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DOBRE SERCE KOBIETY 

To niemal obowiązek kobiety: mieć dobre, czułe serce, 
wrażliwość, tkliwość, być serdeczną.. . Bohaterka dramatu, 
właśnie z dobroci serca, nie chce pozbawiać żadnego z męż
czyzn bodaj cząstki siebie. Przecież tak bardzo jej pragną. 
Rozpaczają, gdy jej zabraknie. Grożą samobójstwem, gdy za
mierza się wymknąć . Godzą się nawet z istneniem rywala, 
byle tylko mieć prawo uczestnictwa w tym grupowym mał-
żeństwie. 

Czy tylko dobroć nią powoduje? A jeśli niemożn~ść P,O~
jęcia decyzji? Bohaterka czuje się osaczona nam1ętnosc1ą 
dwóch mężczyzn, jest sparaliżowana koniecznością dokona
nia wyboru? Sprzeczne potrzeby rywali powodują jej niemoc? 

A może jest jeszcze inaczej? - Może jest to zdobywc~a 
samica, upojona zwycięstwem, ciągnąca w swym rydwarn.e 
dwóch niewolników? Może konflikt sztuki z jej punktu wi
dzenia jest zgoła pozorny? Dogadza jej ambicjom kobiety 
równoczesne wabienie obu mężczyzn. Rozterki i brak kon
sekwencji w postępowaniu są grą. Naprzemienne poddawa
nie się, lub wymykanie każdemu z mężczyzn jest zamierzoną 
perfidią. Ona pragnie utrzymać równocześnie obu i jej prag
nienie jest uwieńczone sukcesem. 

Jeśli wszystkie zaproponowane interpretacje są równo
legle prawdziwe, to Małgorzata musi być równi:ż stw?r~e
niem obdarzonym wybujałym temperamentem, maJącym sw1a
domość emanującego z niej seksu. 

Wydaje się, że taka sylwetka kobiety ma wi:le cech. rea
lizmu. I problem sztuki jest prawdziwy. Konflikt nalezy do 
tak zwanych „z życia wziętych" . Nie do rzadkości należą 
sytuacje, które stały się udziałem trojga bohaterów_ d~amatu. 
Znamy je z obserwacji. Docierają do nas od sąsiadow zza 
ściany. Fascynują wielu współczesnych twórców. 

„Nie do obrony" - Osborne'a, czy film „Szczęście" Agnes 
Varda mają za punkt wyjścia sytuację, gdy mężczyzna chce 
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być upragniony przez dwie kobiety i dwie kobiety chce za
spokoić i utrzymać na raz. 

Ale - właśnie mężczyzna. Oryginalnością sztuki Scibora
-Ry lskiego jest obdarzenie kobiety tą rolą, którą zazwyczaj 
przypisuje się mężczyźnie. Roli baszy w haremie. Czy zda
niem autora, pozycja Małgorzaty jest typowa dla kobiety 
współczesnej, czy jest to efekt postępującej emancypacji? -
Na to pytanie nie znajdujemy odpowiedzi. 

Wydaje się, że kwestią, którą autor pragnie fascynować wi
dza jest pytanie - jakie znajdą wyjście z tej sytuacji? Wbrew 
autorowi, wydaje się jednak, że najistotniejszą w sensie spo
łecznym, byłaby odpowiedź na pytanie - dlaczego doszło do 
tego trójkąta, dlaczego dwa małżeństwa uległy rozbiciu? 

W tekście nie znajdujemy wielu wskazówek, dla wyjaś
nienia genezy konfliktu, tak przecież typowego. Najprostsze 
rozwiązanie jakie się nasuwa jest takie, że Małgorzata prze
stała kochać swojego i:nęża, a Paweł swoją żonę. Albo, że 

nigdy nie była to miłość prawdziwa i małżeństwo zdemasko
wało pozorowane uczucie. Albo, że warunki w których przy
padło żyć obu parom małżeńskim przyczyniły się do zaniknię
cia więzi uczuciowej, że potrzeby uczuciowe jednego z mał
żonków nie były zaspokojone. 

Jednak wszystkie te wyjaśnienia nie są wystarczające. 

Wydaje się, że za każdym razem, ilekroć mamy do czynie
nia z taką - jak zarysowana w sztuce - sytuacją, jest ona 
wskaźnikiem, że były to małżeństwa niedobrane, że takie 
małżeństwa nigdy nie powinny być zawarte. Skoro jeden 
z partnerów małżeńskich sprzykrzył się drugiemu, spowszed
niał, utracił atrakcyjność, przestał zaspokajać jego różnorod
ne potrzeby, okazał się niepełny, oznacza to, że był to partner 
niewłaściwy. Może to zarazem oznaczać, że oboje partnerzy 
są dla siebie niewłaściwi, chociaż tylko jeden zdaje sobie 
z tego sprawę . I wina może być po obu stronach. 

