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Aleksander Gelman 
pisze do zespołu TNW 
w końcu sierpnia br. 

Urodziłem sit;t w roku 1933 w Mołdawii. 
W czasie wojny znalazłem się w getcie 
faszystowskim na Ukrainie. Zginęła tam 
prawie cała moja rodzina. Do szkoły 
poszedłem w wieku lat jedenastu. 
Przeskakując kilka klas ukończyłem w roku 
1948 szkołę podstawową i poszedłem do 
szkoły zawodowej, w której wyuczyłem się na 
ślusarza. Następnie pracowałem we Lwowie 

nową sztukę. Wraz z Tatianą Kalecką 
kończymy pract;t nad scenariuszem Polowania, 
pisanym dla Andrzeja Wajdy. To, jak na 
razie, wszystko. 

Nie wiem, jak długo bt;tdzie mnie jeszcze 
pasjonować problematyka „produkcyjna". 
W tej chwili wydaje mi się sprawą ważną. 
Widzę, że właśnie stosunki ludzkie w pracy -
obojętne, w brygadzie czy w ministerstwie -
kształtują duszt;t człowieka, potrafią uciskać jćl 
albo wyzwolić, otwierają przed nią świat albo 
chcą uwięzić w klatce interesów grupki. 
Przekonany jestem, że głównym wrogiem 
ducha kolektywnego w naszym życiu jest nie 
ten czy ów egoista, ale grupa egoistów, czyli 
po prostu kolektyw egoistów. Walka z takimi 
grupami jest trudna i niebezpieczna, wymaga 
odwagi, doświadczenia i zręczności. Nie ma 
u nas automatycznego mechanizmu 
kształtującego poczucie odpowiedzialności, 
podobnie jak nie ma bezrobocia 
i konkurencj1i. I chwała Bogu, że nie ma. 
Środkiem walki przeciwko 
nieodpowiedzialności, prywacie 
i biurokratyzmowi jest krytyka i kontrola 
społeczna. Ale krytyka i kontrola społeczna 
nie są pojęciami abstrakcyjnymi . To ludzie, 

Z wypowiedzi 
Al. Gelmana 

Znałem osobiście Jewgienija Lebiediewa - szlifierza z Leningradzkich Zakładów 
im. Kirowa, członka Komitetu Centralnego KPZR. Powiedział mi kiedyś: „Wiecie 
jaki jest podstawowy warunek realizacji celów rewolucji naukowo-technicznej? 
Przede wszystkim mówienie prawdy. Kiedyś jedno kłamstwo kosztowało rubla, 
dziś zełgasz i już leci tysiąc rubli ... " 

w fabryce pończoch, później wstąpiłem do 
szkoły wojskowej, dosłużyłem się stopnia 
kapitana i przeszedłem do rezerwy. Po zdjt;ciu 
munduru pracowałem trzy lata jako tokarz 
w jednym z zakładów przemysłowych 
w Kisziniewie, następne trzy lata - na wielkiej 
budowie pod Leningradem. Po przeniesieniu 
się do Leningradu trafiłem do gazety, w której 
pracowałem trzy lata jako dziennikarz. 
W roku 1968 zaczęła się moja współpraca 
z filmem. Wraz z żoną, Tatianą Kalecką, 
na'pisaliśmy scenariusze do trzech filmów: 

którzy krytykują i kontrolują, a także ludzie, 
którzy są krytykowani i kontrolowani. Jako 
dramatopisarza interesują mnie ogromnie 
wzajemne stosunki między jednymi i drugimi, 
interesuje mnie to, jak przebiega sam proces 
krytyki, ponieważ właśnie w toku tego 
procesu człowiek ujawnia swą osobowość, 
swój charakter, swą postaw(( życiową. Tu 
właśnie, jak sądzę, a więc na „froncie" krytyki 
i kontroli społecznej, zderzają się dziś 
w sposób najbardziej zauważalny prawda 
i kłamstwo, realność i iluzja, bezinteresowność 

i egoizm, demagogia i rzeczywista troska 
o losy ludzkie. Staram sit;t, na miarę swoich sił 
i możliwości, spenetrować to, co dzieje się na 
tym właśnie „froncie". 

