
Nie ~.eJi!, jak~ długo będzie mnie jeszcze pasjono
wać pro~Jematyka „produkcyjna". W tej chwili 
wydaj~ mi sit sprawą ważną. Widzę, że właśnie 
sto~uąki łudikie w pracy - obojętne, w bryga

kl ~y w ministerstWie - kształtują duszę czło
' potrafią uciskać ją albo wyzwoli ć, otwie

prJed nią świat , albo chcłt uwięzić w klatce 
iriteresów grupki. Przekonany jestem, że głów
n~lł Wfqgiem ducha kolektywnego w naszym ży
cl1l Die jest ten czy ów egoista, ale grupa egoi
sł9~ .. _czylł p0 prostu koiektyw egoistów. Walka 
i;. tikimi grupami jest trudna i niebezpieczna, wy
maga odwagi doświadczenia i zręczności. 

Nie ma u nas automattcznego mechanizmu 
-~ącł!tto poczucie odpawiedzialnoścł. po

jak nie ma bezrobocia i kcmkurencji. 
ła Bogu, że nJe rM. Stod.kiem walki prze

c_iwko nieodpowiedzialności , prywacie i biurokra
tyzmowi jest krytyka i kontrola społeczna. Ale 
ŁntWA J kontrola społecżria ttłł! _są po]ęciami abe 

stfHt:yjtlYmf. To 1U8z1~, łt&-zy lrytyłujt( I kon
tr9l~jąi _a takte ludzie1 którzy są krytykowani 
i toritrok>wani. Jako, dramatopisarza interesują 
~ie qgrajnnie wzajemne stosunki między jedny
mi i drttqimi, interesuje mnie to, jak przebiega 
Hin eroces krytyki, ponieważ właśnie w toku 
t-.P l'fecesu człowiek ujawnia swą osobowość, 
swl.j charakter, ~postawę ŻJciową" . 

tl s~dfffWid do ies(:Jbiu TeAtru n& Woli 
AJ@kśłtł&fi ~lfBlfi, Autbr Wf!ta•ianej #łaśnie 
słłttlt „Prmdłł>ł pł!Wiłegb tebr&nia". To, co się n• Widowni podczas przedstawienia, było-

ff~Ajne w teatrże 1alkowym. Dzieci reagu
i;orihllłicznie, śledzą losy bohaterów i emo-

. - &dają się za racjami sprawiedliwymi, 
aj' przeciw złu. W teatrze wszelako do

rosł1Jd maz rzadziej udaje się stworżyć klimat 
współudziału widza w widowl~ku. Uslłdowieni 
wygodnie w fotelach z dystansem obserwujemy 
sceni~e dZJłłje, ź ,r.6~~. Wnlkliłiością zajmując 
się mdljUAm. lili~jscówej gwiazdy, co i troską 

o pożądany przez nas bieg wydarzeń. Spontanicz
ność ustępuje postawie rezerwy. Skłonni jesteś
my· demonstrować postawę, którą ironicznie o
kreśla Włodzimierz Majakowski w „Pluskwie": 
,,To nie o tobie, o twoich sąsiadach" . Atmosfera 
widowni „Protokołu" przeczy temu powszednie
mu zach.owaniu teatrała, ttóry przywykł grać rolę 
tego, który jest „ponad", którego bezpośrednio 
rzecz nie dotyczy. 

( .„ ) Brygada Pota po wa powiada - przyczyny zła 
tkwią. w na,s samych, w naszym stosunku do za
dań produkcyjnych, niedbalstwie, nieodpowie
dzialności , niefrasobliwości, dbałości o dobre 
imię kombinatu nawet za cenę matactw. I wów
czas, gdy rozpoczyna się debata o l,l.Czciwości, 
musi dojść do konfrontacji postaw. Zebrani zdej
mują maski, odsłaniają się, ujawniają motywacje 
swoich decyzji. A publiczność? Publiczność bie
rze udział w zebraniu egzekutywy. Pomrukuje 
gdy dyrektor techniczny, Ajzatullin próbuje 
przypiąć Potapowowi łatkę rozrabiacza, komen
tuje, gdy dyrektor Batarcew usiłuje pomniejszyć 
ciężar zarzutów brygady, reaguje oklaskami, gdy 
majster Zjubin powie, czym jest odpowiedzial
ność i uczciwość. W ten sposób „Protokół z pew
nego żebrania" staje si~ szkołą obywatelskiego 
myślenia, podpowiada, jak patrzeć, żeby widzieć 
dalej swego nosa, uczy odwagi, konsekwencji w 
postępowaniu. (.„)„Jesteśmy członkami partii ko
munistycznej - móWi -$El)tretarz Sołomaćh,in -
a nie członkami partii kombinatu budowlanego 
numer sto jeden!" Przypomnienie tej oczywistej 
prawdy nie jest, jak si~ oi~zało, truizmem. Nie
łatwo jest się nauczyć myślenia kategoriami. _o,
gólniejszymi - od codziennyc~ zadań zaiła~.u 
pracy i dbałości , aby wszystko przynajmniej w;v,; 
glądało, jeśli nie jest, w porządku. 

