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CZŁOWIEK PRACY 

W ŻYCIU I NA SCENIE 

Tygodnik „Litieraturnaja Gazieta" opublikowała 

(4 II 1976) rozmowę dwóch znanych dramatopisarzy 
radzieckich, autorów głośnych sztuk o klasie robot
niczej - Aleksandra Gelmana, autora m.in. drukowa
nej w kwietniowym numerze Dialogu sztuki pt. „Pro
tokół pewnego zebrania partyjnego", oraz lgnatija 
Dworzeckiego, znanego w Polsce ze sztuki „Człowiek 
znikąd (druk. w Dialogu nr 11/1972). 

Rozmowę obu pisarzy przytaczamy w skrócie: 

DWORIECKI : Łączy nas to, że obaj pasjonujemy się 
losami współczesnych ludzi czynu. Dokładniej, ludzi 
fachowych i dobrze spełniających swoje obowiązki. 

Krótko mówiąc, opisujemy ludzi dobrej roboty. Mogą 
to być przedstawiciele różnych zawodów, a więc tak
że dramatopisarze, poeci, prozaicy. I tu rodzi się kło

potliwe, ale bardzo ważne pytanie; jak my sami 
robimy to, co do nas należy? Ja, na przykład, dosko
nale rozumiem, dlaczego cała obecna pięciolatka prze
biega pod hasłem podnoszenia jakości... 

GELMAN: Weźmy od razu byka za rogi. Zastanówmy 
się dlaczego u nas tak mało pisze się na tematy zwią
zane z produkcją a tak wiele o miłości? Myślę, że 

„temat miłości" znany jest twórcy z doświadczenia 

osobistego. Każdy go przeżył tak konkretnie, że kon
kretniej nie można. Pisząc o tematyce produkcyjnej 
natomiast, bardzo często posługujemy się materiałem 

wtórnym, „z drugiej ręki". Dlatego chyba, niezależnie 
od rodzaju i tematyki dramatu, 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. Piszemy nieporadnie o miłości równie 
często jak o produkcji. Więc może i ten temat zna
my z drugiej ręki? 
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GELMAN: Chciałbym powiedzieć, że tematy z życia 
fabryki i przedsiębiorstw są nie mniej ostre, drama
tyczne i interesujące niż z życia prywatnego. Oto 
przykład: Pracowałem w fabryce, która miała złego 
dyrektora, to znaczy takiego, który nie wykorzysty
wał pełnych mocy produkcyjnych zakładu. Usunięto 
go i na jego miejsce przyszedł inny. Po sześciu mie
siącach okazało się, że ten drugi wcale nie jest lepszy. 
Wywołało to bardzo interesujący podział wewnętrzny 
wśród załogi i kadry kierowniczej. I tak na przykład 
ludzie którzy walczyli z pierwszym dyrektorem, a po 
przyjŚciu drugiego otrzymali jakieś przywileje, stali 
się jego stronnikami. Bronili nowego dyrektora dla 
zasady, chociaż najbardziej doświadczeni i najba~dziej 
dalekowzroczni z nich rozumieli, że pod rządami no
wego dyrektora jest jeszcze gorzej, niż było za daw
nego. I ten drugi dyrektor utrzymał się na stano-

wisku. 

DWORIECKI: Dlaczego? 

GELMAN: Po prostu nikt nie chciał się przyznać do 
tego że ta nominacja była błędna. Zrobiła się z tego 

' • . ? Dl t sprawa prestiżowa. Dlaczego o tym mow1ę · . a ego, 
że taki konflikt i wszystkie jego szczegóły mozna po
znać tylko od wewnątrz. Pisarz nie musi być uczest~ 
nikiem każdego niezwykłego wydarzenia, ale musi 
poznać jego bohaterów, zanim zacznie o nich pisać. 
Jedna z największych trudności pisania o tematyce 
produkcyjnej polega na tym, że przy pozornej ~awn~
ści, życie fabryki kryje w sobie mnóstw~ taiemm:, 
niedostępnych dla osób postronnych. Tak icst w kaz
dym zespole ludzkim i dopóki się nie zna tych ta
jemnic nie można zrozumiec istniejących w nim 
wzajemnych stosunków. Obecnie panuje moda na 
„panoramiczne ujmowanie probl_ematy~i~'. ~iterat 
wpada do fabryki na kilka lub k1lkanascie dm, no
tuje wszystko co mu wpadnie w oko l~b ucho, a ~o
tem uogólnia" nie bardzo orientując się w podskor
nych" związkach i zależnościach. K_iedy s_ię :zyta 
większość reportaży, powieści sztuk i opow1adan od 
razu widać że oparte są na relacjach. Autor poroz
mawiał sobie z dyrektorem, kierownikiem oddziału, 
jeszcze z kimś tam, i wziął za dobrą ~1onet~ wsz_ystk~, 
co usłyszał. Dopiero potem wychodzi na JaW ze . me 
powiedziano mu wszystkiego. Ty1ko znając konflikty 
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od wewnątrz może pisarz w zagadnieniach produkcji 
odkryć namiętności, prawie na skalę - nie boję się 

