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Sezon Artystyczny 
1998-1999 

Dyrektor Naczelny - Dariusz Barton 
Kierownik Artystyczny - Antoni Baniukiewicz 

Eugene Ionesco urodził się w 1912 roku w Slatinie w Rumunii, jego 
matka była Francuzką. Dzieciństwo spędził we Francji, w 1925 roku wrócił do Ru
munii i ukończył studia na uniwersytecie w Bukareszcie, potem był nauczycielem 
francuskiego w jednym z bukaresztańskich liceów. W 1938 roku otrzymał stypen
dium, by przygotować w Paryżu doktorat. Z doktoratu zrezygnował, ale na stałe 
zamieszkał we Francji. - Czułem się i nadal czuję Francuzem - mówił po latach. -
Rumunia była dla mnie krajem równie dalekim i egzotycznym jak Tajlandia, Kam
bodża czy Hongkong. 

W 1949 roku napisał swoją pierwszą sztukę - „ Łysą śpiewaczkę". Sztuka wysta
wiona rok później zrobiła jednak klapę, podobny los spotkał „Lekcję" i „Krzesła ". 
Sukces odniosły dopiero inscenizacje kolejnych sztuk- „Ofiar obowiązku" i „Ama
deusza", wtedy z powodzeniem zaczęto grywać też te pierwsze. Począwszy od 
1954 roku Ionesco zaczął zyskiwać coraz większe uznanie we Francji, często gry
wano go też za granicą . W jednym z teatrów Dzielnicy Łacińskiej w Paryżu „Lek
cja" i „ Łysa śpiewaczka " były grane nieprzerwanie przez ponad 30 lat, a liczba 
przedstawień przekroczyła 11 tysięcy. 

20 lat po tym, jak jego pierwsze sztuki wywoływały skandale - w 1970 roku 
został członkiem Akademii Francuskiej. 

W Polsce w 1956 roku po raz pierwszy wystawiono „Krzesła ", a rok później 
„ Łysą śpiewaczkę". Ionesco kilkakrotnie miał zamiar odwiedzić Polskę, ale wizy
cie zaplanowanej na początek 1982 roku przeszkodził stan wojenny, potem nie 
pozwoliła na to choroba. W 1992 roku, w wieku 80 lat przyjął w swoim mieszka
niu w Paryżu doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zmarł 
w 1994 roku. 

Dramaty: „Łysa śpiewaczka ", „Lekcja", „Krzesła '', „Ofiary obowiązku ", „Amadeusz albo jak się 

go pozbyć", „Kubuś, czyli uległość '', „Przyszłość w jaju albo Różnych ma Pan Bóg stołowników", 

„Improwizacja", „Nowy lokator", „Morderca nie do wynajęcia ", „Nosorożec ", „Pieszo w powie

trzu", „Król umiera, czyli Ceremonie~ „ Głód i pragnienie ", „Gra w zabijanego '', „Macbett", "Nie

porównany bałagan ", „Mężczyzna z walizkami". 



DZIENNICZEK UCZNIA- KORESPONDENCJA Z RODZICAMI -- „, UWAGI 

W gorsecie faktów 
Prawda czuje się zniewolona; 
W stroju poezji 
Porusza się lekko i swobodnie 

Spośród wszystkich gatunków literackich, a może nawet wszystkich ga
łęzi sztuki, teatr jest najbardziej konserwatywny. W istocie istnieje on tyl
ko dzięki aprobacie, a zwłaszcza obecności publiczności. Publiczność zaś 
- jak również spora część krytyków teatralnych - z rezerwą odnosi się do 
innowacji dramatycznych, uważając je za dziwactwa, i potrzebuje mniej 
lub więcej czasu, by się do nich przyzwyczaić i zaakceptować. 

;z?~~ 

Na przedstawieniach moich pierwszych sztuk wcale nie krzyczano, 
że są skandaliczne. Z tego prostego powodu, że nie miały one publicz
ności. Pobiłem nawet rekord: pewnego wieczoru przyszło czterech 
widzów, w dodatku jednym z nich była moja żona. 

