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OD AUTORA 

Jak każdy au lor. ucieszył 'm sic; z możliwości 

naszego spotkcmia. Rad jl'slem. Żl' dzieje s1q to za 
spra \\'q „Egzaminu". Z '''SZ) slkit bu. cu rwpi,,akm, 
ta sztuka naJl pwJ p1zyltcga <lo teatru i jest, cl1\ ·a
lić Bob.i. eh ·tnie sh.icha11.l. !\1uże dlatego. 1e jL;t 
taka prosta·: A. 111oze dlat go, Zl purusza S!JL'1\ ·y 
na]prost3ze. a przez to stale a1.tual 11 '! Czy pó;.ść na 
l·ompronus 1 UZ\'Sk,1ć spokój, wygudl' i inne ko 1.vsc1, 
czy tez tnvać przy prawdz1 · za C• 1 r: do br.· 11 to
sunkóv.; w środowisku, a nivkied .. ·1w 'l \ · Jracy·1 

.Jul-i<.' s<1 dopuszczalne grai ie kom1)1omhu - natu
ralnego i km ieczncgo w k. żdym poll'CZl · twit~'I 

Gdzie na j go drodze zaczyna si~ wyprzuiaż włas1w1 
rzelelnośc1, a v. It:;C i gudnusc1? Czy J~L t tu dla ~ Z) st
k1ch lu samo nuc·1sc'. cz> też podl •ga uuo 1wltu 1-
nyn fluktuacjom zależnie nic t) lko od h1stoni, 1 
t od sumienia'? Od jed1 ostkowej v.i c rozn j -
wrażli wośc1 '! Od umil.: j<.;tnrn~ci lqt'7. ·11 ta po Jedyne~) eh 
incydentalnych wyd·nvaluby ·i • \V/da1 zc!l L·zer -

szy, społeczny już ubraz'1 d oi.;Lit· J~cyd1 llc s 
leżnośc1, które dcc)<luj jokuści i klim, ci<' zy ia? 

Był\ to zawsze akti.1· ltw pytania. Różr a t)lko 
bywała c~na. Dla An tyg m • czy Joanuv d'ł.rc b ·ł 

to cena żvcia. Db na naJcz1.;ście 1 Jest to c n·1 gid
nuści Ale 1 tak wielu przer il.a na gapo..; przez t 
cezurt;. W 1 lu j j m za u w za. Dla wi lu p1 zejścH· 

przez nl<l nc jmższym. a \ l lli..lJCZ<;SCll'j ża<ln_'m 

ko~ztcm, Jest nuaq zyciov. go spr tu t przystoso\'„ -
111d Prz Li\ nil 1 właśnie \ ymierzony Jest ,Egza
mm . Wynuerzon jest p1·zeciw zbyt łatwym ustPp
slwom i prze iw postawom przcnosz~icvm wygodę, 
11ad rzetelność korzyśc, nad ,J1,1wdę Przt'ciw prak
tykom, przy 1-tórych mała promir1c11tka \ naszej 
sztuce nie miałab · w ogol•· w szkol' klopotów, g 'y
by me odbucgciJ<iCa od otu z •nia \\11<1.lli\VLJSt' 1 odwa
ga młod j poloni tk1. I»J ot cze1111.>, g ono nauczy
c:i lskie i et panoww z roziLych urz•:cló\ •. którzy 
po1awiaJ<l si na scenie, czyż nic sq ob az m 7.) cia 
oglądanym \ J..:rzy vym i nazb) t p1:asz zająC)'ffi b;0 
moze zwierciadle ale Jednak ubruzem') 

S m jestem zwoknniJ-iem ko n1Jro111isu .• T1·st on 
istot.i każdeJ społeczności. Wa rnn 1-iern j j życia 

1 rozwoju. J st więc rów'1ocześnk J •dnym ze żródeł 
historn . Dziś zwłaszcza. hardzi J mż kiedykułw i d-, 