Spytano mnie kiedyś, czy sztuki takie jak 
Protokół mogą liczyć na żywot długowieczny. 
Odpowiedziałem, iż byłbym niezwykle rad, 
gdyby w ciągu najbliższych lat zaszły 
w naszym życiu takie zmiany, które 
sprawiłyby, że sztuka moja stanie się 
beznadziejnie martwym anachronizmem, 
przestanie kogokolwiek interesować 
i niepokoić. 

Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś 
pytania, dzwońcie proszę, odpowiem. Mam 
nadzieję, że uda mi sit;t w niezbyt dakkiej 
przyszłości przyjechać z żoną do Warszawy, 
obejrzeć wasze przedstawienia, o których 
dużo opowiadał mi Wajda. A w tej chwili 
łączę serdeczne pozdrowienia wraz 
z wyrazami podziękowania dla Łomnickiego, 
dla aktorów, dla wszystkich, którzy wzięli na 
siebie trud wprowadzenia Protokołu na scenę. 

Aleksander Gelman 
Nocznaja smiena, Ksienia, liubimaja żena 
Fiodora, Sczitajtie mienia wzrosłym. W roku 
1975 pojawiła się Premia, a nast((pnie tekst 
Protokołu. W tej chwili w Lenfilmie zaczęto 
kr1tcenie filmu według mojego nowego 
scenariusza Obratnaja swiaz, Oleg Jefremow 
zamierza wystawić na scenie MChATu moją 

Z wypowiedzi 
Al. Gelmana 

Myślę, że wkrótce jednym z bohaterów naszej literatury stanie się człowiek 
obdarzony poczuciem miary, i umiejący wyciągać z tego praktyczne wnioski. 
Człowiek ten zastąpi dzisiejszego maksymalistę. Już dziś poszukujemy tej 
rozsądnej miary w korzystaniu z dóbr naturalnych, skarbów przyrody, w spra
wach bytowych, kulturze, ekonomii ... 

DWORIECKI: Pewnego razu uczestniczyłem in
cognito w kontroli zużycia cementu w dwóch przed
siębiorstwach budowlanych. Okazało się, że zmar
nowano tysiące ton. Kombinat, do którego należały 
przedsiębiorstwa, nie wybudował na czas zakładu 
produkującego kruszywo, którym wypełnia się be
ton. Ponieważ nie było czystego kruszywa, szafowa
no cementem, skądinąd surowo reglamentowa
nym. Proszę sobie wyobrazić: drogi towar deficyto
wy zamiast taniego i pospolitego żwiru. A teraz 
pytanie: ile razy widział pan ciężarówkę, z której lał 
się na ulicę cement? 

GELMAN: Wiele razy. 
DWORIECKI: A ile cementu rozsypanego na pla

cach budowy? 

GELMAN: Mnóstwo. 
DWORIECKI: A teraz inne pytanie: Ile razy zda

rzyło się panu widzieć człowieka, który upuściwszy 
na ziemię kawałek chleba nie podniósł go? Na pew
no niewiele razy .... Rozumiemy doskonale, że jeżeli 
zabraknie cementu to nie będzie chleba, kiełbasy, 
konserw i wielu, wielu innych rzeczy. Ale chleb 

podnosimy, a obok rozsypanego cementu przecho
dzimy obojętnie ... 

GELMAN: Jest to zagadnienie odpowiedzialnoś
ci - a w ostatecznym rezultacie - moralności czło

wieka pracy. Spotkałem ludzi, którzy w momentach 
„kulminacyjnych", kiedy decydowały się losy produ
kcji, przejawiali całkowity lub częściowy brak poczu
cia odpowiedzialności. Ale weźmy inny aspekt tego 
samego zagadnienia - straty wynikające z niewłaś
ciwych decyzji. Powodują je przecież nie ci, zupełnie 
nieodpowiedzialni osobnicy, których karykatury tra
fiają do kącików satyry, lecz właśnie ludzie półodpo
wiedzialni ... 

Warto by się zastanowić nad źródłem nieodpo
wiedzialności. Wydaje mi się, że wynika ona z nie
właściwego systemu oceniania ludzkich poczynań. 
Na ogół patrzy się wyłącznie na wcześniejsze lub 
bieżące wyniki pracy - w jednym miesiącu, kwarta
le, roku. Należałoby zaś wprowadzić nagrody za 
obmyślanie i wdrażanie poczynań, które dadzą re
zultaty w przyszłości ... 

