
PANSTWOWY TEATR 
IM. STEFANA JARACZA 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

MATURZYŚCI 

Premiera 30 kwietnia 1955 r. 



j 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 



OD AUTORA 

Sztuka moja pod tytułem „Maturzyści" jest próbą sce
nicznego ujęcia tak bardzo u nas aktualnego zagadnienia 
młodzieżowego i nie ma jakichkolwiek pretensji do tzw. „pro
gramowośd". Zamiarem moim było jedynie pokazać na przy
kładzie konkretnego wydarzenia, rozgrywającego się w kon
kretnych okolicznościach - typowe niedociągnięcia naszej 
pracy wychowawczej oraz wydobyć zasadniczy konflikt dnia 
dzisiejszego: walkę o nową moralność socjalistyczną, walkę, 
w której naszym najsilniejszym sojusznikiem powinna być sa
ma młodzież. O ile bowiem społeczeństwo słusznie niepokoi się 
jaskrawymi nieraz objawami chuligaństwa, o tyle nie zawsze 
umie dostrzec czysty, głęboko-ideowy nurt, obejmujący ogrom
ne masy młodzieży, której konflikty wypływają czesto stąd , 
że nie potrafiono, jak dotychczas, wska;zać jej sugestywnych 
wzorów godnych naśladowania, przykładów jak należy żyć, 
jak zwycięsko wychodzić ze zmagań ze wbą samym, jak wal
czyć o pełniejsze i piękniejsze życie i w jaki ideał bohatera 
wierzyć. 

Sztuka ma charakter dyskusyjny. 
Niech widz sam odpowie na pytanie: jak postąpić z moim 

bohaterem, Kazkiem Wójcikiem, kt6ry zapisał się do ZMP 
bez przekonania, aby ułatwić sobie uzyskanie „przydziału" 
na studia medyczne? Czy wyrzucić go z ZMP? Niechaj widz 
sam oceni postępowanie Leszka Biernackiego, który cisnął 
książkami w gabinecie dyrektora i na kilkanaście dni przed 
maturą uciekł ze szkoły, bo spotkała go tam krzywda. 

I zastanówmy się, czy ten Leszek Biernacki, szczery, ideo
wy chłopak zdobyłby naprawdę maturę na kursach wieczo
rowych, jak to sobie obiecywał, gdyby nie wrócił dx.> szkoły? 

Czy żal, który wyniósł ze szkQły nie ziwichnąłby gD i czy 
może zamiast pełnowartościowego cz!_owielka, nie mieli>byśmy 
jeszcze jednego chuligatna, wy.pro.dukowanegD przez nas sa
mych? 

Zastanówmy się i oceńmy w tej sztuce postawę i postępo
wanie nauczycieli, rodziców, uczniów - a jeśli chociażby 
w drobnym fragmencie widz ujrzy gdzieś siebie samegD i za
myśli się na moment - sZltu'ka spełni swoje zadanie. 
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EDWARD CSATQ 

TRZY DYGRESJE NA WSPÓŁCZESNY TEMAT 

Hist?ria literatury polskiej pamięta dwa okresy wybitnego 
roZJWO,JU sztuki dramatopisarskiej: romantyzm i pierjwsz,e 
lata dwudziestego wieku, kiedy to różne kierunki literackie 
darzyły scenę tęgimi utworami. Poza tymi okresami można 
wymienić kilka sztuk, które pełnię barw zachowały do dzi
siejszego dnia (na zawsze chyba poe:ostanie w polskim teatrze 
na przykład „Fircyik w zalotach" Zabłookiego) ale większość 
dzieł dramatycznych ongiś grywanych i popularnych, już 
takiej żywości nie posiada. Wznawianie owych utworów przez 
nasze teatry, dające w wyniku nieraz bardzo interesujące 
przedstawienia, nie zmieni niczego zasadniczego w tym ukła
dzie rzeczy; gdyż pozycja, która w szczęśliwych okoliczno
~ciach stanowić może nawet ozdobę repertuaru, nie staje się 
Jeszcze przez to podstawowym repertuarowym pokarmem. 
A więc nadal pozostają nam w rnchunku dwa okresy, które 
zrodziły piękne konstelacje dramatQpisarskie, a pomiędzy 
nimi wiele lat chudych. 
~iedy przyjrzymy się historii dramatu euroipejskiego, zau

