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PAŃSTWOWY TEATR NOWY
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Poznaniu

Aleksander Gelman

ŁAWECZKA
(Skamiejka}
Przekład Jerzy Koenig

Dyrektor i kierownik
artystyczny
Za stępca

dyrektora

Kierownik literacki
Sekretarz literacki

-

Izabella CVWIRSKA
Wacław WILANOWSKI
Milan KWIATKOWSKI
Roman CHOJNACKI

Premiera

Sezon

20 lutego 1967

1986/87

Edward PAWLAK

O samotności
Czyż można było przypuszczać, że

kłamstwie
w twórczości dramaturgicznej

Aleksandra Gelmana, autora „Protokołu pewnego zebrania",
„Sprzężenia zwrotnego" czy „My, niżej podpisani' dokonają się

tak nagłe i istotne zmiany? Ten zwrot nastąpił za sprawą kameral-

OBSADA

nych, dwuosobowych sztuk -

„Sami, ze wszystkimi" i „Ławeczka",

granych dziś przez wiele teatrów w Polsce.
Gelman należał w latach siedemdziesiątych do animatorów
nurtu nazwanego „neoprodukcyjnym"; nurtu, w którym w sposób
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Współreżyseria
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Muzyka
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ostry i polemiczny podejmowano sprawy moralności w świecie pro-

......
~

dukcji i świecie zarządzania, na newralgicznym styku: człowiek
-

miejsce pracy. Te sztuki, których akcja rozgrywała się na wiel-

kich placach budowy, w gabinetach dyrektorów i sekretarzy, pod-

Sufler

Dorota KUCZYŃSKA
STANDEŁŁO

Inspicjent

Julia OSSOWSKA

czas burzliwych narad i konferencji, miały swoje doraźne, jasno
sprecyzowane przesłanie: występowały przeciwko bałaganiarstwu
i „szturmowszczyźn ie", opowiadały się za nowoczesnością sfery
zarządzania i produkcji, walczyły o wartości moralne w miejscu

pracy.
Uderzała

w nich jednak pewna jednostronność. Ukazywały

przecież bohaterów wyłącznie w planie pracy: poza troskami za-

wodowymi nie ujawniali oni właściwie innych problemów i prze-

te?" -

żyć, a o ich sprawach osobistych nie wiedzieliśmy dosłownie nic.

motaninę

Praca nie była częścią ich życia, ale jednym dostępnym im ży

ludzi, że podarte zostało dosłownie wszystko, że ich życie zamie-

ciem na ziemi.

niło się w odłamki, które nie sposób już pozbierać na nowo, by

Aleksander Gelman, zdawał sobie zapewne sprawę z jednowymiarowości stworzonych przez siebie portretów, bo

woła

zrozpaczony Andriej, a my wiemy -

patrząc

na sza-

tych dwojga wykoślawionych, wypalonych wewnętrznie

uczynić z nich inną, lepszą jakość. Rozpada się dom, którego tak

w swoich na-

naprawdę nigdy nie było, a rozpaczliwe próby rozpoczęcia„ dru-

stępnych sztukach wykroczył już zdecydowanie poza pejzaże stric-

giego życia", muszą okazać się fiaskiem, bo czyż można żyć obok

te produkcyjne, wdzierając się w intymne sfery życia człowieka,

siebie w pogardzie i nienawiści, w poczuciu generalnej przegra-

odsłaniając jego wewnętrzne dramaty etyczne, stawiając ciągle

newralgiczne pytanie rosyjskie: jak żyć?
Jak żyć_.... skoro tyle jest wokół nas kłamstwa, znieczulicy, pa-

nej?
Nie jest to zatem tylko dramat Gołubiewów, ale jakże wielu z
nasi Dlatego w tej sztuce przeglądamy się -

jak w zwierciadle

zerności, łamania norm moralnych, zdziczenie obyczajów, małżeń

-

skich koszmarów, skoro musimy dzień w dzień staczać swoje ma-

rych wiele podstawowych wartości moralnych uległo deprecjacji,

sami sobie, a także czasom, w których żyjemy; czasom, w któ-

łe życiowe bitwy, które wypalają w nos uczucie i prowadzą do d u-

a to, co -

c h o w ej g ł u c h o ty.

