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Zajmijcie się brygadą Potapowa! Oo 
wypraWiają? Siedemnastu robotników 

oni tam 

zmawia 
się, że nie odbierze premii I 

- - - - - -- - -- -

i.lSILIJ FOTA.POW, brygadzista ••••••• • • • • • • . . • .ANDRZEJ WILK 

TOLA żAR:nrnw, robotnik z brygady Potapowa • . . . . . • .MA.HIUSZ FUCHAI.SKI 

DINA MILENINA, ekonomistka z działu planowania ••••• • • DANUTA BOROWIECKA 

Członkowie egzekutywy: 
L'EW SOŁOMACHIN 1 sekretarz komitetu zakładowego • • • • • • .HENRYK MATWISZYN 

PAWEŁ BATARCEW I dyrektor naczeley kombi.na tu budowlanego ••• FERDYNAND MATYSIK 

OLEG KOMKOW, brygadzista • • • • • • . . ł I • • • • • • • • TADEUSZ SKORUI.SKI 

ROMAN LUBAJEW 1 kadrowiec • • . . . . . . • • • • • • • • • • JERZY z. NOWAK 

ISSA AJL.A.TULLIN, dyrektor ekonomiczny . . . . . . . . . . . BOGUSLAW DANIELEWSKI 

GRIGORIJ FHOŁOWSKI, kierownik techniczny• • • • • • • • • • .PIOTR KUROWSKI 

Osoby zaproszone n.a zebranie egzekutywyi 
WIKTOR CZ~IKOW, kierownik budowy, na której pracuje Potapow •• .lNDRZEJ BORYSIEWICZ 

ALEKSANDi!:R ZJUBIN, majster na tej' samej budowie • • • • • • • TADEUSZ KOZŁOWSKI 

;- . . . . - ~- . :·_ . ----- ·. ..-f~ 

BATA RC EW 
Słuchajcie, jeże1i siedemnastu ludzi, 
siedemnastu robotnik.ów odmawia przyjęcia 
premii, a więc nie bierze pieniędzy, to 
coś znaczy! I znaczy coś bardzo pięknego. 
Widać, że w ty1D zespole jest duch kolek
tywu, jest brygadzista z autocytetem,jest 
kultura, jest świadomość polityczna. I 

dlatego z takimi ludźmi trzeba pracować. 
Chciałbym, żebyście wiedzieli o wszy

stwkim. w budown.ictwie dokonują się w 

tej chwili poważne i istotne zmiany. Do
tyczy to nowych zasad zarządzania, finan 
aowania, zapewnienia rytmiCZili'fCh dostaw. 
Ale proces przemian nie jest jeszcze za
kończony. Nie dlatego, że ktoś dziala w 
sposób opieszały, ale dlatego ż~ wymiar 
problemu w skali kraju jest ogromny, a 
sprawy łatwe nie są. Nie da się ich roz
wiązać już. ~raz, jakbyśmy wszyscy tego 
cbcioli. Rozumiecie mnie, prawda? 



Kiedy się czyta większość reportaży, po-
wieści, 

~e oparte 
sztuk, opowiadań, od razu widać, 

są na relacjach. Autor porozma
wiał sobie z dyrektorem, kierownikiem od
dzialu, jeszcze z kimś tam, i wziął za 
dobrą monetę wszystko, co usłyszał. Dopie 
ro potem wychodzi na jaw, te nie powie

zna jąc kon ..: dziano 
flik ty 

mu wszystkiego. Tylko 
od wewnątrz, mote pisarz w zsgad -

nianiach produkcji odkryć namiętności pre-
wie - nie boję się tego powiedzieć - na 
skalę szekspirowską. 

Warto 
rsjsey 

pamiętać, że każda skrajność - wczo-
wzorzec spartański 1 występująca 

dziś niekiedy "hipertrofia dobrobytu" -
'mają swoje strony ujemne. Myślę, że wkr6t-
ce jedrzym z bohaterów naszej literatury 
stanie się człowiek, obdarzon_y poczuciem 
miary i umiejący wyciągać z tego praktycz
ne wnioski. Człowiek ten zastąpi dzisiej
szego maksymalistę. Już dziś poszukujemy 
tej rozsądnej miary w korzystaniu z dóbr 

skarbów przyrody, w sprawach· naturalnych, 
bytowych, kulturze, ekonomii •• „ 

-

*mówi autor* *mówi autor* *mówi autor* - . ' -„„ 
. - . ----- „ ·- . - - „„ 

A.uto biografia 

Urodziłem się w roku 1933 w li'.ołdawii. W 
czasie wojny znalazłem się w getcie fa
szystowskim no Ukrainie. Zginęła tam pra
wie cała moja rodzina. Do szkoły poszed
łem w wieku lat jedenastu. Przeskakując 
kilka klas ukończyłem w roku 1948 szkolQ 
podstawową i poszedłem do szkoły zawodo
wej 1 w której wyuczyłem się na śh•sarza. 