Jeszcze raz sięgnijmy do listu Aleksandra Gel
mana: „Spytano mnie kiedyś, czy sztuki taki~ jak 
„Protolół " mogą liczyć na żywot długowiecżny. 
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ŚRODA 

Od czego zacząć, w domu bałagan. A jak było w 
pracy? Trudno od razu s.te połapać po urlopie. 
W ydaje mi się, że zastałem kupę bałaganu, w 
każdym bądź razie jakoś nie tak zostawiłem. Pra-
uję tu już 'ł lat, i bardzo jestem do Zakładu przy

Wią2any. Jest to zakład betoniarski. J estem ope
ratorem kruszywa, tzn. dozuję odpowiednie daw
ki cementu, piasku, żwiru, zgodnie z receptą do 
przerobu na masę betonową, która z kolei idzie na 
formę . Powstaje w ten sposób blok ścienny lub 
kominowy. Praca w zasadzie nie jest ciężka, ale 
odpowiedzialna, gdyż polega na uczciwym i do
kładnym pn~estrzeganiu recepty. Dla przy ładu: 
o ile dam czegoś za mało, wówczas blok nie ma 
swojej wytrzymałości i rozleci się, gdy dam za 
dużo, powstaje manko; zwłaszcza chodzi tu o ce
ment, o który zawsze jest dużo krzyku. A jak było 
w samej pracy? Srednie kruszywo częściowo za
marznięte, palaczowi nie chciało się w nocy pod
ł~ ć pary <ie silosa, w którym jest piasek. Była 
k«>tnia trochę „łaciny" „. 

takie ubranka? Przecież w takim za.kładzi beto
niarskim, gdzie każda rzecz, k\órą się bie.p1e do 
ręki , waży 100 kg, nie pracują dzieci. iech tylko 
przyjedzie z Wrocławia BHP-ov ·ee! 

CZWA RTE K 

SOBO T A 

Dziś sześć lekcji - jak mówią w pracy - z.\eł;iało 
bez większych zmian. A le, ·~ zawsze, nie obyło 
się bez niespodzian k . Pierwszą z nich zrobił kie
rowca z O., któr przywiózł cem nt. Gdy podł~
czył wąż do siło a i zaczął pompować cement, 
w yrwa.Io wąż i nim zamknął kornpr r, ·eto
ny cementu poszło na halę, istne pi kło. a faj
rant zaś wysiadła pompa i zabrakło ciepłej wody 
do kąpiel i. 

PONIEDZI A ŁEK 

W pracy pozostałem dłużej, bo silnik elektryczny 
zapchał się cementem. Z tym to zawsze jest kupa 
kłopotów. Cement, który nam przywożą samocho
dami i O. i pompują do silosów, ma w sobie dużo 
żelaza, które później - gdy się dostanie do 'lima
ka, unięruchamia go a cement się sypie. Cała w 
tym tragedia, że podobno w O . mają dziurawe 
sita, dlatego żelazo z młynów dostaje się do ce
mentu. 

Robiliśmy same e lementy sc1enne, b rak tynk.u, 
aby robić kominy. W poniedziałek ZQwsze jest 
tragedia z ludźmi. Na naszej zmianie trzech nie 
przyszło, trzeba za n ich robić. Najgorzej, że za
brakło ślusarza. Dziwię się, że zakład toleruje ta
kie szewskie poniedziałki, które zdarzają się mło
dym. 

W TOREK 

W pracy cholernie ciężki dzień. Czasami jest tak, 
że nic nie wychodzi. Do tego rabotę MCZ4'JłJllmV 
15,00. Było zebranie, byli pT~di~ 'd ~ ~y
rekcji. Chodziło o to, aby więcej , taiUej l - j~ 
zawsze - zobowiązania, co do któtych wtl~ 
mam wątpliwości, czy są zrobione (na papt se 

PIĄT EK na pewno). 

