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Komedia moja pod tytułem „Maturzyści" jest próbą. scenicz
nego ujęcia tak bardzo u nas aktualnego zagadnienia młodzieżo
wego i nie ma jakichkolwiek pretensji do tzw. „programowości" . 
Zamia1·em moim było jedynie pokazać na przykładzie konkretnego 
wydarzenia, rozgrywajq.cego się w konkretnych okolicznościach -
typowe niedociq.gnięcia naszej pracy wychowawczej oraz wydobyć 
zasadniczy konflikt dnia dzisiejszego: walkę o nową. moralność so
cjalistyczną., walkę, w ktprej naszym najsilniejszym sojusznikiem 
powinna być sama młodzież. O ile bowiem społeczeństwo słusznie 
niepokoi się jaskrawymi nieraz objawami chuligaństwa, o tyle nie 
zawsze umie dostrzec czysty, głęboko-ideowy nurt, obejmują.cy 
ogromne masy młodzieży, której konflikty wypływają. często stq.d, 
że nie potrafiono, jak dotychczas, wskazać jej sugestywnych wzo
rów godnych naśladowania, przykładów jak należy żyć, jak zwy
cięsko wychodzić ze zmagań ze sobą. samym, jak walczyć o peł
niejsze i piękniejsze życie i w jaki ideał bohatera wierzyć. 

Sztuka ma charakter dyskusyjny. 
Niech widz sam odpowie na pytanie: jak postq.pić z moim bo

haterem, Kazkiem Wójcickim, który zapisał się do ZMP bez prze
konania, aby ułatwić sobifi uzyskanie „przydziału" na studia me
dyczne? Czy wyrzucić go z ZMP? Niechaj 1\Jidz sam oceni postę
powanie Leszka Biernackiego, który cisnq.ł 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, ideowy 
chłopak, zdobyłby naprawdę maturę na kursach wieczorowych, jak 
to sobie obiecywał, gdyby nie wrócił do szkoły? 

Czy żal, który wyniósł ze szkoły, nie zwichnąłby go i czy może 
zamiast pełnowartościowego człowieka nie mielibyśmy jęszcze 
jednego chuligana, wyprodukowanego przez nas samych? 

Zastanówmy się i oceńmy w tej sztuce postawę i postępowa
nie nauczycieli, rodziców, uczniów - a jeśli chociażby w drobnym 
fragmencie widz ujrzy gdzieś siebie samego i zamyśli się na mo
ment - sztuka spełni swoje zadanie. 
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TRZY DYGRESJE NA WSPOŁCZESNY TEMAT 

H~storia literatury polskiej ,pamięta dwa okresy wybitnego 
rozwOJU sztuki dramato.pis&rnk.iej: romantyzm i pierwsze lata dwu
dziestego wieku, _kiedy to różne kierunki literackie dairzyły scenę 
tęgimi utworami. Poza tymi okresami' można wymienić k.i.1k.a 
sztuk, które pełnię barw zachowały do dzisiejszego dnia (na zaw
sze chyba pozostanie "." polskim teatrze na przykład „Fircyk w za
lotach" Zabłockiego), ale większość dzieł dramatycznych, ongiś gry
wanych i populairny<:h, już ·takiej żywości nie posiada. Wznawia
nie owych utwoców przez nasze teatry, dające w wyni.!ku nieraz 
bardzo interesujące przedstawienia, nie zmieni niczego zasadni
czego w tym układ.zie rz.eczy: gdyż pozycja, która w szczęśliwych 
okolicznościach stanowić może nawet ozdobę repertuaru, nie staje 
się jeszcze .przez to podstawowym repertuarowym pokiannem. 
A więc nadal pozostają nam w rachunku dwa okresy, które zro
dziły piękne konstelacje dramotopisarsk.ie, a pomiędzy nimi wiele 
lat chudych. 