Następnie pracowałem we Lwowie w fabryce 
pończoch, później wstąpiłem do szkoły 
wojskowej, dosłużyłem się stopnia kapita
na i przeszedłem do rezerwy. Po-zdjęciu 
munduru pracowałem trzy lata jako tokarz 
w jednym z zakładów przemysłowych w Kisz 
niewie 1 następne trzy lata - na wielkiej 
budowie pod Leningradem. W roku 1968 za• 
częla się moja współpraca z filmem. Wra.z 
z żoną, Tatianą Kalecką, napisali~ sce
nariusze do trzech :filmóm "N oczna ja smia
na•; "Ksienie, liubimaja żena Fiodora" , 
"Sczitajtie mienie wzroelym". W roku 1975 
poj11wiła się "Premie", a następnie tekst 
"Protokółu". w tej chwili w Len.filmie 
zaczęto krę-cenie filmu według mojego no
wego scenariusza "Obratnaja S'l'liaz", Oleg 
Je:frecow zamierza wystawić na scenie 

YChATu moją nową sztukę. Wraz z Tatianą 
Kalecką kończYlDY pracę nad scenariuszem 
"Polowania", pisanym dla Andrzeja Wajdy. 
'l'o, ja.le na razie, wszystko. 

Nie wiem, jak długo jeszcze będzie mnie 
P8Sjonować problematyka "produkcyjna". W 
tej chwili wydaje mi się spra~ą weżną. 
Widzę, że właśnie stosunki w pracy - obo
jętne, w brygadzie c-r;y ministerstwie -
kształtują duszę człowieka, potra:fią ucis
kać ją albo wyzwolić, otwierają przed nią 
świat albo chcą uwięzić w klatce interesów 
grupki. Pr·zekonany jestem 1 że głÓWD;ylll wro
giem ducha kolektywnego w naszym życiu 
jest nie ten czy ów egoista, ale grupa ego
istów, czyli po prostu kolektyw egoistów. 
Wall:a z t.1Jkimi grupemi jest trudna i nie
bezpieczna, wymaga odwagi, doświadczenia 
i zri:-czności. Nie ma u nas automatycznego 
aechanizmu keztelt;ującego poczucie odpowie
dzialności, podobnie jak nie ma bezrobocia 
1 konkurencji. I chwała Bogu, że nie ma. 
Srodkiem walki przeciwko nieodpowiedzial
ności, prywacie i biurokratyzmowi jest kr:'ł

~lm i kontrola społeczna. Ale krytyka i 
kontrole społeczna nie są pojęciami abs
trekcyjn;ymi. To ludzie, którzy krytykują 
i kontroluj~, a t~kże ludzie, którzy a~ 
krytykowani 1 kontrolowani. Jako dramato
pisarza interesuj"! mnie ogromnie wzajemne 

stosunki między jednymi i drugimi, inte
resuje mnie to, jak przebiega proces kry

tyki, ponieważ właśnie w toku tego procesu 
człowiek ujawniR swą osobowość, swój cha
rakter, swą postawę tyciową. Tu właśnie, 
jak sądzę, a więc, na ":froncie" krytyki 
i kontroli społecznej, zderzają się dziś 
w sposób najbardziej zauważal.Dy prawda i 
kłamstwo, realność i iluzja, bezinteresow
ność i egoizm, demagogia i rzeczywista 
troska o losy ludzkie. Staram się, na mia
rę swoich sił i możliwości, spenetrować 

to, co dzieje się n.a tym właśnie ":froncie''. 
Spytano mnie kiedyś, czy sztuki takie jak 

"Protok61" mogą liczyć na tywot długowiecz.n;,y 

Odpowiedziałem, iż byłbym bardzo rad, Rdyby 
w ciągu najbliższych lat zaszły w naszym 
tyciu takie zmiany, które sprawił;yby, ~e 

aatuka moje stanie się beznadziejnie mart
..,_ anachronizmem, przestanie kop;okolwiP-k 
intaresować i niepokoić. 