Ś RODA W pracy było normalnie. Nic godnego uwagi nie 
zanotowałem, jedynie to, że szczury zjadły mi 
śniadanie, - to granda, aby nie przeprowadzić 
deratyzacji. Wciąż o to są kłótnie z kierownic
twem. Poza tym byłem w magazynie pobrać 
odzież ochronną . Nic nie wziąłem, wszystko za 
małe (mam 182 cm wzrostu). Na kogo oni szyją 

Bez większych zmian. Na obiad kopytka, natqr-1-
nie zrobione Piłeze mnie. A w pracy, jak w prący, 
zawsze musz~yć oty. Dzisiaj zabrakło ce-
mentu. · ntem awaryjnym, to zna-
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wa: worek powinien mieć 50 kg, a nie ma. Jeżeli 
trzeba dać 200 kg na płytę, czyli 4 worki, to płyta 
się wali, bo nie ma wytrzymałości. Gdy przewa
żyłem 4 work i, dały mi wagę 186 kg, a więc za 
mało. Muszę pozostałe kilogramy dobrać z piąte
go worka. Ale znów na koniec pracy worki w 
sztu~ach się nie zgadzają, a więc PQWstaje man
ko. Najgorsze, że nie ma mądrego, który by ten 
problem rozwiązał, chociaż wszyscy o nim wie
dzą. I tak jest w ni · dnej sprawie. 

PIĄTEK 

Po powrocie z prac przejrzałem „Express" i po
szedłem spać . Piekielny dzień miałem w pracy. 
W szystko się psuło i w ogóle nic nie szło . Według 
mnie, to nie jest robota. Jedna zmiana robi na łeb, 
na szyję, a druga musi po nich usuwać awarie. 
Maszyna to nie czło 'ek, że można ją zaagitować. 
Na koniec pracy wózek z betonem uciekł z szyn, 
ktoś go źle zabezpieczył. ie chcąc dopuścić do 
tego, aby się rozbił, złapałem go w biegu ręką. Po
czułem od razu piekielny ból w prawym ba rku .. „ 

TOREK 

To był dzień, dla nas, robotników normalny, ale 
dla nadzoru piekło. Latali jak opętani, gdyż do
wiedzieli się, że mają przyjechać ze Zjednoczenia 
na kontrolę(„.). Wszystko w tym dniu się zna
lazło : m1eko, rękawice ochro~ słuchawki op 
hałasu. W ogóle zakład bez zastrzeżeń. 

CZWART EK 

Dzisiaj w pracy otrzymaliśmy premię po 
zajęcie 2 miejsca w konkursie BHP. Bard.z 
jemna rzecz tak otrzymać, nie s 
niądze. 
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ELMAN: Weżmy od razu byka za rogi. Zasta
nówmy się dlaczego u na tak mało pisze się na 
ematy związane z produkcją a tak wi le o mi
ości? Myślę, że między innymi dlatego, że „t mat 
miłości" znany jest twórcy z doświadczenia oso
cistego. Ka7dy go prz żył u · konkretnie, że kon
kretniej ni' można. Pisząc o tematyce produkcyj
r,ej natomia t, bardzo zęsto posługuj emy się ma
teriałem wtórnym, „z drugiej rc;ki". Dlat go chy
ba, niezal Zriie od rodzaju i tematy ki dramatu, 
r zmowy o milo.' ci tano ią w naszych sztukach 
c yba osiemdzies;ąl procent dialogów„. 

D \ORIECKI: Dlatego, że autorzy lepiej znają się 
na miłości? Nie sądzę. Pi sać o miłości, niestety, 
wcale nie jest łatwo. Piszemy nieporadnie o miło
sci równie często jak o produkcji. Więc może 

i. teo temat znamy z drugiej ręki? 

GELMAN: Chciałem powiedzieć, że tematy z ży
cia fabryk i przedsiębiorstw są nie mniej ostre, 
dramatyczne i interesują e niż z życia prywatne
qo. Oto przykład: Pracowałem w fabryce, która 
miała złego dyrektora, to znaczy takiego, który 
nie wykorzystywał pełnych mocy produkcyjnych 
zakładu. Usunięto go i na jego miej sce przyszedł 
Inn . Po szesciu miesiącach okazało się, że ten 
drugi wcale nie jest lepszy. Wywołało to bardzo 
interesujący podział wewnętrzny wśród załogi 

1 kadry kierowniczej. I tak na przykład ludzie, 
którzy walczyli z pierwszym dyrektorem, a po 
przyj ściu drugi ego otrzymali jakieś przywileje, 

tali się jego stronnikami. Bronili nowego dyrek
tora dla zasady, chociaż najbardziej doświadczeni 
i najbardziej dalekow zroczni z nich rozumieli, że 
pod rządami nowego dyrektora jest jeszcze go
rzej, niż było za dawnego. I ten drugi dyrektor 
utrzymał się na stanowisku, 

'ł'atnym są mniejsze niż w konfliktach produkcy~
nych. Rozumiem, że z pańskiej strony była to pro
ba polemicznego zaostrzenia zjawiska. 
Bo przecież doskonale pan wie, że wielkie . na~ 
miętności mogą dochodzić do głosu w kazdeJ 
dtiedzinie życia . Jednakże, jeśli mówimy o litera
turze, dran:i.aturgii - to sęk w tym, że my, ludzie 
współcześni, nauczyliśmy się myśleć w sposób 

owoczesny, natomiast nasze uczucia i odczucia 
nie uległy zmianie i nadal są konserwatywne . 

