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Tygodnik Litierat11rnaja Gazieta 
opublikował (4.II.1976) rozmowę 
dwóch znanych dramatopisarzy ra
dzieckich, autorów głośnych sztuk 
o klasie robotniczej - Aleksandra 
Gelmana, Protokół pewnego zebrania 
partyjnego, oraz Ignatija Dworiec
kiego, znanego w Polsce ze sztuki 
Człowiek znikąd. 
Rozmowę obu pisarzy przytaczamy 

w skrócie: 

DWORIECKI: Łączy nas to, że 
obaj pasjonujemy się losami współ
czes17ych ludzi czynu. Dokładniej, 
ludzi fachowych i dobrze spełniają
cych swoje obowiązki. Krótko mó
wiąc, opisujemy ludzi dobrej roboty. 
Mogą to być przedstawiciele różnych 
zawodów, a więc także dramatopi
sarze, poeci, prozaicy. I tu rodzi się 
kłopotliwe, ale bardzo ważne pyta
nie: jak my sami robimy to, co do 
nas należy? Ja, na przykład, dosko
nale rozumiem, dlaczego cała obecna 
pięciolatka przebiega pod hasłem 
podnoszenia jakości... 

GELMAN: Weźmy od razu byka za 
rogi. Zastanówmy się dlaczego u nas 
tak mało pisze się na tematy zwią
zane z produkcją a tak wiele o mi
łości? Myślę, że między innymi dla
tego, że „temat miłości"" znany jest 
twórcy z doświadczenia osobistego. 
Każdy go przeżył tak konkretnie, że 
konkretniej nie można. Pisząc o te
matyce produkcyjnej natomiast, bar
dzo często posługujemy się materia
łem wtórnym, „z drugiej ręki". Dla
tego chyba, niezależnie od rodzaju 
i tematyki dramatu, rozmowy o mi
łości stanowią w naszych sztukach 
chyba osiemdziesiąt procent dialo
gów ... (. .. ) 
Chciałem powiedzieć, że temaly 

z życia fabryk i przedsiębiorstw są 
nie mniej ostre, dramatyczne i inte
resujące niż z życia prywatnego. 
Oto przykład: Pracowałem w fabry
ce, która miała złego dyrektora, to 
znaczy takiego, który nie wykorzy
stywał pełnych mocy produkcyjnych 
zakładu. Usunięto go i na jego miej
sce przyszedł inny. Po sześciu mie
siącach okazało się, że ten drugi 
wcale nie jest lepszy. Wywołało to 
bardzo interesujący podział we
wnętrzny wśród załogi i kadry kie
rowniczej. I tak na przykład ludzie, 
którzy walczyli z pierwszym dyrek
torem, a po przyjściu drugiego otrzy
mali jakieś przywileje, stali się jego 
stronnikami. Bronili nowego dyrek
tora dla zasady, chociaż najbardziej 
doświadczeni i najbardziej daleko
wzroczni z nich rozumieli, że pod 
rządami nowego dyrektora jest jesz
cze gorzej, niż było za dawnego. I ton 
drugi dyrektor utrzymał się na sta
nowisku . 

DWORIECKI: Dlaczego? 
GELMAN: Po prostu nikt nie 

chciał się przyznać do tego, że ta 
nominacja była błędem. Zrobiła si~ 
z tego sprawa prestiżowa. Dlaczego 
o tym mówię? Dlatego, źe taki kon
flikt i wszystkie jego szczegóły moż
na tylko poznać od wewnątrz. Pisarz 
nie musi być uczestnikiem każdego 
niezwykłego wydarzenia, ale musi 
poznać jego bohaterów, zanim zacz
nie o nich pisać. Jedna z najwiek
szych trudności pisania o tematyce 
produkcyjnej polega na tym, że przy 
pozornej jawności, życie fabryki 
kryje w sobie mnóstwo tajemnic, 
niedostępnych dla osób postronnych. 

