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Egzamin Jana Pawła Gawlika, sztuka z gatunku „publicystyki potrzebnej i użytecznej " albo jeszcze trafniej - „sztuka zaangażowana" w dość istotne, choć na pewno nie najważniejsze, sprawy i
sprawki dni dzisiejszych , czekała na svvoją premierę
aż dwanaście lat. W okresie tych dwunastu lat dużo
s:ę w kraju zmieniło. Zmienili się także ludzie, ale
nie na tyle, by sprawy i sprawki, o których w
Egzaminie mowa , przestały być dz:siaj aktualne.
I to według mnie jest najważniejszym atutem tej
„komedii'', atutem upoważniającym teatr do grania
jej.
Nie
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Sekretarz literacki
Ewa Judycka

jesteśmy

pierwszym teatrem w kraju prezentującym Egzamin. Przed nami zrobił to Dejmek
(Teatr Nowy - Łóclź) i Machulscy (Teatr Oc:hoty Warszawa). Co prawda reżyser naszego przedstawienia, Jerzy Sopoćko pragnął tę „komedię ludzkich
posta w" pokazać w kieleckim teatrze jeszcze przed
Dejmkiem. Sztuka była w próbach, lecz nowa dyrekcja tamtejszego teatru (zmiana dyrekcji nastą
piła w połowie sezonu, co jest u nas objawem smutnym acz częstym) wycofała Egzamin z 'repertuaru. Szkoda, to łódzką premierę przyjęto z dużym
zainteresowaniem i zadowoleniem. Temu zainteresowaniu i zadowoleniu dała wyraz zarówno publiczność jak i krytyka. Podobnie rzecz miała się w Wa-:szawie. Jak będzie u nas? - dowiemy się już dzisiaj.
Akcja Egzaminu dzieje się w sali konferencyjnej pewnego powiatowego liceum ogólnokształcąc:e
go, a więc w środowisku szkolnym. Nie jest to jednak sztuka o nauczycielach i uczniach, jakby to
mogło wynikać z powierzchownego potraktowania
fabuły, choć nauczyciele i uczniowie są jej główny
mi bohaterami. Tak naprawdę jest to sztuka o lu-

skiej jest nie tylko pięknym acz dość powszechnym
u nas gestem, lecz symbolem optymizmu, dowodem
zmiany jaka w ostatnich latach u nas nastąpiła i
ciągle następuje w ż y ciu publiczn y m naszego kraju.
Łast

JAN PAWEŁ GAWLIK kryty k teatralny, publicysta, literat, obecny dyrektor i kie rownik artystyczny Starego Teatru w Krakowie. Urodzony
3 maja 1924 roku we Lwowie. W latach pięćdziesią
tych ukończył Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dyplom 1952),
studia na kierunku konsularnym w krakowski e j
Akademii Handlowej (dyplom magistra nauk ekonomicznych 1951), Szkołę Nauk Politycznych
przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(dyplom 1949). W latach 1955-1957 pracował
jako redaktor w dziale teatraliów w krakowskim
Wydawnictwie Literackim.

Jan Paweł Gawlik

ciziach i ich postawach konformistycznych i nonkon~or~istycznych. O ludziach żyjących w naszym kraJU i _ zmuszanych przez życie do codziennego zdawania ~gzaminu z etyki zawodowej i etyki ogólnoludzkie]. Jest to sztuka o odwadze wypowiadania
własnego zdania . O demaskowaniu mitu jaki w miasteczku stworzyli tchórzliwi ludzie wokół osoby sekretarza Komitetu Powiatowego Partii.