wazymy - w innej oczywiście skali - zjawisko dość podob
ne. Dramat rozikwita raz tu, raz tam, zapisując w pamięci po
koleń kilika nazwisk świetnie błysz·ce.ących, otoczonych zaw
sze - pamiętajmy o tym - plejadą twórców mniej dziś 
znanych, ale reprezentujących ongiś doskonałe opanowanie 
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scenicznego pisarstwa; a po nich przychodzą lata posuchy. We 
Francji na przykład pomiędzy Beaumarchais i Wiktorem Hugo 
właściwie nie ma dramatopisarza, którego by świat pamiętał 
dziś i grał; a pamiętajmy, że to około czterdzieści lat, w cza
sie których historia polityczna niosła zdarz€nie za zdarze
niem: rewolucja, Napoleon, wojny, Restauracja„. czasy nad 
wyraz ciekaiwe, o których bez wątpienia współcześni sądzili, 
że godne są dramatu „na miarę epoki". . . 
Można by się zastanawiać nad przyczynami rodzącymi te 

okresy wzlotów i upadków, ale nam w tej ch'Wlili to niepo-
trzebne; wystarczy stwierdzić, że tak jest. , . 

A stv.rierdzenie to przyda się rpo to, aby we własc1wy spo
sób ustDSUilkmvać się <lo nJecieroliwych okrzyków różnych 
nerwowców wypominających minionemu dziesięcioleciu Pol
slci Ludowej, że nie zrndzilo dość wspaniałych drama~ów, 
i namawiających teatry, aby najipieirw czekały na arcydzieła, 
a dopiero kiedy się one pojawią, realizowały współczesny 
repertuar. W okrzykach tych bowiem tyle tylko jest prawdy, 
że istotnie lata te nie były u nas okresem rozkwitu drama
turgii (jak widzieliśmy, podobnie do wielu irnnych l~t); :ia
tomiast program, jaki stąd niecierpliwcy wysnuwaJą, Jest 
z gruntu fałszywy. Można by im od raz~ ?°powiedzieć, ż.: 
dramat Wiktora Hugo nie powstał przec1ez z kontvnuacJi 
poetyki osiemnastowiecznej, że nie zrodził się także ~ez żad
nych zapłodnień w głowie wielkiego romant1ka, lee~. ze p~zy
gotowywały go między innymi owe za:pomruane dz1s - i na 
pewno nie warte pamięci - tragedie i „dramy'', będące od 
początku niezbyt cenionym, ale codziennym pokarme~ pu~ 
bliczności teatralnej. A stały się takim pokarmem, poruewaz 
dramat współozesny posiada pewien walor, który p~~la 
mu bez strachu współzawodniczyć z wiele doskonalszymi dzie
łami klasyków: walor ten polega :i:a ak:1~aln?ści. Z _każdą 
sztuką , zyskującą rozległe powodzenie, dzieJ.e się .ta~, ze po
pularność swą zdabywa ona przede wszys~kll_n ~1ęk1 ak~ua~: 
ności, dzięki temu, że myśl artysty wspołdzwięczy w ]akis 
sposób z myślami odbiorców; jeśli je równoc~eśni: wyprzed~a, 
to lepiej, gdyż to zagwarantuje sztuc~ dłu~~zy zywo~: zam: 
teresowanie pTZyszłych pokoleń. Pubhczn?sc moze ~1ę c~uc 
szczęśliwa, jeśli zdarzy się jej być świadkiem na~od~m wiel: 
kiego dramatu, ale na codzień ma prawo domagac się czegos 
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znacznie skromniejszego - sztuk umiejętnie zbudowanych, 
interesujących, aktualnych. 

