Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Trzeba
W sztuce „ Wieczór kawalerski" Robina Hawdona główny bohater ma wziąć ślub ze
Wydarzenia jednej nocy sprawiają jednak, że zaczyna
się zastanawiać czy decyzja o ślubie jest słuszna, a może decyduje się na ten krok bo
taka jest kolej rzeczy?
swoją długoletnią dziewczyną.

Dziś ślub

brany ze zobowiązania nie jest taki częsty. Myślę, że była to raczej domena
poprzednich pokoleń. Obecnie zarówno w krajach zachodnich, ale coraz częściej także u nas
problem małżeństw branych z tzw. rozsądku odszedł w cień. Coraz częściej bowiem młodzi
ludzie decydują się na związki niezalegalizowane. Nikogo nie bulwersuje również dziś fakt
wychowywania dzieci w takich związkach. Dlatego też coraz rzadziej spotykamy ludzi
wchodzących w związki małżeńskie ze swoimi pierwszymi parterami. Małżeństwo będące
kolejnym, „naturalnym" etapem długoletniego związku, nie jest dziś zjawiskiem często
spotykanym, a tym samym nie stanowi wiodącego problemu terapeutycznego.
Czy zatem możliwy jest wogóle scenariusz, wktórym jedna noc może zaważyć na zmianie
tak poważnej decyzji?
Oczywiście

jako lekarz powiem, że uwolnione w chwili namiętności hormony nie są
dobrym doradcą. Jednak dobrze wiemy, że zdarzają się sytuacje, które zmieniają całkowicie
nasz sposób patrzenia na świat. Otwierają nam oczy na rzeczy i doznania, których istnienia

podsycać
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ogień
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nawet nie podejrzewaliśmy. Dotyczy to obu płci , choć chyba jednak częsc1eJ
zdarza się kobietom. Najczęściej spotyka to związki, które moglibyśmy nazwać „ układami
z piaskownicy". Chłopak i dziewczyna zn~ją się od lat. Spędzali ze sobą cały czas, on był jej
pierwszym partnerem. Wszyscy wiedzą, że tych dwoje będzie zawsze razem, i nikt nie
dopuszcza do wiadomości, że mogłoby być inaczej. Związek wydaje się być idealny, oparty na
przyjaźni i zaufaniu. Nagle okazuje się , że taka osoba nieoczekiwanie przeżyła silny dreszcz
podniecenia, coś czego do tej pory nie doświadczyła . Pojawieniu się tej nowej jakości
towarzyszy pytanie o sens kontynuowania tego wcześniejszego, szczęśliwego, ale jednak jak się okazuje - niepełnego związku. Takie nowe doznania są szczególnie silnie odbierane
przez kobiety, dla których związek z mężczyzną, z którym po raz pierwszy doświadczyły
cielesnej bliskości jest bardzo ważny. Nie jest to doświadczenie obce i mężczyznom , dla
których zaistnienie sytuacji, w której spostrzegają, że istnieją inne kobiety, również powoduje
swego rodzaju „przebudzenie". Nagle dochodzą do wniosku, że to, co było do tej pory
przypomina bardziej układ brat - siostra. Teraz, jej/jego seksualność „rozkwitła", poczuli się
jak prawdziwy mężczyzna/kobieta. I ta - nawet jednorazowa sytuacja - może uzmysłowić,
że dotychczasowy związek nie ma sensu. Że opiera się on na zupełnie innych uczuciach,
które nie są jednak wystarczające by budować na nich całą swoją przyszłość.
Można więc powiedzieć, że nasz instynkt jest silniejszy niż przywiązanie.

Anonim

Dlaczego zatem
powstrzymujemy te uczucia? Dlaczego tradycja oraz poczucie tego, co „wypada "
wygrywają z naszą potrzebą życia w zgodzie z samym sobą? Przecież nadal spotykamy
pary, które mówią sakramentalne „tak"ze względu na tradycję i presję otoczenia.

I robią bardzo głupio , to są najgłupsze motywy jakie mogą decydować o naszym życiu.
Bo jeśli wiążemy się z kimś tylko dlatego, że wesele zostało już opłacone , albo ze względu na
to, co sobie ludzie pomyślą , to takie małżeństwo nie ma szans powodzenia. Jeśli nie jesteśmy
w pełni przekonani o słuszności naszej decyzji, a uzasadnienia dla niej poszukujemy
w banalnych pobudkach, to możemy być pewni, że taki związek nie ma sensu, a tym samym
szans na przetrwanie. Nie da się bowiem budować niczego trwałego , na tak słabych
fundamentach . Tego typu decyzje są jedynie wyrazem naszego tchórzostwa.
Czy rzeczywiście można się wkimś odkochać nie zdając sobie z tego sprawy? Przyjęło się
wtakich wypadkach mówić, że .przestała działać chemia ·; ale czy tak jest rzeczywiście?

