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KAMASUTRA 
studium przyjemności 

reżyseria - Weronika Szczawińska 
dramaturgia - Bartosz Frąckowiak 

scenografia i kostiumy - Izabela Wądołowska 
muzyka - Krzysztof Kaliski 
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obsada: 
kurtyzana - Irena Wójcik 

klaudyna - Milena Gauer (gościnnie) 
rezi - Małgorzata Białek 

renaud - Daniel Chryc 
don juan - PiotrWawer jr (gościnnie) 

ortodoksyjna katoliczka - Agnieszka Kwietniewska 
ortodoksyjny katolik - Andrzej Plata (gościnnie) 

koneser casanova - Grzegorz Gromek (gościnnie) 

asystentka reżyserki - Irena Wójcik 
inspicjent - Anna Solarek 

Watsjajana, autor „Kamasutry", 
zawsze i wszędzie powiada: 

Ten spektakl jest instrumentem pragnienia 
Pożądania nie pragnienia 
Jest dla państwa 
Jest dla państwa przyjemności 
Jest dla państwa doświadczenia niech każdy czyni, jak mu się podoba. 



Przenigdy trójnóg Febusa 
ani wyrocznia Am mona 
nie objaw iła prawd mędrszych 
niźli moja p ieśń natchniona. 
Jeżeli moje wywody 
budzą wasze zaufanie, 
nie zawiodą was w praktyce, 
wierzajcie mi, drogie panie ... 
Niechaj rozkosz wam przenika 
do samego szpiku kości . 

Niech was i waszych kochanków 
równie pali żar miłości. 
Używajcie tkliwych zwrotów ... 
(słuchajcie mojej recepty). 
Niech namiętność potęgują 
czułe słowa, słodkie szepty ... 
A tym, którym odmówiła 
natura lubej sensacji, 
tym pozwalam się uciekać 
do najsłodszej malwersacji. 
Wasze ruchy i spojrzenia 
niech nas utwierdzają w błędzie. 
Głos wasz i oddech namiętny 
niechaj przerywanym będzie. 

Owidiusz. Sztuka kochania 

ooo 
Gdy kawaler z podwiką 
znajdą s i ę w pokoiku, 
w szczęśliwej samotnośc i -
wtedy w nagłej czułości 
wyzbyci wstydliwości 
zaczynają miłosny targ, 
grę rozkoszną swych kolan, 
swych ramion i warg. 

Carmina Burana 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry", 
zawsze i wszędzie powiada: niech 
każdy czyni, jak mu się podoba. 

Minęła noc w bezsennym czuwaniu. 
O wielkiej miłości śpiewałyśmy, 
o twej ukochanej 
i jej fiołkowych piersiach. 

Lecz wstań z łóżka 
i idź do swoich przyjaciół, 
a my znów tej nocy 
ledwo zmrużymy oka jak słowik. 

Safona 

Ale oto już kochanków 
ukryło puszyste łoże . 

Muza moja do sypialni 
w żaden sposób wejść nie może. 

Zresztą i bez jej wskazówek 
rady sobie świetnie dadzą 
i nie zostaną bezczynni 
pod Amora słodką władzą .. . 
Co należy wówczas mówić, 
bardzo dobrze wiedzą sami. 
Nie będą również w kłopocie, 
co trzeba robić z rękami. 
Powoli dążcie do celu, 
moi kochankowie mili ... 
Opóźniajcie szczyt rozkoszy -
jeżeli was nic nie pili . 
Przerywajcie słodką pracę, 
aby trwała jak najdłużej . 

Przed najśmielszymi pomysły 
niechaj żadne z was nie stchórzy ... 
Drżącą światłością zaświecą 

twej dziewczyny słodkie oczy, 
jako złoty słońca promień 
drży odbity w wód przeźroczy ... 
Wyrazy żądzą dyszące ... 
Szepty namiętne i skargi 
na zbielałych wargach mrące ... 
Palące jak ogień wargi. .. 
Uniesiony namiętnością, 
nie wyprzedzaj twojej pani. 
Najmilej, gdy jednocześnie 
przybijecie do przystani ... 

