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I 

Dla postronnego obserwatora nieobezna
nego z życiem ptactwa wodnego, pod
rząd mewowców (Lari) nie wyróżnia się 
na pozór niczym szczególnym. Jednakże 
jest to jedyna bodaj tak zróżnicowana je
śli chodzi o swych reprezentantów grupa 
ptaków, zaś jej przedstawiciele nie mają 
sobie równych ze względu na liczbę i roz
maitość typowych zachowań charaktery
stycznych dla poszczególnych okresów 
rozwoju czy pór roku. Zadziwiające efekty 
przynosi podglądanie naszych dalekich 
ewolucyjnych krewnych, gdy z niepoko
jem zaczynamy dostrzegać coraz to nowe 
sytuacje z ptasiego życia, tak podobne na
szym, często bezwiednym zachowaniom. 
Nasuwa się pytanie, czy to my odziedzi
czyliśmy jakiś strzęp podświadomości po 
naszych skrzydlatych protoplastach, czy 
może lubujące się w nadmorskich pejza
żach ptaki, przebywające wśród ludzi już 
od historycznych początków żeglarstwa, 
zdążyły się napatrzeć na nasze zwyczaje, 
w doskonały sposób je naśladując . Bio
logiczne zjawisko mimetyzmu nie jest 
zresztą niczym nowym. Mimetyzm to 
upodabnianie się niektórych gatunków 
zwierząt kształtem, barwą, deseniem 
na powierzchni ciała do otaczającego 

środowiska lub do innych organizmów. 
Akustyczną formą mimetyzmu jest tak
że naśladowanie głosów, często spotyka
ne u ptaków. Jednakże mewowce w tej 
sztuce okazały się daleko bardziej biegłe, 
występujący u nich sposób naśladowania 
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Szkielet ptaka - cechy ułatwiające lot: 
pneumatyczne kośc i oraz usztywniony kręgosłup . 

został bowiem nazwany „mimetyzmem 
emocjonalnym", zaś twórca tego pojęcia, 
prof. Joel Clark, należy do najbardziej ce
nionych ornitologów XX wieku. Co cieka
we, zjawisko to, jak zauważa Clark, wystę
pować może u wszystkich przedstawicieli 
podrzędu Lari jednakże wtedy tylko, gdy 
przebywają w środowisku zamieszkałym 
przez reprezentowany przez nas gatunek 
homo sapiens. Uprawiane przez mewy 
„aktorstwo" częstokroć zamyka się w cha
rakterystycznym dla danego gatunku em
ploi . Temu właśnie tematowi poświęciłem 
większą część niniejszej pracy. 

Przepiórniki (Turnicidae) - rodzina pta
ków z podrzędu mewowców, zamieszku
jąca tereny lądowe. Niegdyś umieszczane 
były w systematyce wśród kurowatych, 
aczkolwiek ich talent w dziedzinie mime-

tyzmu emocjonalnego, szczególnie zaś 

w naśladowaniu człowieka w jego skraj
nych stanach pozwolił na zaliczenie ich 
w krąg mewowców. Na pozór spokojne, 
niemrawo drepczące przepiórniki, ob
darzone w młodości brunatnym, później 
szarawym upierzeniem, prowadzą ustabi
lizowane życie rodzinne, do czasu jednak 
kiedy nie nastąpi tak zwane wytrącenie 
zwyczajów, zwane też w popularnonauko
wych publikacjach wykolejeniem. W ciągu 
lwiej części swego stosunkowo długiego 
życia przepiórniki zachowują się jak przy
kładne, dobrze wychowane towarzystwo. 
Ich zwyczaje lęgowe, oparte na równo
uprawnieniu - samiec i samica dzielą się 
obowiązkami rodzicielskimi - przypomi
nają układ panujący we współczesnej, 

harmonijnej rodzinie, potomstwo zaś już 
po osiągnięciu dorosłości cechuje przy
wiązanie i szacunek do rodziców. Drob
ną dysharmonię wprowadza w ich życie 
fakt, że to samica zawsze inicjuje stosun
ki płciowe, co więcej robi to z wielką za
chłannością i zapalczywością, nierzadko 
raniąc boleśnie partnera, który po kopu
lacji około tydzień spędza na rekonwale
scencji. Dwukrotnie w ciągu roku pierzą 
się, zmieniając kreację na wygodniejszą 
i bardziej dostosowaną do temperatury, 
zaś okres pierzenia przypada bezpośred
nio przed okresem godowym. Jednakże 
te delikatne, przyznajmy, przejawy agre-

Przepiórnik (Turnix sylvatica) 
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sji, bledną w zetknięciu z następującym 
zwykle w ostatniej fazie życia przepiór
ników okresem wykolejenia . Naukowcy 
przyczyny zjawiska doszukują się w zmę
czeniu powtarzalnością ptasich rytuałów, 
co skutkuje rozpaczliwymi próbami wy
łamania się z narzuconego przez naturę 
schematu. Wpadają jednak w inny cykl: 
początkowym stadium jest daleko posu
nięta apatia, ograniczone przyjmowanie 
pokarmów i zaprzestanie rytuałów godo
wych . Jednakże objawy te ustępują na
głym przypływom energii, podejmowaniu 
stosunków seksualnych (częstokroć nawet 
pozagatunkowych lub homoseksualnych) 
z przypadkowymi partnerami, aby osta
tecznie, kończąc etap „wykolejenia", wy
gasnąć tuż przed śmiercią skrzydlatego 
osobnika. Przypadłości te naświetla po
niższy wykres, wraz z opracowaniem pro
fesora, któremu w swej pracy zawdzię
czam najwięcej : 

Znużenie (to potwierdzi także doktor Ber
tenson) objawia się nie tylko w ptasich 
lamentach czy uczuciu nudy. Życia znużo
nego przepiórnika nie da się przedstawić 
w ten sposób : 

Toczy się ono bardzo nierówno. Znużo
ne przepiórniki mogą czasami popadać 
w stan krańcowego podniecenia, ale na 
bardzo krótko, po każdym zaś takim na
pięciu następuje jeszcze większa apatia. 
Graficznie można to przedstawić tak: 

