lub nieśmie-
cenia w świetlicy1304). Stefan Papée wskazywał, że ta forma pracy teatralnej 
młodzieży (obok „konkursów pięknego czytania”, „turniejów poetyckich” 
i tzw. „teatru książki”) może być jedną ze skuteczniejszych form propago-
wania czytelnictwa1305. 

Przedstawienia teatr samorodnego były wprawdzie realizowane przez 
nauczycieli w niektórych szkołach, nie miały jednak takiego zasięgu jak 
inscenizacje i recytacje zespołowe. Teatr samorodny był uprawiany głów-
nie w niższych klasach szkół powszechnych i nie wychodził zazwyczaj 
poza klasę i lekcję szkolną. Do jego entuzjastów i wieloletnich prakty-
ków należało jednak wielu nauczycieli, m. in. Józef Witek i Stanisław 
Naszydłowski1306. 

Helena Tyrankiewiczowa proponowała – zapewne za Komarnickim – 
wykorzystywanie w pracy szkolnego teatrzyku pantomimy1307. Zalecała, by 
wystawiając je rozpoczynać pracę od prostych pantomim (na tle melode-
klamacji). Jako przykład takich przestawień wymieniała utwory: „Na weselu 
Hanki”, „Gdzie idzie pacholę”, „Babunia siwa ma sto lat”. Dalszym etapem 
miały być inscenizacje pantomimiczne, np. „Dziada i baby” Kraszewskiego. 
Jej zdaniem pantomima w wykonaniu dzieci ułatwiała przełamanie w nich 
barier psychicznych oraz umożliwiała nauczycielowi nawiązanie bliższego 
kontaktu z dziećmi1308. W kolejnych publikacjach autorka omawiała kwestie 
wykorzystania teatru (lub raczej zabaw inscenizacyjno-sytuacyjnych) w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej w czasie lekcji, wskazując, że teatr taki 
daje możliwość korelacyjnego ujmowania kilku przedmiotów szkolnych1309. 

Zdaniem Józef Witka organizowanie „teatru na lekcji” powinno być 
jedną z głównych metod pedagogicznych wykorzystywanych w trakcie 
lekcji języka polskiego w klasach młodszych szkoły powszechnej. Witek 
wśród odmian teatralizacji wyodrębniał: czytanie z podziałem na role, 
recytację solową, recytację zespołową, inscenizację, teatrzyk i widowisko. 
Cztery pierwsze uważał za możliwe do wykorzystania w codziennej pracy 

1304 W. Regulski, T. Malinowski, W. Sosiński, Świetlica..., s. 82–88; T. Malinowski, Sądy 
inscenizowane, „Teatr Ludowy” 1932, nr 6, s. 60–62 i nr 7, s. 78–80.

1305 Por.: S. Papée, O sposobach wzbudzania ciekawości do książki, „Praca Szkolna” 1948, 
nr 8, s. 7.

1306 Por.: Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego teatru szkolnego w Polsce..., s. 25.
1307 Pracę teatralną z dziećmi rozpocząć od improwizowania „mimodramatów” (to jest od 

pantomimy) radził już Komarnicki. Por. Z. Kwieciński, Z doświadczeń dawnego..., s. 24; 
por. też. Z. Karłowska, dz. cyt., s. 12.

1308 Por.: H. Tyrankiewiczowa, Pantomina, jako odmiana teatralizacji. Inscenizacja pan-
tomimiczna: Józef Ignacy Kraszewski „Dziad i baba”, Teatr w Szkole” 1934/35, nr 6–7, 
s. 127–129.

1309 Por.: H. Tyrankiewiczowa, Teatralizacja jako jeden ze środków dydaktycznych, „Teatr 
w Szkole” 1934, nr 1, s. 6–10, nr 2, s. 27–30; nr 3, s.52–54; nr 4, s. 73–76.
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dydaktycznej. Pozostałe traktował jako „odświętne”, wymagające żmudnych 
przygotowań w godzinach pozalekcyjnych1310. 

Mimo że przygotowanie inscenizacji było zadaniem trudnym i wyma-
gającym od nauczycieli wiedzy oraz doświadczenia, Witek proponował 
wykorzystywanie teatralizacji już w klasie pierwszej szkoły powszechnej. 
Publikował opisy własnych lekcji prowadzonych metodą „teatru na lekcji”. 
Pisał: Z podanych przykładów widzimy, pisał, że teatralizacja w pierwszych 
dniach pobytu dziecka w szkole jest zabawą nie tylko o charakterze od-
twórczym, ale i w dużym stopniu twórczym. To, co robimy, nie zjawia się 
nagle, jako gotowa forma teatralna, ale stopniowo rozwija się i przybiera 
w dalszej pracy coraz to właściwszy obraz artystyczny. Nie zjawia się ona 
samodzielnie, ale jest wpleciona jako żywa cząstka do programu pracy 
z najmłodszymi w tych i następnych dniach. Służy do rozruszania dzieci 
i rozbrojenia ich ze stanu bojaźni i nieśmiałości, czyli jest skutecznym 
środkiem osiągania zaufania dzieci do szkoły i pracy w niej. Pozwala pro-
wadzić rozmowę nie w sposób banalny, ale oryginalnie interesujący na te 
tematy, które trzeba poruszać i omawiać z dziećmi. Umożliwia poznanie 
nauczycielowi pewnych indywidualnych właściwości dzieci, zaznacza-
jących się w ich sferze odczuwania, wyobrażeń, skojarzeń i reakcji oraz 
zdolności twórczych i odtwórczych w udawaniu sytuacji i postaci. Pozwala 
dzieciom odczuć prawdę artystyczną drobnych utworów dziecięcych. Przez 
odtwarzanie tej prawdy siłą rzeczy dzieci posługują się żywą, naturalną, 
prostą i obrazowa mową. (...) 

Poza tymi właściwościami i wartościami w pierwszych dniach pracy 
z dziećmi najmłodszymi ma ona walory metodyczne i dydaktyczne. (...) 
Ponadto od razu przygotowujemy materiał inscenizowany do wykorzysta-
nia w porankach niedzielnych, o ile je szkoła organizuje. Już małe dzieci 
mogą wziąć w nich udział1311. W czasopiśmie „Życie Szkolne” Józef Wi-
tek zamieścił przykład wykorzystania „teatrzyku z głowy” w czasie lekcji 

1310 Por.: J. Witek, Zagadnienie teatralizacji w klasie I-szej, „Życie Szkolne” 1933, nr 12, 
s. 114–116; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 37. (Michalska podaje imię 
Jan Witek; podobnie Z. Karłowska w bibliografii w pracy Wychowawcze wartości teatru 
szkolnego, s. 82). Z. Kwieciński w artykule Z doświadczeń teatru szkolnego w Polsce.., 
również podaje imię Witka Jan. Tymczasem w przypisie do tekstu Zagadnienie insceni-
zacji w programie języka polskiego Józef Witek pisze: porównaj z moją rozprawą w „Ży-
ciu Szkolnym” pt. Zagadnienie teatralizacji w klasie I-szej, nr ze stycznia 1933 r., oraz 
z lutego, marca i kwietnia 1934 r. W artykułach wspominanych przez Witka w „Życiu 
Szkolnym” rzeczywiście występuje imię Jan. W tekście podpisanym J. Witek: O teatrzyk 
„z głowy” w szkole powszechnej, „Życie Szkolne” 1932, nr 6 (112), s. 270–276, autor 
powołuje się na swój tekst: O inscenizacyjne opracowanie czytanek, „Życie Szkolne” 
1931, z. 1). Przy nazwisku Witek pojawia się więc inicjał imienia, imię Jan i imię Józef. 
Moim zdaniem zawsze chodzi o tę samą osobę.

1311 J. Witek, Z pierwszych dni pracy w klasie I. (Przykłady teatralizacji i wskazówki meto-
dyczne, „Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 13, s. 611, 612.
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języka polskiego w klasie IV. Do omówienia humoreski Fredry „Cygan 
i Baba” wykorzystał zainteresowanie dzieci Cyganami1312. Zdaniem autora 
improwizowane dramatyzacje w czasie lekcji stwarzają uczniom dodatkową 
motywację do nauki. Wśród ważniejszych celów, jakie można osiągnąć tą 
metodą, autor wymienił również wzbogacanie słownictwa, umiejętności 
stylistycznych i głębsze poznanie dzieł literatury. 

Zofia Karłowska, podobnie jak wcześniej Kwieciński1313, zalecała wy-
korzystywanie teatru szkolnego na lekcjach języka polskiego, historii 
literatury, łaciny, greki i obcych języków nowożytnych, a także historii. 
Uważała, że przedmiotem, którego związek z teatrem szkolnym powinien 
być wyjątkowo ścisły, jest historia. Proponowała, by zamiast wystawiania 
istniejących dramatów młodzież adaptowała na scenę historyczną powieść 
lub nowelę. Jej zdaniem udramatyzować można również urywek z kroniki, 
z pamiętników lub listów wielkiego męża (...) Czasami sięgnąć trzeba do 
pełnego wydania kroniki Galla dla zainscenizowania uczty u Chrobrego, 
Kadłubka, jeśli chodzi nam o historię Wandy czy o sąd Mieszka Starego, ale 
bardzo często wystarczą po prostu Wypisy i w ogóle specjalne wydawnictwa 
do użytku szkolnego. Tak np. Teksty źródłowe zawierają bogaty materiał 
do zainscenizowania czegoś z powstania listopadowego lub styczniowego. 
(...) Przy obchodzie na cześć wielkiego męża możemy zainscenizować 
najważniejsze momenty z jego życia wyłącznie na zasadzie jakiejś po-
święconej mu monografii, kiedy indziej dosłownie powtarzamy na scenie 
jego powiedzenia wzięte ze źródła1314. Zdaniem Zofii Karłowskiej teatr 
szkolny miał doniosłe znaczenie dla nauczania historii literatury. Dzięki 
przedstawieniom szkolnym młodzież zyskiwała możliwość bezpośredniego 
kontaktu z arcydziełami literatury1315. Według autorki teatr ten daje mło-
dzieży możliwość zastosowania tego, co uczeń zdobył w klasie, a przede 
wszystkim poznanie metody dramatycznej (analizy dramatu, określania 
charakteru osób i ustalania następstwa wypadków). Przerabiana przez 
uczniów powieść lub grana sztuka, choćby we fragmentach, utrwala się 
świetnie w ich pamięci1316. Według Karłowskiej teatr szkolny uczył również 
młodzież retoryki. Pisała: Stary Kwintylian twierdził, że aby przemawiać 
z natchnieniem, trzeba mieć przed sobą licznie zgromadzoną publiczność 
[...] i dlatego przemówień przed akademiami nie zastąpią ćwiczenia na 
lekcjach lub pogadanki1317. Zofia Karłowska za niezwykle ważną uważała 
samodzielną pracę twórczą ucznia, wyrabiania i kształtowania u młodzieży 

1312 Por.: J. Witek, O teatrzyku „z głowy” w szkole powszechnej, „Życie Szkolne” 1932, z. 6, 
s. 270–276; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 69.

1313 Por.: Z. Kwieciński, dz. cyt., s. 88–89.
1314 Z. Karłowska, Wychowawcze wartości teatru szkolnego, Poznań 1937, s. 51.
1315 Por.: Z. Karłowska, dz. cyt., s. 48.
1316 Por.: tamże, s. 47–48.
1317 Tamże, s. 49.
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zdolności dramaturgicznych. Jej zdaniem, już pierwsze widowiska, na które 
uczęszcza przyszły autor dzieł scenicznych, stają się dla niego doniosłą 
pobudką do samodzielnej twórczości. Młodzi twórcy widząc później swoje 
własne utwory na scenie, współpracując z reżyserem i aktorami, mogą 
rozwinąć swój talent, wytworzyć swój własny styl. Karłowska sądziła, że 
praca przy układaniu dramatów przyniesie największe efekty, gdy będzie 
wykonywana pod kierunkiem nauczyciela. Podkreślała, że wspólne redago-
wanie tekstów w klasie jest zalecane przez nowe programy1318. Proponowała 
też wprowadzenie samodzielnego układania dramatów jako wypracowa-
nia z języka polskiego. Jej zdaniem, świetną formą jest wspólne pisanie 
dramatów przez uczniów, którzy mogą też układać utwory dramatyczne 
lub przerabiać na scenę powieści na zebraniach kółek literackich. Tego 
samego może się podjąć i odrębna organizacja uczniowska, wystawiając 
samodzielnie sztuki sceniczne1319. 

Karłowska twierdziła, że byłoby błędem, gdyby młodzież grała tylko 
sztuki z wielkiego repertuaru. Uważała, że repertuar teatrów szkolnych po-
winno się wzbogacić o poruszające ważne problemy społeczne sztuki dla 
teatrów amatorskich (np. Margerta) i niektóre sztuki współczesne, a nawet 
sztuki pisane przez samych uczniów lub zespół uczniowski1320. 

Jan Kulpa, który inscenizował z uczniami klasy V czytankę „Jako po-
wstało Podhale” Orkana, podkreślał, że inicjatywa przeróbki tej legendy na 
przedstawienie wyszła od dzieci1321. Kulpa nie był oryginalnym pisząc, ze 
inscenizacja (dramatyzacja) jest naturalną formą wypowiadania się dzieci. 
Dziecko jest i pragnie być nie tylko autorem, lecz także aktorem. Przema-
wiają za tym duże zdolności naśladowcze dziecka, przez które jakże wiele 
w życiu zdobywa, przemawia za tym wszechstronność estetycznych przeżyć 
dziecka, nie ograniczającego się, jak dorośli, do jednej sfery, a więc albo do 
muzyki, albo do śpiewu, albo do rzeźby (wytwarzanie kontemplacji), lecz 
chcącego ogarnąć wszystkie te i dalsze dziedziny sztuki1322. 

Zdaniem Kulpy inscenizacja umożliwia nauczycielowi głębsze wniknięcie 
w psychikę dziecka, ukazuje stopień zrozumienia poznanej treści i stopień 
jego do danej treści dystansu; pomaga poznać zakres krytycyzmu dziecka. 
Inscenizacja jest też świetnym sprawdzianem sił i poziomu całej klasy, 
o ile była wykonana z udziałem całego zespołu uczniów. Autor podkreślał 
kształcące cele inscenizacji, która – jego zdaniem – rozwija wśród młodzie-
ży spostrzegawczość, zmuszając do zajmowania się drobnymi, pozornie 
mało znaczącymi, sprawami, które jakże często rzucają zupełnie odmienne 
światło na postaci, zdarzenia; kształci rozumowanie, ukazując związek, 

1318 Por.: tamże, s. 46.
1319 Por.: tamże, dz. cyt., s. 45–47.
1320 Por.: tamże, s. 35.
1321 Por.: J. Kulpa, Zagadnienie inscenizacji w szkole powszechnej, „Chowanna” 1938, s. 175.
1322 Tamże, s. 179.
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nieraz tajemny, wypadków; rozwija wyobraźnię, ukazując jej wyraziście 
pewne obrazy, domagając się środków ich odtwarzania; rozwija słownictwo 
dzieci, każąc dobierać w każdej sytuacji słowa najodpowiedniejsze; rozwija 
wreszcie krytycyzm, zmuszając do wybierania spośród różnych projektów, 
pomysłów najwłaściwszych. Inscenizacja wyzwala i zużytkowuje śpiewacze, 
rysunkowe, ruchowe i słowne możliwości dziecka1323.

Kulpa zwracał uwagę przede wszystkim na cele kształcące i wycho-
wawcze teatralizacji. Część autorów podkreślała głównie jej cele arty-
styczne i rozrywkowe. Należała do nich m. in. Wiesława Banaszewska, 
która uważała, że w czasie lekcji cele artystyczne można osiągnąć przez 
inscenizowanie utworów poetyckich lub wprost scenicznych. Poczucie tej 
wartości zdobywa się przez wykształcenie intuicji artystycznej i sprowadze-
nie jej na teren kulturalnej świadomości1324. Mimo tego jednak, że wielu 
inicjatorów scen uczniowskich brało pod uwagę również cele artystyczne, 
to – zdaniem Banaszewskiej – z powodu częstych braków umiejętności 
i właściwych środków działania ich nie przynosiły oczekiwanych efektów. 
Domagała się więc, by praca artystyczna była prowadzona pedagogicznie, 
to znaczy rozwijała stale i konsekwentnie smak artystyczny dziecka, pro-
wadząc w przyszłości do podniesienia poziomu polskiej sztuki i kultury. 
Uważała, że w czasie pracy nad inscenizacją najważniejsza jest systema-
tyczność, nauczyciele zaś powinni koncentrować swą uwagę głównie na 
rozumieniu i odczuwaniu przez uczniów opracowywanego materiału. 
Proponowała, by pierwszym etapem pracy nad inscenizacją było ćwiczenie 
wymowy (dykcji), za ważne w tej dziedzinie uważała postawienie głosu; 
pisała, że należy przynajmniej zwrócić uwagę dzieciom jak bardzo głos 
ich jest tępy, trywialny, niegiętki, krzykliwy tam, gdzie chodzi o jego siłę 
– a już tym samym nauczy się je zastanawiać i słuchać własnego głosu. 
Początkowo dzieci miały tylko recytować wiersze i stopniowo przechodzić 
do bardziej złożonych form inscenizacyjnych. Kolejnymi etapami miała być 
recytacja chóralna i dramatyzacja, która jej zdaniem polegała na wydziele-
niu z wiersza osób działających, co nadaje mu większą akcję i pomaga do 
zrozumienia i analizy treści. Inscenizacja miała być zwieńczeniem prac. 
Banaszewska wypowiadała się też w kwestii repertuaru, krytycznie ocenia-
jąc pojawiające się wówczas na rynku księgarskim różnorodne komedyjki. 
Nie była jednak w tym względzie rygorystyczna, uważając, że część z nich, 
prosta i bezpretensjonalna, a przy tym nie pozbawiona pewnych wartości 
literackich, może znaleźć zastosowanie. Jej zdaniem, zaletą tych utworów 
była ich sceniczność oraz to, że utwory te są stosunkowo łatwe do wysta-
wienia. Posługując się przykładem własnej inscenizacji szkolnej na Boże 

1323 Tamże, s. 179–180.
1324 W. Banaszewska, Inscenizacja utworów poetyckich jako jedna z form wychowania ar-

tystycznego, „Praca Szkolna” 1931, nr 10, s. 295.
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Narodzenie proponowała, by inscenizacje były fragmentami całościowych 
programów artystycznych. Opisana przez Wiesławę Banaszewską impreza 
szkolna składała się z trzech części: pierwsza i ostatnia nosiły charakter 
misteryjny; środkowa, dużo dłuższa, była rodzajem komedii dell’arte, któ-
rej tematem były święta, choinka w szkole i szkoła w ogóle, łamanie się 
opłatkiem przy składaniu życzeń między sobą, oraz między sceną i wi-
downią – co nadało tej uroczystości charakter wspólnej, miłej uroczystości 
i swobodnej zabawy1325. 

Podobnie jak i inni teoretycy teatru szkolnego Henryk Ładosz uważał, że 
inscenizacja przyczynia się do ożywienia i uprzystępnienia nauki szkolnej, 
jednak jego zdaniem najważniejszą rolą zajęć teatralnych w szkole jest pod-
niesienie estetyki słowa, tak fatalnie zaniedbanej mimo świetnych tradycji 
wymowy1326. Niedocenianie fonetyki w procesie kształcenia później fatalnie 
odbija się na ortografii, czytaniu i mowie. Jednym z problemów, jaki po-
jawił się w procesie uteatralniania młodzieży, była kwestia jej nieśmiałości 
i braku obycia scenicznego. Halina Tyrankiewiczowa zalecała, by w celu 
przełamania tych barier wykorzystać pantomimę. Punktem zwrotnym, od 
którego zaczęła znikać „dręgowata nieruchawość” moich młodych arty-
stów, było przygotowanie pantomim. Jak do tego doszło? Powierzono mi 
prowadzenie teatrzyku szkolnego z dziećmi wiejskimi, które nigdy dotąd 
nie zetknęły się z tego rodzaju pracą. To też wiele z nich umiało ładnie 
deklamować – ale było zupełnie bezradne, gdy żądałam ilustrowania 
wygłaszanego tekstu gestem, lub mimiką, inne te mniej wzorowe, żywsze, 
impulsywniejsze, świetnie grą twarzy i ruchem oddawały treść utworu – ale 
nie były zdolne równocześnie wygłaszać daną „rolę”. Przez tego rodzaju 
próby, jak pantomimiczne ilustrowania przez grupę ochotników treści 
chóralnej deklamacji całej klasy, doszliśmy wreszcie do pantomimy na tle 
melodeklamacji i śpiewu1327.

Jednym z bardziej znanych propagatorów inscenizacji jako ważnej meto-
dy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole powszechnej w klasach 
od pierwszej do trzeciej był Stanisław Dobraniecki. I on uważał, że tema-
tów do swobodnej inscenizacji dostarczają nauczycielowi czytanki szkolne 
i przykłady z toczącego się wokół dziecka życia codziennego. Widział 
celowość teatralizacji na lekcjach w ciągu roku szkolnego także i w tym, 
że wypracowane w czasie lekcji inscenizacje różnych utworów mogą być 
wykorzystane w programach wszelkich uroczystości i obchodów szkol-
nych. W ten sposób – pisze Dobraniecki – wyrugujemy ze szkoły przykry 
i niepedagogiczny zwyczaj opracowywania tzw. „komedyjek” gotowych, 

1325 Tamże, s. 296–298.
1326 H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca Szkolna”, 

1929, nr 3, s. 75.
1327 H. Tyrankiewiczowa, Pantomima jako odmiana teatralizacji..., „Teatr w Szkole” 1934/35, 

nr 6/7, s. 127–128.
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które manierują nam dziatwę, odciągają od obowiązków szkolnych, no 
i często wywracają porządek w całej szkole (próby, zwolnienia z lekcji, 
szycie kostiumów itp.)1328. 

Maria Dolińska postulowała wykorzystywanie czytanek w celach insce-
nizacyjnych głównie w klasie I gimnazjum, gdyż inscenizacja jest właści-
wie sprawozdawczym przetworzeniem znanego materiału w myśl coraz 
to innych kryteriów czy założeń, co odpowiada w zupełności programowi 
pierwszej klasy gimnazjalnej1329. Proponowała wykorzystywanie inscenizacji 
również w klasach wyższych, choć wiedziała, że jej postulat jest trudny do 
realizacji z tego powodu, że brak czasu oraz inne wymagania programu 
nauczania ograniczały możliwości korzystania z tej formy zajęć. W klasie 
drugiej, jej zdaniem, warto było skorzystać z Mickiewiczowskich „Lilii”, oma-
wiając zaś teatr średniowieczny wystawić spektakl jasełkowy; proponowała 
również taneczną inscenizację „Dziwożony” na tle odpowiednio zharmoni-
zowanej melorecytacji zespołowej. Autorka pisząc o młodzieży klas trzeciej 
i czwartej, wspomina o jej zainteresowaniu teatrem szkolnym1330. Pisze 
jednak, że na tym etapie praca nad inscenizacją jest znacznie trudniejsza: 
tworzy się większe całości, komponuje rozległe montaże, powoli uświada-
mia się młodzieży stylizację teatralną, gest symboliczny, abstrakcyjną de-
korację. W związku z postulatem programowym warto by w klasie trzeciej 
przeprowadzić małe studium aktorskie nad jakąś znaną z inscenizacji czy 
literatury dramatycznej postacią i zwrócić uwagę na elementy mimiczne 
i gestykulację w takich lub innych sytuacjach, zależnie od charakteru tej 
postaci. W klasie czwartej wreszcie opracowywane w myśl programu formy 
przemówień okolicznościowych znajdą szerokie zastosowanie w inscenizacji 
rozprawy sądowej; koncepcja ta bardzo uczniom odpowiada, zwłaszcza 
gdy inscenizuje się sąd nad postacią ciekawą i znaną im z lektury1331. 

Według Aleksandry Skulskiej inscenizacja w klasie trzeciej gimnazjalnej 
powinna być końcowym etapem realizacji programu, swego rodzaju spraw-
dzianem. W założeniach programowych dla tej klasy pojawia się dramat, 
a zainteresowanie koncentruje się na człowieku, obserwacji jego gestyki 
i mimiki. Inscenizacja – pisała – byłaby ćwiczeniem nadzwyczaj instruk-
tywnym i pożądanym. Byłaby doskonałym związaniem lektury z życiem, 
ożywieniem człowieka z książki przez sprowadzenie go niejako na teren 
realny, żywą ilustracją pewnej epoki1332. 

1328 S. Dobraniecki, Inscenizacja w szkole powszechnej kl. I, II, III).., s. 17 ; por. też: S. Do-
braniecki, O teatr dla dzieci ,„Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 1–4.

1329 M. Dolińska, Czytanki polskie jako materiał inscenizacyjny, „Polonista” 1938, z. 4. s. 124.
1330 Część druga podręcznika „Mówią wieki” zawierała fragment „Legendy” Wyspiańskiego, 

zaś program klasy trzeciej przewidywał lekturę „Dziadów” i „Zemsty”.
1331 M. Dolińska, dz. cyt., s. 124.
1332 A. Skulska, Realizacja programu języka polskiego dla trzeciej klasy gimnazjalnej, „Mu-

zeum” 1936, z. 1, s. 25.
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Stanisław Daszkiewicz uważał, że na lekcjach polskiego inscenizację 
można wykorzystywać w ćwiczeniach stylistycznych, gramatycznych i ćwi-
czeniach w mówieniu. Opisuje on przykład opracowania czytanki „Mały 
Bob i wielki Morgan”. Jego uczniowie w czasie ćwiczeń stylistycznych trans-
ponowali utwory prozatorskie na formę dramatyczną. Konstruowali całość, 
wydzielając w niej odrębne części (obrazy, sceny i akty). W efekcie tych 
ćwiczeń uczniowie zapoznawali się z dramatem jako dla nich nową formą 
literacką. Podczas ćwiczeń gramatycznych (przy nauce o zdaniu) z wykorzy-
staniem inscenizacji uczniowie wzbogacali swą wiedzę o zdaniach pytających, 
rozkazujących, oznajmiających i wykrzyknikowych z równoczesnym zasto-
sowaniem odpowiednich znaków pisarskich. W ćwiczeniach w mówieniu 
uczniowie po ustaleniu obsady sztuki, w czasie wygłaszania ról zwracali 
szczególną uwagę na dykcję i akcent w wyrazie i zdaniu1333. Józef Czarnec-
ki, jako przykład wykorzystania teatralzacji w czasie lekcji języka polskiego 
opisuje pracę nad inscenizacją wiersza „Italia”1334. Natalia Zarembina, będąca 
zwolenniczką inscenizowania w czasie lekcji prozy literackiej, proponowała 
przygotowanie przedstawień na podstawie bajek Wilhelma Buscha, humore-
sek z tomu „Koszałki-Opałki” Janusza Korczaka oraz opowiadań z „Wypisów” 
szkolnych. Uważała, że prace nad występem można prowadzić częściowo 
na lekcjach, częściowo zaś w czasie przerw między lekcjami1335. 

Zdaniem Blanki Kutnerówny, do najefektowniejszych i stosunkowo 
najłatwiejszych w robocie inscenizacyjnej utworów należą pieśni ludowe, 
klechdy i ballady. Świetnie nadają się do inscenizacji niektóre historyczne 
powieści Kraszewskiego, nowele Prusa, wiersze Konopnickiej i Lenartowi-
cza, satyry Rodocia, bajki Krasickiego (...). Widziałam pięknie nowocześnie 
pomyślaną inscenizację „Ody do młodości”, fragmenty z „Pana Tadeusza”. 
Słusznie nawołuje St. Papée do zainteresowania się dawnemi moralitetami 
szkolnymi i komedią rybałtowską. Znam bardzo ciekawe i dowcipne scen-
ki, pisane bezpośrednio przez dzieci1336. Widać wyraźnie, że jej koncepcje 
repertuarowe nawiązywały do założeń Komarnickiego. 

Pedagogika polska, sięgając w tym zakresie do wzorów zagranicz-
nych1337, wykorzystywała metodę dramatyzacji również w nauczaniu innych 
przedmiotów humanistycznych. Zdaniem Stanisława Nowaczyka metoda ta 
była najczęściej wykorzystywana na lekcjach historii. Popierając te działania 

1333 Por.: St. Daszkiewicz, Inscenizacja w nauczaniu języka ojczystego, „Przyjaciel Szkoły” 
1937, nr 17, s. 669; por. też: S. Daszkiewicz, Kilka fragmentów z dziedziny języka pol-
skiego w klasie szóstej, „Przyjaciel Szkoły” 1936, nr 10, s. 366–370.

1334 Por.: J. Czarnecki, Inscenizacja wiersza „Italia”, „Przyjaciel Szkoły” 1936, nr 19, s. 813.
1335 Por.: N. Zarembina, Inscenizacja samorzutna, „Teatr w Szkole” 1934, nr 3, s. 55; por. 

I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 70.
1336 B. Kutnerówna, O teatrze szkolnym (2), „Polonista” 1933, z. 3, s. 115.
1337 M. in. do Eduarda Claparède. Por. np.: S. Nowaczyk, Nauczanie przez zabawy, „Przyja-

ciel Szkoły” 1932, nr 13, s. 432–436; S. Nowaczyk, Dramatyzacja w nauczaniu historii, 
„Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” 1933, z. 1. s. 88–93.
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Nowaczyk wskazywał, że może być ona stosowana w związku z realizacją 
niemal każdego tematu tego przedmiotu (czasy pogańskie, chrzest Polski, 
wjazd do Kijowa, Łokietek w grotach Ojcowa, dobroć Jadwigi itd.). Według 
Nowaczyka z metody tej można korzystać również na lekcjach geogra-
fii, na przykład w klasie V podczas lekcji na temat „podróż po globusie 
w kierunku południowym”; w inscenizacji jedno z dzieci mogłoby być po-
dróżnikiem, a inne pomagałyby mu przygotować się do wyprawy zbierając 
informacje, które mogłyby mu pomóc w czasie podróży. Nowaczyk do dra-
matyzacji zaliczał również układanie „obrazków” w formie dialogu. Dzieci 
zajęte zabawą nawet nie zauważą, kiedy zapoznały się z poszczególnymi 
faktami. Jako przykład wykorzystania układania „obrazków” w procesie 
dydaktycznym autor artykułu załączył napisany przez uczniów IV klasy 
„obrazek historyczny” do dzieła Matejki „Batory pod Pskowem”1338. Zda-
niem Nowaczyka dramatyzacja ułatwiała uczniom zapamiętywanie zdarzeń 
i prowadziła do poprawnego kojarzenia nazw z faktami1339. Proponował też 
formę dramatyzacji polegającą na napisaniu przez uczniów obrazka histo-
rycznego i odegranie go później w klasie1340. Wykorzystywanie dramatyzacji 
w nauczaniu historii proponował też Ferdynand Potocki opisując przebieg 
lekcji, w której inscenizowano sceny z uchwalenia Konstytucji 3 Maja1341. 

Najczęściej podnoszonymi postulatami ówczesnych praktyków i teoretyków 
teatru szkolnego była samodzielność pracy uczniów przy inscenizacji i odwoły-
wanie się w doborze repertuaru do własnych doświadczeń dzieci i młodzieży. 
Postulowano również, by w czasie realizacji inscenizacji kierować się zasadą 
systemu zespołowego wraz ze zniknieniem gwiazd1342. W związku z tym proble-
mem Helena Tyrankiewiczowa proponowała, by akademie szkolne urządzać 
bez sceny, a do „popisów” wciągać dużą ilość dzieci1343. 

Podane przykłady mogłyby wskazywać, że korzystanie z inscenizacji 
w czasie lekcji było zjawiskiem dość częstym. Jest to jednak wrażenie złudne. 
Jeszcze w 1938 roku Maria Dolińska pisała, że inscenizacje stosowane doryw-
czo i przygodnie mijają się z celem. Proponowała, by nauczyciele korzystając 
zarówno z podręczników jak i z lektur częściej sięgali do tej formy prowadze-
nia lekcji; zalecała stałość i systematyczność pracy oraz podnoszenie poziomu 
trudności i wymagań1344. Metodę polegającą na korzystaniu z inscenizacji 
w czasie lekcji popularyzowano na łamach prasy pedagogicznej i młodzie-

1338 Por.: S. Nowaczyk, Nauczanie przez zabawy..., s. 432–439.
1339 Por.: S. Nowaczyk, Dramatyzacja w nauczaniu historii..., s. 91.
1340 Por.: tamże, s. 92.
1341 Por.: F. Potocki, Lekcja historii z inscenizacją (Oddział VI), „Przyjaciel Szkoły” 1933, 

s. 110–111.
1342 H. Tyrankiewiczowa, 11 listopada. Inscenizacja, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 1–2, s. 10–17.
1343 Por.: tamże, s. 10.
1344 M. Dolińska, Czytanki polskie jako materiał inscenizacyjny, „Polonista” 1938, z. IV, s. 122.
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żowej, zdobywała sobie w szkole coraz większą popularność, jednak ilość 
przykładów wskazujących na jej wykorzystanie w praktyce szkolnej nie jest 
imponująca. Wielu pedagogów podkreślało zalety scen, nie wszyscy jednak 
podchodzili do zagadnienia scen uczniowskich aż tak szeroko jak wymienieni 
wyżej. Zdarzali się i tacy nauczyciele, którzy cele pracy teatrów szkolnych 
pojmowali nieco węziej, ograniczając ją do faktu wystawiania przedstawień, 
jak np. Wiesława Banaszewska, która twierdziła, że: wszelka praca o formach 
dramatycznych na terenie szkoły ma dwojaki cel: artystyczny i rozrywkowy1345. 
Głosy takie, które określiłbym słowem konserwatywne, były jednak nieliczne. 

Propagowanie idei teatru samorodnego na łamach prasy dwudziestolecia 
międzywojennego trwało aż do końca omawianego okresu. Maria Ostrow-
ska pisała w 1938 roku: niech teatr wyrasta spontanicznie z zainteresowań 
młodzieży i z nauki szkolnej (inscenizacja piosenek, opowiadań: szczegóły 
w książkach Komarnickiego i Papéego o teatrze szkolnym)1346. 

Mimo krytycznych uwag wobec niektórych poglądów praktyków i teore-
tyków teatru szkolnego widać, że podejmowane w teatrze szkolnym w dru-
giej dekadzie dwudziestolecia działania reformatorskie przyniosły szereg 
nowych i cennych rozwiązań. Dyskusja na łamach prasy i pojawiające się 
w tym okresie książki (m.in. Kwiecińskiego, Dobranieckiego i Karłowskiej) 
znacząco przyczyniły się do wzrostu zainteresowania scenami uczniowski-
mi. Należy zauważyć jednak, że do końca omawianego okresu w sprawie 
teatru szkolnego nie doszło do wypracowania jednolitego stanowiska. 

Związki między teatrem ludowym  
i teatrem szkolnym 

Około 1930 roku Jędrzej Cierniak1347 z pewną przesadą obliczał ilość 
teatrów amatorskich w Polsce na około dwudziestu tysięcy1348. Konkretne 

1345 Por.: W. Banaszewska, Inscenizacja utworów poetyckich jako jedna z form wychowania 
artystycznego, „Praca Szkolna” 1931, nr 10, s. 295.

1346 M. Ostrowska, Samorodny teatr szkolny, „Polonista” 1938, z. 11, s. 49.
1347 Jędrzej Cierniak od czasu objęcia stanowiska w Ministerstwie Oświaty (1927) nie prowadził 

żadnego amatorskiego zespołu. Uczestniczył jedynie w przygotowywaniu i reżyserowaniu 
poszczególnych imprez lub widowisk, jak np. ogólnopolskich dożynek w Spale. Prowadził 
również zajęcia teatralne na różnych kursach teatralnych. Głównym polem jego aktywno-
ści stało się pismo „Teatr Ludowy”, którego był redaktorem naczelnym. Obok artykułów, 
zamieszczonych na łamach m.in. „Teatru Ludowego”, „Teatru Szkolnego” wydał Cierniak 
dwie publikacje książkowe. Teatr Cierniaka określany był mianem „teatru monumentalnego 
i misteryjnego”. Por.: J. Zięba, Ruch teatralny na wsi 1918–1939, Warszawa 1976, s. 194–195.

1348 Por.: J. Cierniak, O Instytut Teatrów Ludowych. (Myśl ku troskliwej rozwadze wszystkich), „Teatr 
Ludowy” 1928, nr 1, s. 6–9, nr 2, s. 25–28 i nr 3, s. 43–47; por. też: J. Zięba, dz. cyt., s. 82.
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informacje dotyczące ilości tych teatrów w niektórych powiatach, regionach 
i organizacjach zaczęły pojawiać się w „Teatrze Ludowym” od 1931 roku1349, 
od 1934 roku statystyką ludowych zespołów teatralnych w całym kraju 
zajęły się władze szkolne, a od 1935 roku dane dotyczące ilości teatrów 
ludowych w Polsce w okresie od 1934 do 1938 roku corocznie podawano 
w „Małym Roczniku Statystycznym”1350. 

W drugiej dekadzie teatry ludowe zrzeszone w dziesięciu związkach 
regionalnych i posiadające swego rodzaju centralę, którą stanowił Instytut 
Teatrów Ludowych w Warszawie, wciąż rozwijały się1351. W 1935 roku 
w Związkach statutowo zrzeszonych było około 1500 zespołów, ponadto 
Związek udzielał pomocy około 3000 zespołów niezrzeszonych. Związek 
posiadał wypożyczalnie kostiumów i dekoracji, biblioteki i wykwalifikowa-
ne kadry instruktorskie. Prowadził też działalność wydawniczą. Tylko do 
1935 roku Związek Teatrów Ludowych wydał 26 roczników czasopism, 42 
tomiki z repertuarami i 14 tomików o treści instruktażowej, sprawozdawczej 
i teoretycznej1352, a przecież działalność wydawniczą Związek prowadził aż 
do wybuchu wojny. To obrazuje, jak w dwudziestoleciu międzywojennym 
amatorski ruch kulturalny stanowił potężną siłę oddziaływania społecznego 
i kulturalnego. Wśród wydawanych centralnie lub w kołach regionalnych 
Związku publikacji warto wymienić „Wesele na Górnym Śląsku”1353 Stani-

1349 W 1929/30 roku w powiecie święciańskim zarejestrowano działalność amatorskich ze-
społów teatralnych w 85 miejscowościach, w powiecie krasnodębskim od stycznia 1930 
do końca 1931 roku istniało 419 stałych zespołów teatralnych. Mazowiecki Związek 
Młodzieży Wiejskiej „Siew” posiadał w 1931 roku 156 zespołów teatralnych, Towarzystwo 
Uniwersytetów Robotniczych prowadziło w latach 1930–1931 249 zespołów, Towarzy-
stwo Szkoły Ludowej w 1931 roku 332 zespoły; w tym samym czasie w wojsku działało 
196 teatrów amatorskich, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej zarejestrowało w 1933 roku 
329 zespołów teatralnych, w Wielkopolsce i na Pomorzu działało w owym czasie 1100 
amatorskich teatrów. Por.: J. Zięba, dz. cyt., s. 82–83.

1350 Por.: Mały Rocznik Statystyczny 1934, Warszawa 1935, s. 214; Mały Rocznik Statystyczny 
1936, Warszawa 1936, s. 237; Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937, s. 321; 
Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1938, s. 330–331; Mały Rocznik Statystyczny, 
Warszawa 1939, s 338; por. też: J. Zięba, dz. cyt., s. 85; Kronika. Oświata pozaszkolna 
w roku szkolnym 1936/37 w liczbach, „Praca Oświatowa” 1938, nr 1, s. 41.

1351 W chwili wybuchu drugiej wojny światowej Instytut Teatrów Ludowych prócz centrali 
posiadał oddziały regionalne w Warszawie (Mazowiecki Związek Teatrów Ludowych), 
w Krakowie, w Lublinie, Lwowie, Równem, Brześciu nad Bugiem, Wilnie, Poznaniu 
i Toruniu. Dysponowały one kadrami starannie wykształconych instruktorów, składami 
dekoracji i kostiumów oraz bibliotekami. Według „Małego Rocznika Statystycznego” 
(1939) w Związku Teatrów Ludowych w 1937 roku było zrzeszonych 1076 grup teatral-
nych, w 1931 roku było ich aż 1966. Por.: T. Terlecki, Teatr w naszym życiu, [w:] Teatr 
amatorski. Materiały oświatowe, Londyn 1950, s. 12. 

1352 Por.: J. Cierniak, Organizacja teatrów ludowych w Polsce, „Praca Oświatowa” 1935, nr 2, 
s. 86.

1353 S. Ligoń, Wesele na Górnym Śląsku. Widowisko ludowe w 4 obrazach 5 odsłonach ze 
śpiewami i tańcami, Katowice 1934.
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sława Ligonia, „Wesele mazurskie”1354 Karla Małłeka, „Świętojańską sobótkę” 
oraz „Sobótkę”1355 Mariana Mikuty. Utwory te wskazują bowiem na to, że 
w drugiej dekadzie Związek Teatrów Ludowych wyraźnie kontynuował po-
litykę repertuarową wytyczoną m. in. przez Jędrzeja Cierniaka w pierwszej 
połowie lat dwudziestych. Jędrzej Cierniak broniąc folklorystycznej koncep-
cji teatru ludowego był przeciwny bezpośredniemu włączaniu tego teatru 
w nurt walki politycznej po stronie sanacji1356. Niektórzy działacze teatrów 
ludowych byli jednak w tej kwestii mniej rygorystyczni. W 1937 roku Ludwik 
Bandura proponował, by w szkołach podstawowych z młodzieżą klas siód-
mych omawiać obrzędy ludowe, wymieniając wśród nich dożynki, sobótki 
i wesela. Jego zdaniem tematy te nadawałyby się do inscenizacji i mogłyby 
być wykorzystane w czasie uroczystości szkolnych. Bandura wskazywał na 
propagandowe znaczenie takich imprez, zalecał przy tym współpracę przy 
ich organizacji z nauczycielami śpiewu i wychowania fizycznego1357. 

Nową formą aktywności scen ludowych, która pojawiła się w drugiej 
połowie lat trzydziestych były Objazdowe Teatry Ludowe. I tu zauważa-
my współdziałanie ze szkołą i z władzami oświatowymi. Przykładem jest 
utworzenie takiego teatru z inicjatywy Inspektoratu Szkolnego Chodzieskie-
go, w nadgranicznym miasteczku Ujście nad Notecią. Zespół tego teatru 
grał m. in. operetkę ludową „Wiesław, czyli Wesele Krakowskie” według 
Kazimierza Brodzińskiego. Reżyserią i przygotowaniem dekoracji przedsta-
wienia zajął się Józef Budnowski, nauczyciel szkoły powszechnej w Ujściu, 
a układem tańców Klara Budnowska, nauczycielka szkoły powszechnej 
w Chodzieży1358. Objazdowy Teatr Ludowy w Buku (powiat nowotarski) 
powstał z inicjatywy kierownika szkoły Stefana Wróbla. Pierwszym spekta-
klem granym przez ten zespół było „Betlejem polskie” Rydla1359. W ramach 
planu oświatowo-kulturalnego Inspektoratu Szkolnego Chojnickiego działał 
Teatr Ziemi Zaborskiej, którego zespół grał miedzy innymi „Gorącą krew”, 
„Spadkobiercę”, „Karpackich górali” i „Piosenki ułańskie”1360. 

1354 K. Małłek, Wesele mazurskie, Warszawa 1937.
1355 M. Mikuta, Sobótka. Inscenizacja obrzędu ludowego, Kraków 1934; tenże, Świętojańska 

sobótka. Inscenizacja obrzędu ludowego, Kraków 1939.
1356 Por.: J. Zięba, Rozwój koncepcji teatru ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym, 

„Literatura Ludowa” 1975, nr 2, s. 17.
1357 Por.: L. Bandura, Stanowisko szkoły powszechnej wobec sztuki ludowej, „Przyjaciel Szkoły” 

1937, nr 5, s. 163–168.
1358 Por.: J. Budnowski, Objazdowy Teatr Ludowy w Ujściu, „Oświata Pozaszkolna” 1936, 

nr 6, s. 310–313.
1359 Por.: Członek O.T.L., Objazdowy Teatr Ludowy w Buku, „Oświata Pozaszkolna” 1937, 

nr 2, s. 100–101.
1360 Por.: M. Głaszczyński, Bilans trzymiesięcznej pracy teatru ziemi zaborskiej, „Oświata 

Pozaszkolna” 1937, nr 2, s. 102. Mylił się więc Teofil Matejko, gdy – zgłaszając po wojnie 
w 1948 roku propozycję powołania objazdowych teatrów zawodowych dla wsi – pisał, 
że przed wojną nic się w tej sprawie nie robiło. Por. T. Matejko, Objazdowy teatr zawo-
dowy dla wsi, „Teatr Ludowy” 1948, nr 6, s. 227.
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Działalność teatralna była jedną z form aktywności wiejskich organizacji 
młodzieżowych, które albo współuczestniczyły w przygotowaniu przedsta-
wień szkolnych, albo też angażowały młodzież szkolną do pracy przy or-
ganizacji imprez poza szkołą. Często w pracy organizacyjnej Kół Młodzieży 
Wiejskiej, a szczególnie przy przygotowywaniu przedstawień teatralnych, 
dochodziło do współpracy z nauczycielami miejscowych szkół1361. 

Na Walnym Zjeździe Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej w roku 
1928 przekształcono tę organizację w Związek Młodzieży Wiejskiej Rze-
czypospolitej Polskiej „Wici”. W tymże 1928 roku 285 kół tej organizacji 
urządziło 854 przedstawienia teatralne dla 24 704 widzów, 43 inscenizo-
wane święta wiosny, 75 inscenizacji z okazji świąt zimowych, 28 imprez 
andrzejkowych i 369 różnych obchodów i uroczystości z okazji rocznic 
niepodległości i powstań narodowych! O systematycznej i różnorodnej 
działalności tej organizacji świadczą sprawozdania choćby tylko 78 kół 
z województwa lubelskiego za okres od 1 III 1937 do 25 X 1938 roku. 
Zorganizowały one wówczas 119 przedstawień teatralnych, 227 wieczornic, 
160 patriotycznych uroczystości i obchodów. Zdarzały się koła wystawiające 
po kilka przedstawień rocznie. Cechowała je ambicja wystawiania sztuk 
wartościowych; jeśli takich zabrakło, młodzież sama tworzyła spektakle 
w oparciu o wydarzenia z życia środowiska, lub uciekano się do adaptacji 
poczytnych powieści. Zaadaptowaną na scenę przez Józefę Bogusz-Dzierż-
kową z Szymanowic „Chatę za wsią” Kraszewskiego wystawiano w tej 
miejscowości, a także w Łowiczu1362. 

W działaniach ludowego teatru amatorskiego w ramach organizacji 
„Wici” nastąpiła pewna zmiana. Dotychczasowy teatr ludowy, mimo podej-
mowanych prób reform, w gruncie rzeczy był naśladowcą miejskiego teatru 
zawodowego i najczęściej sięgał do granego przez te sceny repertuaru. 
Teraz w organizowanych przez młodzież wiciową przedstawieniach pod-
stawą repertuaru stały się inscenizacje pieśni ludowych. W poszukiwaniu 
nowych form i treści dla chłopskiego teatru sięgnięto – zgodnie z założe-
niami ideowymi ruchu – do zachowanych pozostałości kultury ludowej, 
tj. do ludowych pieśni i obrzędów. Pionierską działalność w tym zakresie 
prowadzili wcześniej związani z ruchem wiciowym Zofia Solarzowa i Ję-
drzej Cierniak1363. 

1361 Na przykład tylko w odniesieniu do powiatu bialskiego w 1933 roku współpracę taką 
odnotowujemy w Sławacinku, Błotkowie, Makarówce, Łomazach, Dobryniu Dużym, 
Łukowce, Bokince Królewskiej, Zalesiu, Terespolu i Leśnej Podlaskiej. Por.: (Temat), 
Prace teatralno-chóralne na terenie powiatu bialskiego, „Dziennik Urzędowy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1932, nr 4 (40), s. 121–124.

1362 Por.: S. Jarecka-Kimlowska, Problemy oświaty i kształcenia w programach i działalności 
ZMW RP „Wici”, „Pokolenia” 1979, nr 2 (66), s. 164.

1363 Por.: J. Kowal, „Wici”. Powstanie i działalność społeczno-wychowawcza 1928–1939, 
Warszawa 1964, s. 167.
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W drugiej połowie lat trzydziestych nastąpiła pewna radykalizacja ru-
chu Związku Młodzieży Wiejskiej RP. W będącym organem tego Związku 
czasopiśmie „Społem”, w sprawozdaniu dotyczącym XII Walnego Zjazdu 
Delegatów, pojawia się informacja o wystawieniu po obradach przez jed-
ną z sekcji teatralnych antyobszarniczej w swej wymowie sztuki Michała 
Jagieły. Sztuka wskazywała źródło konfliktu pomiędzy wsią a dworem 
i ukazywała proces uwalniania się świadomości chłopów spod wpływów 
dworskich. W tym samym numerze pisma została przychylnie oceniona 
powieść Leona Kruczkowskiego „Kordian i cham”1364. 

Aktywność kół wiciowych próbowały ograniczać władze sanacyjne, które 
nie pozwalały im organizować dożynek, świąt wiosny i innych uroczystości 
o masowym charakterze, obawiając się rozszerzenia ich wpływu na całą 
młodzież. Żywo na działalność „Wici” reagował również kler katolicki. Gdy 
np. koło wiciowe w Chomęciskach Dużych na Zamojszczyźnie przygoto-
wało przedstawienie na podstawie „Błysków wolnomyślicielskich”, ksiądz 
sprowadził policję, by zerwała przedstawienie. Władze administracyjne 
korzystały także z prawa odmowy rejestracji kół „Wici”. W województwie 
lwowskim nie zezwolono na działalność w 1937 roku aż stu czterem kołom 
ZMW RP. Z drugiej strony prowadzącym na wsi działalność teatralną prosa-
nacyjnym kołom młodzieży „Siewu” nie utrudniano pracy w tym zakresie. 

Równie intensywną jak ZMW RP działalność teatralną na wsi prowadziło 
Katolickie Zjednoczenie Młodzieży Polskiej. W 1931 roku działało już 2034 
kółek teatralnych tej organizacji, zrzeszających 27 598 członków, którzy 
wraz z członkami kółek muzycznych i śpiewaczych zorganizowali 48 378 
przedstawień teatralnych, wieczornic, akademii i obchodów rocznic. W 1933 
roku Katolickie Zjednoczenie Młodzieży Polskiej miało już 3297 zespołów 
teatralnych (1785 męskich i 1512 kobiecych) i zorganizowało ogółem 31 
054 przedstawień, wieczornic i akademii1365. 

W dwudziestoleciu międzywojennym dążono do tego, by obrzędy 
i zwyczaje ludowe stały się, po przetworzeniu przez dramaturgów i reży-
serów, podstawą scenariuszy teatralnych, które za pośrednictwem działaczy 
Związku Teatrów Ludowych złożą się na repertuar wiejskich zespołów 
amatorskich. Starano się przywrócić do dawnego stanu coraz to bardziej 
prymitywizowane i lekceważone, szybko też ginące obrzędy ludowe, któ-
re po uzupełnieniu i udoskonaleniu stałyby się widowiskami mogącymi 
zainteresować i zabawić mieszkańców wsi i miast. Propagatorem tej dzia-
łalności był Leon Schiller, jako twórca „Szopki staropolskiej” i „Pastorałki” 

1364 Por.: J. Borkowski, Wizje społeczne i zmagania Wiciarzy, Warszawa 1966, s. 216. Radyka-
lizm społeczny Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” widoczny był już wcześniej. W 1927 
roku w czasie kursu teatralnego zorganizowanego przez działaczy związku wystawiono 
sztukę „Za wolność ludu” Marcinkowskiej. Por.: Sprawozdania instruktorskie, „Teatr 
Ludowy” 1927, nr 2, s. 33.

1365 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 82–83.
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oraz autor „Madejowego łoża” Witold Wandurski, który proponował nowy 
repertuar ludowy. 