Obecnie panuje moda na „panor2-
miczne uj'l:lo\•;anie problematyki". 
Literat wpada do fabryki na kilka 
lub kilkanaście dni, notuje wszystko, 
co mu wpadnie w oko lub w ucho, 
a potem „uogólnia", niebardzo orien
tując się w podskórnych związkach 
i zależnościach. Autor porozmawiał 
sobie z dyrektorem, kierownikiem 
oddziału, jeszcze z kimś tam, i wziął 
za dobrą monetę wszystko, co usły
szał. Dopiero potem wychodzi na 
jaw, że nie powiedziano mu wszyst
kiego. Tylko znając konflikty od 
wewnątrz, może pisarz w zagadniE'
niach produkcji odkryć namiętności, 
prawie na skalę - nie boję się tego 
powiedzieć - szekspirowską. 

DWORIECKI: To bardzo efektow
ne stwierdzenie. Ale nie mogę się 
ustrzec od pewnej dozy sceptycyzmu. 
Przecież i dziś, niestety, zdarzają 
się zabójstwa z zazdrości. Nie mogę 
więc zgodzić się bez zastrzeżeń z pań
skim twierdzeniem, że w naszych 
czasach napięcia emocjonalne w ży
ciu prywatnym są mniejsze niż 
w konfliktach produkcyjnych. Rozu
miem, że z pańskiej strony była t0 
próba polemicznego zaostrzenia zja
wiska. Bo przecież doskonale pan 
wie, że wszelkie namiętności mogą 
dochodzić do głosu w każdej dziedzi
nie życia. Jednakże, jeśli mówimy 
o literaturze, dramaturgii - to sęk 
w tym, że my, ludzie współcześni, 
nauczyliśmy się już myśleć w spo
sób nowoczesny, natomiast nasze 
uczucia i odczucia nie uległy zmia
nie i nadal są konserwatywne. 

GELMAN: Tak. Człowiek pier
wotny reagował tylko na ostre bodź
ce zewnętrzne: głód, chłód, ból itd. 
A obecnie życie zmusza nas do rea
gowania na to, czego w sposób bez
pośredni nie odczuwamy, na zjawi
ska - powiedziałbym - natury lo
P-iC'7nPi N;:ii nr7vkł~rl c:.tric:.11nPk rlri 

DWORIECKI: Pewnego razu ucze
stniczyłem incognito w kontro~i 
zużycia cementu w dwóch przed
siębiorstwach budowlanych. Okazało 
się, że zmarnowano tysiące ton. 
Kombinat, do którego należały 
przedsiębiorstwa, nie wybudował na 
czas zakładu produkcyjnego kruszy
wo, którym wypełnia się beton. Po
nieważ nie było czystego kruszywa, 
szafowano cementem, skądinąd su
rowo reglamentowanym. Proszę so
bie wyobrazić: drogi towar deficy
towy zamiast taniego i pospolitego 
żwiru. A teraz pytanie: ile razy wi
dział pan ciężarówki, z której lał się 
na ulicę cement? 

GELMAN: Wiele razy. 
DWORIECKI: A ile cementu roz

sypanego na placach budowy"? 
GELMAN: Mnóstwo. 
DWORIECKI: A teraz inne pyta

nie. Ile razy zdarzyło się panu wi
dzieć człowieka, który upuściwszy 
na ziemię kawałek chleba nie pod
niósł go"? Na pewno nie wiele razy. 
A to dlatego, źe dziadek, babcia, 
mama i tata od najmłodszych lat 
powtarzali: „To grzech". Rozumiemy 
doskonale, że jeśli zabraknie cemen
tu to nie będzie chleba, kiełbasy, 
konserw i wielu, wielu innych rze
czy. Ale chleb podnosimy, a obok 
rozsypanego cementu przechodzimy 
obojętnie„. 

GELMAN: Jest to zagadnienie od
powiedzialności - a w ostatecznym 
rezultacie - moralności człowieka 
pracy. Spotykałem Judzi, którzy 
w_ momentach „kulminacyjnych", 
kiedy decydowały się losy produk
cji, przejawiali całkowicie lub częś
ciowy brak odpowiedzialności. 

