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The Beatl s - Blackblrd 

Czarny ptaku śpiewający najciemniejszą nocą 
Podnieś złamane skrzydła i naucz się latać 
Przez całe swoje życie 
Czekałeś tylko na tę chwilę przebudzenia. 

Czarny ptaku śpiewający najciemniejszą nocą 
Podnieś zapadnięte oczy i naucz się widzieć 
Przez całe swoje życie 
Czekałeś tylko na tę chwilę wolności. 

Czarny ptaku, leć 
W światło najczarniejszej nocy 

Czarny ptaku, leć 
W światło najczarniejszej nocy. 

Czarny ptaku śpiewający najciemniejszą nocą 
Podnieś złamane skrzydła i naucz się latać 
Przez całe swoje życie 
Czekałeś tylko na tę chwilę przebudzenia 
Czekałeś tylko na tę chwilę przebudzenia 
Czekałeś tylko na tę chwilę przebudzenia. 

John Lennon i Paul McCartney, autorzy słów znanego utworu Beatlesów, marzą o prze
budzeniu, o locie w stronę ciemne), czarnej nocy, po to, by stać się wolnymi. 
Bohaterowie dramatu "Blackbird" kiedyś marzyli o tym samym. Chcieli uciec, wzbić się 
w powietrze i być wolnymi- poza prawem i moralnością. Chcieli wznieść swoją zakazaną 
miłość ponad społeczeństwo, ponad niemożliwość. Dziś spotykają się po latach. Podnoszą 
złamane skrzydła i na nowo chcą uczyć się latać. Po to, by stać się wolnymi. Wolnymi od 

siebie. 
Dramat ten generuje ogromną trudność w ocenie postaw bohaterów. Nakładają się tu 
bowiem dwie perspektywy: przeszłości i teraźniejszości. Una i Ray są jednocześnie na 
początku .i na końcu swojej miłości. Każde z nich odbyło karę, odpokutowało swoją winę, 
a mimo to nadal wystawieni są na ocenę moralną innych. 
Jak pisał Erich Fromm: „Swiadomość ludzkiego osamotnienia bez możliwości połączenia 
się przez miłość jest iródłem wstydu.Jest zarazem iródłem poczucia winy i niepokoju''. 
Czy miał na myśli również tę miłość? 

Tomasz Gawron 

Artykuł 200. Kodeksu Karnego: 
§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby 
innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do 
ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje mało
letniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. 

Baczyńska Matylda (Una)- urodziła się w 1984r. we Włocławku. W 2008 roku ukończyła 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie na wydziale 
aktorstwa dramatycznego. Na deskach Tarnowskiego Teatru pojawiła się w rolach: Marty 
w „Tajemniczym Ogrodzie~ Brookes Ashton w „Czego nie widać~ Smieszki w bajce„Powrót 
Krasnoludków~ Lady Makduf i Drugiej Wiedźmy w „Makbecie~ lrinyw„Trzech siostrach~ 

Blackbird - (z ang. "czarny ptak") - kos (turdus merula), średniej wielkości ptak 

częściowowędrownyzrodzinydrozdowatych. Zamieszkuje prawie całą Europę, dużą 
część środkowej, południowej i wschodniej Azji oraz północno-zachodnią Afrykę. 
lntrodukowany w Australii, Nowej Zelandii i okolicznych wyspach. Również: tytuł 
piosenki zespołu The Beatles wydanej na albumie The Beatles w 1968 roku. Utwór został 
w całości napisany przez McCartneya, ale oficjalnie za twórców piosenki uznaje się duet 
Lennon/McCartney. 

Czekolada (z nahuatlxoco/at/-gorzka woda)-wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi 

kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło kakaowe) lub tłuszczu cukierniczego, środka 
słodzącego i innych dodatków. Wytwarzana najczęściej w postaci tabliczek czekolady. 
W niektórych krajach, głównie w Meksyku, powszechniejsza jest czekolada w postaci 
napoju na wodzie, mleku lub innym płynie. Rzadziej spotyka się czekoladę sproszkowaną 
lub w granulkach. Czekolada ma wysoką wartość energetyczną - 100 gramów tego 
wyrobu to 2100-2500 kJ (500-700 kcal). 