Jędrzej Cierniak ostro polemizował z byłymi funkcjonariuszami Gali-
cyjskiego Wydziału Krajowego, którzy nadal lansowali koncepcję teatru 
dla ludu, propagując ją z pozycji dawnego Związku Teatrów i Chórów 
Włościańskich we Lwowie. Cierniak proponował teatr będący swego ro-
dzaju wielkim świętowaniem ludzi uczestniczących w widowisku. W tej 
konwencji opracował „Wesele krakowskie”, „W słonecznym kręgu”, „Fra-
nusiową dole”, „Pieśń o chlebie”, „Gaik”, „Z kolędą”, „Szopkę krakow-
ską” i „Sobótkę”. Cierniak rozszerzał więc repertuar teatru amatorskiego 
o inscenizację piosenek i obrzędów z życia wsi. Zdarzało się jednak, że 
młodzież szkolna w dalszym ciągu sięgała do sztuk Władysława Ludwika 
Anczyca. W 1933 roku zorganizowana w Kole Dramatycznym młodzież 
z Gimnazjum męskiego im. J. I Kraszewskiego w Białej-Podlaskiej grała 
obrazek dramatyczny w jednym akcie „Łobzowianie” tego autora1366. 

Zorganizowane przez Cierniaka po raz pierwszy w 1927 roku w Spale 
ogólnopolskie obrzędy dożynkowe, stały się w latach trzydziestych po-
wszechnym widowiskiem i były przygotowywane przez Koła Centralne-
go Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew”, a następnie „Wici”, prawie we 
wszystkich powiatach, corocznie wzbogacając program artystyczny1367. Na 
niektórych terenach Polski organizowano pod różnymi nazwami „igrzyska 
artystyczne”1368; w igrzyskach tych (najczęściej dożynkach) bardzo aktywny 
udział brała młodzież, nie wiązało się to jednak bezpośrednio z pracą dy-
daktyczno-wychowawczą szkoły. Na rok 1940 planowano zorganizowanie 
ogólnopolskich igrzysk artystycznych, w ramach których przewidywano 
kilka inscenizacji ludowych lub żołnierskich1369. 

Związki między teatrem ludowym a teatrem szkolnym w drugiej deka-
dzie międzywojennej Polski były równie silne jak w pierwszej. Działacze te-
atru ludowego często byli jednocześnie teoretykami lub animatorami teatru 

1366 Por.: n-d, Recenzje z „sezonu teatralnego”, „Młodzież z Podlasia” 1933, nr, 3, s. 2.
1367 Por.: Co słychać nowego? Dożynki w Spale, „Teatr Ludowy” 1938, nr 8, s. 159–160; Co 

słychać nowego? W sprawie uroczystości dożynkowych w Spale, „Teatr Ludowy” 1938, 
nr 11, s. 219–220; por. też: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, 
s. 89–90.

1368 Jednymi z ciekawszych były widowiska na Wawelu i w Teatrze na Wodzie w Łazienkach. 
Widowiska organizowano też w czasie niektórych kursów teatralnych np. w Skępem. 
Por.: B. Nycz, Uwagi o widowiskach na wolnym powietrzu, „Teatr Ludowy” 1939, nr 3, 
s. 86–90; tenże, Uwagi o widowiskach na wolnym powietrzu (dokończenie), „Teatr Ludowy” 
1939, nr 5, s. 149–158; por. też: F. Koprek, Obchód „Święta Wiosny”..., „Teatr Ludowy” 
1928, nr 11, s. 216–217; Red. Dożynki na Pomorzu, „Teatr Ludowy” 1938, nr 11, s. 217. 
T. Matejko wspomina o tym, że wiosną 1939 roku aż w kilkudziesięciu miejscowościach 
Polski kończono przygotowania do wiosennych igrzysk artystycznych. Por. T. Matejko, 
Kilka rad dla organizatorów igrzysk artystycznych, „Teatr Ludowy” 1939, nr 6, s. 183.

1369 Por.: T. Matejko, Wiosenne igrzyska artystyczne, „Oświata Pozaszkolna” 1938, nr 3, 
s. 137–142.
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szkolnego, 70% instruktorów teatru ludowego stanowili nauczyciele, którzy 
jednak (zainteresowani sprawami upowszechniania oświaty i przeobrażania 
społecznego wsi) mniejszą uwagę zwracali w pracy teatralnej na sprawy 
artystyczne, troszcząc się głównie o efekty społeczne i wychowawcze 
swoich poczynań. Widoczne było silne oddziaływanie ideologiczne teatru 
ludowego na szkolny Oczywiście, działacze teatrów ludowych podejmowali 
również zagadnienia wykraczające poza „ludowość”. Jędrzej Cierniak wypo-
wiadał się na przykład w sprawie koedukacji w pracy teatrów szkolnych. 

Teatr ludowy spełniał ważną rolę w działalności wielu instytucji oświa-
ty pozaszkolnej. Feliks Pepłowski pisał: Teatr ludowy to nie tylko forma 
rozrywki, ale przede wszystkim czynnik przy pomocy którego do szerokich 
rzesz uczestników pracy oświatowej płynie nowa, żywa treść, uzupełniająca 
dotychczasową jednostronność tej pracy, polegającą na przeroście szkolno-
-intelektualistycznego dydaktyzmu1370. Teatry i chóry ludowe, podobnie 
jak praca świetlicowa, zostały włączone do programu szkoleń na kursach 
wieczorowych. 

Duży wpływ na współpracę między teatrem ludowym a teatrem szkol-
nym miały kursy szkoleniowe, skierowane głównie do środowiska na-
uczycielskiego. Była to jedna z ważniejszych inicjatyw Instytutu Teatrów 
Ludowych, które miały wpływ na kierunki rozwoju teatrów szkolnych. 

Wprowadzanie elementów teatralizacji, a także organizowanie amator-
skich przedstawień teatralnych w szkole, jak i w całym teatralnym ruchu 
amatorskim wymagało odpowiednich kwalifikacji, których brak utrudniał, 
a przynajmniej opóźniał działania w tym zakresie. Kierownicy teatrów 
amatorskich, wśród nich również nauczyciele, zwracali się do różnych 
organizacji i pism zajmujących się problematyką amatorskich teatrów 
o pomoc i radę. 

W latach dwudziestych kilkakrotnie podejmowano próby kształcenia 
wykwalifikowanych kadr dla amatorskich zespołów teatralnych. Taką rolę 
miała spełniać prowadzona przez Aleksandra Zelwerowicza Szkoła Instruk-
torów Teatralnych, którą otwarto w Warszawie w listopadzie 1921 roku. 
Okazało się jednak, że jej program nie dawał oczekiwanych rezultatów. 
W 1923 roku zmieniono program i organizację, wprowadzając zamiast stu-
diów stacjonarnych system trzymiesięcznych kursów i krótszych spotkań 
o charakterze seminaryjnym. Zmiany te również nie przyniosły efektów. 
Nieliczni absolwenci tej szkoły interesowali się bardziej teatrem zawodo-
wym aniżeli amatorskim. W 1923 roku w oparciu o koncesję Departamen-
tu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
szkołę o podobnym charakterze zorganizowała w Warszawie Izabela Du-
bowikówna (Szkoła Dramatyczna im. Stanisława Wyspiańskiego). Szkołę 

1370 F. Popłowski, Teatr ludowy jako jedna z form pracy społeczno-oświatowej, „Praca Oświa-
towa” 1935, nr 4–5, s. 201.
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Dubowikówny wkrótce przeniesiono do Wilna; jej absolwenci jednak, 
podobnie jak w szkole Zelwerowicza, skierowali swoje zainteresowania 
w stronę teatru zawodowego nie wzbogacając kadr teatru amatorskiego1371. 

Jeszcze w 1928 roku w prowadzeniu kursów dla instruktorów teatralnych 
wzorowano się na założeniach przyjętych przez lwowski Związek Teatrów 
i Chórów Włościańskich, który propagował model Anczycowskiego teatru 
dla ludu. Dopiero wówczas jeden z organizatorów kursu w Łucku na Wo-
łyniu, Stanisław Iłowski1372, pod wpływem Cierniaka zaczął wprowadzać 
nowe idee, które odwoływały się bezpośrednio do życia i obrzędów wsi 
polskiej1373. 

W 1929 roku Związek Teatrów Ludowych w Warszawie zaproponował 
organizację kształcenia kierowników amatorskich zespołów teatralnych 
w ramach teatralnych kursów korespondencyjnych. Kursy te organizowały 
najczęściej, na zlecenie Ministerstwa Oświaty, związki regionalne i Instytut 
Teatrów Ludowych przy współudziale kuratoriów i nauczycielskich związ-
ków zawodowych1374. Pierwszy kurs obejmował historię i teorię teatru 
i dramatu, zasady reżyserii, wymowy i deklamacji, mimikę, gest i ruch 
sceniczny, ubiory teatralne, charakteryzację, inscenizację obrzędów i pieśni 
ludowych, widowiska regionalne, organizację chórów a także organizację 
zespołów i widowisk teatralnych. Wykładowcami kursu byli m.in. Wiktor 
Brumer, Henryk Szletyński, Jadwiga Turowiczowa, Henryk Małkowski, Ma-
ria Gerson-Dąbrowska, Jędrzej Cierniak, Tadeusz Mayzner, Klemens Derc. 
Ten dobór wykładowców obrazuje ambicje animatorów przedsięwzięcia. 

Około trzystu słuchaczy kursu otrzymywało każdego miesiąca druko-
wane zeszyty z zestawem tematów. Do każdego tematu przygotowano 
zestaw pytań, na które słuchacz był zobowiązany dać pisemną odpowiedź. 
Wykładowcy poprawiali te odpowiedzi i korespondencyjnie udzielali do-
datkowych wyjaśnień. Możliwości dydaktyczne i poznawcze kursu kore-
spondencyjnego były niestety ograniczone, z czego zdawali sobie sprawę 
zarówno wykładowcy, jak i słuchacze. Dlatego w latach następnych podjęto 

1371 Por.: J. Zięba, dz. cyt., s. 107–108; por. też: Szkoła instruktorów teatralnych, „Teatr Lu-
dowy” 1921, nr 1, s.16; 1922, nr 1, s. 16, nr 2, s. 32, nr 3, s. 48; I. Dubowikówna, Spra-
wozdanie z pracy Szkoły Dramatycznej im. Stanisława Wyspiańskiego (1 XI 1923–15 XII 
1925), „Teatr Ludowy” 1927, nr 2, s. 37–38. Koncesji na prowadzenie Szkoły Dramatycznej 
im. St. Wyspiańskiego w Wilnie udzielił Departament Sztuki Min. WRiOP 14 IX 1923 
roku. Por.: I. Dubowikówna, Sprawozdanie z pracy..., s. 37.

1372 Stanisław Iłowski na Wołyniu, obok działalności organizacyjnej i szkoleniowej, reżysero-
wał przedstawienia. Opracował m.in. ciekawą inscenizację II części „Dziadów”, zrealizo-
waną na cmentarzu. Wprowadzał do praktyki teatrów ludowych „sądy inscenizowane”. 
W 1926 roku zorganizował szopkę krakowską i objechał z nią kilka miejscowości na 
Wołyniu, zachęcając do grania podobnych widowisk.

1373 Por.: S. Iłowski, Jędrzej Cierniak, „Praca Oświatowa” 1946, nr 2, s. 1.
1374 Por.: Co słychać nowego? Kursy teatralne, „Teatr Ludowy” 1930, nr 9, s. 184; por. też: 

J. Zięba, Ruch teatralny na wsi 1918–1939, Warszawa 1976, s. 108–110.
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starania, by dokształcanie kierowników amatorskich zespołów teatralnych 
obejmowało zarówno wiedzę praktyczną i teoretyczną1375. 

Wciąż organizowano kursy stacjonarne, do czego obok Instytutu Te-
atrów Ludowych coraz częściej włączały się władze szkolne. W 1930 roku 
Kuratorium Szkolne Okręgu Poznańskiego było organizatorem dwutygo-
dniowego kursu w Poznaniu, w którym uczestniczyło czterdzieści siedem 
osób (w tym – co warto podkreślić – dwanaście pań). W czasie kursu 
skupiono się na zagadnieniu roli teatru w pracy oświatowej. Podczas zajęć 
przygotowywano widowisko „Kolęda” w układzie scenicznym Cierniaka. 
Na zakończenie kursu zagrano je w Teatrze Szkolnym1376. 

Organizatorem kolejnego kursu, we wrześniu 1930 roku, był Pomorski 
Związek Teatrów Ludowych w Toruniu. Brali w nim udział kierownicy 
i reżyserzy zespołów wiejskich, żołnierskich, szkolnych i stowarzyszenio-
wych. W kursie uczestniczyły sześćdziesiąt dwie osoby (w tym dziesięć 
pań), głównie nauczyciele szkół powszechnych i wojskowi. Jędrzej Cierniak, 
który otwierał ten kurs, kilka pierwszych godzin poświęcił na przygotowa-
nie inscenizacji dwóch fragmentów z „Wesela krakowskiego”1377. 

Podobne kursy teatralne w Lublinie zorganizował Lubelski Związek 
Teatrów i Chórów Ludowych w porozumieniu z Kuratorium Lubelskim. 
Związek był organizatorem kursów dla przodowników młodzieży, zaś 
Kuratorium zajmowało się kursami dla nauczycieli. Kurs teatralny zor-
ganizowany przez kuratorium odbył się w grudniu 19301378, następny 
przygotowany przez związek odbył się w 1934 roku. W czasie tego kursu 
przygotowywano wzorcowe widowisko „Wesele lubelskie” opracowane 
z zebranych przez Waleriana Batkę oryginalnych materiałów (pieśni lu-
dowych)1379. Uczestnicy kursu w kolejnych miesiącach od listopada do 
maja przygotowali inscenizację „Wesela lubelskiego” w wielu regionach 
Lubelszczyzny. Widowisko to wystawiano w całości 11 razy i 4 razy we 
fragmentach. Przy inscenizacjach pracowało pięćset osiemnaście osób, 
dziesięć zespołów młodzieży wiejskiej i trzy miejskiej1380. Rozmach przed-
sięwzięcia i jego rezultaty były ewidentne. 

Bezpośredni udział organizacyjny i merytoryczny w kursach działa-
czy teatrów ludowych i tematy szkoleń i przygotowywane w ich trakcie 
przedstawienia powodowały, że nauczyciele będący uczestnikami szkoleń 

1375 Por.: J. Zięba, dz. cyt., s. 109.
1376 Por.: Kurs teatralny w Poznaniu, „Teatr Ludowy” 1930, nr 12, s. 241–242.
1377 Por.: J. Turowiczówna, Kurs teatralny w Toruniu, „Teatr Ludowy” 1930, nr 12, s. 240–241; 

Informacja zapowiadająca ten kurs, „Teatr Ludowy” 1930, nr 9, s. 184.
1378 Por.: Kurs teatralny w Lublinie, „Teatr Ludowy” 1930, nr 12, s. 242.
1379 W. Batko, Wesele ludowe: widowisko obrzędowe, Lublin 1973.
1380 Por.: B. Nycz, Z działalności Lubelskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych, „Praca 

Oświatowa” 1936, nr 1, s. 35 – 37; por. też: J. Szteliga, Z oświaty pozaszkolnej w woj. 
lubelskim, „Praca Oświatowa” 1938, nr 2, s. 90.
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poznawali idee teatru ludowego, które później wprowadzali w praktyce 
scen uczniowskich w swoich szkołach. 

Poszukiwania nowych form pracy teatrów szkolnych i rozwój szkolnego 
ruchu teatralnego spowodowały, że na przełomie 1933/34 roku w Kra-
kowie zorganizowano sześciodniowy kurs dla instruktorów teatru szkol-
nego1381. Inicjatorem był Inspektorat Szkolny Miejski, a przede wszystkim 
inspektor dr M. Cichocki i instruktor Oświaty Pozaszkolnej Piotr Czapik. 
W kursie wzięło udział pięćdziesiąt osób, głównie nauczycieli. Kurs miał 
charakter eksperymentalny, kierujący nim Jerzy Zawieyski propagował 
myśl wprowadzenia na miejsce teatru szkolnego dawnego typu teatru no-
wego, „samorodnego”, jako najlepiej odpowiadającego psychice dziecka. 
Nowe tezy praktycznie wykorzystano w czasie przygotowań do zagranych 
przez dzieci klasy IV szkoły powszechnej obrazków scenicznych. Wśród 
nich szczególnie udanym był obrazek „Wilja” i oparta na bezpośrednim 
przeżyciu dzieci scenka pt. „Beksa”. Wszystkie obrazki były samodzielnie 
wymyślone i skomponowane przez uczniów. Zainteresowanie wzbudziła 
również opracowana przez dzieci interesująca inscenizacja opowiadania 
„O biednej wdowie” autorstwa Jerzego Zawieyskiego. Ponadto dużo miejsca 
poświęcono inscenizacjom pieśni i recytacjom zespołowym, uwzględniono 
także gry i zabawy świetlicowe1382. 

Podobny charakter miał kurs zorganizowany przez Związek Teatrów 
Ludowych z początkiem stycznia 1934 roku w Warszawie. W tym tygo-
dniowym kursie brały udział 23 osoby. Kierowniczką kursu była Jadwiga 
Turowiczówna. Podczas kursu odbyły się wykłady na temat psychologicz-
nych podstaw teatru młodzieży, przegląd form teatru szkolnego, a główną 
jego częścią były zajęcia praktyczne, w czasie których opracowywano 
różnorodne inscenizacje, recytacje zespołowe, gry i zabawy oraz ćwiczono 
wymowę1383. 

Szkolenie przyszłych kadr teatrów ludowych i szkolnych w całej Polsce 
nabierało coraz większego rozmachu. Kuratorium Szkolne we Lwowie zor-
ganizowało w dniach od 3 do 14 stycznia 1933 roku pierwszy na terenie 
okręgu lwowskiego kurs nauczycielski poświęcony specjalnie tematowi 
teatrów szkolnych. Miał to być pierwszy etap wprowadzania przez nauczy-
cieli teatrów na rozległych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. W kursie 
wzięło udział siedemdziesiąt siedem osób. W programie, który opraco-
wał Instytut Teatrów Ludowych, uwzględniono następujące zagadnienia: 

1381 W sprawozdaniu z programu i przebiegu tego kursu widoczne są wpływy idei „teatru 
samorodnego” i przypuszczalnie do tego odnosi się uwaga autorów, którzy pisali, że 
był to pierwszy tego rodzaju kurs w Polsce, który... siłą rzeczy miał charakter ekspery-
mentalny. Por.: Dwa kursy teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1934, nr 1–2, s. 23.

1382 Por.: Sprawozdane z kursu teatru szkolnego w Krakowie, „Teatr w Szkole”1934, nr 2, 
s. 45–46; Dwa kursy teatru szkolnego, „Teatr Ludowy” 1934, nr 1–2, s. 23.

1383 Por.: Sprawozdanie, „Teatr Ludowy” 1934, nr 1–2, s. 23.
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rola teatru w pracy społeczno-oświatowej; istota, ideologia i możliwości 
repertuarowe teatru ludowego w Polsce; charakterystyka regionalnych 
odrębności ziemi lwowskiej; budownictwo sceniczne i ubiory teatralne; 
organizacja teatrów ludowych w Polsce i za granicą1384. Celem kursu była 
organizacja teatrów ludowych, ale przecież nauczyciele będący w głównej 
mierze uczestnikami szkolenia mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w swej 
pracy pedagogicznej. 

Podobny kurs w Brześciu nad Bugiem na wiosnę 1933 roku zorganizo-
wało Kuratorium Okręgu Brzeskiego dla nauczycieli szkół powszechnych 
tamtego okręgu. Zgłosiło się bardzo wielu kandydatów, z których przyjęto 
czterdzieści sześć osób. Program kursu opracowany przez Instytut Teatrów 
Ludowych obejmował następujące zagadnienia: rola teatru w pracy społecz-
no-oświatowej, istota, ideologia i możliwości repertuarowe teatru ludowego 
w Polsce, charakterystyka ziemi poleskiej pod względem etnograficznym, 
organizacja teatrów ludowych w Polsce z uwzględnieniem organizacji 
miejscowej Polskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych. Kierowni-
kiem kursu był Jerzy Zawieyski. Także w czasie tego kursu idee teatru 
ludowego były propagowane nie tylko przez prelegentów, ale i w przy-
gotowywanych w czasie kursu i później wystawianych inscenizacjach. 
Uczestnicy opracowywali scenicznie obrzędową część „Dziadów”, kładąc 
główny nacisk na skupienie, nastrój religijny i świadomość sprawowania 
obrzędu najbardziej mistycznego. [...] tak było nie tylko na przedstawieniu, 
ale i podczas prób1385. Wpływ organizacyjny i ideowy teatrów ludowych 
na środowisko szkolne widać też wyraźnie na przykładzie kursu dla na-
uczycieli Krakowskiego Okręgu Szkolnego zorganizowanego z inicjatywy 
Instytutu Teatrów Ludowych w Krakowie w dniach od 3–16 października 
1933 roku. Kierownikiem kursu był Jerzy Zawieyski. Program szkolenia 
(w którym brało udział czterdziestu pięciu uczestników) obejmował obok 
typowych zagadnień teatralnych – jak metody pracy w zespole, reżyseria, 
charakteryzacja, technika sceny, chór – również tematy dotyczące istoty, 
ideologii i możliwości repertuarowych teatru ludowego oraz organizacji 
teatru ludowego w Polsce i zagranicą. W doborze repertuaru propono-
wano inscenizację pieśni, recytacje zespołowe i tańce ludowe; biorąc pod 
uwagę postulaty regionalizmu omawiano charakterystyczne cechy ziemi 
krakowskiej i Podhala. Na zakończenie kursu odbył się pokaz widowiska 
„Gody weselne” według scenariusza Schillera1386. 

Zainteresowanie kursami w środowisku pedagogicznym było na tyle 
duże, że odbywały się nawet kursy odpłatne. W 1936 roku odpowiadając 

1384 Por.: J. Zawieyski, Kurs nauczycielski teatrów ludowych we Lwowie, „Teatr Ludowy” 
1933, nr 2, s. 29–31.

1385 J. Zawiejski, Kurs nauczycielski Teatrów Ludowych w Brześciu n /Bugiem, „Teatr Ludowy” 
1933, nr 5, s. 78.

1386 Por.: Sprawozdanie, „Teatr Ludowy” 1933, nr 11, s. 174–176.
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na zainteresowanie nauczycieli kwestiami teatru szkolnego zorganizowano 
kurs teatrów szkolnych dla uczestników kolonii wypoczynkowej i kursu 
sportowego w Augustowie. Za możliwość udziału w kursie pobrano do-
datkową opłatę w wysokości 5 zł. Program kursu obejmował zagadnienia: 
dykcji, dialogu, sztuki dramatycznej, repertuaru, regionalizmu w teatrze, 
teatru samorodnego, organizacji i prowadzenia teatru szkolnego, dekora-
cji, rekwizytów, charakteryzacji i kostiumów, światła i perspektywy oraz 
architektonicznej strony sceny. Poruszano ponadto zagadnienie wykorzy-
stania muzyki, śpiewu, chórów i tańca w teatrze oraz teatru kukiełkowego 
i wartości wychowawczych teatru szkolnego1387. 

Rok później odbył się kurs teatralny w Cieszynie, zorganizowany przez 
Szkołę Pracy Społecznej. W tym też roku Wydział Oświecenia Publicznego 
w Katowicach otworzył we wszystkich powiatach czterodniowe kursy te-
atralne, w których wzięło udział przeszło trzysta osób, w tym pięćdziesiąt 
ze Śląska Opolskiego. Opracowane instrukcje próbowano później wpro-
wadzać w teatrach świetlicowych1388. 

W okresie wakacyjnym w 1938 roku z inicjatywy Instytutu Teatrów 
Ludowych doszło do zorganizowania aż ośmiu kursów teatralnych. Kurs 
w Ostrogu na Wołyniu zorganizowano przy współpracy Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Wołyńskiego z Wołyńskim Związkiem Teatrów Ludowych. 
Na program złożyły się wykłady i ćwiczenia. Tematem wykładów i zajęć 
była istota, ideologia i treść teatru ludowego, sprawa możliwości repertu-
arowych, Wołyń pod względem etnograficznym, teatry ludowe w Polsce 
i zagranicą, reżyseria i gra sceniczna, recytacje, inscenizacje, technika sceny, 
tańce i plastyka, śpiew, odbywały się też próby widowisk. W ciągu trzech 
tygodni przygotowano i wystawiono inscenizację „Sąd nad latarnikiem” 
wg noweli Sienkiewicza, „Dziady” Mickiewicza i widowisko obrzędowe 
„Weselne gody”, które obejmowało trzydzieści nieznanych do tej pory 
uczestnikom pieśni ludowych. Aby silniej podkreślić ludowy charakter tego 
szkolenia, każdą godzinę wykładów rozpoczynano jakąś piosenką ludową. 
Wiele piosenek uczestnicy kursu znali już wcześniej, teksty innych, mniej 
znanych, wręczał uczestnikom kierownik kursu1389. 

We Wrześni kurs teatralny zorganizowało Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Poznańskiego przy czynnej współpracy Wielkopolskiego Związku 
Teatrów Ludowych. Wzięły w nim udział czterdzieści cztery osoby z tere-
nu Wielkopolski (w tym piętnaście kobiet). Kursem kierowali: okręgowy 

1387 Por.: Kursy – Wczasy Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, 
nr 24–14, 3 s. okładki.

1388 Por.: C. Płaczek, Teatr religijny na Śląsku w okresie międzywojennym, „Roczniki Huma-
nistyczne. Literatura polska”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXIX, z. 1, Lublin 1981, 
s. 16.

1389 Por.: S. Morawska, Wakacyjny kurs oświatowo-teatralny w Ostrogu, „Oświata Pozaszkolna” 
1938, nr 2, s. 652.
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instruktor oświaty pozaszkolnej Stanisław Maniak i dr Wincenty Ostrowski, 
wiceprezes Wielkopolskiego Związku Teatrów Ludowych. Odbył się też 
dwutygodniowy kurs dla pracowników teatrów ludowych w Białowieży. 
Organizatorem było Kuratorium Okręgu Szkolnego w Brześciu nad Bugiem 
przy współpracy Poleskiego Związku Teatrów Ludowych. Uczestniczyło 
w nim siedemdziesiąt osób, w tym trzydzieści kobiet. Kierownikiem kursu 
był Adam Kamiński, okręgowy instruktor oświaty pozaszkolnej w Brześciu 
nad Bugiem. 

Trzytygodniowy kurs teatralny w Cieszynie został zrealizowany na 
zlecenie Wydziału Oświecenia Publicznego przez Śląski Związek Teatrów 
Ludowych przy współudziale trzydziestu pięciu uczestników (w tym 
dziewiętnastu kobiet). Kierownikiem kursu był Marian Mikuta, okręgowy 
instruktor oświaty pozaszkolnej w Krakowie. 

W Horyńcu Zdroju zorganizowano czterotygodniowy kurs dla kierow-
ników i reżyserów teatrów ludowych z województw lwowskiego, stanisła-
wowskiego i tarnopolskiego. Kurs ten ukończyło trzydzieści osiem osób 
w tym dwadzieścia dwie kobiety. Kierownikiem był Ludwik Szybejko, 
okręgowy instruktor oświaty pozaszkolnej ze Lwowa. 

Dwutygodniowy kurs zorganizowało Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Pomorskiego w Skępem. Wzięło w nim udział trzydzieści dziewięć osób, 
w tym szesnaście kobiet. Kierownikiem był Józef Burski, okręgowy inspek-
tor oświaty pozaszkolnej z Torunia. Kurs ten miał charakter praktyczny, 
choć prowadzono również zajęcia teoretyczne. W czasie zajęć praktycznych 
inscenizowano pieśni, wiersze i utwory prozatorskie, uczono się tańców 
ludowych i narodowych, zajęcia wzbogacały recytacje i wieczornice1390. 
Podstawą zajęć były prace nad przygotowanie widowiska „W słonecznym 
kręgu” według scenariusza Jędrzeja Cierniaka. 

Dwutygodniowy kurs teatralny dla pracowników teatralnych z terenu 
województwa wileńskiego i nowogródzkiego zorganizowano w Trokach. 
Organizatorem kursu było Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
przy współudziale Wileńskiego Związku Teatrów i Chórów Ludowych. 
W kursie uczestniczyło czterdzieści siedem osób, w tym szesnaście kobiet. 
Kierownikiem kursu był Władysław Dziedzic, okręgowy instruktor oświaty 
pozaszkolnej w Wilnie. 

Małopolski Związek Teatrów i Chórów Ludowych zorganizował kurs 
oświatowo-teatralny w Czernichowie (koło Krakowa), w którym wzięło 
udział dwadzieścia siedem osób (głównie nauczycieli)1391. 

Pierwszy w Polsce, dwutygodniowy kurs teatru kukiełkowego zorganizo-
wano w Białowieży. Inicjatorem tego kursu była Komisja Teatru Kukiełko-

1390 Por.: J. Grzędzicki, Wrażenia z kursu oświatowo-teatralnego w Skępem, „Oświata Po-
zaszkolna” 1938, nr 12, s. 718–721.

1391 Por.: Kurs oświatowo-teatralny w Czernichowie nad Wisłą (koło Krakowa), „Teatr Ludo-
wy” 1938, nr 2, s. 103–104.
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wego Instytutu Teatrów Ludowych, która współpracowała przy organizacji 
z pracownikami teatru kukiełkowego „Baj”. Opiekowało się kursem i po-
magało organizacyjnie Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego1392. 

W ośmiu wakacyjnych kursach w 1938 roku uczestniczyło łącznie trzysta 
sześćdziesiąt dziewięć osób (w tym sto siedemdziesiąt kobiet). Wszystkie 
kursy były wizytowane przez Jędrzeja Cierniaka, ministerialnego wizytatora 
szkół1393. Warto podkreślić ścisłą współpracę w czasie wspomnianych kur-
sów władz szkolnych z Instytutem Teatrów Ludowych, która niewątpliwie 
wpływała na charakter kursów. Tak w doborze repertuaru, jak i w sposobie 
realizacji przedstawień idee teatrów ludowych dzięki kursom trafiały do 
środowisk pedagogicznych. 

W 1938 roku na Śląsku powołano specjalną instytucję pod nazwą Szkoły 
Pracy Społecznej zajmującą się kształceniem przodowników (aktywistów). 
W szkole prowadzono jednocześnie trzy kursy: społeczno-organizacyjny, 
spółdzielczy i teatralny. Postanowiono, że na kurs teatralny przyjmowana 
będzie młodzież od 18 do 25 roku życia, z ukończoną szkołą powszech-
ną, która ma doświadczenie w pracy w teatrze amatorskim czy też pracy 
świetlicowej1394. 

W początkach 1939 roku Oddział Pracowniczy Towarzystwa Oświato-
wo-Kulturalnego im. S. Żeromskiego w Wielkich Hajdukach zorganizował 
trzymiesięczny kurs teatralno-świetlicowy pod kierunkiem absolwentów 
Szkoły Pracy Społecznej w Cieszynie13951395. 

W latach trzydziestych kursy instruktorskie organizowały również inne 
organizacje społeczne. Dużą popularnością cieszyły się szczególnie kursy 
organizowane przez działaczy „Wici”. Warto zauważyć, że i ich pracach 
uczestniczyli wymieniani wcześniej działacze: wielki znawca i popularyza-
tor teatrów ludowych Jędrzej Cierniak, dyrektor Uniwersytetu Ludowego 
w Szycach Ignacy Solarz oraz Władysław Orkan1396. 

Kursy szkoleniowe niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia wiedzy 
i umiejętności wielu nauczycieli w zakresie prowadzenie teatru szkolnego, 
jednak ich dostępność i zakres, aczkolwiek imponujące, nie zaspokajały 
w pełni oczekiwań nauczycieli. Zofia Karłowska, doceniając znaczenie 
miesięcznych kursów dla nauczycieli, proponowała jednak rozwiązania 
bardziej zinstytucjonalizowane, o szerszym zasięgu. Jej zdaniem, w za-

1392 Por.: J. Baj-Wesołowski, Kurs teatru kukiełkowego w Białowieży, „Teatr Ludowy” 1938, 
nr 10, s. 303–304.

1393 Por.: Z instytucji – Instytut Teatrów Ludowych, „Praca Oświatowa” 1938, nr 9, s. 546–548.
1394 Por.: H. Hahn, Zagadnienie kształcenia przodowników teatralnych, „Praca Oświatowa” 

1938, nr 5, s. 282– 287.
1395 Por.: C. Płaczek, dz. cyt., s. 16.
1396 Por: J. Grzywacz, Oświata i kultura w powiecie kieleckim 1918–1939, Kielce 1977, s. 94; 

S. Jarecka-Kimlowska, Kielecki Związek Młodzieży Wiejskiej Wici 1928–1939, Warszawa 
1968, s. 39.
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kładach kształcących nauczycieli szkół powszechnych sztuka teatralna 
powinna być odrębnym przedmiotem, którego powinien udzielać aktor. 
Idealne by posiadał on również kwalifikacje pedagogiczne. Nauczyciele 
języka polskiego lub przedmiotów pedagogicznych dać by mogli najwyżej 
pewne wskazówki metodyczne1397. Odnośnie do szkół gimnazjalnych i liceów 
autorka postulowała wprowadzenie na uniwersytetach odrębnych lekto-
ratów, w czasie których kandydaci na nauczycieli szkół średnich mieliby 
możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji uprawniających ich do 
prowadzenia teatru szkolnego1398. 

Zdaniem Henryka Ładosza w ciągu dwóch tygodni można się czegoś 
dowiedzieć o teatrze, ale nie – nauczyć1399. Według niego odpowiednie 
kwalifikacje mogłyby dopiero dawać dłuższe – kontynuowane co roku 
– kursy wakacyjne. Za najlepsze jednak rozwiązanie uznał kształcenie na-
uczycieli w rocznym studium teatralnym1400. Podobnie Zdzisław Kwieciński 
pisał, że palącym zagadnieniem jest postulat odpowiedniego wyszkolenia 
opiekunów teatrów szkolnych w zakresie techniki żywego słowa, reżyse-
rii i metod pracy, czego już niejednokrotnie domagali się: H. Ładosz, Z. 
Karłowska i K. Rychterówna. Niestety dotychczas sprawa ta leży odłogiem. 
Dlatego proponujemy: wyłowić ze szkół średnich coraz liczniejszych en-
tuzjastów roboty teatralnej, zaawansowanych w pracy i przeszkolić ich 
stopniowo, ale w czasie możliwie jak najszybszym, na specjalnych co 
najmniej miesięcznych kursach teatralnych (w tej pracy wspaniale się 
rozwijający „Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej” w Warszawie mógłby 
odegrać wielką rolę). Dla nauczycielstwa szkół podstawowych nie jest to 
sprawa tak pilna ponieważ radzi sobie ono stosunkowo dobrze; z pro-
blemami tymi zaznajamia się bowiem praktycznie na różnych kursach 
oświaty pozaszkolnej. Dla przyszłych natomiast nauczycieli szkół śred-
nich, humanistów, a obecnie kandydatów, należało by stworzyć osobne 
lektoraty teatru szkolnego przy uniwersytetach i żądać obowiązkowego 
ich ukończenia. Od polonistów mogły by być wymagane większe wiado-
mości i umiejętności. (...) Odpowiednich kandydatów na te stanowiska 
(instruktorów wspomnianych lektoratów) można znaleźć, choćby wśród 
profesorów wspomnianego Instytutu Sztuki Teatralnej1401. 

Kursy teatralne nie rozwiązywały problemów kadry dla teatrów szkol-
nych, przyczyniały się jednak do podniesienia kwalifikacji kadry na-
uczycielskiej w tym zakresie i do popularyzacji tej metody w procesie 
dydaktycznym i wychowawczym szkoły. 

1397 Z. Karłowska, dz. cyt., s. 37–38.
1398 Por.: tamże, s. 38.
1399 I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 116; por. też: H. Ładosz, Iskra czy wykształcenie, 

„Teatr w Szkole” 1935, nr 3, s. 59–60.
1400 Por.: H. Ładosz, dz. cyt., s. 59–60.
1401 Z. Kwieciński, Teatr w Polsce. Teatr szkolny, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 897–898.
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Zagadnienie przygotowania nauczycieli do prowadzenia teatru szkol-
nego znalazła się również w programach kształcenia niektórych semina-
riów nauczycielskich. W celu przygotowania przyszłych nauczycieli do 
pracy w tym zakresie szkoły te wpierały działania uczniów w tworzeniu 
kół teatralnych i scen amatorskich. W Seminarium Nauczycielskim im. 
Elizy Orzeszkowej w Warszawie doroczne przedstawienia teatralne były 
przez nauczycieli traktowane jako ważny element zawodowego kształce-
nia uczennic, którym udział w tych przedstawieniach dawał możliwość 
realizacji ich twórczych aspiracji. W seminarium tym wystawiano sceny 
ze „Strasznego Dworu” Moniuszki; jasełka napisane przez ówczesnego 
polonistę w seminarium Juliusza Saloniego; inscenizację ballady Mickie-
wicza „Lilie”; „Maraton” Ujejskiego; „Piosenki ludowe” (według pomysłu 
uczennic); „Legendy Warszawy”; „Wesele kurpiowskie” i „Wesele w Wie-
luńskiem”1402. 

W drugiej dekadzie dwudziestolecia nastąpił znaczący wzrost aktyw-
ności teatrów ludowych, uległa też zacieśnieniu ich współpraca ze szkołą. 
Zauważamy przy tym, że wynikała ona już nie tylko z przyczyn organiza-
cyjnych i z inicjatywy działaczy, entuzjastów scen ludowych i szkolnych, 
ale do jej wzrostu przyczyniło się też silne poparcie instytucji państwowych 
i szkolnych. Współdziałając w szkoleniu kadr instruktorskich dla teatru 
szkolnego działacze Związku Teatrów Ludowych dążyli do przeniesienia 
na grunt szkolny własnych idei i koncepcji repertuarowych. W okresie tym 
teatr szkolny i ludowy był wykorzystywany w działalności wiejskich orga-
nizacji młodzieżowych, które w ten sposób pozyskiwały nowych działaczy, 
a także popularyzowały swoje idee. 

Jasełka, szopki i inne szkolne spektakle  
o charakterze religijnym 

Wystawianie szopek i jasełek w drugiej dekadzie dwudziestolecia mię-
dzywojennego miało już ugruntowaną tradycję i weszło na trwałe do prak-
tyki szkolnej. Wpływała na to zarówno intensywna praca propagatorska na 
łamach prasy, jak i niewątpliwy wpływ Kościoła na wychowawczą stronę 
szkoły. W niektórych szkołach lub nawet okręgach szkolnych powstawały 
nowe stowarzyszenia o charakterze religijnym. Wciąż bardzo aktywnie 
działała Sodalicja Mariańska. Wystawianie szopek i jasełek przez młodzież 
szkolną w drugiej dekadzie stało się zjawiskiem nieomal powszechnym. 
W większości szkół katolickich organizowano jasełka corocznie. Jasełka 

1402 Por.: W. Dzierzbicka, Samorząd w Seminarium Nauczycielskim im. Elizy Orzeszkowej 
w Warszawie, [w:] Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918–1939, część I. (Z do-
świadczeń nauczycieli), pod red. H. Kasperowiczowej, Warszawa 1960, s. 144–145.
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i szopki często wystawiano nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale również 
i dla okolicznych mieszkańców1403. 

W latach trzydziestych MWRiOP zagadnienie szopek uznało za na 
tyle ważne, że realizację szopki świątecznej wprowadzono nawet do 
programów szkolnych. Maria Dolińska proponowała, by przedstawienia 
jasełkowe realizować w klasie II w związku z omawianiem teatru śre-
dniowiecznego1404. Do popularyzacji idei szopek przyczyniały się też (tak 
jak i w pierwszej dekadzie) pisma pedagogiczne, teatralne i oczywiście 
młodzieżowe. Jedną z ciekawszych inicjatyw w tym zakresie była wysta-
wiona w grudniu 1934 roku, a później publikowana (we fragmentach), 
„Szopka Kuźni Młodych”. Była to świecka szopka satyryczna, w której 
autorzy w dowcipny sposób prezentowali swoją pracę, żartując z siebie 
i ze swoich ambicji1405. 

Każdego roku w okresie przedświątecznym propozycję kolejnych szopek 
lub opis takich przedstawień zamieszczał na swych łamach „Płomyk”1406. 
Temat szopek i jasełek pojawiał się też w wielu innych czasopismach dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz w audycjach Polskiego Radia. W 1932 roku 
zespół artystów Działu Dziecięcego Polskiego Radia przygotował przedsta-
wienia „Jasełek” w reżyserii Wandy Tatarkiewicz, które wystawiano w sali 
Konserwatorium Muzycznego1407. W dalszym ciągu ukazywały się propozycje 
jasełek w licznych wydawnictwach literackich1408. W okresie tym znana już 
była geneza jasełek i szopek, o której pisano również w prasie młodzie-
żowej i dziecięcej. Jeden z ciekawszych artykułów popularyzatorskich na 
ten temat, pióra Mieczysława Wargowskiego, ukazał się na łamach „Iskier” 
w 1935 roku1409. 

Podobnie jak w pierwszej dekadzie, szopki i jasełka grali uczniowie pod 
kierownictwem nauczycieli, wystawiane też były w ramach działalności 
szkolnych organizacje religijnych i świeckich. W 1936 roku w Tarnowie 
dzieci szkoły podstawowej pod kierownictwem nauczycielki M. Piechnik 
wystawiły pastorałkę „Adoracja Anielska”1410; w 1932 roku „Szopkę harcer-
ską” Jerzego Brauna wystawiła drużyna harcerska Państwowego Gimnazjum 

1403 Na przykład dla mieszkańców Chyrowa (31 stycznia 1937). Por.: XLIII Sprawozdanie 
Dyrekcji Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, 
za rok szkolny 1936/37, Bąkowice pod Chyrowem 1937, s. 64.

1404 Por.: M. Dolińska, Czytanki jako materiał inscenizacyjny, „Polonista” 1938, z. IV, s. 124. 
1405 Por.: Szopka Kuźni Młodych, „Kuźnia Młodych” 1935, nr 1–2, s. 16–18.
1406 Por. np.: H. Moszyńska-Januszewska, Gałganowa Szopka, „Płomyk” 1932, nr 15, 

s. 354–359; M. Czeska-Mączyńska, Z pokłonem, „Płomyk” 1932, nr 16/17, s. 369–373.
1407 Por.: Jasełka Kukiełkowe, „Płomyk” 1932, nr 21, s. 488.
1408 Por. np.: K. Jeżewska, Stajenka betlejemska: sześć obrazów, Lwów 1938.
1409 Por.: M. Wargowski, Z dziejów jasełek i szopki, „Iskry” 1935, nr 16–17, s. 246–248.
1410 Por.: T. Bańkowski, Teatr religijny w Tarnowie w XX wieku, „Roczniki Humanistyczne. 

Literatura polska” Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXIX z. 1, 1981 Lublin, s. 92.
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Humanistycznego w Bydgoszczy1411. W wielu szkołach grano „Betlejem 
Polskie” Rydla. 

W 1937 roku Franciszek Strojowski zasugerował odejście od tradycyjnej 
formy jasełek proponując w to miejsce „szkolną operę kolędową”. Miało 
to być przedstawienie składające się z kilku powiązanych tematycznie 
kolęd. „Opera” miała przedstawiać trzy, ilustrowane odpowiednimi kolę-
dami, obrazy – „Z pasterzami”, „U Heroda” i „Trzej królowie”. Zdaniem 
Strojowskiego forma ta miała szansę wpłynąć na rozśpiewanie młodzieży 
i przyczynić się do pogłębienia znajomości polskich kolęd1412. Nie znajdu-
jemy jednak informacji wskazujących na to, czy propozycje Strojowskie-
go były realizowane w praktyce. W trzecim numerze „Teatru w Szkole” 
w 1938 roku Janina Morawska zamieściła „Jodłowe Betlejem” – ciekawą 
propozycję szkolnego widowiska wigilijnego1413. Przykład „szkolnej opery 
kolędowej” Strojowskiego i propozycja Morawskiej ukazują, że w ramach 
teatru szkolnego nawet w tak tradycyjnych formach jak jasełka i szopki 
pojawiały się próby poszukiwania nowych rozwiązań. 

Niektórym szopkom czy jasełkom często próbowano nadać charakter 
narodowy, patriotyczny. W jasełkach zorganizowanych przez harcerzy KPH 
przy hufcach bydgoskich oraz Miejskiego Konserwatorium Muzycznego do 
betleemskiego żłobka śpieszy lud polski, razem zgodnie. Kaszuba od Gdańska 
z Janickiem hań od Tater, Pieron śląski z mazurskim Maćkiem, Kujawiaki 
i Krakusy – cała Polska1414. Akcenty patriotyczne i społeczne do jasełek 
wprowadzono w tym okresie również w prywatnych szkołach katolickich. 
W szkole Jezuitów w Wilnie w tekstach jasełek z lat trzydziestych razem 
z postaciami ewangelicznymi pojawiają się Nieznany Żołnierz, Obrońca Lwo-
wa, Legionista z 1914 roku, Powstaniec z 1830 lub z 1863 roku, Legionista 
Henryka Dąbrowskiego, rzemieślnicy i żołnierze, czasami Żyd1415. 

W wielonarodowym i wielokulturowym społeczeństwie II Rzeczypospo-
litej religijny charakter jasełek i szopek niekiedy powodował pewne proble-
my wychowawcze. W 1933 roku Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego, 
dr. E. Nowicki, w piśmie do dyrektorów państwowych i prywatnych szkół 
średnich ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli i szkół za-
wodowych oraz do rad szkolnych powiatowych i inspektorów szkolnych 
w okręgu zaapelował, aby przy urządzaniu tych imprez na terenie szkoły 

1411 Por.: Kronika szkolna, [w:] Trzecie Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 
Humanistycznego w Bydgoszczy za lata 1929–1932, ze szczególnym uwzględnieniem 
roku szkolnego 1931/32, Bydgoszcz 1932, s. 13.

1412 Por.: F. Strojowski, Szkolna opera kolędowa, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 761–765.
1413 Por.: J. Morawska, Jodłowe Betlejem. Widowisko wigilijne, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 3, 

s. 53–64.
1414 E. Zeura G. K. kl. VIII, Wrażenia z Jasełek, „Ogniwa” 1934, nr 7, s. 15.
1415 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie...., Bydgoszcz 1999, s. 165 i 167.
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lub poza nią, ale z udziałem młodzieży i dla młodzieży szkolnej pilnowali 
by nie zawierały one momentów, mogących dotknąć uczucia narodowe lub 
religijne uczniów, jak również wpłynąć ujemnie na wzajemne współżycie 
uczniów różnych wyznań czy narodowości1416. Wypadki takie rzeczywiście 
miały miejsce. W prowadzonej przez Jezuitów szkole w Chyrowie z okazji 
św. Mikołaja grano komedyjkę Aleksandra Ładnowskiego „Żyd w becz-
ce”1417, popularną pozycję repertuaru polskich teatrów w XIX wieku. 

Pod koniec dekady przedstawienia jasełkowe były już stałą pozycją 
w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły. Na wzrost ich popularności 
wpłynęły też niewątpliwie stałe przeglądy szopek. Pierwszy konkurs szopek 
ogłoszono w Krakowie w 1937 roku1418. 

Obok szopek i jasełek związanych ze świętami Bożego Narodzenia w dru-
giej dekadzie pojawią się widowiska nawiązujące do innych świąt katolickich. 
W „Płomyku” Anna Świrszczyńska publikuje obrazek sceniczny „U grobu Chry-
stusa”1419. Na łamach prasy katolickiej pojawiają się w znacznie większej ilości 
utwory maryjne (np. „Najświętszej Patronce w hołdzie”1420, „Królowa Korony 
Polskiej”1421, akcenty maryjne zawiera również obrazek sceniczny „Wieczorny 
koncert majowy” Zofii Sokołówny1422), hagiograficzne (np. „Święta Teresa”1423), 
związane ze świętami Wielkanocnymi (misteria Wielkiego Tygodnia), utwory 
o Chrystusie Królu, ku czci papieża, misyjne i scenariusze inscenizacji mo-
dlitw1424. W „Płomyku” i innych pismach o charakterze laickim pojawiały się 
propozycje etnograficzne (np. obrazek sceniczny Ewy Szelburg-Zarembiny 
„Prima aprilis w Koziej Wólce”1425, czy opisy zwyczaju „chodzenia z niedźwie-
dziem”) oraz propozycje sceniczne związane z Nowym Rokiem1426. 

1416 Zarządzenie Nr 0. 229/33, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakow-
skiego” 1933, s. 46.

1417 Por.: Sprawozdanie Dyrekcji zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chy-
rowie. Za rok szkolny 1931/32, Chyrów 1932, s. 39.

1418 Por.: Z. Cieślak-Reinfussowa, O wciąż żywej szopce krakowskiej, „Teatr Ludowy” 1947, 
nr 3–4, s. 161.

1419 Por.: A. Świerszczyńska, U grobu Chrystusa, „Płomyk” 1933, nr 32, s. 745–746
1420 Por.: M. Czerska-Mączyńska, Najświętszej patronce w hołdzie, „Kierownik Stowarzyszeń 

Młodzieży” 1932, nr 4, s. 120–122.
1421 Por.: H. Jakowska, Królowa Korony Polskiej. Inscenizacja, „Scena Oświatowa” 1937, nr 8, 

s. 63–64.
1422 Por.: Z. Sokołówna, Wieczorny koncert majowy (obrazek sceniczny ze śpiewami), „Pło-

myk” 1933, nr 37, s. 866.
1423 Por.: L. Bałda, Święta Teresa. Fragment sceniczny, „Scena Oświatowa” 1936, nr 9, s. 69.
1424 Zestawienie tekstów religijnych w czasopismach „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży”, 

„Młoda Polka” „Scena Oświatowa” i „Życie Katolickie” zamieściła w aneksie do swego 
artykułu M. B. Stykowa. Por. M. B. Stykowa, dz. cyt., s. 295–299.

1425 Por.: E. Sz.[erburg] Zarembina, Prima aprilis w Koziej Wólce (żartobliwy obrazek sceniczny 
bez kostiumów i dekoracji), „Płomyk” 1933, nr 28, s. 653–654; nr 29, s. 678–679.

1426 Por.: np. J. Godlewska, Nowy Rok. Niewielki obrazek sceniczny do odegrania, „Płomyk” 
1932, nr 16/17, s. 384.
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Widać z powyższego, że w omawianej dekadzie znacznie wzrosła czę-
stotliwość przedstawień jasełkowych i szopek. Scenariusze szopek i jasełek 
publikowano w odrębnych wydawnictwach, pojawiały się też na łamach 
prasy, w której zamieszczano również teksty dotyczące sposobów wysta-
wiania. Przy organizacji szopek i jasełek brano często pod uwagę aspekty 
etnograficzne. Wystawiane szopki obok oczywistego charakteru religijnego 
wzbogacano o tematy świeckie – najczęściej społeczne. W okresie tym 
częściej też pojawiały się inne widowiska o charakterze religijnym nawią-
zujące do tradycji ludowej. 

Teatry lalkowe 

Pierwsze próby wykorzystywania teatru lalek w celach społecznych i po-
litycznych w świecie podejmowano na przełomie XIX i XX wieku1427; polskie 
działania w tym zakresie były niemal równoczesne. Pierwszy teatr marionetek 
dla dzieci w Polsce założyła Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, która od 1900 
roku wystawiała między innymi baśnie klasyczne i bajki (m.in. bajkę Andrzeja 
Niemojewskiego „O królewiczu zaklętym w niedźwiedzia”)1428. W 1908 roku 
w Warszawie „Teatr Marionetek” założył Marian Dienstl-Dąbrowa, wystawia-
jąc w nim sztuki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, zaś w Krakowie 
teatr kukiełek w 1912 założyli Setkowicz, Walter i Rączkowski1429. W 1927 
roku Stefan Polonyj-Poloński zbudował w Krakowie teatr lalek „Miniatury” 
wykonując dlań scenę i marionetki. Wystawił w nim „Baśń o srebrnym 
rycerzyku” Ireny Pniownierówny oraz „Niebieskiego ptaka” Maeterlincka. 
Wkrótce jednak przeniósł się na Śląsk, a swój teatr odsprzedał Sekcji Te-
atrów Ludowych przy Wydziale Oświecenia Publicznego w Katowicach1430. 

