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SŁOWO O DRAMATURGII 
PRODU KC YJNEJ W POLSCE 

W czerwcu 1949 r. w miejsco
wości Obory pod Warszawą od
był się zjazd pracowników 
teatrów na którym proklamowa
no realizm socjalistyczny jako 
obowiązujący kierunek twórczy. 
Propagatorzy tego kierunku za
strzegli, że jest on metodą , twór
czą , a nie systemem estetycznym, 
czy sztywnym kanonem zasad . 
Głosili, iż artystom pozostawia 
się swobodny wybór środków, 

żądając jedynie sztuki ,socjalis-

tycznej w treści i narodowej 
w formie" to znaczy sztuki od
t warzaiącej rzeczywistość w spo
sób najlepiej służący aktualnym 
ideom proletariatu. 
W praktyce popierano weryzm 
i realizm obyczajowy, wykształ

cony na wzorach XIX-wiecznej 
sztuki literatury rosyjskiej , 
oraz wyrosłej z niej dramaturgii 
Gorkiego, którego zaliczano do 
klasyków realizmu. 
z dramaturgii współczesnej wy-

bicrano takie utwory, w których 
zarówno pod względem literac
kim jak i teatralnym postulowa
no typowość , komunikatywność, 

optymizm, wyraźne rozróżnienie 

postaci negatywnych i pozytyw
nych. Szczególną uwagę przy
wiązywano do tworzenia postaci 
glówncgo bohatera pozytywnego. 
który miał się stać wzorem do 
naśladowania. 

V\/ tym sam •rn roku w listopa
dzie rozpoczął działalność Teatr 
l\ owy ·w Łodzi kierowany przez 
Kazimierza Dejmka. Sztuk<1 
inauguracyjną była ,,Brygada 
szlifierza Karhana" \Taska Kani, 
w reżyserii zespołowej pod kie
runkiem .J. Merunowicza . Był 

to pierwszy konsekwentny pokaz 
.,sztuki produkcyjnej", a więc 

utworu stawiającego sobie na 
naszym gruncie nowatorską am
bicj ę realistycznego ukazania fa
bryki, jej ludzi oraz tych spraw, 
które przeżywają oni jako zało

ga. Miało to zastąpić dotychcza
sowe wzory teatru mieszczań

skiego, poruszającego się w gra
nicach spraw indywidualnych 
i prywatnych, najczęściej oder
wanych od emocji zawodowych. 
Lala 1950- 1951 to okres festi
wali - Sztuk Radzieckich i Pols
kich Współczesnych. Nastąpiło 

wówcza s znaczne ożywienie w 
dramaturgii rodzimej lecz nowe 
sztuki, które powstawały w tym 

okresie były przc1.vażnie schema
tyczne i dość słabe literacko. 
Dużą rolę w inscenizacji tych 
utworów odegrali reżyserzy, sta
rając się w różny sposób ożywić, 
zdynamizować tekst, tak aby 
nadać sztuce odpowiedni wyraz. 
W ten sposób inscenizował włas
ną sztukę „Zwycięstwo" Janusz 
Warmiński w łódzkim Teatrze 
~ owym. Temat spółdzielni pro
dukcyjnej. niezbyt nośny scenicz
nie, został uatrakcyjniony świe
żością i bezpośredniością obrazu 
środowiska wiejskiego, bez ogra
nej maniery w pokazywaniu 
chłopa. 

„Zwycięst wo" doczekało się uzna
nia, nagród państwowych i festi
walowych, co ominc;lo nieprze
ciętną, wroclawsk4 inscenizację 

Marii Wiercińskiej „Odbudowy 
Błędomierza'' .J. Iwaszkiewicza. 
W 1955 r. w Teatrze Narodowym 
w Warszawie odbyła się prapre
miera sztuki .Jerzego Lutow:;kic
go „Ostry dyżur" - do dziś gry
wanej z dużym powodzeniem 
na naszych scenach. 
Pod koniec lat pic;C:dziesiątych 

i w latach sześćdziesiątych , po 
fali egzystencjalizm u francuskie
go, angielskich młodych gniew
nych, dramaturgii amerykańskiej, 
realizm socjalistyczny przestał 

być dominującym kierunkiem 
w naszym życiu teatralnym. 
Obecnie obserwujemy jednak 
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tendencję do odnowienia proble
matyki produkcyjnej zarówno 
w literaturze, jak i w filmie. 
Współczesny dramat produkcyj
ny, czerpiący w dalszym ciągu 

z wzorów literatury radzieckiej 
jest bliższy realiom niż był 

25 lat temu, co nie znaczy, żeby 
odrzucił swój stały schemat. 
W obecnym okresie, w dobie re
nesansu tego typu twórczości 

