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N ie wiem jak długo jeszcze będzie 

mnie pasjonować problematyka 
„produkcyjna". W tej chwili wyda

je się ona ważna. Po prostu dziwię się, że 
tak niewielu autorów interesuje się tą 

sferą życia. W końcu ludzkość składa się 
nie tylko z mężczyzn i kobiet, ale także 

ze specjalistów, robotników i pomocni
ków, z kierowników i podwładnych . Wi
dzę, że właśnie stosunki ludzkie w pracy 
- obojętne, w brygadzie czy w minister
stwie - kształtują duszę człowieka, po
trafią uciskać ją albo wyzwolić, otwierają 
przed nią świat albo chcą uwięzić ją w 
klatce interesów grupy. 

W alka z takimi grupami jest trudna i 
niebezpieczna, wymaga odwagi, doświad
czenia i zręczności. N ie ma u nas auto
matycznego mechanizmu kształtującego 

poczucie odpowiedzialności, podobnie jak 
nie ma bezrobocia i konkurencji. I chwa
ła Bogu, że nie ma. Środkiem walki prze
ciwko nieodpowiedzialności, prywacie 
biurokracji jest krytyka i kontrola spo
łeczna. 

Ale krytyka i kontrola społeczna nie są 
pojęciami abstrakcyjnymi. To ludzie, któ
rzy krytykują i kontrolują, a także ludzie, 
którzy są krytykowani i kontrolowani. 
Jako dramatopisarza interesują mnie o
groninie wzajemne stosunki jednych i 
drugich. Interesuje mnie sam proces kry
tyki, ponieważ właśnie w toku tego pro
cesu człowiek ujawnia swą osobowość, 

swój charakter, swą postawę życiową. Tu 
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właśnie, jak sądzę, zdarzają się d.ziś 1u 
sposób najbardziej zauważalny prawda i 
kłamstwo, realność ż iluz ja, bezinteresow
ność i egoizm, demagogia i rzeczywista 
troska o ludzkie losy. Slaram się, na n1ia
rę swoich sił i możl. iwości , spenetrować 

co dzieje się na tym froncie. 
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„PREMIĘ" powinien obejrzeć każdy, 

kto interesuje się - ·- nie tyle nawet sztu
ką dzisiejszą, bo to oczywiste, ale - ży

ciem współczesnym, zwłaszcza w tych je
go przej aiwach istotnych dla jutra, gdzie 
dochodzi do zawężleń i powikłań najtrud-· 
n~ejszych do rozeznania i rozw,iązania. 

Tak jest właśnie w przypadku pracy i na -
szego, \Vspółczesnego myśleniia o pracy. 
Jeśli, oczy;w1scie, chcemy wyjść poza 
prawdy banalne w rodzaju korzystnego 
wpływu pracy na osobowość człowieka ... 

Wpływ jest niewątpliwie korzystny, ale 
jak·iej pracy? Czy każdej? Czy ws.zędzie? 

Podział życia ludzkiego na sferę ośmio

godzinnej niewolniczej ha.rówki lub choć
by tylko - bezmyślnej krzątaniny oraz 
sferę rados:nej nawet swobody po ZTz.uce
niu przymusowego jaTzma, byłoby - i 
bywa - rzeczą nieludzką, niegodną tego 
wszystkiego, w co wieTZymy i do czego 
zdążamy. Staramy się pomniejszać, likwi
dować zjawisko takiego podziału i jego 
skutki. BohateT „Premii", brygadzista Po
tępa, bierze tę sprawę bardzo poważnie. 

Potępa, młodzi ludzie z jego brygady, 
ci wszyscy, którzy go popierają, są włas
nie reprnzentami stale powiększając.ego si~ 

obszaru pracy wyzwolonej; takiej pracy, 
w której godność: ludzka, wyobraźnia 

twórcza każdego z nas, poczucie odpowi·e
dzialności wreszcie - kreują człowieka 

na gospodarza własnego trudu. 

Sprawa Potępy i jego brygady jest do
wodem rozpoczynającej się współcześnie 
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rewolucji świadomości. Ile pPe ciw te i 
rewolucji uruchamia s •ię natychmiast me
chanizm"'w hamui ących! Niek tór 7 y pre
ciwnicy tylko nieud olnie masku~ a n iech"'r 
czy pogardę dla „wichrzyciela"; inni ar
gumentują zgol2 rozsądni e , z tym roz
sąd kiem typovvym dla myślenia zacho-· 
w e: wczego, gdzie równowaga dobrze pr.7 y
stosowainego organizmu uchodzi 7a war
tość najcenniej szą. Spór kończy się głoso
waniem - ale przecież jego wynik nie 
przesądza sprawy. „Sprawa Potępy" do
piero się zaczyna, a trwać będzie tak dłu
go, jak długi i żmundy jest proces odno
wy schematów myślenia i rutyny działa
nia. Z doświadczenia \Viadomo, jak wiele 
sprzyja wydłużaniu się okresów, w któ
rych słuszność i prawda, odwaga i bez
kompromisowość, przegrywają jeszcze z 
poz.orną mądrością i siłą racji doraźnych. 
Skróceniu czasu o oczekiwania na wygra
ną dobrze służy refleksja, pasja i powaga 
pyta ń elementarnych, których tak wiele 
odnajdujemy w „Premiri. ". 

