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ZDZISŁA\'\ SKOWROŃSKI 

OD AUTORA 
Sztuka moja pod tytułem „Maturzyści" 

jci;t próbą scenicznego ujęcia tak bardzo 
u nas aktualnego zagadnienia młodzieżo

wego i nie ma jakichkolwiek pretensji do 
tzw. „programowości". Zamiarem moim 
było jedynie pokazać na przykładzie kon
kretnego wydarzenia, rozgrywającego się 

w konkretnych okolicznościach - typowe 
niedociągnięcia naszej pracy wychowawczej 
01·az wydobyć zasadniczy konflikt dnia dzi
~iejszego: walkę o nową moralność socjali
styczną, walkę, w której naszym najsilniej
szym sojusznikiem powinna być sama mło
dzież. O ile bowiem społeczeństwo słusznie 
niepokoi się jaskrawymi nieraz objawami 
C'huligaństwa, o tyle nie zawsze umie do
strzec czysty, głęboko-ideowy nurt, obej
mujący ogromne masy młodzieży, której 
konflikty wypływają często stąd, że nie po
t1·afiono, jak dotychczas, wskazać jej su
gestywnych wzorów godnych naśladowania, 
przykładów jak należy żyć, jak zwycięsko 
wychodzić ze zmagań ze sobą samym, jak 
w~lczyć o pełniejsze i piękniejsze życie 

w jaki ideał bohatera wierzyć. 
Sztuka ma charakter dyskusyjny, 

Niech widz sam odpowie na pytanie: jak 
postąpić z moim bohaterem, Kazkiem Wój
cikiem, który zapisał się do ZMP bez prze
konania, aby ułatwić sobie uzyskanie „przy
działu" na studia medyczne? Czy wyrzu
cić go z ZMP? Niechaj widz sam oceni po
stępowanie Leszka Biernackiego, który cis
nął książkami w gabinecie dyrektora i na 
kilkanaście dni przed maturą uciekł ze 
szkoły, bo spotkała go tam krzywda. 

I zastanówmy się, czy ten Leszek Bier
nacki, szczery, ideowy chłopak zdobyłby 

naprawdę maturę na kursach wieczoro
wych, jak to sobie obiecywał, gdyby nic 
wrócił do szkoły? 

Czy żal, który wyniósł ze szkoły nie 
zwichnąłby go i czy może zamiast pełno
wartościowego człowieka, nie mielibyśmy 

jeszcze jednego chuligana, wyprodukowa
nego przez nas samych ? 

Zastanówmy się i oceńmy w tej sztuce 
postępowanie nauczycieli, rodziców, ucz
niów - a jeśli chociażby w drobnym frag
mencie widz ujrzy gdzieś siebie samego i 
zamyśli się na moment - sztuka spełni 

swoje zadanie. 



SZCZEPAN GĄSSOWSKI 

() niektórych proble1nach .. lVJaturzystów·· 

W minionym 10-leciu niewiele było sztuk, 
które torowałyby drogę nowej współczesnej 
myśli, a przecież Gorki mówi, że właśnie 

dramat i komedia z pośród wszystkich ar
tystycznych form wywierają najsilniejszy 
wplyw na ludzi, bowiem w żywym i bezpo
i\rednim kontakcie z publicznością, wspól
nie z nią kształtują now~! świadomość spo
łeczeństwa. Dlatego też teatr powinien w 
głównej mierze opierać się na dramaturgii 
współczesnej, a jeżeli sięga po klasykę, to 
pokazywać ją w nowym aspekcie, ze współ
czesnego punktu widzenia. Widz, wycho
dzący z teatru, powinien długo pamiętać 

oghidanych przez 1>iebie bohaterów, powi
nien dyskutować, teatr winien zmuszać go 
do myślenia. 
„Maturzyśd" są chyba jedną z niewielu 