Teatry lalek (marionetek)1431 stosunkowo szybko trafiły do szkół, co 
zresztą jest oczywiste, gdyż adresatem tego teatru były głównie dzieci, 

1427 Por.: H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od romantyzmu do wielkiej reformy teatru, War-
szawa 1976, s. 293–294; por. też.: H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy 
do współczesności, Warszawa 1984, s. 3–9 i 26–27; J. Sztaudynger, Marionetki, Lwów-
-Warszawa 1938, s. 20–33.

1428 Por. M. Ciesielska, Zainteresowania i poszukiwania teatralne J. Korczaka, [w:] Janusz 
Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12–15 
października 1978. Komitet redakcyjny H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 
1982, s. 99; J. Korczak, Teatr dla dzieci, „Kurier Teatralny” 1901, nr 11; T. Samulczuk-
-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2005, s. 38. 

1429 Por.: T. Samulczuk-Pawluk, dz. cyt., s. 38; Sz. Baczyński, Teatr kukiełkowy „Baj”, „Teatr 
Ludowy” 1947, nr 5, s. 239–240.

1430 Por.: H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy..., s. 27; por. też: T. Samul-
czyk-Pawluk, dz. cyt., s. 39.

1431 W dwudziestoleciu międzywojennym panował pewien chaos terminologiczny przy 
określaniu kukiełek. Pojęcia lalki, marionetki i kukiełki często używano zamiennie. Por.: 
J. Sztaudynger, Sprawa terminologii, „Teatr Ludowy” 1938, nr 5, s. 164–165.
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w tym młodzież szkolna. Jan Sztaudynger wyróżnił dwie możliwości 
kontaktu młodzieży szkolnej z teatrem marionetek: przedstawienia mario-
netkowe poza terenem szkoły i marionetki na terenie szkoły. W drugim 
przypadku – według Sztaudyngera – marionetki może wystawiać obcy lub 
własny zespół marionetkowy. Jego zdaniem, w przedstawieniach mogą 
grać: nauczyciel (względnie nauczyciele), nauczyciel wraz z uczniami lub 
sami uczniowie; dopuszczał przedstawienia teatru marionetek tak poza 
lekcjami, jak i na lekcjach szkolnych1432. 

Wszędzie tam, gdzie funkcja ucznia (dziecka) sprowadza się wyłącznie 
do roli widza, mamy do czynienia z biernym uczestnictwem w przedsta-
wieniu, którego znaczenie wychowawcze wynika głównie z wartości zawar-
tych w sztuce i walorów artystycznych przedstawienia. Znacznie większą 
wartość wychowawczą i dydaktyczną ma oczywiście czynne uczestnictwo, 
kiedy to uczniowie pod kierownictwem nauczyciela, instruktora, starszego 
kolegi lub samodzielnie tworzą przedstawienie, mając wpływ zarówno na 
dobór repertuaru, jak i na wykonanie sztuki. 

Inicjatywy tworzenia teatrów kukiełek podejmowano w II Rzeczypo-
spolitej niemal od jej początków, jednak dopiero założony w 1928 roku 
w Warszawie teatr dla dzieci „Baj” zdołał przetrwać przez ponad dziesięć 
lat i odegrał znaczącą rolę w zachęcaniu dzieci i nauczycieli do zakładania 
szkolnych teatrzyków lalek. 

„Baj” założony został przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
Żoliborzu, by po kilku sezonach stać się teatrem Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Jego założycielem i kierownikiem w latach 1928–1929 był 
Szczepan Baczyński, który wystawił szopkę kolędową; właściwym twórcą 
„Baja” został jednak Jan Wesołowski, który zgromadził zespół i określił arty-
styczny i wychowawczy program teatru. Kukiełki i dekoracje do wszystkich 
programów wykonywano w pracowni teatru pod kierownictwem artystów 
malarzy: Witolda Millera i Wandy Pawłowskiej. 

Pierwszym widowiskiem teatru „Baj” był „Koncert Półpanka” według Ko-
nopnickiej, później wystawiano „Jasia i Małgosię” Or-Ota, bajki Mickiewicza. 
Inscenizowano popularne wśród dzieci piosenki ludowe „O koziołeczku”, 
„O młynareczce”, „O Kasieńce”, grano bajki „O Czerwonym Kapturku”, Po-
razińskiej „Czarodziejską fujarkę” i „Wesołą babuleńkę”, Szelburg-Zarembiny 
„Zimową przygodę”. Repertuar teatru znacznie wzbogaciło pozyskanie do 
współpracy Marii Kownackiej, która dla „Baja” napisała bajki „O Kasi, co gą-
ski zgubiła”, „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej kró-
lewnie i królu Gwoździku”, ”O Żaczku Szkolaczku” i „Cztery mile za piec”. 
Z teatrem tym współpracowali również Lucyna Krzemieniecka („Historia 
cała o niebieskich migdałach”, „Jak Sewerysio nauczył się tabliczki mno-
żenia” i „O siostrzyczkach małych, co roboty szukały”), Janina Duszyńska 

1432 Por.: J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 96.
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(„O raku nieboraku i o pstrągu dziwolągu”), Witold Miller („O Kasi co nie 
chciała kaszy”), Benedykt Hertz („Kłamca”), Janina Porazińska („Kumoszki-
”)1433. Wystawiano też utwory Hugha Loftinga („Dziwny doktor”, „Przygody 
dziwnego doktora w Afryce”, oprac. Alicja Strassmanowa) i Ericha Kästnera 
(„35 Maja”, oprac. Alicja Strassmanowa). Wiele z tych bajek było również 
drukowanych na łamach „Płomyka”. Reprezentatywne dla repertuaru „Baja” 
stały się sztuki Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny (”Wesoła 
babuleńka”), Lucyny Krzemienieckiej i Marii Kownackiej. Krzemieniecka 
w „Historii całej o niebieskich migdałach” ukazywała ideę solidaryzmu, zaś 
baśń „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie 
i królu Gwoździku” Kownackiej była zmodyfikowaną legendą, w której 
idee demokratyczne wyrażała postawa bohatera sztuki (Szewczyk, nie chciał 
zostać królem, ceniąc sobie wyżej własną rzemieślniczą pracę). Podobne 
idee niosła inna sztuka tej autorki – „O żaczku Szkolaczku i Sowizdrza-
le”1434. Teatr szerzył ideologię postępu społecznego i gromadził wokół siebie 
środowisko o poglądach lewicowych. Zabiegając o nowych twórców „Baj” 
ogłaszał konkursy na sztuki dla teatru lalek; zaznaczano przy tym, że myśl 
przewodnia utworu powinna odpowiadać społecznej ideologii świata pracy 
(dostojeństwo pracy, równość demokratyczna, antymilitaryzm, świeckość, 
pomoc wzajemna, spółdzielczość, solidarność zbiorowa itp.), a przynajmniej 
nie może zawierać tendencji powyższym przeciwstawnych1435. Podobne idee 
wyrażane były także w wystawianych przez „Baj” adaptacjach literatury 
światowej dla dzieci, jak – wspomniany wyżej – „Doktor Dolittle” według 
Hugha Loftinga czy „35 maja” według Ericha Kästnera. 

W 1938 roku „Baj” wystawił 87 widowisk, w tym 10 w szkołach po-
wszechnych. W 1937 roku liczba widowisk wystawionych przez ten teatr 
w szkołach powszechnych była większa (23 widowiska), a to dzięki zasił-
kom z funduszu Stołecznego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży1436. 
Wynikiem wieloletnich doświadczeń teatru „Baj” było wydanie podręcz-
nika dla urządzających widowiska marionetkowe „Teatr kukiełek”, które-
go redaktorką była Maria Kownacka1437. Działacze teatru interesowali się 
skutkami oddziaływania „Baja” i zapraszali do współpracy naukowców 
z Zakładu Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

1433 Por.: S. Baczyński, Teatr kukiełkowy „Baj”, „Teatr Ludowy” 1947, nr 5, s. 240–241.
1434 Por.: h.t., Teatr Kukiełkowy „Baj”: „O żaczku Szkolaczku”, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 7, 

s. 175; por. też: h.t., Teatr „Baj” Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział na 
Żoliborzu w Warszawie. Repertuar teatru „Baj”, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 5, s. 111.

1435 Por.: tamże.
1436 Por.: Sprawozdania. „Baj” kukiełkowy teatr dla dzieci, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 9–10, 

s. 234–235; Z. Jaxa-Bykowska, O teatrzyku kukiełek, „Teatr Ludowy” 1930, nr 4, s. 70–72. 
1437 Por.: Teatr kukiełek, w opr. J. Cierniaka, M. Kownackiej, J. Landy, A. Palińskiego 
i W. Ulanowskich, pod red. M. Kownackiej, Warszawa 1933.

1437 Por.: Teatr kukiełek, w opr. J. Cierniaka, M. Kownackiej, J. Landy, A. Palińskiego i W. Ula-
nowskich, pod red. M. Kownackiej, Warszawa 1933.
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psychologów prowadzących badania z pogranicza teatru i innych dziedzin 
życia. Jan Wesołowski jako reżyser i kierownik „Baja” zachęcał nauczycieli, 
by inspirowali dzieci do tworzenia teatrzyków na wzór jego sceny war-
szawskiej. Jeśli „Baj” – pisał – dawał rocznie 50 czy 70 widowisk – mógł ich 
dać 100 czy 150 i aby one wychowującym swym wpływem mogły ogarnąć 
już nie 12–15 tysięcy spragnionych wszelkiej atrakcji dzieciaków, zwłasz-
cza najbiedniejszych, lecz by można ten wpływ rozszerzyć na 30–50 czy 
100 tysięcy i... więcej, jeszcze więcej... coraz więcej! [...] Nie oglądajmy się 
na „pomoc rządu” czy „poparcie władz”, które mają „zawsze ważniejsze 
sprawy na głowie”, lecz zorganizujmy samopomoc społeczną w celu zaspo-
kajania niecodziennych potrzeb artystycznego wychowania1438. Pracownicy 
teatru organizowali kursy lalkarskie dla amatorów w kraju i dla Polaków 
z zagranicy, a także zachęcali autorów do pisania sztuk1439. 

Obok „Baja” w latach trzydziestych w Polsce powstawały i inne sceny 
lalkowe, ich działania były jednak zazwyczaj efemeryczne. W roku 1935 
powstał w Warszawie teatr kukiełkowy „Urwis”1440, w Zakopanem działał 
amatorski teatr lalkowy „Bajka” (1937–1939), w Kościerzynie „Pomorski 
Teatr Marionetek”, na Śląsku – teatr „Ligonia”, w Wilnie – teatr „Bajka”, 
„Wileński teatr lalek” a także żydowski teatr „Meidim”1441. W połowie lat 
trzydziestych do Poznania, będącego wówczas ważnym ośrodkiem lalkar-
skim, przeniósł się Polonyj-Poloński, który otworzył tam teatr marione-
tek. Również w Poznaniu wystawiał swoje przedstawienia teatr pacynek 
Juliana Sójki, który zaadaptował na grunt polski Kaspra jako polskiego 
Kubusia. W 1937 roku powstał tu też teatrzyk kukiełkowy „Kuku”, który 
od marca 1938 roku został wcielony jako oddział młodzieżowy do stałego 

1438 J. Wesołowski, „Baj”, kukiełkowy teatr dla dzieci (dokończenie), „Teatr w Szkole” 1934, 
nr 2, s. 32.

1439 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 
s.175–176; por. też: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., Warszawa 1999, s. 101–102; 
H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, Warszawa 
1980, s. 63. Jan Wesołowski wspomina o siedmiu kursach: w Kalwarii Lanckorońskiej 
w 1935 roku, Toruniu i Trokach w 1936 roku, w Kozielsku w 1937 roku. Dwa kursy 
zorganizowano na zamówienie związku Nauczycielstwa Polskiego: w Warszawie w 1937 
i w Kielcach w 1938 roku, ostatni kurs zorganizowano w Białowieży na zamówienie 
Instytutu Teatrów Ludowych w 1938 roku. Por. J. Baj-Wesołowski, Na początku był 
„Baj”..., „Teatr Ludowy” 1948, nr 4–5, s. 163.

1440 Inauguracyjne przedstawienie tego teatru odbyło się 22 lutego 1935 roku w gimnazjum 
Św. Stanisława przy ul. Traugutta. Wystawiono wówczas bajkę Kornela Makuszyńskiego 
„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”. Por.: ht., Z teatru: Teatr marionetek dla dzieci” Urwis”, 
„Teatr w Szkole” 1935/36, nr 8–9, s. 233–234.

1441 Por.: J. Z., Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 
s. 175–177; por. też: W naszym teatrze dzieci nie boją się płaczu, wywiad z Krzyszto-
femNiesiołowskim, rozmawiał Witalis Masenas, „Kurier Wileński” 2007, nr 209, s. 5; 
G. Kilarska, O wileńskim teatrze łątek czyli „taka sobie bajeczka o kosztownych lalkach”, 
„Gdański Rocznik Kulturalny” 2000, nr 19, s. 146–150.
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Poznańskiego Teatru Peryferyjnego1442. Tu wreszcie działał teatr „Bumcyk” 
Tadeusza Czaplińskiego i Stanisława Krauze. Żywy ruch lalkarski w tym 
regionie skłonił Jana Sztaudyngera do utworzenia stowarzyszenia Wiel-
kopolska Rodzina Marionetkarzy, które z kolei powołało w 1938 roku 
w Poznaniu „artystyczny i eksperymentalny i zarazem specyficznie polski” 
teatr lalek pod nazwą „Błękitny Pajac”. Kierownikiem artystycznym został 
Sztaudynger. W programie inauguracyjnym wystawiono trzy marionetkowe 
inscenizacje wierszy z literatury polskiej („Dziad i baba” Kraszewskiego, 
„Golono strzyżono” Mickiewicza i „Pawła i Gawła” Fredry) oraz dwie ko-
medyjki pacynkowe Sójki z Kubusiem – „Zaczarowana skrzynia” i „Zatruta 
kiełbasa”1443. W Wilnie z inicjatywy Jana i Jadwigi Badowskich teatr lalkowy 
„Bajka” otwarto w 1937 roku. Badowski był w nim aktorem, twórcą lalek 
i dekoracji. Teatr ten działał do końca 1940 roku. 

W latach trzydziestych, obok zawodowych, powstawały i prowadziły 
działalność również amatorskie teatry lakowe. Przykładem działający w la-
tach 1933–1935 w Łodzi teatrzyk lalkowy Sekcji Dramatycznej Pracowników 
Elektrowni Łódzkiej, który wystawiał przedstawienia dla dzieci zarówno 
w swej siedzibie, jak i w łódzkich szkołach1444. Z czasem teatry kukiełko-
we zaczęły powstawać we wszystkich regionach. W 1938 roku Kazimierz 
Potkański pisał: teatrzyki kukiełkowe stały się dziś modne1445. 

W teatrze kukiełkowym w Polsce przyjęły się zasadniczo dwa kierunki 
artystyczne: pierwszy oparty na tradycyjnym teatrze ludowym, wzbogaco-
ny nową treścią i długoletnimi doświadczeniami oraz osiągnięciami „Baja” 
pod kierunkiem Jana Wesołowskiego, i drugi – wywodzący się z tradycji 
„Herosa” Hansa Wursta („Puppentheater”). Stąd też i terminologia dotycząca 
tej dziedziny nosi cechy dwu kierunków: „teatr kukiełek” i „teatr lalek”1446. 

Po 1928 roku możliwości wychowawcze teatru kukiełek dostrzegły rów-
nież polskie środowiska pedagogiczne. Wskazywano, że ta forma teatru 
szkolnego doskonale nadaje się do pracy dydaktycznej i wychowawczej 
z dziećmi w szkole. Podkreślano związek teatru lalek z procesem naturalnego 
rozwoju dziecka oraz znaczenie zabawy w procesie wychowania. Podkre-

1442 Teatrzyk ten powstał z inicjatywy Władysława Roguskiego i artysty malarza Bolesława 
Rosińskiego, długoletniego artysty dramatycznego teatru Polskiego w Poznaniu. W teatrzy-
ku tym wystawiano m. in. „Jasełka Ludowe” w opr. Bolesława Rosińskiego z aktualnymi 
intermediami Drawicza, „Czerwonego Kapturka” w opr. Stanisława Płonki-Fiszera, „Piękną 
królewnę i dzielnego szewczyka” Marii Kownackiej i „Pana Twardowskiego” – wg baśni 
ludowej w opr. Roya oraz szopkę. Por.: Stały teatrzyk kukiełkowy „Kuku” w Poznaniu, 
„Teatr w Szkole” 1938/39, nr 5, s. 112.

1443 Por.: tamże, s. 28.
1444 Por.: Łódzki ruch amatorski z uwzględnieniem teatrów zakładowych, www.uml.lodz. 

pl/-plik.php?id=2192.
1445 K. Potkański, Jak powstał jeden teatrzyk kukiełkowy, „Oświata Pozaszkolna” 1938, nr 2, 

s. 103.
1446 Por.: S. Iłowski, Kukiełki, Warszawa 1953, s. 11.
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ślano, że teatr ten może być w szkole równie pożyteczny i wskazany jak 
inne, znane już wcześniej sceny uczniowskie i że może być w życiu dzieci 
czymś więcej niż tylko środkiem kształcenia i oddziaływania, gdyż stwarza 
dla nich świat, jakiego pragną i w jakim przebywają podczas zabaw. Zda-
niem Sztaudyngera teatr marionetek, szczególnie w stosunku do uczniów 
z młodszych klas, powinien zająć znaczące miejsce w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej szkoły, ważniejsze niż wszystkie inne rodzaje teatru1447. Wyż-
szość tego rodzaju sztuki uzasadniał jej niemal idealnym przystosowaniem 
do naturalnych skłonności dziecka i pełnym zaspokajaniem jego potrzeb. 
Sztaudynger podkreślał jednak, ze kierownik teatru kukiełkowego powinien 
znać psychologię dziecka, by móc z góry przewidzieć reakcje tworzących 
i odbierających widowisko uczniów. S. Jędrzejczyk widowisko kukiełkowe 
nazwał wyższą formą opowiadania bajek1448. Autorzy propagujący teatr lalek 
podkreślali, że może on, odwołując się do uczuć dziecka, liczyć na silny 
odzew. Dla biednych i uciśnionych – pisał Sztaudynger – zawsze dziec-
ko znajdzie iskierkę uczucia. Nieostrożnych przestrzeże, dobrych wesprze, 
nieporządku nie ścierpi1449. Przestrzegał jednak przed zbyt nachalnym dy-
daktyzmem: W teatrze tym w pierwszej linii nie chodzi i nie może chodzić 
o jakieś pedagogiczne osiągnięcie, nauczenie jeszcze jednej piosenki, o od-
bycie lekcji pod uroczystą powłoką i stwierdzenie potem „Jacek był w teatrze 
latem, myje już ręce”, „Zosia umie pięć wierszyków więcej niż przedtem”. Ale 
o fakt istotny, to nie ten Jacek, to nie ta Zosia. To dzieci, których osobowość 
zwichnięta przez świat dorosłych oprawiona została jak Guliwer między dwa 
światy – olbrzymów i liliputów i doznała radosnej afirmacji1450. Teatr lalek 
miał sprawiać, by obok radości dziecko uzyskało poczucie wartości własnej. 

Praca z teatrem lalkowym przynosi też niemałe korzyści dla nauczyciela, 
dając mu możliwość bliższego poznania wychowanków. Teatr lalek – pisał 
Sztaudynger – zaspokajając istotne potrzeby dziecka, otwiera jego duszę 
i pozwala zajrzeć w nią tak głęboko, jak to nie udaje się przy żadnej okazji 
nigdy i nikomu. Marionetki są czarodziejskim kluczykiem otwierającym 
małe serduszka1451. 

Niektórzy publicyści podkreślali również zalety teatru lalek natury or-
ganizacyjnej i ekonomicznej. Po pierwsze – role mówione nie wymagają 
pamięciowego ich wyuczenia się, ponieważ dzieci mogą czytać tekst 
z kartki. Po drugie – liczba grających osób może być mniejsza niż ilość 
ról, gdyż jedno dziecko może mówić za dwie, a nawet trzy kukiełki. Po 
trzecie – jest on tańszy w realizacji od przedstawienia granego przez ak-
torów, bowiem nie wymaga specjalnych dekoracji, kostiumów, charakte-

1447 Por.: J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 86, 122.
1448 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 84–85.
1449 J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 89.
1450 Tamże, s. 89–90, por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 83–84.
1451 J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 95; por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 86.
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ryzacji1452. Na niskie koszty, łatwość przewożenia urządzeń technicznych 
i możliwość zmniejszania w razie potrzeby ilości grających do minimum 
zwracał uwagę m. in. Alojzy Bartz, który informował o powstaniu polskiego 
teatru kukiełkowego w Gdańsku1453. 

Propagowaniem teatru lalek zajął się również Instytut Teatrów Ludo-
wych. Utworzona z jego inicjatywy w grudniu 1937 roku Komisja Teatrów 
Kukiełkowych zorganizowała w lipcu 1938 roku w Białowieży dwutygo-
dniowy kurs teatru kukiełkowego dla kandydatów z całej Polski. Program 
kursu, którego uczestnikami byli prawie wyłącznie nauczyciele, przygoto-
wali i kurs prowadzili pracownicy teatru kukiełkowego „Baj” z Warszawy 
przy współpracy organizacyjnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego. 
Wzięły w nim udział czterdzieści trzy osoby (w tym dwadzieścia jeden 
kobiet). Kierownikiem kursu był Jan Wesołowski. W następnym roku pla-
nowano zorganizowanie czterotygodniowego kursu II stopnia. Drugi kurs 
w tym samym roku, również głównie dla nauczycieli, został zorganizowany 
przez Zarząd Okręgu Kieleckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Wynikiem kursów i prowadzonej przez „Baj” akcji popularyzującej teatry 
lalek było powstanie dwudziestu kilku teatrów kukiełkowych w Polsce, które 
opierały swą pracę nie tylko na doświadczeniach i repertuarze teatru „Baj”, 
ale też (np. 15 teatrów ZNP w Okręgu Kieleckim) korzystały z gotowych 
kukieł i dekoracji kupowanych lub wynajmowanych z pracowni teatru1454. 

Nie wszyscy nauczyciele podchodzili do zagadnienia teatru lalek aż 
tak entuzjastycznie. Na przykład zdaniem Zdzisława Kwiecińskiego, któ-
ry doceniał znaczenie marionetek, ale znacznie wyżej cenił teatr żywy, 
Sztaudynger przeceniał możliwości teatru lalek. Kwieciński pisał: teatr 
kukiełek największą rolę spełniać może w stosunku do dziatwy, od czwar-
tego roku począwszy, i młodzieży do okresu pokwitania, i to zarówno jako 
przedstawienie dla dzieci z inspiracji dorosłych i jako teatr przygotowany 
i wykonany siłami dzieci i młodzieży1455. 

1452 Por.: J. Sztaudynger, Marionetki., s. 95; por. też: E. Patrynowa, Teatrzyk kukiełkowy, 
„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu szkolnego Lwowskiego” 1933, s. 183; I. Mi-
chalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 86.

1453 Por.: A. Bartz, Polski teatr kukiełkowy w Gdańsku, „Oświata Pozaszkolna” 1936, nr 5, 
s. 255.

1454 Por.: J. Wesołowski, Uwagi o repertuarze teatru kukiełek (dokończenie), „Teatr w Szkole” 
1936, nr 5, s. 128–129; por. też: J. Wesołowski, Do naszych kukiełkarzy, „Teatr Ludowy” 
1938, nr 2, s. 60–61; Sprawozdanie z kursu kukiełkowego w Białowieży, „Teatr w Szkole” 
1938/39, nr 1–2, s. 44–45; Sprawozdania, „ Teatr w Szkole” 1938/39, nr 9–10, s. 234–235; 
Instytut Teatrów Ludowych, „Praca Oświatowa” 1938, nr 6, s. 357; Z Instytucji. Instytut 
Teatrów Ludowych, „Praca Oświatowa” 1938, nr 9, s. 547. Zarząd Komisji Teatru Kukie-
łek stanowili: Jan Wesołowski (przewodniczący), dr Jan Sztaudynger, Maria Kownacka 
i Teofil Matejko. Por.: J. Wesołowski, Do naszych..., s. 60.

1455 Z. Kwieciński, Dr Jan Sztaudynger – Marionetki, „Praca Oświatowa” 1939, nr 5, 
s. 314–316.
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W materiałach propagujących tę formę teatru szkolnego podkreślano, że 
pedagogicznym walorem teatru marionetek było to, że chronił on dziecko 
przed zmanierowaniem aktorskim. Praca w teatrze lalek jest anonimowa, 
gdyż osoba mówiąca tekst jest ukryta za parawanem, a owacje zbiera lalka; 
z drugiej strony praca ta ma charakter typowo zespołowy, co powoduje, 
że własne ambicje muszą ustąpić miejsca wspólnemu wysiłkowi. W teatrze 
tym cechy grających – takie jak wzrost, budowa sylwetki, uroda – nie 
mają żadnego znaczenia. Decyduje silny głos i dobra dykcja1456. Warto 
zauważyć, że nie wszystkie argumenty były obiektywne. Przecież praca 
w każdym teatrze ma charakter zespołowy. Również niezupełnie słusznie 
podkreślano – że walorem teatru kukiełek są względy natury organizacyjnej 
i ekonomicznej. Irena Michalska opierając się na tekstach Sztaudyngera i E. 
Patrynowej wskazywała, że nie wymagał on przecież specjalnych kostiu-
mów, dekoracji i charakteryzacji. Sądzę, że trudności organizacyjne spra-
wiać musiało wybudowanie specjalnej sceny, dekoracje wykorzystywane 
są również w teatrze lalek, a i stworzenie lalek nastręczało wiele trudności. 
Warto tu przypomnieć, że prace przygotowawcze (np. szycie kostiumów, 
budowanie dekoracji), zwłaszcza w sposób samodzielny i twórczy wy-
konywane przez młodzież, mają też duże znaczenie wychowawcze. Nie 
można również jako zaletę teatru lalkowego wskazywać tego, że dzieci nie 
musiały w tym wypadku uczyć się tekstu na pamięć, gdyż mogły czytać 
go z kartki. Ćwiczenie pamięci jest jedną z zalet teatru szkolnego1457. 

Wśród korzyści, jakie może przynieść w pracy szkolnej teatr marionetek, 
niektórzy z jego zwolenników podkreślali, że dzięki niemu możliwe będzie 
ominięcie negatywnych skutków teatru szkolnego, jakimi było według nich 
wprowadzanie do gry pierwiastków erotycznych. A więc jeśli gra młodzież 
obojga płci – pisał Sztaudynger – łatwo o domieszanie do gry pierwiastków 
erotycznych, jeśli są na przykład sceny miłosne. Niektóre stowarzyszenia 
młodzieży, pragnąc tego uniknąć, dozwalają męskim stowarzyszeniom 
grać role tylko w takich sztukach w których występują sami mężczyźni, 
a dziewczętom w takich, w których występują same kobiety. Oczywiście 
przy takim skrępowaniu sztuki są papierowe, a o tego rodzaju repertuar jest 
trudno. Młodzież ma bowiem udostępniony dla swoich aspiracji teatralnych 
tylko pewien sztucznie skonstruowany wycinek życia, a nie jego całokształt. 
Zakłady męskie i żeńskie radzą sobie w ten sposób, że chłopcy grają także 
role kobiece, lub dziewczęta męskie. Łatwiej wówczas o repertuar ciekawy, 
ale jeszcze łatwiej o zboczenia seksualne. W teatrze marionetek te trud-
ności, te dwuznaczne sytuacje nie istnieją1458. Uważam taką argumentację 
za nietrafną. To raczej ominięcie problemu, niż próba jego rozwiązania. 

1456 Por.:. I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 85.
1457 Por. tamże, s. 86; por. też: E. Patrynowa, Teatrzyk kukiełkowy, „Dziennik Urzędowy 

Okręgu Szkolnego Lwowskiego”, 1933, s. 183.
1458 J. Sztaudynger, Marionetki..., s. 94.
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Problem koedukacji dotyczył przy tym głównie młodzieży szkół średnich, 
która nie była głównym adresatem teatru marionetek. 

W teatrze szkolnym proponowano wykorzystywanie różnego rodzaju 
technik teatrów lalkowych. Popularne były kukiełki na kiju – polskie tra-
dycyjne figurki z szopki, używane również do przedstawień świeckich. 
Prowadzono je po scenie na kiju poruszanym od dołu przez wycięcie 
w podłodze sceny. Ten rodzaj kukiełek na zachodzie Europy zanikł, w Pol-
sce wciąż cieszył się dużą popularnością. Kukiełka rękawiczka – zwana 
palcową pacynką lub „Bi-ba-bo” (tradycyjna marionetka niemiecka), która 
przetrwała od czasu średniowiecza. Kukiełki na drucie – tufry, główne 
połączenie między dłonią poruszającego a głową marionetki stanowi cienki 
drut, który lalkę wodzi po scenie; kukiełka jest widoczna dla publiczności 
w całej swej postaci, naśladuje ruchy człowieka i łatwo daje się opanować 
przez najmłodszych. Kukiełki na nitkach – w konstrukcji podobne do ku-
kiełek na drucie, lecz drut jest w nich zastąpiony nitkami; są nadzwyczaj 
zwrotne, ale trudne do prowadzenia1459. Technika to oparta był na zasadach 
znanego wówczas teatru florenckiego „Teatro dei Piccoli”. Józef Tobiasz 
proponował ponadto lalki malowane na papierze, wycięte i widoczne 
z jednej strony1460. Pierwszy w Polsce teatr marionetek na sznurkach po-
wstał w 1937 roku z inicjatywy seminarium nauczycielskiego i gimnazjum 
im. Słowackiego w Poznaniu1461. Wystawiano też przedstawienia w opar-
ciu o teatr „chińskich cieni”, w którym wykorzystywano płaskie figurki, 
poruszane od dołu patyczkami lub drutem. Widzowie oglądali wyłącznie 
cienie, rzucane na biały ekran, powstałe przez silne naświetlenie figur 
z przeciwnej strony. 

Jak i w innych formach teatru szkolnego, tak i w przypadku teatru 
lalek jego realizatorzy stawali przed problemem doboru repertuaru, który 
był niezwykle skromny. Pod koniec lat trzydziestych nakładem „Naszej 
Księgarni” wydano trzy specjalnie napisane dla potrzeb tego teatru bajki. 
Wydawnictwo to wydało również książkę „Teatrzyk kukiełkowy”, zawie-
rającą szczegółowe opisy budowy sceny, wyrobu kukiełek, malowania 
dekoracji itp.1462. 

Ważnym problemem dotyczącym prowadzenia teatrów lalkowych 
w szkołach była też kwestia kształcenia kadr instruktorskich. Zdaniem 

1459 Por.: I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt. s. 89; por. też: S. Roy, Teatr marionetek, Poznań 
1938, s. 4–8; W. Małkowski, Kukiełki „Teatr Ludowy”, 1922, nr 10, s. 5–6; H. Ulanowska, 
Kukiełki „Bi-ba-bo”, [w:] Teatrzyk kukiełek, red. M. Kownacka, Warszawa 1935, s. 72.

1460 Por.: J. Tobiasz, Teatr kukiełek w szkole, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 4–5, s. 82. Wyróż-
niał on cztery rodzaje kukiełek: rękawiczkowe, wiszące na sztywnym drucie, na jednym 
kiju (szopki) i malowane na papierze, wycięte i widoczne z jednej strony.

1461 Por.: Diecezja kaliska, ks. Jerzy Adamczyk..., www.diecezja.kaliska.pl/KST/ksAdamczyk. 
htm-130k.

1462 Por.: K. Potkański, Jak powstał jeden teatrzyk kukiełkowy..., nr 2, s. 104–105.
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Sztaudyngera, jeśli ma być mowa o wprowadzeniu lalek, choćby tylko wy-
łącznie na teren szkoły powszechnej, musi powstać cały system organizacyj-
ny, który by to umożliwił. Nie można pomyśleć o racjonalnym bytowaniu 
lalki w szkole, jeżeli nie przygotuje się nauczycieli do odpowiedzialnego 
zadania posługiwania się w życiu szkolnym teatrem lalek jako narzędziem 
pedagogicznym, kształceniowym i artystycznym. Tę umiejętność i tę wiedzę 
powinien zdobyć nauczyciel w liceach pedagogicznych i pedagogiach, ale 
i nie na tym jeszcze koniec, licea pedagogiczne, pedagogia z kolei muszą 
czerpać wiedzę z uniwersytetów. 

W Niemczech i Ameryce utworzono szereg katedr, które poświęcają się 
badaniom nad marionetkami. Dobrze byłoby, aby i u nas powstała taka 
katedra, badająca problem marionetek w jego aspektach: historycznym, 
pedagogicznym, kulturalnym i estetycznym. Katedra ta mogłaby przyczy-
nić się do usunięcia przepaści między człowiekiem dorosłym a dzieckiem, 
między człowiekiem kulturalnym a człowiekiem z ludu. Stworzyłaby kadry 
nauczycieli-marionetkarzy w pełni świadomych swych zadań. Otworzy-
łaby społeczeństwu oczy na ważność problemu lalki, słowem, odegrałaby 
ważną rolę w życiu narodu i dziecka. Wiedza o lalkach przyczyniłaby się 
do pogłębienia wiedzy człowieka o człowieku1463. Jak wspominałem wyżej, 
pierwsze takie kursy zaczęto organizować w Polsce pod koniec lat trzy-
dziestych dwudziestego wieku. 

Powyższe informacje dotyczące teatrów lalkowych mogłoby wskazy-
wać, że pod koniec II Rzeczypospolitej teatry te – zarówno profesjonalne, 
jak i szkolne – rozwijały się znakomicie. Byłaby to jednak ocena błędna. 
W 1938 roku Stefan Otwinowski pisał: dobra tradycja nie jest niestety 
żadną pobudką dla życia sztuki współczesnej. Mamy więc obecnie zale– 
dwie dwa teatry marionetkowe w kraju. „Baj” w Warszawie i „Błękitny 
Pajac” w Poznaniu. Są to teatrzyki, przystosowane do potrzeb szkoły, 
wystawiają rzeczy głównie dla dzieci – w ten sposób spełniają ważną rolę 
wychowawczo-kulturalną, przygotowują dziecko do stałego obcowania ze 
sztuką widowiskową i poezją dramatyczną1464. Powstające w ówczesnej 
Polsce zawodowe teatry lalek funkcjonowały zazwyczaj tylko przez kilka 
sezonów1465. Powoli teatry lalkowe powstawały również w szkołach, ale 
w stosunku do potrzeb ich ilość była wciąż niewielka. W latach 1937 i 1938 
teatr „Baj” przy współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego podjął 
próbę organizowania wojewódzkich sieci teatrów kukiełkowych. W wyniku 

1463 J. Sztaudynger, dz. cyt., s. 97–98.
1464 S. Otwinowski, Jan Sztaudynger, Marionetki. Książnica Atlas, Warszawa 1938 (recenzja), 

„Scena Polska” 1938, z. 4, s. 920.
1465 Jedną z przyczyn tego zjawiska było zapewne zapóźnienie gospodarcze kraju i wynikająca 

z tego zbyt mała siła nabywcza społeczeństwa, której w sferze kultury nie próbowała 
równoważyć polityka państwa.
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tego eksperymentu na terenie samego województwa kieleckiego powstało 
17 teatrów kukiełkowych we wszystkich miastach powiatowych. Teatry 
te organizacyjnie i pod względem finansowym podporządkowane były 
Zarządowi Wojewódzkiemu ZNP w Kielcach1466. Mimo aktywności wielu 
entuzjastów zaległości w rozwoju tej formy sztuki w stosunku do krajów 
wysokorozwiniętych wciąż jednak były znaczne. 

Szkolny „teatr wyobraźni” 

Pierwsze audycje radiowe skierowane do młodzieży wprowadziła Roz-
głośnia Warszawska już w 1926 roku. W latach trzydziestych utworzono 
w Polskim Radio stały dział słuchowisk dla młodych odbiorców. Jedną 
z form tych słuchowisk był „Powszechny teatr wyobraźni”. Obejmował 
on audycje okolicznościowe, propagandowe i powieści dźwiękowe. Teatr 
radiowy nadawał też dzieła klasyczne, np. „Antygonę” Sofoklesa i „Juliu-
sza Cezara” Szekspira, a przez młodych słuchaczy został uznany za jeden 
z najpopularniejszych programów1467. 

W pracach radiowego teatru wyobraźni brał udział m.in. Janusz Kor-
czak. Radio dało Korczakowi możliwość osiągnięcia jedności formy i treści 
określonej problematyki społeczno-wychowawczej i oryginalnych, bardzo 
indywidualnych, fonicznych środków przekazu. Twórca ten, zdaniem 
znających go osób, miał jakieś zacięcie aktorskie (które nieraz wykorzy-
stywał w celach dydaktycznych). W radiu mógł je rozwinąć nawiązując 
intymny kontakt z odbiorcą, prawdziwy dialog, jaki nawiązuje aktor 
w czasie spektaklu, a którego nie przeżywa dramaturg. Analizując sytuację 
„nadawca-odbiorca”, podkreślał Korczak wagę teatralnych środków wyrazu 
dla osiągnięcia rzeczywistego porozumienia: „bajka i dziecko – więc różne 
bajki i różne dzieci – i sposoby opowiadania; forma, technika – głos, gest, 
mimika, tempo, akcenty – ważne! W swym własnym teatrze radiowym 
stawał się dramaturgiem, reżyserem i aktorem jednocześnie, tworzącym 
nietypowy teatr dla dzieci i dorosłych1468. 

1466 Por.: J. Baj-Wesołowski, Na początku był „Baj”. Rzecz o rozwoju teatru kukiełkowego 
w Polsce, „Teatr Ludowy” 1948, nr 4–5, s. 163.

1467 Co słychać w Polskim Radiu?, „Ogniwa” 1938/39, nr 3 (38), s. 14. Na łamach „Kuźni 
Młodych” pojawiła się informacja, że teatr radiowy wystawił oryginalny utwór Krystyny 
Grabowskiej „Skrzydła”. Słuchowisko to osnuto prawdopodobnie na autentycznych wy-
darzeniach z życia słynnej lotniczki. Por.: J. Kiedrzyńska, Skrzydła, „Kuźnia Młodych” 
1936, nr 26, s. 8.

1468 M. Ciesielska, Zainteresowania i poszukiwania teatralne Janusza Korczaka, [w:] Janusz 
Korczak, Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa 12–15 
października 1978, komitet redakcyjny H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 
1982, s. 101.
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Na łamach prasy pojawiały się artykuły propagujące wykorzystywanie 
radia w procesie dydaktycznym szkoły. I tu, podobnie jak w innych przy-
padkach związanych z poszukiwaniem nowych form nauczania, sięgano do 
doświadczeń zagranicznych. Zygmunt Żmigrodzki przeanalizował wyniki 
ankiety rozesłanej przez Międzynarodowy Instytut Współpracy Umysłowej 
w porozumieniu z Międzynarodową Unią Radiofoniczną do dwudziestu 
pięciu państw. Materiał ankiety umożliwił wszechstronną ocenę przysto-
sowania radia do nauki szkolnej. Jedną z form wykorzystania radia w na-
uczaniu jest dramatyzacja radiowa, która zdaniem Żmigrodzkiego może 
być stosowana w wyższych klasach szkół elementarnych i w szkołach 
średnich. Polega ona na słownym odtwarzaniu pewnych epizodów w for-
mie scenicznej. Żmigrodzki proponował wykorzystanie radia w procesie 
dydaktycznym szkoły. Radio-dramat szkolny – pisał – musi mieć podłoże 
dydaktyczne; nadaje się do historii i poniekąd dla geografii (np. odkrycie 
bieguna północnego), oraz nauk przyrodniczych (np. odkrycie promieni 
„x”, wynalazki)1469. 

Teatr radiowy zainspirował wielu nauczycieli do tworzenia „szkolnego 
teatru wyobraźni”. Twórcy tego teatru świadomi byli, że nie zastąpi on 
teatru scenicznego, uważali jednak, że „teatr wyobraźni” niesie dużo ko-
rzyści i pozwala unikać kłopotów właściwych dla przedstawień na scenie, 
w których często wykorzystuje się przypadkowe dekoracje i kostiumy. 
W szkolnym „teatrze wyobraźni” aktorzy grali za kurtyną. Do słuchaczy 
docierały głosy rozmów i wrażenia akustyczne. W przygotowaniu takich 
przedstawień najwięcej czasu zajmowała praca nad dykcją, obmyślanie 
i wypróbowanie technik tworzenia wrażeń dźwiękowych, natomiast zbędna 
byłaby troska o kostiumy, reżyserię ruchu, charakteryzację aktorów itp.1470. 
Krystyna Kostrzewska z czwartej klasy Gimnazjum sióstr Zmartwychwstanek 
w Warszawie zamieściła opis swoich wrażeń z „Audycji platońskich”. Na sali 
było cicho. Każdej z nas, w miarę słuchania zadawało się – dzięki temu, 
ze nie widziałyśmy ani twarzy mówiącego, ani ruchów jego czy postaci, 
a z oddali płynął ku nam tylko głos – że mówi to sam Sokrates. Zdawało 
nam się, że nie jest to tylko źle czy dobrze odtworzona scena, lecz jest to 
zdarzenie prawdziwe1471. 

Podobnie jak w innych formach teatru szkolnego, jednym z istotnych 
problemów szkolnego „teatru wyobraźni” był dobór repertuaru. Pod ko-
niec omawianego okresu Wanda Tatarkiewicz-Małkowska proponowała, 
by w celu poprawienia sytuacji w tym zakresie zorganizować konkurs na 
słuchowisko radiowe oraz sięgać do repertuaru zagranicznego, skąd jej 

1469 Z. Żmigrodzki, Radio na usługach szkoły, „Oświata i Wychowanie” 1933, z. 4, s. 319.
1470 Por.: W. Tatarkiewicz-Małkowska, Popołudniowe audycje dla dzieci, „Teatr w Szkole” 

1938/39, nr 1–2, s. 7–8; por. też: S. Naszydłowski, Teatr wyobraźni w szkole, „Przyjaciel 
Szkoły” 1934, nr 3, s. 113, 114; I. Michalska, G. Michalski, dz. cyt., s. 25.

1471 K. Kostrzewska, Audycje platońskie, „Filomata” 1939, nr 111, s. 479.
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zdaniem można czerpać zarówno tematy jak i pomysły rozwiązań sce-
nicznych1472. 

Maria Dolińska przygotowując z uczniami inscenizacje „teatru wyobraź-
ni” wykorzystywała wybrane fragmenty z „Iliady”. Pisała: scena pojedynku 
z Achillesem i śmierci Hektora odpowiada świetnie zamierzeniom. Znowu 
pogadanka ukazująca uczniom inne aspekty i warunki; znika wizja te-
atralna jako element widowiskowy i czynnik akcji dramatycznej; trzeba ją 
zrównoważyć nowymi wartościami. Korzysta się przeto z wszelkich nasuwa-
jących się możliwości akustycznych, wprowadza się muzyczną uwerturę lub 
intermezzo, ktoś żąda wreszcie zastosowania chóru wojowników greckich 
i Trojan, którzy ożywiać mają dialog okolicznościowymi okrzykami lub 
lamentami. Ale okazuje się niebawem, że nie udało się uniknąć pewnych 
luk w przedstawieniu akcji i wypada wprowadzić narratora. Redagujemy 
wspólnie tekst jego wypowiedzi na podstawie „Iliady”, a ponieważ klasa zna 
i lubi recytacje zbiorowe, powierzamy wybrane wiersze zespołowi chóralne-
mu, który będzie je wypowiadał na przemian z narratorem. Klasa przeżyła 
i przyswoiła sobie formę słuchowiska radiowego1473. 

Warto podkreślić, że Dolińska dostrzegała również możliwość wyko-
rzystania podczas zajęć lekcyjnych technik filmowych. W czasie pracy 
z młodzieżą nad lekturą „Maratonu” wzięła pod uwagę jego wartką akcję 
i szybko zmieniające się sytuacje, co uniemożliwiało stworzenie do tego 
utworu inscenizacji, i zamiast niej zaproponowała młodzieży napisanie 
scenariusza filmowego. Jej zdaniem ułatwiło to uczniom zapoznanie się 
ze środkami i możliwościami techniki filmowej oraz zrozumienie waloru 
artystycznego scen zbiorowych i plenerowych. W czasie pracy nad sce-
nariuszem niektórzy uczniowie sami proponowali, proste schematy mon-
tażowe i ujęcia ciekawszych epizodów, inni wykorzystanie odpowiednich 
dźwięków, jeszcze inni dopytywali się o rekwizyty i kostiumy1474. 

Widać, że środowisko pedagogiczne dość szybko reagowało na nowe 
zjawiska w dziedzinie mediów (radio, film), często wzbogacając dzięki nim 
swój warsztat pedagogiczny. 

Przedstawienia dla szkół  
w teatrach zawodowych 

Jak wspominałem w rozdziale pierwszym i drugim, próby stworzenia 
stałych, profesjonalnych scen dla młodzieży podejmowano na ziemiach 

1472 Por.: W. Tatarkiewicz-Małkowska, Popołudniowe audycje dla dzieci, „Teatr w Szkole” 
1938/39, nr 1–2, s. 7–8.

1473 M. Dolińska, Czytanki polskie jako materiał inscenizacyjny, „Polonista” 1938, z. 4, s. 123.
1474 Por.: tamże.
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polskich jeszcze przed pierwszą wojną światową, jednak wydarzenia po-
lityczne przerwały te inicjatywy. Po wojnie, w latach dwudziestych teatry 
zawodowe wystawiały wprawdzie od czasu do czasu przedstawienia dla 
dzieci lub młodzieży, lecz były to fakty niemal incydentalne i ich repertuar 
był bardzo szczupły. Wcześniejsza polityka zaborców, zniszczenia wojenne 
i problemy związane z organizowaniem państwa stawiało przed jego bu-
downiczymi bardzo wiele zadań, które wymagały odpowiedniego czasu, 
nie na wszystkie też wystarczało środków. W latach trzydziestych nastąpiło 
znaczne ożywienie działań teatrów zawodowych na rzecz młodzieży. Or-
ganizowano odrębne przedstawienia dla uczniów, lub wprowadzano dla 
młodzieży specjalne abonamenty na wybrane spektakle. 

Z początkiem 1930 roku dwa pisma niezależnie od siebie ogłosiły 
ankietę na temat „teatr a młodzież”14751475. Dziennik „Polska Zbrojna” 
zaprosił do odpowiedzi przedstawicieli władz oświatowych, środowisk 
pedagogicznych i teatru. Tygodnik „Przegląd Pedagogiczny” ogłosił artykuł 
Leona Płoszewskiego „O potrzeby kulturalne młodzieży” i rozesłał do Kół 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych ankietę na temat uczestnictwa 
profesjonalnych teatrów w organizacji przedstawień dla młodzieży. Odpo-
wiedzi były zgodne. Tak dyrektorzy teatrów, jak i pedagodzy podkreślali 
wielkie znaczenie wychowawcze i kulturalne teatru dla młodzieży; nie 
uzyskano jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy teatr spełnia te zada-
nia w stopniu wystarczającym. Dwóch dyrektorów teatru odpowiedziało 
twierdząco; wychowawcy zaprzeczyli. Dyrektor Reduty Juliusz Osterwa 
zaproponował stworzenie w Warszawie teatru dla młodzieży14761476. 

Dzięki inicjatywie Płoszewskiego Zarząd Główny TNSW w Warszawie pod-
jął decyzję o przystąpieniu od września 1930 roku do szerokiej akcji w ramach 
Związku Dyrektorów Teatrów i Związku Artystów Scen Polskich polegającej 
na organizowaniu w teatrach zawodowych odrębnych przedstawień dla mło-
dzieży1477. Na rozwój tej formy działalności w latach trzydziestych w jakiejś 
mierze wpływały również doświadczenia wyniesione ze spektakli dla dzieci 
i młodzieży z początku XX wieku. Pamięć o tych inicjatywach – w wyniku 
wstrząsu spowodowanego pierwszą wojną światową i przemian społeczno-
-politycznych będących jej wynikiem – była jednak stosunkowo niewielka. 
Natalia Zarembina twierdziła wręcz – moim zdaniem przesadnie – że po-
przednie doświadczenia w zakresie teatru dla dzieci i młodzieży z w latach 
trzydziestych dwudziestego wieku miały charakter wyłącznie muzealny1478. 

1475 Por.: S. Papée, Drogi i cele teatru szkolnego, Poznań 1930, s. 77.
1476 Por.: tamże; por. też: L. Płoszewski, O potrzeby kulturalne młodzieży, „Przegląd Pedagogiczny” 

1930, nr 3, s. 60–63; Teatr a młodzież, „Polska Zbrojna” 1930, nr 11, 14, 15, 39 i 43.
1477 Por.: S. Papée, Drogi i cele..., s. 78.
1478 N. Zarembina, Teatr dla dzieci i młodzieży, [w:] Pamiętnik Nadzwyczajnego Walnego 

Zjazdu Delegatów ZASP poświęconego sprawom i zagadnieniom artystycznym, „Scena 
Polska” 1936, s. 167–168.
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Na rozwój polskich scen teatralnych dla dzieci i młodzieży miały też 
niewątpliwie wpływ wiadomości o takich działaniach za granicą1479. Czy-
telnikom „Sceny Polskiej” Natalia Satz przedstawiła sytuację w teatrze dzie-
cięcym w ZSRR: w ciągu 15 lat teatr moskiewski przygotował 57 nowych 
sztuk dla dzieci, które obejrzało ok. 5 milionów widzów. Teatry dla dzieci 
uważane były wówczas w ZSRR za doskonałą pomoc szkolną; znajdowa-
ły się we wszystkich republikach Związku Radzieckiego1480. 

Pod koniec lat dwudziestych zarówno środowiska teatralne, jak i szkolne 
dostrzegały potrzebę utworzenia odrębnych scen dla młodzieży w teatrach 
zawodowych. W 1929 roku Henryk Ładosz wzywał do zorganizowania 
stałego teatru dla dzieci i młodzieży, który obok swych istotnych zadań 
kulturalnych, byłby artystycznym wzorem i sprawdzianem wysubtelnienia 
młodzieży. Sprawa takiego teatru – pisał – jest o tyle utrudniona, że nie 
możemy liczyć na jakiekolwiek wzory, gdyż żaden z krajów Europy nie 
ma, poza nielicznymi eksperymentami, zorganizowanego teatru dla dzieci 
i młodzieży. Wyjątek stanowi Związek Republik Radzieckich, który ma wy-
soko postawiony teatr dla młodych widzów i zdaje sobie dokładnie sprawę 
z doniosłości roli teatru jako środka wychowawczego1481. Warto zaznaczyć 
jednak, że wiedza Ładosza o zagranicznych działaniach w tej dziedzinie 
była stosunkowo mała. Pierwsi do dyskusji w tej sprawie przystąpili artyści 
teatrów, słusznie zakładając, że przedstawienia dla szkół mogą być bardzo 
pomocne w wychowywaniu przyszłego stałego odbiorcy przedstawień 
teatru zawodowego. „Scena Polska” w 1930 roku apelowała do Związku 
Artystów Scen Polskich, aby zajął się teatrem szkolnym (w rozumieniu 
utworzenia scen dla młodzieży). W 1936 roku na Nadzwyczajnym Walnym 
Zjeździe Delegatów ZASP omawiającym sprawy środowiska aktorskiego 
i zagadnienia artystyczne, poświęcono wiele uwagi teatrowi dla dzieci 
i młodzieży. W 1938 roku na łamach „Sceny Polskiej” publikowano sze-
reg artykułów podnoszących temat teatru szkolnego, które poruszały też 
zagadnienie odrębnych scen dla młodzieży w teatrach zawodowych1482. 

1479 Por. np.: T. J., Teatr dla młodzieży we Francji, „Oświata i Wychowanie”, 1937, z. 9–10, 
s. 878; Teatr dla dzieci we Francji, „Oświata i Wychowanie” 1938, z. 3, s. 291.

1480 Por.: Natalia Satz o teatrze dla dzieci w ZSRR, „Tygodnik Ilustrowany” 1836, nr 24–14, 
druga strona okładki; N. Zarembina, Teatr dla ..., s. 168–169; E. Weber, Teatr jako 
środek wychowania artystycznego dzieci w sowietach, „Teatr w Szkole” 1934/35, nr 5, 
s. 100–104; L. Szpet, Teatr dla dzieci w Rosji Sowieckiej, „Teatr w Szkole” 1934/35 nr 2, 
s. 33–36 ; H. Ładosz, Natalia Satz opowiada, „Teatr w Szkole” 1934, nr 3, s. 49–51.

