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OD AUTORA
Jeżeli prawdą jest, że
p;:ty chodzi o literaturę,

podłoża powstania dzieła obojętnie
plastykę,
dramat czy muzykę - leży
moja pt. „Maturzyści" jest właśnie wyni-

u

wzruszenie, to sztuka
kiem przeżycia. Przeżycia, Jctóre jest chyba nieodłącznym skladmikiem warsztatu pisarza. W twierdzeniu tym nie ma nic „odkrywczego". Każdy autor przystępując do pracy winien przecież zda1.cać sobie sprawę na zasadzie jakich uczuć i w wyniku jakich potrzeb osobistych i spolecznych wybral ten a nie inny konflikt.
W konkretnym wypadku „zdolność osobistego przeżycia spraw
nieosobistych" - przytaczam tu sformułowanie Leona Kruczkowskiego• - byla w du.?:ym stopniu ułatwiona: od dłuższego czasu
problem młodzieżowy stal się w naszym spoleczeństti:ie szczególnie aktualny i bliski.
Problemem młodzieżowym zacząłem się bliżej i głębiej interesować jeszcze kilka lat temu. Brakowało mi jednak jakiegoś bezpośredniego impulsu, który umożliwiłby mi skoncentrowanie uwagi i spo,jrzenia pisarskiego na jakimś konkretnym problemie.
Trudność polegala przecie?: me na braku materiału obserwacyjnego, ale raczej na jego mnogości. Chociażby na rozstrzygnięciu

•

wątpliwości zasadniczej: jaki problem poruszyć, co wybrać? Czy
tzw. chuligaństwo, które jest groźnym, ale - moim zdaniem drugorzędnym 'l.vycinkjem kompleksu zagadnienia mlodzieżowego,
c_zy też skupić uwagę na znacznie ostrzejszym konflikcie dnia dzisiejszego - walki o n01cq moralność- socjalistyczną. W ybralc in
konflikt drugi, _jako typo1cy i moim zdaniem, wymżonym poprzez
dramaturgię sztuki bardziej bolesny. Czyż bowiem młode pok olenie c,scylujqc międ::y ideologią socjalistycznej szkoły i atmosferą reakcyjne go środoi.riska nie toczy nieraz tragicznej walki
często tak, że „chuligaństwo" jest właśnie konsekdoznanej porażki, porażki której •nie byłoby, gdybyśmy
w większym stopniu byli - nie krytykami - a wychowawcami
mlodego pokolenia?

i czy nie jest
wencją

.

Na pomoc przyszło mi - życie. Zwykl'IJ artykuł obrazujący plastycznie konflikt młodego człowieka nie umiejącego wywikłać się
z trudnej sytuacji życiowej i okoliczności, w które zostal wplątany.
Tego wieczoru ujrzałem swoją sztukę.

„

Sztuka moja nie ma żadnych pretensji do „programowości". Ma
ona charakter dyskusyjny.
·
Niech widz sam odpowie na pytanie jak postąpić z moim bohaterem Leszkiem Wó'icikiem, który zapisal się do ZMP bez przekonania, aby ułatwić sobie uzyskanie „przydzialu" na studia medyczne. Czy u:yrzucić go z ZMP? Niechaj widz oceni postępowa
nie Kazka B'iernackiego, który rzucil książkami w gabinecie dyrektora i na kilkanaście dni przed maturą uciekl ze szkoly, w której
spotkala go krzywda.
I zastanóurrny się, czy ten Kazek Biermacki, szcz~ry i ideowy
chlopak zdobylby naprawdę maturę na kursach uneczo:owyc~,
jak to sobie obiecywał. gdyby nie wróci~ do szko~y? Czy zal, ktory wyniósl ze szkoly nie zwichnąlb11 go t czy moze zamiast pelnowartościowego czlowieka nie mielibyśmy jeszcze jednego, wyprodukowanego przez nas samych - chuligana.
Zastanówmy się i oceńmy w tej sztuce postawę i postępowa
nie nauczycieli, rodziców i uczniów - a jeś~i c_hociaż~Y_ ~ drobnym
fragmencie widz ujrzy gdzieś samego siebie i zamyslt się na moment - sztuka spelni swoje zadanie.
(Przedcuk z programu Teatru Nower:o w Lodzi)
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Głos
,.Maturzyści" głos w trw.aojącej

