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J AN PAWEŁ GAWLIK, krytyk teatr alny, publi
cysta, drama turg, urodzony 3 m aja 1924 r. we L w o
wie. W latach pięćdzies i ątych u l ończył Studium 
D ziennika rskie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie, s tudia n a kierunku konsularnym w krakow
skiej Akademii Handlowej i Szkołę Nauk Politycz-
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nych przy Wydziale Prawa U niwersytetu Jagielloń
skiego. W latach 1955-1957 pracował jako redaktor 
w ki-akowskim Wydawnictwie Literackim. 

Od r. 1957 do 1968 - krytyk teatralny i publicy
sta tygodnika „Zycie Literackie", współpracownik 
w ielu pism kulturalnych w Polsce (m.in. „Teatru", 
„Kultury", „Dialogu"). W r. 1967 objął kierownictwo 
literackie Teatru „Rozmaitości" (dzisiejszej „Baga
teli'') w Krakowie i sprawował je do r. 1970. W mar
cu tegoż roku powierzono mu dyrekcję Starego Tea
tru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Od 
r. 1977 jest również dyrektorem Teatru Telewizji 
Polskiej w Warszawie. 
Debiutował jako publicysta w r. 1948. Jest auto

rem popularnego szkicu o Zielonym Baloniku pt. 
,.Powrót do Jamy" (1961) i tomu sylwetek aktor-
kich „Twarze teatru" (1963). Ponadto opublikował 

szereg dramatów o tematyce psychologiczno-moral
nej, wśród nich ,.Pokusę" (1965), „Portret", „Tor'', 
„Wybór", „Egzamin" (te ostatnie w tomie „Propo
zycje" (1969). Sztuki Gawlika wystawiały teatry 
w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Kiel
cach, Bielsku-Białej, Koszalinie, Białymstoku, Zie
lonej Górze, Poznaniu, Tarnowie, Szczecinie, Rze
szowie, Zabrzu, Wrocławiu, Opolu, Jeleniej Górze, 
Częstochowie, Warszawie, Gdyni, realizował je tak
że Teatr Telewizji. 

W 1974 r. - wraz z Jerzym Jarockim, Konradem 
Swinarskim i Andrzejem Wajdą - otrzymał do
roczną nagrodę tygodnika „Polityka" „Drożdże" -
po raz pierw zy przyznaną twórcom teatru - „za 
nowatorską działalność teatralną, która wzbudziłn 

szeroki oddźwięk społeczny". 
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„Egzamin" - napisany dość dawno, bo w 1964 r . -
powstał z fascynacj i powtarzalnością pytań i sy
tuacji, na jakie natrafi a człowiek w swoim życiu. 

Nie zawsze ą to łatwe pytania i dla tego należy na 
nie odpowiadać, j eśli na serio traktuje się siebie, 
a dojrzałość wewnętrzna łączy się nam z poczuciem 
odpowiedzialno' ci za kierunek i sens naszych dzia
łań . 

Są to najczęściej działania wynikające z potrzeby 
wyboru. Określają one nasz stosunek do podstawo
wych wartości etycznych, takich jak prawda, rze
telność, uczciwość. Ich cechą charakterystyczną jest 
powszechność. Właściwością natomiast: dowolność 

w zakr esie rozumowania. Dowolność ta stwarza 
jedną z podstawowych linii podzia łu między ludźmi . 

Przebiega on ponad porządkiem czasu i prawami 
historii. Staje się uniwe1·salną własnością rodzaju, 
źródłem czę tego niepokoju człowieka zaplątanego 

od zarania w podobne dylematy. Wszechstronność 

i zadziwiające trwanie n ieustannego napięcia jakie 
istnieje i istniało zawsze między prawdą a półpraw

dą , między normą a odstępstwem od niej, między 
rzetelnością a lekceważeniem własnej odpowiedzial
ności , jak i wypływające stąd skutki, żywiły z po
wodzeni m pokolenia dramatopisarzy. Poczynając 

od staroży tności wypełni ały szczelnie kolejne epoki 
t ea t ru, całe fo rmacje kultury, nic więc dziw nego, 
że si ęgamy i dzisiaj do źródeł, czerpiąc z ich trwa
łej żywotności i siły. 
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Zawsze jest to przy tym wybór mme1szego zła . 

Albo - jeśli kto woli - większego dobra. Dobro 
to prezentowane najczęściej pod postacią imponde
rabiliów, zderza się z dobrem materialnym, utożsa

mianym z korzyścią, przyjemnością, w skrajnych 
zaś wypadkach nawet - z życiem. 