IOojrzałość emocjonalna - modyfikacja pierwotnych mechanizmów regulacyjnych 

opartych na popędach i impulsach emocjonalnych w wyniku socjalizacji. W procesie 
wychowania dochodzi do wyzbycia się przez człowieka form wyrażania emocji 
charakterystycznych dla okresu dzieciństwa. Osoba dojrzała emocjonalnie świadomie 
uczestniczy w otaczającej ją rzeczywistości, stosując rozsądek przy podejmowaniu 
decyzji i w relacjach interpersonalnych, a nie, jak dotychczas, kierując się tylko reakcjami 
emocjonalnymi. Zmiany w reakcjach polegają na wygaszeniu form wybuchowych, 
gwałtownych, nieodpowiednich dla danego bodźca i sytuacji. Przemiany te są rezultatem 
oddziaływań, !które prowadzą do wyuczenia się kiedy, w jaki sposób, w jakiej formie 
i w jakim stopniu mogą być zaspokajane poszczególne potrzeby. Dojrzałość emocjonalna 
wyrażana jest przez tzw. wiek emocjonalny. Dzieląc wiek emocjonalny przez wiek życia 
otrzymuje się iloraz emocjonalny. 



Dziecko - w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej 
dojrzałości. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się następujące granice 
wiekowe: dzieci (do 12 lat), młodzież (12-18 lat). Według definicji medycznej okres 
dzieciństwa kończy się około 13. roku życia. 

„Fragmenty dyskursu miłosnego" - kultowa książka Rolanda Barthesa. 0 Co myślę o mi

łości? Właściwie nic o niej nie myślę. Chciałbym wiedzieć, co to jest( ... ) mogę sobie rozprawiać 
o miłości przez cały długi rok, a i tak nie ma nadziei, że uchwycę koncept inaczej, niż „za ogon''. 
Istnieją dwie afirmacje miłości. Kiedy zakochany spotyka innego, to jest najpierw afirmacja 
bezpośrednia (psychologicznie: olśnienie, zachwyt, uniesienia, szalona projekcja spełnionej 
przyszłości: zżera mnie pragnienie, pęd do szczęścia): wszystkiemu mówię tak (oślepiając 
siebie). Następnie otwiera się długi tunel: moim pierwszym tak targają wątpliwości, jest to 
chwila namiętności smutner 

Gawron Tomasz- reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta. Absolwent Wydziału Reżyserii 
oraz Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Debiutował w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie spektaklem„Gry i zabawy"Edny Mazya. W tym samym teatrze 
wystawił także spektakl"Czas kochania, czas umierania" Fritza Katera. Asystent Krystiana 
Lupy przy spektaklach: "Niedokończony utwór na aktora wg [Mewy] Czechowa/Yasmina 
Reza [Sztuka hiszpańska]" oraz.Na szczytach panuje cisza"Thomasa Bernharda. Reżyser 
kilkunastu przedstawień, m.in . • Paparazzi" Matei Visnieca, „Dziewictwa" Witolda 
Gombrowicza,.Gablot"Krzysztofa Bizio. W warszawskim Teatrze Praga wystawił"Pasożyty" 
Mariusa von Mayenburga. Związany z produkcją filmową. 

Grill (wym. grll)- urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych 
wykorzystujące do tego celu :tródło ciepła umieszczone bezpośrednio pod rusztem. 
Rozróżnia się grille węglowe, gazowe i elektryczne. Budowa grilla uzależniona jest od 
jego rodzaju. Urządzenie to ma zazwyczaj postać ogniotrwałej (najczęściej stalowej lub 
żeliwnej) misy z osłoną wyposażoną w punkty mocowania rusztu, najczęściej występuje 
w formie przenośnej. Budowane są także grille stałe, na zewnątrz budynków (np. w ogro
dach) i wewnątrz (np. restauracjach). Grill używany jest głównie do przyrządzania mięs i ryb, 
a także do przygotowania warzyw. 

