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„Maturzyści" Zdzisława Skowrońskiego. Akt II. 

Szkic dekoracji Aleksandra Fogla. 

„Wychowywać - znaczy iak postępować z uczniami, żeby wyro

bić w nich przekonanie, że nauczyciel słusznie rozwiązał niezliczone, 

nieuniknione w życiu szkolnym nieporozumienia i starcia„. Wycho

wanie uczniów - to przede wszystkim zachowanie się nauczyciela 

w klasie to stosunek nauczyciela do uczniów. I to czyni wychowanie 

sprawą bardzo trudną". 

(Kalinin .. W.vchowanie Komuni st.vl'Zne· '). 
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Nie tylko o 1naturzystach ... 

Skowroński powiedział w swoim słowie od autora, że jego sztu
ka ma „charakter dyskusyjny". Wywołało to gdzieniegdzie niepo
rozumienia, a nawet grymas dezaprobaty. 

Wyraz „dyskusja" i „dyskusyjny" nabiera bowiem ostatnio nie
najlepszych cech frazesu „na czasie". 

W obawie przed nieporozumieniami warto się zastanowić nad 
istotą sygnalizowanej przez autora dyskusyjno~ci „Maturzystów". 

Skowroński rysuje nam w dość zwykłym wydarzeniu szkolnym 
kilka ostrych konfliktów i sporo problemów wychowawczo-moral
nych. 

Motywacji zasadniczych spięć sztuki oraz ich rozwiązania - nie 
uważamy, wraz z autorem, za propozycję dyskusyjną, czyli jedną 
z wielu innych równie jak ta dobrych. I tak na przykład - końcową 

deklarację młodego Wójcika uznajemy za bezdyskusyjnie słuszną, 

wynikającą zresztą logicznie z jego koleJnych doświadczeń i prze
myśleń. Równie pewni jesteśmy, że publiczne przyznanie się Kazka 
do kłamstwa, oportunizmu, a nawet do zemsty na przyja
cielu - jest nie tylko zwycięstwem Leszka i jedyną drogą do ich 
wzajemnego pojednania, ale przede wszystkim jakąś wyśmienitą 

lekcją dla całej szkolnej organizacji ZMP i dla wychowawców. Przy
kłady można mnożyć. 

Dużo jest w sztuce spraw prostych i aż nadto oczywistych, są 
jednak i takie, które do dyskusji prowokują - więcej, bo dyskusję 
zaczynają już na scenie. 

. Skowroński zostawia na przykład otwartą kwestiG dwóch Wój
cików. Nie wiemy czy Kazka usuną z ZMP, tak jak nie wiemy czy 
Antoni Wójcik będzie nadal działał w Komitecie Rodzicielskim 
szkoły. Dyrektor odpowiada Wójcikowi „zastanowimy się" i każe 
się nad tym zastanowić wszystkim widzom. „Maturzyści" nasuwają 
jednak pytania istotniejsze, bardziej może drażliwe, choć nie tak 



bezpośrednie: jakie są źródła całego splotu nieporozumień i kon
fbktów, jakie przyczyny dziwnych zaniedbań wychowawczych i mo
ralnych w opisywanej nam szkole. Grupka pedagogów, maturzystów 
i rodziców naszkicowana jest w komediowo ujętym wydarzeniu 
dość wyraziście. Konfrontują się postawy i poglądy ujawniając spra
wy wcale nie błahe i nie zawsze komiczne. Postarajmy się zrekon
struować po trosze to co się mogło dziać w Liceum„. przed podnie
sieniem kurtyny. . 

Na próbie. 
Hanka i Kazek słuchają uwag reżysera. 

Artykuł Leszka Biernackiego rozbija solidnie już zagospodaro
waną bezmyślność i łatwiznę pracy wychowawczej. W obliczu skan-

• dalu budzą się uczciwi i mądrzy nauczyciele (Orliński, Domańska, 
dyrektor), zaczynają obserwować, badać i działać. Budzi się mło
dzież: zaczyna się głośno kłócić, zaczyna mieć własne zdanie, for
mułować je i walczyć o nie. Bo dotychczas„. 

Paluszkiewicz dwoił się i troił w realizowaniu różnorakich akcji 
polityczno-społecznych, w doglądaniu lub inspirowaniu zebrań, zo-

Zdzisław Skowroński 
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O SO BY: 

DYREKTOR Lic. Ogólnokształcącego . Władysław Blżchewicz 
ZOFIA, jego żona 

PALUSZKIEWICZ, nauczyciel ..... { li 
Marian Nosek 

BUJAK · 1 . . . . . { Zbigniew Chmurzyński , nauczycie . . . . . 
Kazimierz Sułkowski 

WOŹNlAKÓWNA, nauczycielka . . . . { Jadwiga DrJlc 
Barbara Jurewicz 

KAZEK, ich syn, maturzysta 

LESZEK BIERNACKI, maturzysta .. 

· { Jan Daszewski 
ORLINSKI, nauczyciel . , . . . . . . Bolesław Rosiński 

HANKA DOBRZAŃSKA, maturzystka . 

JURKIEWICZ, maturzysta . 

DOMAŃSKA, nauczycielka ...... { 1::e;:t~a1::.milislrn 
ZA W ADA maturzysta . . . . . 