tego powiedzieć - szekspirowską. Jestem przekonany, 
że życie prywatne nie angażuje teraz tak silnych 
namiętności jak procesu produkcyjne. (. .. ) 
DWORIECKI: Literaturę można porównać do wiel
kiego kombinatu z odpowiednimi wydziałami; poezji, 
dramatu i tak dalej. Jak wygląda nasza produkcja, 
jakie są jej warunki? Wydaje mi się, że nam drama
topisarzom, stworzono tak wielkie możliwości, odba
rzono nas takim zaufaniem i poparciem, że niekiedy 
wstyd mi przed towarzyszami po piórze z innych 
wydziałów ... 
GELMAN: To przecież dobrze ... 

DWORIECKI: Dobrze? Chwilami wydaje mi się, że 

jesteśmy nadmiernie rozpieszczeni. Warunki pracy, 
jakie nam stworzono, są wprost cieplarniane. A to 
niedobrze. Zdarza się, że krytyka chwali nas już za 
sam wybór tematu, za to, że raczyliśmy się nim 
zająć, a ogrom nie pobłażliwie odnosi się dla jakości 

artystycznej naszych produktódw. Sami tracimy na 
tym, że nie stawia się nam należytych wymagań, 

traci także nasz widz i czytelnik. 

GELMAN: W literaturze i sztuce stopień wiernosci 
przedstawienia stosunku do rzeczywistości często trak
tuje się jako synonim artyzmu. A przecież to wcale 
nie to samo ... Uważam, że sukces filmu „Premia" (do 
którego scenariusz napisał Gelman, a następnie prze
robił na sztukę „Protokół pewnego zebrania ... " -
Red.) wynika przede wszystkim z życiowych proble
mów, na których bazuje scenariusz. Nie trzeba jednak 
zapominać, że istnieją jeszcze takie pojęcia jak 
piękno formy i tak dalej. Chociaż, jeśli mam być 

szczery, często chęć jak najszybszego opowiedzenia 
o tym, co wiem z własnych doświadczeń lub obser
wacji ponosi mnie tak bardzo, że ... 

DWORIECKI: Wróćmy jeszcze do porównania litera
tury z zakładami produkcyjnymi. Podobnie jak one, 
również literatura dramatyczna ma swoje aktywa 
i pasywa. To, że teatry przekonały się do naszych 
sztuk o tematyce produkcyjnej, zaliczyć trzeba do 
naszych aktywów. Ale to, że bilety na nie w nie
których teatrach sprzedaje się systemem wiązanym 

z biletami na inne „chodliwe" spektakle to nic in-
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nego, tylko nasze pasywa. Tych pasywów jest więcej: 
niekiedy nie tylko z naszego powodu. Bywa też, że 

reżyserzy teatralni lub filmowi przeinaczają nam 
teksty, wypaczają ich charakter i myśl przewodnią. 

Chciałbym zapytać pana, jako autora scenariuszy fil
mowych i sztuki teatralnej, granej z powodzeniem 
przez dwa poważne teatry - czy dostrzegł pan róż

nicę w traktowaniu autora w kinie i w teatrze? 

GELMAN: Oczywiście. Wydaje mi się, że teatr trak
tuje tekst z większym szacunkiem. Towstonogow na 
przykład nie zmienił w tekście sztuki ani jednego 
słowa. Wszystkich zmian dokonałem sam, widząc ich 
potrzebę. 