Z tego punktu wid~enia należy spojrzeć na walkę, jaka się 
toczy w naszym teatrze - walkę o współczesną dramaturgię 
i współczesny repertuar. 

Jeden z największych w naszej przeszłości krytyków tea
tralnych, Władysław Bogusławski (wnuk Wojciecha), zaczy
nając swoje „Siły i środki..." od stwti.erdzenia: „Pomyślny 
stan każdej sceny zawisł od trzech głównych czynników; od 
dobrego repertuaru, od dobrych aktorów, którzy by grali ten 
repertuar, i od publiczności„.", słusznie na pli.erwszym miej
scu wymienia repe..rtuair. Na ogół rozkwit teatru z.wjązany był 
z żywą twórczością dTamatyczną; gdyż twórczość sceniczna 
(reżY'serska, ak1Jorska, scenograficzna) rozwija się wówczas, 
kiedy wpływa na rozwój środowi'Ska, otaczającega teatr; 
a wpływ ten zdobyć może przede wszystkim przez ukazywa
nie nowych treści. Dlatego ze wszystkich walk, jakie się roz
grywają w naszym życiu teatralnym, ta walka - o współ
czesną dramaturr-gię - jest najbaTdziej istotna i najbardziej 
decydująca. 

Oczywiście, i w utwora1ch dawnych .pisarzy teatr szuka nur
tu aktualnego, współbrzmiącego z naszymi nurtami ideowymi 
i moralnymi. Bez przebierania Hamleta we frak, jak to czy
niono niegdyś, umiemy w historii jego i cierpieniach znaleźć 
metaforyczne odbicie wielu konfliktów, trapiących nasze po
kolenie. Ale ta.ką naiprawdę żywą aktualność mają tylko naj
większe d:zJieła klasyków, podczas gdy repertuar współczesny 
powinien być jej domeną naturalną. 

Jaka jest siła współczesnego, naprawdę aktual1nego drama
tu? Wiele świadectw w tym wz.ględ:zlie znaleźć można w hi
storii tea.tru. Przypomnijmy jedn~ ze wspomnień Konstan
tego Stanri:sławskiego o prapremieirze „Mieszczan" Gorkiego 
w carskim Petersburgu: 

„„.gubernator zrorrumiał tyle tylko, że policjanci denerwują 
publiczność swymi mundurami, obiecał przebrać ich we fraki 
zastąpić nimi bileterów. Na generalną próbę w Panajewskim 
Teatrze, gdzie odbywały się oo'Sze gościnne występy, zjechał 
cały „rządzący" Petersburg; poczynając od wielkich książąt 
ł ministrów, .przeróżni dygnitarze, oały Komitet Cenzury, 
przedstawiciele policji i inne wysokri.e osobistości z żonami 
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i rodZJinami. W samym teatrze i w ,pobliżu umieszczono ~moc
niony oddział policji, po piaicu przed teatrem jeździli koI11I1i 
żandarmi. Można było sądzić, że przygotowuje się nie gene
ralna próba, lecz generalna bitwa ... " 

Bo też rzeczywiście o W1Spółczesną dramaturgię walczymy 
nie tylko ze względu na ndą samą, ale przed€ wseystkim ze 
względu na życie, które ona ipowii.nna ksZltahować i tworzyć . 
Lepsze, piękniejsZ€ życie ... 

* 
Co się dokonało w nasizym mini.Olllym dzri.esięcioleciu w dzie

dz,inie dramatu współczesnego? Czy - jeśli już zrezygnujemy 
z niecierpliwego domagania się arcydzieł i zastosujemy skrom
niejsze, bardziiej życiQJWe kryteria - jesteśmy świadkami jego 
roizwoju, czy upadku? 

