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Filozofia dramy, socjologia dramy, antropologia dramy, pedagogika dramy – 

takie nagłówki mogłyby pojawić się na okładce książki Krystyny Pankowskiej Drama. 

Konteksty teoretyczne. Drama ujęta jest tutaj bowiem wielowymiarowo i 

interdyscyplinarnie. Publikacja ukazuje dramę w kontekstach filozoficznych, 

socjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych czy antropologicznych. 

Krystyna Pankowska jest wieloletnim praktykiem i teoretykiem dramy. 

Tworzyła podstawy dramy w Polsce i wprowadzała ją w obszarze pedagogiki. 

Zajmuje się badaniem relacji sztuki i wychowania. Jest autorką wielu publikacji na 

temat dramy i teatru, z których najważniejsze to: Współczesny teatr poszukujący 

(1986), Drama – zabawa i myślenie (1990), Edukacja przez dramę (1997), 

Pedagogika dramy (2000).  

W najnowszej publikacji Krystyny Pankowskiej – Drama. Konteksty 

teoretyczne, drama ujęta jest wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, o czym może 

świadczyć chociażby wielość drugich i trzecich imion nadanych dramie przez autorkę 

oraz wielość definicji dramy pojawiających się na stronach publikacji. Drama 

przedstawiana jest więc przez Pankowską, jako drama edukacyjna, wewnętrzna 

drama naturalna, drama społeczna,  czy drama stosowana. Drama definiowana jest z 

punktu widzenia pedagogiki, jako drama edukacyjna, polegająca na odgrywaniu w 

rolach sytuacji, w których uczestnicy, pozostając w określonej konwencji zachowują 

się tak, jakby znajdowali się w innym kontekście i wchodzili w nowe interakcje 

interpersonalne. Drama jest rozumiana zarówno jako metoda, jak i doświadczenie 

oraz jako długotrwały proces, wymagający czasu i cierpliwości w oczekiwaniu na jego 

efekt.  W tym kontekście autorka mówi też o wewnętrznej dramie naturalnej, o 

bezustannym próbowaniu życia w świecie wyobraźni. O przybieranych fikcyjnych 
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rolach i próbach odegrania scen z przyszłości i przeszłości. Antropologiczna definicja 

dramy określa ją, jako „swoisty sposób urzeczywistniania istoty człowieka, 

wyrażający się w nieustannej próbie życia, przebiegającej w ludzkiej psychice”1 

Zarówno wewnętrzna drama naturalna, jak i drama, jako metoda edukacyjna 

stanowi swoisty trening życia i jak pisze Pankowska trening ten spełnia co najmniej 

dwojaką rolę. Po pierwsze rozwija kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja, 

negocjacje, autoprezentacja, umiejętność pracy w zespole i inne, po drugie uczy 

samodzielnego myślenia, antycypowania i krytycznego oceniania rzeczywistości. 

Publikacja Pankowskiej to swoisty spektakl, w którym drama gra główna rolę, 

a kolejne rozdziały ukazują różne jej odsłony. W rozdziale pierwszym drama 

prezentuje się jako metoda pedagogiczna. Pankowska wskazuje na potrzebę i 

możliwości wykorzystania dramy w edukacji, widząc w niej narzędzie połączenia 

przedmiotów przyrodniczych i ścisłych z narracjami kultury. Drama ukazana jest tutaj 

również jako metoda wspierająca cztery filary edukacji Delorsa, urzeczywistniająca 

uczenie się aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie i być2 

Dalej drama występuje w roli narzędzia umożliwiającego człowiekowi aktywne i 

świadome uczestniczenie w zmianie dotyczącej własnej osoby i otaczającego ją 

bliskiego i dalekiego świata. Pankowska przywołuje wyniki badań możliwości 

edukacyjnych dramy w kontekście Kluczowych Kompetencji Lizbońskich – projekt 

DICE – Drama Improves Lisbon Key Competences in Education3. Wyniki 

przywołanych badań wskazują na istotny wpływ dramy oraz teatru edukacyjnego na 

takie obszary rozwoju indywidualnego i społecznego, jak: 