Spadek nie biegnie po równi pochyłej, tyl
ko nieco inaczej. 1 



II 

Jeżeli przeznaczeniem widowiska jest 
wzbudzanie „trwogi i litości", jeżeli pro
wadzi ono do oczyszczenia afektów, jak 
zaklada się to od czasów Arystotelesa, 
to można ten sam zamysl opisać nieco 
bardziej szczególowo, mówiąc, że cho
dzi o otwarcie źródel przyjemności albo 
rozkoszy plynących z życia uczuciowego 
- tak samo jak w komizmie, w dowcipie 
i tak dalej, chodzi o otwarcie źródel przy
jemności plynących z pracy naszej inte
ligencji - inteligencji, która wiele takich 
źródel czyni niedostępnymi. Niewątpliwie 
w pierwszym rzędzie trzeba tu wymienić 
r o z p ę t a n i e wlasnych afektów, a wy
nikająca stąd rozkosz odpowiada z jednej 
strony uldze plynącej z rozladowania, 
z drugiej zaś - podnieceniu seksualnemu, 
które - jak można przyjąć - przydarza się 
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Augustina: „Początek ataku: knyk" 
Jconographie photographique de la Salpf}uiere, Paris 1878 
Fot. P. Regnard, plansza XV 

jako uboczny zysk przy każdym pobudza
niu afektów i dostarcza czlowiekowi tak 
upragnionego uczucia podwyższenia na
pięcia stanu psychicznego. 2 

Jeżeli zaś przeznaczeniem aktora jest by
cie przekaźnikiem wszystkich elementów 
wymienionych powyżej, jeśli widz ma 
odebrać je dobitnie i rzeczywiście znaleźć 
się w pewnym stadium podniecenia, o ileż 
bardziej aktor musi tych stanów doświad
czać! Widz, patrząc na aktora, reguluje 
jednocześnie swój oddech podług rytmu 
jego oddechu, swoje emocje kieruje w tę 
stronę, którą aktor mu podsuwa, gdyby 
widz i aktor mogli się dotknąć, poczuliby, 
że temperatura ciała każdego z nich wzro
sła o O, 1 stopnia Celsjusza, zaś źrenice 
rozszerzyły się znacznie. 

Co jednak dzieje się gdy aktor schodzi ze 
sceny? Czy pozostawia swoją misję odło
giem? Okazuje się, że nie. Obserwując 
codzienne życie aktorów dostrzec można 
następujące cechy: 

• teatralność 

• sugestywność 

• płytka uczuciowość 

• poszukiwanie docenienia 
(bycie w centrum) 

• niestosowna uwodzicielskość 

• koncentracja na atrakcyjności fizycznej 3 

W obecności innych aktor z reguly wypo
saża swoją dzialalność w znaki pozwala
jące dramatycznie oświetlić i wydobyć 

z cienia przemawiające na jej korzyść 
fakty, które w innym przypadku moglyby 
pozostać niewidoczne lub niezauważone.4 

Zdolność przestawiania się z roli w rolę 

jest do przewidzenia, robimy to wszyscy. 
Jednak aktorzy w sytuacji domowej wy
magają także aplauzu. Kiedy go zaś za
braknie, nierzadko dochodzi do istotnych 
zaburzeń i niedogodności psychicznych, 
takich jak: 

• brak poczucia komfortu w sytuacjach, 
w których nie jest się w centrum uwagi 

• interakcje z innymi charakteryzujące się 
często niestosownym kuszeniem ero
tycznym (inappropriate sexually seduc
tive) lub zachowaniami prowokacyjnymi 

• przejawianie szybko się zmieniających 

i płytkich emocji 

• konsekwentne wykorzystywanie wy
glądu fizycznego do zwracania na siebie 
uwagi innych 

• styl wypowiedzi nadmiernie impresjoni
styczny i pozbawiony szczegółów 

• samokreowanie się (self-dramatization), 
teatralność, wyolbrzymianie ekspresji 
emocji 

• podatność na sugestie, czyli łatwe ule
ganie wpływom innych lub okoliczności 

• uważanie związków za bardziej intymne, 
niż są one w rzeczywistości5 

Kolejnym etapem „pozostawienia" ak
tora bez odzewu dla jego popisu, staje 
się zamknięcie w sobie i istnienie tylko 
i wyłącznie za pomocą zewnętrznych sy
gnałów emocjonalności. Zjawisko to jest 
znane już od dawna. Niekiedy wręcz wy
raża się chorobliwie drobiazgową analizą 

zewnętrznych form wyrażania uczuć. 

Jeden z najbardziej znanych mistrzów 
sceny XIX-wiecznej przedstawił to w dzie
le, które zawiera m.in. takie oto opisy: 
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W pogardzie i szyderstwie zwierzchnia 
warga podnosi się z jednej strony i daje 
widzieć część zębów, a z drugiej uśmiecha 
się zlośliwie. Część nosa ze strony wznie
sionej wargi skurcza się, kąt gęby wciąga, 

oko zamyka prawie, kiedy drugie zwyczaj
nie otwarte zostaje. 
W zazdrości i ciekawości brwi spuszczone 
skupiają się do środka, powieki wznoszą 
się, a źrenice na dól opuszczają, wierzch
nia warga podnosi się z obu stron, kąty 
gęby trochę opuszczają, spodnia zaś war
ga podnosi się w środku dla zlączenia 

z górną. 

W śmiechu oba zakątki gęby wciągają się 
i wznoszą, lica marszczą do góry, oczy 
przymykają, wierzchnia warga wznosi się 
a dolna opada, otwarta gęba daje widzieć 
zęby, a w gwaltownym śmiechu skóra na 
nosie marszczyć się zwykla. 
W ukontentowaniu czo/o jest gladkie, 
powieki nie poruszone, oczy przez pól 
otwarte dają widzieć źrenice żywo patrzą-



Pnelclmienir gwabowne 

Obmienly pr&eciwniku 
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ce, usta maly uśmiech oznaczają, przez co 
lica wznoszą się trochę do góry. 
Żądza okazuje się przez wypukle naprzód 
oczy i wlepione w przedmiot, który posia
dać pragniemy. Usta są otwarte i lica oko
la nosa wzniesione. 
W nadziei oczy i powieki wznoszą się 

w górę, usta cokolwiek otwarte ukazują 
zmieszanie uśmiechu i bólu; jest to bo
wiem stan duszy, która żadnego jeszcze 
pewnego mieć nie może uczucia. 
Smutek wyobraża się przez wzniesione do 
środka czola brwi, opuszczone powieki, 
oczy do polowy zakryte, usta otwarte i w 
zakątkach obwisle, a glowę opuszczoną 
na ziemię. 
W boleści brwi wznoszą się mocno do 
góry i bardziej do środka skupiają, źrenice 
chowają się pod powieki, cala twarz ścią
ga się ku oczom, a gęba mocno otwarta, 
wciągnione w kątach wargi okaże. 
W mil ości i radości czolo jest wesole, brwi 
nieco wzniesione, oczy średnio otwarte, 
źrenice żywo patrzące i usta zamknięte, 
które uśmiech oznaczają . 