DWORIECKI: Odpowiedzialność 
za własne czyny lub decyzje, poczu
cie odpowiedzialności za macierzy
sty zakład pracy, za jego aktualne 
interesy - to· tylko mikroodpowie
dzialność. Istnieje również inna od
powiedzialność. W pewnym powie
cie na Ukrainie, podczas wojny, 
w tragicznym roku 1942 wydano 
rozkaz wyrąbania lasów pierw
szej kategorii. Cel był szczytny -
w imię zwycięstwa„. Rozkazowi 
przeciwstawił się pierwszy sekretarz 
komitetu partii. Powiedział on: „Las 
pierwszej kategorii - to własność 
naszych dzieci i wnuków, spadek, 
który im zostawiamy. Wycinać lasy 
pierwszej kategorii - to znaczy 
zwątpić w zwycięstwo oręża radziec
kiego!'' Dzięki temu las przetrwał. 

GELMAN: Warto by się zastano
wić nad źródłem nieodpowiedzialnoś
ci. Wydaje mi się, że wynika ona 
z niewłaściwego systemu oceniania 
ludzkich poczynań. Na ogół patrzy 
się wyłącznie na wcześniejsze lub 
bieżące wyniki pracy - w jednym 
miesiącu, kwartale, roku. Należałoby 
za ś wprowadzić nagrody za obmy
śl;nric i ·.~·cr'1Żl'tni .: „o~-y•1 ń , ktl L 

dadzą re z ulta ty w przyszłości. Zdol
ność perspektywiczna widzenia ... 

DWORIECKI: Tak. 
GELMAN: Skoro jesteśmy przy 

systemach kwalifikacji, to warto 
przypomnieć, że literatura drama
tyczna również wystawia oceny, 
a tym samym bezpośrednio przyczy
nia się do wypracowania ich kryte
riów. Ale źeby te kryteria spełniły 
swoją funkcję społeczną, muszą rze
czywiście stanowić wzór i przykłact 

DWORIECKI: Już obecnie bywa, 
że bohaterowie i postaci wziete 
z rzeczywistości po przejściu próby 
sceny stają się wzcrcami dla tych, 
którzy byli ich picrv.·mvzorami. Na 
tym polega sprzężenie zwntne lite
ratury i życia. 

GELMAN: Dlatego na pisarzach 
ciąży tak wielka odpo\viedzialność: 
oni także decydują, kto jest d0bry, 
a kto jest zły. Niestety, werdykty 
nasze nie zawsze są słuszne. 

DWORIECKI: Normy etyczne 
i moralne nic są stałe, też ulegajiJ 
zmianom. W pierwszych latach po 
rewolucji na przykład - życie zmu
szało nas do przyjęcia wzorca spar
tańskiego. Było w nim wiele czy
stości i heroizmu. Ale niekiedy na
sze sądy i postępowanie były prze
sadnie surowe i uproszczone. Dziś 
jesteśmy bogatsi, bardziej szcwdr?:y 
i wyrozumiali w ocenach a przez to 
- bardziej Judzcy. 

GEL1VIAN: Warto jednak pamię
tać, źe każda skrajność - wczoraj
szy wzorzec spartański i występują
ca dziś „hipertrofia dobrobytu" -
mają swoje strony ujemne. Najważ
niejsze jest poczucie miary. Myślę, 
że wkrótce jednym z bohaterów na
szej literatury stanie się człowiek, 
obdarzony poczuciem miary i umie
jący wyciągać z tego praktyczne 
wnicski. A propos, czy zauważył 
pan, że nie mamy prawie wcale 
sztuk poświęconych planistom? Kor
ci mnie, żeby poznać bliżej tę dzie
dzinę i ludzi, którzy w niej pracują. 
Na pewno i tu nie brak poważnych 
problemów i ostrych konfliktów. 

DWORIECKI: Nie odpowiada mi 
takie postawienie sprawy. Wie pan 
dlaczego? Bo mnie osobiście może 
tu zainteresować jedynie ogromny 
zasób nieznanych i nieprzeanalizo
wanych informacji. Informacja -
tak! Natomiast jeśli chodzi o ludzi, 
to w sprawach zasadniczych można 
ich konfrontować na każdym tle. 

GELMAN: Nie zgadzam się, że nie 
ważne jest tło, a tylko chodzi o to, 
hv nis:ir o lnrlzi:iC'h TTw:i7:im .;„ niP-

i „jak się wykorzystuje to, co jest". 
Ja jednak myślę, że trzeba mówić 
o tym, dlaczego nie ma tego, co jest 
potrzebne. Tak należy stawiać pro
blem. Czy nie powinniśmy analizo
wać przyczyn tego zjawiska? 