można by za Janem Alfredem 
Szczepańskim określić tę drama
turgię mianem „sztuk użytko

wych". Są to po prostu sztuki 
obyczajowe, napisane w wypró
bowanej konwencji teatru pudeł-
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kowego, odpowiadające na kon
kretne społeczne zamówienie, 
sztuki obliczone na załatwianie 

spraw doraźnych. 
Przykładem tej odnowionej na 
naszych scenach twórczości jest 
„Jezioro" Henryka Bardijewskie
go - sztuka wystawiona w 1969 r. 
na Scenie Kameralnej Teatru 
Polskiego w Warszawie, w reży

serii Joanny Koenig, „Sprawa 
osobista" Albina Siekierskiego, 
reżyserowana przez \Valdemara 
Wilhelma w 1976 r. w toruńskim 
Teatrze im. W. Horzycy. 
Jednym z najbardziej charakte
rystycznych dramatów tego nur-

tu jest sztuka Ignacego Dworiec
kiego „Człowiek znikąd", której 
premiera odbyła się w Teatrze 
Starym w Krakowie w 1976 r. 
Wreszcie, z dużym powodzeniem 
grywana w ostatnich dwu latach 
przez teatry Warszawy, Wrocła

wia, Łodzi, Bielska-Białej, Wał

brzycha, Lublina, Płocka, a ostat
nio w naszym teatrze, sztuka 
radzieckiego dramaturga Alek
sandra Gelmana „Protokół pew
nego zebrania" - dramat napi
sany na podstawie scenariusza 
filmowego, poruszający problem 

produkcji i zarządzania na budo
wie. 
Sztuki produkcyjne mogą i po
winny, zgodnie ze swymi zało

żeniami spełniać rolę społecznie 

mobilizującą, rolę kont roli i 
świadectwa moralności. Oczywiś

cie, jeżeli spełniają dwa podsta
wowe warunki - jeżeli mówią 

prawdę i jeżeli znają przedmiot 
poruszanych w nich spraw. Obu 
tym warunkom trzeba podołać, 

jeżeli sztuka nie ma być martwo 
urodzonym płodem. 

Magdalena Blłobran 
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ALEKSANDER GELMAN 

11 PROTOKÓŁ PEWNEGO ZEBRANIA" 

(PROTOKOL ODNEGO ~SEDANIJA PARTKOMA) 

Przekład: J~ Koenig 

Wasilij Pota pow, brygadzista 

Tola Żarikow , robotnik z brygady Potapowa 

Dina Milcnina , ekonomistka z działu planowania 

Członkowie egzekutywy: 

Lew Solomachin, sekretarz komitetu zakładowego 

Paweł Batarcew, dyrektor naczelny kombinatu 

Oleg Komkow, brygadzista 

Aleksandra Motroszilowa, operator dźwigu 

Igor Sliwczenko, spawacz 

Roman Lubajcw, kadrowiec 

Issa Ajzatullin, dyrektor ekonomiczny 

GrigorijFrolowski, kierownik techniczny 

Osoby zaproszone na zebranie egzekutywy: 

Wiktor Czernikow, kierownik budowy, na której pracuje Potapow 

Aleksander Zjubin , majster na tej samej budowie 

Reżyser 

Wojciech .Jesionka 
Asystent reżysera 
Bolesław Wcrowski 

I 
Premiera czerwiec 1977 r. 

- Waldemar Kwasieborski 

xxx 
- Anna Kujałowicz 

- Hilary Kluczkowski 

- Stanisław .Jaszkowski 

- Jerzy Dobrzyniecki 

Elwira Turska 

- Bolesław vVerowski 

- Zbigniew Szym czak 

- Adam Fornal 

- Jerzy Mędrkiewicz 

- Jan Mitka 

- Wiesław Ostrowski 
Władysław Staniszewski 

Scenograf 
Ewa ~ahlik 



Rozmawiamy z Aleksandrem Gelmanem. 

Jest Pan u nas znany jako autor scenariusza słynnej „Premii" i nie
mniej słynnego „Protokołu pewnego zebrania". A co dalej'! Wie Pan, 
apetyt rośnie ... 

Odp. - No cóż, napisałem drugą sztukę „Osoby dramatu' ', ale nie mogę 
przewidzieć czy będzie ona tłumaczona i grana w Polsce, choć oczy
wiście - bardzo bym tego chciał. 

Tytuł ma świetny. Ostra? 