1481 H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca Szkolna”, 
1929, nr 3, s. 76. Pierwszy teatr przeznaczony specjalnie dla dzieci powstał w 1902 roku 
w Nowym Jorku. Następne we Francji i w Hiszpanii (1910). Polscy aktorzy, jak wspominałem 
wcześniej, wystawiali spektakle specjalnie dla młodzieży w Warszawie w już w 1912 roku.

1482 Por.: Z. Kwieciński, Teatr w Polsce. Teatr szkolny, „Scena Polska” 1938, z. 4. s. 890–898; 
Z. Leśniodorski, Teatr szkolny w Krakowie, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 899–901; S. Pa-
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Na temat rozwoju teatru dla dzieci środowisko nauczycielskie wy-
powiadało się na łamach „Teatru w Szkole”. Już w pierwszym numerze 
Stanisław Dobraniecki apelował do władz samorządowych i państwowych 
a szczególnie do Ministerstwa WRiOP, by podjęły temat współpracy szko-
ły ze scenami zawodowymi1483. W propagowanie idei teatru dziecięcego 
zaangażowane były też urzędy administracji państwowej. Ewa Kunina, 
kierowniczka działu dziecięcego w teatrze Reduta, wspomina o tym, że 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych niejednokrotnie kierowało do tego teatru 
osoby zajmujące się sprawami teatru dziecięcego1484. 

Na zwrócenie się teatrów zawodowych w stronę widowni młodzieżo-
wej i dziecięcej wpłynęły również niewątpliwie wydarzenia gospodarcze 
i w sferze kultury. W latach 1929–33 teatry zawodowe w Polsce, podobnie 
zresztą jak i w innych krajach, musiały zmierzyć się ze skutkami kryzysu 
gospodarczego1485. Już w pierwszym roku kryzysu Henryk Ładosz pisał: 
teatr dla dzieci i młodzieży jest dotąd tylko tajemnym życzeniem wielu 
działaczy pedagogicznych. Tymczasem zaś setki młodych i zdolnych akto-
rów cierpi nędzę w poszukiwaniu widowni1486. Zainteresowanie się przez 
organizatorów widowni sceną dziecięcą i młodzieżową spowodowane 
było też tym, że w omawianym okresie teatry zawodowe stanęły wobec 
konkurencji kina1487. 

Postulaty powołania scen szkolnych dla dzieci i młodzieży pojawiały się 
coraz częściej, i choć niestety nie zawsze dochodziło do ich realizacji1488, 
to jednak poziom i zakres rozwoju scen dla młodzieży w profesjonalnych 
teatrach był rzeczywiście imponujący. 

pée, Polska literatura teatrologiczna. Z zagadnień teatru szkolnego, Scena Polska” 1938, 
z. 4. s. 914–918; por też: S Papée, Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, 
nr 9, s. 414.

1483 Por.: S. Dobraniecki, O teatr dla dzieci, „Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 1–4.
1484 Por.: E. Kunina, Teatr dla dzieci i młodzieży..., [w:] Pamiętnik..., s. 173.
1485 Por.: Kryzys teatralny zagranicą, „Scena Polska” 1923, nr 1, s. 23; M. Rusinek, Nowe 

szlaki teatru w Polsce, „Teatr” 1935, nr 4 (16), s. 1.
1486 H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu w szkole, „Praca Szkolna”, 

1929, nr 3, s. 76.
1487 Por.: A. S., O teatr państwowy, „Teatr” 1930, nr 5, s. 91–93; W., Zapomniany widz, „Scena 

Polska” 1931, z. 12, s. 4–5.
1488 Na przykład w 1937 roku Komisja Teatralna Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej, 

wypowiedziała się za powołaniem teatru wojewódzkiego z siedzibą w Lublinie. Jako 
jeden z argumentów podawała konieczność stworzenia dla dzieci i młodzieży szkolnej 
odpowiedniego i planowo ułożonego repertuaru w teatrze zawodowym. Niestety, z przy-
czyn finansowych teatr wojewódzki w Lublinie do czasu wojny nie został powołany. 
Por.: Z. Kwieciński, B. Nycz, Życie teatralne Lublina w latach 1933/34–1936/37, [w:] 
Pamiętnik Lubelski, t. III, Lublin 1938, s. 553.
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Przedstawienia dla dzieci 

Organizatorzy przedstawień dla młodej widowni musieli brać pod uwagę 
aspekty psychologiczne i dlatego osobno tworzono teatry dla dzieci i osobno 
dla młodzieży starszej. W 1929 roku w Warszawie powstał teatr Jaskółka. 
Była to zdaniem wielu autorów pierwsza autentycznie wychowawcza oraz 
ambitna literacko i artystycznie scena aktorska dla dzieci i młodzieży Praca-
mi tego teatru kierowała Halina Starska, przy współpracy Janina Strzeleckiej 
z ramienia Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet1489. Kierownikiem literackim 
była Helena Zakrzewska – autorka powieści dla młodzieży. Przedstawienie 
inauguracyjne odbyło się w październiku 1929 roku w Warszawie przy ul. 
Bielańskiej1490. Do 1935 roku wystawiono na tej scenie sztuki Ewy Szelburg-
-Zarembiny („Za siedmioma górami”), Janiny Morawskiej („Antena w karczmie 
Rzym”), Aliny Kwiecińskiej1491, Collodiego („Pinokio” w opracowaniu Aleksan-
dra Maliszewskiego), Andersena („Słowik”) oraz Heleny Zakrzewskiej, Janiny 
Porazińskiej, Marii Kownackiej, Kornela Makuszyńskiego, Zofii Żurakowskiej. 
Teatr ten odwoływał się do wyobraźni i instynktu poetyckiego swej dzie-
cięcej publiczności. Janina Strzelecka postulowała, aby teatr „zwracał się ku 
życiu”, podkreślała też konieczność współpracy aktora z pedagogiem, który 
miał być doradcą artysty1492. 

W program organizowania przedstawień teatralnych dla dzieci włączy-
ła się też redakcja „Płomyka”, która w 1928 roku w Capitolu zorganizowała 
przedstawienie, na program którego złożyły się utwory Gerson-Dąbrowskiej, 
Porazińskiej i Szelburg-Zarembiny. W przedstawieniu „Płomyka” wystę-
powały również dzieci, wśród których redakcja wyróżniła Zosię Mirską. 
Przedstawienie zakończył „Żywy numer Płomyka”, ponadto każde dziecko 
otrzymało egzemplarz tego pisma1493. 

1489 Objęła współkierownictwo tego teatru w sezonie 1930/1931. Por.: T. Samulszyk-Pawluk, 
dz. cyt., s. 39.

1490 Teatr Jaskółka nie miał stałej siedziby; grywano m.in. w Łazienkach (Pomarańczarnia). 
Zespół tworzyli aktorzy zawodowi, m.in. H. Ładosz, B. Dardziński, S. Milski, H. Gruszec-
ka, J. Bąkowska, L. Śniadecka, H. Buczyńska, J. R. Bujański, A. Garczyński. Kierownikiem 
literackim była H. Zakrzewska, reżyserem H. Gallowa, J. R. Bujański, H. Ładosz, sceno-
grafami: I. Gall, J. Golus, S. Jarocki. Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży 
w latach 1918–1939, Warszawa 1979, s. 177.

1491 Teatr Jaskółka wystawił baśń Aliny Kwiecińskiej ze śpiewami i tańcami „Serce Hanki”. 
W teatrze tym wystawiano również sztukę „30 krasnoludków”. Por.: Baśń Aliny Kwie-
cińskiej w „Jaskółce”, „Płomyk” 1932, nr 15, s. 359; por. też. S. Marczak-Oborski, Teatr 
w Polsce 1918–1939, Warszawa 1984, s. 49.

1492 Por.: H. Ładosz, O nową treść, „Teatr w Szkole” 1935, nr 9, s. 177; por. też: J. Z. Bia-
łek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, s. 176–177; 
T. Samulczyk-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2005, s. 39.

1493 Por.: Teatr dla dzieci w Capitolu w Warszawie, „Płomyk” 1928, nr 8, s. 194.
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Redakcje „Płomyczka” i „Płomyka” z inicjatywy Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego organizowały bezpłatne przedstawienia 
dla szkół i w latach następnych. W 1934 roku Henryk Ładosz na zlecenie 
„Płomyka” zorganizował teatralny zespół objazdowy, który w końcu sezonu 
1935/36 przekształcił się w objazdowy teatr dla dzieci. Kierownictwo tego 
teatru powierzono Halinie Starskiej, dział muzyczny objęła Anda Kitschman, 
a scenograficzny Jan Marcin Szancer. Zespół tworzyli: Lola Baronówna, 
Janina Draczewska, Halina Starska, Tadeusz Fijewski, Stanisław Milski (re-
żyser). Teatr „Płomyka” docierał z ciekawymi widowiskami, w tym z insce-
nizacjami wierszy, do dzieci różnych środowisk i regionów. W 1936 roku 
przedstawił dla dzieci młodszych baśń kukiełkową „O straszliwym smoku 
i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku”, dla dzieci 
starszych dał obrazek sceniczny „Śląsk śpiewa” autorstwa Juliana Tuwima 
oraz utwór Antoniego Bartnickiego, opracowany tekstowo i artystycznie 
przez Adę Kitschman „U Kłaproczy”. Bajki dla dzieci młodszych obok 
wartości artystycznych i walorów estetycznych niosły ważne treści wycho-
wawcze: kształcenie hartu woli, służenie bliźnim i osiąganie sukcesu drogą 
męstwa i odwagi. W przedstawieniach dla dzieci starszych warto zwrócić 
uwagę na podkreślanie sensu i triumfu pracy (”Śląsk śpiewa”) i ich aspekt 
etnograficzny. Twórcy spektaklu ukazując piękno regionalnych piosenek, 
strojów i zwyczajów całej Polski – od Beskidów do Bałtyku (Gdyni) – za-
poznawali młodzież z polską tradycją i bogactwem oraz różnorodnością 
polskiej kultury1494. W roku szkolnym 1936/37 przedstawienia takie (pod 
kierownictwem Haliny Starskiej) odbywały się na terenie Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego1495. Niestety w 1937 roku teatr ten zakończył działalność. 

W 1936 roku w Warszawie teatr dziecięcy zorganizowali Hanna i Hen-
ryk Małkowscy1496. W ich teatrze aktorami były w większości dzieci, role 
dorosłych grali: Andrzej Bogucki, Janina Godlewska, Eugenia Przedborska, 
Bohdan Wasiel, Edmund Fidler, Mieczysław Milecki, Helena Azarewicz 
i Władysław Fijewski. Dzieci „angażowano” na ulicy Topolowej i Browarnej 
za honorarium 1 zł lub 1,50 zł za spektakl. Teatr działał bez subsydiów. 
Dochód z biletów po opłaceniu kosztów dzielono między pracowników, 
często jednak przeznaczając go na biedne dzieci lub chorych w szpitalach. 
Teatr Małkowskich wystawił kilkanaście tytułów, w tym: „Małą Dorrit”, 
„Dziewczynkę z zapałkami”, „Podróż na księżyc” – Makowieckiej, „Zdzi-

1494 Por.: Bezpłatny teatr objazdowy „Płomyka” i „Płomyczka”, „Głos Nauczycielski” 1936, 
nr 6, s. 93–94; por. też: S. Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918–1939, Warszawa 1984, 
s. 50.

1495 Por.: tamże; por. też: Okólnik Min. W. R. i. O. P. z dnia 24 września 1936 r., nr II. W. 
6421/36,. „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego” 1936, nr 9, 
Poznań 1937, s. 176–177.

1496 Por.: H. Małkowski, Moje wspomnienia, Warszawa 1958, s. 144; por. też: H. T. Jakubow-
ski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 1975, s. 102.
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sia u krasnoludków”, „Warszawskie podwóreczko”, „Piłki”, „Kominiarczyk 
króla Stasia” – w inscenizacji Ejsmonda, „Karnawał dziecięcy” napisany 
przez Jima i „Sąd lasu” Siewierskiego. Małkowscy, zaproszeni przez fa-
brykę Wedla, wystawili „Choinkę Wedlowską”. Kostiumy projektowane 
przez Małkowskiego, który pełnił również rolę charakteryzatora, aktorzy 
szyli sami. Przedstawienia dawano w niedzielę – początkowo w Teatrze 
Wielkim, później na scenie przy ul. Karowej. 

Reżyserując widowiska dla dzieci Henryk Małkowski zawsze do współ-
pracy angażował młodociany zespół Tacjanny Wysockiej, która prowadziław 
swej szkole klasę interpretacji tanecznej utworów muzycznych. W 1930 roku 
urządziła w Teatrze Nowości w Warszawie konkurs taneczny dla dzieci; trzy 
pierwsze nagrody w tym konkursie dawały prawo pobierania bezpłatnej 
nauki w szkole Wysockich1497, w której istniał również teatrzyk dziecięcy. 
Inspiracją do jego powstania była wizyta Natalii Sac, kierowniczki Teatru 
dla Dzieci w Moskwie, która obserwując lekcje Tacjanny Wysockiej zapro-
ponowała, by ta przygotowała z dziećmi przedstawienie. Jako pierwszy 
dano spektakl „Nagua” pióra Natali Sac z muzyką Połowinkina, z filmem 
i tańcami. Treścią sztuki była dość naiwna i o wyraźnie propagandowej 
wymowie historia Murzynka Nagua przywiezionego do Moskwy1498. Premie-
ra odbyła się w styczniu 1931 roku w sali kabaretu „Qui pro quo”, gdzie 
sztukę przy zawsze pełnej sali grano przez jedenaście niedziel. Teatrzyk 
Tacjanny Wysockiej wystawił też dwuaktową sztukę Janusza Korczaka 
„Dzieci podwórka”1499, która opowiadała o dzieciach z biednej kamienicy, 
bawiących się na brudnym podwórku i o ich późniejszych koloniach na 
wsi, dokąd szczęśliwym trafem zostały przewiezione. Próby kilkakrotnie 
oglądał sam Korczak. Premiera odbyła się 12 marca 1933 roku, sztukę grano 
później wielokrotnie, a jesienią tegoż roku wznowiona została na scenie 
teatru „Ateneum”. Wiersz-prolog do tego przedstawienia, wygłaszany przed 
kurtyną przez Lubę Szapiro, napisał Leon Schiller1500. 

Tacjanna Wysocka była też autorką sztuki dla dzieci „Niezwykła po-
dróż”. We wspomnieniach pisze skromnie: Oczywiście „napisałam” to 

1497 Por.: T. Wysocka, Wspomnienia, Warszawa 1962, s. 216.
1498 W pierwszym akcie ukazano obraz wsi afrykańskiej, zabawy i tańce dzieci, pokazy ich 

zręczności i siły oraz las, gdzie bawiły się małpy. W dalszej części sztuki Murzynek 
został wykradziony ze swej wioski przez białych ludzi, sprzedany do cyrku i wreszcie 
znaleziony przez moskiewskie, przyjazne mu dzieci. W zakończeniu sztuki do Moskwy 
przyjeżdżają inne dzieci z Afryki i następuje ogólny taniec radości. Narratorem wyja-
śniającym treść sztuki była Mama-Murzynka, która odgrywała znacząca rolę w całym 
spektaklu.

1499 Szkoła Stefana i Tacjanny Wysockiej [„Szkoła Umuzykalnienia S. i T. Wysockich”] była 
w stałym kontakcie z kierowanym przez Korczaka Domem Dziecka przy ulicy Kroch-
malnej, przyjmując z niego od czasu do czasu, nieodpłatnie, na naukę dziewczynki. 
Por.: T. Wysocka, dz. cyt., s. 214. 

1500 Por.: tamże, s. 215.
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brzmi dumnie, ale faktem jest, że obmyśliłam taką scenkę: spisek dzieci, 
które postanowiły z Polonii Amerykańskiej wyruszyć do Polski. Odwiedzały 
w kraju po kolei Wybrzeże, Śląsk, Kraków, Poznańskie, Mazowsze, War-
szawę, co dawało mi możność pokazania całej suity tańców tych okolic1501. 
Widowisko to grano na scenie teatru „Ateneum”. 

Wzorując się na działalności Małeckich podobne teatry zakładano w in-
nych regionach. Na przykład w Babicach w województwie łódzkim teatr 
dziecięcy prowadził Kazimierz Maurer, który wystawił między innymi bajkę 
„O królu Goździku”1502. 

Natalia Zarembina omawiając teatry dziecięce w tym okresie tylko 
zdawkowo wspomina o siedmioletniej działalności teatru dla dzieci Tymo-
teusza Ortyma-Prokulskiego, gdyż – jej zdaniem – po primo jest to zespół 
dziecięcy, secundo zaś odbiega on najzupełniej od wskazań pracy w ra-
mach społeczno-etycznego wpływu teatru dla dzieci1503. Teatr ten działał 
od drugiej połowy lat dwudziestych w Warszawie pod nazwą Teatr dla 
Dzieci Tymoteusza Ortyma. Szczególnie aktywny był w latach 1931–1939. 
Teatr Ortyma zwany też Teatrem Propagandowym początkowo otrzymywał 
pewne wsparcie ze strony Ministerstwa WRiOP, później jednak (w 1929 
roku) ministerstwo zawiadomiło, iż nie uważa za wskazane popierać 
nadal „Teatru Propagandowego z siedzibą w Warszawie” i zachęcać 
młodzież do brania udziału w przedstawieniach, urządzanych przez ten 
teatr1504. Teatr ten cieszył się dość dużym powodzeniem wśród dzieci. 
Ortym pełnił w nim funkcję reżysera, aktora, inscenizatora, konferansjera. 
Był też autorem scenariuszy, najczęściej przeróbek znanych baśni, np. 
o Jasiu i Małgosi, Tomciu Paluchu, Kopciuszku, Kocie w butach, Zaklętej 
królewnie. Potrafił stworzyć bliską więź z młodą widownią, dzięki czemu 
jego teatrzyk przetrwał tyle lat, dając ponad 40 premier baśni i legend dla 
prawie miliona widzów1505. Działania Ortyma wspierał swoim autorytetem 
Boy, który przez wiele lat pisał na łamach „Kuriera Porannego” recenzje 
z przedstawień Teatru Propagandowego1506. 

1501 Tamże.
1502 Por.: H. T. Jakubowski, dz. cyt., s. 102–103; H. Małkowski, Moje wspomnienia, Warszawa 

1958, s. 146, 163–164. Henryk Tymon Jakubowski wspomina o 75 sztukach granych 
w teatrze Małkowskiego, tymczasem Henryk Małkowski pisząc we wspomnieniach: 
sztuk siedemdziesiąt pięć miał na myśli nie ilość przedstawień, lecz ilość dzieci – pisał: 
zebraliśmy to bractwo z Powiśla. Dokładniej z ulicy Topolowej. Sztuk siedemdziesiąt 
pięć. Jak obszył. Angażowanie odbywało się dosłownie na ulicy. Por.: H. Małkowski, 
dz. cyt., s. 144.

1503 N. Zarembina, Teatr dla dzieci i Młodzieży, [w:] Pamiętnik...., s. 167.
1504 Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego: Dr. T. Kupczyńskiego – L. O. 2128/29, „Dziennik 

Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego” 1929, s. 321.
1505 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939, Warszawa 1979, 

s. 177–178.
1506 Por.: S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 49.
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W 1934 roku z inicjatywy kierownictwa Reduty utworzono Teatr dla 
Dzieci Instytutu Reduty, który działał do wybuchu wojny. Decyzją Juliusza 
Osterwy kierowniczką tej sceny została Ewa Kunina, która współpracowała 
z Marią Dulębą1507. Teatr ten wystawiał w różnych punktach stolicy szereg 
sztuk, m.in. Kazimiery Jeżewskiej („Podanie o Piaście” i „Żacy krakow-
scy”), Władysława Anczyca („Kościuszko pod Racławicami”), Andersena 
(„Zmarznięte serce”), Bohdana Pepłowskiego („Cud na Powiślu”), Janiny 
Morawskiej („Zabawa w króla”), Antoniego Cwojdzińskiego („Rycerze 
radości”), Kornela Makuszyńskiego („O dwóch takich co ukradli księżyc” 
w opracowaniu Aleksandra Maliszewskiego, Andersena ( m.in. „Zmarz-
nięte serce” w ujęciu scenicznym Kazimiery Jeżewskiej) oraz Dickensa1508. 
Organizując przedstawienia dla dzieci przyjęto zasadę, że na scenie wraz 
z aktorami występują uczniowie. Twórcy teatru zainspirowali do współ-
pracy znanych pisarzy: Antoniego Cwojdzińskiego, Kazimierę Jeżewską, 
Aleksandra Maliszewskiego, Janinę Morawską, którzy stworzyli dla tej 
sceny jej własny, wartościowy repertuar. Co ciekawe, Ewa Kunina i Maria 
Dulęba często sugerowały pisarzom tematy i formę widowisk, ich dział 
organizował konkursy na sztuki teatralne dla młodzieży. Czynnikiem ha-
mującym bujniejszy rozwój twórczości literackiej dla teatru dziecięcego była 
jednak zbyt mała jeszcze popularność tej placówki. Zdaniem Ewy Kuniny 
teatrem dla dzieci za mało interesowała się ówczesna szkoła, prasa, insty-
tucje kulturalno-oświatowe1509. Teatr Reduta wystawiał sztuki dla młodzieży 
szkolnej również w ramach działalności objazdowej (m.in. Żeromskiego 
„Sułkowskiego” w 1929 roku)1510. 

Doceniając popularyzatorskie i wychowawcze działania Reduty na rzecz 
dzieci nie można nie wspomnieć o tym, że przyczyną tych działań były nie-
kiedy względy... ekonomiczne. Z jakimi borykano się trudnościami, niech 
świadczy legendarna „Pastorałka” Schillera, która dziś oceniana bardzo 
wysoko, określana mianem „cudu polskiego teatru”, wystawiona w Reducie 
została dość niechętnie przyjęta przez publiczność warszawską – tylko pięć 
przedstawień grano wieczorami i tylko dwa bez zniżki, pozostałe grano 
w południe i po południu dla młodzieży szkolnej za pół ceny biletu1511. 

W 1935 roku w Teatrze Letnim w Warszawie Leon Schiller przygoto-
wywał specjalne widowisko dla dzieci. Muzykę stworzył wraz z Romanem 
Palestrem. Było to składające się z dwóch części widowisko obrzędowe 
„Rok polski”. Część pierwsza obejmowała „Adwent i Gody” – śpiewy in-
scenizowane, obrzędy, zwyczaje ludowe i szlacheckie w okresie Bożego 

1507 Por.: tamże, s. 49–50
1508 Por.: H. Ładosz, O nową treść..., s. 177; por. też: M. Ostrowska, Samorodny teatr szkolny, 

„Polonista” 1938, s. 54; S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 49.
1509 Por.: N. Zarembina, Teatr dla dzieci i młodzieży, [w:] Pamiętnik..., s. 167 i 170.
1510 Por.: Z pism, „Młodzież Sobie” 1929, nr 2, s. 23.
1511 Por.: J. Szczublewski, Pierwsza Reduta Osterwy, Warszawa 1965, s. 176.
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Narodzenia, takie jak gwiazda, turoń, oracje kolędnicze, kulig w dworku 
szlacheckim, zapusty w obyczaju miejskim i wesele chłopskie. Część druga, 
która ukazać się miała około Wielkanocy, niestety, nie ukazała się. Miała 
obejmować m.in. Wielki Tydzień (dewocje wielkopostne inscenizowane), 
Wielkanoc (Dyngus, Gaik), Sobótkę, Wianki, Dożynki, Zabawę na Saskiej 
Kępie, Zielone Świątki1512. 

Widowiska teatralne dla dzieci organizowały również teatry w innych 
ośrodkach. W sezonie 1931/32 Teatr Miejski w Łodzi wystawił „Odzyskane 
serce” Ringa oraz inscenizacje bajek „Tomcio Paluch” i „Królewna Śnież-
ka”1513. Na Śląsku Teatr Polski wystawiał dla dzieci „Kopciuszka” i „Szklaną 
górę”1514. 

Spektakle dla dzieci organizowały również różnego rodzaju stowarzy-
szenia. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie w grudnia 
1927 i styczniu 1928 roku przygotowało „Święto choinek”, w czasie które-
go w części artystycznej wystąpiły zespoły uczniów szkoły dramatycznej 
Zelwerowicza, dzieci z Ogniska Kobiecego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
i orkiestra mandolinistów Związku Metalowców. Dzieci z Ogniska Ro-
botniczego na Woli grały starannie przygotowane dwa utwory sceniczne: 
„Noc Wigilijną” i „Zimę”. „Klub Rozrywkowy” Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci (złożony z dawnych wychowanków Ogniska) odegrał 
przedstawienie noszące tytuł „Ulicznik”. Na Chłodnej w Spółdzielni Spo-
żywców dzieci z Ogniska – Grójecka 63 odegrały „Bajkę” inscenizowaną 
przez panią Żakiewicz1515. Wcześniej, w 1926 roku, dzieci z Ognisk brały 
udział w obchodach imienin Piłsudskiego zorganizowanych w Teatrze 
Letnim, w tym też roku – również w Teatrze Letnim – urządziły akade-
mię z okazji święta Pierwszego Maja1516. Zarówno dobór repertuaru, jak 
i wspomniane akademie wskazują na polityczne zabarwienie Robotniczego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Jednym z węzłowych problemów scen szkolnych w teatrach zawodo-
wym były sprawy repertuarowe. Dotyczyły one zarówno teatru dla dzieci, 
jak i dla młodzieży. Mimo tego, że w dwudziestoleciu międzywojennym 
autorami sztuk dla dzieci byli często nawet wybitni twórcy, to jeszcze 
w 1936 roku Janina Strzelecka pisała: najważniejszym problemem teatru 
dla dzieci jest sprawa repertuaru. I dlatego o ile powstanie wreszcie stały 
teatr dla dzieci, znajdzie się od razu w obliczu trudności związanych 

1512 Por.: Przedstawienia szkolne, „Teatr” 1935, nr 5, s. 22.
1513 Por.: B. Duziński, Teatry Łódzkie, „Rocznik Literacki za rok 1932”. Warszawa 1933, s. 368.
1514 Por.: M. Sobański, Teatr Polski na Śląsku 1922–1937, Katowice 1937, s. 122.
1515 Kronika robotniczego życia kulturalnego w Warszawie, „Sztuka i Praca” 1928, z. 3, s. 20; 

por. też: J. Borewiczowa, Ogniska dziecięce, „Sztuka i Praca” 1927, z. 1, s. 25. [Autorzy 
Kroniki... nie podają imienia pani Żakiewicz.]

1516 Por.: J. Borewiczowa, dz. cyt., s. 25.



351

Rozdział III – Rozwój teatru szkolnego  w latach trzydziestych

z brakiem odpowiednich sztuk1517. Uważała ona, że: sprawa repertuaru 
[...] jest dotąd w stadium początkowym. Na palcach możemy policzyć 
utwory sceniczne, stojące na odpowiednim poziomie, czy pod względem 
artystycznym, czy pod względem treści1518. Grany w teatrach dla dzieci 
repertuar oceniała niezwykle krytycznie. Z owej sceny idzie brudna fala 
brzydoty, pospolitości, nudy i potwornie ckliwego sentymenciku. Owa 
„zaczarowana kraina baśni” – to tandetne, obrzydliwe dekoracje, to 
nieudolne taneczne ewolucje girlsiątek z podrzędnej szkoły baletowej, to 
smutne deklamacje amatorów z przedmieścia. Treść? Odwieczne historie 
o Tomciu Paluchu, o Babie Jadze, o Siwku Złotogrzywku czy Szklanej 
Górze. Wszędzie sprycik i podstęp zamiast bohaterstwa, wszędzie ubóstwo 
inteligencji u głównego bohatera i pomoc złotych kaczek, królewien, żab, 
karzełków czy wróżek. Wszędzie nagroda przychodzi z zewnątrz1519. 
Tymczasem dziecko zwłaszcza dzisiejsze, samo woli wyciągać wnioski, 
że dziecko to po stokroć woli, gdy bohater to niekoniecznie głupi, ale 
szlachetny Maciuś, czy posłuszny i wzorowy Stasio, ale właśnie jakieś 
odważne, dzielne nic dobrego, jakiś Tomek Sawyer, Pinocchio czy Mowgli, 
co mają wolę niepoddawania się owemu obcemu, wrogiemu częstokroć 
światu „starszych”, co mają wolę bycia i stawania się sobą1520. Zdaniem 
Strzeleckiej, przy tworzeniu repertuaru dla dzieci należy uwzględniać 
doświadczenia współczesnej pedagogiki i psychologii, a także brać pod 
uwagę realia współczesnego świata. Autorka pisała: dzieci nasze dora-
stają w okresie form przejściowych, kiedy rodzina przeżywa poważny 
kryzys, a inne formy dopiero się tworzą, nie dając dzieciom gotowych, 
skończonych form czy warunków życia. Problem za problemem prze-
nika do niedojrzałej świadomości, wprawiając w ruch młode mózgi1521. 
Strzelecka podkreślała, że jednym z pilniejszych zadań stających przed 
organizatorami scen dla szkół jest motywowanie autorów polskich do 
tworzenia repertuaru teatru dla dzieci i młodzieży. 

W omawianym okresie w repertuarze adresowanym do najmłodszych 
odbiorców prawie wcale nie był reprezentowany dramat o tematyce religij-
nej. Tadeusz Bańkowski, omawiając historię teatru religijnego w XX wieku 
w Tarnowie, znalazł tylko jedną inscenizację baśni fantastycznej J. Brezy 
„Czar nocy świętojańskiej”, zrealizowaną tam w drugiej połowie lat trzy-
dziestych1522, należy jednak zwrócić uwagę, że i w tym wypadku zarówno 
gatunek literacki jak i tytuł baśni wskazują raczej na utwór o charakterze 
etnograficznym niż religijnym. 

1517 J. Strzelecka, Teatr dla dzieci i młodzieży..., [w:] Pamiętnik..., s. 157.
1518 Tamże, s. 158
1519 Tamże s. 163.
1520 Tamże, s. 162.
1521 Tamże, s. 158.
1522 Por.: T. Bańkowski, Teatr religijny..., s. 95.
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W 1935 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Teatru dla Dzieci, którego 
członkami byli m.in. Teofil Wojeński, Stefan Łopatto, Edward Szymański, 
Ewa Kunina, Janina Porazińska, Jan Wesołowski. Towarzystwo to ener-
gicznie włączyło się w nurt dyskusji także na tematy repertuarowe teatrów 
dziecięcych1523. 

Widać, że w latach trzydziestych znacząco wzrosła aktywność teatrów 
dziecięcych, dostrzegano ich znaczenie w procesie wychowawczym i dy-
daktycznym. Teatr ten wprawdzie borykał się z problemami, głównie natury 
materialnej, nie można jednak zgodzić się ze stwierdzeniem Henryka Ty-
mona Jakubowskiego, jakoby większego zainteresowania teatrem dla dzieci 
jednak nie było1524. Teatr dziecięcy pod koniec lat trzydziestych miał wiele 
ciekawych osiągnięć – swój oryginalny repertuar, staranny artystycznie, 
świadomie operujący dydaktycznymi treściami1525. Wiele wystawianych na 
ówczesnych scenach tytułów dla dzieci do dzisiaj pojawia się na scenach 
teatrów dla młodej publiczności. 

Przedstawienia dla młodzieży 

Omawiając programy szkolne po reformie 1932 roku wspominałem 
o zmianie w podejściu władz oświatowych do zagadnienia edukacji te-
atralnej młodzieży (zwłaszcza licealnej), polegającej na przerzuceniu części 
zadań w tym zakresie na sceny profesjonalne. W wyniku działań władz 
oświatowych, a także aktywności dyrekcji teatrów i środowisk aktorskich, 
w latach trzydziestych współpraca teatrów zawodowych ze szkołą znacząco 
wzrosła. Oczywiście nie we wszystkich środowiskach przebiegała podobnie. 
Najaktywniejsza działalność w tej dziedzinie miała miejsce w Krakowie. 

Tradycja organizacji przez teatry zawodowe przedstawień dla młodzieży 
szkolnej we Lwowie i w Krakowie sięgała czasów zaborów, kiedy to po 
raz pierwszy wystawiano tam tzw. sobotnie popołudniówki1526. W latach 
dwudziestych teatry w Krakowie podejmowały działania w tym zakresie 
tylko w latach 1923–26. Sytuacja uległa zasadniczej odmianie z początkiem 
lat trzydziestych. Zagadnienie osobnych teatrów dla młodzieży i odrębnego 
dla niej repertuaru podnosili na łamach prasy tacy pisarze, jak wspomniani 
wyżej Żeromski czy Lechoń oraz działacze teatralni. W 1934 roku Jerzy 
Ronard Bujański postulował utworzenie w ramach MWRiOP osobnego 

1523 Por.: J. Z. Białek, Literatura dla dzieci..., s. 179–180.
1524 H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do 1939 roku..., s. 103.
1525 S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 50
1526 Por.: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, cz. II. Estetyczna i pedagogiczna 

rola teatru szkolnego w świetle doświadczeń krakowskich, „Rocznik Komisji Nauk Pedago-
gicznych” 1969, t. 9, s. 166, por. też: tenże, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza..., 
„Przegląd Pedagogiczny” 1887, nr 23, s. 17.
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referatu do spraw teatru szkolnego i wymowy1527. Temat teatrów dla mło-
dzieży był też przedmiotem ankiety Kół Polonistów, której wyniki omówił 
Leon Płoszewski15281528. 

W Krakowie inicjatywa stworzenia takiego teatru wyszła od Juliusza 
Osterwy. To za jego sprawą w Teatrze im. Juliusza Słowackiego doszło 
do powstania sceny pod nazwą „Teatr szkolny”1529 wystawiającej przedsta-
wienia wyłącznie dla szkół. 

Decyzję o powołaniu Teatru Szkolnego w Krakowie podjęto w czasie 
konferencji (październik 1932) dyrektorów wszystkich szkół średnich pod 
kierownictwem ówczesnego kuratora, dr. Nowickiego. Po referatach dy-
rektora Osterwy i Bolesława Pochmarskiego na temat repertuaru wypowie-
działo się kilku polonistów – Balicki, Bielak, Skoczylas – oraz dyrektorów 
– Ippoldt, Lewicki, Przyjemski, Przybylska1530. 

Inicjatywa Juliusza Osterwy, była jedną z pierwszych w kraju, ale 
i w świecie. Jak utrzymuje Józef Wroński, najważniejszym motywem, któ-
ry skłonił Osterwę do stworzenia Sceny Szkolnej, była ważna dlań idea 
teatralnego wychowywania widza1531. 

Jak wspominałem, przed 1932 rokiem w Teatrze im. Słowackiego 
w Krakowie przedstawienia dla młodzieży szkolnej odbywały się tylko 
sporadycznie. Juliusz Osterwa działania teatru na rzecz szkół zinstytucjo-
nalizował i zmienił zasady organizacji spektakli. Miały się one odbywać 
przed południem pod opieką nauczycieli w ramach zajęć szkolnych i zo-
stać włączone w program nauczania szkół średnich. Teatr szkolny według 
koncepcji Osterwy był instytucją stałą, pracującą w ścisłym porozumieniu 
ze szkołą zarówno w kwestii ustalania repertuaru, jak i dostosowania 
terminów wystawiania wybranych przedstawień do programu szkolnego. 

1527 Por.: J. R. Bujański, Teatr szkolny i kult żywego słowa, „Gimnazjum” 1934, nr 4–5, 
s. 143–147; por też: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, cz. II – Este-
tyczna..., s. 168.

1528 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie robią dla młodzieży?, „Przegląd Pedagogiczny” 
1930, nr 20, s. 456–460; por, też: J. Wroński, Edukacja teatralna młodzieży w Polsce, 
cz. II – Estetyczna..., s. 168.

1529 Scena szkolna w Teatrze im. Słowackiego pełniła odmienne funkcje niż w dotychczas 
omawianych teatrach szkolnych i używanie tej samej nazwy dla różnych zjawisk jest 
mylące, gdyż mamy tu do czynienia z pracą sceny zawodowej na rzecz szkoły. Niemniej 
akcja, zwana „teatralizacją młodzieży” służyła zarówno propagowaniu samego teatru 
jak i wychowania przez teatr i dlatego wymaga omówienia, tym bardziej, że rozwój 
scen zawodowych, wpłynie znacząco na wykorzystywanie teatru w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej. Nazwy „teatr szkolny” dla określenia tego typu działalności scen za-
wodowych używano już w okresie międzywojennym. Por.: B. Pochmarski, Teatr szkolny 
jako aktualne zagadnienie wychowawcze, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 19, s. 295.

1530 Por.: B. Pochmarski, Teatr szkolny jako aktualne zagadnienie wychowawcze, „Przegląd 
Pedagogiczny” 1937, nr 19, s. 296.

1531 Por.: J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja..., s. 18; por. też: H. Ładosz, Z widowni, 
„Miesięcznik Literatury i Sztuki”, 1934/5, nr 7, s. 218–219.
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Obejmował ogół młodzieży uczęszczającej do teatru, tak jak do szkoły – 
zbiorowo. Przed rozpoczęciem przedstawienia polonista wygłaszał krótką 
prelekcję, w której omawiał zasadnicze zagadnienia artystyczne, kulturowe 
i wychowawcze prezentowanego spektaklu1532. 

W początkowym okresie niektórzy pedagodzy mieli pewne zastrzeże-
nia do tak zakrojonego teatru szkolnego. Inicjatywa Osterwy spotkała się 
z krytyką na łamach „Expressu”, gdzie zarzucono mu, że w jej wyniku 
skróci się czas nauki w szkołach średnio o 8 dni w roku. Wypominano 
twórcom sceny szkolnej – widocznie nie znając wszystkich kulisów rozmów 
i konsultacji – że swego pomysłu nie konsultowali z władzami oświatowy-
mi. Z czasem jednak wielu działaczy oświatowych i znaczne grono peda-
gogów doceniło rolę scen dla uczniów w teatrach zawodowych. Uznano, 
że przedstawienia szkolne stanowiły integralną część nauki. Scena szkolna 
w Teatrze im. Słowackiego istniała do wybuchu wojny, dając w latach 
1932–1939 aż czterdzieści cztery premiery1533. 

W pierwszych trzech latach istnienia sceny dla młodzieży za dyrekcji Ju-
liusza Osterwy wystawiono na niej szereg dramatów Słowackiego („Fantazy”, 
„Lilla Weneda”, „Horsztyński”, „Książę Niezłomny”, „Kordian”, „Mazepa”), 
kilka komedii Fredry („Zemsta”, „Śluby panieńskie”, „Damy i huzary”), a nad-
to „Fircyka w zalotach” Zabłockiego, „Powrót posła” Niemcewicza, „Dom 
otwarty” Bałuckiego, „Sułkowskiego” Żeromskiego, „Wesele” Wyspiańskiego 
oraz repertuarowe nowości – „Ptak” Szaniawskiego i „Z żaka król” Balickie-
go. Z literatury zagranicznej grano „Wieczór Trzech Króli” i „Poskromienie 
złośnicy” Szekspira, „Cyda” Corneille`a, „Marię Stuart” Schillera. Po pięciu 
latach istnienia krakowski Teatr Szkolny miał w dorobku 36 inscenizacji. 
Liczba uczestników przedstawień szkolnych ustawicznie wzrastała, czasami 
przyjeżdżali też na nie uczniowie szkół prowincjonalnych1534. 

Scena szkolna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie konty-
nuowała działalność za dyrekcji Karola Frycza (1936–1939), wystawiając 
kolejno: „Tragedię o polskim Scylurusie” Jurkowskiego, „Złotą czaszkę” 
Słowackiego, komedie „Dożywocie” i „Wielkiego człowieka do małych 
interesów” Fredry, „Rozbitków” Blizińskiego, „Grube ryby” Bałuckiego, 
dramaty „Bolesław Śmiały” i „Noc Listopadowa” Wyspiańskiego, „Kaligulę” 
Rostworowskiego, „Most” Szaniawskiego, „Gałązkę rozmarynu” Nowakow-
skiego, „Balladynę” Słowackiego i komedię „Pan Damazy” Blizińskiego. 
Z repertuaru zagranicznego m.in. „Wesele Figara”1535 Boumarchais, „Opo-
wieść wigilijną” Dickensa, „Romantycznych” Rostanda, „Niebieskiego ptaka” 

1532 Por.: tamże, s. 296.
1533 Por. S. Papée, Jubileusz sceny szkolnej w Krakowie, „Teatr” 1963, nr 2, s. 12; por. też: J. 

Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja..., s. 18.
1534 Por.: Z. Leśnodorski, Teatr szkolny w Krakowie, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 900.
1535 Wystawienie w ramach repertuaru szkolnego „Wesela Figara” atakował organ chadecji 

krakowskiej „Głos Narodu”, zarzucając sztuce nieprzyzwoitość. W odpowiedzi na krytykę 
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Maeterlincka, „Mizantropa” Moliera, „Jak wam się podoba” Szekspira1536. 
Młodzież występowała często w teatrze w roli statystów, a Osterwa pokazał 
na scenie Teatru Słowackiego sztukę prof. Antoniego Euzebiusza Balic-
kiego „Z żaka król” w wykonaniu uczniów I Gimnazjum; Frycz w czasie 
Dni Krakowa przy inscenizacji granego na Wawelu widowiska Ludwika 
Hieronima Morstina „Mikołaj Kopernik” współpracował z młodzieżą gim-
nazjalną i akademicką. Zarówno bowiem 

Osterwa, jak i Frycz byli zdania, że wychowywać młodzież przez teatr 
można tylko na jego najlepszym i najstaranniej przygotowanym dorobku, 
obaj też podzielali opinię, że aktywizując młodzież kształci się przyszłych 
dorosłych bywalców teatrów1537. 

Wpływ teatru szkolnego Osterwy na wychowanie krakowskiej mło-
dzieży był ogromny. Podkreślał to już Bolesław Pochmarski, którego 
zdaniem teatr ten obok sceny szkolnej sięgającej czasów Komarnickiego 
był drugą formą teatru artystycznego pozwalającą młodzieży poznawać 
arcydzieła naszej literatury dramatycznej w ujęciu sceny profesjonalnej 
dysponującej całym zasobem środków reżyserskich, malarskich, aktorskich 
i muzycznych. Teatr szkolny Osterwy był zdaniem Zygmunta Grynia 
czymś w rodzaju laboratorium literackiego, w którym odbywał się żywy 
pokaz literatury1538. Ważną cechą tego teatru było przygotowanie sztuki 
z myślą o młodzieży, jej poziomie i potrzebach oraz niska cena biletów. 
Zygmunt Gryń, omawiając artykuł Pochmarskiego, podobnie jak i on 
wzywał do organizowania scen dla uczniów w teatrach zawodowych 
w innych miastach Polski1539. Wyrażał też nadzieję, że zaangażowanie się 
poważnych placówek teatralnych, władz szkolnych oraz miłośników teatru 
szkolnego, wreszcie intensywna akcja wydawnicza postawią teatr szkolny 
w Polsce na właściwych wyżynach1540. 

Warto nadto podkreślić, że znaczenie sceny szkolnej w Krakowie do-
ceniano również w okresie powojennym. Zdaniem Józefa Wrońskiego wy-
chowankowie szkolnego teatru przyczynili się do rozkwitu konspiracyjnych 
zespołów w czasie okupacji. Stworzyli oni znaczny kontyngent widzów 
o dobrym smaku, chłonności i kulturze w pierwszych latach powojennych 
(...). Do dziś odczuwa się w Krakowie echa ruchu, jaki zapoczątkował 

teatr dokonał w tekście odpowiednio umoralniających skrótów. Por. S. Marczak-Oborski, 
dz. cyt., s. 52.

1536 Por.: S. Papée, Jubileusz sceny szkolnej ..., s.12; J. Wroński, Teatr szkolny i jego funk-
cja..., s. 18–19; H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, 
Warszawa 1975, s. 106–108.

1537 Por.: S. Papée, Teatr polski w okresie międzywojennym, Kraków 1969, s. 13.
1538 Z. Gryń, Teatr międzyszkolny, Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 782; por. też: B. Pochmar-

ski, Teatr szkolny jako aktualne zagadnienie wychowawcze, „Przegląd Pedagogiczny” 
1937, nr 19, s. 295–299.

1539 Por.: Z. Gryń, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 20, s. 780–781.
1540 Tamże, s. 781.
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Osterwa swą inicjatywą szkolnego teatru1541. O roli, jaką odegrał w roz-
woju sceny szkolnej Juliusz Osterwa, świadczą między innymi późniejsze 
wypowiedzi ówczesnych widzów. Juliusz Kydryński pisał: wiemy też, że 
on (Juliusz Osterwa) pierwszy i jedyny wówczas w Polsce podjął na czele 
„Reduty” misję – jak dziś mówimy – upowszechniania teatru, że prowa-
dził swój zespół w najodleglejsze, najbardziej zapadłe zakątki kraju i tam 
grywał przed ludźmi, którzy często nie mieli przedtem pojęcia o istnieniu 
takich zjawisk jak – teatr. Wiemy, że Juliusz Osterwa był przez długie lata 
jedynym w Polsce aktorem i kierownikiem teatru, troszczącym się o losy 
narodowej poezji na scenie1542. 

Pewien związek z teatrem szkolnym miały również organizowane w Kra-
kowie w latach trzydziestych przedstawienia plenerowe. W 1934 roku grano 
tu wiele widowisk na wolnym powietrzu, na dziedzińcu starej Biblioteki 
Jagiellońskiej oraz na Wawelu. Na dziedzińcu kolegium B. Nowodworskie-
go grano sceny z „Wieczoru Trzech Króli” Szekspira, a w barbakanie Adam 
Polewka inscenizował średniowieczne widowisko „Igrce na gród walą”1543 
i „Otrzęsiny”, które później weszły jako jeden z obrazów (intermedium) 
do sztuki „Mikołaj Kopernik”. Jednym z autorów tych imprez był Ludwik 
Hieronim Morstin, który wspólnie z Leopoldem Kielanowskim i Adamem 
Polewką oraz młodzieżą studencką zorganizowali na Wawelu wspomnia-
ne wyżej widowisko „Kopernik” w scenografii Karola Frycza. W szkołach 
krakowskich wystawiano też często sztuki Michała Bałuckiego, Józefa Bli-
zińskiego i Aleksandra Fredry. W organizowaniu tych przedstawień współ-
uczestniczył znany działacz teatru amatorskiego Martin Mikuta1544. Maria 
Ostrowska – która oceniała imprezy plenerowe bardzo wysoko – uważała 
że widowisko „Kopernik” wskazywało kierunek, w jakim powinien się 
rozwijać teatr samorodny1545. 

W Warszawie na początku drugiej dekady aktywną działalność na rzecz 
współpracy scen zawodowych ze szkołą prowadziła (wspomniana w roz-
dziale pierwszym) Rada Opieki Moralnej nad Młodzieżą. Wzrost działań 
w tej dziedzinie nastąpił wraz z powstaniem tu Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Teatralnej. Był to pierwszy w Polsce koncern teatralny, w którym 
doszło do połączenia kapitału państwowego z miejskim i prywatnym. Po-

1541 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja..., s. 19; por.: tenże, Edukacja teatralna młodzieży 
w Polsce, cz. II – Estetyczna..., s. 168. Józef Wroński podaje ten cytat powołując się na 
pracę Juliana Kydryńskiego „Uwaga gong”, s. 84. Tymczasem pod wskazanym adresem 
nie znajdujemy tego cytatu.

1542 J. Kydryński, Uwaga gong, Kraków 1962, s. 95.
1543 Por.: J. Kydryński, Uwaga gong, Kraków 1962, s. 32.
1544 Por.: H. T. Jakubowski, Amatorski ruch teatralny.., s. 106; L. H. Morstin, Moje przygody 

teatralne, Warszawa 1961, s. 122–124.
1545 Por.: M. Ostrowska, dz. cyt., s. 53–54. Maria Ostrowska używała terminu teatr samorodny 

w znaczeniu teatr szkolny.
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wstanie tej instytucji spowodowało pewien wzrost wpływów państwa na 
teatry zawodowe. W sezonie 1933/34 do TKKT należał Teatr Polski wraz 
z Małym1546, w następnym roku przyłączono do nowego koncernu Teatr 
Narodowy (z Nowym) i Farsę, a od sezonu 1935/36 przyłączono do nich 
stołeczny Teatr Powszechny1547. 

Ważnym działem pracy Towarzystwa i podległych mu teatrów była 
organizacja widowni, zwrócono przy tym wagę na kwestię pozyskania 
przyszłego widza przez tworzenie w teatrach scen dla młodzieży. W poro-
zumieniu z władzami szkolnymi dyrekcja TKKT zainicjowała wielką akcję 
przedstawień dla młodzieży szkół średnich, a później i podstawowych. 
Przedstawienia dla uczniów szkół średnich odbywały się od początku se-
zonu 1934/35 we wszystkie popołudnia w Teatrze Narodowym i w Teatrze 
Polskim. Od grudnia 1934 roku teatry te wprowadziły na rzecz młodzieży 
dodatkowo abonament szkolny. 

Abonament ten obejmował dziewięć różnych przedstawień: trzy w Te-
atrze Polskim i sześć w Teatrze Narodowym. Według zapowiedzi Arnolda 
Szyfmana, repertuar miały stanowić „Dziady” Mickiewicza, „Lilla Weneda” 
Słowackiego, „Nie-boska komedia” Krasińskiego, „Intryga i miłość” Schillera, 
„Wielki człowiek do małych interesów” Fredry, „Pierścień wielkiej damy” 
Norwida oraz trzy widowiska współczesne, jeszcze nie ustalone z władzami 
szkolnymi. Abonament sprzedano w całości w ciągu kilku dni. Zasługa 
wprowadzenia abonamentu szkolnego przypada przede wszystkim wła-
dzom Ministerstwa WRiOP oraz Kuratorium Warszawskiemu1548. Oceniając 
sezon 1934/35 Arnold Szyfman przywoływał, że na cykl przedstawień abo-
namentowych w Teatrze Narodowym złożyły się „Dziady”, „Odprawa po-
słów greckich”, „Judasz” oraz „Intryga i miłość”, „Wielki człowiek do małych 
interesów”, „Krysia”, „Most”, „Poskromienie złośnicy” i „Kres wędrówki”. 
Poza cyklem abonamentowym odbyło się jeszcze szereg przedstawień „Snu 
nocy letniej” w Teatrze Polskim i „Ludwika XI” w Teatrze Narodowym oraz 
„Wicka i Wacka” Przybylskiego w Teatrze Letnim specjalnie dla uczniów 
szkół powszechnych. Razem odbyło się tych przedstawień 66. Zakrojona 
na taką skalę akcja była w Warszawie nowością. W każdą sobotę w trzech 
teatrach TKKT (Narodowym, Polskim i Letnim) na przedstawieniach popo-
łudniowych bywało jakoby 3000 młodzieży. Przedstawienia poprzedzano 
krótkimi prelekcjami, w których poloniści zapoznawali młodzież z epoką, 
autorem sztuki oraz myślą przewodnią utworu. Później, z powodu czę-

1546 Jako dyrektor Teatru Polskiego Arnold Szyfman był głównym inicjatorem powołania 
koncernu. Powstanie TKKT pozwoliło scenom warszawskim przetrwać trudne lata kry-
zysu gospodarczego.

1547 Por.: Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990, s. 192.
1548 Por.: J. K. Bandrowski, Nowa inicjatywa w sprawie teatru w Polsce, „Teatr” 1934–1935, 

nr 3–4, s. 6–7.
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stych narzekań1549, iż prelekcje są zbędne i nużą młodzież, kuratorium od 
sezonu 1937/38 zniosło je, zalecając, aby nauczyciele w szkole omawiali 
z młodzieżą sztuki, które będą dla niej wystawiane1550. 