W gniewie czolo zmarszczone, brwi sku
pione do środka, a powieki ciągnione, cale 
oczy na wierzchu i bystro patrzące wi
dzieć się dają . Usta otwarte, warga dolna 
ku górnej wzniesiona i z calą szczęką na
przód wydana uśmiech szyderski i okrut
ny wyobraża. 
Rozpacz okropnie calą twarz czlowieka 
zmienia, czolo zmarszczone, brwi opusz
czone na dól, wciągnione powieki, oczy 
prawie cale zakryte, lica zmarszczone 
w zakątkach nosa, gęba otwarta i zęby 
ściśnione okazują bolesne cierpienia. 
W zmieszaniu nareszcie podobnych na
miętności, jako to: boleści z rozpaczą, bo
jaźni z gniewem, gniewu z rozpaczą, roz
paczy z wścieklością itd„ należy potrzeb
niejsze tylko do wyobrażenia obudwóch 
razem namiętności zachować w twarzy 
i okazać odmiany. 6 

Podliwieaie WJDibJlle „ aieęocbiewa
IMF posntnia pisyjemaoM:i 
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III 

Hans Eysenck przedstawi! teorię, która 
opisuje przyczynowo-skutkowe powiąza
nia między psychotycznością a twórczo
ścią i zaburzeniami z kręgu schizofre
nii. Autor uważa, że wybitne osiągnięcia 
twórcze wymagają splotu rozmaitych 
cech intelektu i osobowości, ale twórczość 
jako cecha (kreatywność) jest powszech
na i latwo mierzalna. Jej nasilenie można 
stwierdzić za pomocą testów niezwyklych 
skojarzeń lub testów preferencji zlożo
nych figur geometrycznych (np . skalą Bar
rona-Welsha). Wykorzystując dane wska
zujące na podwyższony poziom psycho
tyczności wśród uznanych twórców; jak 
też pozytywną korelację psychotyczności 

z kreatywnością, Eysenck szuka! sposo
bu wyjaśnienia charakteru tego związku. 
Stwierdzi!, że istnieje Jańcuch zależności 
przyczynowo-skutkowych, prowadzących 
od predyspozycji genetycznych do zacho
wań twórczych. 

Na początku tego Jańcucha znajduje się 
genetycznie zdeterminowana cecha ukla
du nerwowego, polegająca na obniżonym 
poziomie serotoniny i podwyższonym po
ziomie dopaminy. Ten szczególny uklad 
poziomu wymienionych neuroprzekaź

ników w mózgu obniża skuteczność me
chanizmu hamowania poznawczego. Rze
czywista ekspresja cechy P może jednak 
przybrać formę patologiczną lub twórczą . 

Inaczej mówiąc, psychotyczność może się 
przejawiać w objawach schizofrenicznych 
albo w odleglych skojarzeniach i oryginal
nych kategoriach pojęciowych . Dlatego 
wlaśnie, zdaniem Eysencka, istnieje zwią
zek między twórczością a zaburzeniami 
z kręgu schizofrenii. Nie jest to jednak 
związek przyczynowy; ponieważ wspólną 
przyczyną twórczości i schizofrenii jest 
wlaśnie psychotyczność, uwarunkowana 
oslabieniem hamowania poznawczego.7 

Schizofrenia 

DNA ---... Dopamina ---... Brak hamowania ___... P 

Twórczość 
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Augustine: „Stan normalny'' 
Jconographie phowgraphique de Ja Sal~triere, Paris 1878 
Fot. P. Regnard, plansza XIV 

Kto wie, czy na myśl Eysencka nie wpły
nęły przeprowadzane na kilka lat przed 
jego urodzeniem dość jeszcze prymitywne 
badania prowadzone przez Otto Fischera. 
Spostrzeżenia oparte na obserwacji naj
bardziej kreatywnych młodych ludzi ów
czesnej populacji Wiednia doprowadziły 
Fischera do teorii o zagrożeniu nadtwór
czością. Zapoczątkował on „ terapię po
rządkującą" mającą na celu utrzymanie 
lawinowej kreatywności w bezpiecznych 
ryzach zdrowego rozsądku. Jak się oka
zało, pacjenci Fischera stali się w latach 
trzydziestych podporą racjonalnego po
dejścia do życia. Byli jednak i tacy, któ
rzy Fischera krytykowali, oskarżali wręcz 
o zahamowanie naturalnej „lawiny ich 
talentu". 
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Augustine: „Ekstaza" 
Iconographie photographique de Ja Sal~triere, Paris 1878 
Fot. P. Regnard, plansza XXIII 

Po co, po coście mnie leczyli? Preparaty 
bromowe, bezczynność, cieple kąpiele, 

nadzór, maloduszna obawa o każdy krok, 
o każdy Jyk - to wszystko doprowadzi 
mnie w końcu do zidiocenia. Owszem, 
tracilem rozum, mialem manię wielko
ści, ale za to bylem rześki, weso!y, nawet 
szczęśliwy; bylem interesujący i orygi
nalny. Teraz zrobilem się rozważniejszy, 
bardziej stateczny; ale za to jestem taki 
sam jak wszyscy: kompletna przeciętność, 
życie mnie nudzi ... O, jak okrutnie postą
piliście ze mną! Cierpialem na halucyna
cje, ale komu to szkodzilo? Pytam, komu 
to szkodzilo? [. .. ] Mahomet, Budda, czy 
Szekspir mieli szczęście, bo kochająca ro
dzina i lekarze nie próbowali ich wyleczyć 
z ekstazy i natchnienia. Gdyby Mahomet 



zażywał brom na nerwy; pracowal tylko 
2 godziny dziennie i pił mleko, to po tym 

niezwykłym człowieku zostałoby tyle, co 
po jego psie. Kochająca rodzina i lekarze 
w końcu doprowadzą do tego, że ludzkość 
stępieje, miernoty zaczną uchodzić za ge
niuszów, a cywilizacja zginie. 8 

Co nietypowe, Fischer wbrew panującej 
wśród ówczesnych terapeutów postawie 
mizoginistycznej wytypował jako wyjąt
kowo kreatywne również kobiety. Jednak, 
jak dowiodły ich późniejsze losy, ograni
czenie zjawiska nadtwórczości w ich przy
padku okazało się prawie niemożliwe , co 
więcej, próby sprowadzenia na ziemię 

niezwykle kreatywnych kobiet kończy

ły się zupełnym odchyleniem od normy. 
Pomimo prób przywrócenia im jako ta
kiego funkcjonowania w społeczeństwie, 

nie powracały już nawet do wyjściowego 
poziomu. Przeważnie stosowaną meto
dą były elektrowstrząsy. Niestety, mimo 
dopracowania metody nie można powie
dzieć że jest ona w stu procentach bez
pieczna, istnieje bowiem - choć naprawdę 

nieznaczne - ryzyko powikłań . Najczęściej 

mają one formę zaburzeń pamięci wstecz
nej . W ekstremalnych przypadkach dojść 
może do pełnej amnezji wstecznej . Mogą 
wystąpić również czasowe majaczenia 
i stany katatoniczne . 

