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Stanislav Stratiev urodził się we wrześniu 1941 roku w Sofii. 
Tam skończył filologię słowiań1k11 na Uniwersytecie. Po studiach 
podjął pracę w tygodniku satyrycznym „Styrszeł" (Szerszeń) i tym 
:ta.interesowaniom pozostał wierny. Obecnie jest kierownikiem lite
rackim Teatru Satyrycznego w Sofii . 

Debiutował w 1~9 roku powieścią dla młod:r.iety. Z jego twór
czości o tematyce młodzieżowej polscy czytelnicy znają „Marzenie 
długie na pół metra" I „Dzika kaczka wśród drzew". Teatralne 
utwory Stratieva („Rzymska łaźnia" l „Owca'') zyskały dute po
wodzenie i doczekały się wielu tłumaczeń. Ogląaała je publiczność 
czech<>Słowacka, niemiecka, węgierska, rumuńska, rad!iecka i an
gielska. W naszym kraju „Rzymska łaźnia" grana była w ubiegłym 
sezonie w kilku teatrach. „Owca" prapremierę polską miała 

w lutym br. w Teatrze Polskim w Warszawie. 

Asystent reżysera - JERZY BALBUZA 
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... Urzędników występujących w sztuce gra jeden aktor. Poja
wia się w różnych miejscach, r.Jżnych kostiumach, ma różny 

temperament, ale jego twarz pozostaje ta sama. Jest to stale ta 
sama twarz biurokraty, niezależnie od tego, gdzie jej właściciel 

pracuje, jak się ubiera, jakie ma wychowanie. Ludzi jest wielu, 
ale istota - owa twarz biurokracji jest jedna. Cechuje ją obojętność 
w stosunku do człowieka, do jego losu ... 
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I PRAWO PARKINSONA 
(prawo wzrostu liczby urzędników) 

Niezależnie od ilości pracy, jaką trzeba wyko
nać, liczba urzędników wzrasta z dwu powodów: 

l) Urzędnik pragnie mnożyć podwładnych, a nie 
rywali 

2) Urzędnicy przysparzają sobie nawzajem pracy 
- jedni drugim . 
... Wyobraźmy sobie urzędnika - nazwijmy go 

A - który twierdzi, że jest przepracowany. Otóż 
na owo rzeczywiste czy pozorne przepracowanie 
istnieją - mówiąc ogólnie - trzy możliwe rady. 
A może podać s ię do dymisji, może podzielić się 

pracą z kolegą B., może wreszcie prosić o przy
dzielenie mu dwóch pomocników C i D. 

Historia nie notuje zapewne wypadku, żeby A 
wybrał inne rozwiązanie niż trzecie. Podając się 

do dymisji - traci posadę i emeryturę, dzieląc s ię 

pracą z B (urzędnikiem w tym samym stopniu 
s łu żbowym) - przysparza sobie rywala do awan-

Może - wyjątkowo - uda nam się załatwić 

tę drobną sprawę jeszcze w tym roku 



su. Zatem A stara się o C i D, zależnych od siebie 
młodych ludzi, a podzieliwszy pracę pomiędzy obu 
- będzie jedynym człowiekiem ogarniaj ącym ca
łość. Przy tym C i D są nierozłączni. Mianowanie 
samego C jest niemożliwe. Wytworzyłoby sytuację. 

gdzie C stałby się jedynym zastępcą A, a zatem 
potencjalny1m rywalem. Zastępców musi być dwóch 
lub więcej, wtedy każdego z nich trzyma w kar
bach obawa przed awansem drugiego. Kiedy 
z kolei C będzie skarżył się na przepracowanie (co 
z pewnością zrobi) A, zgadzając się z nim, doradzi 
mianowanie dwóch urzędników do pomocy C. Ale 
wewnętrznych sporów uniknąć może tylko wtedy, 
jeśli spowoduje mianowanie dwóch dalszych urzę
dników do pomocy D. Po zaangażowaniu E, F, G 
i H awans A jest właściwie pewny .. . 

S\iedmiu urzędników wykonuje zatem pracę, 

którą przedtem wykonywał tylko jeden. I teraz 
zaczyna działać czynnik drugi, ponieważ tych 
siedmiu stwarza sobie nawzajem tyle pracy, że 

wszyscy są ca ł kowicie zajęci, zaś A pracuje wi ęcej 

niż kiedykolwiek. 