Harrower David - szkocki dramatopisarz, urodzony w 1966 roku w Glasgow. Zadebiu

tował sztuką "'Noże w kurach" wystawioną w czerwcu 1995 roku w Teatrze Traverse 
w Edynburgu, a następnie przeniesioną do Bush Theater w Londynie. W 1998 w teatrze 
Traverse odbyła się premiera drugiej sztuki Davida Harrowera "Kill the old, torture their 
Young'~ a dwa lata później londyński Royal Courtwystawił„Presence~ David Harrowerznany 
jest także jako autor adaptacji scenicznych (m.in.„The Chrysalids"Wyndhama,„Woyzeck" 
Buch nera) i sztukradiowych."Blackbird"był prezentowany na międzynarodowym festiwalu 
teatralnym w Edynburgu- jego premierę przygotował w 2005 roku Peter Stein. 

W 2007 roku sztuka otrzymała prestiżową nagrodę Oliviera. Dramat prezentowany był 
m.in. w Sztokholmie, Nowym Jorku, San Francisco, New Delhi, Cape Town, Pradze, 
Adelajdzie, Tokyo, Singapurze, Montrealu-do roku 201 O odbyło s1ię ponad czterdzieści 
premier tekstu na całym świecie. 

Instynkt (łac. instinctus - podnieta, popfd) - dyspozycja biopsychiczna, która 
powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) 
wokreślonysposób.Pojęcietownauceozachowaniujestróżniedefiniowane,awjęzyku 
potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego 
i świadomego namysłu. W etologii instynkt definiowany jest jako wrodzona i dziedziczna 
zdolność zwierząt (łącznie z człowiekiem) do wykonywania ciągu zachowań 

napędzanych przez popędy, wywoływanych i kierowanych przez odpowiednie bodźce 
zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania 
gatunku. 

lntymnośt - pojęcie pochodzi od łacińskiego słowa "intimus~ czyli „wewnętrzny, 
najgłębszy"(w przenośni:.najtaj niejszy, najskrytszy"). Pozostawać w intymnej relacji 
z drugim człowiekiem to mieć dostęp do najgłębszych pokładów jego osobowości i ro
zumieć tę głębię. Każdy człowiek wytycza wokół siebie terytorium, którego naruszenie 
traktuje jako atak na swoją osobę. Na wielkość tego obszaru wpływa mnóstwo 
czynników, od wychowania po kulturę . 

Kastracja (od wł. castrare), zwana też wytrzebieniem - jedna z metod sterylizacji, 
polegająca na chirurgicznym usunięciu gonad męskich (jąder) lub żeńskich (jajników). 
Kastracja powoduje ubezpłodnienie, a także zaburzenie gospodarki hormonalnej 
organizmu. Obecnie kastracja ludzi jest stosowana w przypadkach onkologicznych (np. 
rak jądra, rak jajnika) także w przypadku silnie hormonozależnych raków piersi u pa
cjentek nie planujących potomstwa. Kastruje się także osoby poddające się operacji 
zmiany płci. Wyjątek stanowić mogą zabiegi przeprowadzane w szpitalach 
psychiatrycznych jedynie na najgro:tniejszych gwałcicielach (głównie na pedofilach 
i kazirodcach). 

Kobieta - określenie osobnika płci żeńskiej z rodzaju Homo. Kobieta różni się od 

mężczyzny budową morfologiczną i anatomiczną. Owulacja u kobiety pojawia się co 
około 28 dni (w cyklu miesiączkowym), niezależnie od pory roku, co wyróżnia ją spośród 
większości samic ssaków. 

