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Wnjcierh Klim -rk 

EROTIZM PONOWOCZESNY / fragmem 

Pcinowoczesność stawia w centrum lm1enność jako cnotę. Zmmenność, z którą nie

uchronnie wiąże s ię ryzyku. Powtarza l ność groz i nudą . Przynosi co prawda pocwcie 

bezpieczeństwa , którego w ponowoczesności brakuje. ale nie jest w stanie sprawić, 

że seks będ7.1e ekscytujący To ni~pew ność zwiększa uczuci~ rozkoszy. Rozkoszy wy

nikającej z możliwośc i zaczynan ia wciąiod nowa. L ta1emnicy pi<' rwszego spotkania, 

które ju:i: w zasadzie wyczerpuje zw iązek 1 po' inne tez być nstatnie. 

To dlatego coraz częściej mówi się o realizowaniu własnej seksualności w ramach 

pojcdyncz>•ch aktów seksualnych z partnerami, których już więcej najpewniej się nie 

spotka. Bez zobowiązań, w całkowitemu odd<1niu namiętności, bez pytań o wspól

ne sprawy, bez proszenia o pomoc, gdy jest .ile. W imię spontaniczności . Żeby n ic 

udawać, za, sze pozostać sobą, czyli robić to, na co ma się ochotę . Ni~ brać odpowie

dz1alności za drugiego człowieka i tCJ udpow1edzialności nie oczekiwać . Bawić sie 

sobą nawLajem . U:i.ywać swoich c i a ł. póki mogą być źródłem rozkoszy. Doznawać 

iej iak naiczęścieJ, by ni~ mieć poczucia, i.e coś · 1ę przegapiło . Szuka 1 partnerze 

ta jemnicy, a nie oparcia. Kochać sie z nim, a nic kochać jego. 

Seks ma być tajem niczy, a przez to niebezpieczny. Nie często 1ę o tym pamięta. Roz

kosz bez zobowiązań 111e prJYn 1es1e poczucia bezpieczeństwa. Takie są koszty czy

stego seksu . [.„] 

W ponowoncsnosci seks na dobre odcrw;1 I się nd swojego prokreacyjno-małzeń

skiego kontekstu i s tał sic autonomicwą dtiedz 1 ną dośw i adczenia , któq rządzi log1-

k<i przyjemności skumu lowanej w orgazmicznym speł nieniu . Nic chod7 i ju7 L' wple

cenie seksu w pewien układ, a więc powią1anie go z włas n ą ucwciowości4, ,1 ta k że 

sy tu acją rodzinną i spo l.cczną, ale o troskę o seksua l ność samą w sobie . W centrum 

zainteres wa1i stoi akt, a nie to , co d zięk i memu można budować. 





/uuk Bala 

rciyser, pnd 1 cn;ir7 t I n l11ent WyJzial11 .tlkar kici,:<• kr km k1cj P\V l', 

' t uJem rok t d1 plomm\c~n \\,y<lz1a u czysem Dramatu tc1ie uC1cln1. Założyciel 

J t.dającq.:11 \\ K1akowi • l'cat 1 u Di ugk j 'trem> ,1raz zespołu mu1yczncg „Janko 

luzyk.l'JJ · \ •11mm dornbk11 1 cznc~l,.1m mam.in. autorski spektakl FSC ( •sca

P< /rnm JrtrdomJ n.1grutl1on1 u J\!1.;divrwro<low\'rn l'esti.walu fcatralnym Tczew 

2001, a t;1k1c autor,ki rnnnuJ .1m /<; '• "yroin 1ony prze1 Bogusława Kierca nagrn

d4 na Og<'>lnopolskim l·cstiwa lu l cat rów Jednego .\ktora w rnoq rok u, li nag rodą 

11;1 Og lnnpol 1m l"r7cgląd1ic MonoJramu 'v\\pólc11:,nego" \/ars7.awie w 2orn 

ro u cr.17 li nagrodą na fcstl\\,ilL f'AT IF 11 Rabce (zorn). Jako rezyser w teatrze 