Znowu trzeiba się zastrizec, że nie ma naiwniejszego błędu, 
niż wyobrażanie sobie rozwoju dramaturgiri. jako szeregu 
wznoszących si~ w górę linii, po który-eh wspmają się poszcze
gólni pisarze. Bywa nieraz, że jakieś następne dvieło autora 
mniej jest celne i sugestywne od poprzedniiego, a mimo to 
on sam stał się w tym cwsie dojrzalszy, mądrzejszy; w ogóle 
w tych sprawach nie należy dokonywać przymia;rek zbyt 
prymttywnych, am na zbyt krótkich odcin.kaich czasu. Można 
tu mówiić tylko ogólnde ~ o pogłębianiu się pewnej proble
matyki, o sięganiu do bardziej ważkich zagadnień, o jaśruiej
szym i wyraźniejszym ukazywaniu konfliktów, które poiprzed
nio zarysowywały s.ię blardo i niejasno. Na przykład z dwóch 
01Statnich utworów Leona Kruczkowskiego, „Niemcy" wydają 
mi się wyb.itniejisze artystycizniie od „Juliusza i Ethel", choć 
ta ostat'Ilia sztuka, napIBao:ra późinrl.ej, jest świadectwem po
głębiania się pewtnych · filozoficzno...imoralnych przemyśleń pi
sarza, a równocześnie próbą nowych ipO'szulciwań formalnych. 

J eślJi te wszystkie zastrzeżenia weźmiemy pod uwagę, mo
żemy spróbować odpowiedzieć na pytainie, w jakiej dZJiedzi
nie dokonuje się w naszej dramaturgii istotny postęp. -
W tym oto, że w ogólnym obrazie powstających sztuk po
głębia się ideowy robraz naszej rzeazywistośoi, że sztukń no1we 
starają się być bardzd.ej i prawd.zawiej aktualne. Że w ukazy
waniu walki klasowej i budowy socjalizmu crnraz mniej jest 
ogólnikowej frazeologirl. 1i naiJW>nego la1kiierinicitwa, coraz mruiej 
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doraźnej dydaktyiki dla grzecznych dvieci, a coraz Wlięcej prób 
konkretnego zastanawiania się nad naszymi rzeczywistymi 
trudnościami. 

Rewolucja, jaka się w naszym życiu dokonała, zaczęła ro
dzić nowe SZituki. Festiwal Szttuk Współczesnych, zorganizo
wany w 1951 r., był przeglądem tych svtuik, często bardzo 
jeszcze nieudolnych, w inad wyraz prymitywny sposób pró
bujących zmierzyć się z no,wymi tematami. Prymitywny -
to znaczy czysto zewnętrLIDy, „delklaratyWIIly", „schematycz
ny". Najżyczliwszemu nawet widzowi uporczywie wyrywały 
się uwagi podobne do tej, którą młody filomata Miokiewicz 
opatrzył próbkę przyjaciela-romantyka: „materia jest piękna 
i interesująca ... Zdaje się jed..~ak, iż mooniej pomyślarvv7iszy, 
mógłby autor interesowniej uło~yć intrygę; w tym albowiem, 
jak jest teraz, stanie, niewiele samą rzeczą zająć zdoła". 

Od tego czasu rosną wymagania, ale i sztuki przestają być 
„produ'kcyjne", zaczynają być sztukanii „o ludziach". Ale 
jednocześnie - ponieważ sam kierunek rozwoju został wy
znaczony właściwie - nie są to sztuki o ludziach abstrakcyj
nych, o wyimaginowanych, egzotycznych problemach psycho-
1'ogioznych, lecz sZJtuki próbujące się zmierzyć z autentycz
nymi kłopo1tami ludzii budujących socjalizm, walczących o po
kój. Co autentyC'lJile, żywe, prawdziwe - musi mieć przed 
sobą perspektywy, musi prowadzić ku lepszemu. I dlatego, 
choć naszia nawa dramatuTgia znajduje się dopiero na począt
ku swej drogi, choć błądzi, p.ofyka się, a nieraz i prześlizga 
się jeszcze pomiędzy prawtlriwymi trudnościami, nie mamy 
powodów do pesymizmu. 
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MATURZYŚCI 