11 1 

Serotonina - hormon tkankowy, pochodna 
tryptofanu, wydzielana przez błonę śluzo

wą jelit oraz neuroprzekaźnik w neuronach 
mózgowych. Metylowe pochodne serotoniny 
mają działanie halucynogenne (omamy). Sero
ton ina ma wpływ na ośrodkowy i obwodowy 
układ nerwowy np.: dzi ała przeciwdepresyj
nie, odgrywa znaczącą rolę w regulacj i ryt

mu sen-czuwanie, procesach emocjonalnych 
i wyższych czynnościach nerwowych . Niskie 
stężenia związane są z d epresją. bezsennością, 

zachowaniami samobójczymi. wysokie - z po
budzeniem maniakalnym. 

Dopamina - neuroprzekaźnik syntezowany 
i uwalniany przez neurony ośrodkowego ukła
du nerwowego. Odgrywa różną rolę w zależ
nośc i od miejsca działania . W układzie poza
piramidowym jest odpowiedzialna za napęd 
ruchowy, koordynację oraz napięcie mięśni . 

W układzie rąbkowym (l imbicznym) jest od
powiedzialna za procesy emocjonalne, wyż
sze czynnośc i psychiczne oraz - w znacznie 
m niejszym stopniu - procesy ruchowe. W pod
wzgórzu jest związana głównie z regulacją wy
dzielania hormonów, a szczególnie prolaktyny 
i gonadotropin. 

Dopamina i serotonina to substancje neuro
przekaźnikowe, kierujące naszyn1 popędem 

i emocjami. Przekazują impulsy nerwowe do 
mózgu, pobudzają go, podwyższają nastrój 
i powodują uczucie przyjemnośc i i eufor ii. 
Serotonina działa silnie kurcząco na mięśnie 

gładkie naczyń krwionośnych, a także wystę
puje w ośrodkach sterujących snem oraz ha
mujących ból. 
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IV 

Przeważnie w postrzałach głowy pierw
sza pomoc nie ma sensu - postrzały takie 
w dziewięćdziesięciu procentach przy
padków kończą się zgonem na miejscu. 
Śmierć następuje na skutek licznych ob
rażeń kości czaszki, a także uszkodzenia 
mózgu. W wyniku penetracji wnętrza gło
wy przez pocisk może nastąpić uwolnie
nie energii przyciskającej mózg do kości 
czaszki, doprowadzając nawet do jej eks
plozji. Możliwe jest też naruszenie kości 
w specyficzny sposób, umożliwiający po
ciskowi poruszanie się po wewnętrznej 
krawędzi czaszki, co powoduje kolejne 
głębokie obrażenia. Jednakże zdarzają się 

także przypadki, w których ofiara postrza
łu przeżywa. Możliwość uratowania ofia
ry zależna jest tak naprawdę od miejsca, 
w które trafi pocisk. Znane są przypadki 
przejścia kuli między półkulami mózgu, co 
w przypadku mało zaawansowanej broni 
strzelniczej nie doprowadza do poważne
go naruszenia tkanek wskutek utworzenia 
tunelu wlotowego. Statystycznie najwię
cej „szczęścia" w przypadku postrzałów 
w głowę mają - paradoksalnie - samo
bójcy. Dzieje się tak dlatego, że rzadko 
zdarza się, żeby decyzja o odebraniu sobie 
życia była w stu procentach decyzją wią
żącą. Ten sposób samobójstwa wybierają 
zazwyczaj nadwrażliwcy wzorujący się na 
literackich bohaterach. Jednak właśnie 
emocjonalne rozchwianie desperata może 
dać ratownikowi szansę na udzielenie mu 
jakiejkolwiek pomocy. Samobójca często 
w ostatniej chwili zmienia ułożenie bro
ni, a więc także - tor lotu pocisku. Może 
się więc zdarzyć, że zamiast planowanej 
śmierci, nieudacznik skończy na odstrze
leniu sobie ucha czy nosa, zadraśnięciu 
skóry głowy albo lekkim pęknięciu kości 
czaszki. Taką ranę należy odkazić (zawsze 
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przy postrzałach zakładamy zakażenie 

rany), a następnie - opatrzyć przy pomocy 
jałowej gazy i bandaża. Opatrunki należy 
zmieniać średnio co dwa dni. 
Znacznie ważniejsze jest jednak podej
ście psychologiczne do pacjenta. Należy 
na wszelki wypadek otaczać go troskliwą 
opieką, spełniać jego zachcianki, uważnie 
słuchać, a nade wszystko - nie prowoko
wać kłótni i nie używać wulgaryzmów. 
Może się to bowiem skończyć rozstrojem 

Miniatura Wieży Eiffla wbita w dłoń pacjentki. 

nerwowym i doprowadzić do ponownej 
próby, kto wie, czy tym razem nie sku
teczniejszej . 
Ostatnimi czasy pojawiły się również dość 
perwersyjne upodobania, jeśli chodzi o do
bór amunicji. Polerowanie przez hrabiego 
Potockiego gałki od srebrnej cukiernicy 
okazuje się pójściem na łatwiznę przy dzi
siejszej pomysłowości. Jednym z najbar
dziej kuriozalnych był przypadek kobiety 
próbującej bezskutecznie zastrzelić się 

przy pomocy miniaturowej wieży Eiffla. 
Na szczęście skończyło się to ... przestrze
leniem dłoni. Zdjęcia publikujemy poniżej . 
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Kula tkwiąca w kości nosa niedoszłego samobójcy. 

