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SWOBODA DYSKUSn? - ALEŻ OCZYWIŚCIE, TAK. To niezbędny warunek wszelkiego postępu w nau

ce i czynnik równie istotny dla wszelakiego rozwoju kulturalnego i społecznego. Nie trzeba chyba więcej o tym 

pisać. 

Lecz jeżeli dyskusja ma być istotnie owocna, to jej swoboda nie może być tylko czysto formalna, to znaczy, że 

nie stawia się dyskusji żadnych zewnętrznych formalnych zapór. Musi się ona jeszcze odznaczać innymi istotnymi 

rysami. Musi przede wszystkim wypływać z rzetelnej wewnętrznej p o t r z e b y wszystkich biorących w niej 

udział i być prowadzona przy zachowaniu wewnętrznej ich swobody. Ta wewnętrzna swoboda rodzi się z absolut

nej RZETELNOŚCI MYŚLENIA, ze SZCZEROŚCI wo bee samego siebie i z nieustraszonego żadnymi okolicznoś

ciami dążenia do uzyskania wyjaśnienia spraw nie wyjaśnionych, a nieraz dogmatycznie na wiarę czy w oparciu 

o autorytet przyjmowanych. Rodzi się ona z POTRZEBY SKONTROLOWANIA przyjmowanych twierdzeń czy 

żywionych przeświadczeń, w krytycznym, a zarazem nieuprzedzonym dociekaniu. 

DECYZJE 

Wszystkie decyzje powinny być 
podejmowane na możliwie naj
niższych szczeblach organizacyj
nych. W bitwie nad Marną zgi
nęło milion ludzi, ponieważ roz

kazywali im faceci, którzy nie widzieli na własne oczy linii 
frontu i nie wiedzieli , że nie da się jej sforsować . 

DEMOKRACJA 

Demokracja to nie tylko obszarr społec:zmy dla więkswści, lecz 

również układ protegujący unikalne zdolności jednostki, naj

lepsze możliwości dla każdej poszczególnej mniejszości zireali

wwania jej specyficznego wkładu do wspólnej sprawy. 

DOSKONALENIE KADR KIEROWNICZYCH 

Jedynym sposobem, jaki z.nam, żeby kogoś wyszkolić, jest 

robota. 

DROBNOSTKA 

Nie lekceważcie drobnostek, ponieważ od drobnostek zależy 

doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką . 

GRA FAIR 

Nag~adzanie wybitnych osiągnięć jest rzeczą ważną. Ale 

znacznie bardziej zaniedbuje się zwykle potrzebę równie 

ważną : gwarancji, że nie będą nagradzane niedoróbki. 

KOMPROMIS 

Kiedy poddajesz się, poddaj się na całej linii. Kiedy wygry

wasz, staraj się zwyciężyć na całej linii, tak aby odpowie

dzialność za wprowadzenie tego w życie było jednoznacznie 

twoją sprawą. 

(Roman Ingarden: O dyskusji owocnej słów kilka) 

NIEPOSŁUSZEŃSTWO I JEGO KONIECZNOSC 

Każdy głównodowodzący podejmując się przeprowadzenia 

planu, który uważa za wadliwy, popełnia błąd ; mus:i wysunąć 

swoje racje, nalegać, by plan został zmieniony, i ostatecznie 

raczej zlożyć rezygnację niż stać się narzędziem zniszczenia 

swej armii. 

ODPOWIEDZIALNOśC 

Stajemy się odpowiedzialn~ za czyn, skorośmy się go podjęli 

i wykonali, ale i nadal pozostajemy za niego odpowiedzialni, 

czy tego chcemy, czy nie. Odpowiedz<ialność ciąży na spraw

cy. 

POMYŁKI 

Przyznawaj się do nich otwarcie, może nawet pogodnie. 

POZORNY POSTĘP 

Miałem się później w ciągu mego życia nauczyć, że na ogól 

skłonni jesteśmy radzić sobie z nową sytuacją poprzez reor

ganizację; a jest to wspaniała metoda stwarzania pozorów 

postępu w czasie, gdy naprawdę rodzi się zamęt, mairnotraw

stwo i demoralizacja. 