GELMAN: Tak. Człowiek pierwotny reagował tyl
ko na ostre bodżce zewnętrzne: głód, chłód, ból 
itd. A obecnie życie zmusza nas do reagowania na 
to czego w sposób bezpośredni nie odczuwamy, 
na zjawiska - powiedziałbym - natury logicz
nej. a przykład stosunek do zmian środow~ska 
ekologicznego. To bardzo poważny i skompliko
wany problem. Jego rozwiązanie wymaga chyb~ 
jakiejś innej kultury wev.n1ętrznej , innej orga~

zacji "V)'Chowania, poczynając już od pierwszych 
klas szkoły podstawowej. 

DWORIECKI: Pewnego razu uczestniczyłem inco
gnito w kontroli zużycia cementu w dwóch przed
siębiorstwach budowlanych. Okazało się, że zmar
nowano tysiące ton. Kombinat, do którego nale
żały przedsiębiorstwa, nie wybudował na czas za
kładu produkującego kruszywo, którym wypełnia 
się beton. Ponieważ nie było czystego kruszywa, 
szafowano cementem, skądinąd surowo reglamen
towanym. Proszę sobie wyobrazić : drogi towar 
deficytowy zamiast taniego i pospolitego żwir~. 
A teraz pytanie: ile razy widział pan ciężarówki, 
z k tórych lał się na ulicę cement? 

GELMAN: Wiele razy. 

DV/ORIECKI: A ile cementu rozsypanego na pia
cach budowy? 

GELMAN: Po prostu nikt nie chciał się przyznać 
do tego, że ta nominacja była błędem. Zrobiła się 
z tego sprawa presti:l:owa. Dlaczego o tym mówię? 
Dlatego, że taki konflikt i wszystkie jego szcze
góły można poznać tylko od wewnątrz. Pisarz n ie 
musi l>yć uczestnikiem każdego niezwykłego wy
darzenia, ale musi poznać· jego bohaterów, zanim 
zacznie o nich pisac . Jedna z największy ch trud
nosci pisania o tematyce produkcyjnej polega na 
tym, że przy pozornej jawności, życie fa bryki kry
je w sobie mnóstwo ta jemnic, niedostępnych dla 
osób postronnych. Tak jes t w każdym zespole 
ludzkim i dopóki się nie zna tych tajemnic nie 
można zrozumieć istniejących w nim wzajemnych 
stosunk ów. Obecnie panuje moda na „panora
miczne ujmowanie problematyki". Literat wpada 
do fabryki na kilka lub kilkanaście dni, notuje 
wszystko, co mu wpadnie w oko lub ucho, a po
tem „uogólnia", nie ba rdzo orientując się w pod
skórnych związkach i zależnościach . Kiedy się 
czyta większość reportaży, powieści, sztuk i opo
wiadań od razu widać, że oparte są na relacjach. 
Autor porozmawiał sobie z dyrektorem, kierowni
kiem oddziału, jeszcze z kimś tam, i wziął za do
brą monetę wszystl~o. co usłyszał. Dopiero potem 
wychodzi na jaw, że nie powiedziano mu wszyst
kiego. Tylko znając konflikty od wewnątrz, może 
pisarz w zagadnieniach produkcji odkryć namię
tności, prawie na skalę -- nie boję się tego powie
dzieć - szekspirowską. Jestem przekonany , że 
życie prywatne nie angażuje teraz tak silnych na
miętności jak procesy produkcyjne. 

DWORIECKI: To bardzo efekt owne stwierdzenie. 
Ale nie mogę się ustrzec od pewnej dozy scepty
cyzmu. Przecież i dziś, niestety, zdarzają się za
bójstwa z zazdrości. Nie mogę więc zgodzić się 
bez zastrzeżeń z pańskim twierdzeniem, że w na
szych czasach napięcia emocjonalne w życiu pry-

GELMAN: Mnóstwo, 

DWORIECKI: A teraz inne pytanie. Ile razy zda
rzyło się panu widzieć człowieka, k tóry upuściw

szy na ziemię kawałek chleba nie podniósł go? Na 
pewno niewiele razy. A to dlatego, że dziadek, 
babcia, mama i tata od najmłodszych lat 
rzali: „To grzech". Rozumiemy dosko 
zabraknie cementu to nie będzie chleb 
konserw i wielu, wielu innych rzeczy. 
podnosimy, a obok rozsypanego ceme 
chodzimy obojętnie„. 

