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ZYGMUNT BJELAWSJ:\I
TADEUSZ KAMBERSKI

MAREK DOMAŃSKI
urodził się w roku 1921 we Włodzimierzu Wołyńskim. Debiutował
w roku 1950 dwoma sztukami: „Milionowe jajko" i „Otwarte drzwi".
Debiut powieściowy Domańskiego przypada na rok 1954 - „Dom nad
jeziorem". W 1956 wydaje powieść „Klipsy z Niebieskich Migdałów",
a następnie „Porządek rzeczy". Największym powodzeniem cieszyły
„Kobieta w trudnej sytuacji" (ponad 30
się na scenie dwie sztuki premier) oraz „Ktoś nowy", grany prawie we wszystkich krajach
demokracji ludowej, a w samym tylko Kownie osiągający ponad 200
przedstawień. Autor zbliża się już do setnej premiery swoich sztuk,
z których przypomnieć należy jeszcze „Nieznany ląd", „Trutnie i kobiety" (prapremiera we wrześniu 1970 w Teatrze Ziemi Mazowieckiej)
oraz dzisiejszą prapremierę „Pierwszego niewinnego". Marek Domań
ski jest ponadto autorem kilku sztuk telewizyjnych, jak np. „Morderstwo w hurtowni", „Decyzja", „Przepustka", oraz kilku tekstów dla
teatru „Kobra".
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Autor o komedii
Wszyscy życzymy sobie antyimportowej, rodzimej produkcji dramaturgicznej, za którą nie trzeba placić dewiz. A jednak komedie sprowadzane
;: zagranicy - nie zawsze najlepsze - wystawia się chętnie, placi za
nie slono i ... narzeka. Polska komedia, nie ta poważna, „wielkiego lotu",
ale bezpretensjonalna, „codzienna", ukazująca zwykle problemy zwyklych
ludzi nie w krzywym zwierciadle groteski czy kondensującym skrócie
metafory to rzadki gość na scenie. Musi dlugo pukać do
a matu dr_
drzwi, a otwiera się je ostrożnie, jakby zamiast śmiechu mial stamtąd
w najgorszym wypadku
wyskoczyć tygrys. Tygrys nie wyskakuje u.;idz wychodzi z teatru.
Lekka komedia ma niższą rangę sceniczną, to prawda, ale za to
większe zapotrzebowanie . Lubimy oglądać na scenie przeciętnych ludzi
z ich powszednimi, tak dobrze znanymi kłopotami, śmiać się z zabaw ··
nych przygód bohaterów scenicznych, którzy mogliby być naszymi są
siadami. Jeżeli nawet komedia jest zupełnie „pusta", to jeszcze zaspokaja święte prawo widza do śmiechu w myśl starej zasady, że nie samym dramatem czlowiek żyje, a jeżeli tak, to źle i nie powinien tego
robić. Przeważnie jednak komedie starają się coś przemycić. Bo :żart,
żartem ...

MAREK DOMANSKI

Komedia Marka Domańskiego „Pierwszy niewinny" zajmuje się właśnie „zwyna przykładzie przedsiębiorstwa tworzyw
kłymi sprawami zwykłych ludzi" sztucznych, gdzie oprócz kłopotów organizacyjno-produkcyjnych zjawia się kło
pot nowy - konieczność wyjaśnienia nieuczciwych operacji materiałem potrzebnym do produkcji, o które podejrzani są niemal wszyscy. A winnego
Sprawy przedsiębiorstwa łączą się tu także ze sprawami
znaleźć niełatwo.
ściśle osobistymi pracowników i dyrektora, którym jest ów tytułowy Pierwszy
Niewinny. Wierny swojej twórczości komediowej Domański w ostatniej swej
sztuce poruszył sprawy najbardziej dziś obchodzące ludzi, którzy w trosce
o dobro kraju starają się z całym zaangażowaniem wprowadzić nowe systemy
gospodarcze.

4

Z prasy codziennej
Oto on - dyrektor. Kieruje przedsiębiorstwem. Podejmuje ważne i odpowiedzialne decyzje. Ileż od niego zależy? Od jego wiedzy, doświadcze
nia, kultury, aktywności, twórczej wyobraźni, od jego zdrowych nerwów
i zdrowego sądu?
Problem nie jest wcale nowy. Publicystyka zajmuje się nim często,
bowiem coraz powszechniejsze jest przekonanie o wielkich rezerwach
wydajności pracy, jakie tkwią w kwalifikacjach kadr kierowniczych.
Właśnie w umiejętności podejmowania właściwych decyzji i przewidywania ich skutków, w zdolnościach organizacyjnych, gotowości do współ
i nie tylko w naszym kraju działania z innymi widzi się dziś jeden z pewniejszych sposobów pomnażania bogactwa, szybkiego osią
gania wyznaczonych celów.
„GAZET A ROBOTNICZA"
5-6 IX 1970

