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ZDZISLA W SKOWRO:NSKI 

Słowo od autora 

Sztuka moja pt. „Maturzyści", która jest p1óbą scenicznego uję
cia tak aktualnego u nas zagain.ienia młodzieżowego - nie ma preten
sji do „progiramowości". Zamiarem moim było jedynie ukazać na \koo.
kretnych o:kolicznościach towarzyszących konkr etnemu 00.arzt>vlliu -
typowe niedociągnięcia naszej pra.cy wychowawczej, oraz wydobyć 
zasad!niczyikonf1likt dnia dzisiejszego: walkę o nową moralność socja
listyczną, walkę, w której naszym najsilr iejszym sojusznikiem po
w.inna być sama młodzież. O ile bowiem społeczefrstwo słuszn:ie nie
pokoi się jaskrawymi nieraz objawrumi chuligaństwa, należy d:Ostrze
gać czysty, głębOlki ideowy nurt obejmuji?.icy ogromne ma.sy młodzie
ży, której konflikty często wypływają stąd, że nie potrafiliśmy dotąd 
wskazać jej sugestywnych wzorów, jak walczyć o piękniej:oz::! i peł

niejsze życie i w jaki ideał bohatera wierzyć. 
Sztuka ma charakter dyskusyjny. Nk-chaj \Vidz sam odpowi·~ na 

pytanie jak postąpić z moim bohaterem Kazkiem Wójcikiem, który 
zapisał się do ZMP bez przekona.nlia, aby uła~rvić sobie uzyskanie 
przydziaru na studia medyczne. Czy wyrzucić go z ZMP? Niechaj 
widz oceni postępowanie Lesz.ka Biernackiego, który cisnął książka
mi w gabinecie dyrektora szkoły i na km·anaście dni przed maturą 
poszedł re szkoły, w której ~rxitkała go krzywda. I zasta:nówmy się 
czy ten L~zek Biei:macki, szcrery, ideowy chłopak - g~yby nie WTÓ

cił do szkoły - zdobyłby maturę ,,na kursach wiecz:>rowych" jak 
sobie obiecywał? Czy żal, który wyniósł z '" 3 z~o!y nie wywichnąłby 
go i czy może nie mielibyśmy zamiast p-21.'lowartości::>wcgo człowie
ka - jeszcze jednego wyprodukowanego przez na.s samych - chuli
gana? Zastanówmy się .i oceńmy w tej sztuce postawę i postępowa
nie nauczycieili, iro<lziców, uczniów - a jeśli chociażby w drobnym 
fragmencie widZ ujrzy gdZieś samego siebie i zamyśli się na moment 
- sztuka spełni swoje zadanie. 

TADEUSZ KRUK 

Podyskutujemy 

Jest to sztuka na czas~e. Instynkt współczesności nie zawiódł 
dramaturga. „Maturzyści" poV1Stali, zanim Zjazd Związku Młodzieży 
Polskiej z taiką ostrością wysuTu:1ł zagadnienie właściwych metod pra
cy ideologicznej 1i wychowania, zanim II Zjaro Bartii, który od!był się 
pod hasłem umocnienia więzi z masa.mi, z taką siłą zaaJkoentował ipr0-

blem zaufania do mas i ogólnej demokratyzacji życia. 
żyjemy w mełatwych czasach. Przemiany na taką skalę, jakich 

j~steśmy świadikami i ws,półuczestiniikami, nigdy nie odlbywaly się bez 
po1:1knięć i błędów. Nlie było i nie jest u nas idealnie. W naszym ży
ciu było - i jest - wiele niedomogów. Ba.ro:ro często przejawiają 
się one w stosunku do człowieka. Wielika akcja wychowawcza, którą 
prowadzi rewolucja, nieraz przekształca się w kosty~ą, oschłą. pe
dagogię. W sytuacji rewolucyjnej Qlbowiązują su:rowe rygory. Czuj
ność i wyostrzenie ideologicme staje się głóWtnym 'Il'akazooi. W walke 
nie zawsze jest czas na subtelności psyohologicznyoh rozróżnień; 