GELMAN: Jest to zagadnienie odpowiedz 
- a w ostatecznym rezultacie - moralnoś 

wieka pracy. Spotykałem ludzi, którzy w mo 
tach „kulminacyjnych", kiedy decydowały się 

losy produkcji, przejawiali całkoWity lub częścio
wy brak poczucia odpowiedzialności. Albo weżmy 
inny aspekt tego samego zagadnienia - straty, 
wynikające z niewłaściwych decyzji. Powodują 
je przecież nie ci, zupełnie nieodpowiedzialPj 
osobnicy, których karykatury trafiają do kącików 
satyry, lecz właśnie ludzie półodpowiedzialni. 

DWORIECKI: Odpowiedzialność za własne czyny 
lub decy zje, poczucie odpowiedzialności za ma
cierzysty zakład pracy, za jego aktualne interesy 
- to tylko mikroodpowiedzialność. 

Wydaje mi się, że ten, kto nie potrafi wznieść się 
ponad mikroodpowiedzialność, kto nie troszczy 
się o dalsze konsekwencje swoich decyzji, ten nie 
może pełnić funkcji kierowniczej. 

GELMAN : W arto by się zastanowić nad źródłem 
nieodpowiedzialności. Wydaje mi się, że wynika 
ona z niewłaściwego systemu oceniania ludzkich 
poczynań. Na ogół patrzy się wyłącznie na wcześ
niejsze lub bieżące wyniki pracy - w j ednym 
miesiącu, kwartale, roku. Należałoby zaś wpro
wadzić nagrody za obmyślanie i wdrażanie poczy
nań, które dadzą rezultaty w przyszłości. 

c. d. sir. 13 - 14 



DYRE 

leksand r 

o z 

Alek Żarczyński - robotnik z brygady Potapowa 

Rena Melska, ekonomistka z działu planowania 

Leszek Sobolewski, sekretarz 

komitetu zakładowego POP 

Paweł Bienia, dyrektor naczelny kombinatu 

Olek Kopeć, brygadzista 

Janina Musiał, operator dźwigu 

Jerzy Sliwczyński, spawacz 

Romana Listwoń, kadrowiec 

Wacław Andrzejczak, dyrektor ekonomiczny 

Jerzy Frołowski, kierownik techniczny 

Grzegorz Czernik, kierownik budowy 

Zdunek, majster 

Stiekielnikowa, urzędniczka kombinatu 

'lh \V 

- JAN WOJCIECH KRZYSZCZAK 

- ALEKSANDER MACIEJEWSKI 

- TERESA JABŁ01'1SKA 

- ANDRZEJ ROZHIN 

- MIKOŁAJ MULLER 

- MARIUSZ SZAFORZ 

MAREK PUDEŁKO 

- JANINA MRAZEJ<: 

- WŁADYSŁAW TROJANOWSKI 

- JANINA BOCHE1'1SKA 

- WACŁAW WELSKI 

- JERZY KOCZYŃSKI 

- GRZEGORZ STACHURSKI 

- WIESŁAW WOŁOSZYŃSKI 

- ALEKSANDRA GRZĘDZIANKA-CHAMIEC 

PREMIERA - MARZEC 1977 



„CIENKA GRANICA MIĘDZ DOPUSZCZALNYM A NIEDOPUSZCZAllNYM'• 

Andrzej Krzysztof Wróblewski 

Każdy jest jakimś taktykiem. L pszym, gor
szym. W wysokiej temperaturze zebrania egzeku
tywy partyjnej topnieją jednak taktyczne plany, 
ludzie otwierają się mówią rzeczy, których z wy
rachowania pewnie nigdy by nie wykrztusili. Od
słania się co1 az głębiej siatka interesów, które nie 
są interesami chciw osci, własnych korzyści - ale 
prestiżu, kariery, tak albo inaczej pojmowanego 
dobra . Wygarnięto sobie już wszystko. Sekretarz 
KZ zarządza głosowanie nad projektem rezolucji, 
który przedstawia zbuntowana brygada. Jasne 
jest, że przyjęcie rezolucji oznacza koniec dyre
ktora naczelnego i technicznego, kto wie, czy 
i nie sekretarza. Trzech członków jest przeciw, 
trzech za, brakuje głosu samego dyrektora. Zaga
pił s ię? Zamyślił? A może kombinuje, jak prze
trwać tę bitwę i potem znów wypłynąć? Nagaby
wany przez sekretarza glosuje wreszcie za wnio
skiem i w ten sposób zamyka zebranie egzekuty
wy. Koniec, kurtyna, światło. 