•
Już dziś trzeba wiedzieć, jaką się ma kadrę, z jakimi kwalifikacjami
i czy na odpowiednich stanowiskach. Choćbyśmy bowiem nie wiem jak
długo rozprawiali o potrzebach nowej technologii, batalię o unowocześnienie naszej gospodarki musi wygrać człowiek. Zadecydują przede
wszystkim: jego praca, wiedza, kwalifikacje zawodowe i społeczne, jego
zaangażowanie.

„GAZETA ROBOTNICZA"
24 IX 1970

•
Interes osobisty każdego obywatela jest ściśle powiązany z interesem
społecznym i rozwojem całego kraju. Dlatego też powinno się zwalczać
wszelkie zjawiska ujemne: przejawy nieudolności, braku nadzoru, skutecznej kontroli. Chodzi o to, aby skutecznie usuwać wszelkie hamulce
osłabiające tempo rozwoju gospodarczo-społecznego. Konsekwentna realizacja tych postanowień będzie mieć zapewne ogromny wpływ na zmianę,
przewartościowania dotychczasowych postaw wielu ludzi. Wszelkie przejawy zła muszą być piętnowane, ujawniane i poddawane krytyce społecznej.

„WIADOMOSCI"
4 X 1970

•
W „Zakładach im. 22 Lipca" stwierdzono kiedyś, jakoby w trzyosobowym zespole wagowych powstały nadużycia. Nie mogąc ustalić, która
robotnica spowodowała nadmierny rozchód towaru, cały zespól skierowano karnie do gorszych prac. Okazało się później, iż przyczyną
wszystkiego był błąd paralaksy w odczytywaniu wskazań strzałki wagi
automatycznej. Robotnica przy wadze była zbyt niskiego wzrostu i nikt
z nadzoru nie wpadł na myśl, że trzeba jej zapewnić krzesło odpowiedniej wysokości.
„KULTURA"
nr

6

20,

1965
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Ciekawą i obszerną dyskusję na temat „Odpowiedzialność i kompetencje
dyrektora" opublikowała niedawno „Trybuna Ludu''. Wymienia się
[w niej] również zjawiska i fakty, które utrudniają pracę kierowników
przedsiębiorstw. Należą do nich m.in. niekonsekwencje zjednoczeń i resortów w przekazywaniu przedsiębiorstwom odpowiednich uprawnień,
a także trwający dalej „zalew papierków" i słabości w poziomej koordynacji przemysłu.

d

„WIADOMOSCI"

~

4 X 1970

r'

*
[Wprowadzamy] nowe bodźce materialnego zainteresowania w zakładach
produkcyjnych. W ten sposób zintegrowani zostali wszyscy uczestnicy
procesu produkcyjnego. Równocześnie proces integracji przebiegać będzie
w zakładach pracy, ponieważ cala załoga, począwszy od kierownictwa,
skończywszy na robotnikach, zainteresowana będzie w tym samym
stopniu poprawą swych warunków materialnych.
„SŁOWO

POLSKIE"

3 VI 1970

*
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez komisje w przemysłowych
zakładach Dolnego Śląska, największe rezerwy drzemią nie tylko w niewykorzystanych w pełni maszynach i urządzeniach, ale także w nieodpowiedniej organizacji i metodach pracy. Wiele zakładów dostrzegło
to dopiero teraz, podczas gruntownego porządkowania gospodarki przed
wprowadzeniem nowego systemu bodźców. Niektóre przedsiębiorstwa
wcześniej jednak zrozumiały, jak wielkie znaczenie dla ich prawidłowego
rozwoju ma sprawne wykrywanie i zagospodarowywanie tych właśnie
rezerw.
„WIECZÓR WROCŁAWIA'
22 IX 1970

•
nagradzać popularyzować ludzi wyi zasługami dla rozwoju naszej gospodarki, ale
z drugiej strony publicznie wyrażać potępienie dla tych wszystkich, którzy źle pracują. Niezbędne jest obecnie, aby wszędzie bylo pełne rozeznanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Temu celowi służy
reforma bodźców materialnego zainteresowania i ten cel musi przyświecać w konkretnym działaniu.

Trzeba

oddawać

różniających

się

sprawiedliwość,

pracą

„GAZETA
3 VI 1970
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ROBOTNICZA"
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ZBIGNIEW JAWORSKI
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