


Każdy akt seksualny można uważać za proces, 
w którym zaangażowane są cztery osoby. 

Zygmunt Freud 











Będę z tobą szczery. Może ci się wydawać, że to spo
wiedź albo nawet i żal za grzechy, ale tak naprawdę to 
spodziewam się twujej odpowiedzi, jakiegoś znaku, 
czegokolwiek, że jesteś. A właściwie, że rzeczywiście 

byłaś. Proszę cię, odez'A-ij się, to wreszcie będziemy mieli 
spokój. To znaczy, ja będę mógł spokojnie usnąć mając 
świadomość, że naprawdę istniałaś. Tylko tego chcę i nic 
więcej. Nie pytam kim jesteś, czy kim byłaś. To nie ma 
żadnego znaczenia. Chcę tylko wiedzieć, że nie byłaś 
złudą, wytworem mojej vvyobraźni. Ale tak naprawdę, 
to jestem przekonany, że ciebie w ogóle nie było. To 
znaczy, że nas nie było. Natomiast z dmgiej strony, 
nieustannie mam nadzieję, że się mylę. Dlatego proszę 
cię, udowodnij mi, że rzeczywiście przekroczyłem, bez 
żadnego powodu ani celu, niezauważalm1 granicę mojej 
rzeczywistości i znalazłem się twarzą w twarz z tobą, 
czekaj;)L·;1 na mnie w absolutnej synchronizacji z moją 
codzirn rH iścią. Udowodnij mi, że nie zauważyłem 

naszego istnienia w nieustannym przemijaniu; z tobą 
i bez ciebie, w tobie i przy tobie, będących razem wbrew 
sobie, odmiennych, połączonych w ci<1głych zmaganiach, 
odradzanych w chiasmatycznej dwójjedni. Żywiliśmy 
się odchodami własnej odmienności, dopełniając się 
w krwa·wych zmaganiach, zbliżając się i oddalając, 

przyciągając się i odpychając, i byliśmy, przez te krótkie 
momenty, które tak koniecznie chciałem schwytać. Bo ja 
nigdy nie czułem, że byłaś kompletnie moją. Żebym cię 
miał, wiedział, był absolutnie pewny, że nie masz nic do 
ukrycia i nawet twoje najskrytsze myśli należą do mnie. 
O, Boże! Jaka to była męka nekrofila, że nie mogłem 
się wślizgnąć niepostrzeżenie w twój świat tajemnic 
i wszystko sobie dokładnie obejrzeć. Bo ty zawsze byłaś 
inna, wyślizgująca się z rąk, ulotna i niezrozumiała, 
niepowtarzalna i nierzeczywista. Ale przyszedł wreszcie 
moment, tak samo zupełnie przypadkowy, że miałem cię 
w garści i dopiero wtedy zacząłem powoli cię rozumieć. 
Miałem cię zakochaną, uległą i oddaną, gotową na 
poświecenie rozdarcia na strzępy, żebym mógł poznać 
każd~i odrobinę twojego jestestwa, abym mógł spokojnie 
i bez skrępowania dokładnie przyjrzeć się i poznać 
prawdę. I kiedy wreszcie zrozumiałem, że wiem, ciebie 
nigdy nie było. 

Andrzej Jachimczyk 
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Patrick Marber - angielski drama
topisarz, prozaik, scenarzysta i re
żyser. Urodził się wl964 r., w Lon
dynie. W 199 5 r. zadebiutował 

sztuką Dealer' s Choice (Blef), któ
rej premiera odbyła się w tym sa
mym roku w Royal National Thea
tre. Dramat przyniósł mu dwie pre
stiżowe nagrody dramaturgiczne. Kolejna sztuka - Clo
ser (Bliżej) - odniosła międzynarodowy sukces, nie tyl
ko teatralny. W 2004 r. odbyła się premiera filmu Closer 
wg scenariusza Marbera, w reż. M. Nicholsa. W 199 5 r. 
Marber wyreżyserował film After Miss Julie według włas
nego scenariusza inspirowanego Panną Julią Strindber
ga. Kolejne scenariusze filmowe to: Asylum na podsta\-vie 
powieści P. McGratha (reż. O. Mackenzie) oraz nomi
nowany w 2007 r. do Oskara scenariusz do filmu Notat
ki o skandalu według powieści Z . Heller (reż . R. Eyre). 
Marber jest również autorem scenariuszy do wielu seria
li i komediowych programów telewizyjnych. 