Teatr Ionesco powinien się nazywać antyteatrem w stosunku do 
utartych koncepcji sztuki dramatycznej . Antyteatr jest przede wszyst
kim antyrealistyczny, antyfabularny, antyracjonalny. Nie jest imitacją, 
lecz stanowi jakieś załamanie rzeczywistości. Rzeczywistość tę stara 
się wyrażać nie w formie względnej i przypadkowej, lecz uniwersal
nej i trwalej. Poza tym antyteatr nie przedstawia zorganizowanego 
świata w rodzaju świata Kartezjusza lub wieku Ludwika XIV, ale irra
cjonalny świat ery atomowej. 

Kiedy na moje przedstawienia zaczęło przychodzić więcej ludzi, 
wykrzykiwano o skandalu. Widzowie domagali się zwrotu pieniędzy 
za bilety. Czekali przy wyjściu na aktorów, żeby ich zlinczować, a ci 
nieszczęśnicy uciekali co sił w nogach wyjściami awaryjnymi. Uwa
żano moje sztuki za absurdalne, gdy tymczasem absurdalni są moi bo
haterowie. Nigdy nie robiłem nic innego, tylko przyglądałem się, jak 
żyją ludzie wokół mnie. 

Dla Ionesco świat jest niezmiennie absurdalny, ponieważ nie ma w 
nim żadnego ustalonego porządku rzeczy, żadnej konsekwentnej logi
ki losu człowieka, żadnej uniwersalnej konwencji i doskonalej ideolo
gii. W tej sytuacji poszukiwanie sensu istnienia, głębi duchowych, 
swej drogi w życiu powinno być najistotniejszym działaniem człowieka. 

;z?~~ 

DZIENNICZEK UCZNIA- KORESPONDENCJA Z RODZICAMI 

DATA UWAGI 

Czego mi brakuje, to absolutu . jestem w trakcie poszukiwan1a 
tego, co Mircea Eliade nazywał: sacrum, to znaczy rzeczyw1stośc1. 
Ola mnie realizm nie jest rzeczywistością. Czym jest zresztą rzeczy
wistość? Żaden uczony nie może tego wyrazić w sposób zadowalają
cy i wiarygodny. Nie znaleźliśmy jeszcze podstawy materii, a realizm 
jest jedynie szkolą literacką, dużo bardzi~j fałszywą niż św1.at wy
obraźni. Pisarz realistyczny służy bowiem 1ak1e1ś sprawie, a więc 1est 
tendencyjny, nieuczciwy silą rzeczy. Wyobraźnia, ona nie oszukuje. 
Poeta nie kłamie, lecz zmyśla . Wyobraźnia niesie ze sobą rzeczy, któ
re pochodzą z głębi nieświadomości: obrazy, symbole, znaki, które 
według mnie zbliżają najbardziej do rzeczywistości. 

&?-

Według Ionesco język nie pozwala nam na porozumiewanie się, a 
tym bardziej na łączność duchową z bliźni'.11i . ~u.stka te.go. języka , 
jego brak wewnętrznej spójności ukazują n1cośc 1stn1en1a 1 zadaią 
kłam poglądom logicznego umysłu. Toteż dramatopisarz ma. tenden
cję do podkopywania i ośmieszania języka. Dla Ionesco język .to 
zbiór sklerotyczny, skamieniały, przeżarty aż do kośc1. Ukazuje nie
obecność życia wewnętrznego, mechaniczność codzienności,. czło
wieka zatopionego w środowisku społecznym, nie mogącego niczym 
się odeń odróżnić. 

Słowa oszukują, obrazy nigdy. Żałuję, że odkryłem malarstwo tak 
późno, malarstwo to sztuka ciszy. 

Antyteatr nie jest tylko i wyłącznie destrukcyjny. Bu?uje takż: na 
tym, co zburzył. Jeżeli chodzi o jego aspekt pozytywny, jest on w isto
cie obrazem doli ludzkiej, a zwłaszcza niepokojów 1 rozterek czło
wieka zmagającego się z absurdalnością świata, który nie może za
dowolić jego najgłębszych pragnień ani odpowiedzieć na dręczące 
go pytania. 

Czemu boisz się śmierci? - pyta mnie 8. To problem indywiduali
styczny i małostkowy. Rzeczywiście, człowiek jest malostkowy:.pro
blem śmierci jest problemem człowieka . Krowa nie myśli o śm1erc1. 
Krowa nie jest małostkowa. 