sztuk współczesnych, w której widz odnaj
duje siebie, na którą żywo i bezpośrednio 
reaguje, tak jakby sam był osobą działają
cą na scenie. To jest jedna z najważniej
szych zalet „Maturzystów", że są cząstką, 
fragmentem wyrwanym z naszego życia i 
to wy1'Wanym na gorąco. Nie często chyba 
spotykany wypadek w naszym teatrze. 
Współczesność i to najbardziej aktualna, 
problem jeden z najważniejszych, bo chodzi 
o młodzież. Niełatwe to zadanie dla pisa
rza. Chodzi tu o młodzież maturalną, o jej 
stosunek do wychowawców i nauczycieli, do 
życia. Co wyniosła z domu, czego nauczyła 
ją szkoła? Nie tylko młodzież odgrywa tu 
główną rolę, ale także rodzice i wychowaw
cy. Jesteśmy w XI klasie gimnazjalnej na 
krótko przed maturą. Na pozór wszystko 
biegnie normalnym ti·ybem, szkoła ma do
brą opinię, gdy nagle ukazuje się w „Sztan
darze Młodych" z dwumiesięcznym opóźnie
niem artykuł jednego z uczniów, piętnują
cy niezdrowe stosunki w szkole, zarówno 
wś1·ód młodzieży jak i wśród pedagogów. 
Zaczyna wrzeć. Wyłania się konflikt: szko
la - dom. Na scenę wychodzi cała galeria 

typów i charakterów. Gabinet dyrektora, 
oraz mieszkanie Wójcików są tłem intere
sujących obrazów z żywymi i bardzo ostro 
zarysowanymi sylwetkami. Wszystko za
czyna się od owego artykułu. Napisał go 
odważny zetempowiec - Leszek Biernacki. 
śmiało wytknął błędy i metodę wychowa
nia w szkole, z prawdziwie młodzieńczą 

pasją zatakował słabe strony życia szkol
nego. To bojowe wystąpienie sprowadziło 

na niego nieszczęście. 
Zatrzymajmy się nad tą postaci!!. To 

chłopiec, który wcześnie dojrzał ideowo, 
chociaż jak twierdzi Paluszkiewicz, pocho
dzi z rodziny reakcyjnej. Jest wzorowym 
zetempowcem, uczniem zdolnym, wraźli

wym na wszelkie niedociągnięcia w pra<"y 
zetempowskiej i wychowawczej. Dlatego 
też uzasadnione wydaje się jego ostre wy
stąpienie z żarliwością niespotykaną u in
nych kolegów. Otwarcie i rzeczowo mówi, 
że w szkole źle się dzieje, że wszystko robi 
się dla sprawozdawczości, dla efektu, że w 
zarządzie ZMP panuje dyktatura, którą to
leruje opiekun Paluszkiewicz, że silne 
wpływy na terenie szkoły posiada przewod
niczący Komitetu Rodzicielskiego, Wójcik. 

Część kolegów odsuwa się od Biemackie
go, potępia go i naśmiewa się z niego. Dla
tego też Biernacki nieufny we własne siły, 
w sprawiedliwość wychowawców, załamuje 
się i z obawy, że nie zda matury, porzuca 
szkolę. Nie on też jest bohaterem sztuki 
jakby to się na pozór wydawało. Jest nim 
natomiast młody Wójcik. Kazek wychowa
ny w mieszczańskim domu, przesiąkł tą 

atmosferą. W X klasie za namową i pod 
naciskiem ojca, wstępuje do ZMP. Chociaż 
tam postępuje niewłaściwie - zaczyna ko
menderować, wykazuje wygórowaną ambi
cję, - nie on ponosi w pełni winę, skoro 
jego postępowanie spotyka się z aprobaui 
nie tylko zarządu, ale i opiekuna ZMP, 
prof. Paluszkiewicza. Nie w tym jedna!\ 

. - ~ 

rzecz. Chodzi o to, że Kazek Wójcik, miesz
czański synek, wychowany w atmosferze 
fałszu i obłudy, siłą wepchnięty do ZMP, 
zdołał zmienić się, potrafił wchłonąć idee 
tej organizacji. Kiedy przyjdzie krytyczny 
moment, Kazek opowie się po stronic 
ZMP. Stanie się prawdziwym aktywistą. 