DWORIECKI: Miał pan ogromne szczęście. Są bo
wiem teatry, które aż do generalnej próby nie wpusz
czają autora na widownię. Wszelkich - że się tak 
wyrażę - udoskonaleń tekstu - dokonują według 

własnego uznania i własnymi siłami. 

GELMAN: W kinie jest to żelazna reguła . Nikt się 

z autorem nie certuje. Jeśli reżyserowi jakieś zdanie 
nie odpowiada, to po prostu wyrzuca je, zmienia, 
zastępuje innym, albo pisze coś od siebie. Wydaje 
mi się, że wielu reżyserów traktuje tematykę współ
czesną jeśli nie wrogo to obojętnie. Wart też powie
dzieć, że ostatnio „Goskino" wyprowadziło katego
ryczny zakaz przerabiania scenariuszy na sztuki tea
tralne przed upływem trzech lat od podpisania umo
wy na realizację filmu. Dziwne, że kino, które miało 
wyprzeć teatr, nagle zlękło się żywej sceny. Wydaje 
się, że ta dziwna obawa przed „konkurencją" nie jest 
uzasadniona . Tak przynajmniej było w przypadku 
„Premii". Ani film nie zaszkodził spektaklowi, ani 
spektakl filmowi. Wydaje mi się, że takie współza
wodnictwo należałoby nawet popierać. Kino ma prze
cierz swojego widza, a teatr swojego. Idzie o to, aby 
każdy z konkurentów starał się jak najlepiej wyko
nać swoje zadanie. 

DWORIECKI: I w ten sposób powróciliśmy do głów
nego problemu naszej rozmowy - sprawy odpowie
dzialności. 
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TADEUSZ ROBAK 

»Refleksje po filmie „Premia" « 

Z niejakim ubaw ieniem można na widowni ki
nowej przy okazji „Premii" obserwować, jak ten 
gatunek film ow y publiczność głęboko dzieli: jedni 
wychodzą trzaskaj ąc drzwiami, inni życzliwym śmiesz
kiem towarzyszą temu, co na ekranie, przychylni 
nawet drobnym obserwacjom i aluzjom, nie tylko 
ogólnemu zam słowi fi lm u . Właśnie przychylni: „Pre
mia" udowadnia, że nasze dyskusje pod hasłem „znosi 
publiczność czy nie znosi filmów o problematyce pro
dukcyjnej" wy · hodzą z fałsz wego zało żenia. Trak
tują bowiem jako jcd · ną możliwość tego gatunku 
ponure piły, zachęcaj ące do tego, do czego już widz 
sto piętnaście razy by\val zach ęcany . Trzeba dopiera 
takich dzieł jak film Serg iusza M ikacliana, by uprzy
tomnić perspektywy gatunku, cz raczej perspektywy 
dyskusji wychodzącej wprawdzie od problematyki pra
cy, ale przecież będącej gruncie rzeczy d ebatą nad 
sprawami moralności, egzystencji spoi czeństw, nad 
miejscem jednostk i w zbiorowości, sensem i skutecz
nością naszych dział a11. 

Trochę to żenu jące przypominać truizmy, że czło
wiek realizuje się w ogromnej mierze właśnie w pro
cesie pracy, że zatem nie ma sztuki, k tóra by mogła 
ten krąg spraw l kceważyć . A. przypominanie ko
nieczne jest właśnie dla tego, że przez cale dziesięcio

lecia praktyka zarówno twórcza jak i pr ktyka 
Ośrodków inspirujących ową twórczość utożsamia 

utwory o problema tyce pracy z użytkową propagandą, 

której celem jest wtłoczenie do głowy tego, czego 
innym sposobem osiągnąć się nie da . Takie r ozu m ie
nie zadań sztuki - choć także, bywa, że i publicy
styki, która przecież powinn być samodzielnym my
śleniem, a nie transmisją pr wd już przeżutych -
jest krzywdą nie tylko dla niej, bo to można by 
zapewne przeboleć , ale przede wszys tkim dla zdrowia 
psychicznego zbiorowości. Bywają schorzenia, które 
nie od razu się ujawniaj ą , ale przecież (może to 
i prawidłowość?) właś nie one stają się dolegliwością 

chroniczną, niepodatną na lekarskie wysiłki. 