Konfabulacja - czyli wspomnienie rzekome - to uzupełnianie luk pamięciowych 
opowiadaniem historii, które naprawdę nie zdarzyły się. W tych historiach osoba może 
błędnie określać czas lub miejsce zdarzenia, albo wręcz zmyślać całą historię, a zarazem 
jest przekonana, że podaje prawdziwe i poprawne dane. Słowo pochodzi od łacińskiego 
„fabularni" -mówić, bajać. 



liena 



Konfabulację można traktować ja ko naturalną czynność umysłu, służącą uzupełnianiu 
braków wiedzy. W efekcie nasza pamięć ma charakter generatywny, twórczy. U małych 
dzieci przejawykonfabulacji1 wynikająz braku kontroli nad działaniem własnej pamięci 
i wyobraźni. Często konfabulacje występują u osób w podeszłym wieku - pytane o jakieś 
wydarzenie podają nieprawdziwe fakty. Trzeba zaznaczyć, że nie wynika to ze świadomej 
tendencji do wprowadzenia kogoś w błąd. Osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
konfabuluje, robi to bezwiednie. W psychiatrii konfabulację traktuje się jako objaw 
zaburzeń zapamiętywania. W ciężkich zaburzeniach, na przykład w zespole Korsakowa, 
chory podaje nie tylko zmyślone, ale zupełnie nierealne fakty. 

Laskowski Jakub-twórca audiowizualn~, obecnie studiuje na wydziale scenografii i sztu
ki nowych mediów, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przygodę z teatrem rozpoczął 
od pracy przy spektaklu "Nowe wyzwolenie" reż. Eweliny Marciniak. Obecnie realizuje się 
w wielu dziedzinach, począwszy od fotografii przez wystawiennictwo i film, aż do instalacji 
multimedialnych. Współzałożyciel stowarzyszenia MUWA. Obecnie można oglądać jego 
fotografie na Fotofestiwalu w lodzi. 

„lolita" - anglojęzyczna powieść Vladimira Nabokova, pisana w latach 1947-1954, 
opublikowana w 1955 roku w Paryżu. Utwór opowiada o mężczyźnie zafascynowanym 
niedojrzałymi dziewczynkami, które określa mianem „nimfetek" i o jego erotycznej obsesji 
na punkcie dwunastoletniej pasierbicy Dolores Haze (tytułowej Lolity). Temat pedofilii 
sprawił, że powieść przez wiele lat uchodziła za dzieło skandalizujące i pornograficzne, 
a autor miał problemy z jej opublikowaniem. 

Mężczyzna - nazwa osobnika płci męskiej z rodzaju Homo. Mężczyzna różni się od 
kobiety genetycznie, posiada chromosom Y, co warunkuje różnice budowy morfo
logicznej i anatomicznej oraz często zachowaniem, widocznym z różnych struktur spo
łecznych w różnych epokach i formach kulturowych. 

Mllośt - złożone, trudne do zdefiniowania zjawisko, często utożsamiane z uczuciem, 
które przejawia się w relacji do drugiej osoby (lub obiektu), połączonej z silnym 
pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towarzyszyć pociąg fizyczny do osoby 
będącej obiektem uczucia. Zwykle jest okazywana przez próby uszczęśliwiania kochanej 
osoby. 

MoralnoU - zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe. Moralność jest 
jednym ze społecznych systemów normatywnych (systemów norm społecznych, zasad). 
Zwykle jednocześnie istnieje kilka konkurencyjnych (i po części zgodnych, po części 
różnych) systemów normatywnych, funkcjonujących w obrębie kultury, na przykład: 
1 )normy postępowania, dopuszczone przez prawo 2)normy moralne - normy nakładane 
przez dany system filozoficzny, religijny 3)normy konkretnej społeczności, którym 
jednostka podporządkowuje się w procesie socjalizacji (tzw. prawo obyczajowe, 
niepisane). 