wszystko musi być sprowadzone do formuł jasnych, prostych, prak
tycznych. I dlatego tak łatwo o popełnienie błędu. Dlatego czujność 
może wyrodzić się w kompleks powszechnej podejrzliwości, konse
kwencja iedowa w doktrynerstwo i nadlgooliwo.ść. Owe ułomności 

moraJno - polityczne wytwarzają z kolei atmosferę szczegól!ruie przy
chylną dlla ludzi, hałaśliwie deklarujących swą posta.wę - i jrukże 

trudno odróżnić szczere .przekonanie od oport.uni:zmu. W innych, nie
świadomych 1ub wrogi.cli współczesności, cza.s surowych rygo.rów ro
dzi odruchy, które nazywamy popuła.rnie chuligaństwem - jest to 
namiastka wewnętrznej niezależności. Tak tedy rewolucja, wyzwala
jąc z łudzi s:filaohetność, heroizm i energię, odsłaniając fan pmwdę hi
storii, z <lruigiej strany wytwarza wokół siebie zjawiska obce jej naj
głębszej istocie, których natura moralna staje pod znakiem zapyta
nia. Na czystej faJli unosi się mętna piam.a. 

Sztuka Skowrońskiego ociera się o tę węzłową .problematyikę me>
ralną. Usiłuje ona usunąć ową pianę, unoszącą się na czystej fali. 
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A czyni to na odcinku niezwykle wrażliwym - na odcinku młod.Zie
żowym, na przykł'adlzie szkoły. Nic dziwnego. Jeśli rewolucja jest 
szkołą, nowego człowieka, to szkoła, normalna s2lkoła naibiera :zna
czenia szczególnego. Pedagogia historyczna splata się tutaj z pe
dagogią młodych umysłów. Dlatego walka ·przebiega tu z taką mtein
sywnością; dlatego problematyka współczesna ma tutaj kanty szcze
gólnie ostre; przejawia się w formach prostych, ikJ.arownych. 

Mamy więc w „Matu.rzystach" rozprawę z niewłaściwymi meto
dami pedrugogicznymi; z dy~tatorstwem i komenderowaniem zamiast 
wyjaśniania i przekonywania; z oportunizmem - chytrym przysto
sowaniem się do życia w nowych warunkach; z tłumieniem kry
tyiki i nadętą .zasadln:icz.ością, która chciała by ograniczyć i Olkroić 

lu(W{ą indywidualno.ść do ikil:ku odruchów scbematycmych; z chu~ 
łigaiistwem, strojącym się w barwne piórka swobody ducha. „Ma
turzyści" wakzą o zaufanie między wychowawcami a wychowywa
nymi, o kOOltaikt między ideolog~ą a życiem - przeciw uproszczeniom 
i wulgaryzacjom. I na tym połega ich aktualność. Podyskutujemy -
to ostatnia kwestia sztuki. I nie jest ona przypad!kiem. Podysku
tujemy - znaczy wspólnymi siłami naprawimy błędy. Słowo to sta
nowić może z.airazem symbol a;tmosfery, w jaką wtkroczyliśmy w o
statnim czasie - atmosfery ogólnej demokratyzacji życia. 

A sama sztuka - czy zawiera niedociągnięcia. Zapewne. No
tuje ona tylko objawy scihorzeń, daje im morallł1ą ocenę - ll!ie sjęga 
jed!Ilruk do ich najgłębszych źródeł. Nie sięga ona do .politycmych 
przyczyn pokazanych błędów. Stają się one tutaj ja;kgx:lyby czysty
mi wykroczeniami przeciw moralności i rozumowi pollityczm~mu, wy
rływajającymi z uchybień imdywidiualnych, z niedomogów ludMich 
::-erc i umysłów, z w-ypacze11 charakterów. Ałe czy w równej co naj
mniej mierze - nie są. one rezultatem trudnego okresu przejściowe
go? Czy tnie wynikają z podglebia epoki wielkiej, lecz surowej i dale
kiej od sielaniki? Lecz truk szeroki plan społeczno-polityczny sztuki 
nie leżał w intencjach autora i dlatego ten brak trudno uznać za błąd. 
Sztuka jest pisana gorąco, ambitnie stawia problemy ostre i żywotne. 
Jest sztuką purblicystycmą. Jej celem jest - <lać materiał do d'ys
lkusji. 

A więc - podyskUJtujmy. 
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