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dać mlasną odpowiedź ... 

Rozmawiamy z Aleksandrem Gelmanem 

Jest Pan u nas znany jako autor scenariusza 
słynnej „Premii" i niemniej słynnego „Protoko
łu pewnego zebrania". A co dalej? Wie Pan, 
apetyt rośnie ... 
No cóż, napisałem drugą sztukę, „Osoby drama
tu", ale nie mogę przewidzieć, czy będzie ona 
tłumaczona i grana w Polsce, choć - oczywiście 
- bardzo bym tego chciał. 
Tytuł ma świetny. Ostra? 
Wystarczająco. Kontynuje w jakiś sposób pro
blematykę „Protokołu": chodzi tu o postawy, 
odpowiedzialność, samokrytycyzm itd., ale na 
wyższym szczeblu, bo w organizacji partyjnej 
okręgu, czyli... Jak to jest po polsku? 
Województwo. 
O, \Vłaśnie. Być może, widzowie polscy poznają 
wer;:;ję filmową? 
Miejmy nadzieję, że poznamy i film, i sztukę. 
A na r azie pomówimy o „Premii". Pracował Pan 
kiedy ' na budowie - czy to tam powstał po
ro„ sł tego scenariusza? 
Nie. Pomyślałem o „Premi" chyba w dziesięć lat 
później. Oczywiście, to, że pracowałem na bu
dowie, miało jakieś znaczenie, bo pewne fakty, 
pomysły itd. wziąłem właśnie stamtąd ... 
Osoby też? Podobno niektóre są autentyczne? 
To prawda. 
Pota pow? 
Znałem nawet nie jednego, a kilku takich ludzi, 
jak Potapow. Nie znaczy to, że postępowali tak 
samo, jak bohater mojej sztuki, ale charakter 
mieli podobny ... 
Sądząe po reakcjach widowni, w „Protokole" ra
cje i argumenty przyznawane są nie tylko Pota-



powowi, ale i innym postaciom, na przykład dy
rektorowi Batarcewowi. Czy tak Pan to zamie
rzał? 

Dla dyrektora Batarcewa jego argumenty są 
przekonywujące. Dla niego osobiście. Ale dla 
mnie, jako autora - niezupełnie. Dla mnie on jest 
winny, bo w określonym czasie nie znalazł w so
bie pewnej elementarnej uczciwości. I jest okla
skiwany przez tych, którzy klaszcząc myślą jed
nocześnie o sobie. Przez tych, którym także brak 
uczciwości. Ja sądzę, że reakcje zależą od tego, 
kto jest na widowni. Jeśli w sali posadzić dyrek
tcrów, naczelników, kierowników, będą oklaski
wać Batarcewa. Jeśli zebrać samych robotni
ków ... oklaskiwać go nie będą! 
A dlaczego zakończył Pan sztukę w tak pozytyw
ny i „. utopijny sposób? 
Przede wszystkim nie uważam, żeby głosowanie, 
które przyjmuje wniosek Potapowa, była pczy
tywnym finałem. Bo sam Potapow jednak prze
grał, i to dużo przegrał, skoro jego ludzie premię 
podjęli. Po drugie, moim zamierzeniem było, że
by po głosowaniu wszyscy, niezależnie od tego, 
czy głosowali „za", czy „przeciw", czuli się jed-

akowo źle. Bo to wszystko, co zrobili prz -,_er:i, 
to, co się stało ... Tego nie można już ani napra
wić , ani zmienić. Wreszcie chciałem doprowadzić 
rzecz do jakiegoś końca. Ważne było, aby ;.1a tym 
jednym zebraniu nikt nie miał już żadnych py
tań i wątpliwości. Bo przecież fakt, iż wni se o: 
Potapowa został przegłosowany nie znacz.: 

' J 

\vcale, że dalej wszystko będzie dobrze. To do-
piero początek, a problem w dalszym ciągu po
zostaje otwarty. Mnie się wydaje, że w ten spo
sób podkreślona zostaje złożoność i ostrość całej 
sprawy. 
Czy spodziewał się Pan tak wielkiego sukcesu 
filmu i sztuki? 
Na pewno nie aż takiego ... Oczywiście chciałem 
powiedzieć coś w moim przekonaniu interesują
cego, liczyłem więc może nie tyle na sukces, co 
na jakiś odzew. 