-

W dramacie ,,Sami, ze wszystkimi" -

budowa, produkcja, plon

są już daleko, choć przecież też bez przerwy obecne, ciążące nie-

jak pisze Walentin Rasputin w głośnym dziś „Pożarze"

„było niedopuszczalne, nie do przyjęcia, robi się dopuszczalne

i do przyjęcia, czego nie było wolno, to już można, co uważano
za hańbę i śmiertelny grzech -

teraz traktuje się jak zręczność

i powód do chwały".
Czyż na przykład kłamstwo nie stolo się dziś jednym z wyznacz-

ników, z motorów życia? Kłamstwo zbiorowe, a w konsekwencji
także to indywidualne, odnoszące się do każdego z nas, roztaczające swoje macki na wzajemne kontakty między ludźmi, utrudniające,

czy wręcz paraliżujące porozumienie.

Oto On i Ona z Gelmanowskiej „Ławeczki", kolejna łubiewach -

po Go-

para życiowych nieudaczników, ludzi pozbawionych

tlenu, zagubionych, bezradnie poszukujących sensu egzystencji.
ustannie no psychice bohatera. Ale tak naprawdę, to liczy się tu

Spotykają się

przypadkowo, zaś tytułowa ławeczka jest miejscem

już tylko tych dwoje życiowych rozbitków bez busoli: Natalia i An-

ich postoju, miejscem, w którym próbują się do siebie zbliżyć,

driej Gołubiewowie, do których mieszkania zaprasza nas Gleman.

wzajemnie zaakceptować. Są przeciętni, banalni, szarzy, przetrą

Andriej jest kierownikiem budowy wielkiego kombinatu, odpowia-

ceni przez los. Poobijani. Kolejni rozbitkowie o zmatowiałych du-

„Wykonać plan, to moja

szach, pozbawieni życia osobistego ,oparcia w drugim człowieku.

da za wiele spraw, i -

jak wyznaje -

największa powinność". Ale właśnie to jego całkowite oddanie

Gdzieś tam pracują, ale tę swoją pracę traktują wyłącznie jako

pracy, jego dyspozycyjność i „posłuszna pilność', uległość wobec

źródło utrzymania, nie muszą -

przełoźonych, drobne szachrajstwa i nie zawsze potrzebne kom-

decydować. Ona, jest kontrolerem jakości w fabryce skarpetek.