Ó 
{ 

Marcin Godzisz ANTONI W JCIK, Przew. Kom. Rodz. . JUczniovde Liceum, maturzyści 
Wincenty Wesołowski 
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Marian Waśko 

Andrzej Zołotucho 

bowiązań i manifestacJi. Był zapracowany i zupełnie sam. Nie 
zawsze nawet miał czas na zgłębianie treści własnej roboty politycz
nej , na rewidowanie osiągnięć ZMP. Instrukcje goniły za zarządze
niami, zarządzenia za zleceniami. Wykonać wszystko w terminie 
można było tylko „w żelaznej dyscyplinie". Stworzył więc żałosny 
system terroru, stworzył grupę „swoich aktywistów". Brak doświad
czenia i wiedzy psychologicznej, a może i uzdolnień pedagogicz
nych, nie pozwolił mu dostrzec rzeczywistych problemów maral-

Na próbie. 

Akt II, scena zbiorowa. 

nych i politycznych. Brnął w naiwnym schemacie zadań spraw
dzając przejawy szkolnego życia na czarno-białym wykresie wro
gości klasowej. Odczuwał, że uczniowie go nie lubią, czuł również 

swoją obcość wśród nauczycieli. Lekko mu z tym nie było, nie ro
zumiejąc jednak przyczyn poświęcał zapewne to swoje osamotnienie 
dla rewolucji. I robił to szczerze. 

Gdzie byli inni członkowie partii? Co robili jego koledzy, ludzie 
doświadczeni, mądrzy i uczciwi? Dlaczego nie zainteresowali się Pa-



luszkiewiczem i Jego pracą? Dlaczego nikt mu nie pomógł, nie wy
jaśnił, nie sprostował? Tacy na przykład urodzeni wychowawcy, jak 1 

Orliński, Domańska, lub dyrektor - co oni robili przez poprzednie 
dwa lata? I jak to się wreszcie stało, że młodzież znosiła praktyki 
dyktatury i frazesu w pokornym milczeniu? 

Wydaje się jakby wszystkich sparaliżowała myśl rzucona w toku 
akcji przez Bujaka: ,.psychologia młodości jest wiedzą podejrzaną 
politycznie". 

Podporządkowali się tej prawdzie starzy i młodzi. Jedni ukry
wali swoją troskę, miłość i zrozumienie, - drudzy odsuwali reflek
sje, wątpliwości i mechanizowali swoje reakcje. 

Liceum Ogólnokształcące w mieście wojewódzkim X notowane 
było w rubrykach sprawozdawczości centralnej - pozytywnie, gdzie 
zaś kończyły się rubryki zaczynało się życie młodych abiturientów. 
Myśleć ich nie nauczono - nauczono powtarzać, słuchać bez pro
testu i udawać. Była to na ogół młodzież „łatwa", ale nie łatwo 
z taką budować naszą nową, socjalistyczną codzienność. 

Co najdziwniejsze przy tym - grupa pedagogów liceum skła
dała się z ludzi porządnych. Nie wszyscy też byli niedojrzali lub 
zdziwaczali. I dopiero w zamęcie spowodowanym prawdą i odwagą 
artykułu Leszka - nauczyciele ci odzyskują odwagę wychowywa
nia. Odwaga zaii Kazka utwierdza ich w decyzji dalszego działania 
i daje pierwszą od lat prawdziwą radość pedagogiczną, radość współ
tworzenia wartościowych i mocnych ludzi. Dyrektor twierdzi, że cze
kał na taką chwilę aż dziesięć lat... 

Odkąd zaczęliśmy się martwić poziomem kultury, umysłowością 
i moralnością młodzieży wychowane:r przez nas po wojnie -- rozwi
nęła się dyskusja nad podobnymi takim praktykami szkolnictwa 
i ZMP. Trzeba przyznać, że wiele błędów wynikało z gorączkowego 
pośpiechu całego tego okresu, w. którym „musieliśmy robić wszystko 
jednocześnie i natychmiast". Prawda też, że zaczynaliśmy uczyć 

i wychowywać bez komunistycznego „kodeksu" metod i zasad, pra
wie bez literatury teoretycznej z tego zakresu, bez własnych do
świadczeń i ze skromnymi jeszcze tradycjami pedagogiki radziec
kiej. Dzieci zaś przychodziły do szkoly „nerwowe", jak mówi Bujaki 
i wymagały troskliwej opieki. Z dzieci wyrastała mlodzież, a była 
bardziej niż każde inne pokolenie wrażliwa, bardziej może żądna 

IO 
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prawdy, ideałów i piękna. Krzyżujące się często wpływy różnych 
środowisk utrudniały dodatkowo jej normalny rozwój. 

Trzeba było zastąpić łatwiznę przykazań i zakazów samodzielną 
decyzją moralną w każdej konkretnej sytuacji i przygotować mło
dych do sprawdzania swoich postępków społeczną racją dobra czło
wieka, racją aktywnego ulepszania świata. 

Ciągła kontrola czynów, ciągłe sprawdzanie ich użyteczności hu
manitarnej i społecznej nakazuje myśleć, rozważać i przewidywać. 
To bardzo trudne i bardzo trudno tego nauczyć. Trudno wy
chować uczciwych, mądrych i pracowitych ludzi, a wychowując 

kształtować i utrwalać zasady komunistycznej moralności. Potrzeb
na w tym dyskusja i pomoc nas wszystkich. Sztuka Skowrońskiego 
daje sporo konkretnego materiału do przemyślenia i rozbudzi może 
uśpionych - dyskusją„. nie tylko o maturzystach. 

T. Ł. 

Na próbie. 

Hanka. Kazek i L"szek. 
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