„ 

„ 

Odzew był nie najgorszy, skoro w samym ZSRR 
„Protokół pewnego zebrania" został zagrany 
przez 70 teatrów, nie mówiąc już o insceniza
cjach w Bułgarii, NRD, no i u nas, w Polsce. 
Ciekawa jestem, ile przedstawień swojej sztuki 
zdołał Pan obejrzeć? 
W ZSRR pięć albo sześć, bardzo zresztą różnych. 
Widziałem także „Protokół" w Bułgarii, a teraz 
w \Varszawie, w Teatrze na Woli. 
Pytanie nieuniknione - jak się Panu podobało 
warszawskie przedstawienie? 
Bardzo. Denerwowałem się przedtem, nie wie
dząc, jak „Protokół" zabrzmi po polsku. Wasza 
widownia wydaje mi się bowiem przyzwyczajo
na do innego rodzaju teatru - bardziej roman
tycznego, symbolicznego, umownego. Stąd moja 
trema: obawiałem się o przyjęcie sztuki tak zwy
czajnej, nieefektownej scenicznie, niewidowisko
wej, jak „Protokół". Okazało się, że widownia 
reaguje bardzo dobrze - to najważniejsze. Po 
reakcji sali widzę zresztą, że i przykład jest bar
dzo debry. Sam spektakl wydał mi się niezwykle 
prosto i precyzyjnie zbudowany. Oczywiście, 
oglądając przedtem tyle razy tę sztukę w róż
nych teatrach przywykłem do innej interpretacji 
niektórych ról, ale to już moje osobiste odczucie. 
Bardzo mi się spodobała Ryszarda Hanin jako 
Motrosziłowa oraz Konrad Morawski w roli Fro
łowskiego, ale przede wszystkim Batarcew Ta
deusza Łomnickiego: uczciwy, ale i nie do końca 
uczciwy, trochę przebiegły, trochę demagog, 
a przy tym wrażliwy, zmieniający się ... Z tych 
Batarcewów, jakich widziałem na scenie, jest to 
na pewno jeden z najlepszych. 
A inne wrażenia z pobytu w Warszawie? Pan po 
raz pierwszy przyjechał do Polski, prawda? 
No cóż, niedowierzanie, że można było tak pięk
nie odbudować miasto zrównane z ziemią ... A co 
do teatru - przed przyjazdem słyszałem o nim 
dużo dobrego. I to wszystko, co słyszałem, nie 
tylko się potwierdziło, ale nawet przerosło moje 
oczekiwania. Jeszcze raz muszę wymienić Ta-
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deusza Łomnickiego, tym razem w roli Goyi, któ
ra zrobiła na mnie największe wrażenie ... Poza 
tym oglądałem spektakle, pokazywane w ramach 
„Spotkań teatralnych" i kilka innych - właści
wie nie było przedstawienia, które by mi się zde
cydowanie nie podobało. Oczywiście, nie mu
głem w pełni odebrać tych dramatów, przy któ
rych niezbędna była znajomość języka„. Bardzo 
mocne wrażenie wywarła na mnie „Umarła kla
sa" Kantora, przedstawienie, jakiego nie widzia
łem nigdy przedtem i nigdy już nie zobaczę, bo 
jest to spektakl, który mógł być stworzony tylko 
przez Kantora, przez jego wyobraźnię i osobo
wość. Zresztą wydaje mi się, że najsilniejsze 
w polskim teatrze są właśnie osiągnięcia reży
serskie. To się dawało odczuć w prawie wszyst
kich spektaklach, które oglądałem: każdy był 
oryginalny, wyrazisty, interesujący. Wasz teatr 
jasno wykazuje te możliwości, jakich nie posia
dają inne sztuki, choćby film. Możliwości niemal 
nieograniczone. 
A co Pan, jako widz, najbardziej lubi oglądać? 
Jaki repertuar? Zawsze Czechowa. Lubię też og
lądać sztuki współczesnych pisarzy, zwłaszcza 
debiuty, bo za każdym razem może się to okazać 
jakimś odkryciem, wydarzeniem. Zdecydowanie 
wolę dramat od komedii. Zresztą jakoś mało jest 
dobrych komedii, poza klasycznymi. Czyżby ży
cie było aż tak ciężkie? 
O to samo mogłabym zapytać Pana, jako drama
topisarza ... Zajął się Pan problematyką produk
cyjną. Czy nie interesują Pana inne sprawy 
współczesności - obyczajowe, psychologiczne, 
bo ja wiem jeszcze jakie? Oczywiście te wszyst
kte sprawy mają związek z produkcją, ale czy 
nie stanowią także materiału na odrębną sztukę? 
:Nie może mnie nie interesować cała współczes
ność, to jasne. Ale najważniejsza wydaje mi się 
właśnie „produkcja" w jej społecznym sensie, 
a więc jako splot stosunków i związków między 
ludźmi w miejscu pracy. Powiem więcej. Prawie 
cała dotychczasowa dramaturgia opisywała róż-