PODPIS 



DATA UWAGI 

Antyteatr w swoisty sposób dozuje komizm i tragizm. W świecie, z któ
rego wygnana została wszelka doskonałość, nie może istnieć w stanie 
czystym ani tragedia, ani komedia: komizm jest tragiczny i na odwrót. Isto
ta ludzka jest zarazem śmieszna i godna pożałowania . Świat jest całkowi
cie pozbawiony sensu, co jest rzeczą tragiczną, ale brać ten tragizm za 
bardzo na serio byłoby rzeczą jeszcze bardziej pozbawioną sensu. 

Antyteatr nie będzie więc ani komediowy, ani tragiczny, ale kome
diowy i tragiczny, śmieszny i budzący grozę, gdyż właśnie te dwa bie
guny jednej i tej samej rzeczywistości pragnie z maksymalną ostrością 
wyrazić Ionesco. Każdy biegun podtrzymuje drugi: tragizm zaostrza się 
dzięki elementom komicznym, a elementy komiczne zyskują na sile 
dzięki swej bazie tragicznej. Absurd, czyli to, co nie ma sensu, z defi
nicji swojej komiczny, jest w istocie tragiczny, gdyż wydobywa na 
światło dzienne pustkę i zasadniczą nicość człowieka i istnienia . 

.7?~~ 

Czasami mówię sobie, że świat jest wielkim żartem, który Bóg spla
ta/ ludzkości, i że jedynym rozwiązaniem jest przystać do tej zabawy, 
bawić się i śmiać, bez względu na to, co się zdarza, mimo katastrof i 
trupów, których gromadzą się stosy. Niestety! Nie jestem zdolny do 
ciągłego śmiania się i bardzo szybko pogrążam s.ię w tym, co stanowi 
powszedniość moich dni: smutek, niepokój i pustkę tego świata, gdzie 
jedynie miłość i sztuka pozwoliły mi przeżyć. 

Ionesco jest człowiekiem teatru w całym tego słowa znaczeniu. 
f'. ~ 

Nie sądzę, by pan Ionesco był człowiekiem teatru. Nie sądzę, by 
pan Ionesco miał coś do powiedzenia. Uważam, że pan Ionesco jest 
dowcipnisiem, mistyfikatorem, a więc blagierem. 

Twórczość Ionesco? Uważam, że to lepsze od Strindberga, bowiem 
jest czarne w stylu Moliera, w sposób niekiedy szalenie śmieszny, 
straszne, groteskowe, przejmujące, zawsze prawdziwe. 

Którzy z autorów 20. wieku przetrwają? Samuel Beckett i ja. 
&~?~ 

Źródła 
Paul Surer, Współczesny teatr francuski. Inscenizatorzy i dramatopisarze. 
Lesław Eustachiewicz, Dramaturgia współczesna . 

Wywiady z Eugene Ionesco, publikowane w .Kulturze", .Życiu literackim" i .Rzeczypospoli
tej" w latach 1988-94. 
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Rozmowa z reżyserem Edwardem Wojtaszkiem 

Każdy . 
bywa nauczycielem 

- Dlaczego sięgnął Pan akurat 
po tę sztukę? 

Ten tekst został mi zaproponowany 
przez dyrekcję Teatru Dramatycznego, ale 
muszę powiedzieć, że pomysł trafił na do
bry grunt. „Lekcja" i „Łysa śpiewaczka" Io
nesco to teksty, które należą do moich ulu
bionych i przy każdej okazji o nich rozma
wiałem, więc kiedy ta propozycja padła, 
specjalnie nie stawiałem oporu . Lubię się 
nimi bawić , parę razy pracowałem nad 
nimi ze swoimi studentami i uważam, że 
jest to świetny materiał do pracy teatralnej. 

- Czy nie obawia się Pan, że 
11 Lekcja" może być odebrana jako 
kolejna propozycja elbląskiego 
teatru dla szkół, co sugeruje tytuł? 

Zawsze istnieje taka możliwość, dlatego 
musimy się postarać, żeby zdziwienie wi
dzów, którzy obejrzą premierę, rozeszło się 
szerokim echem. Poza tym, jeśli ktoś przyj
dzie na naszą „Lekcję", wiele się nauczy. 
Szkoda tych, którzy nie chcą się już uczyć, 
ale tych można jakoś zawiadomić, że może 
warto, że są to kursy specjalne. 