Redbad Klijnstra - aktor, re
żyser, po studiach w warszaw
skiej Akademii Teatralnej zagrał 
główną rolę w Grach Ulicznych 
K Krauzego (1996). W latach 
1994-2002 występował w Teatrze 
Studio w Warszawie, gdzie grał 
w przedsta\.\rieniach ]. Grzego
rzewskiego, takich jak La Boheme 
wg S. Wyspiańskiego i Don Juan Moliera. W latach 
2001-2006 był etatowym aktorem warszawskiego teatru 
Rozmaitości. Od wielu lat współpracuje z Krzysztofem 
Warlikowskim i najważniejsze role stworzył w jego spek
taklach: Roberto Zucco w sztuce B. M. Koltesa (Teatr 
Nowy Poznań), Ferdynand w Burzy Szekspira, Graham 
w Oczyszczonych S. Kane, a ostatnio Tugati w Krumie 
H. Le\rina (Teatr Rozmaitości, Warszawa). Jako reżyser 
zwykle sięga po teksty współczesne, min.: Made in China 
M. O'Rowe'a, Gry E. Maz)ri i Electronic Ciry F. Richtera. 
Należy do niezależnej grupy twórczej SUPERMARKET, 
z którą stworzył m.in. przedstawienie Historia Przypad
ku A. Morgan. 



Aleksandra Maślik - scenograf 
i kostiumolog. Ukoóczyła Yale 
University - School of Drama na 
Wydziale Scenografii i Kostiumu 
prof. Ming Cho Lee oraz Akade
mię Sztuk Pięknych we Wrocła
wiu na Wydziale Grafiki . Współ-
pracowała z takimi reżyserami jak, 

'~· .. 
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m.in.: Richard Foreman (Panie! How to be happy), Steve 
Fried (Życie i śmierć króla fana, Król Henryk IV i Stra
cone zachody miłości W Szekspira, T7ze Boy fzmzped into 
the Sea D. Nugenta), Jackson Gay (Agency K Lina, Un
derpants wg C. Sternheima), Mark Wing-Davey (Safe in 
Heli A. Freed), Elizabeth Diamond (Dance of the Holy 
Ghost M. Gardleya) . Jest laureatką wielu prestiżowych 
nagród, m.in.: Eldon Elder Scholarship i The Donald 
and Zorca Oenslager Fellowship. Obecnie pracuje naci 
spektaklem Szklana Menażeria T. Williamsa w Guggen
heim Muzeum w Nowym Jorku. 

Jan Duszyński - kompozytor. 
Absolwent Wydziału Kompozycji, 
Dyrygentury i Teorii Muzyki Aka
demii Muzycznej w \Varszawie 
w klasie prof. Stanisława Moryto. 
Ukoóczył także studia kompozy
torskie w Juilliarcl School of Music 
w Nowym Jorku pod kierunkiem Christophera Rouse'a . 
Twórca wielu kompozycji z zakresu muzyki koncertowej 
oraz muzyki teatralnej (m.in. do 111 T. Mana, Benvolia 
i Rozaliny wg W Szekspira w reż. R. Klijnstry, Wiśniowego 
sadu A. Czechowa, Poduszyciela M. McDonagha w reż . 
A. Glióskiej, Pułkownika Ptaka Ch. Bojczewa, Nadobni
siów i koczkodanów S. I. Witkiewicza w reż. P. Nowaka) 
i filmowej (m.in. do Big River w reż . A. Funahashi, Jestem 
w reż . M. Adamka). 

Justyna Steinkeller - fotograf. 
Od wielu lat fotografuje nieznajo
mych z pasji i na zlecenie. Fotogra
fii uczyła się w International Cen
ter of Photography w Nmvym Jor
ku i w szkole fotografa Gustavo 
Demaria Molinari w Buenos Aires. 
W przedstawieniu Bliżej debiutuje 
jako reżyser świateł. 



Iwona Olszowska - tancerka, 
choreograf, pedagog, wykładow

ca krakowskiej PWST Założy

cielka Eksperymentalnego Stu
dia Tańca w Krakowie. Pro,Nadzi 
cykliczne zajęcia oraz warszta
ty z tańca współczesnego, kom
pozycji, wyrazu scenicznego dla 
tancerzy, aktorów i instruktorów w Polsce i zagranicą. 
Laureatka wielu prestiżowych nagród. Autorka choreo
grafii i ruchu scenicznego do wielu spektakli teatral
nych, m.in.: Wspólny pokój Z. Uniłowskiego (reż. I. Kem
pa), Uroczystość T. Vinterberga i M. Rugova (reż. G. Ja
rzyna) Królowa i Szekspir E. Vilar), Iuvenilium pemzanens 
wg S.I. Witkiewicza (reż. T. Wysocki). 