A zatem film, który w sposób świeży, interesu
jący , a przede wszystkim nie uproszczony wkracza 
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w problematykę o podstawowym znaczeniu dla funk
cjonowania społeczeństwa socjalistycznego. Jeśli, oczy
wiście, zgodzimy się, że u tych podstaw leży właśnie 

ekonomia, sprawność działania mechanizmów gospo
darczych, a co do tego zgoda jest coraz powszech
niejsza. 

Tu nie mogę się powstrzymać od polemiki. Oto 
zarówno w recenzjach jak w informacjach o filmie 
gęsto u nas drukowanych powtarza się ten sam mo
tyw, bardzo niebezpiecznie zniekształcający ideę „Pre
mii": schemat fabularny ma się tam opierać na tym, 
że robotnicy odmawiają przyjęcia premii z pobudek 
czysto ideowych, uważając przyjmowanie pieniędzy, 

które im się nie należą, za coś niemoralnego. I po 
nitce do kłębka: tak właśnie być powinno, jeśli 

wszyscy zrozumieją, jeśli zaczną postępować zgodnie 
z socjalistyczną moralnością, jeśli na dalszy plan 
osuną niskie pobudki ekonomiczne - to wszystko 
będzie wreszcie wspaniale i ani sekretarz Sołomachin, 
ani brygadzista Potapow, ani dyrektor, ani szanowni 
krytycy filmowi niczym się już nie będą musieli się 

martwić ... 
Całe to ple-ple (chciałoby się powiedzieć: ideali

styczne bzdury, choć każdy z komentatorów uważa 
się za materialistę bardzo dialektycznego) jest nie tyl
ko bez sensu, ale również bez pokrycia w filmie Mi
kaeliana. Przypomnijmy streszczenie właściwe: robot
nicy owszem odmawiają przyjęcia premii, ale jest to 
demonstracja przeciwko systemowi gospodarowania, 
który stanowi nieustanną grę pozorów: 

„Nie chcemy tych trzydziestu rubli łaskawie przy
dzielonej premii za po cichu obniżony plan, jeśli na 
dobrą sprawę straciliśmy na przestojach 400 rubli. 
Chcemy tak zorganizowanej pracy, byśmy mogli dzia
łać efektywnie, wydajnie, a za swe wysiłki otrzymy
wać proporcjonalny ekwiwalent...". 

A zatem zupełnie co innego. Inne przesłanki, inne 
cele. Nowość nie tylko z tego względu, że znika dym
na zasłona frazesów, lecz również dlatego, że procesy 
społeczne pokazane zostają jakby w innej perspek
tywie. Najpierw władze fabryczne wykazują zanie
pokojenie robotniczą solidarnością, którą uważają za 
skierowaną przeciwko sobie. Próbują więc prośbą 

groźbą rozładować sprzeciw. Atmosfera gęstnieje -
reżyser potrafi to znakomicie, także w sensie dra-

11 



maturgii, unaoczniać. Pod tym względem „Premia"" 
da -~atysfakcję także kinomanom-koneserom, przypo
mmJmy_ choćby, jak świetnie puentowane są tu pau
zy, luki w akcji, toczonej prawie na zasadach kla
sycznych jedności czasu i miejsca. 

. ~le w i:1i.a~ę. upływu czasu cele robotników stają 
s1_ę Jakby JasmeJsze. Milkną glosy tych, którzy _ 
kiedy. brygadzista Pota pow przyniósł swoje zeszyt v 
~ z~p1skami świadczącymi o organizacyjnym rozprzę·
zemu. przedsiębiorstwa - mówili, że „przyszedł się 
znęca: nad komitetm fabrycznym". Zaczyna się wy
dawac coraz bardziej oczywistą potrzeba gruntownej 
~eformy_ systemu pracy przedsiębiorstwa, bo sprawne 
Jego działanie nie tylko jest „interesie wszystkich" 
(co też brzmi jak frazes), nic tylko nic jest przeciwko 
~ładzy, ale jawi się jako imperatyw nie do uniknię
cia. 

