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SEKS NASZ CODZIENNY
Wpięknym Hipolicie synu Tezeusza koch ały się dwie kobiety, jedn ą była jego
matocha Fedra drugą bogini m iłości - Afrodyta. I ie była to miłość platoniczna tylko
niezwykle silne potądanie. To był fros - jak mówili grecy - a nie Ma ay agape.
TymaasemHipolit - o czym pisze Eurypides - .bał się łoia i nie ch ciał m ieć z nim nic
wspó ln ego~ Dz iś powiedzielib~my, te Hipolit był ho mose k sua li stą i nie lubił kobiet lub
że powinien u dać się do lekarza ay terapeuty, bo niewątp li wie m iał jakie! k łopoty, tym
bardziej ie Hipolit ciąg l e po l ował. Owie zawiedzione kobiety msmą się na nim wokrutny
sposób. Hipolit ginie stratowany przez konie. Morał, jakJ niektórzy wyciągają z owego mitu
jest taki, że bogowie wymagają od nas aktywno!d seksualnej. Wstrzem ężliwoić i polowania
- ~grzeche m.
Podobnie należy interp retować poligamię obecną wStarym Testamencie. Seks jest tam bodaj
jedy n ą radosną czynnością, jak najbardziej dopuszaoną przez Boga. Usprawiedliwia ją nawet
ascetyany !w. Augustyn pisząc, że patriarchowie (ale tylko oni) musie li się mnożyć na potęgę.
zwłaszaa po potopie i licrnych rzeziach jakie ayni ono w tamtych aasach, by zwiększyć iloić ludzi
posłuszn ych Bogu.
Waasach nowszych - przez niemal dwa tysiące lat - seks był raaej potępłon y.• Nie ma grzechu, który
by tak nie p odo bał się Jezusowi jak grzech ciała!• - twierdzi św. Bernardyn. Wielebny Odo z Cluny
dowodzi, ie seks jest .narzędziem panowania demona nad alow ie kie m~ AGrzegorz Wielki dzieli
społeanośl l udzką na ludzi dob rych czyli w st r zemiętliwych i czystych oraz złyc h ayli spółkującyc h
małżonków. Relig ijne potęp ien ie seksu wykracza nader często poza gra nice zdrowego rozsądku, ale znamy
chwalebne wyj ątki. Oto święty Augustyn pisze, że gdyby Bóg c hciał by ludzie rozm nażali się bez seksu,
to by Ich stwo rzył pszaołami lub rybami. bo te m nożą s ię waystoici. Ba rdziej frywolnie wyraża to Boccaccio
pisząc, iż .natura nie stworzyła nic bez celu, dała nam posmegóine części ciała po to by były używane, a nie
po to by spoczywały w bezruchu·
•
Coś więc Bóg m iał na mysli, że o bdarzył nas i płcią i seksua lną przyjemnością płodzenia (a nawet I bez pło dzenia ).
Nie jest jednak nigdzie powiedziane, że w czasach gdyseks był po tępiony ludzie go nie uprawiali. Wpracy Jeana
Delumeau oGrze<hu i >trochu wkulturze Zachodu możemy przeaytac o średniowiecznym Dekretum Burcharda
z Brabancji, który skodyfikował, na potrzeby spowiedników, liczne grzechy seksualne występujące wsród pospólstwa
i dla każdego z nich przeznaayl odpowiednią ka rę. Usta tych p rzewinień jest tak I mp o nująca, że zapewne wyk racza
nawet poza wyob raź ni ę dzisiejszyc h rozpustnlków:.za połykan ie spermy - siedem lat abstynencji; za jedzenie chleba
wyrabianego na nagich posladkach żony - dwa lata abstynencji ; za zjadanie rybyduszonej na jej płci - cztery lata
abstynencji; za spożywanie krwi menstruacyjnej - atery lata abstynencji"itp.