GELMAN: Chciałbym zwrócić 
uwagę na jedno dziwne zjawisko: 
istnieją dziedziny życia przez litera
turę niemal niedotknięte. Nie mogG 
tego zrozumieć chociażby z tego po
wodu, że są one - jakby to powie
dzieć - ze sv.·ej natury niezwykle 
atrakcyjne dla dramatopisarza. Mam 
na myśli zawody i stanowiska mają
ce charakter ... 

DWORIECKI: Konflikty"? 
GELMAN: Właśnie. N°il przykład 

zawód kontrolera technicznego. Każ
dy pracownik służby kontroli tech
nicznej ustawicznie ma do czynienia 
z problemem wyrobu, oceny, ko
nieczności powiedzenia „tak" lub 
„nie"„. 

DWORIECKI: Znam jeszcze bar
dziej konfliktową profesję: lekarz 
o specjalności sanitarno-epidemiolo
gicznej. Pewnego razu na Północy, 
siedziałem w gabinecie lekarki, któ
ra tego dnia postawiła na jedną kar
tę swój los: zamknęła mleczarnię, 
w działalności której stwierdziła nie
dociągnięcia. Równocześnie jej opo
nenci zastanawiali się, co odpowie
dzą robotnikom na pytania: „Co jest 
z mlekiem, kefirem, śmietaną?". 
Stan ten trwał dwa tygodnie, dopóki 
nie doprowadzono sytuacji w mle
czarni do stanu zgodnego z przepi
sami. 

GELMAN: Istotnie, jest to jeszcze 
jeden aspekt odpowiedzialności. Po
znałem kiedyś Bohatera Pracy So
cjalistycznej, szlifierza Jewgienija 
Lebiediewa, który powiedział mi: są 
postępki, za które człowiek powinien 
płacić przez całe życie. Na przykład: 
człowiek, którego błędna decyzja 
spowodowała ogromne straty, powi
nien być ukarany w ten sposób, że 
gdziekolwiek i na jakimkolwiek sta
nowisku by pracował otrzymywałby 
nie więcej, niź sto rubli miesięcznie. 
Uważam, że propozycja Lebiediewa 
była słuszna. 

DWORIECKI: Najsłuszniejsze jest 
przestrzeganie prawa i karanie zgod
nie z prawem. Nie trzeba wymyślać 
roweru. 

GELMAN: A straty materialne? 
DWORIECKI: Wydaje mi się, źe 

najskuteczniejszym i najbardziej hu
manitarnym sposobem walki ze złem 
jest bezwzględne przestrzeganie pra
wa. Przez wszystkich. Ale wróćmy 
do literatury. Literaturę teź można 
porównać do wielkiego kombinatu 
z odpowiednimi wydziałami: poezji, 
dramatu i tak dalej. Jak wygląda 
nasza produkcja, jakie są jej warun
ki? Wydaje mi się, że nam, drama
topisarzom, stworzono tak wielkie 
ma-tli . o!.t.:i , ... b.:!a ..... L. . ~ ~ ...... ::.. ta l ::· ... „ 
zaufaniem i poparciem, że niekiedy 
wstyd mi przed towarzyszami po 
piórze z innych wydziałów ... 

GELMAN: To przecież dobrze ... 
DWORIECKI: Dobrze? Chwilami 

wydaje mi się, że jesteśmy nadmier
nie rozpieszczani. Warunki pracy ja
kie nam stworzono, są wprost cie
plarniane. A to niedobrze. Zdarza 
się, że krytyka chwali nas już za 
sam wybór tematu, za to, że raczy
liśmy się nim zająć, a ogromnie po
błażliwie odnosi się dla jakości arty
stycznej naszych produktów. 