Nie problem winy j~t tu jednak najważniejszy. Chociaż 
stan małżeński stał się elementem biografii każdego niemal 
współczesnego człowieka i jego doniosłość w życiu jednostki 
wydaje się być coraz większa, to jednak człowiek współczesny 
źle sobie radzi w małżeństwie. 
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Wybór współmałżonka dokonywany jest czasem przypad
kowo, pod wpływem impulsu, pod wpływem złudzenia. W wy
borze dominują współcześnie względy emocjor.alne. Refleksja 
- w powszechnym odczuciu - zdaje się rozwiewać funda
mentalny motyw małżeństwa , uczucie. A jednak, jak wska
zuje doświadczenie, miłość wzajemna jest warunkiem ko
niecznym, ale niewystarczającym. 

Aby przeżyć romans w małżeństwie, co wydaje się jedną 

z głównych treści małżeńskiego pożycia obecnie, musi być 

spełnionych wiele warunków. Jednym z takich warunków jest 
przyjaźń między małżonkami, współdziałanie, rozwój osobo
wości obojga partnerów. Jednym z takich warunków jest 
także potrzeba lojalności i wierności małżeńskiej . 

Autor sugeruje, że kobieta, podobnie jak i mężczyzna, 

jest istotą heteroseksualną i poliandryczną, jak mężczyzna 
poligamiczną. Jak wobec tego pogodzić dążenia heteroseksu
alne i potrzebę licznych partnerów z małżeństwem mono
gamicznym? - W tej sytuacji małżeństwo musi mieć dosta
teczną moc kompensaty, aby zastąpić potrzebę urozmaiceni:i 
przeżyć erotycznych. 

A może małżeństwo grupowe jest jedną z propozycji 
\Vspółczesności, może trójkąt daje się utrzymać? Biografie 
ludzi znanych i losy mniej znanych zdają się wskazywać, że 

trójkąt jest sytuacją przejściową, choć czasem trwa nienaj
krócej . Zawsze jest odczuwany jako dramat przez co naj
mniej jedną z zainteresowanych osób, częściej jednak przez 
dwie, bywa że i przez wszystkie trzy. Przejście z trójkąta 

do pary odbywa się zazwyczaj w atmosferze tragedii, jedna 
z osób - odrzucona - czuje się poszkodowana. Pozostali, 
i:ozorni zwycięscy, nie odczuwają mimo to euforii radości. 

Mają świadomość ceny jaką zapłacili. Bywa ona bądź re
zygnacją, czy kompromisem, bądź utratą złudzeń. 

Toteż, nie ma dobrego wyjścia z konfliktu, który ukazany 
został w sztuce „Rodeo". Są tylko złe wyjścia. Mniej, lub 
bardziej złe. Dobrym wyjściem byłoby nie doprowadzenie do 
takiego konfliktu. Uniknięcie go. 

Małżeństwo jest sztuką trudną . Człowiek współczesny musi 
się dopiero tej sztuki nauczyć. 
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Dr med. KAZIMIERZ IMIELIŃSKI 

specjalista seksuolog i psychiatra 

Sztuka traktuje o problemie wyboru i problemie walki 
konkurencyjnej o zdobycie uczuć i posiadanie ukochanej 
osoby. Obydwa te zagadnienia są często spotykane. Przeciętny 
człowiek styka się z nimi ustawicznie w swoim życiu. Ciągle 
bowiem stoi przed problemem wyboru, konieczności rezygnacji 
z pewnych wartości dla zachowania innych. W życiu uczucio
wym człowieka problem wyboru jest niezwykle częsty, a za
razem bardzo trudny. Bowiem wybór jednych wartości i uczuć 
oznacza równocześnie rezygnację z innych, co sprawia ból 
i cierpienie, którymi człowiek za ten wybór płaci. Cierpienia 
są tym większe, im większe jest natężenie uczuć z których 
człowek musi zrezygnować„. 

Życie w społeczeństwie stawia przed człowiekiem nieuchron
ną konieczność eliminacji pewnych uczuć. Zagadnienie to jest 
bardzo trudne gdy w grę wchodzi uczucie miłości z jednej 
strony. a z .drugiej - cały zespół uczuć takich jak przyjaźń, 
przyw1ązame, zażyłość, odpowiedzialno§ć itp. w stosunku do 
człowieka z którym się dotychczas żyło (poza tym grają tu 
rolę uczucia moralne, w wielu przypadkach miłość do dzie
ci itp.). U ludzi z nikłym napięciem uczucia miłości a od JO

wiednio silnymi uczuciami wyższymi (przyjaźń, odpowiedzi.al
ność itp.) dokonanie wyboru na korzyść zachowania dotych
czasowego związku wydaje się łatwiejsze (aczkolwiek również 
nie pozbawione żalu i cierpienia). U ludzi o żywym tempe
ramencie i będących w stanie zakochania (w którym uczucie 
miłości jest maksymalnie silne), a równocześnie nie posiada
jących odpowiednio silnie rozwinętej uczuciowości wyższej 

