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ALEKSANDER GELMAN pracował w przemyśle 
i na budowie, a następnie jako dziennikarz gazety 
„Leningradskaja Smiena". Od 1968 r. pisze scena
riusze filmowe. Więc - „Nocna zmiana", „Ksenia, 
ukochana żona Fiodora", „Uważajcie mnie za doro
słego". Tematyka ich, silnie związana z życiem 
współczesnym, wychodzi ku uogólnieniom etycz
nym i związanym z ludzkim losem. Pisał także li
czne scenariusze filmów dokumentalnych. Sławę 
przyniósł mu film „Premia", zrealizowany wedle 
jego tekstu. Za namową reżyserów teatralnych 
Gelman opracował sceniczną wersję „Premii" pt. 
„Protokół pewnego zebrania partyjnego". Prapre
miera odbyła się w Leningradzie w Teatrze im. 
Gorkiego w 1975 r. Dotychczas wystawiło sztukę 
ok. 70 teatró~.v w ZSRR, a także teatry na Zacho
dzie: w Anglii czy RFN. Wszędzie „Protokół" od
nosił wielki sukces. Grany jest również przez wiele 
teatrów w Polsce. 

RENATA ZM70źNIAKOWA 

„OBIEKTYWNE 
T UDNOŚCI" 

Wielka, nowoczesna budowa. Na budowie -
dziwne rzeczy. Nieruchomy dźwig. W środku 
- operatorka robi na drutach pończochę. Bry
gada murarzy ukończyła właśnie, solidnie wy
konany, fundament aglomerowni i dowiaduje 
się, że trzeba go rozwalić i wybudować inny. 
Po prostu zmieniono projekt w toku pracy, 
o czym zapomniano murarzy w porę powiado
mić. Komisja kontrolna dwukrotnie odbiera 
ten sam budynek, myśląc, że jest ich dwa. 
A brygadzista tak opisuje ubiegły roboczy ty
dzień: „W poniedziałek staliśmy przez pół 
zmiany z robotą, bo nie było betonu. We 
wtorek. .. " 

Przypomina to przykry sen, albo niektóre 
nadrealistyczne pomysły Kafki czy Bunuela. 
Jakiż może być powód owych nieprawdopo
dobnych, chociaż prawdziwych zjawisk? -
Obiektywne trudności - odpowiada kiero
wnictwo kombinatu budowlanego, miejsca ak
cji sztuki Aleksandra Gelmana. Dyrektorowie 
- naczelny Batarcew i ekonomiczny Ajzatul
lin - nadają tym słowom sens omal mistycz
ny. Zupełnie jakby chodziło o imię groźnego 
bożka, albo o ponure fatum. Obiektywnie ist
niejące i trudne we współżyciu z ludźmi „złe 
Mzimu" właśnie powoduje - według nich -



liczne przestoje w pracy. Skutkiem przestojów 
plan budowy się chwieje, a robotnicy, pracu
jący na akord, ponoszą straty finansowe i -
w dodatku - narasta w nich niejakie poczucie 
absurdalności. 

.Jednak plan zostaje wykonany, a premia -
przyznana. Kierownictwo ma (na razie) chwilę 
wewnętrznego odprężenia . Ni stąd ni zowąd 
pada wieść jak grom: brygada Potapowa od
mówiła przyjęcia premii. Precedens wstrząsa 
całym kombinatem. A Potapow, na specjalnie 
zwołanym zebraniu egzekutywy, uzasadnia 
odmowę, wygarnia co myśli o organizacji pra
cy oraz systemie zarządzania przedsiębior
stwem. Wywód swój zaś podbudowuje analizą 
pracy budowy, sporządzoną przez brygadzistów 
przy pomocy fachowej ekonomistki Mileninej. 
Z analizy wynika jasno: wykonanie poprzed
niego, większego planu byłoby całkowicie 
realne, gdyby nie pospolity bałagan. Obecna 
premia jest dla robotników czymś właściwie 
na ksztłat jałmużny. Pracując normalnie, ber. 
przestojów, zarobiliby znacznie więcej niż ona 
wynosi. Wniosek brygady brzmi: należy pr ~
mię zwrócić .i starać się o przywrócenie po
przedniego planu. 
Skąd jednak wziął się ów bałagan i „ogółna 

niemożność"? Burzliwe zebranie egzekutywy 
ujawnia przyczyny. Dyrektor Batarcew oznaj
mia, że budowę rozpoczęto niejako „od końca", 
bez należytej bazy budowlanej i odpowiednich 
urządzeń . Osobiśc ie nie chciał zaczynać w tych 
warunkach, ale został wręcz zmuszony„. Dla
czego jednak nie upierał się przy swojej racji? 
Postav„·ę jego nieźle charakteryzuje antagoni
sta kierownictwa, inżynier Czernikow: „To nie 
prawda że nie chcieliście zaczynać budowy. 
Ch-::: ieliśc ie, aby wam dali możność niezaczy
nania budowy ". Natomiast Potapow twierdzi, 
że należało wówczas zdobyć się na energicz
me1szy protest. Nawet złoży dymisję ze 
stanowis~a: „Kiedy ktoś staje okoniem, pisze 
memorinł, składa dymisję, ludzie zaczynają 
myśleć . I coś z tego wyniknie, bo sprawd. 
wtedy j est nie ty lko oczywista, ale i głośna" 
Wniosek brygady Potapowa przechodzi, mimo 
licznych początkowo oporów i jeszcze liczniej
szych przypadków nieangażowania się w spra-