GELMAN: W literaturze i sztuce 
stopień wierności przedstawienia sto
sunku do rzeczywistości często trak
tuje się jako synonim artyzmu. 
A przecież to wcale nie to samo ... 
Uważam, że sukces filmu. Premia 
(do którego scenariusz napisał Gel
man, a następnie przerobił na sztukę 
Protokół pewnego zebrania ... - Red.) 
wynika przede wszystkim z życio

wych problemów, na których bazuje 
scenariusz. Nie trzeba jednak zapo
minać, że istnieją jeszcze takie poję
cia jak piękno formy i tak dalej. 
Chociaż jeśli mam być szczery, czę·
sto chęć jak najszybszego opowie
dzenia o tym, co wiem z własnych 
doświadczeń lub obserwacji ponosi 
mnie tak bardzo, źe ... 

DWORIECKI: Wróćmy jeszcze do 
porównania literatury z zakładami 
produkcyjnymi. Podobnie jak one, 
również literatura dramatyczna ma 
swoje aktywa i pasywa. To, źe tea
try przekonały się do naszych sztuk 
o tematyce produkcyjnej, zaliczyć 
trzeba do naszych aktywów. Ale to, 
że bilety na nie w niektórych tea
trach sprzedaje się systemem wiąza
nym z biletami. na inne „chodliwe" 
spektakle to nic innego, tylko nasze 
pasywa. Tych pasówów jest więcej: 
niekiedy nie tylko z naszego powodu. 
Chciałbym zapytać pana, jako autora 
scenariuszy filmowych i sztuki tea
tralnej, granej z powodzeniem przf.'z 
dwa poważne teatry - czy dostrzegł 
pan różnicę w traktowaniu autora 
w kinie i w teatrze? 

GELMAN: Oczywiście. Wydaje mi 
się, że teatr traktuje tekst z więk
szym szacunkiem. Towstonogow na 
przykład nie zmienił w tekście sztuki 
ani jedn"ego słowa. Wszystkich zmian 
dokonałem sam, widząc ich potrzebę. 

DWORIECKI: Miał pan ogromne 
szczęście. Są bowiem teatry, które aż 
do generalnej próby nie wpuszczają 
autora na widownię. 

GELMAN: W kinie jest to żelazna 
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łości? Myślę, że między innymi dla
tego, że „temat miłości"' znany jest 
twórcy z doświadczenia osobistego. 
Każdy go przeżył tak konkretnie, ·że 
konkretniej nie można. Pisząc o te
matyce produkcyjnej natomiast, bar
dzo często posługujemy się materia
łem wtórnym, „z drugiej ręki " . Dla
tego chyba, niezależnie od rodzaju 
i tematyki dramatu, rozmowy o mi
łości stano\vią w naszych sztukach 
chyba osiemdziesiąt procent dialo
gów ... („.) 
Chciałem powiedzieć, że tematy 

z życia fabryk i przedsiębiorstw są 
nie mniej ostre, dramatyczne i inte
resujące niż z życia prywatnego. 
Oto przykład: Pracowałem w fabry
ce, która miała złego dyrektora, to 
znaczy takiego, który nie wykorzy
stywał pełnych mocy produkcyjnych 
zakładu. Usunięto go i na jego miej
sce przyszedł inny. Po sześciu mie
siącach okazało się, że ten drugi 
wcale nie jest lepszy. Wywołało to 
bardzo interesujący podział we
wnętrzny wśród załogi i kadry kie
rowniczej. I tak na przykład ludzie, 
którzy walczyli z pierwszym dyrek
torem, a po przyjściu drugiego otrzy
mali jakieś przywileje, stali się jego 
stronnikami. Bronili nowego dyrek
tora dla zasady, chociaż najbardziej 
doś·v1,·iadczeni i najbardziej daleko
wzroczni z nich rozumieli, że pod 
rządami nowego dyrektora jest jesz
cze gorzej, niż było za dawnego. I ten 
drugi dyrektor utrzymał się na sta
nu\: t ku. 

DWORIECKI: Dlaczego? 
GELMAN: Po prostu nikt nie 

chciał się przyznać do tego, że t<J 
nominacja była bł~dem. Zrobiła siQ 
z tego sprawa prestiżowa. Dlaczego 
o tym mówię? Dlatego, że taki kon
flikt i wszystkie jego szczegóły moż
na tylko poznać od wewnątrz. Pisarz 
nie musi być uczestnikiem każdego 
niezwykłego wydarzenia, ale musi 
poznać jego bohaterów, zanim zacz
nie o nich pisać. Jedna z najwięk
szych trudności pisania o tematyce 
produkcyjnej polega na tym, że przy 
pozornej jawności, życie fabryki 
kryje w sobie mnóstwo tajemnic, 
niedostępnych dla osób postronnych. 