JAKA SZKODA, ZE TO TYLKO TEATR! 

Jaka szkoda, że my, reporterzy, nie pisujemy 
o takich wypadkach! Niechby rzadkich, izolowa
nych, nietypowych, zdarzających się l Wszędzie 
tam, gdzie są prawdziwi robotnicy, wszędzie, 
gdzie są członkowie partii ze swoim wrażliwym 
sumieniem, dochodzi do konfrontacji teorii z prak
tyką, perspektywy z dniem dzisiejszym, interesu 
partykularnego z ogólnospołecznym. Przeważnie 
jest to konfrontacja cicha, bo ani skala sprzecz
ności, ani umiarkowane temperamenty nie prze
kształcają jej w otwartą wojnę. Ale bywa też 
ostro. Czytelnicy mają do nas żal, że budowa so
cjalizmu, jak ją opisujemy, jest jednym wielkim 

acerem po różach, z których uprzednio skrupu
nie usunięto kolce. 

radzieckiego pisarza Aleksandra Gel
rta jest na tej samej kanwie, co scena-

11Premia". Oglądałem ten film parę 
mu w przestronnej sali stołecznego 

ars" w towarzystwie zaledwie ośmiu 

ni? - Wielu dyskutantów wyraźnie chciało ufać , 
że tacy robotnicy są, że jest ich sporo. Ale jak się 
o tym przekonać? Czy ofiarna i rzetelna praca, 
której przykładów nie brakuje, wystarczy za do
wód? I czy w ogóle nasz system wymaga raczej 
ludzi posłusznie i porządnie wykonujących swoje 
obowiązki czy także nonkonformistów, jak właś 
nie Potapow? 

Ktoś ze studentów, chyba socjolog domagał się, 
żeby przeprowadzić badania socjologiczne, co ro
botnicy myślą i co czują. Ktoś inny wyśmiał go, 
znajdując porównanie z akcją sztuki: tam też je
den z członków egzekutywy chciał rozładować: 
bunt, proponując, żeby żądanie Potapowa przyjąć 
za podstawę do szerokiej dyskusji, w której roz
puściłoby się bez śladu jej prapoczątek i powód. 
Zabrakło wreszcie kropki nad „i" (czy była w 
ogóle możliwa?), jacy są nasi współcześni robot
nicy: zdolni do żądań, do poswięceń, czy do my
ślenia kategoriami społecznymi także? 

Drugi wątek dotyczył działania ekonomicznego 
naszego systemu. Widzowie zdawali sobie spra
wę, że tak bywa i u nas: mimo planowej gospo
darki zdarzają się przedsięwzięcia improwizowa
ne, nadmiernie rozciągnięte i nadmiernie kosz
towne. Coraz jaśniej zdajemy sobie sprawę, że 
samo zbudowanie fabryki nie jest jeszcze sukce
sem, 

że sukcesem staje się dopiero, kiedy jest szybkie, 
sprawne i tanie. 

Tymczasem dyrektor Batarcew mówi ze sceny: -
Premię potrafię zorganizować, ale pracy bez prze
stojów nie. Oczywiście poruszył czulą strunę w 
widzach. Dlaczego tak się zdarza? Dlaczego do
puszczamy do budów pozaplanowych i źle przy
gotowanych? Dlaczego nie dowiadujemy się kto 
jest za nie odpo iedzialny? 

osób. Ludzie lękają się tematyki produkcyjnej, 
ie będzie spłycona, schematyczna, papierowa: 
Owszem, wszyscy chcieliby oglądać w zagęszcze
mu konflikty, z którymi stykają się i o których 
rozmawiają co dzień, ale wątpią czy zostaną one 
pokazane prawdziwie. Rzadko, niestety, zdarza 
-;ię, żeby byli w błędzie. Opinia publiczna i wła
dze kulturalne hołubią jak mogą tych twórców, 
którzy przełamią się przez pancerz taniego opty
mizmu i pokażą kawałek prawdziwego życia. I my 
dołożyliśmy do tego swoją skromną cegiełkę, na
gradzając , ,Drożdżami 1976" Krzysztofa Kieślow
skiego, autora współczesnych „produkcyjnych" 
i konfliktowych filmów dokumentalnych. Gelman, 
choć tworzy fikcję, jest z tego samego gatunku 
i pewien jestem, że gdyby był Polakiem dostałby 
za swój „Protokół" naszą nagrodę również. Tak 
pozwala mi sądzić dyskusja studentów w łódzkim 
teatrze. 

Jeden z najciekawszych jej wątków obracał sit:: 
wokół pytania: czy są tacy naprawdę robotnicy? 