- Z tw6rczością Ionesco dziwnie 
się ułożyło. Inscenizacje jego 
pierwszych sztuk okazywały się 
klapą, te póiniejsze zjednały auto
rowi sławę i członkostwo Akade
mii Francuskiej. Teraz grywane 
są jednak raczej najwcześniejsze 
sztuki Ionesco: 11 łysa śpiewaczka", 
11 Krzesła", 11 Lekcja". Dlaczego? 

Nie jestem literaturoznawcą, ale jak pa
trzę na to od strony teatru, wydaje mi się, 
że te pierwsze sztuki są bardzo wyraziste, w 
swojej propozycji formalne. Jest to zapisa
na partytura teatralna, partytura aktorska, 
która nie zostawia wiele miejsca dla przy
padku - tam trzeba wypracować właściwie 
wszystko. Natomiast później, kiedy pozy-

cja Ionesco była już ugruntowana i nie 
musiał o nią walczyć, pozwalał sobie na 
troszeczkę łagodniejsze traktowanie mate
riału , według mnie - za łagodne . 

- Czy znaczy to, że te p6iniejsze 
nie nadają się do grania? 

Są do grania, tylko nie mają już tej 
strasznie specyficznej dla jego początko
wej twórczości wyrazistości , jeśli chodzi o 
formę teatralną. To wcale nie znaczy, że są 
gorsze, są trudniejsze do inscenizacji - na 
przykład sztuka „Król umiera, czyli cere
monie", jeden z ulubionych moich tek
stów. Wydaje mi się, że teatr, jeśli nie ma 
do zaproponowania tak wyraźnej zabawy, 
jaką są pierwsze teksty Ionesco, a zaczyna 
się zastanawiać nad filozofią, sięga po tek
sty innych autorów, które są może troszecz
kę łatwiejsze. 

- Czy 11 Lekcja" Ionesco to dobra 
propozycja na koniec wieku? 

Jest to dobra propozycja bez względu na 
czas. Nie zgodziłbym się z tymi, którzy 
twórczość Ionesco nazywają awangardo
wą. To już dawno przestała być awangar
da, to ma już SO lat. Ale jest to propozycja 
wymagająca dla aktorów, a dla publiczno
ści chyba nawet lepsza dziś niż 50 lat 
temu. Dlatego że dzisiejsza publiczność 
przyzwyczaiła się do tego, że istnieje coś 
takiego jak eksponowany absurd, przyzwy
czaiła się do pewnych skrótów myślowych, 
część publiczności przyzwyczaiła się na
wet do metafor. 

- Ale czy jest dziś jakiś szczególny 
powód, żeby przypominać absurd 
w wydaniu Ionesco? 

Myślę, że absurd jest świetny na dzisiej
sze czasy. To, co się dzieje wokół nas, nie 
da się ułożyć w jakiś jeden porządek rze
czy. Wobec tego, z któregokolwiek punktu 



widzenia by s i ę na to patrzyło, reszta wydaje 
s i ę absurdem. A bardzo często nawet w_e
wnątrz naszego sposobu pojmowania świa
ta słyszymy, widzimy i czynimy rzeczy zu
pełni e absu rdalne. Tyle,_ że po prost_u na c? 
dzień nie mamy czasu, zeby się n1m1 baw1c. 
One nas nie bawią, one nas denerwują lub 
też pozostajemy obojętni wobec nich, na
uczyliśmy się z nimi żyć. Teatr )est takim m1ei
scem, gdzie możn a robić rózne rzeczy, po 
to, żeby się im przyjrzeć i wyjść jakby po lek
cji absurdu, która pozwoli nam s i_ę u śmiech
nąć , a może coś w sobie zm1en1c. 

- Mamy więc lekcję absurdu 
z nauczycielem w roli głównej. 
Czy nie obawia się Pan, że 
nauczyciele mogą się poczuć ura
żeni? 

