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Aleksander Gelman 

jest jednym z najbardziej znanych dramaturgów i scenarzystów filmowych starszego pokolenia. 
Urodzi/ się 25 X 1933 w Moldawii. jako ośmioletni eh/opiec znalazł się w getcie żydowskim na 
Ukrainie, gdzie straci/ calą niemal rodzinę. Po wojnie wykonywa/ różne zawody, byt ślusarzem, 
tokarzem, zawodowym oficerem, dziennikarzem, wspólpracowal z.filmem. Po 1970 roku zajął się 
wyłącznie twórczością literacką. 

Zdo~yl uznanie głównie jako autor publicystycznych dramatów. „Protokół pewnego zebrania" 
(1974), „Sprzężenie zwrotne" (1976), „My, niżej podpisani" (1979), „Sami ze wszystkimi" (1982) 
grane ~yly nie tylko w krajach by/ego bloku socjalis~ycznego, ale także w USA, Francji, Anglii, 
Grecji, Szwecji, Finlandii, Syrii, Turcji. Wkrótce po napisaniu „Ławeczki" (1984) sztukę tę 

wystawiły m. in. teatry w Chinach, Japonii, Austrii, Berlinie Zachodnim. 
Znana również polskim widzom „Ławeczka" stanowi prze/om w twórczości Gelmana. 

Problematyka produkcyjna, z którą dramaturg był kojarzony w latach siedemdziesiątych, 

ustępuje miejsca problemom egzystencjalnym. Zagadnienia organizacji, zarządzania, ekonomii 
zastępuje pe/na ciepta, kameralna opowieść o losach dwojga ludzi - jedna z najciekawszych 
i najważniejszych w całym dorobku artystycznym autora. 

O ewolucji poglądów i twórczości Aleksandra Gelmana pisała j. Godlewska: „ Od sp r a wy do 
wewnętrznej biografii pojedynczej postaci. Od bezkompromisowego żądania prawdy, poprzez 
ukazywanie potrzeby nieprawdy na co dzień, do kłamstwa jako stylu prywatnego życia. 
Od braku myśli i emocji ze sp r a w ą nie związanych, poprzez uczucia zbrukane jej brutalnymi 
wymaganiami; aż do pozbawionego egoizmu ciep/a i pragnienia czyjejkolwiek bliskości, bez 
wymieniania ceny. {. .. ] Zaczyna/o się od bezkompromisowych żądań, ~ zmieniać świat - doszto 
do nieśmiałej propozycji: a może by tak najpierw bez poczucia wyższości przyjąć ludzi, jakimi 
są?" 

Lunetę, przez którą Gelman ogląda! niegdyś świat, dostrzegając jedynie wielkie, ogólne 
problemy, zamienił na mikroskop. Ta zmiana perspektywy widzenia, podobnie jak w przypadku 
wielu innych twórców, również tym razem okazała się decyzją niezwykle trafną artystycznie. 
„Ławeczka" na trwale ugruntowała pozycję Gelmana we współczesnym dramacie psychologiczno
obyczajowym. 



Niepotrzebna jest informacja, jak naprawdę ma na imię jura-Kola-Aleksy-Fiedia, gdzie pracuje, ile ma 
dzieci i żon. jest mężczyzną - poplątanym wewnętrznie, pożądającym i stałości, i odmiany, uczuć, banvy. 
Wystarczy. jest też kobieta - która nie musi wcale zwierzać się ze swej samotności, bo widać to po niej od 
razu„. 

W „Ławeczce " Gelman ukazuje proces wzajemnego kształtowania się prywatnych osób. Wierę poznajemy 
jako zglodnia(ą poszukiwaczkę mężczyzny: na noc, a jeszcze lepiej - na małżeństwo; Fiodora zaś jako 
polującego na fatwą przygodę. Kolejne stadia flirtu, nieufności, agresji doprowadzają do metanwrfozy 
bohaterów. On już nie zwodzi, nie obiecuje ~yle czego, ale uczciwie, do samoupokorzenia, obnaża swoje 
małe, biedne życie. Ona z gorączkowej łowczyni przeobraża się w smutną kobietę, która ofiaruje siebie, 
bez żądania gwarancji, komuś, kto ją podle oszukiwał, ale kto jest równie jak ona nieszczęśliwy. 