Tacy, jak brygada Potapowa, która na znak 
protestu postanowiła nie przyjąć premii. Na ze
braniu egzekutywy jeden z jej członków usiłuje 
rozpuscić i załagodzić cały konflikt, obsypując ro
botników komplementami: - Jesteśmy radzi, że 
pro „ci robotnicy biorą do ręki ołówek i serdecz-· 
nie, z zaangażowaniem zajmują się sprawami 
przedsiębiorstwa! Chcecie, żeby nie było bałaga
nu, prawda? To jest także i naszą najgłębszą tro
ską„. Ale Potapow nie przyjmuje takiego rozwią· 
zania. Nie po to odrzucili premię, żeby zdobyć 
sobie tani komplement. Żądają, żeby odebrać pre
mię wszystkim, odebrać i zwrócić do banku. Chcą 
skandalu, żeby przedsiębiorstwo rzekomo dobre 
obnażyło się, jako przedsiębiorstwo złe - bo do
piero po tym wstrząsie, po tym wstydzie może 
stać się naprawdę dobrym. 

A więc - czy są tacy? - Takiego przypadku, 
jak opisany w sztuce, jeszcze nie było. Ale chyba 
nie dlatego, żeby robotnicy nie potrafili rozumo
wać kategoriami szerszymi, niż własnej kiesze-

Przyszło mi na myśl, że w niejednej sztuce, filmie, 
książce czy reportażu spotyka się motyw walki 
o termin - ale nigdy motyw walki o koszty. 
Chyba dlatego, że i w życiu, przynajmniej do nie
dawna, rzadko toczy się walkę o to, żeby zmieścić: 
się w kosztorysie. Wyższy etap rozwoju, wyczer
panie rezerw ekstensywnych i konieczność zas
pokajania potrzeb społecznych zmuszają nas jed
nak, ż!iby i ten motyw zdobył sobie prawo oby
watelstwa - zarówno w praktyce. jak w jej ar
tystycznym, czy publicystycznym odbiciu. 

Ciekawe, że nikt nie podjął w dyskusji wątku 
wierności sobie, chociaż każda niemal postać dos
tarczała po temu pretekstów. Lubimy rozprawiać 
o bohaterach Conrada, chociaż są odleglejsi niż 
bohaterowie Gelmana. Kierownik techniczny, któ
rego syn jest członkiem zbuntowanej brygady, 
przegadał z nim całą noc i na zebraniu egzekuty
wy, oceniając serię życiowych kompromisów, 
która postawiła go daleko, daleko od uczciwej po
zycji syna, mówi: - Każdy z nas w sumieniu swo
im musi wyznaczyć granicę między tym, co nie
dopuszczalne, a tym, co jeszcze dopuszczalne. 
Jest w tych słowach głęboka mądrość:, przecież 

ZYC BEZ KOMPROMISÓW SIĘ NIE DA, 
ALE JAK DALEKO MOŻNA ZABRNĄC? 

I oto jeszcze jeden wątek dyskusji, wątek naj
mniej uporządkowany, a sięgający najwyżej. Ja
kim być? Jaką przyjąć postawę? Ktoś ze studen
tów twierdzi, że brak nam odwagi nie tylko w 
praktyce dnia codziennego, ale nawet tu, podczas 
dyskusji w teatrze. Dlaczego trącamy zaledwie 
sprawę centralną, sprawę, którą postawiła sztuka, 
a mianowicie kto winien i w jakiej mierze? Socja
lizm sprawdza się, mówią dalej, tylko czasem jako 
realizatorzy, tacy dyrektorzy jak Batarcew, tacy 
inżynierowie jak Azjatullin, tacy brygadziści jak 
Komkow nie stają na wysokości zadania. 

9 
Fragment recenzji z: przedstawienia „Protokół z pewnego zebrania" w Teaina 

im. Jaracza w Łodzi 
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DWORIECKI: W jeździe fi gurowej na lodzie ist
nieje podwójna punktacja: za technikę i za ar
t yzm. Moim zdaniem ludziom pracy należałoby 
również wystawiać takie dwie oceny. Z tym, że 
<lamiast „artyzmu" trzeba by oceniać „ . 

GELMAN: Zdolnośc perspektywicznego widze
nia ... 

D ORIECKI : Tak. 

GELMAN: Skoro jesteśmy przy systemach kwali
fikacji, to warto przypomnieć, że literatura dm
matyc.zna również wystawia oceny, a tym samym 
bezpośrednio przyczynia się do wypracowywania 
ich kryteriów. Ale żeby te kryteria spełniły swoją 
lunkcję społeczną, muszą rzeczywiście stanowić 
' ·V'Zór i przykład. 

DWORIECKI: Już obecnie bywa, że bohaterowie 
i postacie wzięte z rzeczywistości po przejściu 

próby sceny stają się wzorcami dla tych, k tórzy 
byli ich pierwowzorami. Na tym polega sprzęże
nie zwrotne literatury i życia. 