J eś li nasza „ Lekcja" będzie odczytana 
ty lko jako lekcja, a te postac i będą ty lko 
profesorem i uczenni cą, to rze~zyw 1 śc 1 e 
takie ni ebezp i eczeństwo 1stn1eJe. Myślę 
jednak, że te obawy są ni epotrzebne. Mą
dry nauczyc iel przyjdzie do teatru z mło
dzieżą wtedy, kiedy wie, że młodz1ez rozu
mie, na czym polega teatr - że teatr jest me
taforą, jest dziwnym zwierciadłem rzeczywi
stości, takim miejscem, o którym ś piewa 
ostatnio Grzegorz Turnau: „żeby nic już po
tem ni e było tak samo". Nauczyciel, który 

potrafi tego nauczyć, jest wart tego przedsta
wienia, wart jest naszego szacunku. jeśli nie 
potrafi, nie powinien chyba być nauczycie
lem. 

- Bał się Pan swoich nauczycieli? 
Niektórych tak. Ale ponieważ sam j~

stem nauczyci elem, uważam, że na to nie 
ma reguł. Są nauczyc i el~, których Ja s i ę 
bałem a moi kol edzy nie, 1 na odwrót. 
Wi em' że chociaż nie chciałbym wzbudzać 
strach'u, wzbudzam czasami drżenie i 
respekt, czasami śmiech , cz~sami niechęć : 
Myś l ę, że podobnie układają się stos~nk1 
w rodzinie, stosunki z przełozonym1 w 
pracy. Bo nauczycielem ~ie j~st się tyl~o 
z racji zawodu. Jest się nim, kiedy i est się 
ojcem lub matką, star~zym . kolegą, sze
fem w pracy. Bywa się tez nauczyc ie
lem przez duże „ N" , który przekazuje 
jakieś prawdy duchowe, wtedy strach 
jest chyba bez sensu. . 

Pedagogika to jest coś, cz_ego_ nieko
niecznie trzeba się uczyć , a kazdy ją upra
wia, każdy jest jej sprawcą i, . w _cud~yslo
wie, ofiarą. W życiu tak jest, ze J~dni uc~ą 
drugi ch i od tego się nie uwoln111:1Y· )esli 
uczą mądrze, to jest fantastyc~nie . )e~ l 1 
u czą głupio, jest niebezpiecznie. Głupie 
nauczanie może być gwałtem, który pozo
stawia trwale urazy psychiczne. Dlatego na 

przykład cenzura 
jest głupim naucza
niem, głupim na
uczaniem jest też 
jedyna słuszna 
prawda, niedopusz
czanie do głosu in
nych. Te wszystkie 
głup ie nauczania są 
gwałtem, który czy
n i spustoszenie w 
psychice uczniów. 
A takich gwałcicie
l i ciągle, niestety, 
mamy sporo, także 
dzisiaj . 

Piotr 
Derlukiewicz 

• 

„ 

Ktoś powiedział , że i stni eją jedynie dwie rzeczy na św i ec i e: Bóg i strach. Miłość i strach 
są właśnie tymi dwiema rzeczami . Jest tylko jedno z ło na św i ec i e - strach, jest tylko jedno 
dobro na świecie - miłość. Czasami jedynie inaczej są określane. Niekiedy miłość nazy
wana jest szczęściem, wolnością, pokojem, radością, Bogiem czy zgo ł a czymś innym. Ale 
nieważne, jak ją zwal. I nie ma na św i ec i e takiego zła, które nie pochodziłoby ze strachu. 
Nie ma. 

Ignorancja i strach, ignorancja wypływająca ze strachu . Wszelkie z ło pochodzi ze st ra
chu i każdy gwałt z niego się bierze. Osoba rzeczywiście pozbawiona agresj i jest osobą, 
która nie w sobie strachu . Gdy obawiasz się czegoś, stajesz s i ę zły. Przypomnij sob ie, kie
dy ostatni raz byleś zły. Idź dalej. Pomyś l , kiedy byleś z ł y jak i l ęk kryl s i ę pod twoją zło
ścią . Czego bałeś się stracić? Co miano c i zab rać, i ż tak bardzo s i ę bałeś? To tutaj tkw i 
przyczyna twej złośc i . Pomyś l o jakiejś zlej osobie, być może to ty jeste ś źród łem jej stra
ch u. Czy widzisz, jak jest przestraszona ? Jest nap rawdę wyst raszona, bez ża rtów. Osta
tecznie są jedynie dwie rzeczy na św i ec i e: miłość i strach. 