Obecnie panuje moda na „panorn
miczne ujmov;anie problematyki". 
Literat wpada do fabryki na kilka 
lub kilkanaście dni, notuje wszystko, 
co mu wpadnie w oko lub w ucho, 
a potem „uogólnia", niebardzo orien
tując się w podskórnych związkach 
i zależnościach. Autor porozmawiał 
sobie z dyrektorem, kierownikiem 
oddziału, jeszcze z kimś tam, i wziął 
za dobrą monetę wszystko, co usły
szał. Dopiero potem wychodzi na 
jaw, że nie powiedziano mu wszyst
kiego. Tylko znając konflikty od 
wewnątrz, może pisarz w zagadnie
niach produkcji odkryć namiętności, 
prawie na skalę - nie boję się tego 
powiedzieć - szekspirowską. 

DWORIECKI: To bardzo efektow
ne stwierdzenie. Ale nie mogę się 
ustrzec od pewnej dozy sceptycyzmu. 
Przecież i dziś, niestety, zdarzają 
się zabójstwa z zazdrości. Nie mogę 
więc zgodzić się bez zastrzeżeń z pań
skim twierdzeniem, że w naszych 
czasach napięcia emocjonalne w ży
ciu prywatnym są mniejsze niż 
w konfliktach produkcyjnych. Rozu
miem, że z pańskiej strony była to 
próba polemicznego zaostrzenia zja
wiska. Bo przecież doskonale pan 
wie, że wszelkie namiętności mogą 
dochodzić do głosu w każdej dziedzi
nie życia. Jednakże, jeśli mówimy 
o literaturze, dramaturgii - to sęk 
w tym, że my, ludzie współcześni, 
nauczyliśmy się już myśleć w spo
sób nowoczesny, natomiast nasze 
uczucia i odczucia nie uległy zmia
nie i nadal są konserwatywne. 

GELMAN: Tak. Człowiek pier
wotny reagował tylko na ostre bodź
ce zewnętrzne: "'lód, chłód, ból itd. 
A obecnie życie zmusza nas do rea
gowania na to, czego w sposób bez
pośredni nie odczuw2my, na zjawi
ska - powiedziałbym - natury lo
gicznej. Na przykład stosunek do 
zmian środowiska ekologicznego. To 
bardze> ważny i skomplikowany pro
blem. Jego rozwiązanie wymaga chy
ba jakieś innej kultury wewnętrz
nej, innej organizacji wychowania, 
poczynając już od pierwszych klas 
szkoły podstawowej. 

oboJętnie.„ 

GELMAN: Jest to zagadnienie od
powiedzialności - a w ostatecznym 
rezultacie - moralności człowieka 
pracy. Spotykałem ludzi, którzy 
w momentach „kulminacyjnych" 
kiedy decydowały się losy produk~ 
cji, przejawiali całkowicie lub częś
ciowy brak odpowiedzialności. 

DWORIECKI: Odpowiedzialność 
za własne czyny lub decyzje, poczu
cie odpowiedzialności za macierzy
sty zakład pracy, za jego aktualne 
interesy - to tylko mikroodpowie
dzialność. Istnieje również inna od
powiedzialność. W pewnym powie
cie na Ukrainie, podczas wojny, 
w tragicznym roku 1942 wydano 
rozkaz wyrąbania lasów pierw
szej kategorii. Cel był szczytny -
w imię zwycięstwa... Rozkazowi 
przeciwstawił się pierwszy sekretarz 
komitetu partii. Powiedział on: „Las 
pierwszej kategorii - to własność 
naszych dzieci i wnuków, spadek, 
który im zostawiamy. Wycinać lasy 
pierwszej kategorii - to znaczy 
zwątpić w zwycięstwo oręża radziec
kiego!" Dzięki temu las przetrwał. 