Łukasz Czapski - ukończył \vie
dzę o kulturze w Instytucie Kultu
ry Polskiej na Uniwersytecie 'Nar
szawskim; od 3 lat współpracu

je z Redbadem Klijnstrą (Benvo
lio i Rozalina wg Szekspira w TR 
vVarszawa, 2005 i Historia przypad
ku, A. Morgan w Teatrze vVspółczesnym we vVrocławiu, 
2006); członek grupy SUPERMARKET, z którą zrea
lizował m.in. Przejście techniczne ]. Kamieńskiego. Brał 
również udział w akcjach happeningowych w ramach 
„Projektów Praga"(PZO w Warszawie) i projektu „Folk
lor. Śmierć" (CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie). 

Agata Schweiger - absolwentka 
teatrologii UJ. Inspicjent w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Kra
kowie. W latach 2005-2007 - ko
ordynator Krakowskiego Salonu 
Poezji Anny Dymnej w tymże 

Teatrze. Jako inspicjent pracowa
ła przy skomplikowanych realiza
cjach teatralnych, takich jak: Pokojówki ]. Geneta, Tan
go Piazzolla A. Burzyilskiej (reż. ]. Opalski), Słonecz
ny pokój P. Asmussena (reż. M. Wojciechowski), Werter 
w Nowym Jorku T. Staffela (reż. T. Wysocki). Była rów
nież asystentem reżysera przy spektaklu Galgenberg wg 
M. de Ghelderode (reż. A. Duda-Gracz). Podobną funk
cję powierzył jej reżyser Bliżej Redbad Klijnstra. 



Nieznośna lekkość seksu 

Eros bywa teraz wszędzie, 
lecz nigdzie nie zabawia na dłużej. 

Z. Bauman, Razem Osobno 

W świecie opisanym przez Patricka Marbera nie ma 
miłości, choć zachowane zostają jej pozory. Zbliżanie 

się i oddalanie, przyciąganie i odpychanie, pragnienie 
wolności konkurujące z równie silną potrzebą przyna
leżności - to przecież niemal odwieczna ambiwalencja 
relacji miłosnych, w których naturze zawsze dostrzegano 
nieprzekraczalną dwoistość. U Marbera dzieje się tak już 
na poziomie konstrukcji fabuły Alice, Dan, Anna i Larry 
- uwodzą się i odtrącają, zvviązują ze sobą i rozstają, by 
następnie znów do siebie powrócić i równie szybko od 
siebie odejść. Jednak ciągłość uczucia, prawdziwe bycie Że 
sobą, partnerstwo - wszystko to, co mieści się w naszym 
tradycyjnym pojmowaniu miłości, zostaje zastąpione 

przypadkowością kontaktów seksualnych i szybką ro
tacją partnerów - nieznośną lekkością seksu, w którym 
bardziej liczy się sprawność niż bliskość. Fabuła sztuki 
pod ironicznym tytułem Bliżej (każda próba zbliżenia 
zdaje się tu bowiem oddalać) budowana jest skokowo 
- w pojedynczych scenach, rozdzielonych dłuższymi lub 
krótszymi pauzami czasowymi. Nie dając nam żadnych 
namacalnych znaków tego, co dzieje się z bohaterami 
pomiędzy ich kolejnymi spotkaniami, Marber skazuje 
ich niejako z góry na bolesną epizodyczność relacji. 

Posługując się współczesnymi diagnozami kondycji 
człowieka w późnej ponowoczesności, rzec by można , że 

tradycyjny podmiot miłosny - homo eroticus - zamienia 
się tutaj w osierocony i wydziedziczony homo sexualis, 
którego głównym atrybutem staje się ciągła tułaczka . 
Znajduje się on - powie Zygmunt Bauman -

w nieustannym ruchu [ . .. ] nie jest stanem, a z pew
ności<1 nie tnvałym i niezmiennym stanem, lecz pro
cesem, pełnym prób i błędów, ryzykownych wypraw 
eksploracyjnych, sporadycznych odkryć, rozdzielonych 
szeregiem pomyłek, smutku straconych szans i radości 
oczekiwanych rozkoszy" 1• 