Dla zainteresowanych tematem dodajmy 
jeszcze, że samobójstwa popełnili sku
tecznie: 

Epikur 
Kleopatra 
Marek Antoniusz 
Siergiej Jesienin 
Jack London 
Ulrike Meinhof 
Cho Seung-hui 
Otto Weininger 
Marina Cwietajewa 
Włodzimierz Majakowski 
Virginia Woolf 
Oskar Listwan 
Sarah Kofman 
Kurt Cobain 
Sylvia Plath 
Sandor Marai 
Yukio Mishima 
Sarah Kane 

i wielu, wielu innych. 
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Badając populację i zasady nią rządzące 
na podstawie danych przedstawionych 
przez urzędy statystyczne różnych krajów 
sformułowałem wnioski dotyczące cech, 
uznawanych przez społeczeństwa za do
minujące . Wyniki mojej pracy zawarłem 
w książce pt.: Norma. Jak jej dorównać?, 

która okazała się inspiracją dla wielu 
znaczących socjologów i antropologów. 
Pierwszym moim spostrzeżeniem stał się 
oczywisty fakt, iż tam gdzie szukamy nor
my, tam pojawia się i dewiacja. 

Outsiderzy- dewianci, którzy odbiegają od 
norm grupy - są przedmiotem wielu spe
kulacji, teorii i badań naukowych - pisze 
Howard Becker w słynnej publikacji Out
siderzy Studia z socjologii dewiacji. - La
icy chcą się dowiedzieć: dlaczego dewianci 
to robią? Jak możemy wyjaśnić fakt, że 
lamią reguly? Co takiego mają w sobie, co 
każe im robić zakazane rzeczy? 

Howard Becker, podchodząc zdroworoz
sądkowo do problemu, już na wstępie za
uważa, że różnym grupom dewiacją wy
dadzą się różne rzeczy. W związku z tym 
podstawową kwestią jest zbudowanie de
finicji dewiacji, których jest bardzo wie
le . Zdaniem naukowca, najprostsze jest 
podejście statystyczne, czyli uznanie za 
dewiacje wszystkiego, co zanadto odbiega 
od średniej . 

Z takiego punktu widzenia leworęczność 
lub rude wlosy są dewiacją, ponieważ 

większość stanowią praworęczni i brune
ci. Uzbrojeni w taką definicję, uzyskamy 
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bardzo rozne lupy - wśród dewiantów 
znajdą się Judzie przesadnie chudzi lub 
grubi, mordercy, rudzielce, homoseksu
aliści i piraci drogowi. 9 

Jeszcze bardziej popularne jest podejście 
medyczne, zgodnie z którym za dewiację 
uznaje się za zjawisko patologiczne, sta
nowiące symptom „choroby" . Jednakże, 
mimo iż panuje zasadnicza zgoda co do 
tego, kiedy organizm jest zdrowy, ludzie 
mają odmienne zdania na temat tego, ja
kie zachowania są chore . Stopniowo za
częto stosować tę medyczną analogię bar
dziej rygorystycznie, uznając dewiację za 
efekt choroby psychicznej. 
Powyższe badania wykazały, iż dewiacje 
są bardziej rozpowszechnione, aniżeli 

nam się wydaje. Nie tylko pod względem 
medycznym, ale także pod kątem podej
mowanych w życiu decyzji. 
Jeszcze inne podejście uznaje za dewiację 
„nieprzestrzeganie reguł grupy". W spo
łeczeństwie istnieje jednak wiele grup, 
z których każda ma swoje reguły, a ludzie 
należą do różnych grup jednocześnie . 

Ktoś może łamać reguły jednej grupy po
przez sam fakt stosowania się do reguł 
innej . Czy zatem jest dewiantem? - pyta 
Becker, dodając, że dewiacja jest wytwo
rem społeczeństwa. 

Na podstawie badań stworzyłem podsta
wową bazę definicji poszczególnych de
wiacji, z których część publikuję, zainte
resowanych zaś odsyłam do wspomnianej 
powyżej książki. 

Pierre Cinoux 

Alkoholizm - choroba polegająca na utra
cie kontroli nad ilością spożywanego alko
holu, spowodowana przymusem o charak
terze psychicznym i somatycznym, wiążą

ca się z zaniedbywaniem alternatywnych 
do picia przyjemności, zachowań i zainte
resowań. 

Egotyzm - przesadne kierowanie zarówno 
własnej, jak i cudzej uwagi na siebie sa
mego; nadmierne koncentrowanie się na 
własnej osobie (niezależnie od t ego, czy 
jest ono pozytywne, czy negatywne) przy 
jednoczesnym zajmowaniu swoimi spra
wami całego otoczenia. 

Ekshibicjonizm - polega na okreso
wo nawracającej lub stałej tendencji do 
eksponowania narządów płciowych ob
cym osobom lub osobom przebywającym 

w miejscach publicznych , bez dążenia do 
bliższego kontaktu . W czasie odsłaniania 
występuje z reguły, ale nie zawsze, pod
n iecenie seksualne, a potem zwykle ma
sturbacja. 
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Fobia - stany lęku u neuropatów, zabu
rzenie nerwicowe, którego objawem osio
wym jest uporczywy lęk przed określony

mi sytuacjami, zjawiskami lub przedmio
tami, związany z unikaniem przyczyn go 
wywołujących i utrudniaj ący funkcjono
wanie w społeczeństwie 

Frotteryzm - zaburzen ie polegające na 
ocieran iu się o ludzi w zatłoczonych miej 
scach publicznych Uako forma stymulacji 
seksualnej ), dotykanie (niekiedy narząda
mi płciowymi) osób, które nie wyrażają na 
to zgody. 

Homiliopatia - zaburzenie osobowości 

występujące u osób z defektami soma
tycznymi, które są zewnętrznie widoczne 
utrudniaj ą obcowanie ze środowiskiem 



Wyraża się poczuciem odtrącenia, niedo
wartościowania, dążeniem do zdobycia 
akceptacji poprzez wykazywania swoich 
zalet, które mają w oczach innych zrów
noważyć ułomności fizyczne. 

Kazirodztwo - współżycie seksualne mię
dzy spokrewnionymi osobami. 

Mania - zaburzenie psychiczne z grupy 
zaburzeń afektywnych charakteryzujące 

się występowaniem podwyższonego bądż 

drażliwego nastroju. Stany maniakalne 
opisywane są przez pacjentów jako do
świadczenia przyjemne, sprawiające, że 

czują się szczęśliwi. 

Narcyzm - stan psychiczny, polegający na 
skierowaniu libido do wewnątrz, wówczas 
własne ego staje się obiektem seksual
nym. Wyróżniamy dwa rodzaje narcyzmu: 
pierwotny i wtórny. Pierwszy to stan ma
łego dziecka, który kończy się w momen
cie uświadomienia sobie własnej odręb
ności oraz zależności od innych. W tym 

okresie może nastąpić tak zwany „ uraz 
narcystyczny" i jego fiksacja - podkopanie 
poczucia wartości przez nadmierne pod
kreślanie niedoskonałości i ograniczeń 

dziecka, bądż też - przeciwnie - poprzez 
narcyzowanie, czyli nadmierne chwale
nie . Inna koncepcja szuka przyczyn narcy
zmu w urazie z okresu edypalnego. Nar
cyzm jest wtedy regresją, wycofaniem się 
z dylematów okresu edypalnego i skon
centrowaniem się na wcześniejszych sta
diach rozwojowych. 