. Bardzo charakterystyczne, w jak wielkim stopniu 
f1l,m ten odbierany jest jako swoiste odrzucanie tabu 
O owej grze pozorów (najpierw bałagan i fataln~ 
koordyn~:ja,_ uniemożliwiająca wykonanie planu, po
tem obmzemc planu dla zachowania pozorów, że go 
wykonano, potem fikcyjna z tego punktu widzenia 
premia), o owej powszechnej niemożności i braku 
winnego ' za cokolwiek, wiedzą doskonale bohaterowie 
rn_mu stojący po stronie kierownictwa, jego członko
wie. Jeden z nich ma nawet syna w brygadz ie pro
testującej przeciwko sytuacji, wie zatem doskonale 
o co robotnikom idzie! J\lc reguły gry zbyt weszły jut 
w krew zbyt dobrze wiadomo, jak najwygodniej nic 
narażając się należy postępować, jak zasługiwać na 
pochwałę! ... Więc też wszystko toczy się stałym try
bem - z budowy na budowę, z jednego środowiska 
do następnego. 

. Problematyka zatem, o której mow1 się powszech
nie w rozmowach, ale której ślad trudno znale~ć 

w filmie, na scenie, w publicystyce i reportażu. Rów
nież i w naszych, polskich warunkach, „Premia„ m<i 
szansę przynieść powiew ożywczej świeżości. 

Na różne zresztą sposoby działa owo prawo mi
mikry, dostosowania się do życzeń szefów, do sytuacji. 
Bywa, że tworzy ono pcwn stereotypy charakterolo
giczn~. Zwróćmy uwagę na świetnie zaobserwowaną 
postac faceta, który wiecznie, z jezuicką słodyczą 
wszystko chwali... Kiedy do zenitu dochodzi konflikt 
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między robotnikiem a kierownictwem, kiedy wydaje 
się, że kompromisu być nie może, ten właśnie wstaje 
i w stu uśmiechach wyraża radość, że oto robotnik 
krytykuje, że dostrzega nieprawidłowości; tak, słusz

nie, brawo towarzyszu Potapow, trzeba to rozpatrzyć, 
powołać komisję, spotkać się ... Trzeba, powiada, wy
jaśnić robotnikom na czym polega rzecz (tu mówca 
trochę się zdradza, że wcale nie traktuje problemu 
poważnie, że idzie mu o upuszczenie pary z tego 
kotła). Albo, powiada, jeszcze lepiej, niech towarzysz 
Potapow wygłosi odczyt dla dozoru technicznego, 
przedstawi swój punkt widzenia ... (Tymczasem oczy
wiście brygadę się uspokoi, i skandal z odrzuceniem 
premii ulegnie likwidacji). 

Teraz widać wahania na twarzy Potapowa: no 
bo i on zna te chwyty, i on wie, że niby wszystko tu 
jest w porządku, że otrzyma w ten sposób pozory 
satysfakcji... I wreszcie odpowiada znużony: „Jak 
chcecie możecie sobie wezwać nawet ministrów, dy
rektorów zjednoczeń na ten odczyt, ja nie mam czasu, 
ja jestem zwykłym brygadzistą, powinienem pójść do 
swojej pracy ... ". 

„Premia" ma za sobą także zaletę dobrze w hi
storii dramatu wypróbowaną: oto racje są podzielone, 
nie skupia się ich w jednym ręku. Ci z kierownictwa 
zakładu -- tak się składa, że komitet zakładowy to 
przynajmniej w polowie dyrektorzy i kierownicy -
mają swoje subiektywne argumenty, dostosowywać 

przec1ez muszą swoje postępowanie do reguł gry, 
jakie na rynku obowiązują. A jeśli nawet nie mają 
rację - boć przecież wolno od nich oczekiwać cze
goś więcej niż oportunizmu - to przyjmują postawę 
budzącą na ogół zaufanie. Czyli jeszcze jeden argu
ment, że nie czyjaś zła wola decyduje o tym, że 

jest jak jest. I nie tylko od czyjejś dobrej woli za
leży otwarcie drogi dynamicznemu rozwojowi. 

„Premię" obejrzało w ZSSR 20 milionów widzów. 
Jeśli uświadomić sobie, że i tam przecież, tak jak 
i u nas, wielu musiało z sali wychodzić, bo nudzi ich 
rozważanie spraw społecznych czy ekonomicznych to 
sukces tego filmu każe głęboko się zastanowić. Spra
wa widać nie byle jaka, skoro tak myśli 20 milionów. 

(Życie Literackie nr 40/197fi) 
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