Wiera daje Fiodorowi klucz: „Po prostu chcę, żebyś wiedział, że jest dom, do którego możesz przyjść 
w każdej chwili. Może w ogóle nie przyjdziesz, ale będziesz przynajmniej czul się bezpieczniej". 
Postanawia zaufać takiemu, jaki jest, rezygnuje z przyjętego powszechnie zwyczaju ciągłego 

wychowywania wszystkich dookoła. 
I Gelman rezygnuje z wymagania od swych bohaterów, by stali się postaciami na spiżową miarę. 

Rezygnuje z demaskowania ich-bo i co tu demaskować: cierpienie, zagubienie?[. .. ] Mówi niemal wprost, 
że to sami bohaterowie muszą znaleźć w sobie potrzebę godności, przeświadczenie o sensie 
i nieodzowności zmian. 

J. Godlewska, Gelman: prLed i po fajrancie, „Dialog" 1987 

„Są w człowieku takie sfery życia emocjonalnego, do których bardzo trudno dotrzeć - pisał Oleg 
jefremow, reżyser prapremiery ·Ławeczki• . - Tam on osądza sam siebie, tam znajduje się sam na sam 
ze sobą ". Gebnan próbuje właśnie do owych uk1ytych pokladów duszy czlowieka dotrzeć, tam szuka 
motywów jego działań i zachowań. 

Prosta fa bu la jest tylko pretekstem do zaprezentowania wielu prawd o człowieku. Momentami 
groteskowe sytuacje, w których funkcjonują bohaterowie, mają }akry podwójny sens. W miarę rozwoju 
zdarzeń owo drugie dno ujawnia się w całej swej okazałości, tworząc w ten sposób sensy naddane utworu. 
W „Ławeczce " Gelman okazał się świetnym znawcą psychiki ludzkiej, stworzył postacie pelnokrwiste, 
z bogatym życiem wewnętrznym. 

W. Pilar, Współczesna dramaturgia rosyjska 
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Przedstawienie zostalo zrealizowane przy wspóludziale Stowarzyszenia „Dialog" oraz Teatru Impresaryjnego w G111dziqdzu. 



Aleksander Gelman 
o dramacie, teatrze i filmie 

Czym można wytłumaczyć fakt, że po napisaniu 
sztuk „produkcyjnych" napisał Pan szwkę o m iłości? 

Mnie samego to nie dziwi, chociaż mogę 
zrozumieć także tych, dla któ1ych „ Ławeczka " 
wyda się w mojej twórczości zwrotem. jest to 
opowiadanie o mężczyźnie i kobiecie, któ1ych życie 
osobiste, jak w takich wypadkach przyjęto określać, 
nie ulożylo się. Bohaterowie sztuki są dalecy od 
doskonałości, ale opowiada/em o ich niewesotvm 
życiu, żywiąc szacunek i dla Niej; i dla Niego. 
Szacunek dla człowieka nie oznacza wcale 
upiększania jego oblicza. 

Wiele się mówi i dyskuruje o obrazie bohatera 
porrzebnego dzisiejszemu tearrowi. Jaki jest Pański 
punkt widzenia? 

Po prostu człowiek skomplikowany, pełen 
przeciwieiistw, taki, jakim jest większość z nas. 
Ucząc się żyć, mądrzejemy, stykając się przecież 

nie tylko z dobrem, ale także ze ziem. Ważne są 
i lekcje osiągania przez człowieka moralnych 
wysokości, i lekcje błędów, upadków, czasem 
trudnych do usprawiedliwienia. 

Spektakle „pracują" w du.szach ludzi razem 
i jednocześnie z ~ymi „ wątkami", które każdy z nas 
przeżywa we własnym życiu. Właśnie to, moim 
zdaniem, należy uwzględniać, kiedy się mówi 
o bohaterze. Inaczej życie na scenie okaże się 
dalekie od realnego i wówczas widz wyjdzie 
z teatru wzruszając obojętnie ramionami. 