ALEKS A.NDER G EllUN 



POTAPOW 
Co to jest premia? Premia to ocerui • Ocemi 
która przybrała kształt finansowy. PremiQ 
dostaliśley' za zajęcie trzeciego miejsca 
\'le współzawodnictwie pracy. To znaczy, że 

otrzy1D8liśmy ocenę celującą albo przynaj
mniej dobrą. A teraz,'kiedy wkładamy tę 
premię do kieszeni, oznacza to, że zgadza

my się z celującą C'Z'J dobrq oceną. Akcep
tujeiey ją. A co okcoptujecy? Z czym się 

zgadzaley'? Z przestojami? 
Wy macie stałą pensję. Dla was ta premia 

jest rzeczywiście premią. Ale dla nas pre
rniQ nie jest. Bo mamy bie pensję, lecz 
a.kord. Kiedy nie ma betonu - stoimy z za lo 
żon;ymi rękami. Każdy przestój to strata 

zarobku. Hie pracujem,y, a więc i nie za
rabiaiey. Cóż to dla nas za premia? To nie 

premia, ale jałmużna! A także kpina, je

żeli nazwać rzecz po imieniu. 

- . 
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t:UBAJŁW 

Dostrzegane przez brygadę błędy odbieraj~ 
im poczucie satysfakcji z własnej pracy. 

I to jest główny motyw pretensji Potapow<i 

Inna sprawa 9 to pytanie, czy l'otapow pa
trząc na nasze probleuiy z punktu widzenia 
jednej brygady jest w stanie określić o

biektywną sytuację całego pr~edsiębiorst

wa? Towarzyszu Potapow, pamiętajcie o tym, 

że borykając się stale z problemami nie
rytmicznych dostaw betonu i innych mate

riałów budowlanych staliście się podświa
domie uczuleni przede wszystkim na prob
lem braków 11 naszej pracy. Widzicie skrzy
wion;.y obraz pracy naszego przedsiębiorstwa, 
Nikt nie ma i mieć nie może o to do was 

pretensji. Każdy widzi to, co może zoba
czyć. Każdego boli najbardziej to, co je
go samego uwiera. By, towarzyszu, patrzy
cie na naszą budowę z wysokości, powiedz
my, trzeciego piętra, a towarzysz dyrek
tor - z wysokości trzydziestego. Różne są 
wasze pola obserwacji, a zatem i różna 

jest ocena. Mam propozycję, towarzyszu 
sekretarzu. Niecb ktoś z egzekut;ywy odwi~ 
dzi brygadę Potapowa. Trzeba porozmawiać 

z towarzyszami z brygady. Jestem przeko
nany, te taka rozmowa pozwoli wiele spraw 
~vyjasnić. 

PO'rAKJ'N 

Czy opowiedzieć, jak wygląda tydzień na
szej roboty? 'N poniedziałek staliś!IIY przez 

pól zmiany z robotą, bo nie było betonu. 

We wtorek staliśmy przez pół zmiany z ro

botą, bo nie było betonu. W środę staliś
my przez pół zmiany z robotą, bo nie było 

betonu. Dlaczego? Cement na budowie jest, 
żwiru nawieźli, piasku nawieźli, betoniar
nia na chodzie. A my nie IDB!I\Y betonu. Dla

czego? 
LUBAJEW 
Pewnie dlatc·go, że betoniarnia nie jest w 

stanie zaspokoić potr~eb wszystkich odcin

ków budowy. 
POTAPOW 
No to trzeba mi było powiedzieć: Potapow, 

jutro betonu nie będzie. Wziąłbym się za 
inną robotę. Ale mnie tego nikt nigdy nie 
mówi. Zamówienia przyjmują. Mówią: będzie 
beton, czekaj. I tak przez trzy dni, towa
rzyszu dyrektorze. Co, obiektywne prz7czy
n;y niewykonania planu? Weźmy czwartek. MiD

łem wstawić troje drzwi. Złożyłem zamówie-
.nie. A drzwi nie ma. Dzwonię. Mówią: my war:-: 
drzwi wozić nie będziellzy'. Potrzebne ci 
drzwi, to przyjeżdżaj sam, wyszukaj je so
bie i odbierz. Jadę. Co miałem robić? Mam 
dwie wywrotki, jeeną wziąłem i jedziellzy'. 
Towarzyszu dyrektorze, kiedy ostatni raz 

byliście w ma6"a zyn i e ze ,-, Lo L 1 l'k ,: 

: ATARCEW 
Nigdy tam nie był~m. 