Wpływający dokument trafia kolejno do każde

go z nich. Urzędnik E decyduje po przeczytaniu, 
że sprawa należy do F, ten przedstawia projekt 
odpowiedzi C, który gruntownie go przerabia. 
zanim naradzi ·się z D, ten zaś prosi G, aby si9 
tym zaj ął. Jednakże G właśnie idzie na urlop 
i przekazuje akta H, który redagu je notatkę. Pod
pisana przez D notatka wraca do C, który swój 

projekt odpowiednio przerabia i kład z i e nową 

wersję przed obliczem A. Cóż robi A? - Byłby 
całkowicie usprawiedliwiony, gdyby podpisał pa 
pier nie czytając go, ponieważ ma wiele innych 
spraw na głowie. Ale A jest skrupulatn y. Czyta 
'Yięc projekt uważnie, skreśla niejasne akapity do
dane przez C i H, doprowadza dokument do formy 
nadanej mu pierwotnie przez F, poprawia ewen
tualne błędy językowe i w końcu redaguj e odpo
wiedź tak, jak zostałaby ona nap isana, gd yby 
urzędników C i H nigdy nie było na świ ec i e . 

Zbyt wiele osób poświęciło zbyt wi ele czasu, 
aby zyskać ten sam rezultat. żad en z nich ni e 
próżnował. Wszyscy pracowali jak najlepi ej. 

Ostatnie światła w biurze gasną po ' ród g~st

niejącego mroku, co oznacza koniec jeszcze jedne
go dnia mozolnej pracy administracyjnej. Z prz;
garbionymi plecami i gorzkim uśmiechem na 
ustach A wychodzi jako jeden z ostatnich, przeko
nany, że siwe włosy i długie godziny przebywani C1 
w biurze są ceną, jaką płaci za powod zenie. 



Niestety to nie leży w moich kompetencjach 



„Degrengolitis" albo paraliż obezwładniający -
ciężkie, czasem śmiertelne schorzenie instytucji 

Pierwsze stadium 

W hierarchii organizacyjnej instytucji pojawił 
się osobnik, który łączy w sobie potężne nagro
madzenie niekompetencji i zazdrości. Elementy 
te stapiają się tworząc nową substancję noszącą 
nazwę „degrengoliny". Choroba objawia się 
w ten sposób, że osobnik nie umiejąc niczego 
dokonać w swoim wydziale, wtrąca się do pracy 
innych wydziałów oraz stara się uzyskać kon
trolę nad administracją centralną. 

Drugie stadium 

Osobnik zarażcmy „degrengoliną" zdobywa 
całkowite lub częściowe kierownictwo orga
nizacji centralnej. W wielu wypadkach stadium 
to następuje bez okresu zarażenia początkowe
go, jeśli zarażone indywiduum przystępuje do 
pracy od razu na szczeblu kierowniczym. v.,r tym 

stadium łatwo rozpoznać owo indywiduum po 
uporze, z jakim walczy o usunięcie z instytucji 
wszystkich zdolniejszych od siebie, a także po 
uporze jaki napotyka u niego zaangażowanie 
lub awans kogoś, kto mógłby okazać ~ię zdol
piejszy po upływie jakiegoś czasu. I tak stop
niowo instytucja zaczyna roić się od ludzi 
głupszych od swego szefa. Jeśli jest on postacią 
drugorzędną, będzie starał się, aby sztab jego 
współpracowników składał się z postaci trze
ciorzędnych, a ci z kolei o to, aby ich podw!ad ni 
byli czwartorzędni. Powstaje wkrótce istne 
wspófzawodnictwo głupoty: ludzie pragną ucho
dzić za jeszcze głupszych, niż są w rzeczy
wistości. 

Trzecie stadium 

W całej instytucji - od góry aż do dołu - nie 
przebłyskuje już ani iskierka inteligencji. Gdy 
stadium to zostało osiągnięte, instytucja jest -
praktycznie biorąc - martwa. Może zostać 
w tym stanie długie lata, może się powoli roz
kładać, może - na koniec - powrócić do zdr9-
wia. Przypadki wyzdrowienia są rzadkie. Jeśli 
się zdarzają, to dzięki urzędnikom, którzy swe 
zdolności ukrywają pod maską idiotycznego 
humoru. Niezauważeni pną się ku szczytowi 
i kiedy go osiągną, zrzucają maskę, odnajdują 
niewymarłe jeszcze zdolne jednostki i stało się 
- choroba instytucji jest w odwrocie. 