Odp. - Wystarczająco. Kontynuuje w jakiś sposób problematykę „Pro
tokołu": chodzi tu o postawy, odpowiedzialność, samokrytycyzm itd, 
ale na wyższym szczeblu, bo w organizacji partyjnej okręgu. 
Być może, widzowie polscy poznają wersję filmową'! 

Miejmy nadzieję, że poznamy i film, i sztukę. A narazie pomówmy 
o „Premii" . Pracował Pan kiedyś na budowie - czy to tam powstał 

pomysł tego scenariusza '? 

Odp. - Nie. Pomyślałem o .,Premii" chyba w dziesięć lat później. Oczy
wiście, to że pracowałem na budowie, miało jakieś znaczenie, bo pewne 
fakty, pomysły itd. wziąłem właśnie stamtąd ... 

Osoby też? Podobno niektóre są autentyczne? 

Odp. - To prawda. 

Pota pow? 

Odp. - 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 ... 
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Sądząc po reakcji widowni, w „Protokole·· racje i argumenty przyzna 
wane są nic tylko Potapowowi , ale i innym postaciom, na przykład 

dyrektorowi Batarcewowi. Czy lak Pan lo wmicrzał? 

Odp. - Dla dyrektora Balarccwa jego argumenty sq przekonywujqce. 
Dla niego osobiście. Al e dla mnie jako a utora - niezupe łni e. Dla 
mnie on jest winny, bo w okr eś lonym czasie nie znalazł w sobie pew
nej elementarnej uczciwośei. I jest ok laskiwany przez tych, klórz~· kla
szcząc myślą jednocześnie o sobie. P rzez tych, którym także brak 
uczciwości. Ja sądzę, że reakcj e zależą od tego, kto jest na widowni. 
Jeśli w sali posadzić dyrektorów. naczelników, kie row11ikÓ\V będą okla 
skiwać Batarcewa. Jeśli zebrać rn m :vd1 robotników... oklaskiwać go 
nie będą! 

A dlaczego, zakończył Pan sztukQ w tak pozytywny ... 
sób? 

utopij1\y spo-

Odp. - Przede wszystkim nie uważam , żeby glosowanie, które przyj
muje wniosek Potapowa, było takim pozytywnym finałem . B.o sam 
Potapow jednak przegrał, i to dużo przegrał, skoro jego ludzie premiG 
podjęli. Po drugie, moim zamierzen iem było, żeby po .!:(losowaniu 
wszyscy, niezależnie od tego, czy glosowani „za", czy „przeciw", czuli 
się jednakowo źle. Bo to wszys tko, co zrobili przedtem, to, co się stało ... 
Tego nie można już ani naprawić . an i zmien ić. Wreszcie chciałem do
prowadzić rzecz do jakiegoś końca. Ważne było, aby na tym jed..nym 
zebraniu nikt nie miał ju ż. żadnych pytań i wątpliwo~ci. 
Bo przecież fakt, iż wniosek Potapowa zosta ł przegłosowany . nie zna
czy wcale, że dalej wszystko będzie dobrze. T o dopi ero początek, 

a problem w dalszym ciągu pozostaje otwarty . Mnie się wydaje, że 

w ten sposób podkreślona zostaje zł ożonośc i ostrość całej sprawy. 

Czy spodziewał się Pan tak wielkiego sukccsu filmu i sztuki" 

Odp. - Na pewno nie aż takiego... Oc.:zywiScie chciałem powiedzieć 

coś w m oim przekonaniu interes ującego, liczyłem wic;c n10że nie t y le m. 
sukces, co na jakiś odzew. 

Odzew by l nie najgorszy, skoro w f'arnyrn ZSHH „Protokó ł pewnego 
zebrania" został zagrany przez 70 teatrów, nie mówiqc już o insceni
zacjach w Bułgarii, :\IRD, no i u nas, w Polsce. Ciekawa jestem, · ile 
przeclstawie11 swojej sztuki zdołał Pan obej rzeć? 
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Odp. - W ZSRR pięć albo sześć, bardzo zresztą różny ch. Widziałem 

także „Protokół" w Bułgarii , a teraz w Warszawie, w Teatrze na Vvoli. 

Pytanie nieuniknione - · jak Panu podobało s ię warszawskie przedsta
wienie'? 