Fragment r'?zmowy Al. Gelmana z lgnatijem Dworieckim, auto
rem „Człowieka zmkąd", por. „Dialog", nr 5/1976. 



( ... )Coś w rodzaju Dwunastu gniewnych ludzi? Chyba ten typ filmu musiał 
być autorom znany: wpisanie ostrego dramatu w spór grupy ludzkiej( ... ) Kształt 
estetyczny Dwunastu gniewnych ludzi był rzeczywiście imponujący, zręczność 
scenopisarska i realizatorska podziwu godna, aktorstwo cudowne. Ale, kiedy po 
uważniejszym obejrzeniu spróbowało się wydobyć z tamtego filmu jego główne 
znaczenia, wynik był dość skromny: dawny tradycyjny motyw amerykańskiego 
kina, dawny wątek amerykańskiej mitologii: kto jest dzielny, kto uparcie broni 
swego, nie ulega racjom innych - zwycięży. A Premia? 

Niby podobna konstrukcja, ale treść dużo bardziej złożona. Odmowa premii 
jest tu bowiem sygnałem wywoławczym sytuacji owego zakładu produkcyjne
go, ale i ogólniejszej sytuacji społecznej i produkcyjnej; wreszcie i przede 
wszystkim sytuacji ludzkiej, moralnej. To nie jest tylko spór o to, że w zakładzie 
podfałszowuje się plany, po to, żeby wszyscy dostafi premie (czemu owa 
brygada się sprzeciwia); lecz o postawę wobec zła, o reakcje, jakie wywołuje 
zakłócenie normalnej rutyny, o zderzenie wyższych racji społecznych z konkret
ną banalną sprawą, o mechanizm formowania się postawy godności i pryncy
pialności - wbrew namacalnym interesom materialnym i prestiżowym obec
nych( ... ) 

Bolesław Michałek o filmie Premia, Kino, Xl/1975 

„Protokół pewnego zebrania" stanowi autorską adaptację scenariusza filmu 
„Premia". Reżyseria filmu: Siergiej Mikaelian. Produkcja: Lenfilm 1975. 

Jaka jest budowa ... Tu się niestety wy
maga pracy albo odpowiedzialności. Przy
jechał chłopiec z Warszawy z dobrym sta
żem, z dyplomem mistrza w kieszeni. 28 lat. 
Dość przyjemny. A po dwu tygodniach nie 
wytrzymał. Tu jest to tempo, tu nie ma 
czasu na namysł. No, ostatecznie tutaj się 
przerabia pieniądze! Kiedy czytam o czymś 
dajmy na to za 500 milionów, zawsze się 
uśmiecham. Cóż oni tam budowali? Kurnik? 

Moja funkcja partyjna - od roku li sekre
tarz organizacji oddziałowej PZPR Zarządu 
Budowy Kompleksu Stalowni. Podobnie 
jak na „Halembie" w 64. Czy jednak jestem 
człowiekiem z aparatu? Ja bym tak absolut
nie nie powiedział. Funkcja moja nie jest 
etatowa. 

Co mnie imponuje: mieć swoje zdanie 
i umieć je w odpowiedni sposób komuś 
zafundować. Podlegałem gościowi, z któ
rym można było konie kraść, ale od którego 
dużo można było się poduczyć. Odchodząc 

na rentę zaprosił na wódkę między innymi 
mnie. Powiedział w pewnej chwiili tak, wy
nikło nam z rozmowy: nie zmieniaj zdania. 
Tego ci nie wol'no. Jak to potrafisz reszta 
przyjdzie sama. 

Szkoła życia, my mówimy ... Powracając 
do wspomnianego faceta, pracowało się 

z nim tak, że wzywał dajmy na to czterech 
ludzi, przekazywał jakąś dyrektywę i pytał 
się kolejno: zrobimy w tym terminie? Nie 
zrobimy? A dlaczego? Słuchał, uzgadniał 
z nami nowy termin i znowu: a w tym 
zrobimy? Dobra, to o resztę się nie martw
cie. Co nie znaczy, że sam nie był logiczny 
i nie wiedział, jaki termin zagra. On tylko 
nas gruntował. 

