


Na malym świecie, co się wielkim mieni, 

Gdzie każdy rrwożnie po śli kiej przestrzeni 
Jakby na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 
Tam, czym są ludzie, niechaj nikt nie bada; 

Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 
Przybranym kształrem nie chce i nie zwodzi, 
Gdzie więcej wola niż r zum nim włada, 
Tam ch·wycaj pęzel, wzór stoi gotowy. 

Aleksander Fredro, Slnby p"nwul:m 
Akt I, Scena fV 
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Magnetyzm 

O przyciąganiu magnetycznym przekonać się 
można rozmaitemi sposobami. Zbliżając mag
nes do żelaznej igie!ki, zawieszonej na nitce, 
spostrzeżemy jak ona od kierunku pionu, dłu
gością nitki wskazanego oddaJa się, skoro tyl
ko magnes zajmie pewne niezmienne stanowi
sko. ( ... ) 
Gdy wszelkie przyciągania w naturze są wza
jemne, więc jak magnez działa na żelazo, tak 
żelazo na magnes wzajemnie działać musi na 
magnes i dlatego wzajemnej attrakcyi pomię
dzy niemi domyślać się należy. 

EmJbl~f'WJJa ptiU11zuh11a S Olgelbranda 

Warszawa 1865 „ 

Magnetyzm, mówią, jest ro wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza . 

Jeżeli zatem mam zarodne slly 
Ogień wój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegoż miałbym w pięknej, młodej duszy, 

czystej jak śnieżek, co świeżo przyprószy. 
Przez i lną wolę, pałające tętna, 

Własneg czucia nie wycisnąć piętna! 

Aleksander Fredro, /11by pcrniuiskit 
Akr Ili, Swia VI 



J ózef Monncusc: 1'-,111k,1 f>mmia /iJt1iU', 11/11±1ma .Ila m/11d:.1t.) oh11jgt1 pkt. 
tł. M . Sko tniLk i, W<mLawa 18·17 

W arsenale środków, które posłużyły 
Guciowi dla pozyskania serca Anieli , obok kla-

ycznej intrygi romansowej ważną rolę odgry
wa magnetyzm. Ta popularna na przełomie 
XVIJI i XIX wieku teoria, sformułowana 

przez Franciszka Mesmera, głosiła wiarę w ist
nienie duchowej sily, fluidu czy „sympatii" 

zdolnej oddziaływać w misryczny sposób na 
otoczenie. Apoteoza sily ludzkiej woli, teoria 

duchowej w pólnoty powstaiącej między oso
bowościami obdarzonymi przez naturę darem 
„sympatii" prawialy, iż tę teorię, propagowa
ną na ccrenic Polski przez „Pamiętnik Magne
tyczny Wileński" oraz w licznych omówie
niach i broszurkach cechowało duże p dobień

stwo do ideologi i i estetyki romantyków. 
Opierała się ona bowiem aa russowskiej teorii 



duchowej „komunii serc". Nic tedy dziwnego, 
iż spotkała się z ironiczna krytyką pisarzy sym
patyzujących z ideami Oświecenia. („ .) Podob
nie kpiąco potraktowaJ omawianą teorię Fre
dro. Jej założenia dosrarczyty bowiem uwodzi
cielowi uzasadnień dla wprowadzenia akcen
tów nie tylko duchowego, lecz także fizyczne

go oddziaływania na osobowość Anieli. Gucio 
ściskający Anielę za rękę w decydujących mo
mentach miłosnego dialogu musiał koiarzyć 
się ówczesnemu widzowi z rasowym magnety
zerem. „Manipulacje czyli pociągi rękami Ma
gnetyczne" canowiły przeoeż jeden z podsta
wowych zabiegów poprzedzających i umożli

wiających duchowe oddziaływanie . 

Mieczysław Inglot, Wslf/1 dą Ś/11bow /Jamui1kffh 
w: tllek.Ja,1der Fredro, Ś/11by /1anicisk1<. BN 1972 

Nienawidzić! Tak! - Każda plecie, baje, 
Ale nie tak ro larwo, jak się zdaje. -
Z gniewu w nienawiść droga bardzo bliska, 
Kiedy dotknęła jaka czynność zdradna; 
lecz kiedy czułe kro nam rękę ściska, 

Jak mamę kocham, nie potrafi żadna . 