Gl:łl.MAN: Dlatego na pisarzach ciąży tak wielka 
odpowiedzialność: oni także decydują, kto jest 
dobry, a k to zły. Niestety, werdykty nasze nie 
zawsze są słuszne . 

DWORIECKI: Normy etyczne i moralne nie są 
stałe, też ulegaj ą zmianom. W pierwszych latach 
µo rewolucji na przykład - życie zmuszało nas 
do przyjęcia wzorca spartańskiego. Było w nim 
wiele czystości i heroizmu. Ale niekiedy nasze 
sądy i postępowanie były przesadnie surowe 
i uproszczone. Dziś jesteśmy bogatsi, bardziej 
szczodrzy i wyrozumiali w ocenach a przez to -
bardziej ludzcy. 

c. d. ze s tr. 8 

GELMAN: Warto jednak pamiętać, że każda 
skrajność - wczorajszy wzorzec spartański i wy
stępująca dziś niekiedy „hipertrofia dobrobytu" 
- mają swoje strony ujemne. Najważniejsze jest 
poczucie miary. Myślę, że wkrótce jednym z bo
haterów naszej literatury stanie się człowiek, ob
darzony poczuciem miary i umiejący wyciągać 
z tego praktyczne wnioski. Człowiek ten zastąpi 
dzisiejszego maksymalistę. Już dziś poszukujemy 
tej rozsądnej miary w korzystaniu z dóbr natu
ralnych, skarbów przyrod r w sprawach byto
wych, kulturze, ekonomii. A pr opos, czy zauwa
żył pan, że nie mamy prawie wcale sztuk poświę-

conych planistom? Korci mnie, żeby poznać bliżej 

tę dziedzinę i ludzi , którzy w niej pracują . Na 
pewno i tu nie brak poważnych problemów i os
trych konfliktów. 

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

GELMAN: Nie zgadzam się, że n ie ważne jest tło, 
a tylko chodzi o to, by pisać o ludziach. Uważam, 
że niezwykle istotne jest, gdzie toczy się akcja. 
Dlatego twierdzę, że są nam potrzebne filmy i dra
maty ukazujące mechanikę planowania. Po prostu 
widzę w tym korzyści dla ludzi. 

DWORIECKI: A ja po prostu nie 'chcę widzieć fil
mów i sztuk o sukcesach lub niedostatkach na
szego planowania. 

GELMAN: No, nie„ Sztuka o której mówię, bę
dzie przede wszystkim o ludziach i ich konflik-
ktach, namiętnościach. Mimo to miejsce akcji jest 
niesłychanie ważne . Chociażby dlatego, żeby roz
prawić się ze stereotypami myślowymi. Nasi dzia
łacze gospodarczy często skarżą się, że aby mogli 
dobrze pracować brak im tego lub owego. W y
daje mi się, że literatura powinna zająć: się od
wrotną stronę medalu. Co ci, którzy się skarżą na 
braki, robią z tym, co mają? Po co mówić o tym, 
czego nie ma? Z tym, czego nie ma, trudno cokol
wiek począć. Ale jak się wykorzystuje to, co jest? 

Fragment rozmowy Aleksandra Gelmana 
z lgnatije m Dworieckim, 

autorem sztuki „Człowiek znikąd" 
(druk. w Dialogu Nr 5 1976) 



. iąar,ZA_ ię wci ż je:rzc~~J że u niektórych A;\4lo~~· 
-M:lA~~IM'e liót\łfbw?ffi 1 fli :i&t~ff.IMYi-• ....... 
• Wtf\s~IW2M-ilmi 't!l-!Jlli.M 9· ~rpYJli5'1.ił!I:! '1iE!iJAffi· 
iii.1en1emiu6„nleoóceniańlem rac11 !Konąmicmycn i ·pol0cz-
nych, wynikajqcycb z uchwał paltii łfiłfi OO. ff Qi!i\ w 
społecz:no-gospodarczych. Tym dużej mierze n.ileży tłu 
maczyć nadmierną skłonno · ć do ngażowania środków w 
no e cele produkcyj9'e, za nim j szcze został uzy;:;kane 
należyte efekty ze środków za1mgażowanych poprzednio („. ). 

Wysoki poziom d scypliny obywatel tej i gotowo ·c do 
wyrzeczeń w iuu wspól.Qego do ra stauowi ważną pr:te-
łankę roLwiqzywania problemów, od j kich zależy ~iła 

Polski i pomyślno'ć Polaków. Za em na. ym jest ucz DH 

le cechy nieodł4cznymi wartościami ws ze o patrio
tyzmu polskiego. 