Anthony de Mello „Przebudzenie" 

Główne zadanie nauczycie la-wychowawcy rozumiemy jako pomagan ie w rozwoj u, to
warzyszenie uczniom w osiąganiu ich celów i we wzmacnianiu umiejętności radzenia 
sobie z życ iem . Niewielu z nas samotnie osiąga ce le rozwojowe. Zawsze gdz i eś, nieko
ni ecz ni e na pi erwszym plani e, znajduj ą s i ę ludzie, którzy tworzą ten szczegó lny klimat 
zaufania, akceptacji i wolności, dzięki któremu robimy krok naprzód. Jak nauczyciel może 
wspomagać rozwój ucznia? Przede wszystkim - odpowiadając na potrzeby, zainteresowa
ni a i problemy młodzieży. Jeśli chcemy, aby uczniowie funkcjonowali na miarę swo ich 
możliwośc i, dobrze czuli si ę w szko le, identyfikowali się z jej ce lami i wartościami , mu
simy sprawić, aby to było miejsce, w którym mogą zaspokoić swoje potrzeby. 

Uczeń chce się czuć bezpiecznie. Wiedzi eć, że otaczający go ludzie darzą go sympa
tią i zaufaniem, że może wobec nich otwa rcie mówić o swo ich odczuciach i kłopotach , 
że w razi e potrzeby otrzyma konieczne mu wsparcie. Czuć wartośc i owym, zdo lnym, ak
ceptowanym i uzyskiwać od innych potwierdzające to przekonanie dowody uzn an ia i 
aprobaty. Osiągać sukcesy i dzielić się radością z innymi. 

Uczeń pragnie być z innymi, u czestni czyć we wspó lnych dz i ałaniach i przeżywać sa
tysfakcję z pełnionyc h ról. Mieć poczucie przyna l eżnośc i do grupy i nawiązywać przy
j aźn ie; opiekować się kimś i samemu doznawać opiek i. Angażować się w sp rawy ważne 
i mieć przekonanie, że jego bycie w grupie jest u żyteczne i sensowne. 

I wreszcie uczeń, będący w okresie intensywnego rozwoju, chce odk rywać swoje moż-

1 iwości , zaspakajać ciekawość, odczuwać satysfakcję ze zdobywan ia w iedzy. Ma prawo 
podkreślać własną tożsamość i odrębność, przeżywać radośc i z poszukiwania artystycz
nych form wyrazu dla swoich myś li i u czu ć. Potrzebuje swobody, niezależności i kiero
wa nia swoim życiem według własnego programu. 

Czy możliwa jest realizacja tych wszystkich potrzeb ucznia w szkole? Z pewnością ni e. 
Nawet najlepsza rodzina nie jest w stanie tego dokonać, trudno więc staw i ać takie wyma
gania szkole. Jednak zadaniem wychowawcy jest stworzen ie uczniom wa run ków umożli
wiających odkrycie siebie, uzyskanie poczucia własnej wartości, dojrzewanie społeczne, 
a przede wszystkim przeżycie radośc i z własnego rozwoj u. 

Mariola Chomczyriska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska „Polubić szkołę" 



Akty gwałtu wywierają bardziej zgubny wpływ na naszą psychikę niż katastrofy żywio 
łowe w postaci trzęsienia ziemi czy huraganu, ponieważ, w odróżnieniu od ofiar katakli
zmów, ofiary przemocy uważają, że zostały celowo wybrane przez złoczyńców jako 
obiekty ich wrogości. Fakt ten wstrząsa podstawami ufności wobec innych oraz burzy 
przekonanie o bezpieczeństwie świata interpersonalnego, przekonanie, którego nie naru
szają katastrofy żywiołowe. Świat społeczny przekształca się w jednej chwili w złowro
gie, niebezpieczne miejsce, w którym inni są potencjalnym zagrożeniem dla naszego bez
pieczeństwa. Ludzkie okrucieństwa wyciskają na wspomnieniach ofiar trwałą pieczęć, która 
sprawia, że odnoszą się one później z trwogą do wszystkiego, co zdradza odlegle nawet 
podobieństwo do pierwowzoru . 