Kiedy przyjrzymy się his.torii dramatu europejskiego, zauwa
żymy - w innej oczywiście skali - zjawisko dość podobne. Dra
mat rozkwita raz tu, raz tam, zapisując w pamięci pokoleń kilka 
nazwisk świetnie błyszczących, otoczonych zawsze - pamiętajmy 
o tym - plejadą twó11ców mn:iej dziś znanych, ale reprezentują
cych ongiś doskonałe opanowanie scenicznego pisarstwa; a po nich 
przychbdz~ lata posuchy. We Firancji na przykład pomiędzy Beau
marchais i Wiktorem Hugo właściwie nie ma dramatopisarza, któ
rego by świat pamiętał dzti.ś i grał; a pamietajmy, że to około czter
dzieści lat, w czasie których historia polityczna niosła zdarzenie 
za zda'l"zeniem: rewoJucja, Napoleon, wojny, Restauracja ... czasy 
nad wyraz ciekawe, o których bez wątpienia w.spóŁcześ:itl sądzili , 
że godne są dramatu „na miarę epoki". 

Można by się zastanowić nad przyezynami rodzącymi te okre
sy wzlotów i upadków, ale nam w tej chwili to niepotrzebne; wy
starczy stwierdzenie, że tak jest. 

A stwiel'dzenie to przyda się po to, aby we właściwy sposób 
~stosunkować się do niecierpliwych okrzyków J"óżnych nerwow
ców wypomi~jących minio.nemu dziesięcioleciu Polski Ludowej, 
że nie zrodziło dość wspaniałych dramatów, i namawiających 
teatry, aby najpierw czekały :n.a a-rcydziela, a dopiero kiedy się 
o.ne pojawią, realizowały współczesny repertuar. W okrzykach 
tych bowiem tyle tylko jest prawdy, że istotnie lata te nie były 
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u nas okresem rorzkwitu dramaturgii (jak widzieliśmy, podobnie 
do wielu innych lat); natomiast prog1ram, jaki stąd niecierpliwcy 
wysuwają, jest z gruntu fałszywy. Można by im od razu odpowie
dzieć, że dramat Wiktora Hugo nie p01Wstał przecież z kontynuacji 
poetyki osiemnastowiecznej, że nie zrodził się także bez żadnych 
zapłodnień w głowie wielkiego .romantyka, lecz że przygotowywa
ły go między innymi owe zapomniane dziś - ~ na pewno nie war
te pamięci - tragedie i „dramy", będące od początku niezbyt 
cenionym, ale codziennym pokarmem publiczności teatralnej, 
A stały się takim pokarmem, poniieważ dramat współczesny posia
da pewien waloc, który pozwala mu bez strachu współzawodniczyć 
z . wiele doskonalszymi dziełami klasyków: walor ten polega na 
aktualności. Z każdą sztuką, zyskującą rozległe powodzenie, dzie
je się tak, że popularność swą zdobywa ona przede wszystkim dzię
ki aktualności , d2'lięki temu, że myśl artysty współdźwięczy w ja
kiś sposób z myślami odbiorców; jeśli je równocześnie wyiprzed.za, 
to lepiej, gdyż to zagwarantuje sztuce dłiuższy żywot. zaintereso
wanie przyszłych pokoleń. Publiczność może się czuć s.z.częśliwa , 

jeśli zdarzy się jej być świadkdem narodzin wielkiego dramatu, 
ale na co9,zień ma prawo do~ać się C'Ze.goś znacznie s~romniei
sez,!!o - sztuk umiejętnie zbudowanych , intereS'Ujących , ak.tual
nych. 