Owidiusz. Sztuka kochania 

Gdy pochylisz nade mną twe usta pocałunkami nabrzmiałe 
usta moje ulecą, jak dwa skrzydełka ze strachu białe -
krew moja się zerwie, aby uciekać daleko, daleko, 
i o twarz mi uderzy płonącą czerwoną rzeką. 
Oczy moje, które pod wzrokiem twym słodkim się niebią, 
oczy moje umrą, a powieki je cicho pogrzebią. 

Pierś moja w objęciu twej ręki stopi się jakby śnieg, 

i cała zniknę jak obłok, na którym za mocny wicher legł. 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, * * * 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry'', 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni, jak mu się podoba. 

Nogi do kolan strzelisty gotyk 
uda przechodzą w renesans, 
aby wyżej barokiem bioder zakwitnąć. 
Wiatr, gdy się o nie otrze, 
omdlewa od gorącej pieszczoty, 
każdy jej gest wystarczy, aby ogień skrzesać, 
każde spojrzenie wyzwanie ku miłosnym bitwom. 

A jeszcze wyżej wezbrane ciężkim sokiem grona, 
nad nimi niebo, zamknięte w życzliwych ramionach, 
gromy nad krajem i burza na morzach i lądach , 

że taka wśród nich grzesznica. 
Kto na nią spogląda, 
w zachwycie musi skonać 
i zmartwychwstaje, 
i znowu po śmierć kolejną się zachwyca. 

A u niej na z lekka rozchylonych ustach 
stary Gulistan wciąż ogniem chlusta, 
coraz więcej róż i słowików -
tańczą uszczęśliwione Muzy 
i nad źródłem muzyczniejącej Aretuzy 
wawrzyny md leją w miłosnym krzyku. 

Bogdan Czaykowski, Erotyk sensualny 



Jak płomień, przy lgnąć wzdłuż twojego ciała, 
Dotknąć się ciepłej, woniejącej skóry, 
W ramiona wpleść się i, jak oszalała 
Burza, w pocałunków rzucić się wichury! 

Całować szepty, i krzyk twój i śmiechy, 
W krew twą się wessać i w świętym zachwycie 
Upić się tymi grającymi echy, 
Które wydziera os wieczności życie ! 

Kazimierz Wierzyński, * * * 

ooo 
Watsjajana. autor „Kamasutry", 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni , jak mu się podoba. 

Duszyczko moja. nie mów więcej, 
bo spłoszysz Adonisa twarz, 
troskę pewnej bogini. 

Nie żądaj więcej pieśni, 
moje wargi zniewala pragnienie 
wstydliwe na tym świecie . 

Afrodyta bawi się moim sercem, 
a Pitho oblewa moje piersi nektarem. 
Tracę zmysły 

Safona, Pragnienie 

• • • 

Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej 
Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam 
I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam 
I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej 
Na pewno nie mieć mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła 

Zrób coś. abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej 
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś 
Że nie wierzę, iż k iedyś jeszcze nie być tam mogłeś 
I choć nie wierzę by mógł być ktoś bardziej otwarty 
Dla ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz 

Rafał Wojaczek, Prośba 

• • • 
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Ten spektakl jest inS1 
Pożądania~ 

jest dla 
Jest dla państ'ł 

Jest dla państV1 



1mentem pragnienia 
pragnienia 
aństwa 

przyjemności 

doświadczenia 

LUDWIKA CZYLI SZCZVT WSTYDLIWOŚCI 

Woda w wannie opływa moje ciało, rysuje jego kształt 
dokładnie jak ołówek . 

Nie odsłoniłam ci nigdy nic oprócz ciała, a odsłaniałam je, 
żeby zakryć duszę . Osiągnęłam cel i teraz moja nagość czyni 
mnie 
niewidzialną . 