I ł['{Jr le mat 1·n r a IC. kr: ter'iów l ZaS<.ld l 0111pron11su 
staje siq dla 1ias szczególnie istot..a. Islolne jest j·1l· 

• L"ZU111L 1„ 11•1n :.:t te pro Jl lll '. 11 óbLIJt! a'.' l 

cl.:i l tc 1,dp J \i< dz.i . I' n za 'l rn l'. c::c'e 1laln:m. 
d11 lk . •;. m t rz ·dadzi '. a11• ztnl· z wszP Jar

r'zif'J ir,tt: -L J •fr j( tJ, t st:·! 111:i. l 1·L11 i·t Opo\ i -
< zt l! ,, l\I ;:du1 zPllit• 1 z st. ze g·t przPd komp1·om;s01n 
koszt ni prawd .. , i zad ·c do 1·ó•vnoW<1gi \\ rn11 ,1ch 
jc•J posza.iowar iJ.. Mót.: ·i o 11i •bt zp1ec2l .. t vi po
~ ta w sl:r:ijnycn i o lu\Va"zysz·!cej im cz;.:sto poraż
ce - naw t <:>dy . Il słu~zrw i wyra;hja rzeczy wist' 
\vart.ości życia. 

Cz :-.to pyl· j ! •iwie, dLczego Cl Jeb:hvskrt p1zt.
gr, \''t? Widzom 1 il' po<loba si· jf'J kapitnlilcj . Wi
dzowit> potrzcbuh bohaterów b /. zmazy i ŚWH,t:/ch 
b z sl; bości. Jestem zaldopot.aHy t.:mi µyt....niami. 
\Viern, że fi 1:1l sztuki ba•dzi lli ·d s ·t, a elfa wiPlu 
:-: Pan ·t ·a na. d rozc.z.t1 owani ~ All- nic zmieniam 
go, p1,; ,if'1 •a.l rÓ\.'1.it•ż chcl: b::C: wiL'I 1~ pr.i \·dziP. 
Wi T 1y \Jla:': ,1 1"' 1 du;wiad1.·z • .iu w t j 111at i ii. 
Wierny temu, co JC-t obraz •m prawid!owl \:i, n nil> 
przcj1\ e1 1 wyj '.t :u . .Nie wiem przy l) m. cz' Cl k
bow. ka rzec7.y\viście przegrywa. \\ ph1,i~ z· wodo
w.1·111, w stusur 1 JCh l IHLI arch1ucb śnxlu v1ska 
lu'.-. w pla .iv morul n) m '? W OCL nie jednostko
\Vych i spo łecznych wartości dzial"nia? Wywołuje 
problem. Doprowadza do skandalu Do znacz·1cej 
rozrób:. w któr j każda z j ·j kolt.zc\nel· i każdy 

z koh:g(1w 1m1si si~ 1,rc .;;Iić. Zmusztt do Ln\ iania 
kropel· J1acl „i" - a to już jest zasł11gą. To graniczy 
czasem z heroizmem - jest w kazdy1n razi miarą 

ludzkiej rz telności i uczciwości zarazem . 

J sl ni.~ nawet wó\ ·czas, gdy nic starcza sil do 
ostatecznego zwycic;stwa. Gdy bohat rka cofa siG 
pok nnnn trudem i rozleglości:i konfliktu. Ale kiedy 
sic; ce f, '? I dlacz >go? Cof sic;. gdy już wszystko jest 
wiatlon -„ Gdy zainteresowani - i my razem z ni
mi - nie mamy wątpliwości, o co toczył się spór. 