PO'I'APOW 
To bardzo interesujący mag-dzyn. Pól dnia 

szukaliśmy trojga drzwi. To również 
obiektywne przyczyn;}· niewykonania planu? 

Piątek. Przyłożyliśmy się do roboty, śli

cznie ją wykonaliśmy. Dwa tygodnie robo
ty. Przychodzi przedstawiciel inwestora. 
Kochani, mówi, ten fundamen; GO nie tak 

miał być. Wyciągam rysunek: masz, patrz, 

zgadza się co do centymetra. A on: co,wy, 
kochani, szmat czasu, odkąd przekazaliśazy 
waszemu przedsiębiorstwu nowe, zmienione 

plaey! Tu będą stazy importowane maszyn;y, 
wszystko się zmieniło, robimy inną kompre 
sarnię. Dzwonimy do działu technicznego. 

Czy by~ nowe plany kompresorni? Poczekaj 
cie, mówią, sprawdziley'. Sprawdzili. Tak, 
mówią, jest nowy projekt, jutro wam go 
przyśle lizy'. • • Prze z trzy misiące nie mogli 

przekazać zmienionego projektu z dyrekcji 
na budowę! To też obiektywna przyczyna 
niewykonania planu? Teraz przez sobotę i 
niedzielę będziemy rozwalać to kilofami. 
Własnymi rękami będ?.iemy ro:milać własną 

robotę! 

.POTAPOW 

Poniewat plan został zmieniony bezpodsta
wnie i bezprawnie, moja br,ygada proponuje, 
aby zjednoczenie anulowało decyzję o 
przekroczeniu planu. I żeby przywróciło 

n.am dam:J,y plan, który mogliśmy wykonać, 
ale nie lli']'konaliśm;y. Po drugie. Ponieważ 
premia była niezasłużona, moja br,ygada 
proponuje zwrócenie pieniędzy co banku. 

BAT ARC EW 

ZblUam;y się szybkimi krokami do końcowej 
batalii. Za dziesięć miesięcy oddajemy ca
ły kombinat. Albo pierś w orderach, albo 
od władzy zwierzchniej po karku. Tu o spraw
ność kolektywu na finiszu idzie. Muszę mieć 
dziś przedsiębiorstwo silne i zwarte o, jak 
ta pięść. Mówisz mi - ograniczam pole dzia
łania organizacji partyjnej. Jest akurat od
wrotnie. Robię wszystko, aby uzgodnić każdy 
drobiazg , żeby ~ prze d si~biorstwie była pel
IW j e dno § (; d ział ania ! 

*mówi autor* *mówi autor* *mówi autor* 

Tematy 
są nie 
sujące 

z życia 
mniej 
niż z 

fabryk i przedsiębiorstw 

ostre, dralllfł tyczne 1 intere
życia prywatnego. Konflikt 

1 wszystkie jego szczegóły 
tylko od wewnątrz. Pisarz 

można poznać 

nie musi być 
uczestnikiem każdego niezwykłego wydarze
nie, 
nim 

ale musi 
zacznie o 

jego bohaterów, za-
, 

poznac 

nich pisać. 

*mówi; au~qt: * *mówi autor* *mówi autor* 
-· ••• „Jt'~:..ti~ 



Kto jest za J 
SOŁOMACHii; 

