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Bohaterem jest

człowiek,

który

umiał

powiedzieć

„Nie".

W pewnym zakładzie produkcyjnym, pewna brygada od~ówiła
premii. Wypadek nie bardzo typowy. Zwołano w~ęc zebranie. Tak rzadko ktoś rezygnuje z przyjęcia gotówki, a Jeszcze
rzadziej, zastanawia się, czy ta gotówka mu się należy. Kim iest
właściwie bohater...
przyjęcia
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Dlaczego rezygnuje z wywalczonej premii?!
Dlaczego się naraża?
Czy jest mu źle?!
Dlaczego jest mu źle, jeżeli wszystkim jest dobrz~?
Jest zwykłym rozrabiaczem, demagogiem, czy tez ma

. ,
racJę?.

Mówi Aleksander Gel man ...
„ .... Dł':' gie lata przepracowałem na wielkich budowach jako robotnik,
a takze Jako sekretarz zakładowej organizacji partyjnej. I może dlatego
n_łaś_nie nie prze.stają mnie absorbować po d zi ś d zie ń zwłaszcza zagad~nem? produkcyJne. Oczywiście, ukończenie „u n iwersytet ów życia" nie
Jest Jedynym sposobem zostania ar ty. t ą ; to ba r d ziej wyjątek ani żeli reguła. Ale w istocie - niesłychani e ważna je. t praktyczna znajomość
układów i stosunków międzyludzkich, zdobyt::i dzię k i własnemu dośw iad
czeniu, a nie dzięki czytaniu książek. My 'lę, że empirycznej wiedzy nie
da się niczym zastąpić.
Sądzę jednocześ nie, że istota sprnwy nie polega na „fo rmalnej zna jomości życia"; można bowiem długie lata p rzepracow a ć w fa bryce i nie
rozumieć ani pracujących t::im ludzi, a ni m ech a n izmów produkcj i. Aby
owa „znajomość r zeczy" m og ła zaowoc owa ć w dzi edzinie sztuki potrzebny jest twórczy talent, znalezienie odpowiedniego kąta widzenia.
Potrzebna jest wreszcie intelektu alna i emocjonalna aktywność artysty
w odniesieniu do rze czywistości. D opiero wówczas, jeśli go ona głęboko
wewnętrznie a ngażu je, jeś li s k łania go d o wnikliwych i poważnych analiz badanego fe nomen u ży c i a - m ożna liczyć na dojrzałość jego sądów
i wniosków. N aj w ażni ej sze jest au t entyczne zainteresowanie socjalno-psychologicznymi proce ami, które okre' laj ą dziś nasze życie jednostkowe i społeczne ... Liczy się bowiem nie tylko znajomość rzeczywistości,
co chęć jej zgłębienia. Jeśli cię ona intere uje - to znaczy, że coś już
o niej wiesz i że chcesz wiedzieć jeszcze wi ęcej ...
Mnie na przykład wydaje . ię, że w w ielu współczes nych u t w orach
chodzi nie tyle o głęboką i szcz e gólną analizę postaci, ile analizę typowych s y t u a c j i, z jakimi mamy do czynienia w życiu, w produkcji...
zdarza się przecież nieraz, że człowiek przystosowuje się do sytuacji.
Ludzie o bardzo różnych charakterach zajmują często w dzisiejszych
warunkach produkcji takie stanowisko, do jakiego zmusza ich sytuacja.
Człowiek poddany ciśni en iu określonej sytuacji oto co mnie najbardziej w twórczości interesuje ...
Powinniśmy mówić nie o przypadkach, ale o z j a w i s k a c h
i wokół tych zjawisk kształtować atmosferę społecznego zainteresowania,
umacniać je, jeśli są pożądane i z całą energią zwalczać, jeśli szkodliwe ...
trzeba myśleć nie tylko o profesji bohatera (choć i to ważne) ale także
o tym, jakie zjawisko naszego społecznego życia jest przedmiotem analizy. Myślę, że decydującą rolę w życiu człowieka odgrywa nie tyle jego
charakter, ile jego miejsce wśród nas - jego postawa społeczna ...
Moją uwagę przykuwała także przede wszystkim postawa społeczna
Potapowa i jego oponentów. Potapow mógłby być zupełnie inny, ale jego
postawa społeczna jest typowa - ja znam takich ludzi, można ich znaleźć w każdym kolektywie. Ludzie tacy na ogół nie podobają się innym, ponieważ są niespokojnymi duchami, wiecznie coś chcą ulepszać.
Ale oni właśnie czują się odpowiedzialni za wszystkich i za wszystko
co się dzieje wokół, czują się prawdziwymi go s p o d a r z a mi - i ta
główna ich cecha, świadomość własnej odpowiedzialności wobec siebie,
i społeczeństwa - jest właśnie najistotniejsza.
(Aleksander Gelman „Iskusstwo Kino", nr 1/76).