ANDRZEJ OCHALSKI 



WŁODZIMIERZ MAJ AKOWSKI 

Z DRUGIEGO WSTĘPU DO POEMATU 

Znam siłę słów, 
znam 

słów dzwon na trwogę. 
Ich nie witają 

Od takich słów 

i do marszu 

Słowo cwałuje, 

choć na.wet 

z lóż wspaniałych brawa. 

trumny zadrżeć mogą 

z dębowych czworaków 
powstawać. 

popręgi podciąga -

druku nie zaizna, 
wzgardzone. 

D~więczy przez wieki. 
I suną pooiągi 

lizać 

poezji 
ręce ubrudzone 

Znam siłę słów 
Wydaj e się wam, 

to pyłek 

że te 

spod obcasów tańca. 
A człowiek 

duszą, 

wargami, 
szkieletem ... 

Tłum. Adam Włodek 
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WŁODZIMIERZ MAJ AKOWSKI 

DO POETÓW PROLETARIACKICH 

Towarzysze, 
pozwólc:.ie 

bez pozy, 

że starszy towarzysz, 
wrażliwy, 

porozma1wia z wami, 

po męsku, 

niegłupi, 

towarzyszu Bezym'ienski, 
towarzyszu Swietłow, 

Od sporów 
jęzory 

towarzyszu Utkin. 

obrosły nam pypciem, 
zachłys.tujemy się 

poklaskiem 
pustym, 

a ja, towarzysze, 
mam rzeczową ,propozycję: 

urządźmy 

wspólnie 
wesołą ucztę! 

Rorzłożymy 

dywanem 
komplementy puszyste, 

spiłujemy kły -
kto zanadto krewki; 

rozdane 
przez Łunaczarskiego 

bobkowe listki 
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włożymy 

do wspólnej 
koleżeńskiej polewki. 

Uiz.namy, 
że każdy 

broni słusznej sprawy. 

Każdy z nas 
swoim 

gło ik'iem kląska! 

Rozkwimy 
wspólnego 

i kaidy 
po r6wnym 

Dość już 

nawzajem 

kurczaka sławy 

otrzyma kąsku. 

wsadzać sobie szpilki, 

rozsupłajmy 

misterne 
koronki 

słó1wek. 

A gdy mnie, 
towarzysze, 

dacie głos na chwilkę, 

głos zabiorc; 
i powiem 

wprost 

Zakasam n;kawy: 

No to już! 

walka'? 
praca? 

Bardzo proszę. 
ChE;tnie, 

bez ogródek; 
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WŁ. TWARDOWSKI .J. R. NOWICKI „ 

K. RUTKOWSKA, H. GIŻYCKI 

Odmierzam 
komuną 

komunę 

serce 

gatunki wierszy. 

dlatego uw~elbia, 

że komuna 
jest to 

horyzont najszeirszy, 
że komuna 

jest to 
najgłębsza głębia. 

A w poezji 

protekcją 

Porzućmy 

nie pomogą ci 
kumy 

nie zbijesz 

ni krewni 

rymów klepki. 

rozdawanie 
orderów i premii, 

toiwa·rzysze, 
przestańmy naklejać 

etykietki. 
Nrie myślę 

chwalić się 

po próżnicy, 
lecz twierdzę -

przede mną mówiono to wcześniej 
że komuna -

to miejsce, 
gdzie znikną urzędnicy, 

a gdzie będzie 
wiele 

wierszy i pieśni. 
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.Jednego się obawiam -
szczerze wyznam -

aby nie spłyciały 
nasze dusze, 

abyśmy 

nie wznieśli 
do rnngi komunizm u 

jarma•rcznych śpiewanek 

i bredni cwstuszck. 
Myśmy w duchu zgodni, 

rozumiecie sami: 
naszych serc 

nie dzieli 
bariera żadna. 

Jeśli 

wy nie z nami, 

to cóż nam 
wstaje, 

A jeślim ja 
was 

a my 
nie z wam!, 

u diabła! 

kiedykolwiek rąbnął 
piórem się 

na was 
zamierzył z ukosa, 

to jam, jak mówią, 

własną krwią to os iągnął, 
jam 

bardziej od was 

Towarzysze, 
porzućmy 
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rymy c1osał. 

handl::i.,rskie nawyczki 

• 

- poezja moja ___... 
kramik mój prywatny! -

moja praca -
własnośoią was wszystkich. 

Zacznijmy, 
towarzysze, 

noga w nogę kroczy(:. 
Precz 

z wytartą peTuką 
łysego pryka! 

A zechcemy si.ę kłócić -
w.rogów dosyć -

po drugiej stronie 
czenvonych barykad. 

Tłum. Leon Pasternak 
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