1 Z. Bauman , Razm1 Osobno. przeł . T Kunz. Kraków 2003, s. 152. 



Homo sexualis to jedno z wcieleń ulubionego przez 
ponowoczesnych „podmiotu nomadycznego" - wędrow

ca o sytuacyjnej, niestabilnej tożsamości, najbardziej 
widocznej "" wjzerunku Alice. Jego ciągłe dryfowanie 
podszyte jest ponadto dojmującą, nieuleczaln;1 nie
pewności<1 czy poczyniony w danej chwjli wybór, który 
zastępuje zakochanie ( „nie zakochałam się; dokonałam 
wyboru" - mówi \V pewnej chwili Alice) to na pewno 
najlepsze, co można dla siebie - właśnie dla siebie, bo 
nie dla Innego - zrobić. \V kolejnej scenie Dan zapewnia 
Alice, że ją kocha, ale niemal w tym samym momencie 
odchodzi do Anny, ponieważ, jak twierdzi, „jest egoist<1 
i wydaje mu się, że z nią będzie bardziej szczęśliwy". Owo 
narcystyczne skoncentrowanie na sobie jest w sztuce 
równie konsekwentne jak zdumiewająca łatwość decyzji 
o rozstaniu lub powrocie. 'vV przestrzeni zamieszkałej 
przez homo sexualis - znów dopowiedziałby Bauman 
- nie ma przecież prawdziwych związków miłosnych, ale 
raczej relacje konsumpcyjnej wymiany właściwe światu, 
w którym, jak bez ogródek stwierdzi Larry - „obowią

zującą walutą jest kłamstwo". Elementem nieczystej gry 
między postaciami staje się również zdrada - wszyscy 
czworo nieustannie ranią się wzajemnie, ostentacyjnie 
i wręcz sadystycznie informując się o przespaniu się 

z kimś innym. 
Jednak bohaterowie Marbera nie są na szczęście tylko 

pionkami w procesie transferu seksualnego, bowiem au
tor sztuki vvyposaża każdą ze s\voich postaci w nierzad
ko zaskakująq niejednoznaczność. Tajemnicza Alice 
wydaje się najbardziej usilnie poszukiwa, prawdziwego 
uczucia (którego, jak możemy się domyślać, nie zaznała 
w dzieciństwie) a jednocześnie, jakby na przekór swoim 
potrzebom, podejmuje pracę w przybytku, w którym 
miłość ma jedynie wartość handlową. Chłodna, pragma
tyczna i pozornie niezależna fotograficzka Anna niesie 
w sobie dramat porzucenia przez męża „dla młodszej" 
i pragnienie odbudowy zaufania do mężczyzny. Nie
spełniony pi ·arz Dan „używa" Alice jako tematu do 
ksi<1żki i z obawy przed autentycznym zaangażmvaniem 
odrzuca jej uczucia, odchodząc do kobiety, która „go nie 
potrzebuje" - jednak u jawnia swoje prawdziwe i bardzo 
ludzkie cierpienie po utracie Alice. Cyniczny lekarz 
Larry wzrusza się sytuacj;1 „powrotu do domu z delegacji 
i bycia witanym przez żonę", znajdując w tym - jak 
mówi - znak wejścia w dorosłość i zalążek stabilizacji. 
Ekscentryczna Alice ixiszukuje w związku z mężczyzn<.) 

„ 

relacji ojcowskiej, Dan - macierzyńskiej. Obcujący na co 
dzieó z ulotnością życia i fizjologią śmierci Larry prag
nie zakotwiczenia w czymś trwałym - w powszedniej 
zwyczajności i tradycyjnym małżeństwie. Rozczarowana 
mężczyznami Anna szuka oparcia w partnerze, choć 
jednocześnie konstatuje gorzko - „całe życie się pieprzą, 

a nie wiedz<! jak się kochać". 
Milość, o której wstydliwie i na swój sposób marzą 

wszyscy, okazuje się ostatecznie wiecznie znikającym 
punktem. Istnieje co najv.')'Żej w papierowych dekla
racjach, ponieważ bohaterowie równie silnie boją się 
odsłonić, co „usłyszeć swoje pragnienia". Jawne są tylko 
pozory - nieuchwytne ślady, które w nieskoóczoność 
odwlekają prawdziv\')' sens, bo mówienie także nie przy
bliża lecz oddala. I dlatego najbardziej przejmującym 
świadectwem, w gruncie rzeczy prawdziwych, choć 
tragicznie nieskutecznych wysiłków bohaterów staj<.) 
się słowa najmłodszej i zarazem najbardziej świadomej 
swojego rozpaczliwego położenia Alice: „pokaż mi, gdzie 
jest ta „miłość"? Nie widzę jej, nie mogę jej dotkn<jĆ, nie 
mogę jej poczuć. Słyszę ją, słyszę jakieś słowa, ale słowa 
przychodzą ci bardzo łatwo, a ja nie mogę się na nich 
oprzeć". 

Anna Burzyóska 

Redakcja pr gr;mm: 
Anna Burzyńska i Łukasz Ziom k 
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