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Osobowość jako pełne urzeczywistnie
nie całości naszej istoty jest ideałem 
nieosiągalnym. 
Nieosiągalność ta jednak nie jest nigdy 
kontrargumentem przeciwko ideałowi, 
gdyż ideały są tylko drogowskazami, ni
gdy zaś celami. 

I 

Osobowość rozwija się w toku życia z 
trudno lub całkowicie nie dających się 
pojąć zarodków, i dopiero nasze czyny 
ujawniają, kim jesteśmy. 

Jesteśmy jak Słońce, które podtrzy
muje życie Ziemi i wydobywa z niej 
wszystko, co piękne, osobliwe i złe; 
jesteśmy niby matki, które noszą w 
swym łonie nieznane szczęście i cier
pienie. Zrazu nie wiemy, jakich czy
nów szlachetnych lub nieszlachetnych 
jesteśmy źródłem, jakiego losu, jakie
go dobra i zła; i dopiero jesień pokaże, 
co zasiała wiosna, wieczorem okaże 
się, co zaczął poranek. 



Zwykłym ludziom zawsze wyda
wało się rzeczą dziwaczną, że 

ktoś woli zamiast wytyczonej dro
gi o znanym celu stromą i wąską 
ścieżkę, która wiedzie w niezna
ne. Dlatego zawsze uważano, że 
ktoś, kto dokonuje takiego wybo
ru , jeśli nie jest szaleńcem , to 
przynajmniej jest opętany przez 
jakiegoś demona lub boga; albo
wiem ten cud, że ktoś mógłby 

postępować inaczej, niż to od da
wien dawna robiła cała ludzkość, 
można wyjaśnić tylko w ten spo
sób, że obdarzony był demoni
czną siłą lub duchem boskim. Bo 
w końcu któż, jak nie jakiś bóg, 
mógł okazać się silniejszy od ca
łej ludzkości i odwiecznego przy
zwyczajenia? 
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Obtda: 
Młoda • Monika Jakowczuk 
Ksiądz - Sławomir Maciejewski 
Matka- Tatiana Pawłowska 

Pustelnik - Mieczysław Banasik 
Sołtys - Paweł Tchórzelski 

Dzwonnik - Marek Milczarczyk 
Dziewka - Anna Romanowicz-Kozanecka 
Parobek - Jacek Dzięgiel 

Gromada - Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska, Maria Kierzkowska, 
Anna Magalska-Milczarczyk, Marzena Tomaszewska-Glińska, 
Agnieszka Wawrzkiewicz, Jarosław Felczykowski, 
Niko Niakas, Bartosz Niebielski, Grzegorz Wolf. 

Reżyseria i scenografia: Tomasz Kowalski 
Kostiumy: Andrzej Prokop 

Muzykcit Ewa Kornecka 
Ruch scenicznY\ Władysław Janicki 

Asystent reżysera ( Jarosław Felczykowski 
Inspicjent Janina Sachwanowicz-Niakas 

Sufler - Anna Kruzińska 

W spektaklu wykorzystano nagranie muzyki do "Klątwy" 
w wykonaniu Stefana Błaszczyńskiego 

Premiera 18 lutego 1996 roku 



Cóż w końcu skłania kogoś do 
wyboru własnej drogi, a przez to 
do wzniesienia się ponad nieświa
domą tożsamość z masą, jak po
nad warstwę mgły? Nie może tym 
być potrzeba, albowiem potrzebę 
tę zna wielu, a wszyscy oni ratują 
się konwencjami. Nie może to być 
decyzja moralna, gdyż z reguły lu
dzie decydują się na konwencje. 
Cóż to więc bezlitośnie przechyla 
szalę na rzecz postępowania nie
zwykłego? 

Jest to to , co nazywamy przeznaczeniem; irra
cjonalny czynnik, który niby los pcha czło
wieka do wyzwolenia się od trzody i jej wydep
tanych dróg. Prawdziwej osobowości zawsze 
towarzyszy przeznaczenie, w które wierzy, cho
ciaż, jak powiedziałby przeciętny człowiek, jest 
to tylko indywidualne poczucie przeznaczenia. 
Przeznaczenie to, działa jednak jak prawo Bo
że, od którego nie ma żadnych wyjątków. Dla 
tego, kto ma swe przeznaczenie, fakt, że bar
dzo wielu zginęło idąc własną drogą, nie ma 
żadnego znaczenia. 



Przeznaczenie czy poczucie prze
znaczenia nie jest prerogatywą 

wielkich osobowości, lecz także 
małych ludzi; tyle, że z malejącą 
wielkością człowieka staje się co
raz bardziej niejasne i coraz mniej 
świadome. 
Im mniejsza bowiem osobowość, 
tym bardziej jest nieokreślona i nie
świadoma, a w końcu stapia się ze 
społecznością, rezygnując z włas
nej całości, za to zaś roztapiając 
się w całości grupy. Na miejsce 
głosu własnego wnętrza pojawia . 
się głos grupy społecznej i jej kon
wencji, a na miejsce przeznaczenia 
- zbiorowe potrzeby. 
Niejednemu wszakże zdarza się, 
że powołany zostaje przez indywi
dualny głos również w tym nieświa
domym stanie społecznym, wsku
tek czego zaczyna natychmiast 
różnić się od innych i czuje, że stoi 
wobec problemu, o którym inni nic 
nie wiedzą. 

Grupa bowiem, nie mając świadomości, nie 
ma zdolności podejmowania swobodnej de
cyzji, wobec czego psychika działa w niej jak 
nie hamowane niczym prawo natury. Do
chodzi do uwarunkowanego przyczynowo 
wybuchu, który ucicha dopiero po katastrofie. 

Osobowością staje się tylko ten, kto świa-a · 
dornie potrafi afirmować wychodzące mu na- . ' . 
przeciw wewnętrzne przeznaczenie; kto mu ~ , · 
jednak ulega, ten pada ofiarą ślepego biegu 
wydarzeń i zostaje zniszczony. 
Wielkością i zbawieniem każdej autentycznej 
osobowości jest to, że na mocy dobrowolnej ~ 
decyzji składa siebie w ofierze swemu przez
naczeniu i świadomie czyni własną, indy
widualną rzeczywistością to, co przeżywane 
nieświadomie przez grupę, doprowadziłoby 
do nieszczęścia, 

Czym jest namacanie ziarna na tkaninie, nie widząc linii malowidła, 
jakie na niej położono? 



Dyrektor i kierownik artystyczny 
Krystyna Meissner 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 
Tel. (48-56) 252-22, 212-45 
Fax. (48-56) 237-17 

Zespól techniczny: 
Kierownik techniczny - Jacek Gajewski, kierownik sceny - Krzysztof Garstecki, 
brygadier sceny - Piotr Drost, światło - Waldemar Boruń, dźwięk - Leszek Kraśnicki, 
garderobiane - Irena Baumgart, Teresa Kończykowska. 
Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska, 
krawieckiej męskiej - Janusz Małek, elektryczno-akustycznej - Krzysztof Garstecki, 
stolarskiej - Józef Cendrowski, rekwizytorni - Maria Górna, 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska. 

Biuro Obsługi Widzów czynne codziennie od 8.00 do 16.00. Telefon 255-97. 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-19.00. Telefon 250-21 . 

W programie wykorzystano: 
C.G. Jung "Rebis czyli kamień filozofów", przełożył Jerzy Prokopiuk, 
PWN, Warszawa 1989. 

Redakcja programu • Beata Banasik 
Rysunki i opracowanie komputerowe - Agnieszka Ciesielska S. 
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