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www.teatr.tarnow.pl, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl. 

SPRZEDAŻ BILETÓW 
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(w foyer) w godzinach: 9.00-17.00, tel.(14) 688 32 87. Akceptujemy karty płatnicze. 
Sprzedaż biletów przez Internet: www.ekobilet.pl/tarnowski-teatr 

rezerwacjabiletów:kasabiletowa@teatr.tarnow.pl, soboty i niedziele sprzedaż 
biletów na dwie godziny przed spektaklem w miejscu grania. 

REDAKCJA PROGRAMU 
Teatr im. Ludwika Solskiego, teksty Anna Wakulik, zdjęcia Paweł Topolski, 
motyw graficzny Wojtek Kwiecień-Janikowski, projekt i skład Maciej Sroka 



NICK PAYNE 

KONSTELACJE 
(CONSTELLATIONS) 

Tłumaczenie ELŻBIET A WOŹNIAK 
Reżyseria NATALIA SOŁTYSIK 
Scenografia i kostiumy ANNA CZARNOTA 
Reżyseria świateł TADEUSZ PERKOWSKI 
Muzyka/opracowanie muzyczne NATALIA SOŁTYSIK 
Asystent reżysera KAMIL URBAN 
Konsultacja choreograficzna MATYLDA BACZVŃSKA 
Dźwięk i realizacja dźwięku ARTUR „JAMES" WACHOWIEC 
Animacja 3D ADAM BŁASZCZVK 
Projekcje ANNA CZARNOTA, NATALIA SOŁTYSIK, ERNEST KRÓL, 
TADEUSZ PERKOWSKI 
Konsultacja języka migowego DOROTA BUDZYŃSKA 

Obsada: 
ZOFIA ZOŃ - Marianne 
KAMIL URBAN - Roland 

Inspicjent, sufler MAŁGORZATA GUTWIŃSKA 

Prapremiera polska 10 maja 2013 roku. Mała Scena godz.20.00 

Elżbieta Woźniak 

Anglistka z wykształcenia. Współpracuje z wieloma scenami w Polsce. Wśród 
kilkudziesięciu przetłumaczonych przez nią tekstów można znaleźć wielkie prze
boje, m.in.: Mayday i Mayday 2 R. Cooneya, Wiea6r ltawalerslci i Lewe interesy 
R. Hawdona, t6tlto pełne cudzaziemc6w D. Freemana, Szalone noqalci 
P. Partnera, a także sztuki poważniejsze: Pamięć wody S. Stephensona, Żar 
S. Maraia, Więź R. Munro, Rock'n'Rol/T. Stopparda, Kobiety w sytuacji laytyanej 
J. Murray-Smith, Kontrakt Mike' a Bartletta. 















Wieloświat (multiwersum, multiświat, metawszechświat, super-wszechświat, 
multiwszechświat, ultrawszechświat) to zbiór wszelkich możliwych wszech
światów, zawierający w sobie wszystko inne (wszystkie możliwe, potencjalne 
- niezależnie od rozważanych czasoprzestrzeni lub wymiarów, w których się 
znajdują - wszechświaty, w tym także tak zwane wszechświaty równoległe). 
Do powstania tej definicji doprowadziła idea istnienia innych wszechświatów 
oprócz naszego. Według kwantowej teorii wielu światów Hugh Everetta III, 
nazywanej przez niego „Wieloświatową Interpretacją Mechaniki Kwantowej", 
wszystko, co może się zdarzyć, zdarza się na pewno w którejś z odnóg rzeczy
wistości, która przypomina wielkie, rozgałęziające się w każdej chwili drzewo 
życia. U Everetta każdy stan superpozycji jest jednakowo realny, lecz zdarza się 
w innym, równoległym wszechświecie. Kwantowy multiwszechświat jest jak 
rozgałęziające się w nieskończoność drzewo. Oznacza to między innymi, że i my, 
przebywający na takim drzewie, chcąc nie chcąc także się rozgałęziamy. Zgod
nie z jedną z interpretacji mechaniki kwantowej w tej przestrzeni znajdują się 
wszechświaty, które pochodzą od naszego wszechświata. Co chwila powstają 
w tej przestrzeni nowe uniwersa, za każdym razem, gdy powstaje we wszech
świecie wybór (np. dana cząsteczka może poruszyć się kilkoma drogami i wtedy 
powstaje tyle nowych wszechświatów, ile jest możliwych dróg - a w każdym 
z nich cząsteczka porusza się po innej drodze). 