Maturzyści. Za kilka miesięcy oipuszczą szkolne ławki i sta
ną przed nowym, zmacznie trudniejszym egzaminem - egza
minem życia, który będzie sprawdzianem tego czy świadectwo 
dojrzałości to tylko ocena książkowej wiedzy, czy jest to rów
nież świadectwo dojrzałości politycznej i życiowej. Na egza
minie życia nie można „ściągać", wymawiać się bólem gło
wy - trudno jest bowiem pozostawać na drugie życie jak 
na drugi rok w tej samej klasie. Jak przeżyć życie: czy pło
nąć w nim, czy kopcić - mówiąc słowami Mikołaja Ostrow
skiego. Oto .pytanie nurtujące jedenastoklasistów. 

Przygotować młodzież do aktywnego życia, wytworzyć 
w młodych namiętną pasję poszukiwania prawdy i walki 
o nią, wstręt do tchórzostwa, asekuranctwa, podłości i fałszu -
oto zadania szkoły, pedagogów. A przede wszystkim organi
zacji młodzieżowej - Związku Młodzieży Polskiej. Jest to 
zadanie nieproste. Okres maturalny to okres dojrzewania 
młodzieży. W tym właśnie okresie chłopcy i dziewczęta prze
żywają wiele wewnętrznych rorterek. Chcą wiedzieć, jak 
powstał świat i życie. Następuje kryzys zaufania do wielu 
wpojonych im przez dom przyzwyczajeń i prawd. Pierwsza 
miłość - ileż radości i trosk, a zarazem ileż niepokojących 
problemów z nią związanych, dotyczących postawy moralnej , 
stosunków między ludźmi. Właściwa młodzieńczemu wiekowi 
wrażliwość umiejętnie wykrywa każdy, najmniejszy nawet 
rozdźwięk między słowem a czynem pedagoga i własnej or
ganizacji. 



Zadaniem ZMP w szkole jest walka o rzetelne twórcze 
opanowanie wiedzy, która zmienia samego c:złowieka, kształ
tuje jego pogląd na życie, rozwija paiSję ciągłych poszuki
wań. O to trzeba walczyć. Są przecież tacy uczniowie, którzy 
chyłkiem usiłują przejść z klaiSy do klaisy, operują kaipitałem 
obrotowym gotowych formułek, za którymi kryje 'się pustka 
intelektualna i naukowa. A do sławy - mówi młodym pisarz 
Pawlen:ko - prowadzi tylko· jedna droga: praca; ikto chce do 
niej dojść inną drogą ja5t pirzemyhnikiem. Z teorią „przemy
tu" własinej oooiby prz.ez życie walczyć może kolektyw 
ZMP-owski tyl!ko wtedy, kiedy rozbija pokutujące tu i ówdzie 
rwkome poczucie •lroleżeńsikiiego solidacyz.mu. „Nie wyda
waj - tych, którzy ściągają - bądź kolegą - podpowiedz 
kiedy trzeba". Któż więc je'Slt prawdziwym kolegą i ,przyja
cielem? Czy ten kto powie lmledze w oczy gorzką i bolesną 
prnwdę, zaws-tydzi publioznie i nie będ.zie pobłażać wadom 
i nieuczciwości; a tym samym pomoże mu zrozumieć co jest 
złego w jego postępowaniu? Czy ów mniemany przyjaciel, 
który zamyka na wszystko oczy i w dobroci pozwala koledze 
brnąć dalej w błędach, które jakże często rodzą później dwu
licowość i obłudę? Prawdziwie życzliwa koleżeńska kirytyka 
zamiast osłaniania wininych w irnię źle pojętych uczuć kole
żeńskich - to nie od dziś trnska szkolnych orgainizacji ZMP. 