• aktywność zawodowa; 

• motywacja do kontynuowania nauki, 

• jakość kształcenia; 

• synergia między kulturą a edukacją; 

• aktywność obywatelska; 

• dialog międzykulturowy; 

                                                            
1 K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 
s.21. 
2 J. Delors (red.) Edukacja – jest w niej ukryty skarb, UNESCO, Warszawa, 1998. 
3 Raport DICE: Kto rzuca kostką?, A. Cziboly (red.), wyd. polskie: A. Jagiełło‐Rusiłowski (red.), tłum. M. 
Drzewiecka, Fundacja Rozwoaju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. 
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• kreatywność i innowacyjność w różnych sferach życia. 

Zdaniem Pankowskiej, jedną z najistotniejszych zasług badaczy jest 

zdemaskowanie instrumentalnych funkcji pragmatycznie pojmowanych kompetencji 

kluczowych, które mają głównie na celu wykształcenie sprawnie działającego 

pracownika, pozostawiając na dalekim planie potrzeby samorealizacyjne człowieka. 

Pankowska wysuwa tutaj postulat konieczności wprowadzenia zawodu 

„nauczyciela dramy”, wyprowadzenia dramy z niszy metod i zajęć dodatkowych, 

będących ozdobą i sposobem uatrakcyjnianie zajęć. Efektywność dramy, 

potwierdzona prowadzonymi na szeroką skalę międzynarodowymi badaniami daje, 

zdaniem Pankowskiej, solidne podstawy do uznania metody ważnym narzędziem 

realizacji nowych zadań edukacyjnych, związanych z takimi zagadnieniami, jak 

antycypacja przyszłości, kult ciała w kulturze współczesnej, infantylizacja dorosłych i 

umiejętności społeczne, przekraczanie progu dorosłości, wirtualizacja rzeczywistości. 

Pankowska przyznaje, iż przedstawione przez nią problemy nie stanowią zamkniętej 

listy nowych zadań dla edukacji. Kryterium wyboru stanowi tutaj użyteczność dramy, 

jako metody umożliwiającej rozwiązanie pewnych problemów związanych z danym 

zagadnieniem. We wskazanych obszarach autorka widzi niekwestionowane walory i 

możliwości dramy. 

Rozdział drugi mówi o narodzinach dramy. Tutaj Krystyna Pankowska stawia dwa 

pytania: Kto wymyślił dramę edukacyjną? oraz: Skąd wzięła się drama, jako forma 

ludzkich zachowań?. Pierwsze pytanie odnosi się do prekursorów dramy, jako 

metody edukacyjnej; odpowiedzi na drugie pytanie Pankowska poszukuje na gruncie 

antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej, teatrologii, a także teorii literatury. 

W rozdziale trzecim drama ukazana jest jako uzdolniona aktorka, która rozgrywa 

niezliczoną liczbę ról, pozostając jednocześnie sobą – „bycie człowiekiem” jest rolą 

podstawową, punktem wyjścia i dojścia wszystkich pozostałych ról. Rola jest 

zdaniem Pankowskiej podstawowym nośnikiem treści i problemów analizowanych w 

dramie. Jest kształtowana na wzór autentycznych ról życiowych. Autorka przywołuje 

tutaj teorię ról społecznych Floriana Znanieckiego4, czy teorię dramaturgiczną 

                                                            
4 F. Znaniecki, Pojęcie roli społecznej, w: J. Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986. 
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Ervinga Goffmana5. Wejście w różne role społeczne jest, zdaniem Pankowskiej, 