<lramatvczm m zadebiutował w bidskn-bialskim Tcatr.r.e Polsk im , ' •ystawi 1ąc 

l\la,ną adJptaqę Prr a u I·. li.afki (20 11). Jego kolejne real!1 cje to Hcwy Plau ta 

(Teatr 1m. \\. S11:maszkowe1 w RzeslOwie , zor2J, autor~k1 spekta kl mu;.yczny Baga

tda {pit•ira (Teatr B;igatcl.i' Krakowie, wu ) i Szdmoscwa L.isa Witalisa ). Brzechwy 

v Tea t rze Rahcio 11 Rabce (z.0 12). Pod jego reżyser ką opieką odbyły się tel dwa 

c11 tania dramatów - Th /cżJ św. pamięci Michcie Mercier M. I lenry w Teatr~e tm . 

Wandy Siem as1kowej v. Rzeszowie i Scr::alu nad Warisee J. Lu kosza w krakowskim 

l'eatnc Bagatela. 

Karolina Mazur 

sccnoi:raf. W zor:i. skończyła na ASP w t-:: rJ.kowie studi a w Katedrze cenugrafii 

(<lvp lor 1 u dr Andrzeja Witkowsk iego). Pr:icowała ja ko asystentka Katarzyny Bor

ko11sk11:1 przy spektaklach w Teatrze :'tar}m w Krakowie (Brond mia to wybrani 

11 Ibsen.i\\ reż. Micha ła Borc.tucha, 201 1) i w Teatrze Wielkim w Poznaniu (Slow 

\fon N. Lema w reż. Mai Kl,~zcwskiej . 20 12) lJraz WblJÓ!prJrnwała ja ku sce no 

grJf prt.\ sp„ktaklu d\ plomo1'A m studentów Wydz i a łu Aktorbt\Va n PWST 

\\ Krakuwit w r"z.. P;m la Św i ątka pt. Hdur skc/tcr (był to takie jej dyp lom ), który 

poka1y11any hyl n.i fo ciwalu Bo. k Komedia 2012 . Podczas st udiów Ldjmowala 

się równie; rea l izacją fiłmó\1 animO\\illl}'Ch w pracowni h lmu ammowa nego na 

ASP'' Kr.:ilrnw1e pod kieru nkiem Jerzego KUi.:i W ro ku -zorr byb fina li s t ką kon

kursu mudy Re-Ac t fashmn gdL1e pukaZ) \\ał.i 'wnją kolr::kcję. nake". Scenogra

fi.1 Jn O tutnil·g() tanyu 11· Pury::u jc'l i ~ i debiutem w roli scenografa teat ral nego. 

Sambor Dudzinski 

aktor, performer, muz) k, kompozyt< r h olv. nt kra km' ktcJ I \\ 

karski ,.„ Wrocla\\ IU 1 PSM v. Zamo. uu utor lrcrn eh Ir jekt v. h 

w ·p ltwórca formac ji Chlopi-;cej I cgill mal je, t p ml t Mini tr Kultun 

w lOOl i 2007 roku koncertował na E. ·po 2005 ( 1d11 - I p 1111 ) p >J Zd I nn 

gc Edinburgb 2009 zaprezcnto11al autorskie 1\ldo111 ko 1 he trmdks l mu<ltine. 

Jes t twórcą m uzyki m.in. Jo ~pektakli Nre11 iar)ytJdnc pr.:rgod1 J. Krrmlki<111 a 

W. Hej no , reż . W. Hejno (\: :rodawski Teatr Pantomim , 100 J) One " dług 

A. Czecho1 ż. M. Pęcikiew icz ( eatr PoL ki Wrocla11, 100<>). Pippi punuu -an ka 

. Li ndgren, reż. A. Glińska (' eatr Dramat }c.zn~ 11 W, r zal\ ie, 200-), l.utu \fu

minków T. Jansson , reż. M. Kilj a n (\hodawsk1 Teatr Lale , 1010), a tu kic du pro· 

gram u edu k cyjn go Profesor smok i pr::)jacicl~ !TVP Polon ia 2007/1001!) ura1 Jo 

fil mów <l oku m ntalnych o Jerzym Nowo. id kim (Retr spckcja. TVP i) i Józefie 

Mehofferze (Józef 1\tlehoffer - witra~e ±ycia, TVP 2). Laureat wielu nagród, m.m. li I 

na gnidy oraz nagrod)"la kompOZ)'Cję premierową na PPA Wro ław(r999) · , .igr1Jd} 

