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ZBIGNIEW RASZEWSKl: 

(„.) Zapolska była pierwszym od długiego cza
su dramatopisarzem polskim, który naprawdę 
wiedział, co się w Polsce dzieje. Zawdzięczała to 
właśnie karierze teatralnej. („.) Wobec braku 
szkolnictwa teatralnego przygotowanie do zawo
du aktorskiego polegało wtedy na występowaniu 
w teatrach „prowincjonalnych" i to nie tylko sta
łych, ale również wędrownych. Zapolska podjęła 
taką wędrówkę, wyjątkowo długq i pouczającą. 

(„.) Zapolska była również pierwszym od dłu
giego czasu dramatopisarzem polskim, który 
przedostał się do wewnątrz nieprzenikalnego 
świata teatru. Występując na wszystkich stałych 
scenach polskich poznała przede wszystkim jego 
rzeczywiste możliwości i potrzeby. Uzbrojona w 
takie doświadczenie, nie pisała książek, ale sce
nariusze, które aktorzy wyrywali jej nieraz spod 
ręki. („.) Do tak bliskiej i tok wszechstronnej 
z teatrem polskim współpracy doszedł przed niq 
jedynie - Wojciech Bogusłowski. 

(.„) Przeczytawszy w Poznaniu zawołanie tam
tejszego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Unuibus 
et rostro - „Dziobem i pazurami", natychmiast 
przyswoiła je sobie jako godło własnej działal
ności teatralnej. Lepszego nie mogła wybrać. 
Kompletna lista instytucji i osób, które przeko
nały się o tym na własnej skórze, byłaby 
ogromna. 

(„.) Zapolska była naturą wyjątkowo niezhar
monizowaną, skłóconą, pełną sprzeczności, toteż 
jej biograf może przytoczyć tyle dowodów jej 
bezinteresowności, ile znajdzie również na po
twierdzenie jej oczywistej spekulacji no nastro
jach widowni. Jest to jednak prawda, która nie 
zmienia faktu, że atmosferę naszego życia tea
tralnego po roku 1865 dopiero Zapolska dopro
wadziła do stanu wrzenia. Otóż z historii teatru 
wiadomo, że trwałą materię teatralną uzyskuje 
się dopiero w gorączce sporu, a najszlachetniej
sze kruszce nawet powyżej tej temperatury. 

ZBIGNIEW RASZEWSKI 
11 Zapolska - pisarka teatralna" 
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„.wydoje mi się, że dla ludzi nowszych czasów 
najbardziej interesujqcy jest mechanizm psycho
logiczny. Nasze chciwe władzy umysły nie zada
walajq się tym, że widzq, iż coś się odbywa, lecz 
chcq wiedzieć, jak to się dzieje. Chcemy właśnie 
widzieć nici, którymi poruszane sq postacie, me
chanizm akcji, badać podwójne dno szkatułki, 
wziqć do ręki magiczny pierścień, by znaleźć śla
dy spojenia, zajrzeć do kart, by odkryć, jak są 
znaczone. 

AUGUST STRINDBERG 

MANDRAGORA: 
„./ cóż? no pozór nic?„. trywialne, głupie nic. 
Tragedie? jakież? gdzie? Nie umarł przecież 
nikt! Nie pogrqżono wielkiej idei żadnej w grób, 
z przeznaczeniem nikt - nie wiódł herosów bój. 
A przecież z duszy mej - wyrwano krwawy szmat 

„.oddarto najgorszy strzęp. - Bo najstraszniej
sze zło. Nie zbrodnię, nie zawiść, nie mord. 
Oddarto większe zło. Głupotę ludzkich zjaw. 

„.Tragedią ludzi czworga - to było dusza moja 
- ta czqstka głupia duszy, która wzbudziła 
śmiech/... wasz śmiech. 
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KONRAD LORENTZ 

TAK ZWANE ZŁO 
WJĘ,'l 

Stanę teraz bez trwogi, 
gdy 1 tobą dłoń w dłoń 

Wiek mój wezwę do walki 

(Schiller „Don Carlos11
) 