Ten fakt zasługuje na szczególne podkre
ślenie. 

Kazek i Leszek, to dwaj serdeczni przy
jaciele. Często mówi się o tym w sztuce. 
Byli jeszcze przyjaciółmi przed wpisaniem 
się Kazka do ZMP. To Leszek pi-zecież 

rozsądnie i rzeczowo, tak jak przystoi ak
tywiście i uczciwemu zetempowcowi, odra
dza przyjacielowi wstąpienie do organiza
cji. Leszek bywał w domu Wójcików, zżył 
się z nimi. To wszystko pogłębia dramat 
obydwu chłopców. 

Wśród przedstawicieli młodego pokolenia 
Jest jeszcze w sztuce niezwykle ciekawa 
postać Jurkiewicza. Reprezentuje on typ 
t. zw. intelektualisty. To chłopiec myślący, 
oczytany, doskonale orientujący się w sy
tuacji, stoi po stronie Leszka i wie że on 
ma rację. Jurkiewicza potraktował autor 
z dużą dozą komizmu, jednak te „argumen
ty" mają swoje pokrycie w inteligencji 
chłopca. Takich argumentów nie powsty
dziłby się sam doświadczony prof. Orliński. 
To chłopak rozsądny, trzeźwo patrzący na 
świat, na ludzi, wie, czego chce. Ma szereg· 
bardzo pięknych kwestii jak np. w III ak
cie słowa takie: „My, panie profesorze nie 
moglibyśmy schować do kieszeni naszych 
patentów dojrzałości, gdybyśmy nie zajęli 

postawy w stosunku do zajść, jakie miały 
ostatnio miejsce na terenie naszej klasy". 
I to jest właściwy stosunek prawdziwego 
zetempowca. Jurkiewicz, to piękna rola i 
bardzo ważna w sztuce mimo, że tekstowo 
ograniczona. 

Na terenie szkoły rozgrywa się konflikt, 
nie tylko: młodzież - nauczyciele, ale na
stępują tu także spięcia wśród wychowaw
ców, toczy się bowiem walka o nowe meto
dy wychowania. Jakżeż inne przybiera for
my. Tu już nie walka o materialistyczny 
światopogląd, w takim duchu wychowuje 
się młodzież, lecz o nowe, skuteczne meto
dy oddziaływania. Zdecydowanie potępia 
się dyktatorskie postępowanie Paluszkie-

. lid [ Fot. M.aksymowicz 

Lesze/..·: Walczyć! 

Orlińs/..:i: Z całym świłllem. Kto chce i może 
walczyć - nie jest jeszcze poko
nany! .Va rogi fen cały świat, bo 
my mamy rację, bo my zmycię
i:ymy, bo my jesteśmy młodzi! 
Ja i ty, co1' 

l<yszard Ostromęcki (Leszek), 
Kazimierz Fabisiak (Orli1i.ęki) 

wicza, opiekuna ZMP., w sposób niedopusz
czalny i karygodny komenderującego mło
dzieżą, której nie rozumie. Jego postawa 
jest antyhumanistyczna. Nie świadczy to 
bynajmniej o złej woli, lecz o nieprzygoto
waniu do tak odpowiedzialnego zawodu. 



Bardzo ciekawie napisana jest rola sta
rego profesora Orlińskiego. Ten dśowiad

czony profesor góruje nad kolegami swoją 
znajomością młodzieży, dlatego też zyskuje 
powszechny szacunek i sympatię zarówno 
uczniów jak i kolegów młodszych. Jego do
świadczenie, zdobyte długą i ciężką drogą, 
jego sposób obcowania z młodzieżą, wresz
cie jego metoda wychowania, poparta dłu
goletnią praktyką, najbliższa jest clhyba 
najnowocześniejszym pojęciom w dziedżinie 
pedagogiki. Rozumie to cały kolektyw na
uczycielski. Wzruszająca i piękna jest sce
na z Paluszkiewiczem, kiedy odpowiada mu 
na jego insynuację. To przecież Orliński 

obarcza odpowiedzialnościi+ za wychowani~ 

Akt Il 

młodzieży zarówno siebie jak i kolegów. 
On całym sercem kocha młodzież, rozumie 
ją, to jest jego największa zaleta jako na
uczyciela i człowieka. 