Neurotyczna potrzeba miłości - wątek rnzwinięty u Karen Horney w książce 
„Neurotyczna osobowość naszych czasów".„Każdy przejaw miłości może pozornie uspokoić 
neurotyka czy dać mu nawet poczucie szczęścia, ale w rzeczywistości wywołuje u niego nie
dowierzanie, a nawet strach. Nie wierzy w miłość, bo jest głęboko przekonany, że nikt nie 
mógłby go pokochać. I to uczucie, że jest się niegodnym miłości, ma często charakter 
świadomego przekonania, którego nie mogą podważyć żadne dowody świadczące o czymś 
przeciwnym. ( ... )Dowody miłości mogą także wzbudzać lęk przed zależnością. Człowiek musi 
wtedy za wszelką cenę unikać jakichkolwiek pozytywnych reakcji emocjonalnych, gdyż 
wywołują one niebezpieczeństwo zależności. Sytuacja ta przypomina człowieka 
umierającego z głodu, który nie ma odwagi dotknąć jedzenia z obawy przed zatruciem." 

Nimfetka (ang. nymphette) - pochodzi od greckiego słowa vu11cp11 (nymphe) 
oznaczającego wiecznie młodą boginkę przyrody, ale także oblubienicę. Kojarzy się też ze 
słowem „nimfomania': oznaczającym nadmierny popęd seksualny oraz z angielskim 
słowem nymph, określającym nimfę (larwę). „Nimfetka" związana jest więc jednocześnie 
ze szczególnym czarem i magią oraz z przepoczwarczeniem larwy w motyla, 
przeobrażeniem dziewczęcia w kobietę. 

„0 sztuce miłości" - kultowa książka Ericha Fromma. ,,Jeśli dwoje ludzi, zupełnie sobie 
obcych, pozwala nagle, aby dzielący ich mur runął, zaczynają nagle czuć się sobie bliscy, to 
właśnie ten moment doznania jedności jest jednym z najbardziej radosnych, najbardziej 
podniecających przeżyć w życiu. Jest on tym wspanialszy i cudowniejszy dla ludzi, którzy byli 
dotąd odizolowani, odcięci, pozbawieni miłości. Temu cudowi nagłego zbliżenia dość często 
pomaga połączony z nim albo też przezeń zrodzony pociąg fizyczny i jego zaspokojenie. 
Jednakże tego rodzaju miłość z samej swej natury jest nietrwała. Dwoje ludzi dobrze się 
poznaje, ich zażyłość w coraz większym stopniu zatraca swój cudowny charakter, aż w końcu 
antagonizmy i rozczarowania, wzajemne znudzenie się sobą zabiją to, co zostało jeszcze z po
czątkowego podekscytowania. Jednak z początku ludzie nie zdają sobie z tego sprawy: 
intensywność szaleńczej miłości, .wariowanie" na swoim punkcie biorą za dowód potęgi 
miłości, podczas gdy może to jedynie dowodzić, jak bardzo byli osamotnieni poprzednio." 

Pamięt ludzka - podlega badaniom psychologii kognitywnej. Człowiek ma zdolność do 
zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania 
obrazu własnej świadomości. Pamięć zwierząt podlega badaniom etologii. Na najniższym 
poziomie zapamiętywanie przez ludzi jak i inne istoty żywe opiera się na reakcjach 
chemicznych zachodzących w neuronach. Jednak komplikacja ludzkiego mózgu 
powoduje, że rozważanie jego funkcjonowania wyłącznie w oparciu o kategorie 
stosowane do zwierząt jest niepełne. Zwierzęta mają zdolność do zapamiętywania 
prostych skojarzeń, lecz ich pamięć pozwala im na wyciąganie logicznych wniosków z na
bytych doświadczeń jedynie w pewnym, ograniczonym zakresie. 

Pastuszak Ireneusz (Ray) - urodzony w 1960 roku. Absolwent wydziału aktorskiego 
Państwowej Wyższej SzkołyTeatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (1985). 



Pracował w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Zagrał m.in. w filmach 
„Niedokończony lot'; „Stara baśń'; „Do piachu'; „Rozjaśnić mrok''. W Tarnowskim Teatrze 
można było go zobaczyć m.in. w „Mężu i żonie'; „Makbecie'; „Kandydzie'; „Tajemniczym 
ogrodzie'; „Czego nie widać'; „Trzech siostrach''. 

