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Oleg Jefremow 

NOW A SZTUKA GELMANA 
Temu, kto zapragnie przeczytać sztukę Gelmana nie jest potrzebna 

dodatkowa rekomendacja. Aleksander Gelman wystawiany jest obficie, 
jego nazwisko związane jest tak mocno z nurtem dramaturgii socjalnej 
minionego dziesięciolecia , że czytelnik zasiadający do lektury może nawet 
pomyśleć: „No, jeszcze jeden produkcyjniak. Poprzedni dramat rozgry
wał się na budowie, potem w pociągu , potem w pokoju a teraz doszło 

do ławeczki" . Upraszam jednak czytelnika by zbytnio się nie spieszył . 

Sztuka nie ma żadnego związku z produkcją , nie ma w niej nawet aluzji 
do stosunków i sił wytwórczych ani do problemów z tym związanych -
co nie znaczy, by Gelman przestał być wiemy sobie. Przy całej para
doksalności tematu, przy perypetiach mogących przyprawić o zawrót 
głowy, przy podjęciu tzw. „odwiecznego" problemu - Gelman zachował 
to - co dla niego najbardziej charakterystyczne. Krótko mówiąc: napisał 
sztukę o miłości, lecz pozostał artystą myślącym kategoriami socjalnymi. 
I nie potrafiącym myśleć inaczej. Powiedziałbym nawet, że ta sztuka 
o mężczyźnie i kobiecie, którzy spotkali siĘ w parku kultury i odpoczyn
ku jest jedną z najpoważniejszych sztuk dramatopisarza. Oto dlaczego 
Gelman brał wcześniej na warsztat tematy i konflikty, w których 
„socjalność" dostrzegalna była gołym okiem, w1·ęcz krzyczała z każdego 
monologu i z dialogów dyskutujących bohaterów. Są jednakże takie sfe
ry życia, takie zakątki duszy w których trudno dostrzec i ujawnić treści 
i determinanty społeczne . W nowej sztuce Gelmana pod trywialnymi 
treściami „przypadkowego romansu" ujawniają się takie charaktery, 
w takich socjalnych uwikłaniach, które możliwe są tylko w naszym cza
sie, w żadnym innym. Banalne, bliskie parodii sytuacje ujawniają takie 
napięcia i taki serdeczny ból, jakiego dotąd w sztukach Gelmana nie spo
tykaliśmy. W sytuacjach między mężczyzną a kobietą przejawia się -
w stopniu najwyższym i ostatecznym - to co nazywamy „miarą ludz
kości w człowieku". O tym mówiono już dawno. O miarze pierwiastka 
ludzkiego w nas samych, o tym jak trudno to „ludzkie" dochodzi w nas 
do głosu jest nowa sztuka Gelmana. 

Trudno tę tezę udowodnić na jednej stronicy. Ale dla takiego dowo
du reżyser ma inne środki i inną przestrzeń - teatr. Mam nadzieję, i ż 
tam bQdziemy kontynuować tę rozmowę. 

Oleg Jefremow - Główny Reżyser MChaT-u. 
Kwartalnik „Sowriemiennaja dramaturgija" 
tlum. B.U. 
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