Oglądactwo (voyeuryzm) - powtarzająca 

się lub stała tendencja do podglądania lu
dzi (bez ich wiedzy) w czasie seksualnych 
zbliżeń czy w intymnych sytuacjach, np. 
rozbierania się. Prowadzi to zwykle do 
podniecenia seksualnego oraz masturba
cji . 
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Paranoja (obłęd) - choroba polegająca 

na występowaniu zwartych i usystema
tyzowanych urojeń (na przestrzeni wielu 
lat) o różnej treści, które przebiegają bez 
rozpadu struktury osobowości (zwłaszcza 
bez schizofrenicznych zaburzeń afektu). 
Wyróżniamy: przewlekłą paranoję uwa
runkowaną endogennie oraz zespoły pa
ranoiczne pochodzenia reaktywnego (re
akcje paranoiczne). Osoby dotknięte para
noją z reguły nie robią wrażenia chorych 
psychicznie, zachowują samodzielność 

życiową, unikając leczenia szpitalnego. 
Jest to psychoza trudna do wyleczenia, 
lecz nie narusza struktury osobowości 
ani nie powoduje zmian świadomości. 

Urojenia zabarwiają w szczególny sposób 
wszelkie przeżycia psychiczne, wpływając 
na akty woli i decyzje chorego. 

Perseweracja (!ac. perseveratio - obsta
wanie przy czymś) - objaw niektórych za
burzeń psychicznych, polegający na upo
rczywym powtarzaniu tej samej czynności 
(mogą być to słowa, zdania, skojarzenia, 
ale również fragmenty melodii lub omył
ki), mimo zaniku wywołującej ją przyczy
ny. Występuje w schizofrenii, katatonii, 
otępieniu, upośledzeniu umysłowym. 

Psychozy - zaburzenia psychiczne o pod
łożu psychoorganicznym (spowodowane 
niesprawnym funkcjonowaniem mózgu) 
lub też będące efektem zakłócenia proce
sów fizjologicznych organizmu. Należą do 
nich m.in.: schizofrenia, cyklofrenia (psy
choza maniakalno-depresyjna), obłęd, pa
rafrenia, psychoza alkoholowa . 

Puellizm - histeryczny zespół reaktyw
ny objawiający się zdziecinnieniem, czyli 
ucieczką w świat dzieciństwa, będącą re
akcją na stres. Objawy to: brak umiejęt
ności nawiązania kontaktu z otoczeniem, 
konfabulacje, zaburzenia intelektualne 

i motoryczne, manifestowanie wysiłku 

przy wykonywaniu bardzo prostych czyn
ności, mówienie w sposób sepleniący, 

częsty płacz jako reakcja na napotykane 
przeszkody itp. 

Trichotillomania - zaburzenie charakte
ryzujące wyrażną utratą włosów spowo
dowaną niemożnością powstrzymania się 
od ich wyrywania. Czynność jest poprze
dzana wzrastającym napięciem, a po jej 
zakończeniu następuje uczucie ulgi lub 
zadowolenia. 

Sadomasochizm rodzaj zaburzenia 
upodobań seksualnych, w którym osoba 
preferuje aktywność seksualną związaną 
ze zniewoleniem, zadawaniem bólu lub 
upokorzeniem. W ramach sadomasochi
zmu rozróżniamy sadyzm i masochizm. 
Zachowania seksualne o treści sadoma
sochistycznej są powszechne wśród ludzi 
i jeśli występują w łagodnej formie nie są 
traktowane jako zaburzenie. 

Skłonności samobójcze - wywołana róż

nymi przyczynami tendencja do zachowań 
autodestrukcyjnych prowadzących do 
śmierci biologicznej. Samobójstwo może 
mieć charakter gwałtowny (np. przez po
wieszenie się) lub stopniowy (np. przez 
zagłodzenie się). Zdaniem Erwina Ringela 
poprzedza je tzw. „syndrom presuicydal
ny" wyrażający się zawężeniem świado
mości (niedostrzeganie alternatywnych 
form rozwiązania problemu, tzw. widze
nie tunelowe) oraz zahamowaniem agre
sji i jej ukierunkowaniem jej na siebie. 

118 



VI 

Wszyscy moi najbliżsi zawsze traktowa
li moje pisarstwo poblażliwie i wciąż po 
przv.jacielsku radzili mi, żebym dla pisa
niny nie rezygnowal ze swego wlaściwe
go zawodu. Mam cale setki znajomych, 
pomiędzy nimi kilkunastu piszących, ale 
nie przypominam sobie żadnego, który by 
mnie czyta! i uważa! za pisarza. 
Nie przypominam sobie, abym nad jakim
kolwiek opowiadaniem pracowal dlużej 
niż jeden dzień, a „Strzelca ", który się 
Panu spodoba!, napisalem w budce kąpie
lowej nad rzeką!10 

Powyższy cytat ze wspomnień jednego 
z poczytniejszych pisarzy, wskazuje na 
duży lęk, cechujący tak jego, jak i więk
szość tworzących, szczególnie zaś zajmu
jących się słowem pisanym. Lęk przede 
wszystkim przed pokazaniem nakładu 

pracy, który zazwyczaj towarzyszy pisa
niu. Zabranie się do pisania, zmierzenie 
się z tą czarną dziurą białej kartki, którą 
trzeba zapełnić literami z nadzieją, że kto
kolwiek je odczyta, jest najbardziej chy
ba odwlekanym przez twórców momen
tem. Stąd dążenie do odnalezienia takich 
technik motywacyjnych, które pozwolą 
ułatwić ten proces i uczynić przyjemniej
szym. Badania doprowadziły do następu

jących konstatacji: 
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Wplyw motywacji samoistnej na przebieg 
i wyniki aktywności twórczej bada się za
zwyczaj za pomocą techniki wywodzącej 
się z teorii atrybucji. Zaklada się, że jeże
li ktoś zda sobie sprawę z wewnętrznych 
powodów zajmowania się twórczością, 

wzbudzi w sobie motywację samoistną. 

Jeśli zaś uświadomi sobie powody natu
ry zewnętrznej, wzbudzi raczej motywa
cje innego rodzaju, na przyklad związaną 
z potrzebą osiągnięć. 