(.„) Sposoby zachowania się, świadczące 
obiektywnie o istniejącej spójności, tworzą oso
biste powiązania, które będę krótko określał ter
minem więź. Wspólnotę spojoną taką więzią 
będziemy nazywać g r u p ą. Grupę zaś - okreś
la to, że spoiwem są tu reakcje, które jeden 
osobnik wyzwala w drugim, z tym, że w odróż
nieniu od społeczności bezosobistej - tutaj reak
cje zespalające są ściśle związane z i n d y w i
d u a I n o ś c i ą poszczególnych członków gru
py. („.) O s o b i s te w z a j e m n e ro z p o
z n a w a n ie się przez partnerów we wszyst
kich możliwych warunkach życiowych to podsta
wowe założenie tworzenia grupy. A zatem gru
pa nie polega wyłącznie na reakcjach wrodzo
ny~h. Rozpoznawanie partnera jest umiejętnością, 
ktorej trzeba oczywiście nabyć indywidualnie. (.„) 
Pierwotną formę więzi osobistej i powstania gru
py stanowi na pewno spójnia pary db aj ą ce j 
w s p ó I n i e o s we po t o m s two. Z takie
go związku - jak wiadomo - powstaje rodzina, 
ale powiązania, o których tu będzie mowa, majq 
charakter znacznie bardziej specyficzny. Opisze
my, jak powstają one u pielęgnic, ryb stanowią
cych tok wdzięczny przedmiot pouczających 
obserwacji. 

Kiedy śledzimy procesy wiodące do dobrania 
się różnopłciowych par, nieuchronnie popadamy 
przy tym w stan zdenerwowania i niepokoju wi
dząc, jak strasznie przyszli małżonkowie są na 
siebie źli. Wciąż na nowo wybuchają między ni
mi niemal poważne starcia i niebezpieczna ża
giew popędu agresji zostaje z trudem tylko w 



tym stopniu przygaszona, że nie dochodzi wręcz 
do walki na śmierć i życie. W warunkach natu
ralnych przyzwyczajenie przyczynia się w dużym 
stopniu do uniknięcia wybuchu walki. Kojarzenie 
por odbywa się wówczas tak, że jedna z ryb, 
zwykle jest to samiec - przy osiągnięciu dojrza
łości płciowej zajmuje rewir i wygania z niego 
wszystkie inne. Gdy następnie któraś samica 
objawi chęć połączenia się w parę, zbliża się 
ostrożnie do posiadacza rewiru. Jeśli uzna sam
czyka za hierarchicznie nadrzędnego, na jego 
początkowe naprawdę poważnie przedsiębra
ne otoki, będzie odpowiada/o drożeniem się, któ
re - jak wiemy - złożone jest z elementów za
chowania wywodzących się częściowo z popędu 
seksualnego a częściowo z popędu ucieczki. 
Gdyby samiec, pomimo tych gestów, działających 
wyraźnie hamująco no jego agresywność, zacho
wał nadal postawę napastliwą, samico może na 
krótki czas oddalić się z jego rewiru. Prędzej czy 
później jednak powraca doń. I powtarza się to 
tok długo, aż oboje przywykną tok dalece do 
swojej obecności, że podniety wyzwalające agre
sję, które partner nieuchronnie emanuje, znacz
nie stracą na sile. 

(„.) Gdy skojarzenie pary odbyło się, u samca 
coraz silniej na plan pierwszy występują seksual
ne sposoby zachowania się. Zachowanie to na
biera cech intensywności, choć rów n o cze ś
n i e n i e z a n i k aj q g e st y w y r a i o j q
c e n o strój ag res y w n y. Natomiast po
czątkowa gotowość do ucieczki i „uniżoność" 
samicy zanika. Ruchy wyrażające strach lub chęć 
ucieczki przemijają u niej w miarę utrwalania 
się współżycia pary. Gesty uniżoności wykonuje 
jeszcze i później, ale tylko w bardzo rzadkich 
przypadkach, gdy pomiędzy starym małżeństwem 
wybucha kłótnia! Uniżono i tak na początku 
bojaźliwa samiczka wraz ze strachem przed swym 
samczykiem traci także wszelkie zahamowania 
w objawianiu swego agresywnego zachowania 
się. Jej poprzednio nieśmiałość nagle się kończ)! 
- wielka i bezczelna stoi z rozpostartymi plet
wami pośrodku rewiru swego małżonka w posta
wie imponującej, strojna we wspaniałą szatę. Sa
miec wpada w złość, sytuacja bowiem bodźcowa 
zawiera w sobie wszystko, co z naszej onallzy 
podniet znamy jako kluczowe podniety wyzwa
lające walkę. A zatem małżonek rzuca się ku 
swojej polowicy i przez ułomek sekundy wydaje 
się, że już ją zmiażdży - i wtedy dzieje się to, 

