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teraz, że zna się nie tylko na zagadnie
niach produkcji, pokazał, że nie obce są 
mu również problemy egzystencjalne. Co 
prawda, również i tu pojawia się praca, 
ale w charakterze fatum, przyczyny ludz
kiego nieszczęścia. W tej kameralnej sztu
ce, rozgrywającej się w sypialni, występu
ją tylko dwie osoby: Natasza i Andriej 
Gołubiewowie, ludzie dobrze sytuowani, 
tkwiący po uszy w klikach, dla dostatku 
materialnego gotowi poświęcić nawet 
własną godność. Poznajemy ich, gdy mu
szą zapłacić za swoją moralną ambiwalen
cję cenę straszliwą - kalectwem syna 
zawinionym przez Andrieja - kierowni
ka budowy, którego dążenie do wykona
nia za wszelką cenę zagrożonego planu 
stało się przyczyną groźnego wypadku. 

W Ławeczce, najnowszym utworze Gel
mana, całkowicie cichną już dzwonki 
dźwigów, łoskot spychaczy i turkot kopa
rek. Daleko też jesteśmy od dyrektQrskich 
gabinetów czy sal zebrań. Pisarz wzrusza 
nas kameralną opowieścią o przypadko
wym spotkaniu dwojga prostych ludzi 
w parku, gdzie spędzą wspólnie kilka go
dzin piątkowego wieczoru przed wolną 
sobotą. Wiera - rozwódka z dzieckiem, 
pracuje jako „kontroler produkcji nr 9" 
w zakładzie pończoszniczym. On - męż-

czyzna po czterdziestce, według doku
mentów jest kierowcą autobusu na liniach 
podmiejskich. Stan cywilny - prawdopo
dobnie dwukrotnie żonaty, ojciec dwóch 
synów. Widzieli się oni tu już rok temu. 
Mężczyzna nawet złożył Wierze wizytę, 
ale w środku nocy „ulotnił się'', czego 
teraz ona nie może mu wybaczyć. Są osa
motnieni, pełni kompleksów. Pustkę jało
wej, szarej codzienności próbują zabić 

emocjami parkowych romansów „od świę
ta", w których bardziej chyba chodzi 
o kontakt z drugim człowiekiem, niż 

o erotyczną przygodę. Niestety, tyle 
w nich goryczy i rozczarowania, że nie są 
w stanie przełamać bariery nieufności. 

Banalność swojej egzystencji rek~mpensu
ją sobie fantazjowaniem. Ich dialog pełen 
jest mistyfikacji, kłamstwa i ... prawdy. 
Prawdy o ludzkim zagubieniu. Agresywni 
i liryczni, okrutni i bezradni, zmęczeni 
i poobijani przez los tęsknią za innym, 
lepszym, ciekawszym życiem. Jak bohate
rowie Czechowa, do którego w Ławeczce 
nawiązuje Gelman, kiedyś odnowiciel 
dramaturgii produkcyjnej, dziś wytrawny 
znawca dusz, malarz psychologicznych 
półcieni, poeta snujący refleksję o życiu. 

Jerzy Jasi1iski 
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Aleksander Gelman (ur 1933 r.), popu
larny radziecki dramatopisarz i scenarzy
sta filmowy, wkroczył do teatru już jako 
człowiek dojrzały. W 1975 r. w T. Wiel
kim im. Gorkiego w Leningradzie odbyła 
się prapremiera jego pierwszego dramatu 
pt. Protokół pewnego zebrania partyjnego. 
Akcja Protokołu toczyła się w sali komite
tu zakładowego partii podczas kilkugo
dzinnego zebrania egzekutywy zwołanego 
z powodu odmowy przyjęcia przez jedną 
z brygad produkcyjnych premii za wyko
nanie zaniżonego planu tuszującego złą 

organizację pracy i błędy w zarządzaniu 
na szczeblu kierowniczym. Problem ujaw
niania nieprawidłowości gospodarczych 
przez szeregowych robotników kontynuo
wał również następny utwór Gelmana 
Sprzężenie zwrotne, który po raz pierwszy 
został zrealizowany w 1977 r. przez Olega 
Jefremowa w moskiewskim MChAT-cie, 
gdzie w głównych rolach działaczy partyj
nych wystąpili Innokentij Smoktunowski 
i Aleksander Popow. 

Impulsem do powstania wspomnianych 
„produkcyjniaków" Gelmana było nieza-

dowolenie ze stopnia moralności w świe
cie pracy. Analizując „współzależność 

ekonomiki i moralności", wzywały one do 
walki z tymi, którzy „przekraczają normy 
sumienia, prawdy i uczciwości". Z uzna
niem podkreślano ich aktualność, chwalo
no fachową konstrukcję. 
Prawdą jest, że Gelman burzył stereoty

py tematu produkcyjnego, który w jego 
ujęciu zyskiwał walor atrakcyjności. Jed
nak społeczno-ekonomiczna publicy.styka 
wczesnych sztuk Gelmana wpływała na 
jednowymiarowość ról: osobowość posta
ci była ukazana wyłącznie w sferze pracy. 
Ale już następną sztukę My, niżej podpi
sani zdominowała barwna sylwetka kon
formisty Szyndina, który nie ukrywał: 

„Muszę być czyimś cieniem. Sam niczego 
nie dokonam. Gotów jestem służyć na 
posyłki komukolwiek - a to umiem re bić 
i lubię robić". Szyndinowi partnerowała 
jego żona, zaś intryga ukazująca machi
nacje wokół przekazania do użytku spar
taczonego kombinatu piekarniczego zos
tała wzbogacona w motyw rodziny zagro
żonej zawodowymi uwikłaniami główne
go bohatera. Konflikt pomiędzy małżon
kami, tu jeszcze nieśmiało sygnalizowany, 
stał się wiodącym tematem dramatu Sa
mi, ze wszystkimi. Gelman udowodnił 
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