Owa zasadniczo odmienne sposoby poznawania i „ rozumowania" splatają się ze sobą, 
tworząc nasze życie psychiczne. Jeden z nich, umysł ra cjonalny, jest sposobem czy też 
ośrodkiem rozumowania raczej świadomym, rozważnym, zdolnym do zadumy i refleksj i, 
a z jego działania normalnie zdajemy sobie sprawę. Ale równolegle do niego istnieje inny 
system poznawania - impulsywny i potężny, nawet jeśli czasami działający nielogicznie, 
umysł emocjonalny. W większości sytuacji oba umysły są świetnie skoordynowane: uczu
cia są ważne dla myśli , a myśli dla uczuć. Jednak kiedy ogarnia nas fala namiętnośc i , rów
nowaga przestaje istnieć, przewagę zdobywa umysł emocjonalny, przytłaczając umysł ra
cjonalny. [„.] 

Zdolność osiągnięcia stanu uskrzydlenia jest szczytem inteligencji emocjonalnej; uskrzy
dlenie jest chyba najdoskonalszą postacią okiełznania emocji i zaprzęgnięcia ich w służ
bę osiągnięć w pracy i nauce. W stanie tym emocje są nie tylko powściągnięte i ujęte w 
jeden strumień, ale też opatrzone znakiem dodatnim, pobudzone i nakierowane na wyko
nywane w danej chwili zadanie . Znaleźć się w sidłach depresji albo niepokoju znaczy 
tyle, co zagrodzić sobie drogę do osiągnięcia stanu uskrzydlenia. Uskrzydlenie (albo nie
co słabsze mikrouskrzydlenie) jest wszakże stanem, który od czasu do czasu osiąga każdy 
z nas, zwłaszcza wtedy, kiedy wzbija się na szczyt swoich możliwości albo wykracza poza 
wszystko, czego dotychczas dokonał. 

Oglądając kogoś w stanie uskrzydlenia możemy odnieść wrażenie, że to, co wydaje s i ę 
trudne, jest w istocie łatwe, a szczytowe osiągnięcia uzyskuje się w sposób zwykły i natu
ralny. Wrażenie to odpowiada temu, co w takich chwilach dzieje się w mózgu, gdzie po
wtarza się ten sam paradoks: najtrudniejsze, najbardziej wymagające zadania wykonuje 
się z minimalnym wydatkiem energii psychicznej. Podczas uskrzydlenia mózg jest „z im
ny", pobudzenie i powstrzymanie pracy obwodów nerwowych dostosowane do wymogów 
chwili. Kiedy wykonujemy czynności, które przyciągają i pochłaniają naszą uwagę bez 
żadnego wysiłku, nas mózg „ uspokaja się" w tym sensie, że zmniejsza się pobudzenie jego 
kory. Jest to nadzwyczajne odkrycie, zważywszy, że uskrzydlenie umożliwia nam wyko
nywanie najtrudniejszych zadań w danej dziedzinie. Należałoby oczekiwać, że takie, 
będące największym wyzwaniem zadania wymagają zwiększonej, a ni e zmniejszonej ak
tywności kory mózgowej. Jednak klucz do uskrzydlenia leży w tym, że doznajemy go tyl
ko wtedy, kiedy stojące przed nami zadanie mieści się w granicach szczytu naszych moż
liwości . [.„] 

Daniel Coleman „Inteligencja emocjonalna" 
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Kierownik Techniczny 
Mariusz Budzyński 

Kierownik Pracowni Malarskiej 
Zygmunt Prończyk 

Kierownik Pracowni Krawieckiej 
Grażyna Przeździecka 

Główny Akustyk 
Zbigniew Piotrzkowski 

Główny Elektryk 
Kazimierz Kowalski 

Brygadier Sceny 
Waldemar Stańczuk 

Kierownik Pracowni Stolarskiej 
Zygmunt Połeć 

Asystent dyrektora ds. edukacji teatralnej 
Bożena Sielewicz 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widowni 
Ewa Wiśniewska 

AUTOR PROGRAMU 
Piotr Derlukiewicz 

WYDAWCA 
Dział Marketingu i Upowszechniania Teatru , 82-300 Elbląg, plac Kazimierza Jagiellończyka 1 

DRUK 
Wydawnictwo Pomorskie, Zakłady Graficzne Im. Józefa Czyżewskiego, 83-110 Tczew, ul. 
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RÓŻE mojej babki są 
tak żółte jak mój 
dziadek, który był 

Azjatą. Wiadomość , 

Elbląg, tel. 57 09 89 
09. 

DYSKRETNY grabarz. 
Tel. towarzyski - El
bląg , 52 52 33 34 
(po g. 23). 