GELMAN: Warto by się zastano
wić nad źródłem nieodpowiedzialnoś
ci. Wydaje mi się, że wynika ona 
z niewłaściwego systemu oceniania 
ludzkich poczynań. Na ogół patrzy 
się wyłącznie na wcześniejsze lub 
bieżące wyniki pracy - w jednym 
miesiącu, kwartale, roku. Należahby 
zaś wprowadzić nagrody za obmy
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dadzą rrzultaty w przyszłości. Zdol
ność perspektywiczna widzenia„. 

DWORIECKI: Tak. 
GELMAN: Skoro jesteśmy przy 

systemach kwalifikacji, to warto 
przypomnieć, że literatura drama
tyczna również wystawia oceny, 
a tym samym bezpośrednio przyczy
nia się do wypracowania ich kryte
riów. Ale żeby te kryteria spełniły 
swoją funkcję społeczną, muszą rze
czywiście stanowić wzór i przykład. 

DWORIECKI: Już obecnie bywa, 
że bohaterowie i postaci wzięte 
z rzeczywistości po przejściu próby 
sceny stają się wzorcami dla tych, 
którzy byli ich pierwowzorami. Na 
tym polega sprzężenie zwr::itne lite
ratury i życia. 

GELMi\N: Dlatego na pisarzach 
ciąży tak wielka odpowiedzialno~~ć: 
oni także decydują, kto jest dobry, 
a kto jest zły. Niestety, werdykty 
nasze nie zawsze są słuszne. 

DWORIECKI: Normy etyczne 
i moralne nie są stałe, też ulegają 
zmianom. W pierwszych latach po 
rewolucji na przykład - życie zmu
szało nas do przyjęcia wzorca spar
tańskiego. Było w nim wiele czy
stości i heroizmu. Ale niekiedy na
sze sądy i postępowanie były prze
sadnie surowe i uproszczone. Dziś 
jesteśmy bogatsi, bardziej szcz0dr7.y 
i wyrozumiali w ocenach a przez to 
- bardziej ludzcy. 

GELMAN: Warto jednak pamie
tać, że każda skrajność - wczoraj
szy wzorzec spartański i występują
ca dziś „hipertrofia dobrobytu" -
mają swoje strony ujemne. Najważ
niejsze jest poczucie miary. Myślę, 
że wkrótce jednym z bohaterów na
szej literatury stanie się człowiek, 
obdarzony poczuciem miary i umie
jący wyciągać z tego praktyczne 
wnicski. A propos, czy zauważył 
pan, że nie mamy prawie wcale 
sztuk poświęconych planistom? Kor
ci mnie, żeby· poznać bliżej tę dzie
dzinę i ludzi, którzy w niej pracują. 
Na pewno i tu nie brak poważnych 
problemów i ostrych konfliktów. 

DWORIECKI: Nie odpowiada mi 
takie postawienie sprawy. Wie pan 
dlaczego? Bo mnie osobiście może 
tu zainteresować jedynie ogromny 
zasób nieznanych i nieprzeanalizo
wanych informacji. Informacja -
tak! Natomiast jeśli chodzi o ludzi, 
to w sprawach zasadniczych można 
ich konfrontować na każdym tle. 

GELMAN: Nie zgadzam się, że nie 
ważne jest tło, a tylko chodzi o to, 
by pisać o ludziach. Uważam, że nie
zwykle istotne jest, gdzie toczy się 
akcja. No, nie ... Sztuka, o której mó
wię, będzie przede wszystkim o lu
dziach i ich konfliktach, namiętnof
ciach. 

DWORIECKI: To ładnie brzmi: 
„Po co mówić o tym, czego nie ma" 
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azą robotnurnm na pytania: „co Jest 
z mlekiem, kefirem, śmietaną?". 
Stan ten trwał dwa tygodnie, dopóki 
nie doprowadzono sytuacji w mle
czarni do stanu zgodnego z przepi
sami. 

GELMAN: Istotnie, jest to jeszcze 
jeden aspekt odpowiedzialności. Po
znałem kiedyś Bohatera Pracy So
cjalistycznej, szlifierza Jewgienija 
Lebiediewa, który powiedział mi: są 
postępki, za które człowiek powinien 
płacić przez całe życie. Na przykład: 
człowiek, którego błędna decyzja 
spowodowała ogromne straty, powi
nien być ukarany w ten sposób, że 
gdziekolwiek i na jakimkolwiek sta
nowisku by pracował otrzymywałby 
nie więcej, niż sto rubli miesięcznie. 
Uważam, że propozycja Lebiediewa 
była słuszna. 