_w dyskusji wokół tej sztuki wydrukowanej w
Kulisach powiedziano, że bukiet kwiatów jaki
przysyła sekretarz Malawski polonistce Chlebow-

Od roku 1957 do 1968 - krytyk teatralny i
publicysta tygodnika Życie Literackie, współpra
cownik wielu pism kulturalnych w Pols ce (m. in.
Teatru, Kultury, Dialogu). W roku 1967 objął kierownictwo literackie Teatru Rozmaitości (dzisiej szcj
BagateLi) w Krakowie i sprawował je do roku 1970.
W marcu tegoż roku powierzono mu dyrekcję Starego Teatru im. Heleny Modrz ejewskiej w Krakowie.
Debiutował jako publicysta w roku 1948. Jest
autorem monograficznego szkicu o Zielonym Baloniku pt. Powrót do Jamy (1961) i tomu sylwetek
aktornkich Twarze teatru (1963). Ponadto opublikował szereg dramatów o tematyce psychologicznomoralnej, wśród nich Pokusę (1965), Portret, Tor,
WybM, Egzamin (te ostatnie w tomie Propozycje,
1969). Sztuki Gawlika wystawiały teatry w całej
Polsce, realizował je takż e T eatr Telewizji.

W 1974 roku - wraz z Je:·zym Jorockim, Konradem Swinarskim i Andrzej em Wojdą - ot r zymał
doroczną nagrodę tygodnika Polityka Drożdże po raz pierwszy przyznaną twórcom teatru za
„nowatorską działalność teatrnlcq, którn wzbudzJa
szeroki. oddżwięk społeczny".

OD AUTORA
Egzamin - napisany dość dawno , to w 1964
roku - pow s tał z fascynacji powtarzalnością pytnń
i sytuacji na jakie natrafia cz łowiek w swoim życiu.
Nie za wsze są to łatwe pytan~a i dlatego należy nn
nie odpowiadać, jeśli traktuje się na serio siebie sam ego, a doj r załość wewnętrzna łączy się nam z poczu iem odpowiedzialności zn kierunek i sens naszych działań.
Są

to naj czę3cie j kon:e~zności dokonywania wyboru. Akty określające nasz stosunek do podstawowych wartości etycznych, takich jak prawda, rzetelność, uczciwość. Ich cechą charakterystyczną jest
powszechność. Właś c iwością natomiast dowolność
w zakresie rozumienia. Dowolność ta stwarza jedną
z podstawowych linii podziału między ludźmi. Przebiega on ponad porządkiem czasu i prawami historii.
Staje się uniw ersalną własnością rodzaj u, źródłem
częstego niepokoju człowieka zaplątanego od zarania w podobne dylematy. Wszechstronność i zadziwiające trwanie nieustannego napięcia jakie istnieje
mic;dzy prawdą a półprawdą, między normą a odstępstwem od niej, między rzetelnością a lekceważe
ni em własnej odpowiedzialności, jak i wszystkie
wypływające stąd skutki, żywiły z powodzeniem
pokolenia dramatopisarzy. Wypełniały szczelnie kole jne epoki teatru, całe formacje kultury - od tragedii greckiej poczynając - nic więc dziwnego, że
sięgamy i dzisiaj do tych źródeł, czerpiąc z ich
t rwałej żywotności i sił y.

Zawsze jest to przy tym wybór mme.Jszego zła.
Albo - jeśli kto woli - większego dobra. Dobro to,
reprezentowane najczęściej pod postacią imponderabiliów, zderza się z dobrem materialnym, utożsa
mionym z korzyścią, przyjemnością, w skrajnych
zaś wypadkach nawet z życiem. Motyw Antygony stał się w ten sposób uniwersalnym motywem
n aszej kultury, jednym z podstawowych archetypów rodzaju . Zmienia się w nim jedynie motywacja, zasada pozostaje ta sama. Zmienia się środowi
sko i szczegół h'.storyczny, język i obyczaj, pozostaje
jednak niezmienna konieczność wyboru, który określa nas bez reszty , ponieważ rozstrzygany bywa
wśród podstawowych wartości.
Interesuje mnie to połączenie. Połączenie uniwersalności nigdy nie starz e jących s'.ę p y tań ich
współczesną egzemplifikacją. Połączenie codziennoś