W pewnej mierze na rzecz popularyzacji teatru wśród dzieci i młodzie-
ży wpływała też aktywność Stołecznego Teatru Powszechnego (szóstej 
sceny TKKT). Teatr ten wystawiał swoje spektakle od 1935 roku na Woli, 
Powązkach, Mokotowie, Powiślu i na Pradze. Grano m.in. „Balladynę”, 
„Dożywocie” Fredry, „Chorego z urojenia” Moliera, „Most” Szaniawskiego 
i „Wesele na Kurpiach”. Ponieważ występowano najczęściej w salach szkol-
nych, spory odsetek widowni stanowiły dzieci. W ciągu czterech sezonów 
teatr ten dał 51 premier (w tym 34 pozycje stanowił repertuar polski)1551. 
W celu udoskonalenia organizacji szkolnych przedstawień Kuratorium 
powołało do życia w sezonie 1936/37 Komisję do spraw teatru szkolnego, 
złożoną z siedmiu osób (dyrektorów i nauczycieli) pod kierownictwem 
Naczelnika Wydziału w Kuratorium, Ignacego Góreckiego1552. Teatr szkolny 
scen zawodowych był coraz bardziej aktywny, nie znaczy to jednak, że 
i tu nie pojawiały się problemy. Pisał jeden z młodych współpracowników 
pisma „Kuźnia Młodych” w 1933 roku: Będąc rok temu w Polskim na „Ro-
meo i Julia” usłyszałem zapowiedź grania przedstawień dla młodzieży po 
cenach zaniżonych; to przedstawienie miało być zaczątkiem następnych, 
powtarzających się regularnie co tydzień, w sobotę...[...] Minęły dni, tygo-
dnie... cisza była odpowiedzią. Po upływie kilku miesięcy byłem znowu 
na szkolnym przedstawieniu popołudniowym („Młody las”)... I co dalej? 
Nic!!1553. Autor upominał się o teatr szkolny dla młodzieży, sugerował przy 
tym, by przedstawienia odbywały się w nim regularnie a nie dorywczo, 
jak w teatrach Polskim, Narodowym lub innych1554. 

W sezonie 1936/37 specjalne przedstawienia dla szkół odbywały się 
w teatrach Narodowym i Polskim. Łącznie zagrano na tych scenach 83 
przedstawienia szkolne jedenastu sztuk (7 polskich i 4 obce) W Teatrze 

1549 Por.: tr., Na marginesie przedstawień dla młodzieży szkolnej, „Teatr w Szkole” 1936, 
nr 6, s. 171–173. Liczba 3000 wydaje się być zawyżona, gdyż widownie wspomnianych 
trzech teatrów łącznie mają o wiele mniej miejsc.

1550 Por.: A. Szyfman, Obrona ubiegłego sezonu, „Teatr” 1935, nr 1–2 (13/14), s. 12; por. też: 
Przedstawienia szkolne, „Teatr” 1935, nr 5, s. 22; J. Lorentowicz, Teatr Polski w Warszawie 
1913–1938, Warszawa 1938, s. 82–83. Lorentowicz twierdzi, że abonament zawierał po 
pięć kuponów do Teatru Polskiego i Narodowego. Wspomina, że w Teatrze Polskim 
wystawiano dla młodzieży w sezonie 1934/35 „Sen nocy letniej”, „Dziady”, „Odprawę 
posłów greckich” i „Judasza z Kariothu”; w sezonie 1935/36 „Króla Leara”, „Kordiana”, 
„Dom otwarty”, „Wyzwolenie” „Wieczór Trzech Króli” i „Damy i Huzary”, zaś w sezonie 
1936/37: „Klub Pickwicka”, „Sułkowskiego”, Wesele Figara”, „Pigmaliona” i ponownie 
„Damy i Huzary”. Por. S. Lorentowicz, dz. cyt., s. 83.

1551 Por.: S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 230–234.
1552 Por.: J. Lorentowicz, dz. cyt., s. 83.
1553 M. Szeluto, O teatr dla młodzieży, „Kuźnia Młodych” 1933, nr 2, s. 7.
1554 Por.: tamże.
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Narodowym dano 47 przedstawień. Wystawiono następujące sztuki: „Bo-
gusławski” (7 razy), „Śluby panieńskie” (9), „Wesele” (9), „Pan Jowialski” 
(3), „Skąpiec” (13), „Horsztyński” (6). Teatr Polski dał 36 przedstawień 
szkolnych: „Damy i huzary” (6 razy), „Klub Pickwicka” (12), „Sułkowski” 
(6), „Wesele Figara” (6), „Pigmalion” (6). Teatr Powszechny zagrał ogółem 
w tym sezonie 209 przedstawień; w tej liczbie 152 przedstawienia w 14 
lokalach (przeważnie szkolnych)1555. 

W marcu 1938 roku przy pomocy chwilowo bezrobotnych aktorów 
otworzyła Halina Starska „Nasz Teatr” dla młodzieży i wojska inaugurując 
nawą scenę wystawieniem bajki Makuszyńskiego „Przyjaciel wesołego 
diabła”. 

W 1937 roku Irena Filozofówna przygotowała ankietę, której celem było 
poznanie teatralnych zainteresowań młodzieży, jej upodobań i orientacji 
w dziedzinie teatru. Przy okazji autorka oceniła dotychczasowy dorobek 
TKKT w dziedzinie przedstawień abonamentowych dla młodzieży. Jej zda-
niem o sukcesie tej inicjatywy świadczył dobitnie fakt, ze wciąż wzrastająca 
liczba zgłoszeń na bilety osiągnęła w b.r. liczbę 10000, która dwukrotnie 
przekracza rozporządzalną ilość miejsc w teatrach1556. 

Również Kazimierz Koźniewski w 1938 twierdził, że dziś już można 
z całą pewnością powiedzieć, że kino nie wpłynęło na ujemne zainteresowa-
nie się młodzieży teatrem1557. Jego zdaniem przedstawienia abonamentowe 
spełniają rolę uzupełniającą wobec kursu literatury dramatycznej przera-
bianego w gimnazjum. Obejrzenie czytanej sztuki oznacza dla wielu jej 
zrozumienie. Była to, zdaniem Koźniewskiego, główna idea przyświecająca 
twórcom programu przedstawień abonamentowych, w którym przeważa-
ły sztuki klasyczne, uznane przez tradycję i naukę. Według tego autora 
repertuar powinien jednak ulec częściowej zmianie, gdyż młodzież woli 
raczej sztuki współczesne, które poruszają aktualne problemy: bezrobocie, 
nową powojenną moralność, sport, pracę dla społeczeństwa. Jako przy-
kład zainteresowania młodzieży tego rodzaju sztukami Koźniewski ukazuje 
jej reakcję na spektakl „Ludzie na krze” Wilhelma Wernera, wystawiony 
w Teatrze „Ateneum” kierowanym przez Jaracza1558. 

O pozytywnych skutkach działań teatrów zawodowych na rzecz mło-
dzieży świadczy inicjatywa grupy entuzjastów ze szkół warszawskich, 
która opracowała plan zorganizowania studium teatralnego dla młodzieży 
szkolnej, do którego zamierzała zaangażować w roli „mentorów” ważne 
osobistości świata teatralnego. Marzeniem inicjatorów było, by w przyszłości 
studium to mogło dać asumpt do zorganizowania stałego teatru młodych1559. 

1555 Por.: B. Gorczyński, Teatry TKKT w sezonie 1936–37, „Teatr” 1937, nr 1, s. 35–36.
1556 Ankieta w sprawie upodobań teatralnych młodzieży, „Teatr” 1937, nr 5, s. 30.
1557 K. Koźniewski, Młodzież w teatrze, „Teatr” 1938, nr 10–12, s. 9–11.
1558 Por.: tamże, s. 9.
1559 Por.: tamże, s. 10.
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Działania warszawskich scen profesjonalnych na rzecz młodzieży szkolnej 
różniły się formą od krakowskich, jednak i tu zauważamy ogromną ak-
tywność w tym zakresie. 

W Bydgoszczy stała współpraca Teatru Miejskiego ze szkołami została 
zapoczątkowana w 1934 roku1560. W wyniku licznych konferencji dyrekcji 
teatru wraz z nauczycielami opracowano plan przedstawień dla dzieci 
młodszych i starszych. Dla dzieci młodszych wybrano repertuar bajkowy, 
baśniowy i „przygodowy”, dla starszych sztuki historyczne i związany 
z programem nauczania repertuar klasyczny. Władze teatralne i szkolne, 
uznając wagę tradycji lokalnych, uwzględniły w repertuarze przedstawień 
dla młodzieży szkolnej również spektakle o charakterze regionalnym1561. 

Z bajek wystawiono: „Za siedmioma górami”, „Królewnę Śnieżkę” 
z udziałem dzieci, „Zaklętą księżniczkę” Zofii Rogoszówny, „Odzyskane ser-
ce”, „Królową Tatr” Adolfa Walewskiego. Przedstawiane sztuki przygodowe 
to „Staś lotnikiem”, „12 godzin przygód” Janusza Warneckiego (Tommego), 
„Robinson Kruzoe” w przeróbce Dąbrowskiego i „W pustyni i w puszczy”, 
przeróbka sceniczna powieści Sienkiewicza. Charakter regionalny miały 
„Wesele łowickie” i „Jasełka”. Wystawiono też misterium Rosłana „Golgota”, 
które było dla młodzieży głębokim przeżyciem religijnym i cieszyło się 
dużym powodzeniem. 

Z programem szkół wiązały się częściowo i miały dać przygotowanie 
do odbioru wielkiego repertuaru sztuki: Aleksandra Fredry „Przyjaciele” 
i „Zemsta”, Niemcewicza „Powrót posła”, inscenizacja „Pana Tadeusza”, 
Zalewskiego „Pani Podkomorzyna” (rzecz z czasów Stanisława Augusta 
Poniatowskiego) i popularne widowisko „Obrona Częstochowy”. Ponadto 
inscenizowano pieśni legionowe „Szlakiem Kadrówki” Kadena Bandrow-
skiego. Warto też wspomnieć o dwóch sztukach odegranych całkowicie 
przez dzieci: „Sen Wojtusia” i „Wiwat wakacje”1562. Pomysł rzuciły same 
dzieci, one też napisały projekty tych sztuk, które z właściwym dla indywi-
dualności młodocianych twórców szacunkiem złożył w całość i przygotował 
do wystawienia reżyser teatru1563. 

Teatr katowicki nie wyodrębnił teatru szkolnego repertuarowo i organi-
zacyjnie. Repertuar ogólny komponowano tam jednak w ten sposób, by raz 
w miesiącu wystawiać utwór wchodzący w zakres przedstawień szkolnych. 
Tytuły ustalano w porozumieniu z Międzyszkolną Komisją Oświatową przy 
ustalaniu repertuaru całorocznego. Przedstawienia szkolne odbywały się 

1560 Teatr bydgoski organizował przedstawienia dla młodzieży już od 1922 roku.
1561 Por.: Ze szkół. Współpraca teatru ze szkołą, „Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 23
1562 Por.: L. Bandura, Dziecko jako widz w teatrze, „Teatr w Szkole” 1935, nr 1, s. 4–9; por. 

też: W. Wan, „Ogniwa” – u dyrektora teatru, „Ogniwa” 1934, nr 3, s. 12.
1563 L. Bandura, dz. cyt., s. 7.
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cztery do sześciu razy w miesiącu, wyłącznie w porze popołudniowej. Ceny 
biletów zostały ustalone w wysokości 50 gr. bez względu na jakość miejsc. 
Od początku 10% biletów przeznaczono bezpłatnie dla uczniów z rodzin 
bezrobotnych. Dyrekcje teatru zrezygnowały ze stosowania przymusu 
w organizacji widowisk szkolnych (istniały w owym okresie środowiska, 
w których opodatkowano całą młodzież szkolną składką 50-groszową 
miesięcznie, którą ściągano przymusowo bez względu na uczęszczanie 
młodzieży do teatru)1564.

W Poznaniu młodzież uczęszczała do trzech teatrów dramatycznych, 
a także do Opery i Komedii Muzycznej. 

Teatr w Toruniu prezentował specjalne przedstawienia dla szkół. Czasa-
mi, na wybrane spektakle, szkoły (m. in. Gimnazjum Toruńskie) kupowały 
ulgowe bilety dla młodzieży. We wspomnianym gimnazjum organizowano 
również specjalne prelekcje o tematyce teatralnej1565. 

Przedstawienia dla młodzieży szkół średnich w Wilnie grać zaczęto w wy-
niku porozumienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego z dyrekcją 
teatrów i ZASP w Wilnie. Kuratorium wileńskie na początku każdego roku 
szkolnego przesyłało do szkół średnich repertuar „ćwiczeń teatralno-lite-
rackich”. Zawierał on tytuły wybranych utworów teatralnych, które propo-
nowano widowni młodzieżowej. Ćwiczenia te najczęściej przygotowywał 
teatr na Pohulance oraz – w mniejszym stopniu – Reduta. Problem kosztów 
związanych z prowadzeniem takiej działalności dydaktycznej przez teatry za-
wodowe kuratorium rozwiązało ustalając zasadę, że dyrekcje szkół pobierały 
od uczniów po 50 gr. na fundusz teatralny Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego1566. W sezonie 1932/33 i 1933/34 Teatr Miejski w Wilnie wystawił 
łącznie 16 przedstawień dla młodzieży szkolnej. W roku szkolnym 1932/33 
repertuar ćwiczeń teatralno-literackich był następujący: „Zygmunt August” 
Wyspiańskiego, „Don Carlos” Schillera, „Juliusz Cezar” Szekspira, „Wesele” 
Wyspiańskiego”, „Uciekła mi przepióreczka” Żeromskiego, „Ptaki” Arystofa-
nesa i „Król Edyp” Sofoklesa. W sezonie 1932/33 wystawiono dla młodzieży 
z klas wyższych: Maeterlincka „Niebieskiego ptaka” (w listopadzie), Wyspiań-
skiego „Zygmunta Augusta” (w grudniu), Schillera „Don Carlosa” (w lutym), 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” (w marcu), Wyspiańskiego „Wesele” 
(w kwietniu) i Ibsena „Wroga ludu” (w maju). 

W sezonie 1933/34 obok przedstawień dla klas wyższych zorganizowano 
również przedstawienia dla młodzieży z klas niższych. Młodzież starsza 

1564 Por.: L. Pobóg-Kielanowski, Organizacja widowni (referat), [w:] Pamiętnik Nadzwy-
czajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Poświęconego Sprawom i Zagadnieniom 
Artystycznym, Warszawa 1936, „Scena Polska” 1936, s. 155; por. też: S. Marczak-Oborski, 
dz. cyt., s. 51.

1565 Por. Z. Zdrójkowski, Dzieje Gimnazjum Toruńskiego w odrodzonej Polsce (1920–1968), 
[w:] Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego 1568 – 1968, Toruń 1968, s. 147.

1566 Por.: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940..., s. 173.



362

obejrzała: Szaniawskiego „Most” i Julesa Romainsa „Knock czyli triumf 
medycyny” (w październiku), Mickiewicza „Dziady” (w listopadzie) oraz 
Rostworowskiego „U mety” (w marcu). Młodsi obejrzeli: France`a „Emila” 
(w grudniu), Takedy Idzumo „Terakoję, czyli wiejską szkółkę” i Rabin-
dranatha Tagore „Pocztę” (w styczniu). Ponadto urządzono dwa wspólne 
(dla młodzieży starszej i młodszej) przedstawienia: Fredry „Pan Geldhab” 
(marzec) i Moliera „Skąpiec” (kwiecień). Na zakończenie sezonu 1933/14 
dyrekcja teatru urządziła przedstawienie pożegnalne (tylko dla maturzy-
stów),wystawiając sztukę Jacquesa Devala „Stefek”1567. 

W sezonie 1932/33 przedstawienia poprzedzano dwoma krótkimi wstę-
pami. Pierwszy, wygłaszany przez nauczycieli polonistów dotyczył samego 
utworu (problematyka, epoka, niezbędne wyjaśnienia), drugi zaś, którego 
tematem były zagadnienia dotyczące inscenizacji, wygłaszali reżyserzy. 
W sezonie 1933/34 z wstępów takich zrezygnowano. Młodzież za najcie-
kawsze uznała przedstawienia: „Uciekła mi przepióreczka” i „Wróg ludu”1568. 

W roku szkolnym 1935/36 Teatr Miejski w Wilnie dał łącznie 87 przed-
stawień dla młodzieży; widownia liczyła w sumie 48 766 uczniów. Stała 
scena szkolna w tym mieście, która już w pierwszym sezonie dała ponad 
70 przedstawień, istniała w latach 1935-1937. W okręgu tym istniał też teatr 
objazdowy, który grał przedstawienia dla szkół na prowincji, obejmując 
swym oddziaływaniem 15 000 młodzieży. Repertuar teatrów wileńskich 
dla młodzieży w latach 1932–1936 obejmował „Wesele” i „Zygmunta Au-
gusta” Wyspiańskiego, „Uciekła mi przepióreczka” Żeromskiego, „Most” 
Szaniawskiego, „U mety” i „Niespodziankę” Rostworowskiego, „Grube ryby” 
Bałuckiego, „Pana Geldhaba”, „Damy i huzary” oraz „Świeczka zgasła” Fre-
dry, „Dziady” Mickiewicza i Niemcewicza „Powrót posła”, ponadto liczne 
sztuki autorów obcych – od Szekspira po Maeterlincka i Julesa Romains1569. 

W sezonie teatralnym 1937/38 specjalne przedstawienia dla młodzieży 
szkolnej przygotował Teatr Grodzieński. Grane były co miesiąc, cztery 
razy w Grodnie i raz w Białymstoku, Suwałkach i Augustowie. Teatr ten 
– przy współpracy młodzieży – wystawiał dwuczęściowe przedstawienie 
pt. „Między dawnymi a nowymi laty”. Było ono montażem poezji i prozy 
znanej uczniom w większości z lektury szkolnej, a więc: staropolskich 
listów miłosnych, „Żony modnej” Krasickiego, „Laury i Filona” Karpińskie-
go, „Golono-strzyżono” Mickiewicza oraz napisanej w języku francuskim 

1567 Por. D. L. Sienkiewicz, Dwa lata teatru szkolnego w Wilnie, „Polonista” 1934, z. II–III, 
s. 125; por. też: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie..., s. 173.

1568 Por.: D. L. Sienkiewicz, dz. cyt., s. 125–126; por. też: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wil-
nie..., s. 173.

1569 Por.: E. Rz. [E. Rzeszowski], Teatr dla młodzieży szkół średnich w Wilnie i okolicy w roku 
szkolnym 1935/1936, „Dziennik Urzędowy KOS Wileńskiego” 1936, nr 8/9,s. 204; por. 
też: tenże, Szkolny teatr objazdowy, „Dziennik Urzędowy KOS Wileńskiego” 1936, nr 8/9, 
s. 205–206; por. też: S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 357.
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noweli „Kogo wybrać za męża” również Mickiewicza, „Kuligu” Słowackie-
go, „Latarnika” Sienkiewicza i fragmentu „Wyzwolenia” Wyspiańskiego1570. 

Ciekawą formę współpracy ze szkołami wprowadził dysponujący nie-
wielkim zespołem aktorskim Teatr Pokucko-Podolski z siedzibą w Stanisła-
wowie. W miasteczkach, do których przyjeżdżał, nawiązywał współpracę 
z nauczycielami języka polskiego. Pedagodzy, wcześniej uprzedzeni przez 
teatr o repertuarze, w ramach zajęć lekcyjnych przygotowywali młodzież 
do udziału w statystowaniu1571. 

Nie wszystkie zamierzenia były realizowane. W 1937 roku Janusz War-
necki przejmując dyrekcję teatru we Lwowie zapowiadał zorganizowanie 
przedstawień dla szkół1572. Inicjatywa ta zakończyła się jednak niepowodze-
niem, gdyż już w następnym roku Warnecki przeniósł się do Warszawy. Tu 
w 1938 roku planował utworzyć teatr szkolny im. Szymona Konarskiego, 
który miał grywać 12 do 15 razy miesięcznie, wystawiając repertuar polski, 
przede wszystkim klasyczny1573. Niestety, i tym razem plany Warneckiego 
nie doczekały się realizacji. Przedstawiony powyżej repertuar scen zawo-
dowych dla młodzieży pokazuje, że w omawianym okresie organizatorzy 
przedstawień przeważnie poruszali się w kręgu sprawdzonego repertuaru 
klasyki polskiej i obcej dodając tylko czasami jedną, ewentualnie dwie 
sztuki współczesne. Z dzieł Mickiewicza wystawiano głównie „Dziady”1574. 
Znacznemu ograniczeniu w porównaniu do czasów rozbiorowych uległ 
tzw. repertuaru patriotyczny. Dominowały komedie, nowością były po-
jawiające się na niektórych scenach dla młodzieży utwory o charakterze 
obyczajowym i o wymowie społecznej („Wróg ludu”). 

Pod koniec lat trzydziestych działania scen zawodowych na rzecz szkół 
podejmowane były prawie we wszystkich teatrach w Polsce. W wielu 

1570 Por.: Kronika teatrów pozawarszawskich, „Teatr” 1938, nr 4–5 (52–53), s. 29; T. S. Aker– 
-Akrzyński: Teatr Międzyszkolny w Grodnie, „Dziennik Urzędowy KOS Wileńskiego” 
1937, nr 31, s.105–106; por. też S. Papée, Młodzież poznańska a teatr i kino, „Przyjaciel 
Szkoły” 1934, s. 305–306; por. też: s. I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura 
piękna –wydawnictwa literackie (1918–1939), Katowice 199, s. 161.

1571 Por.: S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 51–52.
1572 Por.: Kronika teatrów pozawarszawskich, „Teatr” 1937, nr 1, s. 30.
1573 Por.: Kronika teatrów warszawskich: Teatr szkolny im. Szymona Konarskiego, „Teatr” 

1938, nr 1–2, s. 32.
1574 W tym czasie stosunek młodzieży do twórczości Mickiewicza w porównaniu do okresu 

sprzed odzyskania niepodległości bardzo się zmienił. Skrajnym przypadkiem było zerwanie 
spektaklu dla szkół w Toruniu. W czasie przedstawienia Dziadów młoda widownia zaba-
wiała się strzelaniem z proc do aktorów haczykami od pantofli. W relacji siódmoklasisty, 
przedstawiającego się jako „nacjonalista, antysemita i radykał” wynikało, że młodzież z jego 
szkoły nie lubiła Mickiewicza uważając go z pisarza „arystokratycznego”. Oczywiście, na 
podstawie jednej, tak skrajnie nieodpowiedzialnej, sytuacji trudno wyciągać ogólne wnioski. 
Niemniej widać tu ogromną różnicę postawy w stosunku do poety w porównaniu do tej 
z drugiej połowy XIX wieku. Por. S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 52. 
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miastach teatry podjęły zwyczaj teatrów lwowskich i krakowskich z okre-
su zaborów i każdej soboty organizowały „sobotnie popołudniówki”1575. 
Przygotowując przedstawienia dla młodzieży teatry te zazwyczaj współ-
pracowały z Okręgowymi Kuratoriami Szkolnymi. Henryk Szletyński w re-
feracie wygłoszonym podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZASP 
w Warszawie w 1936 roku pisał: Jeśli chodzi o widowiska szkolne, to chcę 
podkreślić fakt, stwierdzony we wszystkich miastach, że widowiska szkolne 
bardzo się rozpowszechniły wśród młodzieży. Stwierdzono ponad wszelką 
wątpliwość, że to rozpowszechnienie widowisk stwarza też propagandę te-
atru wśród pokolenia starszego. Dlatego myślę, że teatr szkolny jest jednym 
z najcenniejszych zjawisk ostatnich lat1576. Nie wszyscy jednak oceniali 
aktywność scen dla młodzieży aż tak entuzjastyczne. Aleksander Maliszew-
ski omawiając obrady nadzwyczajnego walnego zjazdu ZASP wskazywał, 
że teatr dla dzieci, by spełniać swoje zadanie społeczne i grać przedsta-
wienia na dobrym poziomie, powinien być instytucją stałą, a nie imprezą 
dorywczą, jak to się dotychczas z małymi wyjątkami dzieje1577. Maliszewski 
domagał się też ciągłej, a nie doraźnej pomocy dla teatrów dla dzieci ze 
strony Ministerstwa WRiOP, Funduszu Kultury Narodowej i Zarządu Miej-
skiego1578. W czasie Zjazdu ZASP w 1936 roku pojawiały się w odniesieniu 
do scen dla młodzieży również wypowiedzi skrajnie krytyczne. Aktorzy 
z Częstochowy, Lwowa i Wilna pomstowali na nadprogramowe popołu-
dniówki, dezorganizujące artystyczną pracę teatrów1579. 

Głosy domagające się zwiększenia częstotliwości przedstawień dla 
młodzieży na scenach teatrów zawodowych i poszerzenia ich repertuaru 
pojawiały się na łamach prasy do końca omawianego okresu. Stefan Papée 
w pracy opartej o wypełniane przez młodzież ankiety, w rozdziale poświę-
conym wychowaniu estetycznemu zauważył, że wprawdzie przedstawienia 
szkolne we Lwowie spotkały się z ogólnym uznaniem młodzieży, to jednak 
jej zamiłowanie do teatru, muzyki, radia, kina, nie są dotychczas przez 
szkołę należycie zaspokojone, zwłaszcza na prowincji1580. Młodzież doma-
gała się, by takich przedstawień było więcej i by odbywały się częściej, 
chętnie też widziałaby obok dramatów i komedii również opery i operetki. 

1575 Por.: M. Łaszkiewicz, Teatr obrzędowy Jędrzeja Cierniaka, [w:] Popularny dramat i te-
atr religijny w Polsce, pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej, Lublin 1990; por. też: 
S. Iłowski, Vademecum teatru amatorskiego, Warszawa 1967, s. 63–65.

1576 H. Szletyński, Organizacja widowni (referat), [w:] Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu 
Delegatów ZASP Poświęconego Sprawom i Zagadnieniom Artystycznym, Warszawa 1936, 
„Scena Polska” 1936, s. 151; por. też: L. Pobóg-Kielanowski, dz. cyt., s. 155.

1577 A. Maliszewski, Sprawa teatru dla dzieci na Zjeździe Artystów Scen Polskich, „Teatr 
w Szkole” 1936, nr 8–9, s. 208.

1578 Por.: tamże, s. 208–209.
1579 S. Marczak-Oborski, dz. cyt., s. 52.
1580 S. Papée, Pogląd na świat młodzieży licealnej, Lwów-Warszawa 1939, s. 41.
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W latach trzydziestych w publicystyce oraz w czasie Zjazdów Związ-
ku Artystów Scen Polskich pojawiały się głosy przedstawicieli środowisk 
teatralnych dotyczące współpracy twórców polskich scen zawodowych 
z istniejącymi w szkołach scenami młodzieżowymi. Aktorzy, reżyserzy 
i dyrektorzy teatrów zdawali sobie sprawę z tego, że aktywność na tym 
polu przyczynia się do popularyzacji teatru. W pracy teatrów szkolnych 
dostrzegano możliwość wyrobienia społecznego wśród młodzieży i zainte-
resowania jej sztuką teatralną. W 1930 roku Ludwika Czerwińska omawia-
jąc obrady Zjazdu ZASP sugerowała nawiązanie przez Związek kontaktu 
z uczniowskimi teatrami szkolnymi, a nawet utworzenie placówki dla 
pedagogów szkolnych chcących specjalizować się w prowadzeniu scen 
uczniowskich. Zdaniem autorki byłoby to dla Związku zadanie, którego 
ważnym celem stałoby się wychowanie, już od lat szkolnych, przyszłych 
aktorów i przyszłych miłośników teatru. Co ważne, autorka postulowała, 
by w teatrach szkolnych młodzież pracowała samodzielnie, kierownik 
artystyczny powinien być tylko doradcą i obserwatorem kierującym pracę 
na właściwe tory1581. 

Artykuł Czerwińskiej spotkał się jednak z niewielkim odzewem1582. 
W 1936 roku, w czasie kolejnego zjazdu ZASP, Janina Strzelecka mówiła: 
Oczywiście są to jeszcze marzenia, owo ściślejsze współdziałanie personelu 
teatralnego ze szkołą. Nikt o tem nie pomyślał dotąd, wszystko leży odłogiem. 
A tymczasem wprowadzenie owego pierwiastka dramatyzacji wprowadza 
element sztuki w ogóle do szkoły, umuzykalnia, urytmicznia, „uśpiew-
nia”. W tak pomyślanej i planowej akcji nie może być mowy o izolowaniu 
teatru od roboty praktycznej, od roboty na zewnątrz. Dotąd niestety ani 
w szkole, ani w społeczeństwie nie ma żadnego zrozumienia dla tej sprawy. 
Przypadkowość, bezład, traktowanie i sztuki, i teatru jako czegoś całkiem 
zbędnego, w najlepszym razie przyjemnego1583. Widać, że świadomość roli 
zagadnienia w środowisku i apele entuzjastów nie znajdowały większego 
odzwierciedlenia w praktyce szkolnej. Poza sporadycznymi, indywidu-
alnymi przykładami aktywności aktorów i innych pracowników teatrów 
zawodowych, aż do wybuchu II wojny światowej nie doszło do ściślejszej 
współpracy teatru profesjonalnego z teatrami szkolnymi. 

Przedstawienia scen dla szkół w teatrach zawodowych, często poprze-
dzane interesującym słowem wstępnym, miały wpłynąć i rzeczywiście wpły-

1581 Por.: L. Czerwińska, Uspołecznienie aktora i rola teatru szkolnego, „Scena Polska” 1930, 
z. 2, s. 9–10.

1582 Por.: S. Papée, Polska literatura teatrologiczna. Z zagadnień teatru szkolnego, „Scena 
Polska” 1938, z. 4, s. 915.

1583 J. Strzelecka, Teatr dla dzieci i młodzieży (referat), [w:] Pamiętnik Nadzwyczajnego 
Walnego Zjazdu delegatów ZASP Poświęconego Sprawom i Zagadnieniom Artystycznym, 
„Scena Polska” 1936, s. 161.



366

wały na wzrost zainteresowania młodzieży teatrem. Na łamach czasopism 
adresowanych do starszej młodzieży – takich jak „Iskry”, „Kuźnia Młodych” 
„Młody Nurt”1584 – zamieszczane były recenzje ze spektakli. Młodzi recen-
zenci oceniali repertuar, postulowali w nim pewne zmiany, domagali się 
jego uwspółcześnienia, uwzględniania zainteresowań młodej widowni. 
Chętnie widziano by na scenach dla młodzieży wodewile i operetki. Poja-
wiały się też głosy domagające się na scenach teatrów zawodowych sztuk 
młodych autorów. Wskazywano na potrzebę istnienia teatrów objazdowych 
i doceniano ich osiągnięcia. W 1936 roku w „Kuźni Młodych” ukazał się 
artykuł ucznia z Państwowego Gimnazjum im. hetmana Zamoyskiego 
w Lublinie, który z entuzjazmem donosił o działaniach Teatru Wołyńskiego 
im. J. Słowackiego, który swym działaniem objął pół Polski, od Wisły aż po 
rozlane wody Horynia1585. 

Oczywiście zarówno przedstawiciele środowisk teatralnych, jak i peda-
godzy zdawali sobie sprawę z tego, że sceny dla szkół w teatrach zawo-
dowych nie mogą w pełni spełnić oczekiwań repertuarowych młodzieży. 
Dążono jednak do tego, by repertuar ten wzbogacić o przedstawienia 
podejmujące tematy współczesne, a także, podobnie jak i w innych for-
mach teatru szkolnego, próbowano częściej sięgać po repertuar ludowy. 
Toczyła się dyskusja na temat tego, jakimi kryteriami kierować się przy 
wyborze sztuk współczesnych, czy należy odsłaniać drażliwe strony życia 
społecznego, gdzie są granice dzielące sztuki dla młodzieży od sztuk dla 
dorosłych. 

Dyrekcja Teatru Powszechnego w Warszawie w oparciu o dotychcza-
sowe doświadczenia w dziedzinie teatru szkolnego doszła do wniosku, 
że teatr ten stoi przed wyborem: albo należy wystawiać repertuar, który 
może być dostępny i dla starszych, i dla młodzieży, albo należy stworzyć 
odrębny zespół, grający tylko dla młodzieży. Pierwsze rozwiązanie miało tę 
złą stronę, że repertuar uwzględniający głównie lektury szkolne nie budził 
większego zainteresowania u dorosłych, przez co teatr nie przyjmowałby 
takiej ilości widzów, jaką mógłby obsłużyć. Drugie byłoby może najwła-
ściwsze i ogromnie ułatwiłoby teatrowi pracę, niestety w tym wypadku na 
przeszkodzie stał brak funduszy1586. 

Janina Strzelecka sugerowała, by sztuki wystawiane na scenach zawodo-
wych dla młodzieży odnosiły się do zagadnień i problemów współczesnych. 
Repertuar dla uczniów nie powinien się zasadniczo różnić od takiego kiero-
wanego do dorosłych, gdyż w innym wypadku młodzież i tak wieczorami 
chowa czapkę uczniowską do szuflady i jazda w cywilu do „Morskiego”, 

1584 Ukazujące się w latach 1938/39 pismo „Młody Nurt”, skierowane głównie do młodzieży 
licealnej, zamieszczało na swych łamach recenzje z codziennego repertuaru teatrów 
warszawskich („Polskiego”, „Narodowego”, „Ateneum”).

1585 S. Skoczylas, Teatr ideowy, „Kuźnia Młodych” 1936, nr 26, s. 10–11.
1586 Por.: A. Maliszewski, Stołeczny Teatr Powszechny, „Teatr” 1937, nr 6, s. 5.
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do „Wesołego Wieczoru”, w ogóle na rewię1587. Z drugiej strony Strzelecka 
wskazywała jednak, że w sztukach dla dzieci i młodzieży należy unikać 
tego wszystkiego, co budzi w młodocianym umyśle takie wątpliwości, którym 
nie może on podołać, nie posiadając ku temu zasobów doświadczenia ży-
ciowego. Trzeba zawsze dbać o to, aby w sztuce były problemy, które młody 
widz może rozwiązać samodzielnie1588. Jej zdaniem, należało zawsze dbać 
o to, aby w sztuce były poruszane takie problemy, które młody widz może 
rozwiązać samodzielnie. Trzeba, aby wychodził z teatru nie przygnębiony, 
wstrząśnięty, ale pełen wiary i otuchy, zachęty do życia1589. 

Zwolennikiem utworzenia – głównie z przyczyn repertuarowych – zupeł-
nie odrębnego teatru dla młodzieży był Teodor Aker-Akrzyński. Jego zdaniem 
teatr zawodowy chcąc zadowolić uczniów w różnym wieku powinien rozpo-
rządzać bardzo szerokim repertuarem, innym dla klas wyższych, innym dla 
klas niższych. Teatr dla dorosłych zadania tego spełnić nie może. Repertuar 
teatru młodzieżowego w koncepcji Aker-Akrzyńskiego obejmowałby pewne 
cykle, które łączyłyby się z zagadnieniami poruszanymi w szkole. Omawiając 
dzieje starożytnej Grecji możnaby dobrać sztukę czy też inscenizacje nowel, 
wierszy, pieśni obejmujących to zagadnienie. Podobnie przy temacie doty-
czącym rodzinnego miasta itp. Aker-Akrzycki argumentował: W ten sposób 
przedstawienia byłyby niejako dalszym ciągiem nauki szkolnej, a więc czymś 
co łączyłoby się z programem nauki, a nie było od niej oderwane, jak jest 
obecnie1590. Rozważając możliwości pozyskania dodatkowego repertuaru dla 
scen uczniowskich Aker-Akrzyński proponował, by zaktywizować w tym 
kierunku młodzież szkolną, która mogłaby np. na ogłoszony przez teatr kon-
kurs napisać sama szkic inscenizacji wiersza lub noweli czytanej w szkole, 
a nagrodą za najlepszą pracę byłoby wystawienie na scenie tego scenariusza, 
którego autorem byłaby cała klasa1591. W koncepcjach Aker-Akrzyńskiego 
widoczne są założenia – realizowanej w niektórych szkołach przez nauczy-
cieli – metody projektów. Biorąc pod uwagę problemy scen zawodowych 
z repertuarem dla uczniów Komitet Teatru Szkolnego w Krakowie rozpisał 
konkurs na sztukę sceniczną dla młodzieży1592. 

W sprawie repertuaru zabierał głos również Henryk Ładosz. Nie był ory-
ginalny, gdy postulował podział repertuaru na osobny dla dzieci i osobny 
dla młodzieży. Dla dzieci proponował wystawianie bajek, baśni, obrzę-
dów, pieśni i wierszy oraz recytacje chóralne i solowe (bajki opowiadane) 
wzbogacone o śpiew, muzykę, taniec, projekcję filmową i marionetki. 

1587 J. Strzelecka, dz. cyt. s. 162.
1588 Tamże, s. 159–160.
1589 Por.: tamże, s. 159–160.
1590 T. Aker-Akrzyński, Zagadnienie teatru szkolnego i teatru dla młodzieży, „Polonista” 1937, 

z. V, s. 132.
1591 Por.: tamże, s. 133.
1592 Por.: Z. Leśnodorski, Teatr szkolny w Krakowie, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 901.
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W repertuarze dziecięcym należałoby również – jego zdaniem – uwzględ-
nić wieczory ulubionych pisarzy, obchody i rocznice. Starszej młodzieży 
Ładosz proponował poważniejsze utwory dramatyczne oraz sztuki z pro-
gramu szkolnego1593. 

Dyskusja na łamach prasy nie zdążyła jednak zaowocować rozwiąza-
niami praktycznymi. Niemniej warta jest odnotowania, gdyż ukazuje kie-
runek, w jakim zmierzano dążąc do dalszego rozwoju scen dla młodzieży 
w teatrach zawodowych, oraz dlatego, że wpływała w jakimś stopniu na 
dobór repertuaru tych scen. 

Ważnym zagadnieniem pojawiającym się w pracy teatrów zawodowych 
była kwestia występowania w przedstawieniach dzieci i młodzieży szkolnej. 
Już na początku XX wieku udział dzieci w przedstawieniach teatralnych 
scen zawodowych oraz w widowiskach parateatralnych (cyrk, pantomima) 
bardzo negatywnie oceniał Janusz Korczak. Występował on w obronie 
praw dziecka, które – jago zdaniem – w dotychczasowym teatrze było 
poniewierane i wykorzystywane jako aktor, lub lekceważone jako widz. 
Żądał uznania potrzeb tego specyficznego odbiorcy, któremu teatr powinien 
oferować odpowiedni repertuar i kształt widowisk. Z tego punktu widzenia 
chwalił inicjatywę Marii Weryho-Radziwiłowicz, założycielki pierwszego 
w Polsce stałego teatru dla dzieci (1900–1904), podkreślając, że zrozumiała 
ona duże znaczenie pierwiastka artystycznego w sprawie wychowania1594. 

W latach trzydziestych teatr Reduta w ramach przedstawień dla mło-
dzieży przygotował w sali Wielkiej Rewii w Warszawie „Kościuszkę pod 
Racławicami” Anczyca1595, ale z wieloma skreśleniami i poprawkami. 
W widowisku większość ról obsadzono dziećmi. Taka inicjatywa Reduty 
spotkała się z ostrą krytyką ze stronAleksandra Maliszewskiego. Uważał 
on, że inną rolę powinien spełniać typowy teatr szkolny, a inną scena 
nosząca na swych sztandarach hasła rozbudzenizamiłowania do teatru, 
wychowania przyszłej publiczności1596. Podobne stanowisko zajął Mali-
szewski omawiając wystawione przez Nasz Teatr pod dyrekcją Haliny 
Starskiej widowisko historyczne według Marka Twaina „Królewicz i żebrak”, 
w którym wykonawcami tytułowych ról były dwie dziewczynki (w wieku 
ośmiu i dziesięciu lat). Zdaniem autora wykorzystywanie dzieci do gry 

1593 Por.: H. Ładosz, dz. cyt., s. 77.
1594 Cyt. za: M. Ciesielska, Zainteresowania i poszukiwania teatralne J. Korczaka, [w:] Janusz 

Korczak. Życie i dzieło, Materiały z Międzynarodowej Sesji naukowej. Warszawa 12–15 
października 1978. Komitet redakcyjny: H. Kirchner, A. Lewin, S. Wołoszyn, Warszawa 
1982.

1595 Aleksander Maliszewski pisał: Nie jestem pewien, czy widowisko wyszło spod pióra An-
czyca, bowiem nie poznałem anczcowego tekstu. Skreślenia i wstawki wskazują na czyjeś 
współautorstwo. A. Maliszewski, Teatr szkolny Reduta – Kościuszko pod Racławicami, 
„Teatr w Szkole” 1938/39, nr 3, s. 69.

1596 Tamże.
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scenicznej może mimowolnie wyrządzić im dużą szkodę psychiczną1597. 
Udział dzieci w teatrze zawodowym dla dzieci i młodzieży jako aktorów 
wykluczał Henryk Ładosz, robiąc jedynie wyjątek dla goszczących w tym 
teatrze widowisk szkolnych o wysokim poziomie artystycznym1598. 

Umiarkowane stanowisko w kwestii udziału dzieci w pracy teatrów 
zawodowych prezentowała Irena Dehnelowa, która w wyniku obserwacji 
pracy zawodowej (płatnej) i amatorskiej dzieci na scenie teatru w Łodzi 
dostrzegała plusy i minusy występów młodocianych aktorów. Uważała, że 
może ona prowadzić do zmanierowania dziecka, podkreślała jednak, że 
dzieci występując na scenie wykazywały się dużym poczuciem odpowie-
dzialności, dążeniem do wysokiego poziomu artystycznego. Cechowała 
je prostota i bezpośredniość oraz poczucie solidarności (np. dzieci stając 
wobec perspektywy zwolnienia z pracy kilkorga z nich z przyczyn finan-
sowych, zgodziły się na pracę za niższą stawkę)1599. 

Zwolennikiem występowania dzieci jako aktorów na scenach teatrów 
zawodowych była kierowniczka dziecięcej sceny Reduty, Ewa Kunina. 
Jej zdaniem postacie dziecięce powinny być grane przez dzieci. Kwestie 
udziału dzieci w przedstawieniach były przedmiotem dyskusji kierownic-
twa Reduty z kierownikami szkół powszechnych, którzy w tej sprawie 
podzielali przekonanie zespołu. Warto przy tym zauważyć, że Kunina była 
przeciwniczką teatru w szkole i grania przedstawień w szkołach przez 
uczniów, uważała bowiem, że teatr nie może być czymś powszechnym 
(codziennym) i wymaga znacznego profesjonalizmu1600. 

Twórcy przedstawień szkolnych w teatrach zawodowych uważali, że są 
one pożyteczne nie tylko z punktu widzenia potrzeb szkoły, lecz również 
i interesów samego teatru. Szkoły uzyskały nowy środek pedagogiczny, 
a teatr – kształcąc – przyszłych widzów. Jak pisał Zygmunt Leśnodorski: 
teatr szkolny wychowuje nową publiczność teatralną. Przygotowuje nowych 
teatralnych widzów, którzy po ukończeniu szkoły do teatru będą nadal 
uczęszczać. Młodzież szkolna jest zresztą nader wdzięczną publicznością 
teatralną. Jest to publiczność świeża, niezblazowana, a przy tym częstokroć 
entuzjastycznie odnosząca się do wielkiej sztuki1601. Badania statystyczne 
wykazały, iż w wyniku działalności Teatru Szkolnego w Krakowie wydatnie 

1597 Por.: A. Maliszewski, Z teatru.” Książę i żebrak”, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 6, 
s. 143–144.

1598 Por.: H. Ładosz, Znaczenie pierwiastków teatralnych w wychowaniu i w szkole, „Praca 
Szkolna”, 1929, nr 3, s. 76.

1599 Por.: I. Dehnelowa, Dziecko na scenie, „Scena Polska” 1930, z. 22, s. 10–12.
1600 Por.: E. Kunina, Teatr dla dzieci i młodzieży, [w:] Pamiętnik Nadzwyczajnego Walnego 

Zjazdu delegatów Z.A.S.P. Poświęconego Sprawom i Zagadnieniom Artystycznym, pod 
redakcją T. Terleckiego, Warszawa 1936, „Scena Polska” 1936, s. 175.

1601 Z. Leśnodorski, Teatr szkolny w Krakowie, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 900.
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wzrosła frekwencja widzów na przedstawieniach wieczornych. W szczegól-
ności widuje się obecnie w teatrze znacznie więcej przedstawicieli młodzie-
ży akademickiej niż przed paru jeszcze laty. Równocześnie zaś młodzież 
szkolna, zainteresowana ciekawszymi spektaklami, oddziałuje również na 
swój dom i otoczenie w sensie propagandy teatru. Nie jest wreszcie obojętny 
fakt stałego rocznego wpływu do kasy teatralnej sumy 60 000 złotych1602. 
O silnym oddziaływaniu teatru na młodzież świadczyły żarliwe dyskusje 
po spektaklach i wypowiedzi (recenzje) na temat przedstawień na łamach 
prasy młodzieżowej. 

Niestety w organizowaniu przedstawień dla młodzieży szkolnej przez 
sceny zawodowe często brak było ciągłości, wiele inicjatyw upadało już 
na etapie projektów, wiele przetrwało zaledwie jeden lub kilka sezonów. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wspomagało 
finansowo głównie kulturę artystyczną (w tym teatry) prowincji, a zwłaszcza 
kresów. Stałe subwencje udzielane były teatrom miejskim w Wilnie, To-
warzystwu Przyjaciół Teatru w Katowicach, teatrom pomorskim w Toruniu 
i Grudziądzu, podobną otrzymywała też scena objazdowa Reduty. Wydatną 
pomoc posiadał teatr w Stanisławowie. Ministerstwo konsekwentnie trosz-
czyło się o teatry ludowe subwencjonując Związek Teatrów Ludowych 
w Warszawie, Związek Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie, Po-
morski Związek Teatrów Ludowych w Toruniu i Wojewódzkie Zrzeszenie 
Teatrów i Chórów Ludowych w Krakowie, a także dając pieniądze na 
budowę scen i sal w szesnastu domach ludowych1603. 

Przedstawienia dla szkół na scenach teatrów zawodowych spełniły 
doniosłą rolę w wychowaniu młodzieży omawianego okresu. Zazwyczaj 
były pozytywnie przyjmowane przez uczniów, którzy przeżywali je bardzo 
gorąco. Młodzież domagała się jednak uwzględniania własnych gustów. 
Większość teatrów (zwłaszcza Reduta i krakowski im. Juliusza Słowackie-
go) traktowała sceny uczniowskie bardzo poważnie. W przedstawieniach 
występowały największe sławy scen polskich – Solski, Osterwa, Junosza-
-Stępowski, Węgrzyn, Wysocka, Eichlerówna, Jaroszewska. Ilość spektakli 
dla szkół w teatrach zawodowych wzrastała z każdym rokiem, z roku na 
rok powiększała się też młodociana widownia. 

XXX 

Opisana w tym rozdziale sytuacja teatru szkolnego (scen uczniowskich, 
teatralizacji w czasie lekcji oraz scen dla dzieci i młodzieży w teatrach 

1602 Tamże.
1603 Por.: Ministerstwo Wyznań Religijnych i oświecenia Publicznego. Materiały do sprawoz-

dania z działalności w roku 1929, „Oświata i Wychowanie” 1930, z. 7, s. 688–689.
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zawodowych) w latach trzydziestych może wywoływać złudne wrażenie, 
że była ona znakomita. Opinia taka może wynikać z nagromadzenia tak 
wielu szczegółowych informacji, byłaby jednak w dużej mierze mylna. 
Teatr szkolny rozwijał się w tym czasie i miał swoje sukcesy, ale – jak 
pisał w 1935 roku Jędrzej Cierniak – prawdę rzekłszy, to znowu mamy 
do czynienia z wysiłkami pojedynczych „teatralistów”. Teatr szkolny jest 
w dalszym ciągu „podrzutkiem”, którym się ktoś ofiarnie zaopiekuje, o ile się 
taki nauczyciel trafi, natomiast Radę Pedagogiczną ów „podrzutek” mało 
obchodzi, nie omawia się tej sprawy jako niepoważnej na konferencjach 
wychowawczych, po prostu nie wchodzi teatr do programu nauczania 
i wychowania w szkole. A przecież tak być nie powinno1604. 

Ocena wielkiego zwolennika, działacza i propagatora teatru szkolnego 
była zapewne nazbyt surowa, ale rzeczywiście aktywność teatru szkolnego 
wciąż miewała charakter efemeryczny. Należy wszakże docenić ówczesne 
osiągnięcia. Zagadnienie teatralizacji i teatru szkolnego uwzględniono 
w programach (głównie szkół podstawowych) i podręcznikach szkolnych. 
W II Rzeczypospolitej szybko przyswajano światowe innowacje ówczesnej 
pedagogiki – podobnie było w dziedzinie teatru szkolnego (np. teatr sa-
morodny). W drugiej dekadzie coraz większe wpływy na rozwój teatru 
szkolnego wywierali reformatorzy, których założenia teoretyczne i do-
świadczenia wykorzystywane były w praktyce szkolnej. Nadal aktywnie 
działały sceny szkolne, które pozyskiwały nowe kadry instruktorskie, po-
wstawały wypożyczalnie kostiumów i rekwizytornie, a przede wszystkim 
podejmowano wiele działań w kierunku poprawy sytuacji repertuarowej. 
W zakresie scen uczniowskich w drugiej dekadzie zrezygnowano zupełnie 
z forsowanych wcześniej przez Stefana Cybulskiego prób budowania oka-
załego teatru wystawiającego repertuar antyczny. Wprawdzie wierny swym 
założeniom Cybulski przygotował wraz z uczniami na scenę szkolną kolejny 
utwór Eurypidesa, była to jednak jedna z ostatnich tego typu prób. Sztuki 
antyczne były wciąż wystawiane, ale realizujące je zespoły ograniczały się 
repertuarowo do lektur zawartych w programach szkolnych (wystawiano 
głównie fragmenty „Antygony”), rezygnowano również z nadmiernego 
rozbudowania inscenizacji (np. wielkich chórów). W liceach zwrócono 
większą uwagę na kształcącą rolę dramatu i teatru, co wpłynęło na rozwój 
współpracy szkół z teatrem zawodowym i znaczący wzrost ilości przedsta-
wień dla dzieci i młodzieży. Mimo trudności finansowych, pogłębionych 
jeszcze długotrwałymi skutkami kryzysu gospodarczego, powstawały nowe 
teatry dziecięce i sceny młodzieżowe w istniejących teatrach zawodowych. 
Wprawdzie nie udało się powołać stałego teatru grającego wyłącznie dla 
młodzieży, ale aktywność istniejących teatrów była rzeczywiście imponu-

1604 J. Cierniak, O prawo obywatelstwa dla teatru szkolnego, [w:] J. Cierniak, Zaborowska 
nuta, Warszawa 1988, s. 266.
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jąca. W okresie tym wciąż silne były związki między teatrem ludowym 
a teatrem szkolnym. Współpraca Związku Teatrów Ludowych ze szkołą 
była szczególnie widoczna w czasie rozmaitych kursów teatralnych, które 
kształcąc nauczycieli i kadry instruktorskie niewątpliwie przyczyniły się do 
podniesienia poziomu artystycznego scen uczniowskich. Wiele kursów, 
w których najliczniejszymi uczestnikami byli nauczyciele, organizowanych 
było wspólnie przez kuratoria okręgów szkolnych i Związek Teatrów Lu-
dowych. 

Rozwijała się tradycyjna szopka religijna, coraz większą rolę zaczynał 
odgrywać również teatr marionetek. Wraz z rozwojem radia i tworzonych 
w nim słuchowisk radiowych bardzo szybko doszło do powstania „szkol-
nego teatru wyobraźni”. 

To wiele, ale – co oczywiste – nie jest to pełen obraz sytuacji. W wielu 
szkołach, a nawet w całych okręgach, działalność teatru szkolnego była 
wyłącznie śladowa. Być może podejmowane działania (np. powołanie 
a później aktywność pisma „Teatr w Szkole” i kolejne kursy instruktorów 
teatralnych) zaowocowałyby w przyszłości większymi sukcesami. Niestety 
nadeszła wojna. 
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Zakończenie
Przedstawienia teatralne scen szkolnych, wykorzystywanie teatru w cza-

sie zajęć lekcyjnych oraz przedstawienia dla szkół teatrów zawodowych 
odgrywały w okresie dwudziestolecia międzywojennego znaczącą rolę 
w procesie wychowawczym i kształcącym szkoły. W ówczesnym teatrze 
szkolnym zachodziły wyraźne zmiany wynikające z ewolucji poglądów na 
jego wykorzystanie w procesie nauczania. 