Mechanizm procesu twórczego obrazuje 
wykres obok 11

• 

Innym istotnym czynnikiem pozwalają
cym artyście piszącemu zmobilizować się 
w pracy, jest - jak dowiodły badania Zyg
munta Pappego - liczba wykorzystywa
nych inspiracji. W miarę kolekcjonowania 
motywów, których autor ma zamiar użyć 
w swoim dziele, nabiera on pewności 
siebie, podejmując ostatecznie decyzję 

o stworzeniu dzieła. 
Autor niniejszego tekstu również marzył 
o wielkim dziele. Jednakże, jak na razie, 
udało mu się jedynie zebrać inspiracje. 
A i wymagania są stosunkowo wysokie. 
Więc może lepiej odłożyć to na później, 
kiedy wymagania zmaleją, a kompetencje 
wzrosną. 
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NISKIE WYSOKIE 

UMIEJĘTNOŚCI 

Warunki~m doświadczeni a autotelicznego (stanu „na fa li") jest równowaga między poziomami kompetencji 
a tr~dnosc 1ą podjętego _lu b narzuconego zadania. Doświadczenie takie pojawia s ię szczególnie wtedy, gdy 
zarowno kompetencje, Jak tez wymagania są stosunkowo wysokie. 

120 



Zemstę swą na nich wywarłem okrutnie. 

Króla naszego ołgałem wierutnie. 12 

W całej swej krasie. 

Strona 121, wers 11 i 12: 

Takie to było ładne, takie proste! Wystarczyło wejść na scenę. 13 

Również tłumaczenie pojawienia się w marzeniu sennym 

Długich, wąskich i krętych dróg podnietą [ ... ] 14 

Nawet gwar dzienny gdzieś o tej porze 

W przestrzeni ginie15 

Zrozumiał: należała do tego samego co 
On gatunku 16 

121 

- Co to jest? Powiedział pan Bloom biorąc kartkę Kia. Pa .? 

- Kia. Pa. : klapa, powiedziała. Ktoś chce go rozwścieczyć. To wielki wstyd17 

- Z mojego powodu? 
- Spędziłem całe lata pierwszej młodości - krzyknąłem nagle18 

z tych przewidzianych na poniedziałek w szczególny 

sposób pogrążył mnie w moich poprzednich trwogach.19 
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N2173 
Sezon 2010/2011 

Premiera 

4 czerwca 2O11 r. 

AFISZ 
Dziesięć portretów z czajkq w tle 

Jerzego Grzegorzewskiego 

Był jednym z wielkich wizjonerów teatru, zanurzonym bez reszty w jego istotę. 

Jego inscenizacje głęboko osobiste, niezwykle oryginalne plastycznie tworzyły teatr 
niepowtarzalny, odrębny, wielki. Jerzy Grzegorzewski, związany ze Starym Teatrem od 
roku 1973, stworzył na naszej scenie sześć inscenizacji: Marsz Mieczysława Piotrowskiego, 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Dziesięć portretów z czajką w tle wg Antoniego 
Czechowa, Śmierć Iwana llljicza wg Lwa Tołstoja, Tak zwana ludzkość w obłędzie wg 
Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Dziady - dwanaście improwizacji. Sceny z poematu 
dramatycznego Adama Mickiewicza. W lutym 2005 roku, w dziesięć lat po ostatniej 
swojej premierze w Starym Teatrze, rozpoczął próby Krzeseł Eugene'a Ionesco z Anną 
Dymną i Jerzym Trelą. Scenografię powierzył Barbarze Ranickiej, muzykę komponował 
Stanisław Radwan. 
Reżyser zmarł 9 kwietnia w trakcie prób. 
Premiera przedstawienia wg Czajki Czechowa w przekładzie Artura Sandauera i z muzyką 
Stanisława Radwana, które Grzegorzewski - autor adaptacji, scenografii i reżyser -
zatytułował Dziesięć portretów z czajką w tle, odbyła się 22 listopada 1979 roku. Spektakl, 
prezentowany na licznych festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, otrzymał wiele 
prestiżowych nagród. 

Jerzy Grzegorzewski: 
Podziwiam Czechowa i jego dramaty, a Czajka to sztuka szczególna przez swoją zawartość, 
swój bardzo osobisty ton. Mówi o artystach, o tych, którzy zajmują się sztuką i którzy chcą 
się nią zajmować, mówi o deformacjach, jakie ze sobą niesie, o cenie jaką się płaci za jej 
uprawianie, o nieszczęściu, jakie jest z nią związane, o próbie wydźwignięcia się z niego, 
wreszcie o śmierci. Jest to, jak widać, temat, który można podejmować w różnych momentach 
życia, który jest próbą powrotu do równowagi, myślę, również dla aktorów. 