promisy, doprowadziły do tragicznego wypadku: ich syn stracił na

wiemy na pewno od samego początku. Ale cóż wiemy o Nim, sko-

budowie obie ręce. Sytuacja ta, staje się przyczyną ostrego kon-

ro w każdym niemal wypowiadanym zdaniu, w każdej jego relacji

fliktu między małżonkami, którzy zmuszeni zostają teraz do doko-

„z życia" wziętej, kryje się wszęchpotężne kłamstwo?! Raz jest Ju-

nania życiowego bilansu, gorzkiej, momentami brutalnej spowiedzi

rą, potem Kolą, Aleksym, Fiedią; raz ma zawód taki, za chwilę

jak Andriej Gołubiew -

o niczym

To

ze swego dwudziestoletniego pożycia. Gelman przeprowadza ostrą

znów inny, sprawy rodzinne też odbijają się w kilku odbiegają

wiwisekcję ich charakterów, dąży do ustalenia ich współwiny, przy

cych od siebie wersjach. Zmyśla on, „nawija" swój życiorys na

czym chodzi tu już nie tylko o ręce Aloszy, ale przede wszystkim o

zawołanie. Ten człowiek zaplątał się w gęsto utkanej sieci kłam

co się z nimi stanie. Ujawnia-

stwa, doprowadzając do sytuacji, w której sam już nie wie, co jest

ją się większe i mniejsze świństewka, które sobie czynili, skrywa-

to jak żyli, kim byli naprawdę, i -

prawdą, a co zmyśleniem, co szczerością, co fałszem. „Kto ty właś

ne żale, kompleksy i urazy, egoizm i brak zrozumienia, obojętność

ciwie jesteś?", pyta ze zdumieniem Ona, która zresztą też nie

i duchowa pustka. „Co w naszym życiu nie zostało jeszcze podar-

zawsze mówi prawdę. Odpowiedź -

inaczej być nie może -

jest

kolejnym łgarstwem. Ale czyi tego łgarstwa my -

jako pewnej nor-

nie przyjął on wprost z życia, które go otacza? Z tego bez-

ustannego nawijania na kołowrotek spraw, w których prawdziwość

stej przestrzeni, w jakiejś dziwnej, niepokojącej dali, za którą jak w głośnym poemacie Aleksandra Twardowskiego -

jest inna

dal. Ale, czy lepsza? Czyż nie za nią tęsknią On i Ona? Przecież

przestajemy w końcu wierzyć, z którymi jednak godzimy się, bo

tak wiele mówią -

jakie mamy inne wyjście? Dlatego bohaterka sztuki Gelmana, ma-

rwa nia

jąc pełną świadomość, że jej przypadkowy partner łże jak z nut,

szcza Ona -

musi zaakceptować go takim, jakim jest -

całość porozbijaną mozaikę. „Wszystko da się zmienić, jeśli się

wraz z połkniętym przez

się

jak postaci Czechowowskie -

o potrzebie wy-

do innego, piękniejszego życia, wierzą -

zwła

że jeszcze wszystko można naprawić, poskładać w

niego bakcylem kłamstwa. Godzi się na grę, którą ten mały łajda

tylko chce. I nie wolno czekać aż się samo stanie -

czyna prowadzi, bo innej alternatywy nie ma.

robić".

trzeba coś

Co?

Oboje żyją w nieładzie, jakby na postoju, bez punktu oparcia.
Od Niej odszedł mąż. O nim z pewnością wiemy to - bez wzglę
du na jego kłamstwa - że doszedł do punktu zerowego, że ma:
„Zamęt w duszy - i nic więcej". Jest pusty od środka. Samotny mimo postawy Don Juana, rzekomych „przygód" („od pierzyny do

klucz od swego mieszkania. „Po prostu chcę, żebyś wiedział, że

pierzyny"). Samotny, jak i Ona.

Będziesz pewniejszy, kiedy przypomnisz sobie, że masz klucz w kie-

Gelman z głębokim znawstwem ludzkiej psychiki ukazuje jak
trudno wyjść naprzeciw drugiemu, zaufać mu, wyznać całą, bezwzględną prawdę, być

szczerym do końca.

Ta para odpycha

się

W zakończeniu „Ławeczki" kobieta wciska do ręki mężczyzny
jest dom, do którego możesz przyjść w każdej chwili. Może w ogóle
nie przyjdziesz ,ale będziesz przynajmniej czuł się bezpieczniej.

.„

szeni .
A przecież nie jest to zwykły, metalowy klucz. Ten klucz, to metafora naszego losu. Jest to bowiem klucz do domu -

tej m o r a I-

i przyciąga zarazem, nienawiść i pogarda ocierają się o potrzebę

n ej i d uch owej opok i -

zrozumienia i ciepła, zwykłego przytulenia głowy do ramienia te-

wiana we współczesnym świecie, w pospiesznej procedurze życia.

go drugiego. Kłamstwo graniczy ze szczerością, chojractwo ze sła

Klucz -

bością, rozpacz z nadzieją, humor ze łzami. Śmiejemy się, ale jest

która tak mocno została zach-

do duszy drugiego człowieka.