Czasem trzeba człowieka przywołać do 
porządku nie licząc się, kim on jest. Cała 
rzecz, żeby dyskusja nie szła w ramach 
krzyku. I z wszelkiego rodzaju przejawami 
chamstwa ostro trzeba się liczyć. Co przez 
to rozumiem? Każde niedotrzymanie słowa 
jest chamstwem. Wyrazy ze słownika, jak 
to mówią... Wie Pani zależy w czyich 
ustach. Czasem ten co aklina lepszy jest od 
tego, który całuje, a ma trutkę w gębie. 

Jak ja mam 1060 ludzi w organizacji, 
trudno żebym znał każdego i mnie każdy, 
ale jak nam trzeba, to my się znajdziemy. Ja 
na zebrania stawiam. Zebranie daje mi to, 
czego nie daje mi żadna narada produkcyj
na. Ten papierek, który ja mogę wziąć do 
ręki i pójść do I sekretarza: słuchajcie tak 
i tak, jednym słowem bajzel i trzeba coś 
z tym fantem zrobić. Wtedy sekretarz od po-

Widzom odwiedzającym Teatr Na Woli jesteśmy wdzięczni za uwagi 
na temat oglądanych tu przedstawień. Głosy tych osób stanowią 
cenną pomoc w naszej pracy. Oto fragmenty trzech listów, spośród 
wielu, jakie otrzymaliśmy: 

Tekst „Protokołu pewnego ze
brania partyjnego" ukazał się 
w „Dialogu" nr 4/1976. Jestto 
przekład wersji przygotowanej 
przez Georgija T owstonogowa 
w leningradzkim Teatrze im. 
Gorkiego. 

Przekład listu Gelmana: 
Jerzy Koenig 

Zdjęcia z próby 
zamieszczone w programie 
i na okładce 
wykonał. Tadeusz J . Kubiak 

Byłam na spektaklu Pierwszy dzień wolności. Wy
warł on na mnie dziwne, niezrozumiałe nawet dla 
mnie samej wrażenie. Było w nim coś, co zbliżało 
mnie do akcji, coś, co wzbudzało czasami protest, 
a czasami aprobatę dla postępow·ania bohaterów. 
Wydaje mi się, iż forma wystawienia tej sztuki była 
bardzo trafna. To, że akcja rozgrywała się prawie 
wśród widzów wprowadzało dodatkowe zaintere
sowanie. Chciałabym podkreślić rolę gry aktorów. 
To oni sprawili, iż sprawy o których jest mowa 
w sztuce wciągnęły mnie. Byli jakoś bliscy, szczerzy, 
po prostu zwyczajni. Grali tak, że w pewnym mo
mencie miałam wrażenie jakbym była w ~rodku 

akcji. Miałałm ochotę pomóc, zrobić coś co przynio
słoby ulgę bohaterom ... 

Krystyna Bura, Sochaczew 

cd. listów do Teatru Na Woli na str.4 

wiada: kupiłem, bo on przeważnie ma taką 
odzywkę. Tym systemem załatwiam, jeśli 
administracja coś nawali. Funkcja partii to 
nie jest sprzątanie po administracji, ale my 
tu nie mamy dużo czasu na teorie. 

Jakie cechy są w tej chwili w cenie 
u załogi? Prawy, właściwy charakter. 
Obiektywna ocena sytuacji, co się chyba 
wiąże z charakterem. Sumienność, solid
ność, dokładność„. Powiem krótko, że jeże
li ktoś jest w porządku moralnie, to dane 
grono ludzi za niego nawet zrobi robotę 
zawodową. Przeciętny robotnik... inży

nier ... inteligent ... on się nie wdaje w zawi
łości. Dla niego ważna jest praca, warunki. 
Kto ma przyzwoity charakter ten się bar
dziej liczy. Czy takie sprawy podejmowane 
są w pracy partyjnej? Jasne. One same 
wychodzą. Jeśli załogi zaczynają kogoś pre
ferować, dajmy na to mistrza w miejsce 
kierownika, do porządku przejść nie można. 
No trudno, żebyśmy od razu reagowali, to 
by była anarchia, ale poczeka się i zostaje 
uwzględnione. 

Fragmenty wypowiedzi Zenona Muszyńskiego, elek
tryka brygadzisty pracującego przy budowie Huty 
Katowice. Z reportażu Anny Strońskiej „Aktywista 
1975", „Polityka", 6.Xll. 1975. 



