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„Matura" to sztuka węgierskiego pisarza Fodora, grana 
z wielkim powodteniem na scenach zagranicznych i polskich. 
Porusza ona umysły ·i serca. Matura! Słowo wzbudzające 
szereg asocjacji. Grono profesorów, zielony stół, łomot spło
szonego serca - i w perspektywie - świat! Prawdziwy, do
rosły! świat i szkoła! Profesorowie i uczennice - nieustanny 
konflikt między nauczycielami i uczniami, dwie różne płaszczy
zny pojmowania zjawisk ogarniających nas. 

Swoisty, idealistyczny światopogląd młodzieży, entuzjazm, 
radosna beztroska i realne wartościowanie życia przez do
rosłych, ich surowość, ich częsta obcość - oto problemy 
podjęte śmiało w sztuce Fodora. Prof. Wimmer - oschła, 

zła, opryskliwa, surowa, po wielu latach spostrzegająca, że nie 
znała młodych, że jej osąd był fałszywy, że opierał się na 
jednostronnym poznaniu ich dusz, a prof. Cibula - łagodny, 

mądry, wyrozumiały, przyjaciel młodzieży, przeżywający swą 
osobistą tragedię ; albo prof. Mathe ze swą samotnością 
i tęsknotą do pełni życia, a złośliwy zasklepiony w swym 
prymitywnym materialiźmie skłócony z całym światem prof. 
Spindler - oni wszyscy z grona profesorskiego przynoszący 
do pokoju nauczycielskiego i klasy szkolne i całe swe prywatne, 
osobiste, własne życie, czyż nie są ludźmi takimi jak my? 
jak wszyscy ? 

A uczennice? 
Namiętna, stojąca na progu życia Katarzyna Seid!? Jej 

koleżanki? - czy nie są nam bliskie? Czy nie przypominają 
nam własnych myśli, dążeń i marzeń ? 

„Matura" jest częścią nas samych i to jest tajemnicą jej 
powodzenia na scenach teatrów. 

Maria Benil!cńa. 
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