DWORIECKI: Najsłuszniejsze jest 
przestrzeganie prawa i karanie zgod
nie z prawem. Nie trzeba wymyślać 
roweru. 

GELMAN: A straty materialne? 
DWORIECKI: Wydaje mi się, że 

najskuteczniejszym i najbardziej hu
manitarnym sposobem walki ze złem 
jest bezwzględne przestrzeganie pra
wa. Przez wszystkich. Ale wróćmy 
do literatury. Literaturę też można 
porównać do wielkiego kombinatu 
z odpowiednimi wydziałami: poezji, 
dramatu i tak dalej. ,Jak wygląda 
nasza produkcja, jakie są jej warun
ki? Wydaje mi się, że nam, drama
topisarzom, stworzono tak wielkie 
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zaufaniem i poparciem, że niekiedy 
wstyd mi przed towarzyszami po 
piórze z innych wydziałów ... 

GELMAN: To przecież dobrze„. 
DWORIECKI: Dobrze? Chwilami 

wydaje mi się, że jesteśmy nadmier
nie rozpieszczani. Warunki pracy ja
kie nam stworzono, są wprost cie
plarniane. A to niedobrze. Zdarza 
się, że krytyka chwali nas już za 
sam wybór tematu, za to, że raczy
liśmy się nim zająć, a ogromnie po
błażliwie odnosi się dla jakości arty
stycznej naszych produktów. 

GELMAN: W literaturze i sztuce 
stopień wierności przedstawienia sto
sunku do rzeczywistości często trak
tuje się jako synonim artyzmu. 
A przecież to wcale nie to samo ... 
Uważam, że sukces filmu. Premia 
(do którego scenariusz napisał Gel
man, a następnie przerobił na sztukę 
Protokól pewnego zebrania ... - Red.) 
wynika przede wszystkim z życio
wych problemów, na których bazuje 
scenariusz. Nie trzeba jednak zapo
minać, że istnieją jeszcze takie poję
cia jak piękno formy i tak dalej. 
Chociaż jeśli mam być szczery, czę ·
sto chęć jak najszybszego opowie
dzenia o tym, co wiem z własnych 
doświadczeń lub obserwacji ponosi 
mnie tak bardzo, że ... 

DWORIECKI: Wróćmy jeszcze do 
porównania literatury z zakładami 
produkcyjnymi. Podobnie jak one, 
również literatura dramatyczna ma 
swoje aktywa i pasywa. To, że tea
try przekonały się do naszych sztuk 
o tematyce produkcyjnej, zaliczyć 
trzeba do naszych aktywów. Ale to, 
że bilety na nie w niektórych tea
trach sprzedaje się systemem wiąza
nym z biletam~ na inne „chodliwe" 
spektakle to nic innego, tylko nasze 
pasywa. Tych pasówów jest więcej: 
niekiedy nie tylko z naszego powodu. 
Chciałbym zapytać pana, jako autora 
scenariuszy filmowych i sztuki tea
tralnej, granej z powodzeniem prz0z 
dwa poważne teatry - czy dostrzegł 
pan różnicę w traktowaniu autora 
w kinie i w teatrze? 

GELMAN: Oczywiście. Wydaje mi 
się, że teatr traktuje tekst z więk
szym szacunkiem. Towstonogow na 
przykład nie zmienił w tekście sztuki 
ani jedn'ego słowa. Wszystkich zmian 
dokonałem sam, widząc ich potrzebę. 

DWORIECKI: Miał pan ogromne 
szczęście. Są bowiem teatry, które aż 
do generalnej próby nie wpuszczają 
autora na widownię. 

GELMAN: W kinie jest to żelazna 
reguła. Nikt się z autorem nie cer
tuje. Jeśli reżyserowi jakieś zdanie 
nie odpowiada, to po prostu wyrzu
ca je, zmienia, zastępuje innym, albo 
pisze coś od siebie. Wydaje mi się, 
że wielu reżyserów traktuje tema
tykę współczesną jeśli nie wrogo to 
obojętnie. 