Lista obecności: 

Potapow, brygadzista . . . • • . • Eugeniusz Robaczewski . 
• 

Zarikow, robotnik • . . . • • • • Wiesław Stefaniak • . 
Milenina, ekonomistka . . . • . • Maria Chwalibóg . • • . 
Solomachin, sekretarz 

komitetu zakładowego. • . 
Eugeniusz Kamiński (gościnnie) 

• . . Stanisław Zatloka • • • 
. . . • Tadeusz Łomnicki • . 

• • • Andrzej Mrowiec. • • 
Batarcew, dyr. naczelny . . 
Komkow, brygadzista . • • . 
Motroszilowa, oper. dźwigu . . . • Ryszarda Haniu (gościnnie) • • • 

. . • Marian Rolka. • • • • . . • Sliwczenko, spawacz . • • • 
Lubajew, kadrowiec . . . • • 

• • 

i\ jzat;:llin, dyr. ekonomiczny • 
Frolowski, kier. techniczny • 

. . Maciej Borniński • • • . . • 

. • Henryk Rąk· • ,· „ • • • • • 

• • 

• • 
• • • Konrad Morawski • • • • • 

• • . . • Sylwester Pawłowski • • Czernikow, kier. budowy 
Zjubin, majster • • • • • • • 

• • 

• • 

• • • Aleksander Dzwonkowski • • 
oraz 
Kasjerka . • • • • • • • . . • . • Maria Czubasiewicz 
Urzędniczka • • . • . . . • • . • Krystyna W achelko-Zaleska 
Walery Frolowski, robotnik. . . • Andrzej Golejewski 

Reżyseria: 

Tadeusz Łomnicki 

Zastępca dyrektora 

Waldemar Czepik 
Kierownik literacki 

Piotr Szymanowski 

Listy do Teatru Na Woli - cd. ze str. 3 

Gdy rozum śpi ... to wspaniałe przeżycie. Doskonała 
inscenizacja. Wydaje mi się tylko, że można mieć 
jedną pretensję do twórców. Otóż rzeźbiarz baroko
wy komponował postaci w taki sposób, by równie 
ciekawie przedstawiały się one z każdej strony. 
Posąg można było postawić w środku tłumu znaw
ców nie obawiając się, że patrzący zobaczy mniej 
ciekawą stronę - bo takiej nie było. Natomiast 
przedstawienie Wajdy jest zdecydowanie „ukierun
kowane". Aktorzy „plecami opierają się o kulisy". 

Scenografia: 
Wojciech Zembrzuski 

Inspicjent - Jerzy Guźli11ski 
Sufler - Maria Cencora 
Światło - Janusz Wojciechowski 

Dźwittk - Edward Dakowski 
- Henryk Zieliński 

Brygadier sceny - Leon Bajera 

W architekturze waszego Teatru jest to szkodliwe 
dla widowiska. Mówi się o złudzeniu wirowania 
barokowej rzeźby wokół własnej osi - niech i obraz 
teatralny wiruje, niech podda się symetrii widowni. 

Jarosław Borkowski, Modlin-Twierdza 

Pragnę tą drogą podziękować serdecznie za wspa
niałe przedstawienie Zabawy w cyrk, jakie przed 
chwilą widziałem wraz z 6-letnią córką. Myślę, że 
jest to świetna lekcja przygotowująca dziecko do 
odbioru prawdziwego teatru, gdzie zapominamy, że 
są to aktorzy w dekoracjach, którzy coś tam udają, 
a przeżywamy akcję sztuki i emocje postaci biorą-

Asystent reżysera: 
Krzysztof Zaleski (PWST) 

Kierownik techniczny - Zygmunt Bomba 
Pracownie krawieckie - Anna Bilska 

Tadeusz Szczepaniak 
Fryzjerzy - Elżbieta Oprzalak 

Szczepan Godlewski 
Kier. biura obsługi widzów - Andrzej Grzybowski 

cych udział w tej akcji. To znakomity pomysł poka
zać istotę teatru na przykładzie cyrku, w którym 
chyba większość sześciolatków była! Dzięki temu 
widzieliśmy i przeżyliśmy emocje cyrkowe nie 
wchodząc do cyrku. Córka skomentowała przy żon
glerach: „oni to robią na huśtawce", przy popisach 
na linie: „ci panowie wyszli złapać tę panią gdyby 
spadła". Największą sympatię wzbudził Pierrot ... 

J. Szychulski, Warszawa 
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