co skłoniło mnie do napisania tej książki. Samiec 
nie zatrzymuje się w swych pogróżkach, bqdz 
też zatrzymuje się tylko na nieomal nieuchwyt
ny moment - zresztą nie mógłby nawet się za
trzymać, tok bardzo jest rozjuszony. I rzeczywiś
cie przechodzi do wściekłego ataku, ale.„ n ie 
n a s w o j q m a I ż o n k ę, k o ł o k t ó r e j 
p r u j e b I i z i u t k o, l e c z n a i n n e g o 
wsp ó I p I e m i eń co. W naturalnych warun
kach jest nim mieszkaniec sąsiedniego rewiru l 

(„.) Więź osobista narodziło się w trakcie wiel
kiego powstawania, niewątpliwie w takiej chwi
li dziejowej, gdy wśród zwierząt ag res y w
n y c h powstała konieczność współdziałania 
dwóch lub więcej osobników dla osiągnięcia ja
kiegoś celu związanego z zachowaniem gatun
ku. Więź osobista, miłość, częstokroć rozwinęła 
się niewątpliwie z o g re s j i wewnątrzgatunko
wej a w wielu znanych przypadkach - w dro
dze rytualizacji nowoukierunkowanego otoku 
bądź grożenia . Ponieważ rytuały powstałe w ten 
sposób z w i ą z o n e s q z o s o b q p a r t n e
r a i ponieważ stajq się one potrzebą, jako 
usamodzielnione czynności instynktowne - po
wodują to, że obecność partnera staje się rów
nież niezbędną potrzebą, o on sam „z wie r z ę
c iem mającym walor domu rodzin
nego". Agresjo wewnątrzgatunkowa jest st a r
s z a o całe miliony lat od osobistej przyjaźni 
i miłości. Na pewno na przestrzeni długich 
epok historii ziemi istniały zwierzęta, które byly 
wyjątkowo zie i agresywne. Prawie wszystkie ga
dy, jakie dzisiaj znamy, sq właśnie takie i trud
no pr1ypuścić, aby te, co żyły w czasach przed
historycznych, były mniej agresywne. Ale więź 
osobistą spotykamy tylko u ryb kościstych, pta
ków i ssaków, a więc u grup, z których żadna nie 
występuje przed późnym średniowieczem historii 
ziemi. 

Istnieje więc agresja wewnątrzgatunkowa bez 
swojego kontrpartnera, którym jest miłość, ole 
n ie is t n ie je - odwrotnie - mi I ość be z 
agresji. 

N ie n a wiś ć, ta brzydka mała siostra mi
łości, jest mechanizmem zachowania się, który 
pojęciowo należy ostro odgraniczyć od agresji 
wewnątrzgatunkowej. W odróżnieniu od zwykłej 
agresywności nienawiść jest skierowana przeciw
ko j e d n o st ce, tok jak i miłość, której ist
nienie jest prawdopodobnie warunkiem jej po
wstania. 

(d.c. na str. 8) 



(c.d. ze str. 6) 

(.„) To co w tym rozdziale powiedzieliśmy, nie
chaj będzie poważną przestrogą dla ludzi w so
bie zbytnio zadufanych. U zwierzęcia nie należą
cego nawet do uprzywilejowanej klasy ssaków 
nauko odkryło mechanizm zachowania się, który 
wiąże ze sobą osobniki na całe życie, który stał 
się najsilniejszym motorem opanowującym wszyst
kie czynności, który zdolny jest przezwyciężyć 
wszystkie „zwierzęce" popędy, jak głód, seks, 
agresję i strach, który decyduje o formie porząd
ku społecznego, charakterystycznego dla gatun
ku. We wszystkich swoich elementach więź ta 
jest analogiczna do objawów i doznań, jakie 
u ludzi idą w parze z uczuciami miłości i przy
jaźni w ich najczystszej i najszlachetniejszej po
staci. 

Konrad Lorentz 
„Tak zwane zło" 
Biblioteka Myśli Współczesnej, 
PIW 1972 
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