Motyw Antygony stał się w ten sposób uniwer
salnym motywem naszej kultury, jednym z pod
stawowych archetypów rodzaju. Zmienia się w nim 
jedynie motywacja, zasada pozostaje ta sama. Zmie
nia się środowisko i szczegół historyczny, język 

i obyczaj, pozostaje jednak niezmienna konieczność 
wyboru, który określa nas bez reszty, ponieważ roz
strzygana bywa wśród podstawowych wartości. 

Interesuje mnie to połączenie . Połączenie uniwer
salności nigdy nie starzejących ię pytań z ich 
współczesną egzemplifikacją. Połączenie codzienno
ści z najważniej zymi archetypami kultury. Jak wy
glądają dzi iaj? Wśród jakich przebiegają okolicz
ności? Jaka jest ich siła - i jaka wśród nas jest 
potrzeba ich stawiania i szukania na nie odpowie
dzi? Jaka, inaczej mówiąc, jest moralna wrażliwość 
na zej współczesno ' ci? Jakie szanse miałaby Anty
gona w mieszkaniu M2 lub M3 - i jaką alterna
tywę? Co dzieje si ę z nami gdy doraźna korzyść, 

sprowadzająca się często do tak zwa nego świętego 

spokoju, zderza się kłopotliwie z potrzebą opowie
dzenia się po czyjejkolwiek stronie? Jeśli w kon
sekwencji p rzynosi ryzyko wej' cia w niepotrzebny, 
a już co nie daj Boże , groźny konflikt? Dziś . U nas. 
Dla nas. P rzez nas. 

Nie są to łatwe pytania . Jeszcze trudniejsze by
wają odpowiedzi. Niemiłe są zwłaszcza skrajne kon
sekwencje. Z jednej strony oportunizm. Z d rugiej 
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fanatyzm. Osobiście nie znoszę fanatyzmu. Fana
tyzm wydaje mi się moralnie podejrzany, ponieważ 
wypływa z braku wewnętrznej suwerenności czło

wieka. Ponie~aż zawsze, niestety, jest produktem 
kompensaty. Ale gdy nie ma wyboru? Gdy wybór 
staje się trudny, albo, co gorsze, nie do przyjęcia'? 
Co wówczas lepsze: upór czy uległość? Instynkt 
wartości czy troska o własną skórę, a najczęściej: 

wygodę'? Kto przyzna się jednak do oportunizmu'? 
Nikt, rzecz prosta. Znacznie łatwiej przyznać się 

natomiast do kompromisu. Brzmi o wiele łagodniej, 
a często to samo znaczy. Przecież to właśnie kom
promis jest miarą i mądrością życia. Stanem i wa
runkiem równowagi. 

„Egzamin" jest próbą stawiania podobnych py
tań na scenie. Próbą stworzenia na niej określonej 
sytuacji współczesnej, trochę śmiesznej, ale bar
dziej na serio, w której toczy się bez pardonu twar
da i aktualna gra . Jest próbą na zkicowania alter
natywy wymagającej rzeczowych odpowiedzi i sprzy
jającej powstawaniu refleksji. Sądzę, że będą to 
najczęściej rozważania o granicach kompromisu. 
O prawie do własnego, niemiłego dla innych stano
wiska. 

Ktoś, być może, zastanowi się przy okazji nad 
kondycją dziewczyny, zaplątanej w podobne dyle
maty. Ktoś przypomni sobie to M3 czy M4, gdy 
ktoś inny szukać będzie najpewniej odpowiedzi na 
pytanie - po kiego diabła się to wystawia, skoro 
rzecz zgrzebna i mimo obietnic jednak nie do śmi
chu. Nie lekceważyłbym tego punktu widzenia 
Istotnie zgrzebna. Naprawdę nie do śmichu . Fakt 
ten rodzi we mnie nawet coś na kształt poczucia 
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winy wobec tych z Państwa, k tórzy radość i feeri ę 

teatru przekładają nad jego skromniej szą, relacjo
nującą rolę. Gdy scena rezygnuje ze swojego pra
wa do żywiołowej zabawy i p ragnie być na ten raz 
jedynie odbiciem codzienności. Jedna k i taki teatr 
miewa swoich zwolenników. A ponieważ wy chowa 
łem się w jego tradycji, ponieważ taka właśnie rola 
współczesnej sceny nie jest mi z różnych przyczyn 
całkowicie obca, zapraszam mimo wszystko na na
sze wspólne dwie godziny. 

Niech mi też wolno będzie powołać się nieśmiałD 

na praktykę wielu wspaniałych pisarzy teatru, któ
rzy w takich wypadkach prosili przezornie o wy
rozumiałość. Dla autora, rzecz prosta. 

JAN PAWEŁ GAWLIK 
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