AlC'ksander Fredro. ·111/J')' panif'liskie, Akr rv, Scena aI 



J .1.cek Wierzchowsk i, Muzyka Jo .. S/11Mu• p,miemkrch '' 

Płeć 

Pod względem płci rozdzielają całość wszys[
kich S[WOrzeń na dwa wielkie działy, to jest na 
indywidua męskie (sexus masculinus) i żeńskie 
(sexus femin inus). Różnica płci sprowadza po
wstawanie czyli rozmnażanie się nowych srwo
rzeń należących do jednego z rodzicami gatun
ku. (. .. ) 

Narzędzia które stanowią główną p między 

płciami różnicę nazywają si\! narzędziami 

płciowemi albo rodzajnemi . Budowa rych na

rzędz i u istm rozmaicie organicznie wykształ
conych jest bardzo rozmaita, lecz zgodnie 
z charakterem ich zasadniczym, scoją zupełnie 
oddzielnie od narzędzi służących do utrzyma
nia życia indywidualnego i zadosyć czynią 

wemu przeznaczeniu, służąc do utrzymania 
i rozmnożenia gatunku.(. .. ) 

Różnica obu płci u człowieka pod względem sil 
ducha jest widoczna na pierwszy zaraz rzut 

oka. W charakterze, woli i czuciu widzimy 
także uderzające różnice od najpierwszej mło
dości, które jasno dowodzą, że tylko połączeni 
dwóch istot daje cało ' ć zbliżoną do doskonało
ści i że jedno indywiduum ludzkie nigdy tej ca
łości stanowić nie może. 

f:.nrykloptdyja pou·surhna S. O/~lbra11da 

Warsz:i.w<1 1865 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

operatorzy 'wiateł: Robert Skrzyniarz, Hubert Boczkowski, Marcin Lech 

akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidziszewski 

główny brygadier sceny: Brunon Melkis 

ob luga ceny: Andrzej Miszkurka, Krzysztof Czecholiński, 

Karol Strugalski 

pracownia ślusarska: Andrzej Krzyżanowski 

pracownia stoJar·ka: Jerzy Wolny 

pracownia krawiecka damska: Arleta Malecka 

pracownia krawiecka męska: Jerzy Burmistrzak, Zofia Kazimierczak 

pracownia tapicer ka; tanislaw Falkowski 

pracownia plastyczna: Adam Wiewiórski 

pracownia fryzjerska: Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 

garderobiane: U rszuła J astrzt;bowska, Beata Czechol.ińska 

rekwizytorka: Barbara Cieśluk 

kierowca - zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 

opracowanie programu - Julia Kierc-Wierzchowska 

Teatr Współczesny, WaJy Chrobrego 3, 70-500 zczecin 

www.wspolczesny.szczecin.pl 

e-mail: tearr@wspolczesny.szczecin.pl 



Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI e TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE 

DYREKTOR NACZELNY: ZENON BUTKIEW ICZ 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: ANNA AUG USTYNOWICZ 

DUZA SCENA 

Paul Claudel 
Zwiastowanie 

Mark Ravenhill 
Polaroidy 

Varia tka 

MAI.A SCENA „MALARNIA" 

Ingmar Villqist 

Oskar i Ruth 

Marius von Mayenburg 
Pasożyty 

Grzeszna miłość 
wg tekstów Agnieszki Osieckiej według Sonetów Williama Szekspira 

Molier 
Don juan SCENA 

PROPOZYCJI AKTORSKICH 
Frances Hodgson Burnett 
Tajemniczy ogród August Strindberg 

Panna Julie 
Gabriela Zapolska 
Moralność pani Dulskiej 

Ben Elton 
Popcorn 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje: 
BIURO OBSL Gl WIDZÓW 

Bolesław Pyzdrowski (kierownik), Berina Pawicka 

rei 489 23 23 
czynne od 8.00 do l 5.00, w sobory od LO.OO do 13.00 

Kasa Teatru pny Walach Chrobrego 3 
czynna zawsze na godzinę pned rozpoczęciem spektaklu, rei. 489 23 23 