W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości teatr szkolny 
wzorował się zazwyczaj na teatrze profesjonalnym, dominowały w nim 
jednak sztuki o charakterze dydaktycznym lub patriotycznym. W szkołach 
powszechnych przedstawienia szkolne organizowano najczęściej z okazji 
rozmaitych rocznic, w czasie których obok montaży często pojawiało się 
wiele sztuk o niskim poziomie artystycznym i niewielkiej wartości dydak-
tycznej i wychowawczej. W szkołach średnich najczęściej wystawiano sztuki 
z wielkiego repertuaru. 

Na rozwój teatru szkolnego w II Rzeczypospolitej znacząco wpływały 
idee „nowego wychowania”, które ówcześni pedagodzy i władze szkol-
ne wprowadzali w życie. Podstawy tego kierunku w pedagogice sięgają 
przełomu XIX i XX wieku. Powstał on w opozycji do ówczesnej szkoły 
herbartowskiej. Obnażał jej jednostronność i niezrozumienie natury dziecka, 
autorytaryzm i represyjny charakter wychowania, któremu towarzyszyło 
kształcenie werbalne, przeintelektualizowanie i oderwane od życia. W ów-
czesnej Polsce śledzono doświadczenia pedagogiczne w Europie i Stanach 
Zjednoczonych, podejmowano też próby ich wykorzystania w praktyce 
szkolnej. 

W II Rzeczypospolitej projekty reformy teatru szkolnego i inicjatywy, 
których celem miało być szersze wykorzystanie teatru w procesie dydak-
tycznym i wychowawczym szkoły, pojawiły się już na początku pierwszej 
dekady. Reformy te wiązały się z poszukiwaniami nowych koncepcji 
wychowawczych i ze zmianami w oświacie. Wykorzystywano doświad-
czenia ówczesnej psychologii i pedagogiki światowej; sięgano również 
dodoświadczeń i poszukiwań scen zawodowych. Czołowymi reformatore-
mi polskiego teatru szkolnego byli Lucjusz Komarnicki, i Janusz Korczak. 
W drugiej dekadzie pracę Komarnickiego kontynuowali i poszukiwali 
nowych koncepcji rozwoju teatru szkolnego Zdzisław Kwieciński i Adam 
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Polewka oraz wielu innych pedagogów, którzy rozwijali m.in. koncepcję 
tzw. „teatru samorodnego”. 

W teatrze szkolnym, w wyniku pracy szeregu reformatorów a później ich 
następców i zwolenników, zaczęto wykorzystywać – zwłaszcza po reformie 
jędrzejewiczowskiej – teatr i metody teatralne w czasie zajęć lekcyjnych. 
Nie ograniczało to jednak wykorzystywania innych, wcześniej istniejących 
form teatru; przeciwnie: wciąż się one rozwijały i doskonaliły. Obserwujemy 
to tak w zakresie inscenizacji repertuaru antycznego, jak i w wystawianiu 
przedstawień nowożytnych i współczesnych dramaturgów. Problemem, 
z jakim spotykamy się badając dziś zjawiska dotyczące ówczesnego teatru 
szkolnego, jest pewien chaos pojęciowy; w jakiejś mierze przeszkadzał on 
również w ówczesnych poszukiwaniach. Przeszkodą była też, powodowana 
najczęściej trudnościami finansowymi, efemeryczność wielu działań. Widać 
to na przykładzie tworzenia teatrów międzyszkolnych. Próby tworzenia 
takich scen podjęto po sukcesie Teatru Szkolnego na Powszechnej Wysta-
wie Krajowej, niestety pod koniec lat trzydziestych inicjatywy takie zaczęły 
zanikać. Warto zauważyć, że do doświadczeń teatrów międzyszkolnych 
polska pedagogika próbowała wrócić po II wojnie światowej. Przykładem 
powstały w latach pięćdziesiątych krakowski teatr międzyszkolny1605. 

Jednym z głównych problemów, przed jakim stawali twórcy teatru 
szkolnego, były braki repertuarowe. Wprawdzie wydawano bardzo wiele 
sztuk i obrazków scenicznych dla dzieci i młodzieży w różnych seriach 
wydawniczych i na łamach prasy, ale niestety, z powodu zbyt małego 
zaangażowania wybitnych pisarzy w tę dziedzinę twórczości, poziom pu-
blikowanych utworów był najczęściej niewysoki. 

Teatr szkolny bardzo szybko przyswajał nowe formy. Prawie równocze-
śnie z rozwojem zawodowego teatru lalkowego zaczęły powstawać szkolne 
jego odpowiedniki; wraz z pojawieniem się teatru radiowego i słuchowisk 
radiowych zaczął powstawać „szkolny teatr wyobraźni”. 

W ciągu dwudziestolecia międzywojennego na scenach szkolnych wysta-
wiano fragmenty lub nawet całe dramaty pisarzy antycznych. Początkowo, 
zapewne pod wpływem propagatora teatru klasycznego Stefana Cybulskie-
go, nadmierną wagę przywiązywano do rozbudowanej formy, co znacz-
nie zwiększało trudności organizacyjne takich przedsięwzięć. W drugiej 
dekadzie następuje odejście od organizowania wielkich, rozbudowanych 
widowisk, przedstawienia antyczne wciąż jednak były wystawiane na sce-
nach szkolnych. Do popularyzowania antyku wśród młodzieży wydatnie 
przyczyniło się pismo „Filomata”, a wśród współtwórców tego pisma 
znaczącą rolę odgrywał Stefan Cybulski oraz Towarzystwo Tomasza Zana. 
W teatrze szkolnym uczniowie mieli możliwość ćwiczyć pamięć, mogli 
zdobyć doświadczenie i pozbyć się zahamowań w wystąpieniach przed 

1605 Por.: S. Potoczek, Krakowski teatr międzyszkolny, „Rodzina i Szkoła” 1964, nr 11, s. 6–7.
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publicznością, poznać znaczenie mimiki i gestu i zdobyć swobodę posłu-
giwania się nimi, nauczyć się ładnej, wyraźnej wymowy, opanowanego, 
ale i prawdziwego wyrażania uczuć. Teatr szkolny odegrał też znaczącą 
rolę w nauczaniu języków obcych. Próby wykorzystania metod teatralnych 
i scen uczniowskich w tym zakresie spotykamy już w pierwszej dekadzie, 
w drugiej nastąpił wzrost zainteresowania tą metodą dydaktyczną, w dużej 
mierze dzięki propagatorskiej roli pisma „Neofilolog”. 

Wyniesiona z teatrów szkolnych miłość do tej dziedziny sztuki sprawiała, 
że zaangażowani w pracę teatralną uczniowie lub uczestnicy przedstawień 
organizowanych przez teatr szkolny scen zawodowych w przyszłości stawa-
li się stałą publicznością teatrów profesjonalnych. Wielu z „aktorów” scen 
szkolnych związało z teatrem swoje życie zawodowe. Spośród uczniów 
choćby tylko szkoły w Chyrowie wymienić warto Stanisława Czapelskie-
go, Oktawiana Kłodnickiego, Kazimierza Junoszę-Stępowskiego, Teofila 
Trzcińskiego, Janusza Warneckiego czy Włodzisława Ziembińskiego1606. 

W dwudziestoleciu międzywojennym znaczący wpływy na teatr szkol-
ny miał teatr ludowy. Często działania sceny ludowej i teatru szkolnego 
przeplatały się. Wpływy teatru ludowego wzrastały dzięki wsparciu ma-
terialnemu i ideowemu Towarzystwa Chórów i Teatrów Włościańskich 
(później Związku Teatrów Ludowych), osobistemu zaangażowaniu Jędrzeja 
Cierniaka i innych aktywistów tego ruchu. Rozwój teatru ludowego był 
też oczywistym wynikiem struktury ówczesnego społeczeństwa, w którym 
chłopi wciąż byli najliczniejszą warstwą. W teatrze ludowym w dwudzie-
stoleciu międzywojennym stopniowo odchodzono od teatru anczycow-
skiego – który nawiązywał do sielankowych relacji dworu i chłopów 
– w stronę teatru sięgającego do autentycznych obyczajów i zwyczajów 
ludowych oraz do życia codziennego ówczesnej wsi. Niewątpliwy wpływ 
na nowatorskie poszukiwania teatrów ludowych wywarły doświadczenia 
scen zawodowych – nade wszystko Reduty, a zwłaszcza Janusza Osterwy 
i Leona Schillera. W latach trzydziestych na praktykę pracy teatralnej scen 
ludowych oddziaływały idee „teatru samorodnego”. 

Przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a zwłaszcza w latach trzydzie-
stych, aktywnie na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej działały sceny teatrów 
zawodowych, organizując przedstawienia dla szkół, głównie w Krakowie 
i w Warszawie, ale też i w innych regionach Polski. W popieraniu tej formy 
teatralizacji młodzieży dużą rolę odegrało TKKT, współpracując z Minister-
stwem WRiOP a także Kuratoriami Oświaty. Przeszkodą w pełniejszym rozwoju 
tej formy działalności były głównie względy finansowe. W wyniku podejmo-
wanych działań znacząco rosło zainteresowanie młodzieży szkolnej teatrem. 

1606 Por.: Funkcje prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej 1918–1939, pod red. E. 
J. Kryńskiej, Białystok 2004, s. 279–280.
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W teatrach zawodowych, które organizowały przedstawienia dla szkół 
– podobnie jak i w teatrze szkolnym – jednym z ważniejszych problemów 
był repertuar. Zarówno działacze teatru, jak i pedagodzy, oczywiście i sama 
młodzież, domagali się jego uwspółcześnienia. W zakresie repertuaru do-
strzegamy też pewne wpływy teatru ludowego. 

Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło pogłębienie badań nad polskimi 
źródłami jasełek i szopki. Jednym z efektów tych badań, rozpoczętych już 
w XIX wieku (np. prace Estreichera), był powrót tradycji tych przedstawień 
w teatrze ludowym i w szkole. Propozycje wystawiania szopek zamieszczały 
na swych łamach czasopisma młodzieżowe w drugiej dekadzie dwudzie-
stolecia międzywojennego. Temat szopki zalecenia jej wystawiania trafiły 
nawet do programów szkolnych. 

W latach trzydziestych nastąpił wzrost aktywności teatrów marionetek. 
Pierwsze uczniowskie scenki lalkowe zaczęły powstawać również w nie-
których szkołach. Do popularyzacji tej formy teatru szkolnego znacznie 
przyczyniły się działania teatru lalkowego „Baj”. 

Pod koniec omawianego okresu teatr szkolny posiadał w procesie 
dydaktycznym i wychowawczym ówczesnej szkoły znaczącą pozycję. 
Zarówno pedagodzy, jak i władze oświatowe coraz bardziej doceniali 
rolę teatru w szkole – scen uczniowskich, wykorzystywania dramatyzacji 
w czasie lekcji, jak i wpływu scen szkolnych w teatrach zawodowych na 
proces kształcenia. 

Dorobek teatru szkolnego był na tyle znaczący, że w 1938 roku re-
dakcja „Teatru w Szkole” mogła napisać: Dziś teatr w szkole nie jest już 
„nieszkodliwą rozrywką” zapobiegającą marnowaniu czasu na figle. Teatr 
szkolny jest już poważną pozycją w wychowaniu estetycznym dziecka, 
a prace teatralne, prace nad pięknym i żywym słowem, nauka wymowy, 
nauka wiersza podniesione zostały do godności środka dydaktycznego przy 
nauczaniu ojczystego języka1607. 

Niestety, tak wielka aktywność rzeszy teoretyków i artystów teatru, 
pedagogów i uczniów, którzy współtworzyli teatr szkolny w II Rzeczypo-
spolitej, została przerwana przez II wojnę światową i okupację. W 1939 
roku, nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwo-
wie, miała się ukazać obszerna książka „Cele, zadania i repertuar teatru 
szkolnego”. Nawiązując do dwóch okolicznościowych publikacji z 1929 
i 1930 roku („Teatr szkolny. Powszechna Wystawa Krajowa” i „Drogi i cele 
teatru szkolnego”) Stefan Papée starał się w niej możliwie wszechstronnie 
i wyczerpująco omówić nowe formy teatru szkolnego i jego dotychczasowy 
dorobek, domagając się od władz szkolnych szerokiego uwzględnienia prac 
teatru szkolnego w programach nauczania w szkołach powszechnych i śred-
nich. Książka była przygotowana do druku już w sierpniu. We wrześniu 

1607 Od redakcji, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 1–2, s. 1.
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zarówno skład, jak i rękopis pracy uległy zniszczeniu1608. To jedna z wielu 
strat, jakie dotknęły polski teatr szkolny. Dotyczyły one zarówno ludzi, jak 
i instytucji. Zginął tragicznie Jędrzej Cierniak i tysiące dziś zapomnianych 
działaczy kultury1609, bezpowrotnie zaginęło wiele śladów ich działalności, 
uległa zniszczeniu lub przerwana została ciągłość wielu instytucji, ich baza 
organizacyjna oraz materialna (budynki, magazyny kostiumów, dekoracji, 
biblioteki). 

W okresie powojennym próbowano odbudować teatry szkolne, nie 
odzyskały one jednak poprzedniej siły. Nie stało się tak również z przy-
czyn politycznych. Nowe władze bardzo krytycznie podchodziły do do-
robku dwudziestolecia międzywojennego. Ideologiczne podejście władz 
PRL spowodowało, że wiele inicjatyw z okresu dwudziestolecia, a także 
okupacji (np. Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka1610) zostało za-
przepaszczonych. 

Dorobek teatru szkolnego okresu międzywojennego nie przepadł jednak 
bezpowrotnie. Po wojnie wznowiły działalność niektóre pisma – „Teatr Lu-
dowy”, „Filomata”. Na łamach „Teatru Ludowego” znów pojawił się temat 
teatrów szkolnych. W 1948 redakcja „Teatru Ludowego” – jak wcześniej 
w 1923 roku – wydała specjalny numer poświęcony teatrowi szkolnemu, 
w którym zawarte są zagadnienia podejmowane w poprzednich dekadach. 
W 1948 roku Bronisława Orłowska na łamach tego pisma na temat teatru 
szkolnego pisała: sądzimy, że trybuną w tej sprawie powinno być pismo 
fachowe poświęcone zagadnieniom teatru szkolnego. Zanim ono powstanie 
Redakcja „Teatru Ludowego” będzie chętnie drukować wszelkie artykuły na 
temat teatru szkolnego1611. W artykule nawet nie wspomniała o stworzonym 
przed wojną piśmie „Teatr w Szkole”. Niestety pismo o takim profilu po 
wojnie już nie powstało. Mimo efemerycznych działań w zakresie scen 
szkolnych a czasami nawet znaczących lecz jednostkowych osiągnięć, 
dzisiejszy teatr szkolny wprawdzie wciąż rozwija się, jednak daje się 
zauważyć niedostatek dyskusji i pewien chaos w poszukiwaniach dróg 
dalszego rozwoju. 

1608 Por.: S. Papée, Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 414.
1609 Na pierwszej stronie wznowionego po II wojnie światowej pisma „Teatr Ludowy” redakcja 

zamieściła nekrolog zatytułowany Polegli, zginęli, zmarli, w którym podała nazwiska 
swych byłych współpracowników: Wiesławy Banaszewskiej, Wacława Budzyńskiego, 
Jędrzeja Cierniaka, Karola Ludwika Konińskiego, Franciszka Łyska, Zbigniewa Madej-
skiego, Józefa Maleczka, Tadeusza Mayznera, Aleksandra Patkowskiego, Bolesława 
Pochmarskiego, Kazimierza Prejznera, Tadeusza Prejznera, Józefa Rafalskiego, Ignacego 
Solarza, ks. Stanisława Skierkowskiego, Jadwigi Turowiczówny, Antoniego Zachemskiego, 
Henryka Zajdera i Emila Zegadłowicza. Por.: „Teatr Ludowy” 1946, nr 1–2, s. 1.

1610 Zamknięty w wyniku prowokacji politycznej w 1953. Ponownie otwarty w 1957 i roz-
wiązany w 1967.

1611 B. Orłowska, Teatr szkolny na usługach polonisty w szkole średniej, „Teatr Ludowy” 1948, 
nr 1–2, s. 16.
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Po II wojnie wznowiły działalność na rzecz dzieci i młodzieży sceny za-
wodowe. Również w tym zakresie nawiązywano do doświadczeń dwudzie-
stolecia międzywojennego. Program wychowawczy „Baja” i jego repertuar 
znacząco wpływały na działalność twórców teatrów lalek rozwijających się 
w latach czterdziestych1612. Po wojnie wrócono również do idei kursów 
teatralnych i kształcenia reżyserów teatru amatorskiego i szkolnego1613. Dzię-
ki aktywności nauczycieli-entuzjastów i wielu działaczy społecznych teatr 
szkolny dalej się rozwijał i rozwija, przygotowując do życia społecznego 
i kształcąc wrażliwość artystyczną kolejnych pokoleń młodzieży. 

Kiedy pod koniec XX wieku lawinowo wzrastała powszechność dostę-
pu do telewizji, technik wideo, internetu – nastąpiły oczywiste przemiany 
zainteresowań młodzieży. Zainteresowanie uczniów teatrem jest jednak 
wciąż duże, dlatego też nie powinniśmy pomijać kulturowego dorobku 
tak w zakresie scen szkolnych, jak i działalności teatrów zawodowych na 
rzecz dzieci i młodzieży. Przybliżenie historii teatrów szkolnych ma szansę 
wpłynąć na dalszy wzrost aktywności szkolnych scen. Warto więc wra-
cać do doświadczeń rzeszy pedagogów, artystów, teatrologów, działaczy 
społecznych i uczniów, które rozwijały kreacjonizm młodzieży, jej czynny, 
twórczy odbiór kultury. 

1612 Por.: H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, Warszawa 
1980, s. 63.

1613 Por.: T. Matejko, Droga kształcenia pracowników teatralnych, „Teatr Ludowy” 1947, 
nr 11–12, s. 554.
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Teatr szkolny w prasie II Rzeczypospolitej 

Nie sposób przywołać panoramę oraz proces rozwoju teatru szkolnego, 
jego koncepcji, działalności i znaczenia bez wnikliwej penetracji ówcze-
snej prasy i innych ważniejszych wydawnictw periodycznych. Znalazło to 
swoje obfite odzwierciedlenie w rozdziałach poprzednich. Dziś pisma te 
stanowią ważne źródła informacji, które ukazują dzieje ówczesnego teatru 
szkolnego. W omawianym okresie pełniły wiele funkcji – popularyzator-
skich, instruktażowych, dostarczały repertuar, na ich łamach ten repertuar 
omawiano i opisywano sytuację teatrów szkolnych; pisma były też swego 
rodzaju forum, na którym toczyła się dyskusja dotycząca interesującego 
nas tematu. 

Prasa międzywojenna jest również źródłem wiadomości dotyczących te-
atru szkolnego w sposób pośredni. Znajdziemy w niej informacje dotyczące 
ówczesnych koncepcji wychowawczych, wypowiedzi (często polemiczne) 
na temat koedukacji1614 czy sytuacji społeczno-politycznej, które pozwalają 
zrozumieć i poznać kontekst przemian w zakresie teatru szkolnego. 

Uwagi powyższe dotyczą oczywiście tylko części prasy, mianowicie 
– pedagogicznej, dziecięcej i młodzieżowej, teatralnej oraz literackiej. In-
formacje dotyczące teatru szkolnego pojawiały się wprawdzie i na łamach 
prasy codziennej, zajmowały tam jednak znacznie mniej miejsca i pełniły 
głównie funkcję popularyzatorską lub propagandową. 

Tematyka teatru szkolnego  
w prasie pedagogicznej 

Ożywienie polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego nastąpiło jesz-
cze przed odzyskaniem niepodległości. Nawet w czasie I wojny światowej 

1614 Por.: M. Jaworska, Wartości wychowawcze koedukacji, „Praca Szkolna” 1929, nr 7, 
s. 209–212.
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powstało trzynaście nowych czasopism poruszających problemy ówczesnej 
szkoły. Najważniejsze z nich to „Głos Nauczycielski” (1917), „Nauczyciel 
Ludowy” (1916–1925) i „Polska Macierz Szkolna” (1917–1939). Po 1918 
roku powstały dalsze tytuły i w 1921 roku było ich już trzydzieści trzy, 
pod koniec 1928 roku około stu trzydziestu1615, zaś w roku 1938 około sto 
dziewięćdziesiąt. Wiele z tych czasopism – z przyczyn finansowych albo 
politycznych, co dotyczyło zwłaszcza czasopism radykalnych – istniało 
bardzo krótko; tylko około sześćdziesiąt tytułów wychodziło dłużej niż 
przez dziesięć lat, a w tej liczbie tylko piętnaście ukazywało się przez całe 
dwudziestolecie. Do takich należą najstarsze czasopisma lwowskie: „Szkoła” 
(1868), „Muzeum” (1885), „Miesięcznik Pedagogiczny” (1882), krakowskie 
periodyki – „Przewodnik Oświatowy” (1901), „Ruch Pedagogiczny” (1882), 
poznański „Przegląd Oświatowy” (1906), dwa powstałe w czasie pierw-
szej wojny światowej: – „Głos Nauczycielski” i „Polska Macierz Szkolna” 
(1917) oraz po wojnie „Nauczyciel Polski” (1919). Wiodącymi ośrodkami 
wydawniczymi była Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań. Ogółem w całym 
omawianym okresie wychodziło osiemset polskich czasopism pedagogicz-
nych1616. W miarę rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego w dwudziestoleciu 
międzywojennym następowała coraz większa jego centralizacja. W roku 
1931 52%, a w roku 1938/39 aż 61% ogółu periodyków pedagogicznych 
ukazywało się w stolicy1617. 

Szeroką działalność wydawniczą rozwijał Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego. Wydawał on centralne czasopisma organizacyjne („Głos Nauczy-
cielski”, „Praca Szkolna”, „Przedszkole”, „Szkoła Specjalna”, „Gimnazjum”, 
„Szkoła Dokształcająca Zawodowa”, „Szkolnictwo Zawodowe”, „Szkoła 
Rolnicza”, „Głos Młodych Nauczycieli”, „Dla Szkoły i Nauczyciela”), cen-
tralne czasopisma pedagogiczne („Ruch Pedagogiczny”, „Polskie Archiwum 
Psychologii”, „Poradnik Językowy”, „Przewodnik Pracy Społecznej”, „Ry-
sunek i Zajęcia Praktyczne w Szkole”, „Śpiew w Szkole”, „Wychowanie 
Fizyczne w Szkole” i „Teatr w Szkole”), czasopisma dziecięce („Mały Pło-
myczek” tygodnik dla dzieci szkół wiejskich, „Mały Płomyczek” tygodnik 
dla dzieci szkół miejskich, „Płomyczek”, „Płomyk”, „Młody Zawodowiec”, 
„Szkolna Gazetka Ścienna”) i czasopisma okręgowe. Ogółem w 1935 roku 
ukazywały się nakładem Naszej Księgarni trzydzieści trzy tytuły czasopism 
o łącznym nakładzie 300 tys. egzemplarzy. W 1936 roku ogólna ilość wy-
dawanych przez ZNP czasopism nauczycielskich wynosiła przeszło 460 
tysięcy egzemplarzy, co stanowiło 53% wszystkich czasopism pedagogicz-

1615 Por.: S. Truchim, Polskie czasopisma pedagogiczne, „Oświata i Wychowanie” 1932, nr 8, 
s. 765. Według Stefana Truchima w 1932 roku wydawano w Polsce 73 tytuły czasopism 
pedagogicznych.

1616 Por.: S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918–1945, Kielce 2000, s. 182–186.
1617 Por.: W. Czerniewski, Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce okresu międzywojen-

nego, „Nowa Szkoła” 1968, nr 10/11, s. 104.
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nych wydawanych w ówczesnej Polsce1618. W roku szkolnym 1938/39 ZNP 
wydawał już trzydzieści osiem tytułów, a nakład czasopism dziecięcych 
wynosił blisko 400 tysięcy egzemplarzy tygodniowo. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmował i prowadził różnorod-
ne, rozległe akcje szkoleniowe i wydawnicze. Stworzył własną placówkę 
wydawniczą Nasza Księgarnia, która rozwinęła bardzo szeroką działalność 
w zakresie publikowania polskich i obcych dzieł pedagogicznych, a także 
zaopatrywała szkoły w książki i niektóre pomoce naukowe. Wydawane 
przez Związek czasopisma dla nauczycieli, jak również dla dzieci i mło-
dzieży miały ogromne nakłady i były instrumentem wychowania. ZNP 
wydawał centralne czasopisma specjalistyczne, a także czasopisma tere-
nowe, niekiedy o zasięgu powiatowym. Nastąpiło to zwłaszcza po 1934 
roku, kiedy uchwałą Zjazdu Delegatów wszystkie okręgi zobowiązano do 
wydawania własnych pism organizacyjnych i regionalnych. Centralnym 
organem związku był „Głos Nauczycielski” (1917), który otrzymywali 
wszyscy członkowie bezpłatnie. Dodatkiem miesięcznym do poświęconego 
wychowaniu i nauczaniu w szkole powszechnej oraz sprawom zawodo-
wym nauczycielstwa „Głosu Nauczycielskiego” było pismo „Praca Szkolna”. 
Podnosiło ono zagadnienia pedagogiczno-dydaktyczne w odniesieniu do 
praktyki szkolnej. Wychodziło w połowie każdego miesiąca oprócz lipca 
i sierpnia. Wydawcą tego pisma był Związek Polski Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych (Warszawa-Kraków). Redaktorami byli między innymi Zyg-
munt Nowicki i Maria Librachowa. 

Do okręgowych pism ZNP należały: katowicki „Ogniskowiec” (1925–
1939), poznański „Nasz Głos” (1925–1937), łódzka „Szkoła i Nauczyciel” 
(1924–1928), lubelskie „Ognisko Nauczycielskie” (1920–1922), tarnopol-
skie „Echo Nauczycielskie” (1931–1939), brzeski „Głos Polesia” (1932), 
a później „Ogniwo Brzeskie” (1933–1937), krakowski „ZNP” (1933–1939), 
stanisławowski „Przegląd Nauczycielski” (1929–1932), „Głos Warszawski” 
(1928 – 1939), „Głos Nauczycielstwa Mazowieckiego” (1935–1939), „Głos 
Nauczycielstwa Wołyńskiego” (1935–1939) i „Głos Kielecki” (1935–1939). 
W sumie ZNP wydawał, w różnych okresach, ponad osiemdziesiąt pism 
regionalnych. 

Organy sekcji zawodowych ZNP wydawały: „Przedszkole” – miesięcznik 
poświęcony zagadnieniom wychowania przedszkolnego oraz sprawom 
zawodowym wychowawczyń przedszkoli; „Gimnazjum” – miesięcznik 
poświęcony wychowaniu i nauczaniu w szkole średniej ogólnokształcącej 
i sprawom zawodowym nauczycieli szkół dokształcających; „Szkolnictwo 
Zawodowe” – miesięcznik dotyczący spraw wychowania i nauczania 
w szkołach zawodowych i spraw zawodowych nauczycieli tych szkół; 
„Szkoła Rolnicza” – omawiała zagadnienia oświaty rolniczej. „Ruch Peda-

1618 Por.: Działalność wydawnicza, „Głos Nauczycielski” 1936, nr 36, s. 593–594.
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gogiczny” – podejmował ogólne zagadnienia pedagogiczne. Kwartalnik 
„Polskie Archiwum Psychologii” – omawiał zagadnienia psychologii teo-
retycznej i stosowanej. Miesięcznikiem poświęconym zagadnieniom wy-
chowania i nauczania w szkołach powszechnych I i częściowo II stopnia 
była „Praca w Klasach Łączonych”. Inne miesięczniki to: „Rysunek i Zajęcia 
Praktyczne w Szkole” – periodyk obejmujący zagadnienia pracy w szko-
le powszechnej i średniej, „Śpiew w Szkole” – obejmujący zagadnienia 
śpiewu i muzyki w szkole powszechnej i średniej, „Wychowanie Fizyczne 
w Szkole” – poświęcone wychowaniu fizycznemu w szkole powszechnej 
i średniej, „Teatr w Szkole’” i „Przewodnik Pracy Społecznej”. 

Znacznie mniej wydawnictw posiadały organizacje prawicowe: To-
warzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz Stowarzyszenie 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Do po-
ważniejszych organów prasowych TNSŚiW należały „Muzeum” i „Przegląd 
Pedagogiczny” (od 1926). „Muzeum” wydawane było staraniem Okręgu 
Lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, zawierało 
obszerny dział ocen i sprawozdań z literatury naukowej w dziedzinie peda-
gogiki i szkolnictwa, sprawozdania z podręczników szkolnych, z literatury 
dla młodzieży oraz z tych dzieł naukowych, które miały dla nauki szkolnej 
wybitne znaczenie. Dział Z czasopism zawierał streszczenia ważniejszych 
publikacji z polskich i obcych czasopism. Redaktorami „Muzeum” byli 
m.in.: Ludwik Bykowski, Piotr Zygmunt Dąbrowski, Władysław Olszewski 
i Kazimierz Brończyk. Teksty dotyczące teatru szkolnego publikowano na 
łamach tego pisma sporadycznie, ale w artykułach poświęconych praktyce 
dydaktycznej pojawiały się czasami informacje dotyczące wykorzystania 
dramatyzacji w czasie lekcji lub inscenizacji. 

Redaktorem naczelnym założonego w 1882 roku „Przeglądu Peda-
gogicznego” był w latach międzywojnia Maksymilian Tazbir. Pismo to 
podejmowało zagadnienia wychowawcze, zawodowe i organizacyjne 
dotyczące szkół średnich i wyższych. Posiadało też dział sprawozdawczy 
(kronika, przegląd czasopism i książek, podręczników, bibliografia peda-
gogiczna). Od 1926 roku z fuzji dwóch organów – kwartalnika pod tym 
samym tytułem i tygodnika „Sprawy Towarzystwa” – powstał „Przegląd 
Pedagogiczny” jako tygodnik. W celu informowania członków o proble-
mach nauczycielstwa podejmowanych na forum publicznym, zamieszczał 
sprawozdania z Sejmu i Senatu dotyczące prac ustawodawczych z zakresu 
oświaty. Zagadnienie teatru szkolnego pojawiało się w tym piśmie spo-
radycznie, raczej w artykułach dotyczących innych problemów wycho-
wawczych i dydaktycznych. W pierwszej dekadzie (1926) publikowano tu 
artykuł Stefana Cybulskiego na temat teatru antycznego, o scenach mło-
dzieżowych w szkole średniej a zwłaszcza o repertuarze wypowiadał się 
na łamach tego pisma Kazimierz Zbierski (1926). W drugiej dekadzie 
pojawiają się tu artykuły Leona Płoszewskiego, w których propaguje on 
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i omawia działalność scen szkolnych w teatrach zawodowych w pierwszej 
dekadzie dwudziestolecia16191619. 

Jako dodatki do „Przeglądu Pedagogicznego” ukazywały się: „Kultura 
i Wychowanie”, kwartalnik wydawany w latach 1933–1939 przez Zarząd 
Główny Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (TNSŚiW) pod 
redakcją Bogdana Suchodolskiego oraz „Sprawy Nauczycielstwa Szkół Śred-
nich i Wyższych” – dodatek tygodniowy wydawany w latach 1921–1925, 
który był kontynuację dodatku do czasopisma „Muzeum” i ukazywał się 
pod tytułem „Sprawy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych” (Lwów 
1906–1912). Na łamach „Kultury i Wychowania” pojawiało się wiele prac 
teoretycznych dotyczących ówczesnych systemów i metod nauczania – 
w tym również związanych z problematyką teatru szkolnego. 

Czasopismem specjalistycznym wydawanym przez TNSŚiW było „Peda-
gogium” – miesięcznik Sekcji Seminariów Nauczycielskich, ukazujący się od 
1925 roku pod redakcją Antoniego Mikulskiego. Na jego łamach publiko-
wano artykuły o organizacji nauczania w tych zakładach w kraju i zagra-
nicą, informowano o problemach zawodowych nauczycieli i zamieszczano 
recenzje najnowszych wydawnictw pedagogicznych. 

Sekcja Nauczycieli Szkół Zawodowych Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych wydawała „Szkolnictwo Zawodowe” (1927–1932) – miesięcznik 
przeznaczony dla nauczycieli szkół zawodowych. W latach 1935–1939 
pismo pod tym tytułem było organem Sekcji Szkolnictwa Zawodowego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dla nauczycieli przedmiotów humani-
stycznych Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych wydawało 
kwartalnik naukowy i pedagogiczny „Przegląd Humanistyczny”, który 
ukazywał się w latach 1922–1933 (początkowo w Warszawie, od 1930 we 
Lwowie). Redaktorem „Przeglądu Humanistycznego” był Wiktor Wąsik. 
Wydawnictwo to uzyskało znaczące wsparacie Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego. 

Organami Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli 
Szkół Powszechnych były: „Nauczyciel Polski” (1919–1939), „Nauczyciel 
Pomorski” (1928–1937), „Nauczyciel Warszawski” (1932–1939), „Siewca” 
(1937–1939) i wcześniejsza lwowska „Szkoła”, wydawana od 1868 roku. Or-
ganem radykalnego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół 
Średnich było czasopismo „Nowe Tory” (1921), nawiązujące do periodyku 
pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1906–1914. 

Kilka czasopism („Szkoła Powszechna”, „Oświata i Wychowanie”, „Po-
radnik w Sprawach Nauczania i Wychowania”) oraz dzienniki urzędowe 
MWRiOP i kuratoriów wydawały władze szkolne. „Oświatę i Wychowanie” 
– początkowo jako dwumiesięcznik z przerwą na okres wakacji – Minister-

1619 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie robią dla młodzieży?, „Przegląd Pedagogiczny” 1930, 
nr 20, s. 456–460.
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stwo WRiOP wydawało od 1929 roku. Było to czasopismo popularyzator-
skie, którego głównym celem było informowanie społeczeństwa o pracach 
władz szkolnych. Ponadto zamieszczano w nim nadesłane materiały o cha-
rakterze naukowo-popularyzatorskim oraz przeglądy książek i czasopism 
pedagogicznych. Wśród materiałów nadesłanych publikowano tu m.in. 
artykuł Stefana Cybulskiego popularyzujący teatr antyczny na scenach 
szkolnych1620. Artykuły poruszające temat teatrów szkolnych lub ludowych 
pojawiały się jednak na łamach tego pisma całkiem sporadycznie. 

Nakładem Instytutu Pedagogicznego w Katowicach wychodziło pismo 
„Chowanna”1621 – wydawane od 1929 roku, początkowo jako kwartalnik, 
później miesięcznik. Pierwszym redaktorem naczelnym był profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Zygmunt Mysłakowski (do końca 1930 roku), 
później pracami zespołu redakcyjnego kierował Mieczysław Ziemnowicz, 
a od 1934 roku redaktorem naczelnym został Henryk Rowid. Pismo to po-
ruszało kwestie współczesnych prądów w wychowaniu i nauczaniu, jego 
autorzy dążyli do tego, by nauczyciele do zagadnień pedagogicznych pod-
chodzili w sposób naukowy, zachęcali nauczycieli do podejmowania prac 
badawczych, oraz informowali czytelników o współczesnych problemach 
pedagogicznych w kraju i świecie. Już w pierwszym roczniku ukazał się 
ważny dla teatru szkolnego artykuł Adama Polewki „Teatr szkolny samorod-
ny i jego wartość wychowawcza”1622, w kolejnych rocznikach publikowano 
m.in. artykuł dotyczący zagadnienia inscenizacji w szkole powszechnej 
Jana Kulpy i recenzję książki Zdzisława Kwiecińskiego, „Samorodny teatr 
w szkole” autorstwa Stefana Papée`go. Temat teatru szkolnego pojawił się 
w „Chowannie” również jako jedno z zagadnień w artykułach dotyczących 
innych problemów dydaktycznych1623. Pismo to zamieszczało wiele mate-
riałów dotyczących systemów nauczania (np. planu daltońskiego, szkoły 
twórczej), a także psychologii ucznia czy zagadnień koedukacji. 

Oprócz prasy pedagogicznej w języku polskim ukazywało się kilka 
tytułów mniejszości narodowych, np. w 1931 roku wychodziło dziesięć 
czasopism w językach obcych (ukraińskim – pięć, idisz – trzy, niemieckim 
– jedno, litewskim – jedno). 

Obok pism pedagogicznych o zasięgu ogólnokrajowym ukazywało się 
wiele czasopism lokalnych, okręgowych, miejskich czy wydawanych przez 
młodzież szkolną. Na przykład „Życie Szkolne” – miesięcznik pedago-
giczno-społeczny Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 

1620 Por.: S. Cybulski, Przedstawienia dramatów klasycznych na scenach..., s. 535–543.
1621 Od 1934 roku miesięcznik ukazujący się do 1939 roku, wznowiony po II wojnie świa-

towej w 1957 roku.
1622 Por.: A. Polewka, Teatr szkolny samorodny i jego wartość wychowawcza, „Chowanna” 

1929, z. 4, s. 219–231.
1623 Por. np.: Z. Jabłońska, Problem szkoły twórczej. Doświadczenia i poczynania w praktyce 

szkolnej, „Chowanna” 1938, z. 1, s. 12–22, z. 2, s. 49–65.
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Oddział Włocławek; „Życie Szkolne” – Wydawnictwo Związku Młodzieży 
przy Szkole im. K. Szlenkiera w Warszawie; „Życie Szkolne” – miesięcznik, 
organ młodzieży uczącej się w Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczy-
cieli Polskich Szkół Średnich w Warszawie (pismo powielaczowe); „Życie 
Szkolne” – wcześniej „Wiadomości Szkolne”, czasopismo szkoły powszech-
nej w Warszawie; „Z Ławy Szkolnej” – miesięcznik młodzieży żydowskiej 
szkół średnich we Włocławku. Pisma te, relacjonując wydarzenia z życia 
szkoły, zamieszczały niekiedy informacje o działających na terenie szkół 
kołach dramatycznych i o konkretnych przedstawieniach. 

Wiele czasopism pedagogicznych organizacyjnie i tematycznie związanych 
było z oświatą pozaszkolną. Do znanych wydawnictw tego działu należały: 
„Polska Macierz Szkolna” (1917–1937), „Przegląd Oświatowy” (1906–1939), 
„Przewodnik Oświatowy” (1901–1939), „Oświata Polska” (1924–1939), „Praca 
Oświatowa” (1935–1939), „Polska Oświata Pozaszkolna” (1923–1934). 

Wśród czasopism pedagogicznych najwięcej tekstów do grania na lekcji lub 
w szkolnym zespole teatralnym drukowała wydawana od 1934 roku „Oświata 
Pozaszkolna”. Projekty inscenizacji zamieszczali na jej łamach m. in.: Teofil 
Matejko, Zofia Solarzowa, Franciszek Strojnowski i Jadwiga Turowiczówna. 
W piśmie tym znajdujemy też materiały popularyzujące teatr marionetek1624, 
a także w dziale „Teatry Ludowe” sporo informacji dotyczących działalności 
teatrów ludowych i ich związków z oświatą szkolną i pozaszkolną. 

Artykuły dotyczące teatru ludowego pojawiały się też na łamach „Pracy 
Oświatowej”. Prezentując tę formę aktywności redaktorzy pisma wskazywali 
na możliwości jej wykorzystania w pracy oświaty pozaszkolnej. Stałymi 
pozycjami „Pracy Oświatowej” były artykuły Jana Sokali o młodzieżowej 
prasie wiejskiej1625, E. Jankowskiego o pismach młodzieży miejskiej1626 
i przegląd prasy oświatowej Franciszka Mleczki1627. W dziale recenzji poja-
wiały się niekiedy omówienia książek, których tematem był teatr szkolny 
lub amatorski w Polsce1628 oraz zagranicą1629. W 1939 roku redakcja tego 
pisma zamieściła informację Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
o konkursie na sztukę dramatyczna dla młodzieży1630. 

1624 Por. np.: J. Sztaudynger, Od czego zacząć?, „Oświata Pozaszkolna” 1937, nr 6, s. 343–350; 
(J. Szt.), Repertuar dla teatrów marionetkowych, „Oświata Pozaszkolna” 1937, nr 5, s. 324, 
i nr 6, s. 384.

1625 Por. np.: J. Sokali, Przegląd pism młodzieży wiejskiej, „Praca Oświatowa” 1937, nr 9, 
s. 556–559, nr 10, s. 625–627; 1939, nr 1, s. 44–46, nr 2, s. 112–114.

1626 Por. np.: E. Jankowski, Przegląd pism młodzieży miejskiej, „Praca Oświatowa” 1939, nr 1, 
s. 46–48, nr 2, s. 115–116.

1627 Por. np.: F. Mleczko, Z polskiej prasy oświatowej, „Praca Oświatowa” 1939, nr 1, s. 41–44.
1628 Por.: Z. Kwieciński, Dr Jan Sztaudynger – Marionetki, „Praca Oświatowa” 1939, nr 5, 

s. 314–316.
1629 Por.: J. Z., Teatr dla wszystkich, „Praca Oświatowa” 1935, nr 5, s. 316–319.
1630 Por.: Komunikat. Konkurs na sztukę dla zespołów teatralnych, „Praca Oświatowa” 1939, 

nr 2, s. 127.
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„Przyjaciel Szkoły” (1922–1939) to dwutygodnik nauczycielstwa pol-
skiego, jego wydawcą i redaktorem naczelnym był Leonard Borkowski1631. 
Pismo było adresowane przede wszystkim do nauczycieli szkół podsta-
wowych.Zamieszczano w nim głównie materiały podnoszące zagadnienia 
dotyczące metod dydaktycznych; wśród niech niekiedy pojawiały się głosy 
na temat wykorzystywania w czasie lekcji zabaw lub dramatyzacji. Materiały 
dotyczące bezpośrednio teatru szkolnego zaczęły się w nim pojawiać dopie-
ro w drugiej dekadzie omawianego okresu i raczej sporadycznie. Jednym 
ze stałych współpracowników był Józef Witek, który zamieszczał w „Przy-
jacielu Szkoły” artykuły dotyczące m. in. teatralizacji w pracy z dziećmi 
w klasie pierwszej1632. Temat inscenizacji i scen uczniowskich poruszał 
również Ludwik Bandura1633. Pod koniec lat trzydziestych ukazały się tu trzy 
publikacje dotyczące teatru międzyszkolnego w szkołach powszechnych1634. 
W 1938 redakcja publikuje tu jednoaktówkę Aureli Żółtowskiej „Wszyscy 
dadzą”, którą proponuje wystawiać w szkołach z okazji Tygodnia Szkoły 
Powszechnej1635. Propozycje sztuk dla dzieci lub scenariuszy przedstawień 
pojawiały się w tym piśmie jednak bardzo rzadko. 

Bardzo wysoko oceniane1636 pod względem wartości dydaktycznej 
pismo „Polonista” wydawano od roku 1931 do 1939 (wznowione po II 
wojnie światowej w 1946 roku). Redakcja poświęcała teatrowi szkolnemu 
sporo miejsca. Prawie w każdym roczniku ukazywał się poważny artykuł 
poświęcony temu zagadnieniu, głównie w aspekcie wykorzystania teatru 
w czasie lekcji języka polskiego, ale i w pracy kółek literackich. Znajdujemy 
tu również recenzje książek poświęconych teatrowi szkolnemu. 

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego wydawano 
w Warszawie w latach 1930–1939 kwartalnik „Neofilolog”. Redaktorami byli 
Wojciech Gottlieb, H. Winiewska i Jan Piątek. Twórcy pisma traktowali je 
jako rodzaj trybuny, z której pedagodzy – specjaliści w nauczaniu języków 
nowożytnych poruszać będą tematy dotyczące istotnych zjawisk w nauce 
tych języków, głównie w praktyce szkolnej. W piśmie zamieszczano ar-

1631 Wydawca poznański, prowadził mi. in. wysyłkową księgarnię „Przyjaciel Szkoły”.
1632 Por.: J. Witek, Z pierwszych dni pracy w klasie I (przykłady teatralizacji i wskazówki 

metodyczne), „Przyjaciel Szkoły” 1934, nr 13, s. 605–612.
1633 Por.: L. Bandura, Praca grupowa w szkole..., „Przyjaciel Szkoły” 1935, nr 20, s. 961–965; 

tenże, Czynniki wychowania estetycznego, „Przyjaciel Szkoły” 1935, nr 15, s. 695–710.
1634 Por.: Z. Kwieciński, Teatr międzyszkolny, „Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 17, s. 641–643; 

B. Sobacki, Teatr międzyszkolny (Nr 17/1937), „Przyjaciel Szkoły” 1938, nr 18, s. 717–712; 
F. Strojnowski, Jeszcze o teatrze szkolnym, „Przyjaciel Szkoły” 1938, nr 3, s. 85–88.

1635 Por.: A. Żółtowska, Wszyscy dadzą. Jednoaktówka w dwóch scenach, „Przyjaciel Szkoły” 
1938, nr 14, s. 546–550.

1636 Między innymi z tego powodu władze Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego 
polecały je do prenumeraty w szkołach. Por.: Kurator Okręgu Szkolnego M. B. Godecki, 
Okólnik nr 0. 8670/34, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskie-
go” 1934, nr 5, s. 120.
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tykuły, w których autorzy podnosili zagadnienie wykorzystywania teatru 
szkolnego w nauczaniu języków obcych, m. in. ważne artykuły Mariana 
Deszcza oraz Jana Jakóbca i Jana Pipreka. 

„Szkoła Powszechna” to kwartalnik pedagogiczny poświęcony sprawom 
wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli. Wydawany 
nakładem Ministerstwa WRiOP. „Miesięcznik Pedagogiczny” był organem 
Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych w woj. Śląskim, „Ogniwo” or-
ganem Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich w War-
szawie, „Oświatę i Wychowanie” wydawało Ministerstwa WRiOP. 

W piśmie przeznaczonym dla szkół średnich „Gimnazjum” (od 1938 roku 
tytuł „Gimnazjum i Liceum”) wydawanym przez Organ Sekcji Szkolnictwa 
Średniego Związku Nauczycielstwa Polskiego materiały dotyczące teatru 
szkolnego pojawiały się sporadycznie. W 1935 roku znajdujemy tu raczej 
powierzchowny artykuł na temat zasad prowadzenia teatru szkolnego1637, 
rok wcześniej redakcja zamieściła apel Bujańskiego1638 wzywający do po-
wołania w Ministerstwie WRiOP referatu teatru szkolnego i wymowy. Apel 
powierzchowny i bez głębszego uzasadnienia pozostał bez odzewu. 

Wydawcą periodyków były też niektóre szkoły – np. we Włocławku 
ukazywały się „Roczniki Gimnazjum Humanistycznego im. ks. J. Długosza”. 
Wiele szkół wydawało „Sprawozdania dyrektorów szkół” za określone lata. 
W publikacjach tych w dziale Kroniki szkolne znajdujemy często informacje 
o przedstawieniach szkolnych w danym roku, podobne znajdują się czasami 
w omówieniach pracy poszczególnych organizacji szkolnych. 

„Teatr w Szkole” 

Pismo „Teatr w Szkole”, które ukazywało się regularnie aż do wybuchu 
II wojny światowej, powstało z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego 1 września 1934 roku. Początkowo redagowali je Jędrzej Cierniak 
i Henryk Ładosz, który po roku, w listopadzie 1935 roku został redaktorem 
naczelnym1639. Kolegium redakcyjne stanowili: Jędrzej Cierniak, Maria Kow-
nacka, Aleksander Maliszewski i Witold Miller. Z ramienia ZNP redaktorem 
odpowiedzialnym był Ludwik Pawłowski a wydawcą Stanisław Machowski. 

Ten pierwszy i – dotychczas! – jedyny tego rodzaju w Polsce periodyk, 
poświęcony był wyłącznie sprawom teatru szkolnego, różnym formom 
twórczości scenicznej dzieci i młodzieży. „Teatr w Szkole” przeznaczony 

1637 Por.: Z. Niemojewska-Gruszczyńska, Zasady prowadzenia teatru szkolnego, „Gimnazjum” 
1935, nr 6, s. 166–170.

1638 Por.: J. R. Bujański, Teatr szkolny i kult żywego słowa, „Gimnazjum” 1934, nr 4–5, 
s. 143–147.

1639 Pismo to zostało od razu bardzo przychylnie przyjęte przez środowisko pedagogiczne. 
Por.: Teatr w Szkole, „Polonista” 1934, z. VI, s. 207–208.
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był zarówno dla uczniów (teksty), jak i dla nauczycieli szkół powszechnych 
i w mniejszym zakresie średnich (artykuły teoretyczne). Nie ograniczał się 
do teatru szkolnego realizowanego przez dzieci i młodzież, pisał także 
o teatrze dla młodzieży, zamieszczając recenzje przedstawień szkolnych 
Reduty, przeważnie pióra Aleksandra Maliszewskiego i Natalii Zarembiny. 

W ciągu zaledwie pięciu lat „Teatr w Szkole” skupił pokaźną grupę 
teoretyków i praktyków teatru szkolnego – m.in.: Helenę Tyrankiewiczo-
wą, Jana Wesołowskiego, Zdzisława Kwiecińskiego, Jerzego Zawieyskiego, 
Wandę Bruner-Niczową, Ewę Porajską, Natalię Landauową, Helenę Silber-
cwajgową i Wandę Tatarkiewicz-Małkowską.. W piśmie publikowano sztuki 
wybitnych autorów literatury dziecięcej, przykłady dramatyzacji tekstu oraz 
liczne i różnorodne projekty inscenizacji (m. in. inscenizacje samorzutne, 
pantomimiczne i taneczne), dialogi, monologi, krótkie sztuki dla młodych 
widzów, a także utwory poetyckie. Cyklicznie zamieszczano bajki Bene-
dykta Hertza i monologi, dialogi oraz wiersze – nieraz w jego własnym 
opracowaniu scenicznym – Aleksandra Maliszewskiego. Redakcja korzystała 
również ze współpracy lewicowego poety i działacza antyfaszystowskiego 
Edwarda Szymańskiego, autora tomiku wierszy dla dzieci „ABC”. Z pisarek 
zajmujących się twórczością dla dzieci teksty na łamach „Teatru w Szkole” 
zamieszczały Maria Kownacka i Lucyna Krzemieniecka, znane już wówczas 
autorki popularnych sztuk dla teatrów kukiełek, oraz Janina Morawska, 
Janina Porazińska, Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, Ewa Szelburg-Zarem-
bina i Natalia Zarembina. Pismo publikowało również artykuły nauczycieli, 
do których już w pierwszym roku działalności „Teatru w Szkole” redakcja 
wystąpiła z apelem o przesyłanie krótkich sprawozdań z przedstawień lub 
innych poczynań w zakresie pracy teatralnej1640. 

W artykułach teoretycznych pismo podejmowało niejednokrotnie za-
gadnienia wychodzące poza ścisły krąg problemów teatralnych w szkole. 
Poruszano między innymi sprawy teatru zawodowego dla dzieci, kwestie 
badań dotyczących zainteresowań teatralnych dzieci, zagadnienia teatru 
kukiełkowego, filmu dla dzieci, programów radiowych dla dzieci, teatru 
chińskich cieni, teatru samorodnego1641. 

Od drugiego rocznika „Teatr w Szkole” położył szczególny nacisk na 
praktyczną stronę inscenizacji szkolnych (starając się nie zaniedbywać 
oczywiście i rozważań teoretycznych). Liczna była kadra współpracujących 
z redakcją inscenizatorów i adaptatorów. Przodował tu Henryk Ładosz, 
który zamieścił w piśmie m. in. opracowania sceniczne: „Ody do młodości” 
Mickiewicza, „Pieśni o Białym Domu” i „Dwóch wiatrów” Tuwima oraz 
innych utworów bardzo popularnych w szkołach w latach dwudziestych. 
Wśród nich opracowanie mocnego, rewolucyjnego szkicu Żeromskiego 

1640 Por.: H. Ładosz, Przypomnienie o „Teatrze w Szkole”, „Teatr Ludowy” 1948, nr 9, s. 412.
1641 Por.: tamże, s. 412–413.
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o roku 1905 „Nagi bruk”1642, co niewątpliwie wskazuje na lewicowe poglądy 
redakcji pisma. Wanda Bruner-Niczowa proponowała inscenizację utworów 
Mickiewicza1643; scenariusze inscenizacji w „Teatrze w Szkole” publikowały 
też m.in. Teresa Szaferówna1644 i Helena Tyrankiewiczowa1645. 