z wywiadu Haliny Cenglowej, „Przyjaźń", 2 stycznia 1981 

Teatr, jaki jest: życie grać 
Rozsuwa się kurtyna, ale widać jej skrzydła także i po odsłonięciu sceny. W głębi druga niby
kurtyna, raczej zasłona. Z tyłu, w centralnym punkcie sceny, oświetlona budka, w budce 
bezszelestnie opadają karty czegoś, co ma prawdopodobnie być kalendarzem, sugerować 
upływ czasu, a co jest po prostu mechanicznym informatorem dworcowym, który za 
przyciśnięciem guzika przewraca karty z zapisanym rozkładem jazdy. Reszta sceny na razie 
w ciemności-półmroku; na tle budki stoi kobieta, widać jej profil. Obraz stop-klatka trwa 
kilkanaście sekund, nim kobieta się odezwie. Teatralność introdukcji jest aż nazbyt jawna: 
jesteśmy w teatrze, który gra teatr. 
W oryginale Czechowa jest rosyjski pejzaż, ziemiański dworek. Na scenie Grzegorzewskiego jest 
tylko teatralny zestaw spreparowanych przedmiotów użytkowych. Dwie kurtyny; po lewej przy 
proscenium drzwi, w głębi drugie drzwi; po prawej przylepione do ściany wypatroszone pudło 
fortepianu. Przed drzwiami wewnątrzscenicznymi coś, co w drugiej odsłonie okaże się leżącą na 
podłodze rampą świetlną; w rampę tę wetknięte są metalowe pręty różnej długości, zakończone 
małymi kulkami, przypominające (może rzeczywiście tak jest?) anteny samochodowe. 
Przeszklone drzwi (okno?) do budki-informatora dworcowego obramowane są parą nart. Po 
prawej, w głębi sceny, jakieś schody, gdzieś za nimi inne, mało widoczne pomieszczenie. Nie 
ma wnętrza domu, nie ma pejzażu, nie ma nastroju „jak z życia': rosyjskości i tak dalej. Młoda 
dziewczyna, Nina, grana przez Annę Dymną, chce być aktorką. Młody człowiek, Konstanty, 
który ją kocha, grany przez Mieczysława Grąbkę, chce być pisarzem. On widzi swoją literaturę, 
ona widzi swój teatr. Bo w domu, którego na scenie nie ma, jest jeszcze - gościnnie - jeden 
pisarz i jedna aktorka. Zawodowcy z dużego miasta. Wielcy, dostojni, szacowni - w oczach 
tych małych, zahukanych amatorów prowincjonalnych. Ale nawet między ludźmi nie ma 
cienia specyficznego folkloru mentalnego; to nie konflikt pozycji społecznych, najwyżej spór 
ambicjonalny, konflikt namiętnej amatorskości z wyjałowioną, znudzoną fachowością. („.) 
To jest aktorstwo doprowadzone do swoistego majstersztyku realizacyjnego, teatr do 
kwadratu, przy czym sprawiający wrażenie - przepraszam za nielogiczność - naturalności 
zachowania. Jakby obnażone zostało coś wstydliwie skrywanego w aktorach, czyli ludziach, 
mianowicie nie tyle ich natura zewnętrzna, ile wewnętrzna. To, co widać jako efekt grania, 
produkt estetyczny, jest z teatru marionetek, ale to, co naprawdę przekazują mięśnie, skóra, 
kości, krew i ścięgna, jest z rzeczywistego życia duchowego. Aktorzy poruszają się jak we śnie, 
nawet jeśli wykonują ruchy gwałtowne: czuć, że to tylko gest, namiastka, pozór ruchu. („.) 
Czajka, jak się rzekło, w ogóle nie jest historyczna ani rosyjska, nawet nie jest Czajkq, ale 
Dziesięcioma portretami z czajkq w tle. Dziesięć portretów to dziesięciu bohaterów spektaklu. 
Czajka konkretna jest wypchanym ptakiem, dwukrotnie występuje na scenie, rzeczywiście 
w tle, jest raczej rekwizytem niż symbolem, dalekim epizodem z życia, a nie tytułową bohaterką, 
niechby i metaforyczną. To o dziesiątkę ludzi chodzi, nie o jakąś wymyśloną fabułę, że na wieś 
przyjeżdża znudzony literat ze złą aktorką z miasta, uwodzi młodą dziewczynę, a kochający ją 
chłopiec, ambitny młody pisarz, popełnia samobójstwo. Chodzi o tych dziesięciu uplątanych 
w siebie i swoje gry ludzi-aktorów, ludzi-kukły, ludzi-sny. 

Tadeusz Nyczek „Dialog" 1980 nr 3 

Czechow, Grzegorzewski i bibeloty 
Choć Grzegorzewski usunął w swoim przedstawieniu znaczną część tekstu Czechowa, to 
przecież owe Dziesięć portretów z czajkq w tle wydaje się niezwykle wierne intencjom autora 
dramatu, podstawowej idei i podstawowej warstwie sensu sztuki. Adaptacja tekstu nie 
dezinterpretuje go, ani nie wkłada w dramat Czechowa treści, które były autorowi obce. („.) 
Przedstawienie Grzegorzewskiego jest w fundamentalnym sensie tego słowa „nowoczesne''. 
Jego nowoczesność polega na tym, że reżyser oczyścił Czajkę z tego wszystkiego, co stanowi 
ową „powierzchnię" rzeczywistego dramatu ludzkiego, na ukazaniu którego skupia się 

Czechow. W krakowskim przedstawieniu pominięto to wszystko, co w sztuce jest tylko 
anegdotą, co jest historycznym kostiumem, współczesną Czechowowi i jego społeczeństwu 
formą, w jakiej się ujawnia uniwersalna ludzka prawda, której przecież przede wszystkim 
chce dać wyraz sztuka Czechowa. („.) Przedstawienie jest niezwykle klarowne, proste, bardzo 
staranne, a gra aktorów wręcz kryształowa, bez jednego niepotrzebnego lub fałszywego tonu. 

Ireneusz Krzemiński „Kultura", 25 maja 1980 

Szkic do portretu dwóch teatrów z Czajką w tle 
Wróćmy jednak do Czajki, która w inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego jest właśnie takim 
dzieleniem się odczuciami na temat świata. Sugerowaniem rządzących w nim praw i tajemnic. 
Apoteozą czasu. Poematem o sztuce, miłości i śmierci jako jedynych wartościach ludzkiego 
istnienia. Wszystko to znakomicie wspierają swoimi osobowościami grający w tym spektaklu 
aktorzy. Jest ich dziesięciu i od pierwszej chwili jest to widoczne na scenie. Tworzą bowiem 
portrety wyraziste. Naszkicowane niekiedy tylko kilkoma kreskami. Chociaż reżyser postawił 
przed nimi zadania napinające aktorskie nerwy i prowokujące próżność chyba do granic 
wytrzymałości. Każąc grać im w cieniu, na jednym przejściu przez scenę czy też modulować 
głos tak, aby wzruszenie, rozpacz albo euforia wynikały z całej sytuacji, a nie były jedynie 
technicznymi popisami albo teatralną minoderią. 

Jan Koniecpolski, „Polityka", 4 października 1980 

Czechow według Grzegorzewskiego 
Grzegorzewski potrzebuje artystów najświetniejszych, czujących i rozumiejących jego sztukę, 
aby móc realizować swe zamierzenia do końca. Taki zespół znalazł w Starym Teatrze. 
Sztuczna i sztywna w gorsecie sztuki, wspaniała Arkadina Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, 
wstrząsająca Masza Elżbiety Karkoszki, smutna aż do granic rozpaczy Paulina Anny Polony, 
przesubtelniony i wrażliwy na każdy niuans proponowany przez reżysera Mieczysław Grąbka 
- Konstanty, inny niż za zwyczaj Roman Stankiewicz Sorin, skupiony i pełen świadomości 
zła świata Jerzy Bińczycki - Dorn„. i jeszcze Anna Dymna (Nina), Andrzej Buszewicz 
(Szamrajew), Jerzy Stuhr (Trigorin), Marek Litewka (Miedwiedienko ). Dla tego zespołu w tym 
przedstawieniu, nigdy dość pochwał. Spektakl krakowski należy smakować jak aromatyczną 
herbatę. Jest równie wspaniały - i gorzki. 

Józef Opalski, „Życie Warszawy': 12 marca 1980 

fot. Wojciech Plewiński 
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