- Wymać prawdę - czy skłamać zapewniwszy sobie krót
kotrwały i pozorny spokój.? Wy;powiedz.ieć odważnie S'Woje 
wątpliwości i wahania w każdej dzii.edzinie - czy głęboko 
ukrywszy je, prowadzić rpodwójne życie: jed1110 w szkole, 
w ZMP, drugie w domu, wśród zaufanych przyjaciół? Miej
scem ks21tałcenia charakteru, wyjaśnienia sobie wątpliwości, 
wzajemnego przeiko1nywania jest szkolne kolo ZMP. 

Większość uczniów to młodzież ze środowisk robotniczych 
i chłopskich. Ale jest spora grupa młodzieży mieszczańskiej, 
mło·dZ'ie'Ż z obcych i dalekich nam środowisk. I wśród niej 
zachodzą głębokie przemiany. Idea naszego ustroju jest tak 
wielką, że szturmuje mies21czań:skie domy i buntuje w nich 
młode pokolenie, które coraz bardziej brzydzi się stęchłym 
życiem i nie chce stać na uboCT>u toczącej się walki. Któż, jak 
nie właśnie ZMP, powinien wyciągnąć do tej młodzieży rękę -
otoczyć ją szczególinym zainteresowainiem i seroec2'lI1ą opieką. 
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Nie od dziś szikoła jest m1e~scem ostrej walki. Przebiega 
ona w sferze rprablemórw naukowych i ideo1'ogiCZ'11.ych, dotyczy 
ZJa-sad wy·chowania. Wróg baJrdzo i111tensyW111.ie i perfidnie usi
łuje działać wśród grup młodzieży mało uśwti.adlQffiionej. Do 
niej to właśnie próbuje przeniknąć kłamstwem, krzewieniem 

ultu dla rz~omej demokracji zachadm.iej, nadużywaniem 
ucz;uć ~eligijnych, szmirą literacką, sia111.iem niewiary w siłę 
własnego narodu. Nie zalW'Sze jednak aktyw ZMP potrafi do
strzec front toczącej się waHci, uka.L?ać młodzieży wroga, ob
nażyć jego prnwdziwe cele. 

Co ,przeszkadzało w pm.cy sztkoinej organizacji ZMP? Wska
zał na to II Zjazd. Ryły to owe lewaC'ko-sekciars'kie zapędy, 
prowadzące do wielu uproszczeń. Nic więc dzirwnego, że zda
rziały się wyrpadkii. przy przyjm01waniu do ZMP przerprorwadza
nia egzaminów z marksizmu, niektórzy boiwiem aktywiści 
sądzili, że należy przyjmować już „gotO!Wych, przekonanych" 
mł'Odych ludzi, a nie takich których właśnie powiThilo się wy
chować w szeregach organizacji. Były wypadkii odtrącania od 
ZMP młodych ludzi tylko za ich pochodzenie społeczne. Nie 
rozumiano bowiem, że o człowieku, szczególnie młodym, decy
duje głównie jego p'Ostawa, jego czyny, jego myśli. Niewątpli
wie poważną przesekodą było zarozumialstwo wielu aktywi
stów, ·ich niewłaściwy stosunek do nauczycieli i rodziców. 

Wysiłki ZMP zbiegają się z wysiłkami nauczycielstwa, służą 
temu samemu celowi. Mamy na szczęście już za sobą ten 
dkres, gdy ZMP nieufnie odmo,sił się do wszystkich nauczy
cieli, zaś nauczydele niechętnie wysłuchiwali krytycznych 
głosów młodzieży sądząc, że to pod:rywa ich autorytet. Więk
szość nauczycieli, szczególnie członków ;partii, zrozumiało, że 
ich serdeczna pomoc i doświadczenie mogą niezmiernie dużo 
ulepszyć w pracy wychowawczej ZMP, a tym samym w ich 
własnej pracy. 

Wspólna jest bowiem walka o to, by Ma•turzyści - byli na
prawdę dojrzałymi wartościowymi człoolkami społeczeństwa. 
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