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' .Jyo11 " q tc- rz czy godne nug ny . 
1 · . nr 1~; J r 'za częs1~ . -- wł śnie dlatego oczywi-

1e dla „ n 1eg „ Inna sprawo, czy są one .oniecme. 
I tu zaczyna się druga sfera, drugi aspekt sztuki Gel

mana, która oc: oczywistości przerzuca się w tojemr. i czość 

czy n1cjasn0ść (zamierzoną zresztą przez autora). A więc; 

czy bałagan i drobne przekroczenia prow·a administracyj
nego - to rzeczy nieodwołalne? To!l-.ie, które muszą obcią„ 
żoć robotników (gdy i mniej przez to zarob1ojq), oraz wszy
stkich nos (gdyż żyjemy gorzej niż inni)? Czy też są o 
rzeczy, które doją się usi;nąć . odmienić , które możnci zwal
czyć? No właśnie, nie bardzo wiadomo, jakiej sztuko Ge:
mano udziela odpowiedz· w tej micrze. Niby owiem uka
zuje ona robotniczy protest ;Jrzec1w bałaganowi i swoistej 
demorali żucji kadry kierowniczej, która bałagan toleruje, 
gdyż zwalczanie go kosztuje' jej zdaniem więcej niż jego 
usunię cie ; ole z drugiej strony robotnicy nie osiągają efek
tu, to znaczy niby osiągają, ole dopiero wtedy, jak prze
s toją wierzyć w swoją sprawę i zaczynają się zwyczajnie 
bać . Tok więc właściwie nie wiadomo - wygrali oni, czy 
nie wygrali. Odpowiedź no 1o pytonie ma jednak znacze
nie fundamentalne, gdyż wynika z niego dwojakie rozu
mienie św iata. Jedno prezentuje zbuntowana brygado i jej 
brygadzisto. Ludzie ci pojmujq świat w sposób naiwny 
i bezpośredni. $wiat, czyli ich proca, ich budowo, ich dzia
łonie - jest to rzecz tako samo jak każda inna. Samo
chód trzeba naprawić, gdy się zepsuje, pralkę - wyrzu
cić na śmietnik - jeżeli nie warto jej naprawiać; no a źle 

zorganizowaną budowę - - zorganizować po prostu dobrze. 
Robotnicy w naiwności swojej dokonują nawet analizy 
ekonomicznej. Wynika z niej jasno, że to, czego chcQ, jest 

możliwe i nawet dosyć łatwe. Ale niestety, nie jest tok, 

że samochód jest podobny do spółdzielni pracy, a pralka 

do przedsiębiorstwa budowlanego. Różnica polega na tym, 

że samochód składa się z kawałków, a przedsiębiorstwo 

z ludzi. Przy czym przedsiębiorstwo nie istniejE'.l somodziel-

1je no ś ro ku pustyni, nie jest samoistne, jol< maszyna, 

lecz stanowi część składową innej jednostki, Która składa 

:ię ro jeszcze więk szą - i tok dochodzimy do cotości; 

J c.ołosc1. klór e lym, czym jest, p. zjednoczeniem, 

iJIZ~my:.ler, norodowy rn al o - wreszcie - samym pań 

stwem Dlufego leż dro nc i słuszne usprawnienie propono
t"ł011e prze;: 1edn . brygadę nie jest ani słuszne , ani dobre, 

gdy się pr.. Yin zy j Jr zez zje o zenie, resort i minister-

stwo. Takie przemnożenie postulatów brygady przedsta
wionej w sztuce Gelmana dałoby w efekcie coś, co trudno 
sobie w1·0brazić; w wyniku spełnitlnio ich postulatów we 
własnyrn przedsiębiorstwie i we wszystkich wyższych in
stancjach powstałby po prostu raj no ziemi albo coś rów
nie mało wyobrazalnego i całkiem niemożliwego. I to włoś
nie jest tajemniczą stronq tej z pozoru łatwej i logicznej 
sprawy, jaką jest pozytywny projekt robotników, którzy 
!iwoje socjalistyczne przedsiębiorstwo uznają - tak jak 
powinni - zo swują własność. 