i związanych z nią hamulców moralnych, wydaje się być łat
wiejsze podjęcie wyboru na korzyść utrzymania związku mi
łosnego. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami istnie
je jednak olbrzymia liczba takich osobników u których za
równo uczucie miłości jak i inne uczucia wyższe mają różne 
natężenia, co przyczynia się do trudności w dokonaniu wy
boru. Trudności te mogą być jeszcze pogłębione przez pewne 
cechy struktury osobowości, takie jak niezdecydowanie, trud-
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ności w podejmowaniu każdej decyzji, niechęć do radykal
nych rozwiązań, nadmierna obawa przed cierpieniem zwią
zanym z koniecznością eliminacji pewnych uczuć. Do takich 
typów zdaje się należeć bohaterka sztuki, Małgorzata, usta
wicznie podejmująca próbę dokonania wyboru, lecz za każ
dym razem - po krótkim okresie ulgi i radości z powodu 
ostatecznego rozwiązania przez nią problemu - dochodząca 

do wniosku, że dokonała wyboru niewłaściwego. Sprawia to 
cierpienie i tęsknota za człowiekiem z którego - dokonując 

wyboru - musiała zrezygnować. A ona cierpieć nie potrafi 
i nie chce - stąd też ustawiczna zmiana w podejmowaniu 
decyzji związanej z wyborem. Decyzji, która w efekcie mę
cz y nie tylko ją, ale i dwóch zakochanych w niej mężczyzn 
- z czego jednak Małgorzata jak gdyby nie zdawała sobie 
sprawy. Jednakże nic tak nie męczy jak właśnie niepewność 
sytuacji, niekonsekwencja postępowania, ustawiczne zmiany 
w podejmowaniu decyzji od których zależy tak wiele. Pod 
wpływem tejże właśnie niepewności załamał się psychicznie 
i zwątpił w powodzenie związku z Małgorzatą nawet tak 
„mocny" typ, jakim jest Paweł. 

Problem walki konkurencyjnej o ukochaną osobę jest 
również codzienny. Jest to bowiem sytuacja z którą styka 
się każdy człowiek, czasem nawet wiele razy w życiu, chociaż 
za każdym razem formy tej walki jak i jej sceneria bywają 
różne. Na scenie walka rozgrywa się między dwoma męż
czyznami: Pawłem i Robertem. 

Paweł jest mężczyzną po czterdziestce, aktywny, z ini
cjatywą, zdobywczy, zdecydowany, stawiający w grze wszyst
ko na jedną kartę tj. wyłącznego posiadania Małgorzaty. Dąży 
on do celu bez względu na przeszkody. Porzucił swoją żonę 
i dzieci i aby osiągnąć zamierzony cel nie powstrzymuje się 
przed użyciem podstępu a nawet szantażu wobec Małgorzaty 
(grozi jej samobójstwem za które ona ponosiłaby odpowie
dzialność). Narzuca on swoją wolę Małgorzacie a nawet po
dejmuje za nią decyzję i skłania ją do podporządkowania 
mu się. Paweł wydaje się być mężczyzną dojrzalszym od 
Roberta, może dlatego że jest od niego starszy, a może i dla-
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tego, że ma już za sobą pewne doświadczenia z własnego 

związku małżeńskiego. 

Robert jest mężczyzną młodszym, po trzydziestce, zacho
wującym na ogół postawę bierną. Stara się on utrzymać przy 
sobie żonę, Małgorzatę, jednakże czyni nie wiele w tym kie
runku. Przy Pawle robi on wrażenie człowieka biernego, bez 
większej inicjatywy, oczekującego na rozstrzygnięcie sytuacji 
- jednakże bez aktywnej ingerencji ze swej strony. Wydaje 
się, że mimo iż Robert jest starszy od Małgorzaty - nie on 
odgrywa dominującą rolę w ich małżeństwie. Może y.rłaśnie 

dlatego udaje się Pawłowi kilka razy narzucić własną decyzję 
Małgorzacie, która sama jest zbyt słaba aby ją podjąć i może 
w końcu zadowolona, że uczynił to za nią kto inny? Niemniej, 
partia do końca jest nierozegrana. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w sztuce pominięte są pier
wiastki ~oralizatorskie . Odsłania ona tajniki ludzkich uczuć 
i działań bez odwoływania się do wartości wyższych, moral
nych. Nie czyni tego ani Robert, prawowity mąż (zdumiony 
raczej tym, że własna żona oddaje mu się skrycie, obawiając 
się reakcji Pawła), nie kieruje się tymi przesłankami Mał
gorzata, ani nie bierze ich w rachubę Paweł, który porzucił 
własną rodzinę i czynnie rozbija drugą. Co ciekawsze, do 
wartości moralnych nie odwołuje się nawet porzucona żona 
Pawła, pragnąc raczej realnego zabezpieczenie bytu rodziny 
pod względem materialnym ... 

Sztuka ta jest bliska każdemu człowiekowi dlatego bu
dzi zainteresowanie. Każdy widz odnajduje w niej siebie 
samego, całego lub tylko cząstkę własnego ja - dlatego 
sztuka ta przemawia do wyobraźni widza i żywo go anga
żuje . Odsłania ona aspekt życia człowieka związany z jego 
sferą uczuć, dramatyczne sytuacje, konflikty wewnętrzne, 

załamania, poczucie zagubienia i bezsilności, które nieuchron
nie towarzyszą problemowi wyboru i eliminacji uczuć -
problemowi, który na codzień życie stawia przed każdym 
z nas ... 
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