W roczniku 1936/37 numer szósty poświęcono w całości działalności 
Lucjusza Komarnickiego. W wielu numerach można znaleźć recenzje imprez 
teatru szkolnego „Muza”, prowadzonego przez uczennice tego wybitnego 
reformatora scen uczniowskich. „Teatr w Szkole” prezentował doświad-
czenia i osiągnięcia teatrów szkolnych w ZSRR, w USA (teatr skautów), 
we Francji i w Niemczech (udramatyzowane zabawy szkolne). Podjęto 
również badania nad odbiorem przedstawień przez dzieci. Wyniki tych 
badań omówił Ludwik Bandura (późniejszy profesor i rektor Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku) w artykule „Dziecko jako widz w teatrze”. Od 
1938 roku „Teatr w Szkole” prowadził „Dział teatru kukiełek”. Skierowane 
głównie do młodzieży szkół podstawowych pismo „Teatr w Szkole”, mimo 
że nie w pełni spełniło oczekiwania swych założycieli, stanowiło ważny 
wkład w rozwój teatrów szkolnych w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Zdzisław Kwieciński pisał jeszcze w 1970 roku o potrzebie wznowienia 
takiego czasopisma, które – jego zdaniem – poszerzywszy tematykę o spra-
wy telewizji i kół przyjaciół teatru i filmu, służyłoby pomocą opiekunom 
teatrów szkolnych, stanowiłoby łącznik między nimi i platformę wymiany 
doświadczeń1646. 

Teatr szkolny w prasie  
dla dzieci i młodzieży 

Prasa, której adresatem były dzieci i młodzież, stanowiła w II RP 
swoistą instytucję, często będąc jednocześnie środkiem oddziaływania 
wychowawczego różnych organizacji. Czasopisma dla dzieci i młodzieży 

1642 Por.: H. Ładosz, Inscenizacja do wykonania zespołowego. A) Stefan Żeromski: Nagi bruk, 
„Teatr w Szkole” 1936, nr 8–9, s. 214–217.

1643 Por.: W. Bruner-Niczowa, „Pani Twardowska”. Inscenizacja, „Teatr w Szkole” 1935, 
nr 6–7, s. 130–136.

1644 Por.: Antoni Lange „Nad Świtezią”, „Teatr w Szkole” 1938/39, nr 1–2, s. 18–19. 
Por. np.: T. Szaferówna, Inscenizacja. Antoni Lange „Nad Świtezią”, „Teatr w Szkole” 1938/39, 

nr 1–2, s. 18–19; por. też: H. Ładosz, Przypomnienie o „Teatrze w Szkole”, „Teatr Ludo-
wy” 1948, nr 9, s. 412.

1645 Por. np.: H. Tyrankiewiczowa, Jak piąta klasa obmyśliła inscenizację, „Teatr w Szkole” 
1938/39, nr 4–5, s. 87–94.

1646 Por.: H. Ładosz, Przypomnienie o..., s. 412; por. też: Zdzisław Kwieciński, Z doświadczeń 
dawnego teatru szkolnego w Polsce, [w:] Teatr młodzieży, pod red. I. Słońskiej, Warszawa 
1970, s. 32–36.
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szkolnej spełniały nie tylko funkcję przekaźnika treści wychowawczych, 
ale odgrywały zastępczą rolę organizacji młodzieżowych i środowisk. Two-
rzyły modele wychowawcze, rozpowszechniały związane z nimi wzorce 
osobowe i wzory zachowań1647. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego ukazywało się około stu 
osiemdziesięciu tytułów czasopism harcerskich oraz osiemset szkolnych, 
redagowanych przez uczniów1648. Pism wydawanych przez różnego rodzaju 
organizacje społeczno-polityczne było łącznie około tysiąca. Prasa dziecięca 
i młodzieżowa była zjawiskiem powszechnym i masowym, docierała do 
szerokich rzesz odbiorców. Największe, ponad stutysięczne nakłady, jedne 
z najwyższych w ówczesnej Polsce, miały tygodniki ilustrowane dla dzieci 
i młodzieży wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego: „Mały 
Płomyczek”1649 – dla dzieci najmłodszych klas, „Płomyczek”1650 dla dzieci 
młodszych klas i „Płomyk” dla starszej młodzieży. Ministerstwo WRiOP 
oficjalnie uznało te tygodniki za materiał uzupełniający program szkolny 
i obowiązujące w szkołach. 

„Mały Płomyczek” (dla dzieci ze wsi i osobno dla dzieci z miasta) 
przeznaczony był dla dzieci w wieku siedmiu i ośmiu lat. Redakcja pisma 
brała pod uwagę aspekty psychologii rozwojowej dziecka. W poradniku 
omawiającym możliwości wykorzystania pism dziecięcych ZNP w procesie 
nauczania twierdzono, że dzieci w tym wieku tkwią w świecie iluzyjnym, 
przepojonym elementami zabawowym. „Małe Płomyczki” poruszały tematy 
związane z domem, szkołą i miejscowością1651. Na łamach tych czasopism 
obok artykułów publikowano wiersze, niewielkie opowiadania oraz sztuki 
dla dzieci. Część z prezentowanych utworów proponowano do inscenizacji, 
sugerując, że inscenizować można nie tylko utwory dramatyczne, ale też 
i opowiadania. Do inscenizowania proponowano nie tylko całe sztuki, ale 
także ich fragmenty; jeśli w tekście występowały dialogi, sugerowano, by 
przedstawić tylko jeden z nich. Zdaniem redakcji inscenizacja jest doskona-

1647 Por.: I. Socha, Czasopisma dla dzieci i młodzieży – literatura piękna – wychowanie 
literackie (1918–1939), Katowice 1990, s. 8–10.

1648 Andrzej Paczkowski obliczył w oparciu o dane GUS, że w roku 1926 ukazywało się 
141 tytułów „wydawanych przez młodzież”, „dla dzieci i młodzieży” oraz „harcerskich”; 
w roku 1930 tych tytułów było 234, a w 1935 już 322. Znaczną większość stanowiły 
w tym pisma „wydawane przez młodzież”. Paczkowski wysoko oceniał poziom dzien-
nikarski i literacki pism młodzieżowych, który – jego zdaniem – dorównywał czołowym 
pismom krajowym. Autor podkreślał niezwykłą aktywność w wydawaniu prasy dla mło-
dzieży wyznania katolickiego. Por.: A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, 
Warszawa1980, s. 289–301.

1649 Dodatek do „Płomyka” wydawany w Warszawie od 1934 roku. Od roku szkolnego 
1935/36 ukazywały się w dwóch wersjach: wersja dla dzieci szkół miejskich i wersja 
dla dzieci szkół wiejskich.

1650 Dodatek do „Płomyka” dwutygodnik.
1651 Por.: Czasopisma dziecięce ZNP jako pomoc w pracy szkolnej. Uwagi metodyczne dla 

nauczycieli, w opr. S. Dobranieckiego i K. Greba, Warszawa 1937, s. 6.
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łym środkiem dydaktycznym – realizacja przedstawień pobudza wyobraźnię 
dziecka i jest swego rodzaju ćwiczeniem wymowy. W inscenizacji należy 
zwracać uwagę na aktywny stosunek dzieci do utworu (rozumienie treści, 
estetykę czytania)1652. 

„Płomyczek” przewidziany był dla dzieci w wieku od ośmiu do dziesię-
ciu lat. I w tym wieku – zdaniem autorów pisma – w wyobraźni dziecka 
dominował jeszcze świat baśni, bajki, legendy, który jednak stopniowo 
ustępował miejsca rzeczywistości obiektywnej, dostępnej już w doświad-
czeniu zmysłowym, które zaspokaja ciekawość i przemawia bardziej do 
intelektu, niż do uczuć i wyobraźni. 

„Płomyk” był pismem skierowanym do dzieci w wieku od jedenastu do 
czternastu lat. Jego redaktorką naczelną była Halina Radwanowa. Podobnie 
jak w pismach skierowanych do dzieci młodszych i w „Płomyku” brano 
pod uwagę aspekty psychologiczne. Jak pisali autorzy opracowania popula-
ryzującego pisma ZNP, młodzież w tym wieku wykazuje niezwykły pociąg 
do włóczęgostwa i odkrywania nowych światów. Nie mogąc zrealizować 
swych pragnień w świecie rzeczywistym, zaspokaja je w formie zastępczej 
przez lekturę1653. Redakcja niewątpliwie doceniała znaczenie teatru szkolne-
go. Prawie w każdym numerze „Płomyka” młodzież szkół powszechnych 
znaleźć mogła propozycję obrazka scenicznego, monologu, dialogu lub 
większego przedstawienia (drukowanego w odcinkach w kilku kolejnych 
numerach1654). W rubrykach poświęconych kontaktom z czytelnikami 
(uczniami) publikowano relacje z realizacji tych przedstawień. Na łamach 
pisma pojawiały się też artykuły teoretyczne dotyczące zagadnienia teatru 
szkolnego, m.in. autorstwa Marii Gerson-Dąbrowskiej1655. 

W okresie przedświątecznym redakcja zamieszczała propozycje szopek. 
Od 1936 roku prenumeratorzy „Płomyka” otrzymywali bezpłatnie kwartalnik 
„Uroczystości Szkolne”1656. 

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych wydawało tygodnik 
ilustrowany dla młodzieży „Iskry” (1923–1939) pod redakcją Władysława 

1652 Por.: tamże, s. 49.
1653 Od roku 1935 „Płomyk” był czasopismem przystosowanym ściśle do zainteresowań i po-

trzeb szkolnych dzieci klas V, VI i VII, a więc dzieci w wieku od lat 11 do 13 włącznie. 
Por.: Czasopisma dziecięce ZNP jako pomoc ..., s. 7 i 9.

1654 Por. np.: M. Gerson-Dąbrowska, Kurka z kokoszą. Bajka ludowa uscenizowana dla 
kukiełek, „Płomyk” 1927, nr 20, s. 452–455, nr 21, s. 473–475; taż, Królowa zima. Baśń 
sceniczna w 1 odsłonie, „Płomyk” 1927, nr 13, s. 300–303, nr 14, s. 322–325, nr 15, 
s. 245–348.

1655 Por.: M. Gerson Dąbrowska, Gawęda o teatrze, „Płomyk” 1926, nr 12, s. 190–191; 
taż, Gawęda o teatrze. O kierowniku widowiska czyli reżyserze, „Płomyk” 1927, nr 15, 
s. 348–349.

1656 W 1936 w „Uroczystościach szkolnych” redakcja zamieściła teksty utworów i wskazówki 
wykonawcze związane z obchodami święta 11 listopada. Por.: Przegląd wydawnictw. 
Uroczystości szkolne, „Głos Nauczycielski” 1936, nr 8, s. 125.
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Kopczewskiego. Pismo to zamieszczało sporadycznie drobne utwory dra-
matyczne dla młodzieży, np. wspomniany wyżej obrazek sceniczny Heleny 
Duninowej1657, lub większe sztuki dla dzieci, np. Artura Oppmana (Or-Ota) 
„Zaczarowana królewna”1658. W dziale „Ze świata szkolnego” redakcja za-
mieszczała często informacje o szkolnych przedstawieniach teatralnych; 
oczywiście w pierwszej kolejności podkreślając informacje o wystawia-
niu sztuk drukowanych na łamach „Iskier”1659; zwracano także uwagę na 
przedstawienia mające znaczenie nie tylko artystyczne1660. Znajdujemy tu 
też artykuły propagujące niektóre zwyczaje ludowe i związane z nimi 
przedstawienia, np. „Od turonia i niedźwiedzia do śledzia” zawiera opis 
zwyczaju chodzenia z turoniem oraz wożenia kurka1661. 

Czasopisma dla dzieci i młodzieży wydawane przez ZNP były bardzo 
wysoko cenione przez środowiska polskie1662 oraz zagranicą. W 1937 roku 
na Kongresie w Paryżu zostały one uznane za najlepsze w skali świato-
wej1663. Autorzy pism znakomicie wykorzystywali wiedzę i doświadczenia 
ówczesnej pedagogiki, dostrzegając również znaczenie, jakie w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym może odgrywać teatr szkolny. Współpra-
cując w tym zakresie z najwybitniejszymi autorami utworów dla dzieci 
i teoretykami teatru szkolnego przyczynili się znacząco do rozwoju scen 
uczniowskich i do wykorzystywania metod teatralnych w czasie zajęć 
lekcyjnych. 

1657 Por.: H. Duninowa, Styczniowy wieczór. Obrazek dramatyczny w trzech odsłonach, 
„Iskry” 1925, nr 1, s. 6–11.

1658 Por.: Artur Oppman, Zaczarowana królewna, „Iskry” 1926, nr 10, s. 160–161; nr 11, 
s. 175–176; nr 13, s. 208–209, nr 14, s. 222–223, nr 15, s. 237–239; nr 16, s. 260–262, 
nr 17, s. 282–283; nr.18, s. 300–301, nr 19, s. 316–317, nr 20, s. 332–333; nr 21, s. 346–347; 
nr 22, s. 364–365; nr 23, s. 378–379; nr 24, s. 396–397.

1659 Np. informacja o wystawieniu sztuki Heleny Duninówny W styczniowy wieczór w szko-
łach w Włocławku, w Suwałkach, we Lwowie, w Warszawie i w Przemyślu. Por.: WW., 
W szkolnym świecie, „Iskry” 1925, nr 17, s. 286.

1660 Np. informacja o organizacji przez uczniów Państwowej Szkoły Polskiej w Rzeżycy na 
Łotwie wieczorku szkolnego, na którym wystawiono jedną komedyjkę polską i jedną 
łotewską. Dochód z imprezy przeznaczono na wpisy dla niezamożnych uczniów. Por.: 
S. A. W., Ze świata szkolnego, „Iskry”1925, nr 22, s. 366.

1661 Por.: Od turonia i niedźwiedzia do śledzia, „Iskry” 1928, nr 10, s. 157–158.
1662 Nie wszyscy jednak oceniali pisma dla dzieci i młodzieży ZNP tak entuzjastycznie. W 1934 

roku Janina Porazińska z powodów ideowych – jej zdaniem, nadmiernej lewicowości 
wydawnictwa – odeszła z zespołu redakcyjnego „Naszej Księgarni” i założyła własne 
pisemka dla dzieci: młodszych – „Słonko” i „Poranek” dla dzieci starszych. Podobne pt. 
„Moje Pisemko” założyła również Maria Buyno-Arctowa

1663 Por.: A. Litwin, K. Greb i T. Banach, Czasopisma dziecięce Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w szkole powszechnej, Warszawa 1938, s. 4.
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Pisma dla dzieci i młodzieży  
wydawane przez organizacje  
młodzieżowe i polityczne 

Charakterystyczne dla dwudziestolecia było redagowanie wielu czasopism 
przez samą młodzież szkolną czy przez harcerzy oraz wydawanie periodyków 
dla młodzieży szkolnej przez ówczesne organizacje polityczno-ideowe lub 
z inicjatywy kręgów rządowych. Zjawisko to ilustrują takie czasopisma jak 
„Sternik”, „Kuźnia Młodych”, „W młodych oczach” inspirowane sanacyjnym 
programem ideowo-wychowawczym, proendeckie „Orlęta” i wydawana przez 
OM TUR dla czerwonych harcerzy „Gromada”. Pismami Centralnego Związku 
Młodzieży Wiejskiej były „Poradnik Wiejski” i „Siew Młodej Polski”; Związku 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polski „Wici” i „Młoda Myśl Ludowa”; 
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży miały pismo noszące tytuł „Kierownik”, 
Organizacja Młodzieży Pracującej – „Obóz Młodych” Junackie Hufce Pracy – 
„Przegląd Służb Pracy” i „Junak”, Związek Strzelecki pismo „Strzelec”, a mło-
dzież socjalistyczna pismo „Młodzi idą”1664. Pisemka dla dzieci i młodzieży 
wydawano ponadto w formie wkładek do czasopism dla dorosłych. 

Najbardziej znanymi pismami harcerskimi były: „Skaut”, „Harcerz” 
i „Harcmistrz”. Redaktorem naczelnym „Harcerza” – wydawanego przez 
Naczelny Inspektorat Związku Harcerstwa Polskiego – był Alojzy Pawełek. 
Pod koniec lat trzydziestych nastąpiła zmiana redaktora naczelnego (został 
nim Romuald Tomaszewski) oraz tytułu pisma na „Zagończyk”. Redaktorem 
naczelnym organu Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego „Harcmistrza” 
był Stanisław Sedlarek (Później po zmianie tytułu na „Harcerstwo, redak-
torem naczelnym została Maria Uklejska). W pismach harcerskich sprawa 
teatru amatorskiego pojawiała się sporadycznie. Czasami w sprawozdaniach 
z wydarzeń z życia harcerskiego, ewentualnie w materiałach dotyczących 
metod wychowawczych. 

Z inicjatywy władz państwowych wydawano „Kuźnię Młodych” – ogól-
nopolskie czasopismo będące trybuną młodzieży gimnazjalnej. Tygodnik 
ten miał tworzyć konkurencyjny wzór dla lokalnych pisemek uczniow-
skich, podobnie jak Straż Przednia była centralną organizacją młodzieży 
szkolnej skupionej pod sztandarem pracy dla państwa. „Kuźnia” dążyła do 
zapewnienia sobie jeśli nie wyłączności, to przynajmniej przewodnictwa 
ideowego wśród pism młodzieży szkolnej1665. 

1664 Por.: I. Socha, dz. cyt., s. 26–27; por. też: W. Konewczanka, Przegląd prasy młodzieżowej, 
„Harcerstwo” 1938, nr 1–2, s. 74–75.

1665 Por.: I. Socha, Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie 
(1918–1939), Katowice1990, s. 90–91; por. też: J. Mrozowicki, Prasa szkolna, „Kuźnia Mło-
dych” 1934, nr 13, s. 10–11; Młodzież dla młodzieży, „Kuźnia Młodych” 1932, nr 1, s. 1–2.
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W redagowanym częściowo przez młodzież piśmie „Kuźnia Młodych” 
teksty literackie zajmowały niemal połowę miejsca. Stałą rubrykę stanowiły 
recenzje teatralne przedstawień scen zawodowych (głównie warszawskich), 
pojawiały się też sporadycznie krótkie artykuły upominające się o sceny 
szkolne w teatrach zawodowych, relacje z występów Teatru Międzysz-
kolnego w Warszawie czy recenzja z przedstawienia z okazji zjazdu ZHP 
w Katowicach. Zajmując stanowisko w dziedzinie scen dla szkół w teatrach 
zawodowych, redaktorzy „Kuźni Młodych” domagali się m.in. tego, by 
autorami tekstów dla tych scen była również młodzież1666. 

Z inicjatywy Straży Przedniej powstały pisma „Sternik” – przeznaczo-
ne dla starszych klas szkół powszechnych i uczniów szkół średnich oraz 
„W młodych oczach” – organ Straży Przedniej. 

Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej wydawało cały szereg 
pism: „Przyjaciel Młodzieży” – miesięcznik dla młodzieży męskiej, „Mło-
da Polka” – czasopismo miesięczne dla młodzieży żeńskiej, „Kierownik 
Stowarzyszeń Młodzieży” skierowany do zarządów organizacji młodzieżo-
wych, wspomniany wyżej „Mały Światek” – dwutygodnik dla dzieci oraz 
„Przewodnik Społeczny” – pismo skierowane głownie do zarządów stowa-
rzyszeń. Już podział pism na osobne dla młodzieży męskiej i osobne dla 
dziewcząt pokazuje, że Zjednoczenie reprezentowało poglądy prawicowe, 
opowiadało się np. przeciwko koedukacji. Podobnie wydawane przez 
Zjednoczenie cykliczne pisemka zawierające propozycje przedstawień te-
atralnych, nosiły tytuły: „Teatr dla Młodzieży Męskiej”, „Teatr dla Młodzieży 
Żeńskiej”, „Teatr dla Wszystkich”1667. Jako dodatek do pisma „Kierownik 
Stowarzyszeń Młodzieży” wydawano też kilkustronicową broszurkę „Scena 
Oświatowa”. W pisemku tym redakcja zamieszczała dotyczące teatru szkol-
nego teksty o charakterze informacyjno-organizacyjnym1668 oraz propozycje 
inscenizacji1669 i krótkie teksty obrazków scenicznych lub skeczy najczęściej 
o charakterze wychowawczym1670. 

Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej wydawał w Warszawie pismo 
„Wici”, które ukazywało się od 1928 roku. Nawiązywało ono do wcze-
śniejszego tygodnika Związku – „Siew”. Czytelnicy rekrutowali się niemal 

1666 Por.: O teatr dla młodzieży, „Kuźnia Młodych” 1933, nr 3, s. 5; por. też: D. Silberberg, 
O teatrze szkolnym, „Kuźnia Młodych” 1934, nr 1–2, s. 8.

1667 Pisma te, skierowane do teatrów amatorskich, szkolnych i ludowych, zawierały utwory 
dramatyczne, klasyczne i współczesne oraz libretta operowe i krótkie operetki. Wydaw-
nictwo – „Księgarnia Polska” Bernarda Płońskiego.

1668 Por. np.: Formy teatralne, „Scena Oświatowa” 1936, nr 1, s. 1–3; A. Kondralski, Ułatwienia 
dekoracyjne, „Scena Oświatowa” 1936, nr 2; J.T., Efekty sceniczne, „Scena Oświatowa” 
1936, nr 4, s. 25–26.

1669 Por. np.: Inscenizacja wiersza Kazimierza Tetmajera. O Panu Jezusie i zbójnikach, 
„Scena Oświatowa” 1936, nr 1, s. 3–4.

1670 Por. np.: T.M., Żale skarbnika, „Scena Oświatowa” 1936, nr 1, s. 8; por. też: L. Turkowski, 
Bawmy się, „Scena Oświatowa” 1936, nr 2, s. 10–12.
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wyłącznie z członków ZMW RP. Zasadniczy dział w „Wiciach” wypełniony 
był artykułami o charakterze społecznym. W pierwszych latach, gdy związek 
otrzymywał subwencje na wychowanie rolnicze i fizyczne, sporo miejsca 
poświęcano tym zagadnieniom. Później w stopniu znikomym. Do końca 
w piśmie prowadzono dział kulturalno-oświatowy. Publikowano w nim 
teksty o charakterze ideowo-propagandowym. Obok nich zamieszczano 
zazwyczaj wiersze, pieśni wiciowe i przyśpiewki, często nowele, rzadziej 
felietony1671. Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej wydawał pismo 
„Społem” (osiemdziesiąt siedem numerów w latach 1930–1939). W Wiel-
kopolsce ukazywało się też związane z ZMW pismo noszące tytuł „Chłop-
skie Życie Gospodarcze” (1935–37), zaś w Krakowie „Znicz” (1930–39). 
„Drużyna” – była pismem wydawanym przez Związek Kółek Rolniczych; 
redagował je znany działacz oświatowy Adam Chętni. Redakcja kładła 
nacisk głównie na pracę kulturalno-oświatową, m. in. upowszechnianie 
czytelnictwa i organizowanie teatrów amatorskich. W ruchu drużyniackim 
czołową rolę odgrywali: Aleksander Bogusławski, Antoni Piątkowski i Józef 
Niećko. Młodzież skupiona wokół tego pisma miała bardziej umiarkowa-
ne poglądy niż młodzież zarańska1672. Organizacje wiejskie, przy których 
powstawały zespoły teatralne, od 1918 roku znalazły oparcie w Sekcji Kół 
Młodzieży Wiejskiej utworzonej przy Centralnym Związku Kół Rolniczych, 
skupiającym drobnych rolników1673. 

Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej „Społem” 
wydawał przewodnik dla spółdzielni uczniowskich „Młody Spółdzielca”. 
Miesięcznik ten zamieszczał stałe instrukcje i wskazówki prowadzenia 
spółdzielni uczniowskich, proponował inscenizacje i materiały na obchody 
spółdzielcze, pomagając w ten sposób nauczycielom w pracy wychowaw-
czej, organizacyjnej i gospodarczej. Odbiorcami pisma byli opiekunowie 
spółdzielni uczniowskich oraz dzieci pracujące w takich spółdzielniach. 

Własne czasopisma wydawały również niektóre stowarzyszenia – np. 
Związek Towarzystw Tomasza Zana wydawał pismo „Młodzież Sobie”, 
którego redaktorem naczelnym był Florian Znaniecki. Pismo wydawane 
w Poznaniu od 1927 do 1930 roku nosiło podtytuł „Miesięcznik młodzieży 
szkół średnich”; autorzy stawiali sobie za cel rozbudzanie twórczej aktyw-
ności młodzieży. 

Do młodzieży szkół średnich adresowany był „Filomata”, wydawany 
przez Ryszarda Gaszyńca. Propagował on działalność kół klasycznych 
w szkołach średnich. Na łamach pisma często zamieszczał informacje 

1671 Por.: J. Borkowski, Wizje społeczne i zmagania Wiciarzy. W świetle młodzieżowej prasy 
ludowej 1928–1939 (Wici, Znicz, Społem, Młoda Myśl Ludowa, Efekty sceniczne, Chłopskie 
Życie Gospodarcze), Warszawa 1966, s. 24 – 32.

1672 Od wydawanego w latach 1907–1915 pisma „Zaranie”, wokół którego skupiała się mło-
dzież o poglądach radykalnych.

1673 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s. 47.
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o działalności tych kół, w tym relacje z organizacji przedstawień teatralnych 
przez młodzież. Autorami informacji byli uczniowie. Pod koniec 1929 roku 
ministerstwo zatwierdziło czasopismo „Filomata” do użytku szkolnego jako 
uzupełniającą pomoc naukową dla uczniów szkół typu humanistycznego 
i klasycznego1674. 

Specyfiką prasy młodzieżowej w dwudziestoleciu międzywojennym było 
powstawanie prasy satelitarnej – takich pism, które naśladowały, a przez 
to i upowszechniały modele periodyków „centralnych”. Np. wokół „Kuźni 
Młodych” powstało kilkadziesiąt satelitarnych czasopism szkolnych. W pi-
smach tych obok propozycji mających charakter artystyczny pojawiały się 
też materiały o wymowie dydaktyczno-wychowawczej, np. propagujące 
higienę1675, trzeźwość1676, w niektórych żartobliwych scenkach piętnowano 
różne wady ludzkie, np. plotkarstwo, kłamstwo, skąpstwo, rozrzutność1677. 

Od 1938 roku wydawano – redagowane przez młodzież – pismo dla 
młodzieży licealnej „Młody Nurt”. Obok spraw wychowania patriotyczne-
go i obronności kraju poruszano w nim również sprawy kultury, między 
innymi filmu i teatru. Dość często publikowano recenzje teatralne. Doty-
czyły one przedstawień z repertuaru teatrów warszawskich (Teatr Polski, 
Ateneum, Teatr Narodowy)1678. 

Pismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”, którego redaktorem 
naczelnym był Janusz Korczak, wychodziło jako dodatek do „Naszego 
Przeglądu”. W pisemku pojawiały się sporadycznie materiały na temat 
przedstawień dla młodzieży w teatrach zawodowych1679, zamieszczono tu 
też relację z przedstawienia chanukowego „Dwie świeczki”1680. 

W omawianym okresie różnorodne pisemka wydawane były również 
przez młodzież1681 niektórych szkół (zdarzały się też pisma międzyszkol-
ne). Tylko w 1926 roku ukazywało się około stu pisemek szkół średnich. 
Najczęściej jednak były one efemerydami, ukazywały się przez rok lub 
kilka lat, ale stanowiły ważny element życia szkoły. Wydawali je i reda-

1674 Por.: Korespondencja, „Filomata” 1930, z. 11, s. 48.
1675 Por.: L. Turkowski, W zdrowym ciele – zdrowy Duch, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 

1929, nr 5, s. 117–121.
1676 Por.: H. Jakowska, Ogień w ustach, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1929, nr 1 

s. 22–27.
1677 Por.: M. B. Stykowa, dz. cyt., s. 290–291.
1678 Por.: T. Sobolewski, Hamlet i Figaro, „Młody Nurt” 1939, nr 16, s. 19; por. też: Recenzja 

sztuki J. Szaniawskiego „Dziewczyna z lasu” wystawionej w Teatrze Ateneum, „Nowy 
Nurt” 1939, nr 13, s. 23; Recenzja sztuki L. H. Morstina „Obrona Ksantypy”. Teatr Pol-
ski, „Nowy Nurt” 1939, nr 12, s. 19., Recenzja sztuki Thortona Wildera, „Nasze miasto”, 
przekład I. Rylskiej, reżyseria Leon Schiller, „Nowy Nurt” 1939, nr 14.

1679 Por.: Jawan (J. Korczak), Teatr, „Mały Przegląd” 1926, nr 297 (1936), s. 6.
1680 Por.: Jawan, Dwie świeczki, „Mały Przegląd” 1926, nr 332(1412), s. 1.
1681 W szkołach powszechnych przy znaczącym udziale nauczycieli. Por.: I. Socha, Czaso-

pisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918–1930, Katowice 1986, s. 71.
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gowali uczniowie, sami lub współpracując z absolwentami danej szkoły, 
czasami przy pomocy nauczycieli. Pisemka te zazwyczaj naśladowały 
czasopisma dla dorosłych. Często zawierały próby literackie młodzieży1682. 
W niektórych pojawiał się dział Kronika szkolna, w którym podawano 
niekiedy informacje o szkolnych imprezach koła teatralnego, sądach 
inscenizowanych itp., co wskazywałoby na to, że widowiska teatralne 
uważane były zważne wydarzenia w życiu szkoły. Jednym z takich pi-
semek było międzyszkolne pismo „Ogniwa”, wydawane w Bydgoszczy 
w latach 1934–39 pod kierunkiem nauczyciela gimnazjum Franciszka 
Stopy, redagowane przez uczniów gimnazjów. W piśmie pojawiały się 
informacje o przedstawieniach szkolnych, np. o obchodach związanych ze 
śmiercią Karola Huberta Rostworowskiego. Jednym z dłużej istniejących 
pisemek międzyszkolnych była „Młodzież z Podlasia” wydawana w Białej 
Podlaskiej w latach 1922–35. W piśmie tym, obok wspomnień z walk 
o niepodległość, artykułów o charakterze patriotyczno-wychowawczym 
lub o narastającym w latach trzydziestych zagrożeniu ze strony Niemiec, 
toczyła się polemika na temat miejsca młodzieży w życiu politycznym 
kraju. Pismo informowało o aktualnych wydarzeniach w regionie i o życiu 
szkolnym gimnazjalistów. Już w numerze trzecim z roku 1922 zamieszczo-
no tu informację o wystawieniu „Jasełek”, później publikowano jeszcze 
wiele, pisanych przez uczniów, recenzji z przedstawień szkolnych. Młodzi 
dziennikarze oceniali zarówno repertuar, jak i kolegów występujących 
w przedstawieniach1683. 

Teatr szkolny w prasie  
organizacji katolickich 

„Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944”1684 
obejmuje aż 1005 pozycji, a przecież swoje pisma wydawały również 
pozostałe kościoły chrześcijańskie (protestanckie i prawosławny) oraz 
przedstawiciele innych związków wyznaniowych (m.in. wyznania mojże-
szowego). W swojej relacji przywołuję głównie pisma katolickie, o bardzo 

1682 Por.: J. Rokoszy, O pisemkach szkolnych, „Muzeum” 1928, z. 1, s. 44–56; por. Tez. I. So-
cha, Czasopisma młodzieży.., s. 53–77.

1683 Por.: Recenzent, „Zemsta” na naszej scenie, „Młodzież z Podlasia” 1925, nr 4–5, s. 7; S., 
Kilka słów o przedstawieniu Koła Dramatycznego, „Młodzież z Podlasia” 1926, nr 1–2, 
s. 6–7; N-d., Recenzje z „sezonu teatralnego”, „Młodzież z Podlasia” 1933 nr 3, s. 2; por. 
też: Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego na 
łamach czasopisma „Młodzież z Podlasia” (1922–1935), „Rocznik Bialskopodlaski” 1994, 
t. II, s. 93–110.

1684 Por.: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944, oprac. i red. 
Z. Zieliński, Lublin 1981.
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szerokim zasięgu, adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej, zwracając 
szczególną uwagę na te, które więcej miejsca poświęcały zagadnieniom 
teatru amatorskiego, a zwłaszcza szkolnego. 

Swoje pisma, i to w znaczącym nakładzie (od 180 do 200 tys. egzem-
plarzy), wydawały związane z Kościołem organizacje młodzieżowe, np. 
Katolicki Związek Młodzieży Męskiej, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 
Związek Sodalicji Mariańskich („Cześć Marji” – miesięcznik sodalicji ma-
riańskich uczennic szkół średnich czy Związek Katolickiej Młodzieży Aka-
demickiej, zakłady naukowe prowadzone przez księży lub zakonnice (np. 
urszulańskie „Dziś i Jutro” czy jezuicki „Przegląd Chyrowski”), diecezje (np. 
wydawane w latach 1930–39 w Łucku „Życie Katolickie”, wydawany we 
Włocławku „Tygodnik Polski”) oraz niektóre parafie. 

Zjednoczenie Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży wydawało miesięcz-
nik „Scena Oświatowa”, który podobnie jak wydawany przez ZNP „Teatr 
w Szkole” – powstał w 1934. Redaktorem naczelnym ”Sceny Oświatowej” 
była Maria Żukowska. Pismo to publikowało artykuły i materiały religijne 
przeważnie dla Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży, a wśród nich sztuki 
teatralne i propozycje inscenizacyjne dla scen prowadzonych przez mło-
dzież zrzeszoną w tym stowarzyszeniu. Pojawiały się tu również artykuły 
o celach i zadaniach teatru oraz aktywności teatralnej młodzieży, odnoszą-
ce się do praktyki scen szkolnych a także o charakterze instruktażowym. 

Do najpopularniejszych pism religijnych dla dzieci należał tygodnik 
„Mały Przewodnik”, adresowany do dzieci młodszych i miesięcznik „Mały 
Światek” skierowany do dzieci starszych. Pismo „Mały Przewodnik” zagad-
nień teatru szkolnego nie podejmowało, jedynie w okresach przedświątecz-
nych pojawiały się w nim sporadycznie informacje o historii szopek. „Mały 
Światek”, którego redaktorem naczelnym był Henryk Szuman, wydawany 
był przez Zjednoczenie Młodzieży Polskiej w Poznaniu; zamieszczano 
w nim wiele drobnych utworów scenicznych (obrazki, komedyjki, bajki). 
Wśród autorów byli: Maria Czerska Mączyńska („Skrzypce Janka”), Pau-
la Wężykowa („Powrót wiosny”, „Wanda”)1685, Antonina Tyrolska („Wilk 
z Gubbio”), Maria Bogusławska1686. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach 
„Wilk z Gubbio” Tyrolskiej redakcja zamieściła w związku z rokiem ju-
bileuszowym św. Franciszka1687. Prezentowane w „Małym Światku” sztuki 
miały często charakter religijny, ale obok nich pojawiały się też bajki lub 
obrazki sceniczne tworzone na podstawie legend. Na łamach tego pisma 

1685 P. Wężykowa, Powrót wiosny. Obrazek sceniczny w jednej odsłonie, „Mały Światek”1927, 
nr 4, s. 52–54; por. też P. Wężykowa, Wanda. Obrazek sceniczny w 4 odsłonach, „Mały 
Światek” 1927, nr 6, s. 83–85.

1686 M. Bogusławska, Na podwórku kamieniczki pod Jeleniem. Komedyjka w 1 odsłonie, „Mały 
Światek” 1925, nr 3, s. 57–58; nr 5, s. 70–71; nr 6, s. 91–91; nr 7, s. 107–109.

1687 Por.: A. Tyrolska, „Wilk z Gubbio” (Ku czci Franciszka w roku jubileuszowym), „Mały 
Światek” 1927, nr 10, s. 148–150.
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znajdujemy również artykuły popularyzujące jasełka1688 oraz przedstawienia 
związane z niektórymi obyczajami ludowymi1689. Pewną formą propago-
wania teatru szkolnego było również zamieszczanie (sporadyczne) w tym 
czasopiśmie zdjęć zespołów teatralnych nadsyłanych przez młodzież lub 
jej opiekunów1690. Pojawiały się też informacje o istniejących w różnych 
regionach Polski teatrzykach szkolnych. W okresach przedświątecznych 
publikowano tu wiadomości o szopkach i jasełkach oraz materiały opisu-
jące technikę budowania i wystawiania szopek. 

Zamieszczane w czasopismach katolickich propozycje repertuarowe to 
głównie „obrazki sceniczne”, „deklamacje chórowe” lub „solowe”, „frag-
menty dramatyczne”, „dialogi”, „scenki” i „żywe obrazy”. Występują one 
bądź jako formy samodzielne, bądź w najróżniejszych kompozycjach. 
Czasami spotykamy większe formy dramatyczne, wśród nich jednoaktówki 
autorstwa popularnych wówczas pisarzy. Podobnie jak w innych pismach 
dla dzieci są to bajki, obrazki sceniczne zbudowane na podstawie legend, 
komedyjki o charakterze obyczajowym, utwory o tematyce historycznej 
(pojawiające się najczęściej z okazji takich rocznic narodowych jak Wik-
torii Wiedeńskiej, Konstytucji 3 Maja, Powstania Styczniowego, odzyskania 
niepodległości, Cudu nad Wisłą, rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego), 
teksty związane ze Świętem Matki, Świętem Lasu, Dniem Oszczędności 
i imieninami prezydenta Rzeczypospolitej oraz teksty religijne. W prasie 
katolickiej pojawiały się też sztuki o charakterze antysemickim, lub – jak 
określa to Maria Stykowa w celu – obrony Polaków przed „żywiołem ży-
dowskim”1691 [!?]. Autorka przytacza dwa przykłady takich przedstawień 
„Swój – do swego – po swoje” i „Handel...handel...”1692. 

Wśród tekstów religijnych najliczniejsze są jasełka (wraz z innymi mate-
riałami bożonarodzeniowymi i noworocznymi) oraz utwory hagiograficzne 
i maryjne, w których uwidacznia się szczególnie kult Niepokalanej, Kró-
lowej Polski oraz Matki Bożej Zielnej. 

Bohaterami tekstów hagiograficznych są: św. Stanisław Kostka, św. 
Jan Bosco, św. Bernadetta, św. Józef, św. Michał, św. Antoni Padewski, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Andrzej Bobola, św. Dorota, ks. Piotr 
Skarga. Spotykamy też scenariusze poświęcone kilku świętym i błogosła-

1688 Por.: Pierwsze jasełka w Polsce (Według „Baranek w jasyrze” Deotymy, „Mały Światek” 
1927, nr 1, s. 2–3.

1689 Np. obyczaj chodzenia z turoniem. Por.: Z. Gloger, Nasze ostatki i Popielec, „Mały Świa-
tek” 1925, nr 2, s. 26–28.

1690 Np. zdjęcie: Teatrzyk dziecięcy w Augustowie na Litwie, przedstawiające grupkę dzieci 
7-klasowej szkoły powszechnej, które odegrały w dniu 1 marca na cel „miesiąca książki 
polskiej” sztukę „Kopciuszek”. Zdjęcie przesłał ks. Makiel, „Mały Światek” 1927, nr 5, 
s. 72.

1691 M. B. Stykowa, dz. cyt., s. 291.
1692 H. Jakowska, Swój – do swego – po swoje! Rewia, „Scena Oświatowa” 1937, nr 4, s. 28–29; 

taż, Handel...handel. Skecz, „Scena Oświatowa” 1939, nr 5, s. 36–39.
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wionym Polkom: Salomei, Kindze, Jadwidze Śląskiej, Bronisławie, królowej 
Jadwidze i Jolanci1693. Pojawia się też tematyka martyrologiczna: unitów1694 
i prześladowań chrześcijan w Meksyku1695. Utwory związane z kultem 
Chrystusa to przede wszystkim misteria Wielkiego Tygodnia oraz teksty 
poświęcone Chrystusowi Królowi16961696. Wśród innych tematów ewange-
licznych spotykamy następujące: rzeź niewiniątek, miłosierny Samarytanin, 
syn marnotrawny, panny mądre i głupie. 

Odrębną grupę stanowią teksty modlitewne – uscenicznione modlitwy. 
Istnieje parę utworów ku czci papieża, a także o tematyce misyjnej. Pro-
blematykę eschatologiczną reprezentuje tylko jeden utwór – „Rozmowa 
Panienki ze Śmiercią” Kaspra Miaskowskiego1697. 

Podobnie jak wydawcy większości czasopism dla dzieci i młodzieży, 
twórcy prasy katolickiej zdawali sobie sprawę z siły scen amatorskich 
i publikowali liczne propozycje utworów scenicznych. Pod względem 
repertuaru dziecięce i młodzieżowe pisma religijne różniły się jednak od 
pism świeckich. Mimo że czasami publikowali w nich ci sami autorzy, to 
znacznie częściej niż w pismach świeckich pojawiały się tu, co oczywi-
ste, utwory o tematyce religijnej, znacznie więcej uwagi zwracano też na 
wartości wychowawcze. 

Zagadnienie teatru szkolnego  
w prasie teatralnej 

W różnych okresach dwudziestolecia międzywojennego wychodziło 
około trzydziestu czasopism o tematyce teatralnej. Część z nich powo-
ływały do życia dyrekcje teatrów w celu popularyzowania swoich idei 
artystycznych i polityki repertuarowej. Jednym z ciekawszych takich pism 
był „Teatr” wydawany przez Teatr Polski i Mały, redagowany między 
innymi przez Leona Schillera (1918–19, 1928/29–1930/31). Na łamach 
pisma postulowano stworzenie sceny uwzględniającej nowoczesne ele-
menty sztuki dramatycznej, insceniztorskiej, aktorskiej i reżyserskiej oraz 
przygotowywano podłoże dla rozwoju odrębnego stylu sztuki narodowej. 
W latach 1928–31 dominowała w „Teatrze” problematyka historyczna; 

1693 Usłysz, Królowo! Fragment sceniczny, „Młoda Polka” 1930, nr 5 s. 129–130.
1694 Por.: A. Nagórska, Misterium, „Dziś i Jutro” 1929, nr 7 s. 155–158.
1695 Por.: S. Maria-Alicja, Meksyk. Dramat w 6-ciu odsłonach osnuty swobodnie na tle powieści 

Stefana Incze (Alberta Bangh`i TJ), „Życie Katolickie” 1937, nr 15–24. 
1696 Por.: Na Jubileusz Odkupienia, „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” 1933, nr 4 s. 120–124.
1697 Por.: M. B. Stykowa, Młodzieżowy teatr religijny w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] 

Dramat i teatr sakralny, pod red. I. Sławińskiej, W. Kaczmarka, W. Sulisza, M. B. Sty-
kowej, Lublin 1988, s. 288–289.
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w 1930 roku ukazał się artykuł omawiający teatr szkolny w czasie Po-
wszechnej Wystawy Krajowej. 

Pismo o takim samym tytule – „Teatr” – redagowane przez Tymona Ter-
leckiego (oraz Remigiusza Świerczewskiego w 1934), wydawało w latach 
1934–39 Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej. Jednym z celów TKKT 
była organizacja widowni i wychowanie przyszłego widza przez tworzenie 
scen dla dzieci i młodzieży szkolnej w teatrach zawodowych. Na łamach 
„Teatru” w latach trzydziestych znajdujemy informacje dotyczące aktywności 
teatrów warszawskich podległych Dyrekcji Teatrów Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Teatralnej w Warszawie (m.in. Teatru Narodowego, Polskiego 
i Letniego) oraz scen w innych regionach Polski, a także artykuły Arnolda 
Szyfmana i Kazimierza Koźniewskiego, którzy podejmowali zagadnienie 
scen szkolnych w teatrach zawodowych. 

„Scena Polska” była skierowana głównie do środowiska teatralnego. 
W dziejach pisma wyróżnić można cztery okresy. W pierwszym, do 1923 
roku włącznie, miało ono charakter biuletynu ZASP-owskiego i domino-
wały w nim problemy związkowe, krótkie biogramy dawnych aktorów 
i kronikarskie informacje z życia teatralnego Polski i zagranicy. W latach 
1924–1927 „Scena Polska” staje się kwartalnikiem o ambicjach naukowych, 
którego celem było, według słów Władysława Zawistowskiego, wzmożenie 
teatrologicznego ruchu badawczego. Najważniejsze miejsce w piśmie zaczął 
zajmować dział rozpraw o charakterze poznawczym i teoretycznym, a obok 
niego fachowo prowadzone kroniki1698. W latach 1924–1925 wprowadzo-
no do pisma nowy dział Archiwum – pierwszą w Polsce dokumentację 
działalności współczesnego teatru. W 1927 roku pismo zawiesiło działal-
ność. Ponownie „Scenę Polską”, tym razem jako dwutygodnik, wydawano 
w latach 1929–32. Redagował ją początkowo Ludwik Czerwiński, później 
Jacek Früchling. W tym okresie „Scena Polska” zatraciła charakter pisma 
teoretycznego i stała się organem środowiskowym; publikowała głównie 
felietony, anegdoty, informacje i noty o najaktualniejszych wydarzeniach 
w międzynarodowym życiu teatralnym; pomieszczano w niej jednak także 
teksty o charakterze historycznym. W 1930 roku na łamach „Sceny Polskiej” 
ukazał się apel do Związku Artystów Scen Polskich, aby zajął się serdecznie 
teatrem szkolnym. W 1931 roku „Scena Polska” ponownie nabrała charak-
teru związkowego. Czwarty, najbardziej twórczy okres rozwoju przeżywała 
„Scena Polska” w latach 1936–39 pod redakcją Tymona Terleckiego. Sta-
ła się wówczas ponownie kwartalnikiem. Okres ten otworzył we wrześniu 
1936 roku Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZASP, poświęcony 
sprawom i zagadnieniom artystycznym1699. Na Nadzwyczajnym Walnym 

1698 Por.: E. Udalska, Teatrologia w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1977, s. 109–116.
1699 Por.: tamże.
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Zjeździe Delegatów ZASP w tymże roku poświęcono wiele życzliwej uwagi 
teatrowi dla dzieci i młodzieży. W 1938 roku „Scena Polska” w artykułach 
Zdzisława Kwiecińskiego, Zygmunta Leśniowskiego i Stefana Papée dała 
wyraz zainteresowania tym problemem, podejmując zagadnienia scen dla 
młodzieży szkolnej w teatrach zawodowych oraz współpracy aktorów 
i reżyserów związanych z ZASP ze scenami uczniowskimi w szkołach1700. 

Poważne miejsce wśród pism dotyczących spraw teatru zajmował 
w dwudziestoleciu międzywojennym również „Teatr Ludowy” nawiązują-
cy w swej działalności do tradycji sprzed I wojny, głównie do „Poradnika 
Teatrów i Chórów Włościańskich”, który dzięki współpracy z etnografami 
i historykami literatury zamieszczał na swych łamach szkice o ludowych 
tradycjach polskich i obcych. 

Szczególny rozwój „Teatru Ludowego” zaczął się z chwilą objęcia jego 
redakcji przez Jędrzeja Cierniaka (od września 1923 roku). W latach 1924–31 
pismo to firmował i wydawał Związek Teatrów Ludowych, który w 1932 
roku przekazał ten tytuł na rzecz Instytutu Teatrów Ludowych w Warszawie. 
Pismo stało się oficjalnym organem Instytutu; stopniowo osiągało nakład 
do 12 tysięcy (w latach kryzysu 5 tysięcy) egzemplarzy. 

„Teatr Ludowy” miał charakter ponadregionalny. Od początku swego 
istnienia trafiał do Kół Młodzieży Wiejskiej, później także do środowisk 
robotniczych i nauczycieli szkół powszechnych. Jego aktywność na rzecz 
teatru szkolnego była bardzo znaczna; miesięcznik zawierał artykuły i ma-
teriały dotyczące wszystkich rodzajów teatru ludowego, a więc – chłopskie-
go, robotniczego, szkolnego, żołnierskiego itp., a także z zakresu muzyki 
ludowej. 

Dwa numery „Teatru Ludowego” (1922, nr 3 i 1923, nr 6) poświęco-
no w całości teatrowi szkolnemu. W zeszycie z 1923 roku publikowano 
wiele materiałów repertuarowych, m. in. prace Jędrzeja Cierniaka i Janiny 
Porazińskiej. W numerach 7/8 z 1923 roku zamieszczono opinie o teatrze 
szkolnym pióra wybitnych zagranicznych znawców tego zagadnienia. 

Komplet wydań „Teatru Ludowego” z lat 1919–39 daje obraz ideowych 
poszukiwań w dziedzinie teatru ludowego w Polsce, od teatru amator-
skiego, polegającego na naśladownictwie realistycznej sceny zawodowej 
oraz propagowaniu teatru anczycowskiego przez inscenizowanie pieśni 
ludowych, ballad, recytacji zespołowych utworów poetyckich z wielkiej 
literatury, aż do tworzenia ludowego teatru-misterium opartego na trady-
cyjnej obrzędowości wiejskiej. 

Z założenia „Teatr Ludowy” był pismem poradnikowym. Po wejściu 
do redakcji Jędrzeja Cierniaka stawał się pismem z każdym rokiem coraz 
bardziej konsekwentnym, rozwijającym na wielu płaszczyznach ideę te-

1700 Por.: S. Papée, Teatr szkolny domaga się głosu, „Teatr Ludowy” 1947, nr 9, s. 414.
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atru jako artystycznej formy wypowiedzi środowisk wiejskich1701. Redakcja 
publikowała też artykuły dotyczące rozwoju scen uczniowskich. Numer 6 
pisma z 1923 roku prawie w całości poświęcony był teatrowi dziecięcemu 
i szkolnemu. 

Na łamach „Teatru Ludowego” zamieszczano propozycje inscenizacji 
pieśni, wierszy, wieczornic, wesel, dożynek i baśni. Ciekawą inicjatywą 
redakcyjną było zgromadzenie w rocznikach 1928 i 1929 tematycznie 
dobranych materiałów przydatnych dla szkolnych zespołów teatralnych. 
W pierwszym zaprezentowano wybór inscenizacji, które odzwierciedlały 
polski kalendarz obrzędowy. Na styczeń proponowano występy z turoniem, 
na luty – odegranie zabawy w kulig, w marcu – teatralizację ciągnięcia 
kloca, w kwietniu – uroczystości topienia Marzanny, w maju – obnoszenie 
„gaiku zielonego”, w czerwcu – odtworzenie zwyczajów sobótkowych, 
w lipcu – inscenizację prowadzenia wilka na sznurach, w sierpniu – ob-
chody dożynkowe, we wrześniu – odgrywanie obrzędu siania oziminy, 
październik uznano za najlepszy czas na pokaz zwyczajów weselnych, 
na Zaduszki przewidziano prezentacje II części „Dziadów”, na grudzień – 
wystawienie szopki. 

Od czasu powstania pisma „Teatr w Szkole”, „Teatr Ludowy” sprawom 
inscenizacji szkolnych i szkole w ogóle poświęcał znacznie mniej miejsca, 
słusznie zresztą ustępując ten temat nowemu czasopismu. Zamieszczał 
jednak krótkie omówienia tematyki kolejnych numerów „Teatru w Szko-
le” lub podawał tytuły ciekawszych artykułów z tego pisma w rubryce 
„Czasopisma krajowe”. Ponadto odnotowywał w tym dziale ważniejsze, 
z punktu widzenia scen teatru ludowego, artykuły pomieszczane w takich 
pismach jak „Teatr”, „Scena Oświatowa”, „Praca Oświatowa” i „Oświata 
Pozaszkolna”. Zamieszczał też krótkie omówienia związanej z teatrem 
ludowym prasy zagranicznej. 