Gdy zd<-1żyliśmy się określić i wybrać własną posta
wę, i gdy kapitulacja La nic już praktycznie zmie
nić rie mogła w mcralnym planie tego sporu. Dla
czego Jednak bohaterka poddaje si' u progll zwy
cit;sLwa? Bo jest człow1 ki m. Bo jest osamotnioną 
dzi wczyną, uwikłaną w trudny prywatn:-,. układ, 

zdradzo114 prz 'Z wszystkich l traktowaną przez uaj
bliżSZ) cli jedynie i1 strum n ta lnie. Jej walka o god
nośC:, o prawdl;, o własn • miejsce w tym spokczei'1-
~,twu.: J st napra \'dę heroiczna, a pozorna kapitu
lacja ozn>lCZU tvlko triumf przeciwności - · ni~ klęsk~ 
posta\.\ y Sztuka staje się przez lo burdz1Pj g.H zka . 
Jt•J fmał chroru przed działaniem za\ artych '' ni J 
uproszczeó. Nie staje sil. przez to utwor 'm hagio
graficznym. O[)owiadarnem o święt j z małPgo mia
st •czka, która dokonała całopaleniu z wiry L za wie
dz'-! śrotlowi:sku. Staj si~ bardziej ?POWi daniem 
u cenie i wartości sprz ciwu, gdy sytuac ja dojrzewa 
do jego okazania. Bo zło leży nie tyle w przebiegu 
zdarzeń, w walce i późni jszej kapitulacji. Zło leży 
w systemie tamtej szkoły. Leży w 1-ryteriach two
rz<1c j ją społeczności. Wypływa ze zgody na przy
wileJ bez pokrycia i ,1a kłamstwo b z ko11sekwencJi. 
Społeczność ta sama sob1 stwarza złowi szczą, gor-

Z'l jakość zycia. Stwaru1 sytuację, w któr j sprze
ciw Chlebowski j rn bi ra n::igle taki j wagi i sl3je 
s1' dla wszystkich czymś zaskakującym. 

A ze dziej · się to wszystko w szkole? A gdzie ma 
s11.; dziac, proszę Pa1istwa·> Rówme dobrze mogłoby 
odbywać si' i; szpitalu , w spóldzi lni produkcyjnej, 
w , Z· mechu", w klubie sportowym - gdziekolwiek, 
gdzie istnieje dla nas problem kompromisu. Al 
dzieje Sll; w zkol , bo szkoła jest dla nas insty.tucj1:1 
•wrdeczną i symboliczn9 zarazem. W szkole kształtu
je sic; twarz i świndomość społeczeństwa. Tego, któ
re.• powstanie za dziesięć, za dwadzieścia, za trzy
cJzieści lat. Gdy chowani w podobnej atmosferze 
1 przez takich wychowawców ludzie przejmą władzę 
w swoj rqcc. Gdy zaczm1 gospodarzyć wedle 1 a
byty h pojc;ć i przyjętych wartości. Myśl" że i nad 
tym - warto się zastanowić. 

Jan Paweł Gawlik 
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„EGZAMIN" U OCENIE KRl'fYKl 
S:'.l uk.t r.aw!ika zrobiła karierę zanim się ukaz la na 

cnie. Z.1t·zl; o 'll! od lego, że któryś z dy1·ektorów „zuklc
p.11'' sobie prapr rnierc;. Praguąc iasekurować się, dał „Eg
z:1min" dn oceny kun1torowi sikolnemu, który z kolei miał 
ro1.ne zastrzeżenia do sztuki. To wystarczyło, aby rzeczony 
dyrektor \Vvcofal s ię . Uczyni! lo jednak tak niezręcznie, że 
cala :>JH"l\\'a ~ ała się znakomitym tematem dla felietonisty 
.Kultury", a w „Polityt·e" wzbogadla inte:·csująt'ą rubo kę 
li.~<• v u Je 1.u.t• Jed<'n kwiatek /. „poi. kiej ł<tczki" Wszyscy 
u lmiL•111,1 1 ytul sztuki 1 a rożne ·posoby, ale nikt słowem 
nit' \\''ponanial, o eo chod;t.i. .Tc ·tem pnckoJ :i.ny, że poi:a 

ezpro.rednio wimercsow.mym1 ( „ l uikt ·1.tuki 11ie 1·zvtaL. 