ci z

najważniejszymi

archetypami kultury. Jak wydzisiaj? Wśród jakich przebiegają okoliczności? Jakie szanse miałaby Antygona w mieszkaniu M-2 lub . M-3 - i jaką alternatywę? Co dzieje
się z nami gdy doraźna korzyść sprowadzająca się
często do tak zwanego świętego spokoju, zderza się
kłopotliwie z potrzebą opowiedzenia się po czyjejkolwiek stronie przynosząc w konsekwencji moż
ność wejścia w niepotrzebny, a już co nie daj Boże,
groźny konflikt? U nas. Dla nas. Przez nas .
Nie są to łatwe pytania, i jeszcze trudniejsze,
podejrzewam, bywają odpowiedzi. Niemiłe są zwła
szcza skrajne konsekwencje. Z jednej strony oportunizm. Z drugiej fanatyzm. Osobiście nie znoszq
fanatyzmu. Fanatyzm wydaje mi się zawsze moralnie podejrzany, ponieważ wypływa z braku wewnętrznej suwerenności człowieka. Bo zawsze, ni estety, jest produktem kompensaty. Ale gd y nie ma
wyboru? Gdy wybór staje s'.ę trudny, albo, co gorsze, nie do przyję c ia? Co wówczas lepsze: upór czy
ulegość? Instynkt wartości czy troska o własną
glądają

skórę, a najczęściej: wygodę? Kto przyzna się jednak do oportunizmu? Ale do kompromisu? Tego
kompromisu, który jest miarą i mądrością życia?
Stanem i warunkiem równowagi?

Egzamin jest próbą stawiania podobnych pyna scenie. Próbą stworzenia na niej określonej
sytuacji •vspółczesnej, wymagającej rzeczowych odpowiedzi i sprzyjającej powstawaniu refleksji. Są
dzę, że będą to najczęściej rozważania o granicach
kompromisu. O prawie do własnego, niemił e go dla
innych stanowiska.
tań

Ktoś,

być może, zastanowi się p r zy okazji nad
dziewczyny, zaplątanej w podobne dylematy. Ktoś przypomni sobie to M-3 czy M-4, gdy
ktoś inny szukać bę c1 zie najpewniej odpowiedzi na
pytanie - po kiego diabła się to wystawia, skoro
rzecz zgrzebna i raczej „nie do śmiechu". Nie lekceważyłbym tego punktu widzenia. Istotnie zgrzebna.
Naprawdę „nie do śmiechu". Fakt ten rodzi we
mnie nawet co:3 na kształt poczucia winy wobec
tych z Państwa, którzy radość i feerię teatru przedkładają nad jego skromniejszą, relacjonującą rolę.
Gdy scena rezygnuje z swojego prawa do zabawy
i pragnie być na ten raz jedynie odbiciem co~:zien
ności. Jednak i taki teatr miewa swoich zwolenników. A ponieważ wychowałem się w jego tradycji,
ponieważ taka właśnie rola współczesnej sceny nie
jest mi z różnyc h przyczyn całkowicie obca, zapraszam mimo wszystko na te nasze dwie wspólne godziny. Niech mi też wolno będzie powołać się nieśmiało na praktykę wielu wspaniałych pisarzy teatru, którzy w takich przypadkach prosili ponadto
o wyrozumiałość. Dla autora, rzecz prosta.
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Problem

wybuchł

na Radzie Pedagogicznej.
Uczeń miał pięć dwój i powinien zostać na drugi
rok w tej samej klasie. Wówczas dyrektor poinformował grono, iż ojciec chłopca jest wysokim urzęd
nikiem państwowym, ciągle przebywającym za granicą i nie ma kiedy zająć się synem.
Ale za to robi tak dużo dla dobra nas wszystkich, że jego syna po prostu nie można nie promować.

Większość nauczycieli wycofała się ze swoich
ocen.
N ikt nie zapytał, czy ojciec po powrocie ucieszy
się z takiego podejścia do
osiągnięć naukowych
syna.
Nikt nie pomyślał jaki ten stosunek jest dla
chłopca szkodliwy.