Z tego punktu widzenia na:eży spojirzeć na walkę, jaka siP 
toczy w naszym teatrze - walkę o współczesną dramaturgię 

i współczesny repertuar. 
Jeden z największych w naszei przeszło.śoi ilm-ytyków teatral

nych. Władysław Bogusławski (wnuk Wojciecha) , zaczynaiac swo
je „Siły i środki..." od stwierdzenia: „Pomyślny stan każdej scenv 
zaiwisł od 'trzech głównych czynn~ków: od dobrego repertuaru, od 
dobrych aktoców, którzy by grali too repertuar, i od publicznoś
ci ... " - stusznie na pierwszym mieiscu vvymienia repertuar. Na ogół 
rozkwit teatru związany był z żywa twórczością dramatyczną ; gdyż 
twórczość sceniczna (reżyserska , aktorska. scenograficzna) rozwija 
się wówczas, kiedy wpływa na -rozwój środowiska, otaczającego 
teatr; a wpływ ten zdobyć może przede wszystkim przez ukazy
wanie nowych treści. Dlatego ze wszystkich walk, jakie się rozm
wają w naszym życiu teatralnym, ta walka L- o współczesną dra
maturgię - jest najbardziej decydująca. 

Oczywiście, i w utwora<:h da.wnych pisarzy teatr szuka nur.tiu 
aktualnego, współbrzmiącego z naszymi nwrtami ideowymi i mo
ralnymi. Bez przebierania Hamłeta we firak, jak to czynio;no nie
gdyś, umiemy w historii jego i cierpieniach · znaleźć metaforyczne 
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odbicie wielu konfilik.tów, trapiących nasze pokolenie. Ale tak n.a
prawdę żywą aktualność mają tylko największe dzieła klasyków, 
podczas gdy Tepertuar współczesny powinien być jeJ domeną na-
turalną. I ... 

Jaka jest siła współczesnego, naprawdę aktualnego dramatu? 
Wiele świadectw w tym względzie znaleźć można w historii tea
tru. Przypomnijmy jedno ze wspomnień Konstantego Stanisław
sikego o prapremierze „Mieszczan" Gorkiego w carsk.j.m Peters
burgu: , , • ': ....a. 

„ ... gubernator zrozumiał tyle tylko, że policjanci denerwują 
publiczność swymi mundurami, obiecał przebrać ich we fira.ki, za
stąpić nimi bileterów. Na generalną próbę w Panajewskim Tea
trze, gdzie odbywały się nasze gościnne występy , zjechał cały „rzą
dzący" Petersburg; poczynając od wielkich książąt i ministrów, 
przeróżni dygnitarze, cały Komitet Cenzury, przedstawiicele poli.
cji i inne wysokie osobistości z żonami i rodzinami. W samym 
teatrze i w pobliżu umieszczono wzmocniony oddział policji, p .., 
placu przed teatrem jeździli konni żandarmi. Można było sądzić , 

że przygotowuje się nie generalna próba, lecz generalna bitwa„ .'· 
Bo też rzeczyw.iście o współczesną c:Lramaturgię walczymy nie 

tylko ze względu na nią samą, ale przede wszystkim ze w:zględiu 
na życie, które ona powinna ks~tałtować i tworzyć. Lepsze, pięk
niejsze życie ... 

Co się dokonało w naszym minionym dziesięcioleciu w dzie
dzinie dramatu współczesnego? Czy - jeśli iuż zrezvEtnuieinv 
z niecierpliwego domagania się arcydzieł i zastosujemy skromniej
sze, bardziej życiowe kryteria - jesteś.my świadkami jego roz,wo
ju, czy upadku? 

Znowu trzeba się zastrzec, że nie ma naiwniejszego błędu, niż 
wyobrażanie sobie r.ozwoju dramaturgii jako szeregu wmo.szących 
się w górę li.n.ii, po których wspinają się poszczególn~ pisarze. By
wa nieraz, że jakieś następne dzieło autora mniej jest celne i su
gestywne od poprzedniego, a mimo to on sam stał się w tym czasie 
dojrzalszy, mądrzejszy; w ogóle w tych sprawach nie należy doko
nywać przymiarek zbyt prymitywnych, ani na zbyt krótkich od
cinkach czasu. Można tu mówić tylko ogólnie - o pogłębianiu się 
pewnej problematyki, o sięgan.i.u do bardziej ważkich zagadnień, 
o jaśniejszym i wyirażniejszym ukazywaniu konfldktów, które po
przednio zarysowywały się blado i ni~jasno. Na przykład z dwóch 
ostatnich utworów Leona Kruczkowskiego ,,Niemcy" wydają mi 