podstawą dramy jako metody edukacyjnej. W dramie, podobnie jak w teorii ról 

społecznych, wykorzystywane są różnego rodzaju interakcje między ludźmi. Drama 

jest więc pewna analogią życia, z tą jednak różnicą, że w życiu interakcje te są 

często przypadkowe i niekontrolowane, w dramie natomiast można zaplanować 

sytuacje, problemy i rozwijać określone umiejętności, budować postawy. Pankowska 

przytacza tutaj wyniki badań P.G. Zimbardo6, który uważa wchodzenie w fikcyjne role  

za skuteczny sposób przezwyciężania nieśmiałości. Zimbardo stwierdza, że jednym 

ze sposobów nakłonienia ludzi nieśmiałych do zrobienia czegoś, na co nigdy by się 

nie odważyli, jest namówienie ich na odegranie tego „na niby”. Wówczas to nie oni 

sami, ale fikcyjna postać poddawana jest ocenie. Jest to swego rodzaju 

bezpieczeństwo próbowania różnorakich ról w dramie, a dzięki temu podejmowanie 

ryzyka. Szczególnie odgrywanie ról nowych, nietypowych dla danej osoby, powoduje 

zmiany w jej postawach i wartościach. Pankowska zwraca tutaj uwagę na role 

niebezpieczne, które mogą stać się narzędziem zła w niewprawnych czy 

nieodpowiedzialnych rękach. Powraca tutaj problem nauczyciela dramy, jego wiedzy 

i umiejętności i konieczności sformalizowania zawodu. 

Drama stanowi, zdaniem Pankowskiej, edukacyjny model sytuacji i zachowań 

społecznych. Temu zagadnieniu autorka poświęca kolejny rozdział pracy. W dramie 

budowany jest zawsze fikcyjny świat, w którym uczestniczą autentyczni ludzi, 

wchodząc w prawdziwe relacje interpersonalne. Teoria dramy pozostaje zatem w 

ścisłych związkach z socjologicznymi teoriami interakcjonizmu. Pankowska poddaje 

analizie związki podstawowych pojęć interakcjonizmu z dramą, analizując interakcje 

społeczne w dramie, partnerów tychże interakcji, specyfikę komunikacji w dramie, a 

także procesy konstruowania znaczeń. 

W rozdziale piątym drama przyjmuje postać hazardzistki, świadomej toczonej 

przez siebie wielowarstwowej gry. Pankowska nawiązuje tutaj do analizy 

transakcyjnej, stwierdzając, że drama to nie tylko role, ale też role w grach, w które 

grają ludzie, uświadamianych bądź nie, z jawną bądź ukrytą motywacją. 

                                                            
5 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner‐Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, 
Warszawa 1981. 
6 P.G. Zimbardo, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?, tłum. A. Sikorzyńska, PWN, Warszawa 1994, s. 
209. 
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Prowadzenie dramy w konwencji analizy transakcyjnej pokazuje jej możliwości w 

procesie destrukturalizacji obrazu rzeczywistości, jego analizy i interpretacji. 

W kolejnym rozdziale drama Pankowskiej przegląda się w zwierciadle i próbuje 

odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem? Krystyna Pankowska wskazuje tutaj na 

możliwości dramy w budowaniu własnej tożsamości, wskazując na trudności, jakie 

może napotkać współczesny człowiek w tym procesie „dzisiejsze problemy z 

tożsamością polegają między innymi na tym, że jednostka nie zadaje sobie pytania:  

„Kim naprawdę jestem?”. Pytanie to zastępowane jest innym: „Jakie role odgrywam i 

jaki jest mój image?”. Natomiast drama, w której – paradoksalnie – pojawiają się role 

i image, prowadzi właśnie do odpowiedzi na pytania najważniejsze dla tożsamości: 

Kim byłem? Kim jestem dziś? Kim chcę być w przyszłości?” 7 

Odrębny rozdział poświęca Pankowska narracyjnemu charakterowi dramy, 

przytaczając słowa MacIntyre’a, twierdzącego, że „nigdy nie jesteśmy niczym więcej 

(a czasem nawet mniej) niż współautorami naszych własnych narracji.”8 Pankowska 

przytacza tutaj spojrzenia na narrację z punktu widzenia filozofii, psychologii, 

antropologii i pedagogiki. Poddaje analizie dramową narrację, która jest niepokorna, 

manipuluje czasem, przestrzenią, daje pole do interpretacji i negocjacji. 