A \Vróbłe\\ ski, „Tenlr" 19Lłi r. nr 17 

„Egzamm" t,dko poLUrn ie dotyka pospolitych niepokojów 
1 drolmych koniliklów 11•1uczycicl:kiego życia; nie bez powo
du bohulerkJ powołuj : ię na „Przepióreczkę", um1eszcza
jqc cały utwór niej„ko LlOd patronatem Stefana Zeromskie
•;o. \V is tri ·!c „Egzamin", przy sk łonności do ulegania 
. m.1lcmu re· .li1.mowi" lfł.zv nawrt reportażowości, dotyk.1 

1)r .edci. 'lil'lu dziedzin życia, przerastających swym zna
' .c111 'm ok 1lic;.nn;:·i. w klóryeh się ów konflikt rozgrywa, 
cllot C:hlcbo \'ska nie jesl postaciq na miarę Przelęckiego, 
a wgad11icnia etyczne nie sq dl,1 ni j komplek;em równie 
złożonym i wieloznat'znym (w filoLO!icznym czy Einslei-
11u\ 10 kim ~cu; ieJ Jak dla bohalNa „Przepióreczki" 

W Nalani.on, „Teatr" 1970 r nr 22 

Głos G.iwl1ka jes l glose111 arlysty wrażliwego n pod
~lawowe konflikty moralne codziennośc i i dlatego jest glo
st>m waż11ym . ( . . I Drnmnl ten powstał już w 1964 roku, ale 
je, t n•1pbJ11y tak. że 111ns1 brzm1et aktualnie w każdym 

kontekscie spole ·znym i history<.:znym. Aulom bowiem in
t re~ui<1 ge11t-:•1lia po law i konfliktów mic;dzyludzkkh, a w 
w~ kreowanym pn.ez nie~·o pokoju nauczycielskim proble
matyka moralna _· kupi.i się jak w soczewce i zyskuje tylko 
na oslrosci i wyrazistości. 

„Egzamin" jest dramatem dyskursywnym. z tezą rozpi
,-, ll'ł na glosy. Rozpisaną precyzym1e, z matematyczną 

doklnctnośclą. Jego niezwykle koherentna, spójna i klarow
no konstrukcju oraz zimny, bardzo obiektywny typ narracji 
1 u·rnw:iją n icskr mną myśl, że mamy oto do czynienia 
<: krzyżowką. z :zaradą s łowną. gdzie myśli zostały dopisane 
tak pre1.:yą jnie, aby pasować jedne do drugich. 

A. Kijowski, „Kultura" 1976 r. nr 37 

\V ,,Eg.:amini ·• autor zamteresowała kwestia moral-
110.<L·1. l.„l Mianowicie, Jest to moralność bardzo tradycjo-
11· li;;t .\'crn:i. ogarniająca swym zasięgiem prywatne życie 

J'<'da;,:ogów; to, co "it; dzieje w sferze z:.rnrodowei. jakkol
wwk by ,.,1t; d1.i.1ln , . urowym ocenom moralnym jui. nir 
podlec 1, z11..jclujc ·ię bowi<'m n~1 jakiejś abstrakcyjnej pi<1sz-

~·1 t „mllt'al111c ohoJc;lm (' 1" mteresów życwwych. 

St 'C'r d '.C'llle wst.111awiajqce - o ogromnej doniosłosci 

~ •Jaiio"il· '..nc . . Zd..iJ sh:, że przez za\\'odowvch socJologów 
c'utycll ·;~. s r11e wypowiedziallL'. („.) 

'l Greń, „Zycie Literackie" 1970 r nr łi 

, E1~ <:.J11t inowi' 111oi11a wriucić slal.Josci i polknii:cia, któ-
1 l 111cw1ele Jednak z11uczą wobec: jeclnei z<ilety leJ s;i;tuki. 
.\ c ·t niq <1bsolut11u w1cr11o~ć i uudwo 't pi ·arska wob l ' 

upbyw.ull'J lt!· lnii. Pułega 011.t Hi.l tym, że rnkl z w1d1.Ó\\ 
11 1C• j,•;t \\ 'l •n:r o~km. yt: ;1u lora o wykrzywi 'nie tzy pr1.e
' '.c1·11icu 1 r. •czyw1sto: ·i. Rl'IJcj:l Gawlika Jest w ykorn.111a 
bo. ·iem w prnpor(·ji 1 : I. 