Jest w „Maturzystach" jeszcze szereg in
teresujących postaci, wiele problemów, któ
re niesposób poruszyć w ramach krótkiego 
artykułu. Z doświadczenia innych teatrów 
wiemy, że sztuka wywołała duże zaintern
sowanie, że spowodowała żywe i ciekawe 
dyskusje w szkołach i na konferencjach 
nauczycielskich. Tematów jest sporo, niech 
więc wypowie się młodzież, bo głównie dla 
niej teatry poznańskie przeznaczają „Ma
turzystów". 

Fot. Maksymowicz 

Zatvada: Dyktatorowi pofr;:ebna jest pudpórku' 
Hanka I Od dziś miu11uję cię „k<1rialydą'' 
dyktatora, z zada11ie111 - podtrzymymać ! 

Bogdan Zieli1iski (Zamada), Stanislaro Jędrzejewski (Kazek), Wanda Elbi1iska (Ha11ka), 
Stanisłaro Marian Kamiński (Ju.rkie1vicz) 

Ald fil Fot. Maksymowi<% 

Or/i11.~ki: Kochani! Al jeszcze raz />yć 
młodym i z Wami. 

Zenon Burzy1isl.:i (Buja/.:), Danuta Bororvska (Domańska), Kazimierz Fabisillk (Orliński), 
}nni1111 Jl'olsk:a (IVoźniakómna), Adam Brodzisz (Dyre/..·tor), Sla11islam ]ędzejemski (Kł1ze/..'}, 

W11nda Elbi1iska (Hanka), Ryszard Osfromęcki (teszek) 

Prasa o „Mattu·zystach ,. 
.JASZCZ 

EGZAMIN DOJRZAŁOśCI 

(Trybuna Ludu 1955, Nr 152) 

Zdzisław Skowroński jako autor „Matu
rzystów" może co najmniej jeden poważny 
sukces wpisać na swe artystyczne konto. 
Jest to - temat sztuki, odwaga, z jaką ów 
temat podjął i w pierwszej części swego 
swego utworu poprowadził. 

Jest zjawiskiem zaskakującym, że dopiero 
w dziesiątym roku Polski Ludowej pojawi-. 
ła się sztuka o współczesnej młodzieży -
sztuka, która, udolnie czy mniej udolnie, ale 
sięgnęła do tej tematyki, przestrzennej jak 
morze. Jest to zjawisko zaskakujące, bo 
świadczące o braku energii i odwagi w 
chwytaniu się za bary z tematyką najbar
dziej istotną, choć niezaprzeczalnie trudną 
i dla wielu kłopotliwą. Skowroński wy-

przed ził naszych prozaików, wyprzedził 

też filmowców (bo „Piątka z ulicy Bar
skiej", to już o młodzieży utwór prawie 
historyczny) - pierwszy dał jakąś odpo
wied pisarza na wielkie dyskusje toczo
ne w życiu i w „Sztandarze Młodych". Co 
więcej, poruszył dwa kręgi zagadnień, dla 
życia młodzieży jeżeli nie najważniejszych, 
to w każdym razie bardzo ważnych. J ed
nym z nich - jest sytuacja młodzieży wo
bec niewłaściwych, sztywniackich metod 
wychowawczych, stosowanych nie z pozycji 
i·eakcyjnych zastoin i przeżytków, lecz dra. 
pujących się w nasz światopogląd i subiek
tywnie szczerze uważanych przez wielu za 
„wychowanie socjalistyczne". Drugim -
konflikty młodzieżowe, wynikające z na
cisku drobnomieszczańskiego środowiska 

rodzinnego, zjawisko, nje mniej niż pierw
sze obce ani jeszcze wyjątkowe w naszym 
życiu„. 