Dziennikarzy i I wyróżmenia w ko n kursie debiutów (FPP Opole, 2000); 11 "lagroda, 

Gr.111d Pri x za wybih1;1 osobowość artystyczną na II Festiwalu Sztuki Estradowej 

(Warszawa, 2001); Gra nd Prix na Międzyn rodowym Feqiw;ilu Piosenki Zjedno· 

czone j Europy; Nagrody Prezydenta Miasta Zamo c1a za działalność artystyczną 

(zooo) i Nagr d Prcz <lenta Miast Wrocl, wia dla Formacji Chłopięcei Legity

m a je (1004). )ego muzyka do spektaklu Źywoiy Jwięiych osiedlowych L. Ame1ku 

w reż. A Kuciri skie j (Teatr Ad Spe tatores, Wrocław 1010) zasra la nagrodzona m.m. 

w Kon kur ie na Wystawienie Polskiej Sztuki W, półcze nej w 10n roku. Z Jackiem 

Bałą współpracowa ł ja ko kom pozytor przy spektak lach ESC (Escape from freedom ) 

J. Bal_ (PWST 2007), Proces F. Kafki (Tea t r Polsk i w Bielsku-Białej, 2ou), Hetery 

Plauta (Teat r im. W. ien Lkowej w Rzeszowie , 2012). 



\n tom ł\f p1risk1 

Z PSYCHOPATOLOGII ŻYCIA SEKSUALNEGO 

Bogactwo form 

Moz t: w i:adnej dziedzinie ludzkiego życia nic jest tak trudno postawić granicy mię· 

d1. y normą <1 patologlą , jak w sprawach seksualnych. Jest to o tyk dziwne, że życie 

seksualne WliJŻe s ię ściśle z tym, co okreś l a sic jako popęd, podstawową potrzebę bio

logiczną lub odruchowuU beLwarunkową; powinno więc prz ebiegać w wąskich gra

nicach wrodzonej struktury czynnościowej . Tymczasem bogactwo form zach o' ani 

s ię i skala przeżyć są tu tak duże , ie od Larania kultury stanowią one niewyczerpany 

temat twórczości artystycznej. ( ... ] 

Wyładowanie i sprawdzenie siebie 

Fakt , że iycie seksualne wymaga bliskiego kontaktu z osobą płci przeciwnej , pociąga 

za obą wszelki.: n i ebezpieczeństwa takiego zblizema. Uciekając przed tymi iebez

pieczeństwan11 , o zasu;:puje się partnera przedmiotem bardziej operatywnym i mniej 

zagrażającym . Z drugie) jednak strony w kontaktach erotycznych poza wyładowa

niem seksualnym szuka się potwierdzenia własne) osoby, które w ostatecznym wy

m iarze możl iwe jest tylko w tak bliskim złączen i u dwojga ludzi . Ohie tendencje ni 

są ze sobą zbiezne: tendencja du wyładov ania skłani do szukania nailat ieJS-L eh 

dróg, a tendencja do sprawd,enia siebie - najtrudniejszych . Pierwsza „odczłowiecn" 

partnera, zamienia go w . pnedmiut pożądania" (zresztą w wypadku niektr'> rych zbe 

czeli człowiek bywa zastąpiony przedmiotem lub zwierzęciem) , druga natom iast go 

„uc?.łowi ccn '', bo sprawdzen ia dokonać może tylko człowiek. i co w jakimś aspekcie 

wyższ y od sprawdzanego, stąd m1ed1.y inn)1mi tak typowa w miło śc i skłonno ść do 

idealizowania obiektu pożądania . 

Niepewność swego scbualnego autoportretu rodzi lęk i zarazem agrcsj~ w stosunku 

do tego, od którego ostateczne jego ·pra dzeme jest Lalezne. Tendencje agresywne 

zwykle są w ięc najsilniejsze u łudzi niepewnych swej męskości czy kobiecości. 
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