norodne stosunki między osobami, które się wza
jemnie znają: mąż, żona, kochankowie, rodzeń
stwo, zwierzchnik i podwładny. A mnie w tej 
chwili pasjonują stosunki między nieznajomymi. 
Ot, weźmy na przykład robotnika, pracującego 
na budowie, a z drugiej strony - ministra bu
downictwa. Ci dwaj nigdy się nie widzieli, nic 
o sobie nie wiedzą, nie znają się, a przecież łączą 
ich bardzo głębokie i złożone związki. I chciał
bym pokazać to na scenie. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Można by napisać sztukę - i myślę 
o tym - która opowiada historię nie człowieka, 
lecz„. dokumentu. Od chwili, kiedy ten doku
ment - ustawa, prawo, instrukcja - został 
sporządzony i podpisany. Wyobraźmy scbie, jak 
następnie owa ustawa, czy prawo wędruje w dół , 
między ludzi, jak zaczyna praktycznie funkcjo
n01.vać. Okazuje się, że jest to prawo, czy ustawa 
niesłuszna„. I dokument wraca z powrotem. 
I ulega zmianie. Jest w tej historii i człowiek: 
ten, który na początku dokument podpisał, ten 
który na końcu dokument anuluje. :Nie on jeden. 
Bo są także ludzie, których życie i praca związa
ne były z podpisanym przez niego dokumentem. 
O takich właśnie stosunkach między nieznajo
mymi chciałbym napisać sztukę. 
Bardzo dużo w naszym życiu zależy od ludzi, 
których nie znamy, to prawda. Tylko jak to po
kazać na scenie? 
:Nie wiadomo. Ale chyba warto. 
Na pewno warto. Zresztą problemów - produk
cyjnych i innych, wartych podjęcia jest sporo. 
Zagadnienie „jak" - to osobny rozdział. Co, 
Pana zdaniem, jest najważniejsze dla współczes
nego dramatopisarza? 
Mogę mówić tylko o tym, co jest ważne dla mnie. 
A dla mnie jest ważne, aby jakieś pytanie, jakiś 
problem, czy też sprzeczność zrozumieć. Pojąć, 
dlaczego dzieje się coś złego, z jakich przyczyn. 
I spróbować dać swoją własną odpowiedź. To 
najważniejsze. Bo kiedy jest ta własna odpowiedź 



- choćby nieostateczna - na problem, o któ
rym chce się coś powiedzieć, reszta, a więc oso
by, sytuacje, wszystko przechodzi już samo. 
Temat może być zresztą niesłychanie prosty, ale 
musi być wyraźny, jasny, konkretny. Bliski mi 
jest Brecht: chodzi o to, aby na początku byk 
logiczna myśl, a nie emocje. 
Czy nie sądzi Pan, że wiele problemów, istotnych 
obecnie dla nas, zostanie w przyszłości rozwią
zanych? Mówiąc inaczej, czy następne poko enL 
nie będ1:ie już żyło w lepszym świecie? 
Leps2'.ym, czy gorszym - nie wiem. Zresztą pci 
jęcie dobra jest bardzo względne. Na pewno bę
dzie to świat bardziej złożony. Weźmy nu przy
kład problem swobody ... W tym pokoju może 
być dwoje, dziesięcioro, albo stu ludzi. Im wię
cej ludzi - tym mniej swobody dla każdego 
z nich. A przecież o swobodzie decyduje nie tyl
ko przestrzeń. Marzenie ludzi przeszłości, że kie
dyś życie będzie absolutne, rajskie, beztroskie ... 
Moim zdaniem, będzie odwrotnie: życie stanie 
się coraz trudniejsze, coraz bardziej złożone. 
A już na pewno niebeztroskie. Im dalej, tym 
więcej powstaje niebezpieczeństw, grożących 
bardzo wielu ludziom, może wszystkim. 
Kiedyś przejmującym pytaniem było hamletow
skie „być, albo nie być". To pytanie jest oczy
wiście nadal przejmujące i ważne, ale jednocześ
nie jakby trochę egoistyczne. Bo dziś takim ham
letowskim pytaniem stało się chyba „będziemy, 
czy nie będziemy". 
Nie wierzy Pan, aby sztuka, na przykład teatr, 
mogła coś zmienić w tak zwanej rzeczywistości, 
w naszym codziennym życiu? 
Nie wierzę, żeby mógł coś zmienić jeden utwór... 
Ale już cały kierunek w dramaturgii może w ja
kimś stopniu wpływać na życie. Powiedzmy, że 
film, czy sztukę w teatrze obejrzą miliony ludzi, 
którzy nad tym, co zobaczyli i usłyszeli, trochę 
pomyślą, zastanowią się„. Rozumiem, że wiel
kich zmian nie należy oczekiwać, ale sądzę, że 

walka o coś przy pomocy teatru może przynieść 
jakiś pożytek. Jeśliby się w to nie wierzyło, nie 
byłoby sensu w ogóle pisać„. Ja w każdym razie 
chcę w to wierzyć. 

Rozmawiała 

MARIA BOJARSKA 
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