Ale czy tylko o tym jest ta sztuka? Czy tylko o tym, ie dwoje ludzi,
z bałaganem wewnętrznym, próbuje zbliżyć się do siebie -

i nie

potrafi, bo zbyt wiele jest w nich gorzkich doświadczeń, życiowych
zadrapań,

i nazbyt wiele -

szczerości? Może jest to -

zwłaszcza

w Nim -

zastanówmy się -

udawania i nie-

także rzecz o kłam

stwie szerzej pojętym, na które godzimy się tak łatwo, albo przymykamy na nie oczy, bo wiemy, że nie mamy innego wyboru, innej
alternatywy, skoro to kłamstwo zostało uznane niemal za rzecz
norma Iną i d o p r z y j ę c i a? Czyż zatem ów moment ,,szczerości" u bohatera nie jest tylko krótkotrwałym wytchnieniem, tylko
próbą złapania oddechu do kolejnej lawiny kłamstw, a ta ławecz

to śmiech, który ściska nam gardło. Smutną, bardzo smutną kome-

ka -

dią jest ta Gelmanowska „Ławeczka" !

już zawsze?

punktem, do którego trzeba będzie znów powrócić? I tak

Autor nakłada na swych bohaterów różne maski, a potem gwał

Sztukę Aleksandra Gelmana można rozpatrywać w wielu wa-

townie i bezlitośnie je zdziera, ukazując z niezwykłą precyzją i pe-

riantach ,ale bez względu na wybór jakiegokolwiek z nich, będzie

łnią ich charaktery. Ileż tu świetnych kwestii do wygrania przez

ona -

aktorów, ileż typowo Czechowowskich pauz, które mogą wypełnić

w jakim kierunku pożeglował ten mistrz „neoprodukcyjniaka" !

mimo komediowej konwencji -

gorzką życiową lekcją. Oto

sobą, własnymi odczuciami i doświadczeniami! Bo przecież jest

to znów sztuka o wielu z nas -

o naszej samotności, udręce, o

poszukiwaniu drugiego człowieka ,który zrozumie; także -

o przy-

bieraniu „drugiej twarzy", o ucieczce od własnej tożsamości od
której uciec nie sposób.
Popatrzmy na scenę: dwie białe ławeczki, wokół których krążą
bohaterowie sztuki, umieszczone są (inaczej niż u Gelmana) w pu-

Edward Pawlak

W REPERTUARZE
Kierownik techniczny

-

Marek MATUSZAK

Perukarnia

-

Czesława DOROSZKIEWICZ

Pracownia krawiecka damska

-

Joanna WŁODARCZYK

Pracownia krawiecka męska

-

Tomasz SIERCHUŁA

Pracownia tapicerskodekoracyjna

-

Jerzy SKRZYPCZAK

Pracownia ślusarska

-

Jan CZARNECKI

Prccownia modelatorska

-

Leszek ZIELINSKI

Pracownia reklamy

-

Irmina FELINSKA

Pracowni!b malarska

-

Jan WALKOWIAK

Elektryk

-

Lech Kl ELAN

Janusz Wiśniewski

PANOPTICUM 6 la MADAME
TUSSA UD

Janusz Wiśniewski

KONIEC EUROPY

Janusz Wiśniewski

MODLITWA CHOREGO PRZED
NOCĄ

Scenariusz
Jerzy Satanowski

MltOśC, CZYLI %YCIE, SMIERC
I ZMARTWYCHWSTANIE ZAŚPIEWA·
NE, WYPŁAKANE I W NIEBO WZIĘTE
PRZEZ EDWARDA STACHURĘ

Andrzej Maleszka

WIELKOLUDY

Antoni Czechow

TRZY SIOSTRY
DOM OTWARTY

Michał Bałucki
Bogusław

Brygadier sceny

-

Jerzy SWIT

Operator świateł

-

Krzysztof WASIELEWSKI

Akustyk

-

To masz KAMASA

Rekwizytor

-

Tomasz KOWALSKI

ZORZA

Schaeffer

SCENA NOWA
DZIEWICTWO

Witold Gombrowicz
Kierownik Biura Obsługi
Widzów

-

Bogumiła DZIERŻAK

Kierownik widowni

-

To masz STĘPKOWSKI

Opracowanie graficzne
programu

-

Grzegorz MARSZAŁEK

W PRZYGOTOWANIU
WESELE
DANCING

Stanisław Wyspiański

Jerzy Satanowski

Cena 50,- zł
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