PRZYWÓDZTWO 

Aby prowadzić ludZii. , idż za nimi. 



Kto to i1 est 
ALEKSANDER GELMAN? 

... urodził się w 1933 roku w Mołdawii. W czasie 
wojny znalazł się w faszystowskim getcie na Ukrainie, 
gdzie zginęła prawie cała jego rodzina. Do szkoły po
szedł w wieku lat jedenastu. Przeskakując kilka klas 
ukończył w 1948 r. szkołę podstawową, w której zdo
był zawód ślusarza. Pracował następnie w fabryce 
pończoch we Lwowie; później wstąpił do szkoły woj
skowej, osiągnął stopień kapitana i przeszedł do re
zerwy. Po zdjęciu munduru pracował trzy lata jako 
tokarz w jednym z zakładów przemysłowych w Kiszi
niewie, następne trzy - na wielkiej budowie pod Le
ningradem. 
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Tygodnik Literaturnaja Gazieta opublikował (4 II 

1976) rozmowę dwóch znanych dramatopisarzy, auto
rów głośnych sztuk o klasie robotniczej - Aleksandra 
Gelmana, autora sztuki pt. „Protokół pewnego zebrania 
partyjnego", oraz Ignatija Dworieckiego, znanego w 
Polsce ze sztuki „Człowiek znikąd". 

Rozmowę obu pisarzy przytaczamy w skrócie: 

DWORIECKI: Łączy nas to, że obaj PASJONUJEMY SIĘ 

LOSAMI WSPÓŁCZESNYCH LUDZI. Dokładniej, ludzi fa

chowych i dobrze spełniających swoje obowiązki. Krótko mó

wiąc, opisujemy ludzi dobrej roboty. Mogą to być przedsta

wiiciele różnych zawodów, a więc także dramatopisarze, poeci, 

prozaicy. I tu rodzi się kłopotliwe, ale bardzo ważne pytanie: 

jak my sarni robimy to, co do nas należy? Ja, na przykład, 

doskonale rozumiem, dlaczego cała obecna pięciolatka prze

biega pod hasłem podnoszenia jakości ... 

Po przeniesieniu się do Leningradu trafił do gazety, 
w której pracował kilka lat jako dziennikarz. W 1968 
roku zaczęła się jego współpraca z filmem. Wraz z żo
ną, Tatianą Kalecką, napisał scenariusze do trzech fil
mów: „Nocznaja smiena'', „Ksienia, liubimaja żena 

Fiodora'', „Sczitajtie mienia wzrosłym". W roku 1975 
ukończył scenariusz „Premii", a następnie jego tea
tralną wersję „Protokół pewnego zebrania". W Len
filmie rozpoczęto realizację filmu według „Obratnoj 
swiazi"; Oleg Jefremow przygotowuje na scenie 
MChAT-u premierę jego nowej sztuki. Wraz z Tatianą 
Kalecką kończy pracę nad scenariuszem „Polowania", 
pisanym dla Andrzeja Wajdy. 

------------------
DWORIECKI: A ile cementu rozsypanego na placach budo
wy? 

GELMAN: Mnóstwo. 

DWORIECKI: A teraz inne pytanie. Ile razy zdarzyło się 

pa.nu widzieć człowieka, który upuśoiwszy na ziemię kawałek 
ohleba nie podniósł go? Na pewno nie wiele razy. A to 
d1atego, że dziadek, babcia, mama i tata od najmłodszych lat 
powtarzali: „To grzech". Rozumiemy doskonale, że jeśli za
braknie cementu to nie będzie chleba, kiełbasy, konserw i 
wielu, w.ielu innych rzeczy. Ale chleb podnosimy, a obok 
rozsypanego cementu przechodzimy obojętnie .. . 