S1 ANI ł.A W BRU CZ 

TRUDNY EGZAMIN DOJRZAŁOśCl 
(Kronika 1955 - Nr 6) 

... Niemniej jednak chciałbym stwierdzić, 

że utwór Skowrońskiego jest jedną z naj
lepszych polskich sztuk współczesuych; że 

objawia nieprzeciętny pazur dramaturgicz
ny, przy tym swoisty „pazur w aksamicie"; 
że wyrasta z nowego świata idei, pojęć i 
konfliktów; że celuje w sztuce lekkiego 
i dosadnego szkicowania postaci; że, wy
jąwszy partie „tyradowe", jest napisany 
doskonałą mową sceniczną; że jest nasyco
·ny kulturalnym humorem, w porę rozłado
wującym sytuacje zagrożone nudną powa
gą; że wreszcie nie pozostawia wątpliwości 
co do wewnętrznej ideowej temperatury 
pisarza ... 

WOJCIECH NATANSON 

SZTUKA O DOJRZAŁOśCI 
(Nowa Kultura 1955. Nr 22) 

Tytuł sztuki Zdzisława Skowrońskiego 

określa jej temat. Chodzi tutaj o maturzy
stów. Nie o ogólne problemy szkolnego ży
cia, ale o ową chwilę, niepowtarzalną i je
dyną, w której człowiek przeobraża się w 
obywatela. Raz po raz przypomina tekst 
sztuki o takim właśnie ograniczeniu i spre
cyzowaniu tematu, ograniczeniu, które jest 
jednak rozszerzeniem perspektywy. O wy
stępujących tutaj chłopcach używa się 

określenia „uczeń klasy maturalnej", spra
wa matury, która oczekuje tę młodzież, 

odgrywa w akcji rolę decydującą. Przed na
s;i:ymi oczyma rozgrywają się wypadki, któ-
1·ych sensem jest wielki, ideowy i moralny, 
umysłowy i uczuciowy egzamin z najtrud
niejszego przedmiotu, jaki zadaje nam ży
cie: naszej dojrzałości. 

Zrozumlenie tej sprawy tiwatam za naJ
istotniejszą wartość sztuki, którą napisał 
Zdzisław Skowroński. Nie trzeba dokony
wać analizy „Maturzystów", by zrozumieć, 
że nie tylko uczniowie, ale i wychowawcy 
zuają tutaj wielki egzamin dojrŻałości. w 
swej organizacji zetempowskiej przygoto
wuje się młodzież do roli, jaką niebawem 
przyjdzie jej zagrać na wielkiej scenie 
„prawdziwego" życia. Praca organizacyjna 
to ważny środek pedagogiczny. Kto się nie 
nauczył wspólnie rozwiązywać wspólnych 
spraw, łączyć rozwój swej osobowości z do
brem ogólnym, pracować naprawdę, a nie 
tylko „na pokaz" - ten będzie później 

skazany na ustawiczne omyłki, improwiza
cje i nieporozumienia. Ale owa nauka ży
cia organizacyjnego jest już równocześnie 
samym życiem. ZMP (i każda w ogóle 
społeczność uczniowska) ma do rozwiąza

nia sprawy, których nikt inny zamiast 
młodzieży rozwiązać nie może ... 

JAN KOTT 

MATURA 
ZDZISŁAWA SKOWROŃSKIEGO 

(P1·zegląd Kulturalny, 1956, Nr 21) 

Nareszcie sztuka, której współczesność 

nie ogranicza się do portretu, jaki wisi na 
ścianie w kancelarii dyrektora gimnazjum, 
w prowincjonalnym miasteczku. Od pierw
szych kwestii Maturzyści Sko~rońskiego 

podbijają. autentyzmem. Spójrzcie na wi
downię: ludzie słuchają, reagują, nawet 
klaszczą. Zupełnie jak w teatrze. Bardzo 
dziwne, Są zacietrzewieni. Bo oto na sce
nie dzieje się wreszcie coś, co przypomina 
kawałek prawdziwego życia. W pierwszym 
akcie nawet bardzo przypomina ... 
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