Jedną z równie zawikłanych i niejasnych spraw jest 
stosunek między rob tnikomi a ich przełożonymi - dyrek
cją budowy. Nic chodzi o to, czy oni się lubią, kochają 

i szanują, ole o to, która ze stron wie, co trzeba robić, 

o która chce z tej wiedzy skorzystać. Wydaje się, że za
sadniczym mutorern dramatycznym u Gelmana jest to, co 
zwykle jest istotą każdego utworu sensacyjnego. To mia
nowicie, że jedni wiedzą to, co wiedzą drudzy, ale ci dru
dzy nie wiedzą tego, że ci pierwsi wiedzą swoje. Rozwi
jając ten schemacik powiedzmy, że dyrekcja budowy wie, 
iż ich budowo jest tako o nie inna, być może także wie, 
z jakich powodów nie może być inna. Przypuszczalnie wie
dzo ta jest przez nich uważana za coś, co ich wyróżnia, 
czyni zdatnymi do kierowania przedsiębiorstwem. Oto 
pierwszy paradoks - dyrektor może być dyrektorem dla
lcgo, ponieważ wie, dlaczego nie może poprawić efek
tywności swojego przedsi'ębiorstwo. Zakłada on bowiem, 
że chcąc cokolwiek poprawić naraziłby siebie i swoje 
przedsiębiorstwo na tok ogromne komplikacje w wyniku 
zawikłania w system powiązań kompetencyjnych czy gos
podarczych, że przedsiębiorstwo straciłoby no tym, a on 
przestałby pełnić swoje funkcje. 

Następną sprawą jest to, że kierownictwo nie dostrze
ga czym ich robotnicy się interesujQ i co naprawdę wie
dzą. Przecież największą sensację na zebraniu egzekuty
wy stanowi właśnie to, że brygada robotniczo dokonała 

analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w którym procuje. 
Dyrektorom nie może: się to w głowie pomieścić; nawet 
nie to, że robotnicy byli w stanie tego dokonać, ale to, 
że w ogóle chciało im się o tym myśleć, że ich świado
mość poszerzyło się o ten zakres, który zwykle zastrzeżony 
bywa tylko dla dyrekcji. 

Trzecią wreszcie sprawą jest te~ sensacyjny przekłada

niec. Tok więc brygado, która wykazało na zasadzie ra
chunku ekonomicznego, że dyrekcjo niepotrzebnie zaniży

ła plon, wie doskonałe, iż tamci też o tym wiedzą. Na
tomiast dyrekcja dopiero no zebraniu egzekutywy dowia
duje się, że nie tylko oni wiedzą o swoich sprawkach 
z ukrywaniem mocy produkcyjnej, ale wiedzą o tym także 
ludzie z załogi. I to budzi niepokój, strach, zdenerwowa
nie, nawet wściekłość głównego ekonomisty. Czemu robot
nicy zdecydowali się mówić dyrektorom to, co tamci wie
dzę? Oczywiście dlatego, żeby im uświadomić, iż znajdu
ją się oni nie tylko pod kontrolą adń1inistracji i hierarchi i, 
ale także pod kontro lą zwyczajnej opinii publicznej. Bry
gado, która nie przyjmuje premii to w sztuce Gelmana 



zarodek, symbol czy fragment opinii publicznej . Oto więc 
nagle uświadamia s1ę dyrektorom, że nie można tak ot 
sobie byle jak informować, że i tak wszystko wiadomo, 
że nie można ukryć własnej nieudolności. 

Nie należy jednak wnosić z tego, że u Gelmana szaj
kc złych dyrektorów chciało działać na szkodę swojego 
przedsięb i orstwo; nie, chciało działąć no jego korzyść, tyl
ko założyła z góry, że to niemożliwe, z góry stwierdziło, 

że zrobić nic się w zasadzie nie da, trzeba tylko sztukowuć , 

łatać i poprzestawać na małym. Jest to postawo <•porlu
nistyczna i tchórzliwa. Natomiast postawa robotników jest 
może naiwna czy niezb'yt taktycznie przemyślano (kończy 

się przecież przegraną) , ole jest to postawa optymistycz
na, oparta na mniemaniu, że jednak uczciwy człowiek mo
że mtmo wszystko starać się zmienić to, co uważa za 
błędne. Nie udało im się, ale przecież historia się na tym 
nie koriczy, zebranie trwa dalej, jak zapewnia sekretarz or
ganizacji partyjnej, i ma rację. Zebranie nie może się skoń
czyć, gdyż skoro ludzie raz popróbowali coś zmienić, to 
popróbują jeszcze raz i potem jeszcze raz. I być może 

im się udo, a być może nie. Ale wtedy ich dzieci już 

dorosną i będą tok samo próbowały. I to się właśnie na
zywa dialektyko historii, co - jak nas uczy marksizm -
ma charakter obiektywnego prawa i jest tym samym nie
uchronne. 
No i bardzo dobrze. 
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