Pensjonat - turystyczny obiekt hotelarski posiadający co najmniej 7 pokojów, świad
czący dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. W zależności od wyposażenia i zakre
su świadczonych usług wyróżnia się 5 kategorii pensjonatów, gdzie najwyższa ma gwiaz
dek, a najniższa - 1 gwiazdkę. 

Permisywizm - termin etyczny oznaczający tendencję do bezgranicznej tolerancji wo

bec zachowań innych osób. Permisywizm zakłada, że zakazy obyczajowe są niepotrzebne 
lub szkodliwe, a działania jednostek nie powinny być oceniane pod kątem obyczajności 
czy norm społecznych. 

Prawda- cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. 
W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało 
faktycznie miejsce lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało 
miejsca. Problemem zdefiniowania tego pojęcia zajmowali się filozofowie od 
starożytności. Klasyczna definicja prawdy pochodzi od Arystotelesa i jest to zgodność 
sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. 

Promiskuityzm (łac. promisc(u)us - wspólny) - kontakty seksualne pozbawione więzi 
uczuciowych, podejmowane z przypadkowymi, często zmienianymi partnerami. 
Promiskuityzm, czyli dążenie do kontaktów seksualnych z przypadkowymi partnerami 
może być objawem zaburzeń psychicznych u ludzi, np. może towarzyszyć depresji w wie
ku pokwitania. 

Racjonalizacja - (od łac. ratio- rozum)-to jeden z mechanizmów obronnych. Polega na 

przeinterpretowaniu lub przewartościowaniu doświadczenia w taki sposób, że staje się 
ono mniej dotkliwe i obciążające samoocenę. Często wygląda to na pozornie racjonalne 
uzasadnianie po fakcie własnych decyzji i postaw. Korzystamy z racjonalizacji, gdy nie 
udaje nam się dostać tego, czego pragnęliśmy, a patrząc wstecz dochodzimy do wniosku, 
że wcale nam na tym nie zależało. 

Samotnośt - zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka 
wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Często ma 
wydźwięk negatywny. Samotność funkcjonuje w wymiarze temporalnym (czasowym): 
może być chroniczna, albo występować przejściowo, w chwilach zerwania więzi 
emocjonalnej (w warunkach straty bliskiej osoby). Człowiek może doświadczać krótkich, 

chwilowych stanów samotności, pomimo posiadania adekwatnych związków z innymi 
ludźmi. Jak pokazują obserwacje, w dużych aglomeracjach wzrost samotności powodują 
warunki wymuszające sztuczność i płytkość interakcji międzyludzkich, relacje 
interpersonalne stają się niepełne, kontakty powierzchowne, przypadkowe i urywane. 

Satd - we współczesnych demokratycznych systemach prawnych - niezawisły organ 

państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między 
podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących 

uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub 
umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości i funkcjonuje 
w szczególnej, procesowej formie. 

Scena „Underground" - niegdysiejsza sala prób. Ma 176 metrów kwadratowych, wyso

kość z powodu pochylenia sufitu jest niezidentyfikowana. Posiada osiem słupów nośnych, 
szarą podłogę z płyty, cztery reflektory z soczewką typu PC. Warte uwagi- poza ciekawymi 
kanałami wentylacyjnymi otulonymi srebrną folią- są widoczne w okolicy schodów 
kamienne fundamenty dawnego budynku teatru, pochodzące z 1895 roku. Sciany nośne 
to pozostałość starego budynku Solskiego. Aby obejrzeć przedstawienie, widzowie muszą 
pokonać szesnaście betonowych stopni. Widzów tych nie powinno być więcej, niż 

pięćdziesięcioro. Publiczność przez cały czas powinna mieć świadomość, że znajduje się 
dokładnie pod widownią Dużej Sceny. 
Scena rozpoczyna działalność 19 maja wraz z premierą spektaklu„Blackbird''. 