Polonistka

Ucze1~ może być zwykłym ignorantem, wagarowiczem, nawet łobuzem - bez wychowania, który
naubliżał nauczycielowi. W zwykłej sytuacji otrzymalby wiele ocen niedostatecznych. I wtedy p7'Zychodzi groźny rodzic lub ktoś w jego imieniu i okazuje się, że jest to mile dziecko, które ma tylko
trochę trudności w przystosowaniu się do warunków. Nauczyciele dyskutują. Dyrektor otrzym11je
liczne telefony. Czasem szkoła wychodzi z takiej
opresji zwycięsko. Ale nie zawsze .

Polonistka

A przed maturą to oczywi ście argumentacja
zaczyna nabierać bardziej r zeczowych akcentów:
Przecież uczeń był tyle lat przeciągany z klasy
do klasy, to już teraz nie można go ocenić tak źle,
przecież może nie zechce zdawać matury, a technik
z niego dobry! Groziła rnu ocena niedostateczna z
przedmiotu zawodowego? To nie na temat, co bę
dz iemy o przeszlości! Na temta, kolego! Wiecie prze cież, że ojciec tego ucznia„. no więc zgadzamy się?
Pros z ę się zastanowić! N o tak, tak też myślałem!
D ziękuję, to wlaśnie ta właściwa postawa! Pros zę
następny!

Matematyk

Kier owni k t chnic zn y
Jer zy Kujawa
Sto la rze
Zygmun t Bisewsk l
Leon R o siński

Teatr bez świateł w łaśc iwie nie istnieje. Oczywiście, wiele się zmieniło także i w tej dziedzinie,
ale wciąż trudno sobie wyobrazić p ełn y, żywy spektakl bez gry świateł: one p omaga ją stworzyć atmosferę, potwierdzają złudzenie tworzą tę niezbędną
teatralną iluzję, informuj ą , że oto wchodzimy vv jakiś inny świat.

Krawcy
Anna Olszewska
.Y::!d wi ga K:u1ska
''Vac ł awa Bielak
Stan is ław S zkoda
Mala rz
L::ch Wedle

Światła w naszym tea-

trze

są

domeną

P a włowicza.

Zbigniewa
Pracuje on w

T apicer
Ryszard Wy py s zyński

tea trze już dziewiętnaście
lat. Zaczynał w „Wybrzeżu"
jako osiemnastoletni chło
pak, potem przeszedł w szy stkie koleje losu wraz z powołaną pod patronatem teatru ,,W ybrzeże" Sceną Objazdową, która usamodzielniła się i z której pow s tał
obecny Teatr Dra m a tyczny. Zbigniew Pawłowicz
pamięta wszystkich ludzi pracujących kied y kolwiek
w naszym teatrze. Tu poznał także swą obecną żonę .

Fryzjerka
Teresa Kray
R ekwizy to rka
Maria Bisewska
Garderobiane
Janina Kolt on owska
Helena Ty bors ka
Brygadzista sceny
Fran ciszek Tyborski
Maszyniści

Tadeusz Labuhn
Zenon Lam ke
Kazimierz Grot
Andrzej Gohra
Zbigniew Bojano ws ki
Paweł Quant

Przetrwał

okres najtrudniejszy, gdy trzeba byw bardzo ciężkich warunkach, gdy brakowało sprzętu, a ten który był, nie zawsze można
było wykorzystać. I na pewno dotrwa już z nami
do czasu otrzymania przez nasz teatr nowej siedziby, gdzie wreszcie będzie mógł w pełni udowodnić ,
co potrafi.
ło pra c ować

Elektrycy
Zbigniew Pawłowicz
Jerzy Skonecz.ny
Akustyk

Ryszard
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Kłosowski

'llad u sz Llnk

Przedspr z edaż biletów prowadzi Dział O·r gan 1·za"_J· 1· Widowni,
·teL 21-02-26, 21-39-92 wew. 18
2 GGdy-6:l5 . 1200

1300. -

N -2

Cena 7,-

Najbliższa

p r emier a

JÓZEF KUSMIEREK

Stracon e wa k a cie

zł