„E1;zam111" to "odważny i rozsądny glos w dyskusji ujaw
rll.1J• Cl'J ru.i:1wgo rodzaju 11ieprm\.1dlowośc1 \\ naszym zyc1u . 
.Je L to r<l\\ nici. pi·óh.1 s lawiuniJ pytail moralnych, tych 
111.ip:u~tsz, eh: j .1k Ż!Ć i po~li; powac': ut: zt: iwie, szlachetnie, 
od\\ . i.nie'. C;.y 1 julc nh)wić i bronie prawd<;, zu t:o trzeba 
111eru1. 1.:Jp 1 ;i·1ć stunowiskw111, utr:1tą idrowia, nerwów a czę 
„to i pu::j.luol'' 

Dr<J111.1tur' me obiet:uj lat wych i µ. letycznydt 'lWY

l'lC: .t\, I tym 1.dobyw;1 widownil,', k óra w:.ikomkie rozu
mie, że uczciwośl" pm \•o${:, oclwagi.l to ..: eh) kt61 sp1uw

d1·1 dopiero \\' ilka . 

l\1 Sienkiewic.t, „Zycie Lilerackie" 1976 r nr 36 



KIEROWNICTWO TECHNICZNE TEATRU 

Kierownik techniczny 

WOJCIECil GÓRNY 

K ierownicy pracowni: ! • 
Krawieckiej damskiej: Lidia Grabowska, k.rawi ck1ej 
1110,skier Edward Żakowski, stolarskiej: Zygmunt 
Polec. rn.alarskiej: Zygmunt Fronczyk, rekwizytor-
s. ·icj: Alma Izocka, Barbara Skorupska, akustyczne] 
Zbigr.iew Piotrzkowski, perukarskiej: Grz gorz S u
jecki. garderobiane: Anna Bqczkiewicz, Halina Przy
była, brygadier ele1':tryków: Kazimierz Kowalski 

Koordynalor pracy .tl t.• "lycznl'j 

KRYSTYNA KAPCI.\ 

Kierownik Biura Gbslugi Widzów: 

E )'.\olU~D R,)HACZEK 

Wydawca. 

TEATR DRAMATYCZ _ Y W E:LBLĄGU 

St9msław Franczak 

Projekt okładki . 

Elżbieta Iwona Dietrych 

z~1111 1w ie111d 11. b:'t·~\- p1 o·m11y kierow: l- na :1d res Bmru 
L) b~lug1 Widzu.v. E:Ibl::u;. pl. K. Jagicllom:zyka I, tel. 224-00 

Biuro n.ynne 1·oct.:1Pm11e 0p r 6 /. 11icdz1el i s w1ąt \\' godz 
ocł S.00 dn !:i .Oo K;.ba c:zyllllJ w i;od1H1ach od li.l.00 do l:ł . UO 

i od 17.0ll do 19 00 

1--'u rnL poczt;ciu spektaklu o~uby spóźnione na w1<luwmę 

V>)U.-lc.:L.i ne 11ie L.;dą 

Cena :z.ł 20.-
GZP Eluląg z. 1211 - :.1500 

I 

... ·) 



TEATR DRAMATYCZNY W ELBLĄGU 

Dyrektor - kierownik artystyczny 

ANDRZEJ MAY 

Zastępca dyrektora 

JERZY LEWANDOWSKI 

Kierownik literacki 

STANISŁAW FRANCZAK 

Kierownik muzyczny 

WOJCIECH KARPIŃSKI 

., 
Lit: 4aJI 11 l.JW 

'~ tu)·i~ult• 

I 