To jest szczyt wstydliwości . 

• 
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AMELIA CZYLI KOBIETA Z CHARAKTEREM 

Amelia lubi całować mężczyzn, których nie kocha.A więc 
całuje 

mężczyzn obcych. 
Mówi: 
- To właśn ie jest przyjemne, bo jest nieprzyzwoite. Być 
nieprzyzwoitą to potwierdzać swoją wolność . 

Amelia jest w miłości intelektualistką. 

Anna Świrszczyńska, Sześć kobiet 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry'', 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni, jak mu się podoba . 

•• 
• • 

• 



Zachował szklistą skórę dziec i ństwa . 

Pod jego rękami kamienie stają się zwierciadłem 
Jego oc:z.y to ostrza. 

Kto zamroził ziemię pod jego stopami> 
Kto usta mu zamknął w horyzont? 
Czemu słońce zachodzi, gdy się dotykamy! 

Szukam słów pośród mi lczenia. 
On szuka jedynie mi lczenia. 

Wsuń tę stronicę pod jego język . 

Otwórz mu ciało jak podczas operacji. 

Niech miłość wejdzie czerwonym ostrzem. 

Erica Jong, Jego milczen ie 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry '', 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni, jak mu się podoba. 

Gdy w two ich ustach 
Gdy w two ich ustach z nieukojem 
Szukam twojego serca woni, 
Chciałbym cię zgn i eść w objęciu mojem, 
Zawrzeć jak ptaka w mojej dłoni . 

I ściskam twe najsłodsze ciało 
Śniąc, bym, pijany szczęścia trunkiem, 
Mógł pokryć ciebie całą, całą , 

Jednym jedynym pocałunkiem. 

Leopold Staff 

Nikt nie wiedział. jak pachną kwitnące 
twego brzucha mroczne magnolie. 
Nikt nie wiedział, że niosłaś w zębach 
krwawiącego kolibra miłości . 

Pod księżycem twego czoła usnęły 
moje perskie konie na rynku, 
gdy przez cztery noce wiązałem 
twą przepaskę śniegi topiącą. 

Twe spojrzenie między gipsem a jaśm inem 

było b l adą gałązką nasienną. 

Wśród mych żeber szukałem dla ciebie 
lirer ciętych z kości w słowo zawsze, 
zawsze , zawsze: ogród mej agonii , 
twoje ciało ulotne na zawsze , 
krew z twych żył w moich ustach otwartych 
i śm ierć moja - twe usta wygasłe . 

Federico Garcia Lorca, 
Gacela del amor imprevisto 

ooo 
Chwieją się na wadze serca 
wstyd l iwość i pożądan i e . 

Lec:z. wybieram to co widzę, 
wchodzę na stos jak skazaniec. 
Konam w ogniu pożądan ia, 

bowiem słodkie to kochanie. 

Carmina Burana 
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Wolne prawo kochania - miłości ustawa, 
Bo ta korzyść dla młodych nie grzech, lecz zabawa, 
Ale wraz kochające trzeba zgoić razy. 
Skoro rozum i honor wyda swe rozkazy. 

Nie trzeba ni wymowy, ni dźwięku języka, 
Kto o skrytych instynktach dowcipnie przenika. 
Westchnienie, wzrok, zmieszanie, rumieniec na twarzy, 
Milczenie nawet wyda, co się w sercu marzy. 

Wszystko mówi w miłości, cichość sama zdradza, 
Kogo w tajemne kluby mocno zwiąże władza. 

Natura mi pozwala, miłość grzeszyć każe . 

Prawo boskie zabrania. bo niebo urażę. 

Jednemu z tych dwóch wierzyć koniecznie potrzeba, 
Naturze lub też Bogu, więc tak proszę nieba; 
Niechaj swoją pomocą skraca w sercu burze, 
Abym poszedł za boskim prawem w kontr naturze. 