Dla mnie zawsze ważny jest nie tylko bohater 
sceniczny, ale nie mniej ważne jest to, co on 
odkrywa w życiu poprzez swoją walkę, jakie 
zjawiska i procesy „wyciąga" przed nasze 

spojrzenia. Bohater jest wtedy ceniony, kiedy 
głęboko „kopie" w życiu, kiedy jego oceny ludzi 
i wydarze1i do głębi przenikają, kiedy zrywa maski 
ze zła, lub z tego, co inni usiłują ukiyć. Scena 
powinna naświetlać tajemnice tworzenia dobra 
i z/a. Ważne jest także, aby bohater głębiej 
poznawał samego siebie, odkrył w samym sobie 
przeciwie1istwa, aby się doskonali!. W dobrej sztuce 
walka zawsze toczy się na dwóch frontach.· między 
osobami na scenie i w duszy każdej z nich. 

Teatr nie powinien się narzucać z pouczaniem, 
z wnioskami, a stwarzać możliwość, aby widz sam 
się zastanowi! nad tym, co słyszy i widzi na scenie. 
!, oczywiście, teatr mu.si być zawsze ciekawy, 
przyciągający. 

Nie obawia się Pan np. , że osrrość wypowiedzi 
może pewnego dnia postawić Pana poza teatrem' 

Podejdźmy do tego inaczej. Otóż brak ostrości, 
kapitulanctwo może człowieka pozostawić na 
marginesie życia. Więc lepiej już znaleźć się poza 
teatrem niż poza życiem. 

Problemy, które wymagają rozwiązania, są na 
~yle poważne, że milczeć nie wolno. Owszem, nawet 
gdy zdecydujesz się na mówienie, nie zawsze cię 
u.słyszą, czy zrozumieją. Ale wtedy jest przynajmniej 
nadzieja na zrozumienie. I przeświadczenie, 
że zrobiłeś to, co mogłeś: powiedziałeś. 

Czy teatr odpowiada Panu bardziej niż film? 

Wolę teatr, który jest, że tak powiem, bardziej 
żyu..y. W czasie prób można coś poprawić, zmienić, 

później, gdy przedstawienie ruszy, jakoś wiąże ono 
wszystkich ze sobą. Można zaprzyjaźnić się 
z reżyserem, z aktorami„. A film jest taki 
pozaprzestrzenny: dziś grupa zdjęciowa tu, a jutro 
tam, pojutrze - w ogóle się rozsypuje. W filmie 
związki międzyludzkie szybko ulegają zerwaniu, 

a w teatrze trwają. Teatr jest po prostu bardziej 
ludzki. Tu można przyzwyczaić się do ludzi, jest 
z kim porozmawiać, poradzić się, wspólnie 
przeżywać radości i niepowodzenia. 

(/i·agme111v W)>tviadów z A. Gelmanem) 
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BIG Bank GDAŃSKI SA 

Glówny sponsor Teatru Polskiego w Szczecinie oferuje: 

tt' ATRAKCYJNE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Lokaty terminowe - bardzo atrakcyjnie oprocentowane . 
Okres lokaty od trzech dni do trzech lat. 

Bony lokacyjne - płatne na każde żądanie. Oprocentowanie rośnie progresywnie 
w stosunku do okresu przetrzymywania bonu. 

Lokaty dewizowe - różnorodne terminy (już od 1 miesiąca) 
oraz wysokie oprocentowanie - to główne atrybuty lokat dewizowych 
w BIG Banku Gdańskim SA. 

./ RÓŻNORODNE FORMY FINANSOWANIA DZIAłALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

./KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

./ KARIT PłATNICZE BIG VISA Business Card 

./ DORADZTWO FINANSOWE 

./ USŁUGI DOMU MAKLERSKIEGO 

BIG Bank Gdański SA to bank: 
~ Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

le zb1orow 
Działu Dokumentac·i 

ZG ZASP 

BIG Bank Gdański S.A. O/Szczecin, Pl. Rodła 9, I i IV p , ({) 595-396, 595-375 
Wydział Zamiejscowy- ul. Sołtana 1, 72-601 Świnoujście, 
({) (0-97) 321-6133, 321-6104 

Dom Maklerski -Pl. Rodła 9, VI p , ({) 595-563, 595-565 