~ 

MARIANNE 

Powiedzmy, że nasz wszechświat jest jedynym, który naprawdę istnieje. Jedyna 
niepowtarzalna ja i jedyny niepowtarzalny ty. Gdyby to była prawda, to realnie 
istniałby - tylko jeden wybór. Ale jeżeli istnieje każda możliwa przyszłość, to 
decyzje, które podejmujemy i których nie podejmujemy, określą, której z tych 
przyszłości naprawdę doświadczymy. Wyobraź sobie, że rzucasz kostką sześć 
tysięcy razy. 





Grą nazywamy serię komplementarnych transakcji ukrytych prowadzących do dobrze 
określonego, dającego się przewidzieć wyniku. Mówiąc bardziej opisowo, jest to okresowy, 
często powtarzający się zestaw transakcji, pozornie bez zarzutu, o utajonej motywacji, 
czy też bardziej potocznie seria posunięć z pułapką albo „sztuczką". Gry wyraźnie różnią 
się od procedur, rytuałów i rozrywek dzięki dwóm podstawowym właściwościom: (I) swojej 
ukrytej jakości i (2) wypłacie. Procedury mogą być udane, rytuały skuteczne, a rozrywki 
korzystne, lecz wszystkie one są z definicji szczere; mogą pociągać za sobą rywalizację, 
ale nie konflikt, a ich zakończenie może być sensacyjne, lecz nie dramatyczne. Każda gra 
jest natomiast w swoim założeniu nieuczciwa, a wynik ma wydźwięk dramatyczny, a nie je
dynie ekscytujący. Musimy jeszcze odróżnić gry od ostatniego typu działania społecznego, 
którego dotychczas nie omówiliśmy. Operacja jest transakcją prostą albo zestwem transak
cji podejmowanych w wyraźnym, ściśle określonym celu. Jeżeli ktoś szczerze prosi o zaufa
nie i otrzymuje je, to jest to operacja. A jeżeli ktoś prosi o zaufanie i następnie nadużywa 
go, działając na niekorzyść partnera, to jest to gra. („.) 
1. Gwałt pierwszego stopnia, czy też Odczep się często odbywa się na spotkaniach towa
rzyskich i polega w zasadzie na łagodnym flircie. Pani White sygnalizuje, że jest do zdobycia 
i czerpie przyjemność ze starań określonego mężczyzny. Z chwilą gdy ten się zaangażuje, 
gra się kończy. Jeżeli jest uprzejma, może całkiem szczerze powiedzieć: „Doceniam twoje 
komplementy i dziękuję ci za nie" i przejść do dalszych podbojów. Jeżeli jest mniej wspa
niałomyślna, może po prostu zostawić mężczyznę samego. Osoba grająca z talentem na 
dużych przyjęciach może bardzo przedłużać grę, chodząc z miejsca na miejsce, co zmusza 
mężczyznę do wykonywania skomplikowanych manewrów, by być przy niej, a jednocze
śnie nie zwracać na siebie uwagi obecnych. W Gwałcie drugiego stopnia, czy też Oburzeniu 
zaloty Blacka sprawiają pani White jedynie uboczną satysfakcję - główną przyjemność 
czerpie ona natomiast z odtrącenia go. Dlatego gra ta znana jest też pod potoczną nazwą 
Spływaj frajerze: pani White doprowadza Blacka do znacznie silniejszego zaangażowania niż 
łagodny flirt przy Gwałcie pierwszego stopnia i cieszy się widokiem jego porażki. 

Eric Berne, W co grają ludzie?, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 







MARIANNE 

S-słuchaj mnie, proszę. 

Podstawowe prawa fizyki-p-p-podstawowe prawa fizyki 
nie mają przeszłości ani teraźniejszości. 
Czas jest nieważny na poziomie a-atomów i molekuł. 
To jest symetryczne. Mamy cały ten czas jaki zawsze mieliśmy. 
Ty wciąż będziesz miał cały nasz czas. 
Kiedy ja 
Kiedy 
Kiedy 
Nie będzie go ani mniej ani więcej. ~ 
Kiedy odejdę. 