• 

wę. Sądzić można, że organizacja pracy się po
prawi. Parę osób jednak z pewnością poniesie 
konsekwencje: przede wszystkim - Batarcew. 
Tylko że sprawa nie sprowadza się do perso
nalnej winy. Gelman nie ułatwia sobie zada
nia przez wskazanie palcem na mankamenty 
charakterologiczne poszczególnych Judzi. Zwra
ca uwag<'; na działanie pewnych mechanizmów 
społeczno-politycznych, pewnych sytuacji 
i układów, które przecież wpływają na ludzi, 
tak jak i ludzie wpływają na ich powstawanie. 
Wytwarza się w rezultacie swego rodzaju 
„sprzężenie zwrotne" (nawiasem - taki tytuł 
Gelman projektuje nadać swoj,emu najnowsze
mu scenariuszowi filmowemu). Batarcew -
uczciwy skądinąd człowiek i dobry fachowiec 
- wplątał się w owe układy, podporządkowat 
biernie jakimś niepisanym regułom gry, będą
cej de facto grą pozorów. Nastąpiło w jego 
świadomości jakieś przesunięcie hierarchii wa
gi spraw: nadrzędną stała się nie jakość pracy, 
ale dobre stosunki z „górą", władzami zjedno
czenia ,któremu kombinat podlega. O ile „ tru
dności obiektywne" urosły w jego oczach do 
rangi groźnego bożka, o tyle władze zjedno
czenia stały się wcieleniem bliżej niesprecyzo
wanych, znów pojmowanych mistycznie, „racji 
nadrzędnych", „konieczności" bożka-tabu. 

Pseudomistycyzm ten ,mocno podszyty kon
formizmem i oportunizmem, sprawia, że dzia
łalność Batarcewa i idącego z nim ręka w rę
kę Ajzatullina przynosi więcej społecznej 
szkody niż korzyści. Postawa kierownictwa 
zderza się \.V sztuce z empiryzmem i zdrowym 
rozsądkiem, reprezentowanymi przez „krnąbr
nych" brygadzistów. Paradoks tkwi w fakcie, 
że ich rozsądek odbierany jest przez innych 
jako rodzaj szaleństwa, krańcowe „wychyla
nie się". Dyrektorzy i ich zwolennicy usiłuja 
uciszyć burzę, która wybuchła w kombinacie, 
metodami krzyku i straszenia nawet, potem 
perswazji, pochlebstwa, wręcz odwoływania 
się do współczucia . Patrzą zresztą na robotni
ków przez pryzmat swego zwierzchniego sta
nowiska czy „z wyższych pięter budowy". 
Formułuje to sekretarz Komitetu Zakładowe
go, Sołomachim: „Umiemy wchodzić na trybu
nę i rozmawiać stamtąd serdecznie i głośno 



o klasie robotniczej. A kiedy ta klasa robotni
cza przychodzi do nas i mówi nam, co jej do 
granic cierpliwości w naszej pracy dojadło -
nie umiemy ani jej zrozumieć, ani z nią roz
mawiać"'. 

Racje pragmatyzmu, od których wychodzą 
brygadziści, okazują się równocześnie racjami 
humanizmu. Dobre zarobki i dobrze wykona
na praca robotników - to przecież zarazem 
sensownie zbudowane domy mieszkalne, które 
kombinat buduje. Interes społeczny zbiega sit7 
całkowicie z jednostkowym. Zarazem można 
tu mówić i o racji patriotyzmu: pojętego jako 
odpowiedzialność za całość, nie tylko za część, 
wymagającego rzetelnego myślenia i odwagi 
cywilnej. Niestety - również odwagi, umie
jętności zdobycia się na protest, wywoływania 
w potrzebie wręcz małych rewolucji. Każda 
rewolucja zresztą - jak mówi Potapow -
„polega na tym, że się czegoś odmawia. Ina
czej nie byłaby to rewolucja, ale rozróba". 