Zebranie jeszcze nie zakończone. Uważam, 
że jeżeli teraz nie przyjmiemy propozycji 
Potapowa, powinno się nas jako egzekutywę 
przegonić z budowy. Umiemy 1 lubimy wcho
dzić ne trybunę i rozprawiać stamtąd ser
decznie i głośno o klasie robotniczej. A 
kiedy ta klasa robotnicza przychodzi do 
nas jako gospodarz, kiedy mówi nam, co 
jej do granic cierpliwości w naszej pracy 
dojadło,nie umielll.Y ani jej zrozumieć, 

ani z nią rozmawiać. Najpierw zdecydowa
liślll.Y, że Potapow to cwaniaczek. Potem -
te demagog. Wreszcie doszliśey do wnios

ku, że to osoba podstawiona. A potem po
wiedzieliśmy mu: dobrze myślisz, masz ra
cję, ale zabierz proszę te swoje notatki. 
Czy wiecie, towarzyszu dyrektorze, dla
czego w końcu tych dwunastu odebrało pre
mię? Bo nie wierzyli. Nie wierzyli, że 
Potapow cokolwiek załatwi, że da się co
kolwiek zmienić ne budowie. Czy maiey im 
teraz przyz!lBć racjQ? A jeżeli tak, ~o w 
imię czego? W imię tego, żeby zabić w 
nich resztkę wiary, że nie są tylko pion
kami w tyciu, że sami mogą coś zmienić, 
poprawić, ulepszyć? 

Stawiam wniosek o przyjęcie propozycji 
towarzysza Potapowa. Kto jest za - prosz ę 

o podniesienie ręki. 

AJZATULLIN 
Jeszcze jedno, towarzyszu sekretarzu ••• 
Chciałbym wiedzieć ••• Chciałbym wiedzieć 
••• Chciałbym wiedzieć, dlaczego 0v-rek
tor, aby p~cować normalnie - podkreślam 

to: normalnie - musi u nas dokonywać czy
n6w bez nała bohaterskich? Przecież do 
tego sprowadzają się wszystkie zarzuty 

SOŁOMACHIN 

Myślę, że mając do wyboru te dwie ewcntua 
lności - lepiej dla państwa 1 dla gospoda 
rki narodowej oddać obiekt z opóźnieniem. 
Ale za to w pełni sprawny i komple bzy. 

OcZy-wiście, za zerwanie terminu rozruchu 
ktoś będzie musiał zapłacić. Prawdopodob
nie będzie to dyrektor Batarcew i ja jako 
sekretarz komitetu ~akladowego. Istoty 
problemu to jednak nie zmienia.Towarzysz 
Batarcew mówił nam, że kazano mu rozpo
czynać pracę na budówie w warunkach, któ
re były nie do przyjęcia. Brakowało tego, 
brakowało tamtego, brakowało trzeciego. 
A teraz, dyrektorze, rozważając motliwość 
9ddania do utytlcu niekompletnego obiektu, 
stawiacie przyszłego ayrektora kombinatu w 
podobnej sytuacji, w jakiej vry sami znależ. 
liście się trzy lata temu. Będzie musiał 
zacząć produkcję nie mając tego, nie mając 
tamtego, nie mając trzeciego. On r6wniet 
rozloty bezradnie ręce - to nie jego wina 
- takie były przyczyny obiektywne. A prze
cie i te wszystkie "przyczyny obiektywne" 
nigdy same z nieba nie spadają! Rodzi je 
nasz wspó~ brak odpowiedzialności. Czy 
wolno nam tak postępować? Jakim prawem i 

• .imię czego często jeszcze tak myślimy? 

Spotykałem ludzi, kt6rzy w momentach kul
minacy jeych, kiedy decydowsły się losy 
produkcji, przejawiali całkowity lub czę
ściowy brak poczucia odpowiedzialności. 
Straty wynikające z niewłaściwych decyzji 
powodują nie ci, zupełpie nieodpowiedzial
ni osobnicy, których kacyka tury trafie ją 
do kącik.ów satyry, lecz właśnie ludzie 
półodpowiedzialni. 

Jedna z największych trudności pisania o 
tematyce produkcyjnej polega na tym, że 

przy pozornej jawności życie fabryki kry
je w sobie mnóstwo tajemnic, niedostęp -
nych dla osób postronnych. Tak jest w każ
dym zespole ludzkim i dopóki się nie zna 

, tych tajemnic, nie można zrozumieć istni&
jących w nim wzajemnych stosunków. 

pod adresem Batarcewa. Powinien był, jak 
mówicie, nie godzić się, protestować, 
walczyć, poświęcać swoją pozycję i swój 
autorytet, które budował sobie przez ca
łe życie. A wszystko po to, aby uzyskać 
rzecz elementarną - możliwość normalnej 
pracy! ·Towa r zys za, przecież to absurrl! 

DZG Swidnicc z, 2696 2.000 sit. 12 76 L·S CENA 6,- ZL 