Michele Riml
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PRAPREMIERA 20 STYCZNIA 2012 r.
NA SCENIE KAMERALNEJ WSOPOCIE
Wspektakl u wykorzystano utwór Miaa Jaggera I Keitha Rkhard1a Miss You wwykonan iu mpolu The Roll ing Stones

Najgorzej seks się miał nie wśredniowieuu, lecz w XVIII i XIX wieku. Opracowywano wtedy naukowe
teorie dotyczące medycznej sz odliwofo masturbacji (grozi „usychaniem kręgosłupa " ! ), seksu oranego
a nawet zwykłego dotykania ciała. Kompletną ignorancję wsprawach seksu uwazano za największą cnotę
(w szczególności - dziewuąt ) , a seks małżeński sprowadzono do dość ponurych d ziała ń prokreacyjnych
(zapewne dlatego tak bardzo rozmnożyły się w tamtych czasach domy publiczne).
Seks uzysk uje nowy status dopiero wlatach 60. YJ. wieku dzięki słynnemu Raportowi Kinseya. Kinsey
przebadał 10 tys. osób kobiet i mężczyz n zadając im pytania dotyczące seksu, zdrad, masturbacji, fantazji
seksualnych. Okazato s ię, że monogamiczne, purytańs kie małże ństwo - jest fi kcją. Represjonowane przez
obyczaj i wychowanie praktyki seksualne stanowią przedmiot doświadczeń niemal wszystkich
Amerykanów. No i zaczęło się ! ~ a deszła rewolucja seksualna. Seks na dobre roz gościł si ę wmediach,
w kulturze masowej, no i wm ałżeństwie.
Brak seksu, nawet brak rozmowy o nim traktowane są jako objawy choroby, rozpadu lub co najmniej jako
przejaw małżeńskich problem ów.• lle macie stosunków, kocha nil Jak tam z orgazma mi Emmol Więcej,
mniej? Oj, trzeba się s ta rać! Porozma wiajcie o swoich fantazjach !' - m ówią amer yk a ńsc y terapeuci.
I ludzie liczą , starają się, mnożą orgazmy, fantazje i erotyczne doświadczenia . Czasem to związek
wzmacnia, uasem jest pretekstem do stworzenia nowego.
Wlatach 60. Dziennikarz Oswalt Kolie, zwany . papieżem od spraw seksu" pisał: .istnieje wiele rodzajów
seks ualnośc i, nie tylko jeden. Wszystko jest dozwolone dopóki obojgu partnerom sprawia prz yje mn ość'.
Kolie prom owat eksperymenty se ksualne, zachę cał, zwłaszcza kobiety, by rozpoznawały i artykułowały
swoje potrzeby erotyane . Swoją ksiąź ę zam kn ął jednak wnioskiem do ść tradycyjnym:„seksualnoś ć to
coś znacznie więcej niż technika. Seksualność to zaufanie i czułość''.
Co ciekawe nawet wyuzdana Kamasutra, w radach dotyczących seksualnych technik zamieszcza znaczącą
ingrediencję czułości. Jej autorzypiszą:
Jak obłapiać? Twa rzą do twarzy się przytuli( w oczach ouy zatopi( czi>ło wesprzeć na czole, okrzyk
w ydać cichy i do niego przylgnąwszy coś roz kosznego w nim spostrzec.
Gdzie całować? Wczoło, w łosy, policzki, oczy, piersi, wargi, stopy, wnętrze ust, przyrodzenie.
Jak całować? Symbolicznie, pul sująco lub czynnie. Można też wsposób poziomy, s kośny, odwrócony lub
gwałtowny. Awreszcie: "niechaj całe ciało jej całuje ".
Jak być szczęśliwym? Sprawcami szczęsnego losu są uroda, cnoty, młodość i hojność, także balsam
sporządzony z li ści tagaru, kuszthy i talisy oraz czernidło do oczu sporządzone wczaszce ludzkiej
ze zmieszania pastyl dobrze utartych fiści wspomnianych roślin z olejem wytłoczonym z nasion akszy.