Teraz ta „chemia" stała się bardzo modna, i wszystko się nią tłumaczy. Oczywiście przyjęło się określać silne zauroczenie towarzyszące początkom znajomości mianem „chemii", ale
nie sądzę aby ludzie rozstawali się dlatego, że przestaje ona działać. To zbyt duże
uproszczenie. Zresztą gdyby tak było, to w ogóle nie istniałyby związki. A ·przecież istnieją
związki dwudziesta, trzydziesta, czterdziestoletnie mimo, że tej pierwotnej chemii już nie ma.
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć , że ludzie rozstają się z o wiele głębszych
motywów. Najczęściej są to istotne rozczarowania jakich dostarczyło życie z tą drugą osobą ,
lub życiowe zawirowania, z którymi nie sposób się uporać (poznanie kogoś lub zdrada
ze strony partnera). Rzadko kiedy jednak spotyka się „brak chemii" jako powód rozpadu więzi
międzyludzkich. Zresztą na to możemy mieć wpływ. Przecież chemię można podsycać
rozmaitymi metodami niczym ogień w kominku, poprzez urozmaicanie seksu, przez dbanie
o to, co jest między nami. Wtedy ten płomień nie gaśnie , trzeba nad nim pracować.
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Przyznam, że nieczęsto spotykam się z sytuacją , że pozostał już jedynie popiół i nic nie daje się
zrobić .

Co zatem zrobić żeby nie przegapić momentu, wktórym ów ogień zaczyna przygasać?
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Tołstoj

Trzeba zawsze myśleć perspektywicznie. Związek jest takim samym elementem naszego życia jak np. kariera zawodowa. Przecież kiedy decydujemy się na pracę wdanej firmie,
w danym zawodzie, to zabiegamy aby dostać wymarzoną posadę. Najpierw kończymy
odpowiedni kierunek studiów, potem kontynuujemy swój rozwój podejmując studia
podyplomowe, lub dokształcając się na rozmaitych kursach. Składamy CV, w którym staramy
się jak najlepiej zaprezentować potencjalnemu pracodawcy. Przygotowujemy się do rozmowy
kwalifikacyjnej, na którą idziemy odpowiednio ubrani itd. Dobrze o tym wiemy. Dokładnie tak
samo jest ze związkiem . Chcąc zbudować trwały, szczęśliwy związek trzeba o nim myśleć
perspektywicznie. To nie może być impuls, działanie pod wpływem emocji. Oczywiście od tego
się zwykle zaczyna, ale myśląc o związku musimy podchodzi do niego długoterminowo.
Trzeba się dobrze zastanowić, co to znaczy inna płeć, spróbować przewidzieć jakie kryzysy
mogą zagrażać naszemu związkowi , i jak można im przeciwdziałać, jak podtrzymać ową
chemię , jak się interesować drugą osobą. Chodzi również o takie, na pozór banalne sytuacje
jak chociażby pamiętanie o rocznicach . To co wydaje nam się nieistotne, może w powiązaniu
z innymi czynnikami być ogromnie ważne dla trwałości naszego bycia ze sobą. Nie można
zdać się tylko na emocje. Trzeba do tego zaangażować także rozum. To muszą być planowe,
bardzo świadome zachowania. Natomiast jeśli się nic nie robi tylko bierze uczucie takim

jakim jest i czeka na to co się wydarzy- rodzą się dramaty i nagle okazuje się , że jest za późno
żeby uratować związek. Wtedy dociera do nas, że nie robiliśmy nic żeby temu zapobiec. Nagle
stajemy w obliczu katastrofy, jaką jest fakt, że partner ma kochankę czy kochanka. Zadajemy
sobie pytanie: Jak to się mogło stać? Czemu nie mówiłeś , że czegoś Ci brakuje? Czemu nie
powiedzi ałeś , że oczekujesz ode mnie konkretnych zachowań? Najczęściej okazuje się ,
że partner lub partnerka sygnalizował czego oczekuje, czego mu brakuje, potrzeby te jednak
zostały zbagatelizowane. Dlatego chęć bliskości i realizację własnych potrzeb odnalazł u innej
osoby. Nie można czekać aż ta druga strona powie wprost czego oczekuje. Trzeba być
czujnym i walczyć o związek.
Dziś obserwujemy masowy wzrost liczby rozwodów. Czy poza

tym, że dziś rozwód nie jest
do wstydu, to możemy upatrywać powodów takiego stanu rzeczy właśnie
wtym, że partnerzyjuż nie walczą o siebie? Ajeśli tak, to skąd to się bierze?