się wybitniejsze artystycznie od „Juliusza i Ethel", choć ta ostat
nia sztuka, napisana później, jest świadectwem pogłębiania się 
pewnych filozoficzno-moral!nych przemyśleń pisarza, a równo
cześnie próbą nowych poszukiwań formalnych. 

Jeśli te wszystkie zastrzeżenia weźmiemy pod uwagę, może
my spróbować od.powiedzieć na .pytanie, w jakiej dziedzinie doko
nuje się w naszej dramaturgii istotny postęp. - W tym oto, że 
w ogólnym obrazie pQ!Wstających sztuk pogłębia się ideowy obraz 
naszej rzeczywistości, że sztuki nowe starają się być bairdziej 
i prawdziwiej aktualne. Ze w ukazywaniu wałki klasowej i budo
wy socjalizmu coraz mniej jest ogólnikowej f.I:iazeologii i naiwne
go lakiernictwa, coraz mniej doraźnej dydaktyki dla grzecznych 
dzieci, a cocaz więcej prób konkretnego zastanawiania się nad na
szymi rzeczywistymi trudnościami. 

Rewolucja, jak.a się w naszym życiu dokonała, zaczęła rodzić 
nowe sztukti. Festiwal Sztuk Współczesnych, zorga.nizo,wany 
w 1951 r., był przeglądem tych sztuk, często bardzo jeszcze nie
udolnych, w nad wyraz prymitywny sposób próbujących zmierzyć 
się z nowymi tematami. Prymitywny - to znaczy czysto ze
wnętrzny', „deklaratywny", „schematyczny". Na(jżyczliwszemu 

nawet widzowi uporczywie wyrywały się uwagi podobne do tej, 
którą młody filomata Mickiewicz opatrzył próbkę przyjacieJ.a-ro
mantyka: „Materia jest piękna i interesująca .. . Zdaje się jednak, 
1ż mocniej pomyślawszy, mógłby autor interesowniej ułożyć intry
gę; w tym albowiem, jak jest teraz, stanie, niewdele samą rzeczą 
zająć zdola". 

Od tego czasu rooną wymagania, ale i sztuki przestają być 
„produkcyjne", zaczynają być sztukami „o ludziach". Ale jedno
cześnie - ponieważ sam kierunek rozwoju został wyznaczony 
właściwie - nie są to sztuki o 1udziach abstrakcyjnych, o wydma
ginowanych, egzotycznych problemach psychologicmych, lecz 
sztuki próbujące się zmierzyć z autentycznymi kłopotami ludzi bu
dujących socjalizm, walczących o pokój. Co autentyczne, żywe, 
prawdziwe - musi mieć przed sobą perspektywy, musi prowadzić 
ku lepszemu. I dlatego, choć nasza nowa dramaturgia znajduje się 
dopiero na początku swej drogi, choć błądzi, potyka się, a nieraz 
i prześlizga się jeszcze pomiędzy prawdziwymi trudnościami, nie 
mamy powodów do pesymizmu. 

EDWARD CS ATO 
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Cena Programu „ 1.20 zł. 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie, tel. 21-61 

• • • 
U W AG A : Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Patronat Teatralny służy świetlico
wym zespołom teatralnym i recyta
torskim pomocq w zakresie reper
tuaru. reżyserii, scenografii i t. p. 

Zgłoszenia pisemne Zespołów 
przyjmuje codziennie w godzinach 
od 8 do 16. z wyjqtkiem niedziel-

Sekretariat Teatru. 
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