FACHOWO po ekstra
wagancjach po
sprzątam - Elblag , 
tel. 54 67 76 77. 

NAUCZYCIELA języ
ka neohiszpańskie

go dla 18-letniej , re
zolutnej panienki. 
Elbląg , tel. 51 11 64 
64 . 

PILNIE zatrudnię słu
żącą w wieku 45-50 
lat. Wymagana dys
krecja . Elbląg , tel. 
59 86 96 77 (po 
godz. 18). 

Seryjny zabójca na w 

Dziś rano na łące przy ul. Podmiejskiej odkryto 
zwłoki 24 młodych kobiet. Na pierwsze ciało natrafili 
robotnicy pogłębiający rów melioracyjny. Wezwana 
na miejsce policja zaczęła dokładnie przeszukiwać 
łąkę; " do godz. 17 znaleziono 24 ciała. Poszukiwania 
trwają 

- Kopię sobie aż tu widzę - jakaś ręka . Kopię dalej 
ostrożniej, cała kobieta - opowiada kopacz Eugeniusz I. -
Padłem obok niej bez czucia, dopiero mnie koledzy docu
cili . · 

Koledzy potwierdzili fakt docucenia kolegi jak też jego 
zeznania. Docuciwszy wezwali policję . 

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyli
śmy teren i podjęliśmy rutynowe czynności - mówi oficer 
dyżurny KPP pragnący zachować anonimowość . - Dla 
szybszego i skuteczniejszego kopania wezwaliśmy 

ko(m)panię prewencji. 
Policja nie chce udzielać oficjalnych informacji tłuma

cząc się dobrem sprawy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieli
śmy, dotąd wykopano zwłoki 24 dziewcząt w wieku liceal
nym. Wszystkie zginęły mniej więcej w tym samym cza
sie, może nawet wczoraj . Na ciałach nie ma widocznych 
ran , tak że bez sekcji zwłok nie można ustalić przyczyn 
śmierci. 

To wszystko, czego udało nam się dowiedzieć do za
mknięcia tego numeru gazety. Więcej informacji jutro. 

JON 
Z ostatniej chwili : Policja wystosowała przez radio apel 

o pozostanie w domach wszystkich dziewcząt w wieku 17-
20 lat, posiadających maturę . Policja odmówiła jednocze
śnie wszelkich wyjaśnień. 

ABSOLUTNIE . Wiej
ski kredens, supero
kazja. Kazimierze
wo, tel. 55 7 91 91 . 

DRZWI prowadzące 
na schody, zabytko
we, tanio. Elbląg , tel. 
54 67 87 88. 

PILNIE sprzedam 
komplet noży. El
bląg , tel. 54 56 78 
87. 

STÓŁ (możę służyć 
za biurko) i dwa 
krzesła , pilnie. Mile
jewo, tel. 53 5 32 29. 

TRUMNY na każdy 
wymiar, solidne i gu
stowne. Ceny pro
ducenta (także w ilo
ściach hurtowych). 
Elbląg-Dębica , tel. 
54 57 77 78. 

~I 
PSYCHIATRA sku-

teczny i dyskretny. 
Codziennie oprócz 
poniedziałków. Tel. 
56 64 63 09. 

STOMATOLOG . 
Szybkie, tanie, bez
bolesne leczenie zę
bów. Elbląg , tel. 56 
50 90 89. 

POSZUKUJĘ osoby ze 
znajomością jęz.or
miańskiego . Tel. 
2335 42- 65. 

KURS języka migowe
go korespondencyj
nie(raty). Tel. (0-55)435-
74-11. 

MATIJRA-~i 
pzyn:xjnK::za-każdąixa
~~-Tel. 276-ffi4-
413J:xJ11. 

POSZUKUJĘ osoby 
ze znajomością jęz. 
ormiańskiego . Tel. 
233542-65. 

"T7'ir.) ROZNE 
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RÓŻE mojej babki są 
tak żółte jak mój 
dziadek, który był 
Azjatą. Wiadomość , 
Elbląg , tel. 57 09 89 
09. 

DZIAŁ MARKETIN
GU i Upowszech
niania Teatru , 82-
300 Elbląg , plac 
Kazimierza Jagiel
lończyka 1 . Tele
fon : (0-55) 234-56-
16, 234-52-12 , 
234-45-31. 