Szczęście przynosi również przyjmowanie z miodem i masłem topinonym proszku z lotosów dziennych,
lotosów błęk itnych i nagakesaru, a także posypywanie ciała tym proszkiemz dodatkiem liści tagaru, talisy
i tytoniu. Zbraku ziół, można nosić na prawym ramieniu oko pawia lub hieny oprawionych wzłoto.
To także przynosi szczęście.
Jak zdobyć kobietę i jak ją zatrzymać przy sobie? Należy namaścić przyrodzenie miodem z proszkiem
rhattury, marici i długiego pieprzu lub proszkiem ze zdmuchni ęteg o przez wiatr liści i girland, którymi
ozdobiono ciało zmarłego. Męsk ą moc nad kob ietą zwi ęk sza również proszek z kości zdechtej jarzębicy,
zmieszany z miodem i owocami amalaki.
Jak zwiększ yć potencję? Pić regularnie cebulki uććaty, bulwę kandy i lukrecję ze słodzonym mlekiem.
Akto zje ile trzeba orzechów śrygat y, bulw trawykaseru u tłuczonych na proszek wraz z lukrecją ,
ten ' z niezliczonymi niewiastami może mieć sprawę'.
Jak zwiększyć przyrodzenie? Na trzeć je żądłami owa dów zmieszanymi z oliwą i między sznurami
zawiesić, lub - o co trudniej - n ama szczać je esencją z korie nla aśwagandh y, bulwy lodhry, żądlącego
zyjątka wodnego zwanego dźalaśuka , parzącego powoju ća ćendy, masła bawolego, drzewa oliwnego
I słonecznika .
Jak unikać zdrady? Posypać dziewczyn ę proszkiem sporządzonym z kolcówsnuhi zmieszanych
z puna rwą i odchoda mi małpy lub kąpa ć ją w rozcieńczonym mleku bawolimz dodatkiem mięty
i sproszkowanego żuka gnojownika.
Czym jest śmierć? Dziesiątą fazą miłości.
Jaki jest koniec miłowanial Niechaj zatem zasiądą na tarasie domostwa, by się po światą księżycową
radowa ć. Atam niechaj odpowiednimi uraduje ją opowiadaniami. Niechaj tez głowę jej na sw ym położy
ło nie i gdy takona na księżyc spogl ąda ć będzie, niechaj kształty gwiazdozbiorów obja śnia i wskazuje
na gwiazdę Arundhati i konstela cję Siedmiu Wieszaów. Oto i koniec miłowania.
Karol Lane, bohater dzisiejszej sztuki może dodać do tej wyliczanki jeszcze jedną frazę :
Czy wiesz, jak się nazywa miejsce, które kochasz tak bardzo, ie staje się twoim życiem?
Dom. To się nazywa dom, kochanie.
fantazju jmy do woli, eksperymentujmy, intensyfikujmy doznania seksualne, ale najlepiej wdomu.
Whotelach mają okropne ręczniki .
Magdalena ~roda

MICHELE RIML
urodziła się

w 1967 roku.
Mieszka i pracuje
wVancouver,
w Kanadzie.
Już jako siedemnastoletnia
licealistka napisała
• w sztukę, która została
nagrodzona wkonkursie
dla młodych dramatopisarzy.
Osiem lat później zaczęła
pracować wteatrze Green
Thumb, dla którego pisze traktujące o ważnych problemach
społecznych - sztuki dla młodzieży:
Cool The invisible girl Tht skinny /ie
i Tree boy. Jest również autorką
nagradzanych i wystawianych
w Kanadzie i USA sztuk dla dorosłych:
Miss Teen, Under the Influence, RAGE, Poster
Boys i Souvenir. Największą popularność
i uznanie zdobyła jednak za komediowy Seks
dla opornych napisany w2002 roku. Sztuka ta
była wystawiana wwielu teatrach w Kanadzie,
USA, Wielkiej Brytanii, RPA i w Niemczech.

Autorka pracuje właśnie nad kontynuacją tej
historii. Seksdla opornych to pierwszy tekst Michele
Riml wystawiany w Polsce.
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