Pankowska poddaje analizie także język dramy, jego kontekstualność, strukturę i 

funkcje. Kolejny rozdział pracy dotyczy bowiem zachowań językowych w dramie i 

skoncentrowany jest na dwóch zasadniczych kwestiach: roli języka w procesach 

poznawczych oraz roli języka w sytuacjach społecznych. Język w dramie jest 

ujmowany przez Pankowską jako funkcjonalne narzędzie komunikowania, 

rozpatrywane z punktu widzenia pragmatyki językowej czy lingwistyki 

antropologicznej. „Drama bazuje na strukturze społecznie skontekstualizowanych 

znaczeń, a zarazem kreuje określoną strukturę znaczeń. Między jej uczestnikami w 

rolach zachodzi nieustanny dialog”9 

Czy drama to zabawa? Czy drama to fikcja? pyta Pankowska poruszając 

problematykę zabawy i fikcji. Pankowska rozważa zabawę w ujęciu rozwojowym, 

jako sposób myślenia i urzeczywistniania swoich myśli szczególnie we wczesnych 
                                                            
7 K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, dz.cyt., s.131‐132. 
8 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1996, 
s.381, za: K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, dz. cyt.,s.138. 
9 K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, dz. cyt., s.175. 
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etapach rozwoju. Fikcja z kolei stanowi ramę dla zaprojektowanych działań i 

umożliwia istnienie światów równoległych, dających osobom uczestniczącym w 

dramie możliwość  życia zwielokrotnionego. Dramowa rola i dramowa historia 

zawiera pierwiastki fikcyjne ale oparta jest na elementach biografii uczestnika zajęć. 

Krystyna Pankowska próbuje odnaleźć podstawy teoretyczne dramy w teoriach z 

dziedziny socjologii, psychologii i psychoterapii. Sięga do problematyki schematów 

poznawczych, narracji, skryptów i scen. Dokonuje porównania dramy z metodą 

biograficzną oraz psychodramą. 

Na zakończenie Krystyna Pankowska zadaje pytanie: Czy drama ma przyszłość?. 

Odpowiedzią na to pytanie jest treść publikacji, wielość zagadnień teoretycznych i 

problemów praktycznych znajdujących swoje odzwierciedlenie czy rozwiązanie w 

dramie. Pankowska stwierdza, że zaprezentowane przez nią podejście stanowi 

kolejny krok w poszukiwaniach metodologicznej tożsamości teorii dramy. Widzi także 

miejsce dla dramy w praktyce edukacyjnej, wskazując na jej walor bezpośredniej 

interakcji międzyludzkiej. Wskazuje także na rozwój dramy w Polsce, szczególnie 

dramy stosowanej, dążącej do osiągnięcia zamierzonych zmian społecznych. 

Drama. Konteksty teoretyczne to publikacja bogata, wieloaspektowa i 

interdyscyplinarna. Pokazuje zmianę albo przemianę dramy, wywodzącej się z teorii 

wychowania estetycznego, a wkraczającej w obszary pedagogiki emancypacyjnej i 

krytycznej. Wskazuje także na kierunki rozwoju dramy, a jednocześnie dziedziny 

wspierające jej rozwój. Może być więc przyczynkiem do rozszerzenia badań nad 

zjawiskiem dramy, ale też inspiracją dla poszukiwań teoretycznych a także 

praktycznych zastosowań – wzbogacenia i pogłębienia projektowanych działań 

dramowych.  
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