POTAPOW
W naszej brygadzie, towarzyszu sekretarzu,

mieliśmy

w tych dniach

rewolucję naukowo-techniczną.

LUBAJEW
Proszę, proszę ... Rewolucję naukowo-techniczną ...

SOŁO MACHIN

I w wyniku tej rewolucji naukowo-technicznej brygada wasza odpremii?

mówiła przyjęcia

POTAPOW
Każda

Inaczej

rewolucja polega na tym, że się czegoś odmawia, prawda?
byłaby to nie rewolucja, ale rozróba.

BATARCEW
I przez trzy dni
nami, tak?

trzymaliście

to epokowe odkrycie w tajemnicy przed

POTAPOW

'

Taktyka, towarzyszu dyrektorze. Jako kadra techniczna sami wiecie
najlepiej, że odkryć jakąś ideę, to mało, trzeba ją jeszcze um1ec
sprzedać. Rozgadasz ludzie rozniosą, rozplotkują, że ani idei swojej, ani samego siebie nie rozpoznasz. Przychodzą do was - a wy
już wszystko wiecie, wszystko macie przedyskutowane, uchwalone.
I co? I nuda. Gdyby w życiu nie było tajemnic, ludzie dawno poumieraliby z nudów, towarzyszu dyrektorze.

KOMKOW
Potapow, zacznij wreszcie

gadać

do rzeczy.

Jesteś

na egzekutywie.

POTAPOW
Ty mnie nie poganiaj. Egzekutywa to nie tor

wyścigowy.

(Aleksander Gelman pewnego zebrania")

„Protokół

„.„Doskonale znamy takich dyrektorów Zjednocz~ń, którzy uwazaJą,
że plan trzeba „robić" wszelkimi sposobami; takich właśnie głównych
księgowych i planistów, ostrożnych dyspozytorów i behapowców, którzy
troszczą się jedynie o to, żeby zebranie jak najśpieszniej dobiegło do
„zadowalającego" finału. Znamy też takich ludzi jak brygadzista Potapow, ujawniający najlepsze cechy kadry robotniczej, a także takich
nowocześnie myślących chłopaków jak jego młody pomocnik. A finał?
Nie znajdziemy w nim uspokajającego „happy endu", przeciwnie; zakoń
czenie wzmaga w nas poczucie zatrwożenia i niepok oju. Wiemy bowiem,
że brygadzista zwyciężył wprawdzie w trudnym, pryncypialnym starciu,
ale przedwcześnie opuścił zebranie nie jako tryumfator. Przecież niektórzy z jego chłopców z brygady, tych którym wierzył, o k tórych walczył niektórzy z nich spasowali przedwcześnie, wycofali się z gry,
zdradzili kolektyw„.".
(„lskusstwo Kino", nr 1/76
tł.: A. Horoszczak).
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Trzeba

jakie powinny

zgłaszam

niezwłocznie

opracować pow ażny, przemyślany
działań,

ce-
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realny plan

być podjęte

w celu po-

prawy organizacji pracy na budowieo Trzeba
powołać komisję.

Trzeba

przedyskutować"

wzór

ankiet, z którymi dotrzemy do brygadzistów,
do majstrów. Trzeba

pota pow
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się
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delegacje do •••

lubaJew
Nie ? Dlaczego nie ?
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Po pierwsze, nie macie racji. Po drugie •••
Dobrze, zrobimy ·i;o inaczej. Zbierzemy wszystkich pracownikó·:1
kv~binatu
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potapow
Czy to aby nie zbyt skromna skala ?
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Tak, jeszcze

związek
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dźwigu robiąc

na drutach.

Aleks ander Gelman
"Protokół

pewnego zebrania partyjnego"

„Fabuła, konflikt, bohater to elementarne pojęcia dramaturgii.
Zmienia się jednak nasze życie i - w ślad za tym - klasyczne elementy dramatu nabi erają nowej treści; wyobrażenia o istocie konfliktu
w sztuce zm ieniają się w zależności od t go, jakim zmianom ulega uję
cie konfliktu w życiu społecznym. Dokonujące się bowiem przemiany
w sztuce nie są niczym innym, jak tylko odbiciem ukrytych i skomplikowanych procesów życiowych „.