„Protokół pewnego :t.ebrania partyjnego" po
zornie tylko jest więc współczesnym tzw. 
„produkcyjniakiem". Postawione w nim pro
blemy wyrażają się przez produkcyjny kon
kret i życiowe realia, ale dotyczą ludzkich po
staw etycznych w ogóle. Dzięki plastycznym 
realiom zresztą sztuka staje się bliższa widzo
wi. Wydaje się wręcz kawałkiem autentyczne
go życia, reportażem z prawdziwego zebrania 
partyjnego, nagranym na taśmę. Operując pu
blicystyką - v.r dobrym tego słowa znaczeniu 

prezentuje wiele dobrze podpatrzonych 
zjawisk obyczajowych, bohaterów jej cechuje 
na ogół wyrazistość i prawdziwość psycholo
giczna. Nie ma tu uproszczeń typu: czarne -
białe. Nawet obaj dyrektorzy znajdują prze
cież sporo niebłahych argumentów na swoją 
obronę, będąc nie tylko współtwórcami, ale 
i ofiarami pewnych, wytwarzanych „układów". 
Potapow i jego „obstawa" - komsomolec Ża
rikow, wzorujący się na szefie, którego uważa 
za autorytet (nawet w tym się wzoruje, że no
si wąsy),· są jak najdalsi od dawnych literac
kich pozytywnych bohaterów. Są po prostu 
żywymi ludźmi, nie pozbawionymi zresztą 
cech komicznych, zwłaszcza Żarikow, w swo
im nadrabianiu min91, pokrywającym niejakie 

onieśmielenie, i młodzieńczym „wyszczeka
niu". Potapow, choć góruje świadomością nad 
innymi, przypomina momentami Wolterowskie
go Prostaczka, nader prosto właśnie odkrywa
jąc, że król jest nagi. Rysy komizmu przydane 
zostały także innym, drugoplanowym postaciom: 
operatorce dźwigu Motrosziłowej, kierowniko
wi technicznemu Frołowskiemu, spawaczowi 
Sliwczence, kadrowemu Lebiediewowi czy 
cwaniackiemu, zadziornemu antagoniście Pota
powa - Komkowowi. 

Oprócz komizmu - istnieje w sztuce wie!e 
elementów satyry i ironii. Satyra uderza 
w myślenie niedialektyczne, kiedy to „patrząc 
widzi się wszystko oddzielnie", kiedy absolu
tyzuje się kategorie z natury swojej względne, 
lekceważąc rzeczywisty obiektywizm fak
tów w imię przsadzonego obiektywizmu trud
ności. Uderza także sntyra w groteskowe sy
tuacje, bądź z dziedziny produkcji, bądź tzw 
stosunków międzyludzkich, kiedy to następuje 
kompletne pomieszanie z poplątaniem celów 
i środków, a korzyści doraźne wydają się waż~ 
niejsze od trwałych. Wreszcie - w atmosferę 
„niewychylania się", „ taktownego przemilcza
nia". Dużym walorem sztuki jest i jej dyna
mizm, napięcie, nie tyle narastającego, ile 
stopniowo odsłaniającego się konfliktu. „Pro
tokół" cechuje też żyv.10ść i „życiowość" języ
ka, komponująca się z wypowiadanymi przez 
postacie sentencjami. Są tu i pewne słabości: 
przegadany miejscami tekst, pewne powtórze
nia, wprowadzone dla uzyskania większej 
jasności, są mniej udane dramatyczne postacie 
(Czernikow, Sołomachin). Na pewno jednak jest 
to jeden z ciekawszych dramatów współcze
snych o ludziach pracy, o etyce pracy (obok 
takich pozycji, jak „Człowiek znikąd" I. Dwo
rieckiego). 

Tematyka ta - wnikliwie nakreślona -
budzi duże zainteresowanie widzów. Dowodem 
- choćby powodzenie sztuk „Ktoś nowy" 
M. Domańskiego, „Horoskop" .J. Surdykowskie
go czy „Wina bez kary" A. Siekierskiego. In
scenizacja „Protokołu" w Bielsku (gdzie był 
grany pt. „Szansa") - czy przez Teatr im . .Jara
cza z Łodzi, zostały niezwykle gorąco przyję
te. Dostrzegano aktualność problemów poru-
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ISSA AJZATULLIN, dyrektor 
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GROGORIJ FROŁOWSKI, kierownik 
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Potapow - Mieczysław Cofko 

ZJUBll\l - Stefan Ler'1ski 
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szanych przez Gelmana i związek ich z naszym 
życiem. Dyskusja na scenie znajdowała prze
dłużenie w dyskusji na widowni. Wydarzeniem 
stały się zwłaszcza spektakle teatru łódzkiego 
w zakładach pracy, m.in. w hucie „Katowice". 
Widzowie, których cytuje „Trybuna Robotni
cza", tak wypowiadali się o sztuce: „Pokazuj-;: 
sprawy bliskie; zmienić tylko nazwisk3 
i wszystko będzie jak u siebie", „ takie dysku
sje budzą wiarę w skuteczność pojedynczego 
działania... uczą, że warto walczyć". Gelman 
stawia sobie właśnie za cel teatr walczący -
walczący z obojętno3cią moralną. 
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