GELMAN: Jest to ZAGADNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
- a w ostatecznym rezultacie - moralności człowieka. Spo
tykałem ludzi, któirzy w momentach „kulminacyjnych'', kiedy 
decydowały się losy produkcji, przejawiali całkowity lub 
częściowy brak poczucia odpowiedzialności. Albo weźmy inny 
aspekt tego samego zagadnienia - straty, wynikające z nie
właściwych decyzji. Powodują je przecież nie zupełnie odpo
wiedzialni osobnicy, lecz właśnie ludzie półodpowiedzial

ni. 

DWORIECKI: Odpowiedzialność za własne czyny lub de
cyzje, poczucie odpowiedzialności za macierzysty zakład pra
cy, za jego aktualne interesy - to tylko mikroodpowiedzial
ność. Istnieje również inna odpowiedzialność. 

Wydaje mi się, że ten, kto nie potrafi wznieść się ponad 
mikroodpowiedzialność, kto nie troszczy się o dalsze konsek
wencje swoich decyzji, ten nie może pełnić funkcji kierowni
czej. 

GELMAN: Warto by się zastanowić nad źródłem nieodpo
wiedzialności. Wydaje mi się, że wynika ono z niewłaściwego 
systemu oceniania ludzkich poczynań. Na ogół patrzy się wy
łączm.ie na wcześniejsze lub bieżące wyniki pracy - w jed
nym miesiącu, kwartale, roku. Należałoby zaś wprowadzić na
grody za obmyślanie i wdrażanie poczynań, które dadzą re
zultaty w przyszłości. 

DWORIECKI: W jeździe figurowej na lodzie istnieje pod
wójna punktacja: za technikę i za artyzm. Moim zdaniem 
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GELMAN: Weźmy od razu byka za rogi . Zastanówmy się, 

dlaczego u nas tak mało pisze się na tematy związane z pro
dukcją, a tak wiele o miłości? Myślę, że między innymi dla
tego, że ,;temat miłości" znany jest twórcy z doświadczeni.a 
osobistego. Każdy go przeżył tak konkretnie, że konkretlI'lliej 
nie można. Pisząc o tematyce produkcyjn ej natomiast, bardzo 
często posługujemy się materiałem wtórnym, „z drugiej rę
ki". Dlatego chyba, niezależnie od rodzaju i tematyki dra
matu, rozmowy o miłości stanowią w naszych sztukach chyba 
osiemdziesiąt procent dialogów„. 

DWORIECKI: Dlatego, że autorzy lepiej znają się na miłości? 
Nie sądzę . Pisać o miłości, niestety, wcale nie jest łatwo. Pi
szemy nieporadnie o miłości równie często jak o produkcji. 
Więc może i ten temat znamy z drugiej ręki? 

GELMAN: Chciałem powiedzieć, że tematy z życia fabryk 
i przedsiębiorstw są nie mniej ostre, dramatyczne i interesu
jące niż z życia prywatnego. Oto przykład: Pracowałem w fa
bryce, która miała złego dyrektora, to znaczy takiego, który 
nie wykorzystywał pełnych mocy produkcyjnych zakładu. 

Usunięto ,go i na jego miejsce przyszedł inny. Po sześciu mie
siącach okazało się, że ten drugi woale nie jest lepszy. Wy
wołało to bardzo interesujący podział wewnętrzny wśród za
łogi i kadry kierowniczej. I tak na przykład ludzie, którzy 
walczyli z pierwszym dyrektorem a po przyjściu drugiego 
otrzymali jakieś przywileje - stali się jego stronnikami. Bro
nili nowego dyrektora dla zasady, chociaż najbardziej doś
wiadczeni i najbardziej dalekowzroczni z nich rozumieli, że 
pod rządami nowego dyrektora jest jeszcze gorzej, niż było 
za dawnego. I ten drugi dy1rektor utrzymał się na stanowis
ku. 

DWORIECKI: Dlaczego? 

