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Aleksander Gelman urodził się w roku 
1933 w Mołdawii. W czasie wojny zna
lazł się w getcie żydowskim na Ukrai
nie, gdzie zginęła cała jego rodzina. Do 
szkoły zaczął chodzić dopiero po woj
nie. W roku 1943 ukończył w przyspie
szonym trybie szkołę podstawową i 
zaczął naukę w szkole zawodowej, w 
której zdobył zawód ślusarza. Następ
nie pracował w fabryce pończoch we 
Lwowie, później wstąpił do szkoły woj
skowej, którą ukończył w stopniu kapi
tana. Po przejściu do rezerwy pracował 
przez trzy lata ja~o tokarz w zakładzie 
przemysłowym w Kiszyniowie. Następ
nie trzy lata przepracował na wielkiej 
budowie pod Leningradem. Współpra
cował z redakcjami gazet we Lwowie, 
Kiszyniowie, Pietropawłowsku Kam
czackim, Sewastopolu i Leningradzie. 
W roku 1968 rozpoczął współpracę z 
filmem. Napisał 6 scenariuszy filmo
wych. Największy rozgłos zdobył film 
„Premia" (1975), przerobiony potem 
przez autora na sztukę teatralną „Pro
tokół pewnego zebrania". Inne jego 
sztuki to: „Sprzężenie zwrotne", „My, 
niżej podpisani", „Sami ze wszystkimi" 
i „Ławeczka". Ostatnio (w kwietniu 
1986) moskiewski MCHAT wystawił 
jego najnowszą sztukę zatytułowaną 
„Zinula". Sztuki Gelmana są publiko
wane i grane w wielu krajach. „Ła
weczkę" przygotowują obecnie do 
wystawienia teatry w NRD, Bułgarii, 
Japonii, Francji i Grecji. Sztuka ta jest 
w bieżącym repertuarze MCHATu oraz 
teatrów Estonii, Leningradu, Erewania, 
Lwowa i Wilna. 



.„„Rzecz w tym, że między obiektywnymi 
warunkami i moralnością ludzką istnieje 
sprzężenie zwrotne. Warunki kształtują 
ludzi, to prawda, ale i ludzie kształtują 
warunki, zmieniają je, poprawiają, korygu
ją.(„.) 

Sądzę, że nie powinno się sprawy ujmować 
tak, że wszyscy, lub przynajmniej większość 
ludzi kieruje się jakąś wzniosłą, wzorcową 
moralnością. Więcej, sądzę, że dla normal
nego rozwoju społeczeństwa nie jest to 
konieczne. Rzecz w pewnej optymalnej 
współzależności dobra i zła, mówiąc umow
nie, współzależności, w której dobro częściej 
triumfuje niż zło. Takiej współzależności nie 
można jednak ustalić raz na zawsze, czy 
nawet na jakiś określony czas. Aby pier
wiastki moralne nadawały ton społeczeń
stwu, konieczna jest nieustająca walka z 
tymi, którzy przekraczają normy sumienia, 
prawdy, uczciwości. Walka ta nie ma, i jak 
sądzę, nigdy nie będzie miała końca - ani w 
życiu, ani też w sztuce. Wydaje mi się też, że 
sztuka może w niej uczestniczyć bardziej 
skutecznie i celowo. („.) 

Trzeba też zmienić sposób ujmowania boha
tera w naszych scenariuszach i sztukach. 
Dotąd regułą było prezentowanie gotowych 
bohaterów, uformowanych postaci. Najwyż
szy czas postawić sobie trudniejsze zadania. 

Pokazać jak życie kształtuje człowieka, uka
zać proces formowania przez życie ludzi 
różnych moralności, przedstawić jak i dla
czego człowiek staje się taki lub inny. Sferą 
całkowicie nie ruszoną jest dziś jeszcze pro
ces krystalizowania się ludzkiego postępo
wania, wewnętrzna praca duszy, wahania 
sumienia. Przecież w prawdziwym życiu nikt 
nie działa w odosobnieniu. Każdy, lub pra
wie każdy człowiek związany jest z jakąś 
grupą. Niezwykle ważne jest, by pokazać jak 
to wszystko przebiega. („.)" 
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