w dyskusji

to sztuk.a publicystyczna, głęboko wspókzes.na,
stal e dyskusji nad wychowaniem młodzieży.
Akcja· sztuki toczy się w szkole, w jednym z miast wojewódzkich. fo2.t to „dobrze notowana" w Ministerstvvie szkoła, o wykwalifikowanym personelu pedlagogic;:znym, aktywnie d!zia.taijącym
ZMP, Komiteicie Rodzici·eilskim i Ko1e Sportowym.
P1eirypetie ntwbyt skomplikowanej akcji służą autorowi przede
wszystkim do ukazania konfliktu między pozorami a istotną treś
cią zachodzących zja•wisk. Taką właśnie rolę w życiu szkoły spclnia artykuł Kazika Bi1ernackiego, stając się wkrótce marginesem
rozpętanej walki, walki o właściwe me1wdy wychowawcze, o umiejętne kierowanie, zamiast dyrygowania młodzieżą.
Wójcik i Biernacki - bohaterowi•e sztuki to w9.dościowi i int€'lig€'11tni chłopcy, aktywni i idoowi członkowie ZMP, różn,iący s.ię
jiedtnak lbardizo charakt1eirami i wymag.a•jący różnych metod!, różne
go pod2jścia. W stosunku do obu chłopców zastosowano złe rnetodry pedagogiczne; nie poznano się na braku dojrzałości Wójcika
i pozwolono na• rozwinięcie j.ego dyktatorskich zapędlów, zgorszono
się bezkompromisowością i odwagą Bi•ernackiego, a jego .samotną
walkę nazwaną rozlbijactwem i wrogością polityczną.
Skowroński welczy t.u z powierzchownym podejściem dio mło
dzieży, walczy prz,eoeiw narzucaniu jej gotowych formulek i reoopt, staj1ei w obronie tzw. trudnej młodzieży, która wymaga specjalnej opieki i zrozum~enia.
Jednym z na·jpiękni·ejszych w.a.Jo.rów młodości jest 1ł>er2;kompro
misowa, wyostrzona rEt'.lkcja na iniieisprawiedlliwość i fałsz. Jej
zaufanie do l·udlzi i wiarn we• własnei siły. W starszym wi.eku cechy
• te przytępia życie. By j1eigo ciężkie dioświadlczenia nie zniszczyły
tych oennych wartości, by nie .pogięły młodocianych cha•r aikterów,
dbać muszą rodzioe, wychow.awcy, koliedzy. Szkoła i dom to diwa
środowiska, które kształtują młodzież. Oba.o pok.a011je nam autor
„Maturzystów" nie wahając się dotkiJ.ą.ć miej.se bolesnych.
Slierpa, rni.Elszczańska milo.ść Wójcika do syn.a.o, jego W€iwnętrzne
zakłamanie doprowadziło do glębokie1go kryzyoo moralnego L€sz....
ka, do utraty zaufania syna do ojca. Tylko w€1Wilętrzna, właściwa
mlod1ości prężność i poczuciie spr.awied!liwości pozwoliło mu zrozumieć i naprawić popełnione zlo .
0
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Michalski
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Formalny, „s.prawozdawczy" stosunek dio pracy w szkole, przy
braku znajomości mł<Xllziieży, joej psychologii u części pedagogów,
których rnprezentantem w sztuoo jest Profesor Paluszkiewicz,
opiekun Kol.a ZMP - ziadążyl zasadlniczo na życiu Kazka Biernackiego, podirywając w nim zaufa.nie do ludzi i wiarę w słuszność
podjęt.ej walki.
W sztuo:., są n:~pl'ezentowani i inni peidap;odzy. bliscy rriłod!ziciy,
dojrnali politycznie. mądrz.v: Profesor Orliński, Domańska, Bujak.
Zapobiegną oni ru,eszczęśc1u. którego wagę podnosi bliskość tak
ważnego momentu w życiu młodzieży
jak matura•, zrorumieją
i ooeinią wlaściwi€ prz.er-L:yci.a· obu chl< oców. W sztuoe je:;t też reprezentowana m ouzież. ktora '><mowiearno kiero"·a11;c\ sama będizie
d1:c<::ydowac... o calszvm lo.:;~ie L1f"'ZKa. Dlale(fo choć autor pozostawia
n.c:.s w ni€p-e1wności j.ak o,ądl'7i Wójcika Zetemuow kie zebranie pylanie to nie ni•epokoi wicilza. Leszek Wójcik jest uratowany,
gdyż zwycięży l w lrudnej wąlce z amym sobą.
Sztulrn pozo:tawia j€1.o.zcz.eo ,irono pytanie. Kaw myśleć o tym,
jak w ccd:;;iiennym ży<.:iu, w gaszcz,u spraw i konfliktów, wolbec
których nie mamy jeszcze dystan.,,u, w których nairastaniu i rozwiązywaniu
sami UCZ'€5tniczymi dootr:oec rodząoo się - nowe
i jc;k w ty2h narodzi•nach dopomóc.
S. J .
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