GELMAN: Po prostu nikt nie chciał się przyznać do tego, że 
ta nominacja była błędem . Zrobiła się z tego sprawa prestiżo
wa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taki konflikt i 
wszystkie jego szczegóły można poz.nać tylko od wewnątrz. 
Pisarz nie musi być uczestnikiem każdego niezwykłego wy
darzenia, ale musi poznać jego bohaterów, zanim zacz.nie 
o nich pisać. Jedna z największych trudności pisam.ia o tema
tyce produkcyjnej polega na tym, że przy pozornej jawności, 
życie fabryki kryje w sobie mnóstwo tajemnic, niedostępnych 
dla osób postronnych. Tak jest w każdym zespole ludzkim 
i dopóki się nie zna tych tajemnic, nie można zrozumieć 
istniejących w nim wzajemnych stosunków. Obecnie panuje 
moda na „panoramiczne ujmowanie problematyki". Literat 
wpada do fabryki na kilka lub kilkanaście dni, notuje wszyst
lw, co mu wpadnie w oko lub ucho, a potem „uogólnia", nie 
bardzo orientując się w podskórnych związkach i zależnoś
ciach. Kiedy czyta się większość reportaży, powieści, sztuk 
i opowiadań od razu widać, że oparte są na relacjach. Autor 
porozmawiał sobie z dyrektorem, kierownikiem oddziału, 

jeszcze z kimś tam, i wziął za dobrą monetę wszystko, co 
usłyszał. Dopiero potem wychodzi na jaw, że nie powiedziano 
mu wszystkiego. Tylko znając konflikty od wewnątrz, może 
pisarz w zagadnieniach produkcji odkryć namiętności, prawie 

ludziom pracy należałoby również wystawiać takie dwie oce
ny. Z tym, że zamiast „artyzmu" trzeba by oceniać .. . 

GELMAN: Zdolność perspektywicznego widzenia„. 

DWORIECKI: Tak. 

GELMAN: Skoro jesteśmy przy systemach kwalifikacji, to 
warto przypomnieć, że literatura dramatyczna również wy
stawia oceny, a tym samym bezpośrednio przyczynia się do 
wypracowania ich kryteriów. Ale żeby te kryteria spelniły 
swoją flllilkcję społeczną, muszą rzeczywiście stamowić 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 pierwowzmami. Na tym 
polega sprzężenie zwrotne literatury i życia. („.) 

A ja po prostu nie chcę widzieć filmów i sztuk o sukcesach 
lub niedostatkach naszego planowania. 

GELMAN: No, nie„. Sztuka, o której mówię, będzie przede 
wszystkim o ludziach i ich konfliktach, namiętnościach. Cho
ciażby dlatego, żeby ROZPRA WIC SIĘ ZE STEREOTYP AMI 
MYŚLOWYMI. Nasi działacze gospodarczy często skarżą się, 
że aby mogli dobrze pracować, brak im tego lub owego. 
Wydaje mi się, że powinniśmy zająć się odwrotną stroną me
dalu. Co ci, którzy się skarżą na braki, robią z tym, co mają? 

Po co mówić o tym, czego nie ma, trudno cokolwiek począć . 

Ale jak się wykorzystuje to, co jest? 

DWORIECKI: To ladnie brzmi: „Po co mówić o tym, czego 
nie ma" i „jak się wykorzystuje to, co jest". Ja jednak myślę, 
że trzeba mówić o tym, dlaczego nie ma tego, co jest potrzeb
ne. Tak należy stawiać problem. Czy nie powinniśmy anahzo
wać przyczyn tego zjawiska? 

GELMAN: Oczywiście. Wydaje mi się, że jednym z głównych 
niedostatków naszej dramaturgii jest brak elementu anali
tycznego. A tymczasem jest u nas wiele problemów, które 
domagają się analizy. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno 
dziwne zjawisk.o: istnieją dziedziny życia przez literaturę 

niemal nietknięte. Nie mogę tego zrozumieć chociażby z po
wodu, że są one - jakby to powiedzieć - ze swej natury 
niezwykle atrakcyjne dla dramatopisarza. Mam na myśli za
wody i stanowiska mające charakter.„ 

-- 1 
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na skalę - nie boję się tego powiedzieć - szekspirowską. 
Jestem przekonany, że życie prywatne nie angażuje teraz tak 
silnych namiętności jak procesy produkcyjne. ( ... ) 

