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OBRAZ CZŁOWIEKA RADZIECKIEGO 

Wystawiona w roku 1951 w Mosk iewskim Teatrze Drama
tycznym, sztuka „Dyrektor" młodego pisarza radzieckiego 
S. AHoszyna obiegła później szereg większych scen ZSRR, bu
dząc wszędzie żywe zainteresowanie i gorące dyskus je. 

Dyrektor wielkiej fabryki czołgów i jej naczelny konstruk
to:r zostają wezwani do Moskwy na Kreml, gdzie towarzysz 
Stalin osobiście powierza fabryce nowe zadanie. Zadanie tym 
bardziej znamienne, że jest jesień 1942 roku, zmagania z hitle
rowskim najeźdźcą osiągają punkt sZ{!zytowy, fale wojny do.to
czyły się do Stalingradu, rozpoczyna się hist ryczna bitwa, 
która ma zadecydować nie tylko o looierKraju Rad, a:le i o 10:>---ie · 
całego świata . Zadanie talinowskie brzmi: wypracować m odel 
komfortowego samochodu osobowego, który po zakończeniu 

wojny mógłby zaspokoić pokojowe potrzeby ludzi radzieckich. 
Taki jest postulat wyj ściowy sztuki. To, że w cgniiu 1wojny 

i w jej m omencie kry tycznym najwyższy steimi.k Państwa Ra
dzieckiego myśli już o sprawach związanych z orga111.i'Zacją żyd 
pokojowego, stainowi nie tylko o doniosłośc.i ideowego założenia 
sztuk i, lecz również o wymowie jej problematyki i sile jej dra
m atycznego wyrazu . W toku realizacj i zadania Stalinowskiego 
wyłania s!ię szereg zagadnień, typowych dla radzieckiego ża
kładu pracy i, w ogólności, dla socjal istyczn ych metod pro
dukcji. Co zaś najważniejsze - splot tych zagadinień w yjaw ia 
charaktery ludzkie, charaktery składające się na obraz człcrwie
ka radzieokiego. 

Na pozór, czołowym bohaterem sztuki Alioszyna jest dvirek
to~ fabryki. W istocie, bohaterem jej jest cały wielotysięczny 
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kolektyw fabryczny , którego ceclly i zalety podstawowe sku
piają s i ę w postaci dyrektora jak w soc.zewce. Wprawdzie na
czelny kierownik zakładu, d)ITektor jest niemniej jednym 
z członków jegu załogi, wyrosłym z jej szeregów; wyrażając 
zatem jej wolę, jej energię twórczą i walmy moll'a1ne, tym sa
m ym przewc<lzii jej jako przykład i wzór. Zasadnie-ze cechy 
dyrektora - całkowite oddanie pracy, poczucie obowi~u, nie 
słabnący zmysł odpowiedzialności, hart moralny, stanowczość 
i tro~ika o ct łowieka - charakt ryzują w tej lub innej mierze 
ogromną większość załogi. · Jak bardzo dyrektor wyraża spo
sób myślenia załogi i jej dyscyplinę twórczą, świadczy o tym 
jego postawa w głównym ideowo-organizacyjnym konflikcie 
sztuki, w konflikcie między star m i nowym : powołany z tytułu 
swego stanowiska do bezstronnego rozważania airgumcntó•.v 
i racj i wszystki ch pracowników zakładu, dYT ktor po dojrzałym 
namyśle :przyznaje słuszność nosiciel m nowego, staj ąc tym 
samym p o stron:ie większ.OOci rob()tników. Wida.imy tu, jak 
wyróżnianie i forytowanie teg co nowe wtąze się nierozer
walnie z istotną funkcją dyrektora, którą jest współdziałanie 
z koleiktywem, nieodrywanie się o<l masy r 1botniczej . Zacho
wując w swym ręku ,pr awo decyzji, dYT · tor zasięga orpimi 
pn:ewodniczącego rady zakłado,wej , uzgadnia swe posunięcia 
z ekretarzem organizacji partyjn j, wsłuchuje się w zdanie 
szeregowych robotników. 

Dyrektor wzorowy, bohater sztuki Alioszyna jest przecie 
żywym człow ieki m , io zna czy nie wolnym od błędów. Po
pełnia je, ale pot rafi ~Ję do nich przyznać i natychmiast je 
naprawić . Człowiek żywy - żyje intensywnym życiem uczu
ciowym, ale i w sprawach ser a normą postępowania jest dlań 
p raca i obcv.riązek , niez.awo<lną husolą - zetelność moraLna. 
Rysy te uwypuklają jego charakter człowieka radz,iecki go, 
j ednego 'Z rm.ilion ów ludzi radzieckich, k tónzy w czasie wojny, 
walcząc i pracując ..z boha terskim zaparciem się si ebie, potrafili 
obr 1nl ć ~ocjalizm i wywaJczyć pokój, a dzisia j w walce tej 
p<rzewodzą całej postE;powej ludzkości. 
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