już powodem
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Dziś

ludzie są bardziej egocentryczni. Zewsząd otacza nas „ja" odmieniane przez
wszystkie osoby i przypadki: ja, mi, dla mnie, o mnie ... Znacznie rzadziej „Ty" lub „My".

qOT()V../łtĆ.,

~MVSl

W DzlJ:l'.NlE'
Rozmawiała:

Anna Maria Dolińska

J~
\

Alberto Sordi

Robin Hawdon

Wieczór kawalerski
(Perfect Wedding)

Przekład/ Translated by: Elżbieta Woźniak

1

Bill
Andrzej Hausner

Judy
Magdalena Drewnowska

Tom
Janusz German

Rita
Marta Górecka

REŻYSERIA/ DIRECTED BY:

SCENOGRAFIA/ STAGE DESIGN:

KOSTIUMY/ COSTUMES:

Marcin Sławiński

Wojciech Stefaniak

Ewa Gdowiok

Daphne
Barbara Szcześniak
Julie
Magdalena Dratkiewicz
ł

I Karolina Łukaszewicz

Kierownik hotelu
I Hotel manager
Michał Szewczyk

I
Asystent reżysera/ Assistant director:
Janusz German

Inspicjent, sufler/ Stage manager, prompter:
Krystyna Sabara

Premiera6styczeń 2008
Premiere January 2008

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

One Has
to Fan the Flame

In Perfect Wedding by Robin Hawdon the main character is about to marry his long-term fiancee. The
incidents of one night, however, make him question the rightness of his decision. Maybe he has
decided to marry the girl only because that's the way things should be?

Today, marriage of obligation happens not as often as it used to. lt was rather the prevalent
tendency among the previous generations, I suppose. Nowadays, both in Western countries but so in
our country, the so-called "marriage of reason" has ceased to be a problem. lt is due to the fact that
more and more young people are deciding to live in informal relationships. No one seems outraged at
the sight of kids being brought up in such relationships any more. That is the reason why getting
married with one's first partner does not often happen. Marriage as the next, "natural" step in a longterm relationship is not a frequently witnessed phenomenon today, and so it does not constitute the
major problem case for a therapist.
Is there apossibility, then, that one night might actually determine such an important decision?

As a doctor I am bound to say that the hormones released at a surge of passion do not make a
good counsellor. We all know, though , that there are situations which can utterly change the way we
view the world. They open our eyes to things and experiences we have never shared before. lt
happens to both sexes, more often to women, though. That is usually the case with relationships we
could call "the playground love." Aboy and a girl have known each other for ages. They have spent all
the time together, he was her first man. Everybody knows that the two will always be together, and
nobody would think things could ever change. The relationship seems to be an ideal one, based on
mutual friendship and trust. Suddenly, it turns out that the person has experienced a flush of

excitement, something that has never happened to her before. The new quality in her life provokes
questions as for the real purpose of staying in the previous relationship - happy but incomplete, as it
has turned out. The new situation makes an overpowering impression especially on those women
who highly value the relationship with the first man they have been physically close with. lt is not,
however, unknown to men who, in face of realizing there are other women too, suddenly feel
"awakened." All of a sudden they realize that what they have shared so far is more of a brotherly love.
Now that their sexuality has blossomed, they feel like a real man/woman. And so this situation -even
if it has just been a one-night stand - makes them realize that their relationship has no future. lt turns
out that it is based on quite different feelings, insufficient to serve as the foundation for the future life.
One cou/d say, then, that aur instinct is stronger than the attachment. lf so, what is the reason why it
blokes these feelings, and the tradition along with the sense of propriety overcome aur need to live in
tune with ourse/ves? We stil/ meet coup/es who say the sacramental 'yes' only because of the tradition
and the pressure of other people.

And they act in a stupid way :these are the most stupid motives to follow while planning our life.
lf we decide to marry someone only because the wedding party has al ready been paid for or because
we are afraid what people would say, such a marriage will not last long. lf we are not sure about the
rightness of our decision, and the arguments for it lay amongst the most trivial of all, the relationship
does not make any sense, and so it has no chances to survive. lt is impossible to build something
stable on the founding so weak. Such decisions are just a sign of cowardice.
Is it really possible to fal/ out of love not even realizing it? In such situations it is often said that 'the
chemistry' no longer works, but is that really the case?