Seks (łac. sexus, płet) -w znaczeniu ogólnym całość życia erotycznego człowieka, w zna

czeniu węższym: zachowania seksualne, potocznie stosunek płciowy. Oprócz pełnych 
stosunków płciowych ludzi (a także niektóre gatunki zwierząt) cechuje też wiele innych 
zachowań seksualnych. Zaliczają się do nich flirtowanie, uwodzenie (czyli zachowania 
i działania mające na celu zainteresowanie sobą potencjalnego partnera seksualnego), 
petting (czyli pieszczenie narządów płciowych lub innych stref erogennych partnera, któ
re może doprowadzić do orgazmu, ale z wyłączeniem immisji członka do pochwy), 
masturbacja-autoerotyzm (czyli doprowadzanie się do orgazmu bez fizycznej aktywności 
innej osoby). Zachowania seksualne mogą zachodzić przy kontakcie dwóch osób płci 
przeciwnej (heteroseksualizm) lub tej samej (homoseksualizm), a także większej liczby 
osób (seks grupowy). 

Szczęście-według Ericha Fromma „szczęście człowieka polega dzisiaj na <zabawieniu się>. 
Zabawić się to zaspokoić użyciem i <spożyciem> przeróżnych dóbr. Pochłania się wszystko: 
widowiska, jedzenie, napoje, papierosy, ludzi, odczyty, książki, filmy. Świat jest jednym wielkim 
przedmiotem naszego łaknienia, wielkim jabłkiem, pełną butelką, wielką piersią; my 
jesteśmy tymi, którzy ssą, wiecznie na coś czekają, mają na coś nadzieję - i wiecznie są z czegoś 
niezadowoleni. 



Nasza natura została nastawiona na wymienianie i otrzymywanie, na handel i konsu

mowanie; wszystko, i to w równej mierze dobra duchowe jak i materialne, staje się przed

miotem wymiany i konsumpcji'~ 

Terapia (kuracja, reczenie) - szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych 

l'eków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu 
dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest 
przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. 

Tożsamość-to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki 

ii zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. 
W psychologii, od czasów pojawienia się teorii Erika H. Eriksona, pojęcie tożsamości 
występuje w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji: stosunku do 
siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. 
Wskazuje ono na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej 
strony z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją (selfidentity), z drugiej zaś- na 
związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach 
wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak 
i inni ludzie oraz kultura. 

Uwodzenie - idee fixe Jean'a Baudrillarda. „Obsesyjne zainteresowanie kierkegaar

dowskiego uwodziciela dziewczynką. Zainteresowanie istotą nietkniętą w fazie przed

seksualnej, a więc w fazie wdzięku i uroku- a że dziewczynka ów wdzięk ma, więc należy go 

rozpoznać, gdyż niczym Bóg posiada ona niebywałą przewagę, a że jest z natury wyposażona 
w zdolność uwodzenia, staje się obiektem zaciekłej rywalizacji i musi zostać unicestwiona. 

Powołaniem uwodzicie/a jest zniszczenie naturalnej mocy kobiety czy dziewczyny za pomocą 

własnej sztucznej mocy. ( ... )Jego wola, strategia i przeznaczenie to reakcja na wdzięk i uwo

dzicielską siłę dziewczyny, na fatum, które ma tym większa moc, im bardziej jest nieświadome." 

Zło-w psychologii zło jest oceną obserwowanego przedmiotu przez subiektywny podmiot, 

która określa charakter (negatywny) relacji (emocji) ukierunkowanej z umysłu obserwatora 
na postrzegany przedmiot. W wyniku mechanizmów poznawczych w percepcji obserwatora 
subiektywnego zło wydaje się być cechą obiektywną przedmiotu tak ocenianego. Innymi 
słowy złe jest to, co jako postrzegane źródło bodźc:a dany osobnik (obserwator) uznaje za 
niepożądane, niebezpieczne, pobudzające negatywny stan emocjonalny, niechęć. 
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