Odp. - Bardzo. Denerwowałem się przedtem nie wiedząc, jak „Proto
kół" zabrzmi po polsku. Wasza widownia wydaje mi się bowiem przy
zwyt:zajona do innego rodzaju teatru - bardziej romantycznego, sym
bolicznego, umownego. Stąd moja trema: obawiałem się o przyjęcie 

sztuki tak zwyczajnej , nieefektownej scenicznie, niewidowiskowej , jak 
„ Protokół". Okazało się, że widownia reaguje bardzo dobrze - to naj
ważniejsze. Po reakcji sali widzę zresztą , że i przekład jest bardzo 
dobry. Sam spektakl wydał mi się niezwykle prosto i precyzyjnie zbu
dowany. Ot:zywiścic, oglądając przedtem tyle razy t ę sztukę w różnych 

teatrach, przywykłem do innej interpretacji niektórych ról , ale to ju ż 

moje osobiste odczucie. Bardzo mi się spodobała Ryszarda Hanin jako 
Motrosziłowa oraz Konrad Morawski w roli Frołowskiego, ale przede 
wszystkim Batarcew Tadeusza Łomnickiego: ut:zciwy, ale i nie do końca 
uczciwy, trochę przebiegły, trochę demagog, a przy tym wrażliwy, zmie
niający się„. Z tych Batarcewów, jakich widziałem na st:enie, jest to 
na pewno jeden z najlepszych. 

Zajął się Pan problomatyką produkcyjną. Czy nie interesują Pana inne 
sprawy współczesności - obyczajowe, psychologiczne, bo ja wiem jakie 
jeszcze'? Oczywiście te wszystkie sprawy mają związek z produkcją, ale 
czy nie stanowią także materiału na odrębną sztukę? 

Odp. - Nie może mnie nic interesować cala współczesność , to jasne. 
Ale najważniejsza wydaje mi się „produkcja" w jej społecznym sensie, 
a więc jako splot stosunków i związków między ludźmi w miejscu 
pracy. Powiem więcej .. prawic t:ała dotychczasowa dramaturgia opisy
wała różnorodne stosunki między osobami, które się wzajemnie znają: 
mąż , żona, kochankowie, rodzeństwo, zwierzchnik i podwładny. A mnie 
w . tej chwili pasjonują stosunki między nieznajomymi. Ot, weźmy n a 
przykład robotnika, pracującego na budowie, a z drugiej strony -
ministra budownictwa . Ci dwaj nigdy się nie widzieli, nic o sobie nic 
wiedzą, nic znają się, a przecież łączą ich bardzo głębokie i złożone 

związki. I chciałbym pokazać to na scenie. Ale to jeszcze nie wszystko. 
Można by napisać sztukę - i myślę o tym - która opowiada historię 
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nic człowieka, lecz... dokumentu . Od chwili kiedy ten dokument -
ustawa, prawo, instrukcja - został sporZ<łdzony i podpisany. Wyobraź

m y sobie, jak następnie owa ustawa, czy prawo wędruje w dół, mitidzy 
ludzi, jak zaczyna praktycznie funkcjonować. Okazuje się, że jest t o 
prawo. czy ustawa niesiuszna„. I dokument wraca z powrotem. I ulega 
zmianie .. Jest w tej historii i człowiek: ten który na pocz<1tku dokument 
podpisał, ten, który na końcu dokument anuluje. Nic on jeden . Bo 
S<J tak że ludzi e, których życic i praca związane były z podpisanym 
przez niego dokumentem. O takich właśnie stosunkach między niezna
jomymi chciał bym napisać sztukę. 

Rozmawiała 

Maria Bojarska 
(,,Scena" nr 4, 1977 r .) 



Przedstawienie prowadzi: 
.Jerzy Dobrzyniecki 

Kontrola tekstu: 
Romualda Winter 

Kierownik technit:zn y : 
Henryk Kopydi'lski 

Kierownicy pracowni krawieckich: 
Izabela Woj ciechowska 
Stanisław Bęben 

Prace malarskie: 
Urszula Wilk 
Czesław Maziarz 

Prace modelatorskie: 
Władysława Ma jewska 

Główny rekwizytor: 
Elżbieta Gawlicka 

Oświetlenie: 

Adam Gałecki 

Akustyk: 
Andrzej Maściulo 

Brygadier sceny: 
Tadeusz Nowak 

Spole11n 

poleca żywność mrożoną. 

Pełny, bogaty wybór produktów mięsnych, warzywno
-owocowych, mącznych i lodów oferują szczególnie skle
py specjalistyczne w Rzeszowie przy ul. Świerczewskiego 
i ul. Dąbrowskiego. 



He pert unr bi eżący 

Wiliam Szekspir 
„RYSZARD Ili" 

Akos K ertesz 
„WDOWY" 

Aleksander Fredro 
„WIELKI CZLOWIEI\: DO MAŁYCH INTERES()\V" 

Maksym Gorki 
„FAŁSZYWA MONETA" 

W przygotowaniu: 

Edward Red'liński 
„CZWOROK1\ T" 
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