Nowadays, this 'chemistry' has become quite fashionable, and it constitutes a justification for
everything. Of course, the term 'chemistry' has been generally applied in reference to the strong
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attraction we tend to feel it the first phase of an acquaintance, but I do not believe that people actually
split up because the chemistry has ceased to work. lt is too much of an oversimplification. Besides, if it
was so, there would not have been any relationships at all. Meanwhile, a twenty-, thirty-, forty years
old relationships do exist, despite the fact that the initial chemistry is no longer there. I strongly believe
that people break up for reasons more profound than these. Most often these are the major
disappointments with the life they have shared or some circumstances impossible to handle (meeting
someone new or a betrayal on the part of the partner). Rarely does the lack of chemistry become the
main reason behind a deterioration of human bounds. Besides, we can have an influence over this.
We can fan the flame of passion just as we do it with the flame in the fireplace - by introducing some
variety into our sexual life, and by taking care of what is between us. The flame does not die out if we
work hard to keep it. To be honest, I have rarely witnessed a situation in which there were ashes only
and nothing more could be done about it.
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What can be done, then, not to oversee the moment in which the flame starts fading out?
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One should always think in advance. Apersonal relationship is a part of our life just as our career
is. When we decide upon working for a particular company, at a particular post, we do strive to get the
job. First, we graduate from the right university department, we then continue developing our career
by taking up postgraduate studies or attending various extramural courses. We send out our CV in
which we try to present ourselves best to our boss-to-be. We get ready for an interview, we come there
properly dressed, etc. We all know it well. That is very much the case of our relationship. lf you want to
build a stable relationship, you have to consider it in the long run. lt cannot be a mere impulse, or
acting under the influence of strong emotions. One has to consider what the other sex really means,
try to predict what kind of crises might potentially threaten your relationship, how to keep the
chemistry at a high level, how to maintain our interest with the other person. lt is also about situations

apparently as trivia! as, for instance, anniversaries. What may seem unimportant at the first sight, if
con joint with other factors, may tum out crucial for sustaining yo ur relationship. You can not just follow
the emotions. Reason should also be involved. The actions you take should be pre-planned, taken in
a full awareness of their consequences. lf one does nothing but take the feeling as it is and merely
wait what is going to happen next, real dram as may occur, and, suddenly, it turns out that it is only too
late to save the relationship. All of a sudden we have to face the catastrophe of our partner having a
male or a female !over. We start asking ourselves questions: How could this happen? Why haven't
you told me that there is something missing here? Then, more often than not, it turns out that our
partner has signalled what he/she needs, what he/she has been missing. However, these needs
have been neglected. That is why the intimacy and fulfilment have been found in another person's
arms. You should not wait till your partner tells you openly what he/she expects you to do. One has to
be alert and fight for the relationship.
Nowadays, we witness the level of divorces getting ever higher and higher. Apart from the fact that a
divorce does not constitute the reason for feeling ashamed any mare, does the fact that the partners no
longer fight for each other's feelings account for the tendency?

Nowadays, people are more self-centred. We are surrounded by the omnipresent 'I' in all
cases and forms: I, Me, My, Mine ... Rarely do we hear 'you' or 'us.'

TO
Interview: Anna Maria Dolińska
Translated by: Agata Witczak
George Sand
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dziękujemy