Pojawienie się w sztuce nowego bohatera - bywa zawsze dowodem
podstawowych przemian i w sztuce i w życ iu„. ten bohater przyszedł
z życia właśnie dlatego, że nastał jego czas. I n ie mam żadnych wątpli
wości, że to on uosabia określoną tendencję rozwoju naszego społeczeń
stwa.
Tak, nie przywykliśmy jeszcze do tego bohatera. Wielu uważa, że jego
zachowanie jest ekscentryczne, a nawet w jakimś stopniu szokujące„.
Brygadzistę Potapowa nie da się zaliczyć do pokolenia zręcznych
taktytków. Poziom moralny Potapowa jest o wiele wyższy, chociaż zajmuje on tylko stanowisko szeregowca brygadzisty a nie szefa produkcji.
Ale Potapow myśli, właśnie jak strateg i polityk. A działa - jak czło
wiek czynu („.) pojmuje re woluc ję nauk owo-techniczną przede wszystkim
jako rewolucję świadomości, jako stopi e ń samowiedzy i odpowiedzialnej
postawy jednostki. Ze względów pryncypialnych jego brygada zrzeka
się premii, a on sam rozpoczyna swoje wyjaśnienia w komitecie partyjnym programowym oświad czeniem: „Osta tnio u nas w brygadzie dokonała się rewolucja naukowo-techniczna". P opróbujcie zaszufladkować takiego bohatera. Kim jest Potapow?„.".

(Wiktor Czernych „lsskustwo Kino"
ur 9/75, tł. Cz. Stasiewicz).

POTAPOW
Wiem, że na

początku roku mieliśmy inny plan. Plan, którego 11i0
wykonaliśmy. Rok się kończy i nagle plan się zmienia. Zjednoczenie obniża nam zadania. Okazuje się, że przekroczy liśmy plan.
I że mamy trzecie mie.isce 'IN Zjednoczeniu. Za mało nam zdjęli,

towarzyszu dyrektorze. Daliby już pierwsze miejsce skoro tak wyto nasze współzawodnictwo.
Nie dlatego nie wykonaliśmy planu, że nie było cementu, że
nie było rur, ale dlatego , że na budowie nie było porządku. Ni0
było i w dalszym ciąg u nie ma. I nie zdobyliśmy żadnego miejsca
we współzawodnictwie. Premia za trzecie miejsce jest lipna. Podłapaliśmy te trzydzieści siedem tysięcy rubli i uradowani w krnaki.
Aleśmy dzielnie pracowo li~ Ciekaw jestem, czy b ę dziemy tak samo
dzielni, kiedy przyjdzie nam w końcu roku oddać całą budowę?
A może termin r nzruchu zos tanie nam również zdjęty?
gląda

(Aleksander Gelman,
pewnego zebrania").

„Protokół

Towarzyszu ciyrektorze, zgłasza się Stiekielnikowa. Czy pan
mnie słyszy? Dyrektorze, z budynkami sprawa załatwiona pomyślnie. Przyjęli je. Wszystkie. Plan kwartalny mamy z głowy.
Przyjęli także ten czwarty budynek, nie gotowy jeszcze. Poradziliśmy sobie i z tym. Najpierw przyj ęli dwa pierwsze budynki,
potem zawieźliśmy ich na obiad, a po obiedzie przyjęli jeszcze raz
ten sam dom, który odbierali przed obiadem. Wszystkie budynki
są bliźniaczo podobne do siebie. Nic nie zauważyli. Jeden budynek
przyjęli dwa razy. Hallo, dyrektorze ...
(Aleksander Gelman,
pewnego zebrania").

„Protokół

Organizacja pracy artystycznej
ELZBIETA CIOŁKOWSKA - CWIK
Kierownik działu organizacji widowni
JADWIGA SLIWIN'SKA
Kierownik techniczny
JOZEF MUSZY1'1'SKI
Główny

elektroakustyk
JERZY SZUMAN'SKI

Akustyk
MAREK ZIELONKA
Swiatło

FRANCISZEK STRZAŁKOWSKI, WOJCIECH BURZYN'SKI
Brygadier sceny
GRZEGORZ OLSZEWSKI
Rekwizytor
WŁADYSŁAWA SCHROEDER

Kierownicy pracowni:
fryzjerskiej - Dobrosław Kaliński
krawieckiej - Kazimierz Włodarczyk
malarsko-modelatorskiej - Władysław Dach
stolarskiej - Stefan Chłopkowiak
szewskiej - Jan Gajewski

_..._acja procramu:

Elżbieta Ciółkowska-Cwik, Marek W aruszyński

Projekt okładki i opracowanie graficzne:
Adam Łukawski, Mirosław L. Łakomski

Aleksander Gelman

Protokół pewnego zebrania
(Protokol odaogo UlledaDIJa)
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Wiktor Csemikow, kierotndk
ANDBZE1 KAUJ1A
Alebaw'er ZjUbl, ...pter m llutlowie - KAZDUBBZ SUUtOWSKI
Sekretarka - ERYKA WOSdSKA
Jaspicjent, safler - ALEKSANDRA BERWID
REZYSERIA: JAN SKOTNICKI
SCENOGRAFIA: OLAF KKZYSZTOFEK
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