Tego n ie mogę załatwić. Nie znalazłem właściwego okólnika 

· Historycy zwykli byli zaliczać papier i proch 
strzelniczy do wynalazków, które dzielą czasy no
wożytne od historii średniowiecznej, uważając przy 
tym papier (do druku) za bardziej wybuchowy. 
Lecz papier używany do korespondencji pozostał 

względnie nieszkodliwy aż, do drugiej połowy 

XIX wieku. W poprzednich wiekach był już narzę
dziem biurokracji, lecz nie w takich rozmiarach, 
do jakich musieli przyzwyczaić się nasi dziadkowie . 
Samą biurokrację wynaleziono w istocie rzeczy 
dużo wcześniej: w starożytnym Egipcie i w dyna
stycznych Chinach. W czasach nowożytnych odkrył 
ją na pewno Filip II, król Hiszpanii, w celu kon
troli imperium, którego Ameryka była zaledwie 
częścią. Lecz zwykły strumień wskazówek i instru
kcji, upomnień i nagan, które Filip mógł wysyłać 
był ograniczony w' swej masie wskutek istnienia 
gęsiego pióra i pergaminu, szmacianego papieru 
i atramentu. Podobnie ograniczone były informa
cje, których mógł wymagać w cyfrach, statystykach 
i wykazach. 

Dopiero w XIX wieku strumień papieru stał si ę 
huczącym potokiem. Do dziś wszyscy grzęźniemy 
w papierze, brniemy po kolana w okólnikach, za
świadczeniach, ogłoszeniach, ulotkach. Boże ucho
waj, abym powiedział cokolwiek przeciwko fabry
kowaniu papieru drukarskiego. Jako autor, wiem 



dobrze, że jest on żywą siłą cywilizacji. Ale po
dobnie jak z innych dobrych rzeczy można z niego 
zrobić zły użytek. To nasze własne stulecie rozwi ·· 
nęło szybkość komunikacji, obfitość korespondencji, 
zwielokrotnienie kopii. Administrowanie staje s ię 
w tej sytuacji zbyt często sprawą upychania pa
pierków, podpisywania i parafowania. ( ... ) 

Podczas gdy telefon, samolot i poczta umożli
wiły centralizację w stopniu dotychczas nieosią
galnym, podczas gdy centralna władza w imperium 
przemysłowym może dziś wykonywać codzienną, 
a nawet cogodzinną kontrolę nad jego odległymi 
częściami, w praktyce nie pociąga to za sobą ni
czego dobrego. Najlepszych wyników nie osiąga 
s ię przez szczegółowe nadzorowanie, lecz pozwa
lając rozmaitym jednostkom ujawnić swą inicjaty
wę. Nie dławcie zakładów produkcyjnych, urzędów 
i instytucji, nie gnębcie ich dyrektywami, nie zale
wajcie ich papierem. Nie stwarzajcie takiej sytua
cji, w której zabija się wszelką inicjatywę wokoło, 
wszelkie chwile wytchnienia w ośrodku kierowni
czym. N i e w y o b r a ż a j c i e s o b i e n i g d y, 
że dokument znaczy więcej niż ży
j ą cy człowiek. Pamiętajcie na koniec, że 
właściwe następstwo spraw wygląda w ten sposób: 

Rzecz, którą należy wykonać 

Słowo, które należy powiedzieć 

Zdanie, które należy napisać 

Strona, którą należy przeczytać 

Teksty do niniejszego wydawnictwa zaczerpnięto z: 

„Prawo Parkinsona" - Warszawa 1971 
„Prawo zwłoki" - Warszawa 1967 
„Prawo Parkinsona po dziesięciu latach" -

Warszawa 1973 
których autorem jest C. Northcote Parkinson 

___ .................... „ ... „ ....... „ ...... _._,.,,_ ·--„·-------- -~---
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od godz. 13.00 do 19.00; we wtorki od 15.00 do 19.00 
oraz w niedziele i święta od 12.00 do 19.00. 
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Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Organizacja 
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od godz. 13.00 do 19.00; we wtorki od 15.00 do 19.00 

oraz w niedziele i święta od 12.00 do 19.00. 
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