Firma Hexeline to autorskie przedsięwzięcie Haliny Zawadzkiej,
w 1981 r. Na przestrzeni kilku lat firma Hexeline rozwinęła
się tworząc sieć własnych salonów firmowych zarówno w Polsce jak
i za granicą oraz osiągając pozycję lidera w dziedzinie kreowania
mody dla najbardziej wymagających i eleganckich kobiet. Tym, co
najbardziej wyróżnia wyroby Hexeline od konkurencyjnych to
rozpoznawalny styl , wyrafinowane tkaniny, znakomity krój
i wykonanie.
Misją firmy Hexeline jest ubieranie kobiet najbardziej wymagających ,
aktywnych, kierujących się przy wyborze kreacji elegancją
i nowoczesnością. Kolekcje Hexeline to efekt doskonałego wyczucia
stylu i reagowania na trendy mody przez projektantkę i właścicielkę
firmy Halinę Zawadzką. Halina Zawadzka została uhonorowana
najbardziej prestiżowym tytułem na świecie The Leading Women
Entrepreneurs of the World 2002, przyznawanym corocznie przez
organizację The Star Group z Los Angeles jako dowód uznania dla
przedsiębiorczości , niezależności i wytrwałości właścicielki
i projektantki firmy. Magazyn ekonomiczny "Home & Market"
każdego roku zalicza Halinę Zawadzką do grona 50 Najbardziej
Wpływowych Kobiet w Polsce.
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dyrektor Ewa Pilawska
z-ca dyrektora Maja Wójcik
aktorzy Ewa Andruszkiewicz-Guzińska ,
liona Bartosińska , Masza Bogucka-Steczek,
Magdalena Dratkiewicz, Magdalena Drewnowska, Marta Górecka,
Maja Korwin, Mariola Krysińska, Marta Kuśmirek, Barbara Lauks,
Karolina Łukaszewicz , Zofia Plewińska, Gabriela Sarnecka,
Małgorzata Skoczylas, Ewa Sonnenburg, Barbara Szcześniak,
Magda Zając-Zawadzka , Beata Ziejka,
Paweł Audykowski, Stanisław Biczysko, Marek Bogucki,
Bartosz Burzyński , Janusz German, Andrzej Hausner,
Mirosław Henke, Andrzej Jakubas, Cezary Jankowski,
Krzysztof Kalczyński, Janusz Kubicki, Piotr Lauks, Jacek Łuczak,
Artur Majewski, Adam Marjański , Grzegorz Pawlak,
Tomasz Piątkowski , Jan Wojciech Poradowski,
Zbigniew Szczapiński, Michał Szewczyk, Marek Ślosarski ,
Maciej Więckowski , Artur Zawadzki
kierownik literacki Krzysztof Kopka
reżyser Marcin Sławiński
kierownik muzyczny Krzysztof Jaszczak
główna księgowa Jadwiga Grochulska
kierownik Działu Technicznego Bernardyn Pikora
pełnomocnik dyrektora ds. remontów i inwestycji Małgorzata Pawlak
kierownik Biura Obsługo Widzów Celina Żukowska
kierownik Działu Promocji i Reklamy Andrzej Jakubas
sekretariat, koordynator pracy artystycznej Małgorzata Cholak
sekretariat Milena Jabłońska ,
sekretarz literacki Anna Maria Dolińska
z-ca kierownika Działu Promocji i Reklamy Patrycja Kruczkowska,
Dział Promocji i Reklamy Janina Piechowicz-grafik,
Anita Naumiec,
Agata Witczak -tłumacz , konsultant dis projektów międzynarodowych
inspicjenci, suflerzy Alina Falana,
Krystyna Sabara,
Małgorzata Urzędowska

z-ca kierownika Działu Technicznego Andrzej Kowalski
główny specjalista energetyk Kazimierz Gajda
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kadry i organizacja Beata Matzner
z-ca głównej księgowej Anna Chojecka,
księgowość Barbara Paszkiewicz, Maria Zamojska,
Anna Bakalarz, Józef Michalski
zaopatrzenie Mirosława Klemm
referent techniczny Mirosław Kluska
magazyny Bożena Leszczyńska
kasa biletowa Małgorzata Myszkowska,
z-ca kierownika Biura Obsługi Widzów Ewa Feliga
prace perukarskie i charakteryzatorskie Bernadeta Kundzicz-Adamska,
Dorota Szoner!
prace krawieckie Halina Wich,
Marian Grzelak
prace modelatorskie Krzysztof Drozdowski
prace stolarskie Krzysztof Michalak,
Antoni Popiołek
prace szewskie Józef Jaworski
prace techniczne, transport Marek Gibki,
Bartosz Cieślikiewicz
światło Piotr Dygas,
Adam Trautz,
Adam Kiełbik
dźwięk Andrzej Otomański ,
Tadeusz Kuś ,
Maciej Kurzydłowski
garderoba, rekwizyty Tamara Fligiel,
Monika Gibka,
Halina Madany
pralnia Krystyna Dubrawska
konserwator Władysław Zgliński
montaż dekoracji Lech Głowacki ,
Jarosław Kwapisiewicz,
Marek Lewandowski,
Krzysztof Maciejewski,
Andrzej Rybicki,
Marcin Stasiak
bileterki, szatniarki Barbara Bujak, Kazimiera Wadowska
opiekun, zdrowa żywność Jadwiga Bartula

ZE ZBIORÓW
Instytutu Teatralnego

Teatr Powszechny
91 -069 Łódź , ul. Legionów 21
tel. 42 633 25 39 (centrala), tel. 42 633 50 36 (bilety)
www.powszechny.pl
teatr@powszechny.pl
Opracowanie programu: Anna Maria Dolińska
Tłumaczenia : Agata Witczak
Opracowanie graficzne: JanKa