Natura miłość wodzi, grzeszyć każe gwałtem , 

Niebo straszy i grozi wiecznej kary kształtem . 

Komuż tu bardziej wierzyć? Ach, sroga ustawa. 
Odmień , Boże , naturę lub tak straszne prawa. 

Franciszka Urszula Radziwiłłowa,Wolne kochanie 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry", 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni, jak mu się podoba. 



KURTYZANA 
Przyjdźcie do mnie proletariusze i sieroty miłości, 
Pozbawieni rozkoszy, którym przyjemność dotąd była wzbroniona i ci, którzy jej w ogóle nie zaznaliście , 

Zapomniicie o win ie i o tych, którzy chcą nią zarazić wasze ciało, 

Zapomn ijcie o tych, którzy źądają od was wyznawania prawdy na temat waszei fantazj i i drgn i eń waszego ciała, którzy żądają od was 
niezliczonej ilości słów, dzięki którym mogą w nieskończoność zdobywać nad wami władzę 
Przyjdźcie do mnie porzuceni, chorzy i zdradzeni, których ciała zostały wykluczone z gry, wy. seksualni kalecy, 
Wszystkimi sześćdziesięcioma czterema sztukami rozkoszy obudzę w was szczęście i życie 

Ten spektakl jest instrumentem pragnienia 
Pożądania nie pragnienia 
Jest dla państwa 
Jest dla państwa przyjemności 
jest dla państwa doświadczenia 

ooo 
Watsjajana, autor „Kamasutry'', 
zawsze i wszędzie powiada: 
niech każdy czyni , jak mu się podoba. 

Teksty cytowane w scenariuszu: 
O I liczne portale poświęcone rematyce kato lickiej 
02. „Aria rejestrowa'" z „Don Giovanniego"" 
OJ. Georges Bataille, „Historia oka" 
04. Colette, „Czysre, nieczyste" 
05. Colette, „Małżeństwo Klaudyny" 
06. „Edukacja hinduskiej kurtyzany" 
07. Michel Foucault, „Historia seksualności" 
08.Andrzei Haegenbarth, „Trzeba penerrować własne mroki - pisać o własnych i cudzych obsesjach. 

Rozmowa z Markiem Obarskim, poetą I prozaikiem", [w:] „Eros i wspolnicy" 
09.Andrzej Haegenbarth, „Uwielbiam bezwstyd nagiego ciała. Rozmowa z Franciszkiem Starowieyskim, plakacistą, artystą malarzem", [w;] „Eros 1 wspolnicy" 
I O. Andrzej Haegenbarth, „Poznanianki poka4 wszystko oprocz twarzy. 

Rozmowa z Lechem Morawskim, artysrą speqalizującym się w focografii akrn", [w:] „Eros i wspolnicy" 
11. Jerzy Jarniewicz, „Paszporr Nansena" 
12. Choderlos de Laclos, „Niebezpreczne związki" 
I J. Ph il ip Larkin , „Annus Mirabi lis" 
14. Ph ilip Lark in, „Rozmowa w łożku " 

15. Philip Larkin, „Znowu miłość" 
16. John Lenon, „God"" 
17. Brian May, Frank Musker. Elizabeth Lamers, "Too much love wi ll kill you" 
18.Andrew Maxwell, "Na idącą do łóżka" 

I 9. Molier, „Don Juan" 
20. Lew Starowicz, „Seks partnerski" 
21 . Tomasz Mann, „Czarodziejska góra" 
22. Henry Miller, „Zwrotnik raka" 
23. Edy Pappy. „Anacomia. Monotonia" 
24. Theodor van de Velde, „Małżeństwo doskonałe" 
25. Watsjajana, „Kamasutra" 
26. Jerzy Ziomek, „Pornografia i obscenum'', [w: ]. „Powinowactwa literatury. Studia i szkice" 
27. Slavoj Żlfok, „Kukla i karzeł. Perwersyjny rdzeri chrześcijaństwa" 
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