W 1937 roku Zarząd Instytutu Teatrów Ludowych zorganizował Ko-
misję Teatru Kukiełkowego, której zadaniem było omawianie na łamach 
miesięcznika „Teatr Ludowy” spraw związanych z teatrem kukiełkowym 
w Polsce. Od 1938 roku „Teatr Ludowy” rozpoczął prowadzenie działu 
dotyczącego teatru kukiełek. Materiały dotyczące tego tematu ukazały się 
w numerach 2, 5, 7/8. Na zainteresowanie się zagadnieniem lalkarskim 
wpływały niewątpliwie informacje dotyczące działań tych scen zagranicą. 
Autorzy podkreślali, że we Włoszech, Czechosłowacji, Niemczech, Francji, 
Rosji i Stanach Zjednoczonych teatry kukiełkowe zyskały dużą popular-
ność1702 oraz że teatr lalkowy wykorzystywany był tam też w praktyce 
teatrów szkolnych. W Instytucie Teatrów Ludowych pojawiła się koncepcja 

1701 Por.: E. Udalska, dz. cyt., s. 116–118
1702 Por.: J. Wesołowski, Do naszych kukiełkarzy, „Teatr Ludowy” 1938, nr 2, s. 60–61; por. 

też: Sz. Baczyński, Teatr kukiełkowy „Baj”, „Teatr Ludowy” 1947, nr 5, s. 238.
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powołania specjalnego pisma kukiełkarskiego, które miało być wydawane 
w Poznaniu przez interesujące się tym teatrem osoby1703. Pod koniec 1938 
roku zaczęło wychodzić czasopismo „Bal u Lal” pod redakcją Jana Sztaudyn-
gera zajmujące się teatrem kukiełkowym. Pismo to firmował Wielkopolski 
Związek Teatrów Ludowych, a pieniądze na jego druk zdobywał własną 
przemyślnością sam redaktor1704. 

Problematyka teatru szkolnego pojawiała się też niekiedy na łamach 
ukazujących się wówczas pism literackich: „Życie Sztuki” (1936–39), „Rocz-
nik Literacki” (1932–38), „Życie Literackie” (1937–39), „Wiedza i Życie” 
(1926–39) oraz w wydawanym przez Komisję Artystyczną ZNP „Miesięcz-
niku Literatury i Sztuki”. 

Organ Komisji Artystycznej ZNP „Miesięcznik Literatury i Sztuki” oma-
wiał sprawy literatury i sztuki współczesnej, szczególną uwagę zwracając 
na życie artystyczne prowincji i twórczość nauczycieli. Jednym ze współ-
autorów pisma był Henryk Ładosz, który pisał tu m.in. o współdziałaniu 
scen zawodowych ze szkołą1705. Interesujące są tu też artykuły Stanisława 
Świdwińskiego na temat wychowania estetycznego młodzieży1706. W nu-
merze trzecim z 1934 roku Jerzy Zawieyski opublikował sztukę „Dyktator 
Faust”1707. 

Teatr szkolny w prasie codziennej 

W 1918 roku wydawano w Polsce osiemdziesiąt sześć pism codziennych. 
W grudniu 1926 było już tych tytułów sto dziewięćdziesiąt pięć1708. Naj-
większym dziennikiem dwudziestolecia międzywojennego był „Ilustrowany 
Kurier Codzienny”. Na jego łamach spotykamy czasami informacje o wi-
zytach zagranicznych teatrów dziecięcych w Polsce oraz o polskich inicja-
tywach w tym zakresie. Na początku lat trzydziestych w prasie codziennej 
(np. dzienniki: „Polska Zbrojna” numery 1, 14, 15, 39 i 43 1930 r., „Kurier 
Łódzki”, „Kurier Warszawski” nr 67 i 70 1930 roku)1709 i w miesięcznikach 
publikowano artykuły dotyczące aktywizacji scen zawodowych na rzecz 
dzieci i młodzieży. 

1703 Por.: Instytut Teatrów Ludowych – Z instytucji, „Praca Oświatowa” 1938, nr 9, s. 548.
1704 Por.: Rozpoczynamy 32 rok służby, „Teatr Ludowy” 1946, nr 1–2, s. 7–13.
1705 Por. np.: H. Ładosz, Z widowni, „Miesięcznik Literatury i Sztuki” 1934, nr 1, s. 25–26.
1706 Por. np.: S. Świdwiński, Sztuka w szkole i życiu dzieci, „Miesięcznik Literatury i Sztuki” 

1934/5, nr 6, s. 177–182; por. też: S. Świdwiński, Jeszcze o sztuce w szkole i życiu dzieci, 
„Miesięcznik Literatury i Sztuki” 1934/5, nr 7, s. 212–218.

1707 J. Zawieyski, Dyktator Faust, „Miesięcznik Literatury i Sztuki” 1934, nr 3, s. 65–72.
1708 Por.: O. S. Czarnik, Prasa artystyczna a prasa codzienna (1918–1926), Wrocław 1982, 

s.33–39; por. też: W. Władyka, Prasa codzienna w Polsce (1918–1939). Charakterystyka 
statystyczna, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, z. 2, s. 137–155.

1709 Por.: L. Płoszewski, Co teatry polskie..., s. 458–459.
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Zdarzały się przypadki odnotowywania w prasie codziennej, zwłaszcza 
regionalnej, przedstawień amatorskiego teatru szkolnego. Szeroko relacjo-
nowano tak ważne wydarzenia, jak Festiwal Teatrów Szkolnych w czasie 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 

Inne wydawnictwa 

Szeroką działalność wydawniczą prowadziła Biblioteka Teatrów Ama-
torskich we Lwowie. Wydała ona w okresie międzywojennym kilkadziesiąt 
propozycji repertuarowych o różnej wartości literackiej i stopniu trudności 
wystawienia na scenie amatorskiej. We Lwowie działało także Wydawnic-
two Księgarni Polskiej B. Połanieckiego „Teatr dla Wszystkich”. Udostępniło 
ono ponad sto utworów o różnym charakterze, poziomie i założeniach 
kulturalno-wychowawczych. Przeważały utwory typu anczycowskiego, 
ale drukowano także komedie Bałuckiego, Blizińskiego, Abrahamowicza. 
Wydano również przekłady Moliera, Goldoniego i Czechowa. Lwowskie 
wydawnictwo Biblioteka Teatralna Książnicy Polskiej „Leopolia” wydało 
także kilkadziesiąt utworów scenicznych. Szeroką działalność wydawniczą, 
rozpoczętą jeszcze w okresie rozbiorów, prowadził księgarz poznański A. 
Cybulski jako wydawca biblioteczki „Naród sobie”. Publikował przeważnie 
jednoaktowe komedyjki autorów francuskich ze śpiewem z repertuaru 
zawodowych scen dziewiętnastowiecznych. Cybulski wydał ponad sto 
utworów teatralnych z nutami sztychowanymi w Lipsku. 

Repertuar teatralny publikowało w całym okresie międzywojennym wy-
dawnictwo Księgarni Świętego Wojciecha „Teatr Ludowy”. Było ono zbli-
żone do innych wydawnictw poznańskich („Ostoja”, i „Biblioteka Teatralna 
Księży Salezjanów”). Przeważały utwory o treści religijnej, propagujące 
wzory postaw katolickich. Ich adresatem były głównie środowiska miej-
skie. „Biblioteka Księży Salezjanów” w Oświęcimiu wydała np. oddzielnie 
dwadzieścia pozycji repertuarowych dla zespołów męskich i jedenaście dla 
zespołów żeńskich. Poznańska „Ostoja” wydawała materiały o podobnym 
charakterze skierowane głównie do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 
Wydawców książek zawierających repertuar dla teatrzyków szkolnych było 
wielu. Do bardziej popularnych należały opracowania Heleny Błasikowej 
„Inscenizacje i ilustracje pieśni w szkole”, Marii Bogusławskiej „Rocznice 
narodowe” oraz Władysława Anczyca „Obrazki dramatyczne i ludowe”1710. 

W całym dwudziestoleciu międzywojennym trwał nieustanny rozwój 
prasy, zarówno ilościowy jak i jakościowy. Oczywiście w warunkach go-
spodarki rynkowej pewne tytuły zamierały, ale wciąż powstawały nowe. 

1710 Por.: H. T. Jakubowski, Teatr amatorski na wsi, Warszawa 1978, s, 103–104.
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W zakresie prasy dla dzieci i młodzieży nastąpiła w tym czasie znacząca 
zmiana modelu pism. Odchodzono od typu czasopism uniwersalnych na 
rzecz licznych periodyków zróżnicowanych ze względu na funkcje – przy-
stosowanych do czytelnika i jego zainteresowań, środowiska, w którym 
żył, oraz do programu nauczania szkolnego. W latach trzydziestych na-
stąpiło „uwspółcześnienie” tematyki czasopism, na co istotny wpływ miał 
program wychowania państwowego. Stałe miejsce zajęły działy i gatunki 
informujące o gospodarczym i kulturalnym rozwoju Polski, o organiza-
cyjnym życiu młodzieży, o najważniejszych wydarzeniach politycznych 
w kraju i na świecie. Na łamach interesującej nas prasy pedagogicznej 
i artystycznej tematyka teatrów szkolnych zajmowała coraz więcej miejsca 
– od pojawiających się sporadycznie w czasopismach artykułów do całych 
numerów poświęconych temu zagadnieniu i pism specjalistycznych. Prasa 
wydawana przez organizacje nauczycielskie i pedagogiczne poruszała za-
gadnienia wykorzystania teatru w procesie wychowawczym i dydaktycznym 
szkoły, w czasopismach organizacji młodzieżowych znajdujemy natomiast 
informacje dotyczące głównie amatorskiego teatru w szkole oraz, w póź-
niejszym okresie, recenzje z przedstawień scen zawodowych, zaś prasa 
teatralna podejmowała głównie zagadnienia związane z teatrem szkolnym 
scen zawodowych. 

Rolę prasy w rozwoju teatrów szkolnych trudno przecenić. To na jej ła-
mach inaugurowano dyskusję na temat reformy teatru szkolnego na począt-
ku lat dwudziestych; dyskusja dotycząca formy teatru szkolnego toczyła się 
tu zresztą aż do wybuchu II wojny światowej. Na łamach prasy, szczególne 
tej adresowanej do młodzieży, zamieszczano propozycje repertuarowe 
oraz artykuły instruktażowe dotyczące sposobu wystawiania przedstawień, 
publikacje prasowe służyły też często jako znaczące uzupełnienie innych 
działań w tej dziedzinie; publicystyka pogłębiała zagadnienia teatru szkol-
nego ujętego w programach szkolnych po reformie jędrzejewiczowskiej. 
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Periodyki pedagogiczne, organizacji  
religijnych, dziecięce i młodzieżowe  
oraz kulturalne podejmujące  
problematykę teatru szkolnego  
w międzywojennym XX-leciu 

Periodyki pedagogiczne1711 

„Bibliografia Pedagogiczna” – Kwartalnik poświecony przeglądowi 
książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych, wyda-
wany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w Warszawie, pod redakcją Jana Szaroty, a następnie Karbowiaka w latach 
1918–1928. 

„Chowanna” 1929–1939 – Pismo wydawane w Krakowie od 1929 roku, 
początkowo kwartalnik, od 1932 rocznik, pod redakcją Mieczysława Ziem-
nowicza. 

„Dla Szkoły i Nauczyciela” – Biuletyn wydawniczy „Naszej Księgarni” 
i innych placówek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydawany w War-
szawie w latach 1931–1935/36. 

„Echo Nauczycielskie”– Miesięcznik poświęcony sprawom organizacyj-
no– -zawodowym i szkolnym, redagowany przez Zarząd Okręgowy Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnopolu, wydawany w latach 1930–1939. 

„Eos” – Organ Towarzystwa Filologicznego wydawany we Lwowie od 
1894 roku. 

1711 Por.: W. Goriszowski, Przegląd ważniejszych czasopism pedagogicznych wychodzących 
w Polsce od 1939 r. i od 1945 r., „Chowanna” 1959, z. 9/10, s. 535– 549; por. też: W. Czer-
niewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918–1954, Warszawa 1963; Przedwojenne 
czasopisma pedagogiczne w zbiorach PBW w Łodzi, www,pbw.lodz.pl.PRZEDWOJEN-
NE%20.PDF.pdf.



408

„Gimnazjum” – Miesięcznik redagowany przez sekcję Szkolnictwa 
Średniego ZNP w Warszawie. Red. Stefan Drzewiecki. Od roku szkolnego 
1937/38 czasopismo zmieniło tytuł na „Gimnazjum i Liceum”. 

„Głos Nauczycielstwa Ludowego”*1712 – kontynuowany po I wojnie jako 
„Głos Nauczycielski”, wydawany w latach 1906–1920. 
„Głos Nauczycielski” – Organ Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych, wydawany 2 razy w miesiącu w Warszawie w latach 
1917–1939. 

„Głos Rodziny i Szkoły” – Dwutygodnik społeczno-wychowawczy, wy-
dawany w Warszawie w 1925 roku. 

„Głos Szkoły Zawodowej”– Organ Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół 
Zawodowych, pod redakcją K. Wróblewskiego, wydawany w Warszawie 
w latach 1929–1939. 

„Język polski” – Wydawnictwo Komisji Języka Polskiego Polskiej Akade-
mii Umiejętności. Od 1921 podtytuł: Organ Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego, wydawany 5 razy w roku w Krakowie w latach 1919–1939. 

„Nauczyciel Polski” – Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, wydawany 2 razy w mie-
siącu we Lwowie. 

„Komunikat” – Czasopismo aperiodyczne. KOMUNIKAT Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich państwowych, 
wydawany w Warszawie w latach 1926–1939. 

„Kształt i Barwa”* – Pismo poświęcone sprawom wychowania arty-
stycznego, nauki rysunków i sztuki stosowanej. Wydawane we Lwowie 
w latach 1912/13–1927. 

„Kultura i Wychowanie” – Kwartalnik, dodatek do „Przeglądu Pedago-
gicznego”. Organ Towarzystwa Nauczycieli szkół Średnich i Wyższych, 
pod red. B. Suchodolskiego, wydawany w Warszawie w latach 1933–1939. 

„Kultura Pedagogiczna” – Dwumiesięcznik. Wychodził w 1933 roku 
w Krakowie, pod red. Zygmunta Mysłakowskiego. Czasopismo zawierało 
artykuły ogólno-pedagogiczne i artykuły z zakresu pedagogiki i socjologii. 

„Kwartalnik Pedagogiczny” – Organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, pod red. W. 
Rogalczyka, wydawany w Warszawie w latach 1929–1938. 

„Kwartalnik Zrzeszenia Koncesjonariuszy Żydowskich Szkół Średnich 
w Polsce” – Poświęcony sprawom wychowania i nauczania w szkołach 
średnich, wydawany w Warszawie w 1930 roku. 

„Miesięcznik Nauczycielski” – Organ Będzińskiego Oddziału Powiato-
wego ZPNSP, pod redakcją Ludwika Kochana. (7 numerów w roku 1929). 

„Miesięcznik Pedagogiczno-Literacki” – Organ Nauczycieli Szkół Powszech-
nych w Dubnie, wydawany w latach 1927–1929, pod red. E. Walawskiego. 

1712 Tym znakiem oznaczam tytuły czasopism istniejących przed 1914 rokiem.
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„Miesięcznik Pedagogiczny” – Od roku 1892 kwartalnik, następnie mie-
sięcznik. Pismo poświęcone sprawom szkoły powszechnej oraz rodziny. 
Organ Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim, 
wydawany przez Komitet Nauczycielski w Cieszynie, początkowo pod red. 
Alojzego Milaty, następnie Henryka Życzyńskiego. Po 1918 redagowany 
przez Fr. Popiołka, wydawany do 1939 roku. 

„Minerwa Polska” – Kwartalnik. Organ komisji Historycznej Naukowego 
Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony historii wychowania i szkolnic-
twa w Polsce; pod redakcją Stanisława Łempickiego, wydawany we Lwowie 
w latach 1927–1929. 

„Muzeum”* – Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa. 
Wydawane od 1885 r. przez Okręg Lwowski Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych; Początkowo miesięcznik, następnie dwumiesięcznik, a od 1935 
roku kwartalnik. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa. 
Wznowione i wydawane po I wojnie światowej we Lwowie do 1920 roku. 
Redaktor Roman Palmstein. [Od 1934 roku podtytuł: Czasopismo pedagogicz-
ne poświęcone sprawom wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa.].

„Nasza Placówka” – Miesięcznik Pedagogiczny. Wydawany w roku 1922, 
pod red. J. Mackiewiczównej w Wilnie. 

„Nauczyciel Polski” – Dwutygodnik a następnie miesięcznik. Organ Sto-
warzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych 
w Polsce. Wydawany początkowo we Lwowie a następnie w Warszawie, 
pod red. L. Pierzchały, Głopińskiego. Wychodził w latach 1921–1939. 

„Nauczyciel i Szkoła” – Miesięcznik. Organ Stowarzyszenia Chrześcijań-
sko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce, wydawany 
w 1925 roku w Warszawie. 

„Nauczyciel Polski” – Dwutygodnik, a następnie miesięcznik. Organ 
Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Po-
wszechnych w Polsce. Wydawany w Warszawie w latach 1921–1939, pod 
red. H. Maciejewskiego. 

„Nauczycielski Poradnik Samokształceniowo-Bibliograficzny” – Miesięcz-
nik, poświęcony akcji samokształceniowej, bibliografii i pomocom szkolnym 
w Polsce. Wydawany w Katowicach, w latach 1935–1936. 

„Nauka i Szkoła” – Kwartalnik Towarzystwa Akcyjnego „Urania”, poświę-
cony urządzeniom szkolnym i pomocom naukowym. Redaktor Aleksander 
Patkowski. Wydawany w latach 1924–1925 w Warszawie. 

„Neofilolog” – Pismo podejmujące zagadnienia związane z nauczaniem 
języków nowożytnych. Wydawane w latach 1930–1939. 

„Nowe Tory”* – Miesięcznik. Organ Związku zawodowego Nauczyciel-
stwa Polskiego szkół Średnich, pod red. Stefana Kalinowskiego i Apolina-
rego Rudnickiego. 

„Ognisko Nauczycielskie” Miesięcznik. Organ Zarządów: Lubelskiego, 
Poleskiego i Wołyńskiego ZNP, redagowany przez M. Grzesik-Czyżową, 
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Franciszka Rusina, wydawany w latach 1928–1939. Podejmował zagadnienia 
teorii i praktyki życia szkolnego, oświaty pozaszkolnej, samokształcenia 
i regionalizmu. Zajmował się też kwestiami organizacyjno-społecznymi 
nauczycielstwa. 

„Ogniskowiec” – Dwutygodnik Okręgu Śląskiego Związku Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych, wydawany w Katowicach w latach 1925–1939. 

„Ogniwo” – Dwutygodnik. Organ informacyjny i sprawozdawczy Związ-
ku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich, wydawany w War-
szawie w latach 1921–1935. Później zmieniło swój tytuł na „Gimnazjum”(od 
1935), następnie „Gimnazjum i Liceum” (od 1937/38). 

„Oświata Polska” – Dwumiesięcznik, organ Wydziału Wykonawczego 
Zjednoczenia Polskich Towarzystw Oświatowych, wydawany w latach 
1924–1939 w Warszawie, pod red. Józefa Stemlera. 

„Oświata Pozaszkolna” Miesięcznik poświęcony zagadnieniom prak-
tycznym pracy społeczno-oświatowej. Wydawany przez Poznański Oddział 
Oświaty Pozaszkolnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Wy-
chodził w Warszawie w latach 1934–1939. Od 1938 wydawcą był Instytut 
Oświaty Dorosłych. Redaktor: Feliks Popławski. 

„Ogniwo” – Organ Związku Zawodowego Nauczycieli Szkól Średnich. 
„Oświata” – Czasopismo skierowane do środowisk robotniczych wyda-

wane przez Powszechną Uczelnię Korespondencyjną. 
„Oświata i Wychowanie” – Organ Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego pod red. m. in. Bolesława Kielskiego i Tadeusza 
Rakowskiego, wydawany w latach 1929–1939. 

„Oświata Pozaszkolna” – Kwartalnik. Biuletyn konferencji kwartalnych 
Wydziału Oświaty Pozaszkolnej MWRiOP, wydawany w Warszawie w la-
tach 1921–1923. 

„Oświata Pozaszkolna” – Miesięcznik wydawany przez Kuratorium 
Szkolne w Poznaniu. 

„Pedagogium” – Miesięcznik poświęcony sprawom seminariów nauczy-
cielskich, preparand1713 oraz kształcenia nauczycieli, wydawany w Krakowie 
w latach 1925–1932, pod red. Antoniego Mikulskiego. 

„Pokłosie Szkolne” – Miesięcznik poświęcony szkolnictwu powszechne-
mu. Organ Nauczycielskich Konferencji Rejonowych na Mazowszu Płockim. 
Wydawany w Płocku w latach 1928–1934, pod red. Adolfsa Bandasa. 

„Polonista” – Dwumiesięcznik, organ Towarzystwa Polonistów RP 
poświęcony sprawom nauczania języka polskiego, wydawany w latach 
1930–1939.

„Polska Macierz Szkolna” – Miesięcznik Polskiej Macierzy Szkolnej, 
poświęcony sprawom oświaty i wychowania. Pod red. Józefa Stamlera, 
wydawany od 1917do 1921 roku w Warszawie. 

1713 W dwudziestoleciu międzywojennym – kurs wstępny do seminarium nauczycielskiego.
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„Polska Oświata Pozaszkolna” – Dwumiesięcznik, pismo poświęcone 
sprawom oświaty dorosłych. Przedstawia także dane o ruchu oświatowym 
w Polsce, za granicą oraz przegląd literatury. Redaktor Eustachy Nowicki. 
Wydawca Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych pod red. 
Aleksandra Patkowskiego, wydawany w Warszawie w latach 1924–1934. 

„Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” – Wydawany w latach 
1909–1912. 

„Praca” – Miesięcznik poświęcony pracy społecznej, oświatowej i zawo-
dowej nauczycieli. Organ Oddziału ZPNSP w Węgrowie i Ostrołęce, pod 
red. Czesława Wycecha. Wydawany od 1922 roku. 

„Praca Nauczycielska” – Czasopismo poświęcone sprawom pedagogicz-
no-dydaktycznym i zawodowym: organ Związku Zawodowego Nauczycieli 
Średnich Szkół Żydowskich w Polsce. Wydawane w Warszawie w latach 
1929/30–1935/36. 

„Praca Oświatowa” – Miesięcznik poświęcony zagadnieniom prak-
tycznym pracy społeczno-oświatowej. Wydawany przez Instytut Oświaty 
Dorosłych (oraz Instytut Teatrów Ludowych, Poradnię Biblioteczną i Po-
wszechny Uniwersytet Korespondencyjny), wydawany w Warszawie w la-
tach 1938–1939, pod red. Antoniego Konewki. 

„Praca Szkolna” – Dodatek miesięczny do „Głosu Nauczycielskiego” 
poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką 
szkolną. Organ Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wydawany 
w Warszawie w latach 1923–1939, redagowany przez Z. Nowickiego, St. 
Nowaka, M. Librachową i in. 

„Praca w Klasach Łączonych” – Organ ZNP wydawany w latach 1933–1937. 
„Przedszkole” – Miesięcznik. Organ Sekcji Wychowawczej Przedszkoli 

ZNP, wydawany w Warszawie w latach 1934–1939. 
„Przegląd Akademicki” – Czasopismo poświęcone sprawom nauki 

i szkolnictwa akademickiego, wydawane w Warszawie latach, w latach 
1921–1923 (9 razy w roku). 

„Przegląd Humanistyczny” – Kwartalnik naukowy i pedagogiczny 
wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
z pomocą MWRiOP, wydawany w Warszawie pod red. Wiktora Wąsika 
w latach 1922–1925, wznowiony w latach 1930–32 we Lwowie pod red. 
Ryszarda Gansinca. 

„Przegląd Nauczycielski” – Organ ZNP okręgu lwowskiego, wydawany 
w latach 1933–1934; 

„Przegląd Oświatowy”* – Miesięcznik, a następnie dwumiesięcznik To-
warzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu poświęcony sprawom oświato-
wym i kulturalnym. Stanowił kontynuację czasopisma „Czytelnie Ludowe” 
(1906–1909). Redaktor naczelny A. Lisiecki. Poznań 1910–1939. 

„Przegląd Pedagogiczny”* – Kwartalnik Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych i Średnich, wydawany w Warszawie w latach 1922–1925. 
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„Przegląd Powszechny” – Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, 
kulturalnym i społecznym ks. Jezuitów. Wydawany w Krakowie do 1936 
roku, następnie do 1939 roku w Warszawie. 

„Przegląd Warszawski” – Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce 
i nauce, wydawany w Warszawie w latach 1921–1939. 

„Przewodnik Oświatowy”* – Wydawany przez Towarzystwo Szkoły 
Ludowej w Krakowie w latach 1901–1939. 

„Przewodnik Oświatowy” – Miesięcznik, organ Towarzystwa Szkoły 
Ludowej poświęcony sprawom oświaty pozaszkolnej i narodowego wy-
chowania ludu polskiego, wydawany w Krakowie w latach 1907–1939, 
pod red. Mariana Stępowskiego i Andrzeja Nowaka. 

„Przewodnik Pracy Społecznej” – Miesięcznik – organ ZNP, wydawany 
w Warszawie w latach 1934–1935 i 1938–1939 – jako kontynuacja czaso-
pisma „Polska Oświata Pozaszkolna”. 

„Przyjaciel Szkoły” – Dwutygodnik nauczycielstwa polskiego wyda-
wany i redagowany przez Leonarda Borkowskiego w Poznaniu w latach 
1922–1939. Czasopismo omawiało zagadnienia pedagogiczne, przykłady 
lekcji oraz zamieszczało artykuły głównie z dydaktyki. 

„Rocznik Pedagogiczny” – Wydawany staraniem i pod red. Samuela 
Dicksteina. Seria I wychodziła od 1881 roku, seria II – od 1921 roku. 

„Rocznik Pedagogiczny” – Poświęcony sprawom publicznego szkolnic-
twa powszechnego na terenie Poznania, wydawany pod red. Władysława 
Serczyńskiego. Ukazał się tylko jeden rocznik 1933/34. 

„Rocznik Wołyński” – Wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu 
Okręgu ZNP. Czasopismo wychodziło w latach 1030–1935 pod red. Jakóba 
Hoffmana. 

„Rodzina” – Miesięcznik (10 numerów w roku). Wydawnictwo społecz-
no-wychowawcze, pod red. St. Grabińskiego i M. Sadzeniowskiej, wyda-
wane w Warszawie w latach 1921–1923. 

„Rodzina i Szkoła” – Miesięcznik poświęcony wychowaniu dziecka 
w domu, w szkole i w środowisku, wydawany w Warszawie w latach 
1935–1939 pod red. Janiny Redznerowej. 

„Ruch Pedagogiczny”* – Miesięcznik, dodatek do „Głosu Nauczycielstwa 
Ludowego”, poświęcony sprawom wychowania i nauczania. Wydawa-
nyprzez Krajowy Związek Nauczycieli Ludowych w Krakowie w latach 
1912–1939, pod red. H. Rowida. 

„Samorząd Szkolny” – Miesięcznik. Organ Komisji Zjazdów Rad Szkol-
nych. Pismo mające na celu obronę idei samorządu szkolnego, wydawa-
ne w Warszawie w latach 1929–1932. Stanowiło kontynuację czasopisma 
„Komunikat Komisji Zjazdów Rad Szkolnych”. Redaktor Józef Zawadzki. 

„Scena Oświatowa” – Miesięczny dodatek do „Kierownika”. Zawierał 
drobne urozmaicenia na przedstawienia, zebrania, wycieczki oraz obozy. 
Wydawany w Poznaniu w latach 1935–1939. 
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„Sprawy Nauczycielskie” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone spra-
wom organizacyjno-pedagogiczno-dydaktycznym oraz społeczno-oświa-
towym. Organ Zarządu Wileńskiego Okręgu Nauczycielstwa Polskiego 
(ZNP), wydawany w Wilnie w latach 1932–1939, pod red. Stanisława 
Dębkowskiego i A Jasińskiego. 

„Sprawy Pedagogiczne” – Dodatek do „Życia Krzemienieckiego” wyda-
wany w latach 1932–1937, pod red. K. H. Groszyńskiego. 

„Sprawy Przedszkolne” – Organ Związku Zawodowego Ochraniarek 
wydawany w 1922 roku, pod red. H. Wyżykównej. 

„Sprawy Szkolne” – Kwartalnik. Organ Związku Inspektorów Szkolnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Czasopismo poświęcone administracji szkolnej, 
nauczaniu i wychowaniu, wydawane w latach 1925–1939 w Warszawie, 
pod red. T Szczerby i J. Korneckiego. 

„Sprawy Szkolne na Śląsku” – Dodatek do czasopisma „Chowanna” 
wydawany od 1935 roku do roku 1939 w Katowicach. 

„Sprawy Szkolne Powiatu Przemyślańskiego” – Wydawane przez In-
spektorat Szkolny w Przemyślanach w 1930 roku. 

„Szkolnictwo” – Miesięcznik poświęcony sprawom wykształcenia i wycho-
wania w wieku przedszkolnym, w szkołach powszechnych, średnich ogólnych 
i zawodowych oraz wyższych. Wydawany w latach 1926–1928 w Chełmie. 

„Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” – Miesięcznik. Organ Zrzeszenia Na-
uczycielstwa Szkół Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawany w Warszawie 
w latach 1921–1934. 

„Szkolnictwo Zawodowe” – Miesięcznik. Organ Zarządu Głównego Sekcji 
Nauczycieli Szkół Zawodowych Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 
Czasopismo w latach 1927 do 1932 wydawane w Katowicach, następnie 
w Warszawie. (Ukazywało się do 1939 roku). 

„Szkolnictwo Zawodowe” – Miesięcznik. Organ Sekcji Szkolnictwa Za-
wodowego ZNP, wydawany w latach 1935–1939.

„Szkoła”* – Organ Towarzystwa Pedagogicznego, później Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych, wydawany 
we Lwowie w latach 1868–1939. 

„Sternik” – Dwutygodnik dla młodych. Wydawany w Warszawie w latach 
1929–1931. „Szkolnictwo i Oświata Rolnicza” – Miesięcznik, organ Zrze-
szenia Nauczycieli Szkół Gospodarstwa Wiejskiego, wydawany w latach 
1921–1934. 

„Szkoła Powszechna” Kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom 
wychowania i nauczania szkolnego oraz kształceniu nauczycieli, wydawany 
nakładem Ministerstwa WRiOP w Warszawie w latach 1920–1928. 

„Szkoła Pszczyńska” – Kwartalnik poświęcony wychowaniu i pracy 
społecznej: organ Oddziału Powiatowego ZNP, wydawany w Pszczynie 
w 1934 roku. 
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„Szkoła Rolnicza”– Czasopismo Komisji nauczycielstwa Szkół Rolniczych 
Związku nauczycielstwa Polskiego, wydawane w Warszawie w latach 
1936–1938. 

„Szkoła Śląska” – Organ Śląskiego Stowarzyszenia Chrześcijańsko-
-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce. Wydawany 
w Katowicach od 1922 do r.1926, od 1927 do 1933 w Cieszynie, od 1934 
ponownie w Katowicach. 

„Szkoła Specjalna” – Kwartalnik poświęcony sprawom wychowania 
i nauczania upośledzonych: organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy 
Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wydawany w Warszawie 
w latach 1924/25–1938/39. 

„Szkoła i Wiedza”– Miesięcznik poświecony praktyce szkolnej oraz 
samokształceniu nauczycieli szkól powszechnych, wydawany we Lwowie 
w latach 1926/27 i 1927/28. 

„Szkoły Akademickie” – organ Stałej Delegacji Zrzeszeń i Związku Pro-
fesorów Szkół Akademickich w Polsce, wydawany w latach 1927–1930. 

„Szkoły Wyższe” – organ Sekcji Szkół Wyższych ZNP, wydawany w la-
tach 1935/36 – 1938/39. 

„Szkoła Dokształcająca Zawodowa” – Miesięcznik ZNP, wydawany 
w latach 1933–1939. 

„Szkoła Zawodowa” – miesięcznik, organ Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkól Zawodowych, wydawany w Poznaniu w latach 1926–1935. 

„Śpiew w Szkole” – Miesięcznik, organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpie-
wu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezentował pomysły, zdarzenia 
i idee z dziedziny wychowania muzycznego w Polsce. Wydawany w War-
szawie w latach 1933–1939, pod red. Karola Hławiczka. 

„Teatr w Szkole” – Wydawany przez ZNP w latach 1934–1939 w Warsza-
wie. Pismo zajmowało się zagadnieniami teatru dzieci i młodzieży w ścisłej 
łączności z praktyką nauczania i wychowania w szkole. Redaktorzy Jędrzej 
Cierniak i Henryk Ładosz. 

„Uroczystości w Szkole”– Wydawnictwo Związku Nauczycielstwa pol-
skiego. Kwartalnik, zawierający materiały na uroczystości szkolne. Uka-
zywał się nieregularnie od 1937 do 1939 roku. Dodawany bezpłatnie dla 
prenumeratorów „Płomyka”, „Płomyczka” lub „Małego Płomyczka”. 

„Wiadomości z Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce” – Organ 
Lwowskiej Podkomisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa 
w Polsce. Lwów, t. 1, 1921/22.

„Wiadomości Nauczycielskie” – Pismo poświęcone sprawom szkoły 
i nauczycielstwa, wydawane w latach 1937–1939 w Warszawie. 

„Wieczory Świetlicowe” – Wydawnictwo Polskiego Związku Teatrów 
i Chórów Ludowych w Brześciu – poświęcone zajęciom praktycznym 
w świetlicy. Wydawane w Brześciu w latach 1936–1938. 
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„Wiek Szkolny” – Dwutygodnik dla rodziców i wychowawców, wyda-
wany w latach 1929–1930 w Warszawie. 

„Wychowanie Fizyczne w Szkole” – Miesięcznik, organ Sekcji Nauczy-
cielstwa Wychowania Fizycznego Związku Nauczycielstwa Polskiego, wy-
dawany w Warszawie w latach 1933–1939, pod red. Feliksa Frankiewicza. 
„Wychowanie i Życie” – Dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania 
i oświaty, wydawany w latach 1926–1927 w Warszawie. 

„Wychowanie i Życie” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone zagadnie-
niom wychowania i oświaty, wydawane w Warszawie w latach 1926–1927. 

„Wychowanie Nowoczesne” – Miesięcznik. Organ Towarzystwa Zwo-
lenników Nowoczesnego Wychowania, wydawany w Warszawie w latach 
1927–1928, pod red. J. Hellmanna. 

„Wychowanie Przedszkolne” – Miesięcznik. Czasopismo poświęcone 
sprawom wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Organ Towarzystwa 
Wychowania Przedszkolnego, wydawany w Warszawie w latach 1925–1939. 

„Wychowanie w Domu i w Szkole” – Miesięcznik. Czasopismo pedago-
giczne. Wydawane w miejsce „Spraw Szkolnych” (od 1908 roku). „Sprawy 
Szkolne” były kontynuacją „Przeglądu Pedagogicznego”. 

„Wychowawca” – Kwartalnik Związku Zawodowego Wychowawców, 
wydawany w latach 1928–1934 ( w 1928 roku w Pruszkowie, od 1929 
w Warszawie). 

„Zagadnienia Przedszkolne i Wychowawcze”– Kwartalnik, a następnie 
miesięcznik. Organ Związku Polskiego Nauczycielstwa Przedszkoli i Wycho-
wawców. Czasopismo poświęcone sprawom zawodowym i organizacyjnym, 
wydawane w Warszawie, w latach 1926–1927. 

„Zagadnienie Wychowawcze” – Pismo zawierające artykuły i informacje 
zawodowe dla nauczycieli religii mojżeszowej, wydawane w Warszawie 
w 1934 roku. Wydawca: Związek Nauczycieli Religii Mojżeszowej. 

„Zrąb” – Organ sanacyjnego Towarzystwa Kultury i Oświaty („Zrąb”), 
wydawany od 1930 do 1939 roku. Zamieszczał artykuły z zakresu peda-
gogiki ogólnej, teorii wychowania i dydaktyki. Na jego łamach krystali-
zowały się teoretyczne podstawy sanacyjnego ideału wychowawczego. 
W pierwszych latach istnienia tego pisma ton nadawał mu jego twórca, 
Janusz Jędrzejewicz. 

„Życie Nauczycielskie” – Miesięcznik, organ Zawodowego Zrzeszenia 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych RP, wydawany w Warszawie w latach 
1926–1939. 

„Życie Szkolne” – Miesięcznik pedagogiczno-społeczny, poświęcony na-
uczycielskim konferencjom rejonowy i w ogóle sprawom samokształcenia 
nauczycieli. Wydawany przez ZNP we Włocławku, w latach 1922–1939, 
pod red. m. in. Walerego Nowickiego. 
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Periodyki dziecięce i młodzieżowe 

„Cześć Marji” – Miesięcznik Związku Sodalicji Marjańskich żeńskich Szkół 
Średnich w Polsce wydawany w latach 1923–1926 w Tarnowie, od 1926 
do 1934 w Poznaniu od 1934 w Krakowie. 

„Drużyna” – Dwutygodnik ilustrowany o charakterze wychowawczym, 
społecznym, literackim i oświatowym. Wydawany przez Związek Kółek 
Rolniczych (1918); Związek Młodzieży Wiejskiej (od 1918 nr. 32); Związek 
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” (od 1925). Wydawany w Warszawie 
w latach 1918–1927. 

„Drużyna Mateczki” – Czasopismo Związku Mariawickich Dzieci Szkol-
nych, wydawane w Płocku w 1934 roku. 

„Dziś i Jutro” – Pismo dla młodzieży żeńskiej (Kraków 1925–1937), wyda-
wane przez Zakład Naukowy Urszulanek w Krakowie w latach 1925–1937. 

„Gromada” – Miesięcznik czerwono-harcerski. Wydawany przez radę 
Krajową Czerwonego-Harcerstwa TUR i Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w latach 1930–1939. 

„Harcerz” – Miesięcznik młodzieży polskiej wydawany przez Naczelny 
Inspektorat Związku Harcerstwa Polskiego, w Warszawie od roku 1919 do 
1937 (Później „Zagończyk” wydawany w Poznaniu 1937–1939). 

„Harcmistrz”– Organ Urzędowy Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnego 
Inspektoratu Harcerskiego, wydawany w Warszawie w latach 1917–1933 
(od roku 1934 „Harcerstwo”). 

„Harcerstwo” – Organ Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego, 
wydawany w Warszawie w latach 1934–1939. 

„Filomata” – Miesięcznik wydawany we Lwowie w latach 1929–1939. 
Pismo dla młodzieży propagujące kulturę humanistyczną. 

„Filomata. Brodnica” – Pisemko młodzieży GTM [Gimnazjalnego Towa-
rzystwa Filomatów] wydawane w Brodnicy w latach 1922–1923. 

„Filomata. Sosnowiec” – Pismo młodzieży szkolnej przy „Kole Samopo-
mocy” Pierwszego Państwowego Gimnazjum im. St. Staszica wydawane 
w Sosnowcu w 1926 roku. 

„Filomata Zdołbynów” – Miesięcznik młodzieży Gimnazjum Państwowego 
im. A. Mickiewicza w Zdołbunowie wydawany w Zdołbynowie w 1927 roku.

„Iskry” – Tygodnik dla młodzieży wydawany w latach 1923–1939 
w Warszawie nakładem Książnicy Polskiej Towarzystwa nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych. 

„Junak. Drohybycz” – Biuletyn klubowy WCSK „”Junak” wydawany 
w Drohybyczu w latach 1938–1939. 

„Junak. Katowice” – Czasopismo ochotniczych drużyn roboczych wy-
dawane w Katowicach w latach 1934–1936. 
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„Junak. Poznań” – Tygodnik ilustrowany: organ Wojewódzkich Komi-
tetów WFiPW Poznań-Toruń wydawany w Poznaniu w latach 1929–1931. 

„Junak. Poznań” – Tygodniowy dodatek do „Dziennika Poznańskiego” 
wydawany w Poznaniu w 1934 roku. 

„Junak. Toruń” – Organ Pomorskiego Wojewódzkiego Komitetu Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wydawany w Toruniu 
w 1928 roku. 

„Junak. Warszawa” – Pismo dla młodzieży wydawane w Warszawie 
w 1922 roku. 

„Junak.Warszawa” – Organ młodzieży junackiej: dodatek do „Drużyny” 
wydawany w Warszawie w 1926 roku. 

„Junak. Warszawa” – Pismo Komendy Głównej Junackich Hufców Pracy 
wydawane w Warszawie w latach 1937–1939. 

„Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” – Czasopismo członków Zarzą-
du Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Poznaniu, wydawane w latach 
1922–1939. 

„Kuźnia Młodych” – Czasopismo młodzieży szkolnej wydawane w latach 
1931–1936 w Warszawie – później „Nowa Kuźnia” – Miesięcznik młodzieży 
szkół średnich wydawany w Warszawie w 1937 roku. 

„Mały Gość Niedzielny Poświęcony Dziatwie Polskiej”– (1928–1932) 
ilustrowane pismo dla dzieci, dodatek do „Gościa Niedzielnego”. 

„Mały Przegląd” – Pismo dla dzieci i młodzieży. Tygodniowy dodatek 
do „Naszego Przeglądu” wydawany w Warszawie w latach 1926–1938. 

„Mały Przewodnik” – Dodatek dla młodzieży do „Przewodnika Katolic-
kiego” wydawany w Poznaniu w latach 1930–1939. 

„Mały Przyjaciel” – Dodatek dla młodzieży do katolickiego tygodnika 
„Nasz Przyjaciel wydawany w Wilnie w latach 1937–1938. 

„Młoda Myśl Ludowa” – Czasopismo ukazało się po raz pierwszy w 1924 
roku jako organ Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Do 1930 roku 
było wydawnictwem raczej okolicznościowym, dopiero w 1932 roku stało się 
czasopismem, miesięcznikiem poświeconym sprawom ruchu ludowego. 

„Młoda Polka” – Pismo adresowane do młodzieży żeńskiej, wydawane 
w Poznaniu w latach 1920–1939, pod red. Zofii Ozdowskiej. 

„Młoda Polska” – Dwutygodnik krytyczny młodzieży, wydawany w War-
szawie w 1922 roku. 
1936 – podtytuł „Bój z bolszewizmem”: miesięcznik poświęcony zagadnie-
niom walki z komunizmem 
1937–1939 – miesięcznik ideowo polityczny Związku Młodej Polski. 

„Młody Las” – Miesięcznik dla młodzieży. Pismo Krucjaty Eucharystycz-
nej: wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, wydawane w Krakowie w latach 
1938–1939. 

„Młody Las” – Pismo Gimnazjum Państwowego im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, wydawane w Warszawie w latach 1932–1939. 
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„Młodzież Katolicka” – Kwartalnik katolickiej Młodzieży Akademickiej, 
wydawany w latach 1932–1939 w Warszawie. (od 1933 dwumiesięcznik, 
od 1936 miesięcznik). 

„Młodzież Sobie” – Miesięcznik społeczno-literacki polskiej młodzieży 
szkolnej wydawany przez Związek Towarzystw Tomasza Zna (1920, Po-
znań). 

„Młodzi Idą” – Organ prasowy Centralnego Wydziału Młodzieży PPS 
wydawany od października 1936 do sierpnia 1939. 

„Młody Zawodowiec”– Czasopismo dla młodzieży średnich szkół za-
wodowych. Pismo Sekcji Szkolnictwa Zawodowego i Sekcji Szkolnictwa 
Dokształcającego Związku Nauczycielstwa Polskiego wydawany w latach 
w 1925–36 w Warszawie. 

„Młodzież z Podlasia” – Pismo młodzieży szkolnej gimnazjów państwo-
wych: żeńskiego im. Em. Plater i męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej 
Podlaskiej, wydawany w latach 1922–19351714. Biała-Podlaska 1922–1935. 
Źródło informacji dla młodzieży Podlasia o zainteresowaniach naukowych, 
kulturalnych i literackich młodzieży gimnazjalnej tego okresu. Urozma-
icano je prozą i poezją pisaną przez młodzież. W piśmie istniały działy: 
regionalny, ideowo-wychowawczy, artystyczny, humorystyczno-kronikarski 
i szaradowy. 

„Moje Pisemko” – Dodatek do „Szkoły Niedzielnej” wydawany w War-
szawie w 1938 roku. Redaktor Maria Buyna-Arctowa. 

„Obóz Młodych” – Pismo Organizacji Młodzieży Pracującej (OMP) wy-
dawane w Warszawie w latach 1933–1938. 

„Ogniwa” – Czasopismo międzyszkolne wydawane w Bydgoszczy w la-
tach 1934–1939. Redagowane przez młodzież. W skład Rady Programowej 
wchodzili bydgoscy nauczyciele szkół średnich. 

„Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – wydawany 
w Wilnie w 1926 roku. 

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Pińskiej” – wydawany 
w Pińsku w 1931 roku. 

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomierski-Radomskiej” 
– wydawany w Radomiu w latach 1928–1930. 

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej” Diecezji Podlaskiej” – 
Wydawany w Siedlcach w 1927 roku. 

„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Częstochowie” – wy-
dawany w Częstochowie w 1931 roku. 

„Okólnik Związku Młodzieży w Łomży” – wydawany w Łomży w 1926 
roku.„Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – wydawany 
w Tarnowie w latach 1924–1926. 

1714 Por. Z. Marciniak, Życie szkolne bialskich gimnazjalistów okresu międzywojennego na 
łamach czasopisma „Młodzież z Podlasia”, „Rocznik Bialskopodlaski” 1994, t. II, s. 93–110.
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„Okólnik Związku Młodzieży Polskiej Męskiej” – wydawany w Płocku 
w latach 1928–1932. 

„Orlęta” – Czasopismo Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie wydawane 
we Lwowie w latach 1928–1939. 

„Płomyk” – Dwutygodnik dla dzieci i młodzieży wydawany w Warsza-
wie w latach 1917–1939. 

„Płomyczek” – Dodatek do „Płomyka” (od 1919 roku) – dwutygodnik dla 
młodszej dziatwy. „Płomyczek” – Tygodnik dla starszych dzieci wydawany 
w Warszawie w roku szkolnym 1937/38 i 1938/39. 

„Pokolenie. Lwów” – Pismo młodzieży szkół średnich wydawane we 
Lwowie w roku szkolnym 1937/38. 

„Poranek” – Tygodnik dla starszych dzieci wydawany w Warszawie 
w latach 1937/38 i 1938/39, pod red. Janiny Porazińskiej. 

„Poziomy” – Kulturalno-społeczne pismo młodych wydawane w War-
szawie w latach 1918–1939. 

„Przyjaciel Młodzieży” – Dodatek dla młodych czytelników „Zorzy”, 
wydawany w Warszawie w latach 1928–1929. 

„Przyjaciel Młodzieży. Bydgoszcz” – Dodatek dla młodzieży do „Zwia-
stuna Wiecznej Ewangelii”, wydawany w Bydgoszczy w 1937 roku. 

„Przyjaciel Młodzieży. Grudziądz” – Prawdopodobnie dodatek do czaso-
pisma „Gazeta Grudziądzka” i „Goniec Nadwiślański”, wydawany w Gru-
dziądzu w latach 1928–1938. 

„Przyjaciel Młodzieży. Kartuzy” – Pismo dla dzieci szkolnych i młodzie-
ży. Dodatek do czasopisma „Gazeta Kartuska”, wydawany w Kartuzach 
w latach 1924–1936. 

„Przyjaciel Młodzieży. Ostrów Wielkopolski” – Pismo dla młodzie-
ży wydawane nakładem: Związku Towarzystw Młodzieży w Poznaniu 
(1917–1920); Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej (od 1920); 
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej (od 1928); Katolicki Związek Młodzieży 
Męskiej (od 1934 do 1939). 

„Przyjaciel Młodzieży Rzemieślniczej” – Wydawany w Grudziądzu w 1939 
roku.

„Pod Znakiem Maryi” – Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich 
uczniów szkół średnich w Polsce. 

„Przegląd Chyrowski” – Pismo wydawane przez zakład prowadzony 
przez jezuitów w Chyrowie (Wcześniej „Kwartalnik Chyrowski”), wydawane 
w Chyrowie w latach 1923–1939. 

„Przegląd Służb Pracy” – Pismo wydawane przez Komendę Główną 
Junackich Hufców Pracy w Warszawie w latach 1937–1939. 

„Przewodnik Wiejski” – Pismo Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej 
wydawane w Krakowie w 1935 roku. 

„Scena Oświatowa” – Czasopismo Katolickiego Związku Młodzieży. 
Bezpłatny dodatek do „Kierownika Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży”. 
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Miesięcznik instruktażowy dla działaczy amatorskiego teatru religijnego, 
wydawany od 1934 roku do 1939. 

„Słonko” – Ilustrowana gazetka dla dzieci wiejskich: bezpłatny dodatek 
do „Woli Ludu” wydawany w Warszawie w 1923 roku. 

„Słonko” – Tygodnik dla dzieci wydawany w latach 1934/35–1938/39 
w Warszawie. 

„Społem” – Miesięcznik oświatowo społeczny i rolniczy. Organ Wielko-
polskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, powstałego w 1927 roku. Redakcja 
znajdowała się w Poznaniu. Ogółem wydano 87 numerów. 

„Siew Młodej Wsi” (wcześniejszy tytuł: „Siew”) – Pismo Centralnego 
Związku Młodzieży Wiejskiej. (Centralnego Związku Młodej Wsi) wydawane 
w latach 1935–1939 w Warszawie. 

„Zagończyk” – Dawniej „Harcerz” wydawany w Poznaniu w latach 
1936/37–1939. 

„Znicz” – Organ Związku Młodzieży Wiejskiej w Krakowie wydawany 
w Poznaniu w latach 1930–1939.

„Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej” – Okólnik wydawany w Lu-
blinie w latach 1923–1933 

„Życie Młodzieży” – Organ Kół Naukowych Uczniów Państwowego 
Gimnazjum im. Kopernika w Łodzi. Wydawany w Łodzi w 1931 roku, red. 
naczelny Jerzy R Tomaszewski. ce, wydawany w Zakopanem w latach 
1920/21–1938/39. 

Periodyki teatralne, artystyczne i literackie  
w których pojawiała sie problematyka  
teatrow szkolnych 

„Ateneum Wileńskie” – Czasopismo poświęcone badaniom przeszło-
ści ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydawane w Wilnie w latach 
1923–1939 przez Wydział III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, red. 
Kazimierz Chodyniecki.. 

„Dwutygodnik Literacki” – Pismo utworzone z inicjatywy Stanisława 
Witolda Balickiego w Poznaniu w 1931 roku. Po sześciu numerach wyda-
wanie pisma zostało zwieszone. 

„Miesięcznik Literatury i Sztuki” – Czasopismo literackie. Organ Komisji Arty-
stycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wydawane w Warszawie od 1934 
roku do 1936 roku. Wydawca Stanisław Machowski, red. Józef Czechowicz. 

„Pamiętnik Literacki” – Czasopismo kwartalne poświęcone historii 
i krytyce literatury polskiej. Wydawca: Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza. Redaktorzy: W. Bruchalski, B. Gubrynowicz, E. Porębowicz. 
Lwów 1902–1939. Wznowiony po II wojnie światowej. 
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„Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” – Organ Związku Teatrów 
i Chórów Włościańskich. Lwów 1908–1923. W 1924 roku nastąpiła fuzja 
tego pisma z czasopismem „Teatr Ludowy”. 

„Przegląd Warszawski” – Miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce 
i nauce, wydawany w Warszawie w latach 1921–1925. 

„Rocznik Literacki” – Wydawany przez Instytut Literacki w Warszawie 
w latach 1932–1939. 

„Salon Literacki” – Tygodnik literacko-artystyczny, wydawany w Po-
znaniu w 1922 roku. Red. nacz. Bolesław Koryewo. Po ośmiu zeszytach 
pismo zakończyło działalność. 

„Scena Lwowska” – Pismo ukazujące się w związku z ważniejszymi 
premierami teatrów miejskich we Lwowie, wydawane we Lwowie w latach 
1932–1937, red. naczelny Leopold Pobóg-Kielanowski; 

„Scena Polska” – Dwutygodnik. Organ Związku Artystów Scen Polskich. 
Wydawany w Warszawie w latach 1919–1939, red. nacz. Józef Kotarbiński; 
red. odpowiedzialny Jan Kochanowicz. 

„Strzelec i Rezerwista” – Dwutygodnik poświęcony sprawom kultu-
ralno-oświatowym Związku Strzeleckiego i Związku Rezerwistów Ziemi 
Suwalskiej, wydawany w Suwałkach w latach 1932–1934. 

„Światło” – Tygodnik ilustrowany literacki, artystyczny, społeczno-poli-
tyczny, popularno-naukowy, wydawany w Warszawie w 1920 roku, red. 
i wydawca Zygmunt Zaremba. 

„Światło” – Miesięcznik socjalistyczny, wydawany w Warszawie w latach 
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