DWORIECKI: Pewnego roku uczestniczyłem incognito w 
kontroli zużycia cementu w dwóoh przedsiębiorstwach bu
dowlanych. Okazało się, że zmarnowano tysiąc ton. Nie wy
budowano na czas zakladu produkującego kruszywo, którym 
wypełnia się beton. Ponieważ nie było czystego kruszywa, 
szafowano cementem, skądinąd surowo reglamentowanym. 
Proszę sobie wyobrazić: drogi towar deficytowy, zamiast ta
niego i pospolitego żwiru. A teraz pytanie: ile razy widział 
pan ciężarówki, z której lal się na ulicę cement? 

GELMAN: Wiele razy. 

------------------
... Odmowa premii jest tu bowiem sygnałem wywo

ławczym sytuacji owego zakładu produkcyjnego, ale 

i ogólniejszej sytuacji społecznej i produkcyjnej; 

wreszcie i przede wszystkim, sytuacji ludzkiej, moral

nej. To nie jest tylko spór o to, że w zakładzie podfał

szowuje się plany, po to, żeby wszyscy dostali premie 

(czemu owa brygada się sprzeciwia); lecz o postawę 

wobec zła, o reakcje jakie wywołuje zakłócenie moral

nej rutyny, o zderzenie wyższych racji społecznych 

z konkretną, banalną sprawą, o mechanizm formowa

nia się postawy godności i pryncypialności - wbrew 

namacalnym interesom materialnym i prestiżowym 

obecnych. Fascynujący problem, w k t6rym, jak w pró

bówce, obserwujemy najpierw ogromny nacisk obec

nych na owego brygadzistę, człowieka skromnego 

i nieśmiałego, który gdzieś w połowie batalii zdaje 

sobie sprawę z tego, że wywołał burzę, że jak uczeń 

czarnoksiężnika rozpętał siły, które mogą znieść wszy

stko z powierzchni. Temu naciskowi nie jest w stanie 

się oprzeć. ( ... ) W tym zdumiewającym momencie, kie

dy „nie ma już sprawy" i wszyscy pochwytują swoje 

teczki, by wreszcie skończyć to niemożliwe posiedze

nie, naraz ktoś inny, sekretarz organizacji, podejmuje 

DWORIECKI: Konfliktowy? 

GELMAN: Właśnie. Kiedy człowiek ustawicZil'lie ma do czy
nienia z problemem wyboru oceny, konieczności powiedzenia 
„tak" lub „nie" ... Są postępki, za które człowiek powinien 
płacić przez cale życie. Na przykład: człowiek, którego błędna 
decyzja spowodowała ogromne straty, powinien być ukarany 
w ten sposób, że gdziekolwiek i na jakimkolwiek stanowisku 
by pracował otrzymywałby nie więcej, niż sto rubli mie-
. . 'r 111 n t t 

s1ęC2Jille. · 

DWORIECKI: Jak nagminnie ludzi, którzy spowodowali nie
możliwe do zrekompensowania straty, zostawiano na dotych
czasowych stanowiskach, albo przenoszono na analogiczne, 
na których mogli powodować nowe straty. Uważam, że ta 
propozycja jest słuszna. 

ją na nowo. Kiedy zebranie dobiega końca po r az dru
gi, kiedy wreszcie rozchodzą się po wielu godzinach, 

czujemy, że powietrze jest tu inne, oczyszczone, jak 

po burzy z elektrycznymi wyładowaniami. Pozorny ład 

moralny sekwencji początkowych, kiedy tylko jakiś 

drobny szczegół, łatwy do „załatwienia", przeszkadza 

jak drzazga; ów pozorny ład staje zastąpiony ładem 

prawdziwym. ( ... ) W codziennej , nieciekawej, stokroć 

opisanej powierzchni życia społecznego, znajduje się 

naraz przejmujący dramat ludzi i dramat zbiorowości. 

B. Michałek: Moskiewskie zapiski. „Kino" XI/75 
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