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Bo też wszyscy człon- ważają, że są one cał

kowie Komuny „O", kowicie zgodne zo

nie licząc małego równo z moralnością, 

Skafta, uważają się za jak i logiką. „Chcemy 

złączonych duchowym zbudować sobie le

węzłem małżeństwa. psze życie - mówi je

W tej formie współży- den z członków grupy 

cia, zwanej w Szwecji - i dając przykład in-
SZTIJ"ll ff' Dff'ÓCff 111'T /ICH 

1-------------------------------------..:.,_--------1 i Danii „małżeństwem nym, zmienić całe 

Osoby: Robert - Andrzej Łapicki 
Paweł - Tadeusz Łomnicki 
Małgorzata - Marta Lipińska 
Dorota .; Barbara -Wrzesińska 
Matka Małgorzaty - Barbara · Ludwiżanka 
Ojciec Pawia - Eugeniusz Poreda 

(c..boje są lekarzami -
przyp. Red.) odziera 
ewentualne obiekty 
pozamałżeńskich za
interesowań z nęcące
go romantyzmu„. 

Oczywiście, jesteś
my nawzajem o siebie 
z(lzdrośni. Czasem za
zdrość podyktuje nam 
parę ostrych, nieprzy
jemnych słów, ale na 
tym się kończy i nie 
dochodzi do wzajem-
nego szpiegowania 

grupowym", panuje społeczeństwo". 

dużo większa zażyłość Wszyscy członkowie 

niż w komunach, które Komuny „O", z wyjąt

pojawiajq się ostatnio· kiem Olega, który jest 

w Ameryce. „Małżeń- jeszcze studentem, są 

stwo grupowe" nie przyjaciółmi z lat stu

ma już nic wspólnego diów na uniwersytecie 

z tradycyjnym mode- w Kopenhadze. Dwie 

Iem zwartej, trzyoso- pary były tradycyjnymi 

bowej rodziny. Ale to małżeństwami, ale po-

samo dałoby się rów- stanowiły się rozwieść, 

ani opierania się na nież powiedzieć 0 aby móc się przyłączyć 
~--------------------------------~~~kach za~iad na więkuości podobnych do ,,malieńdwa gru-

SCENOGRAflA WOJCIECH SIECIŃSKI • Asystent scenoerafa lnes Kuske ~~0n~~~hMożl~~~.ó~~~~ eksperymentów, które powego". Choć od 
daleko posuwam mój podejmuje się astat- momentu powstania 

Tekst piosenki: fraementy wierszy Józefa Czechowicza i Tadeusza Micińskiego kredyt zaufania, sły- nio w krajach Skandy- grupy kilka razy do· 
szałom o różnych sy- I d MUZYKA I WYKONANIE MAREK GRECHUTA tuacjach, między in- nawii. w samych tylko sz o o zamiany part-

REŻYSERIA TADEUSZ ŁOMNICKI :~~~sc; -d~;~~~~ ~~~ :~~:~:~h K~i~~:~ang~ ::;:::yment~c~~::~:~ 
A t t . . W . , h Sk'b' • k' (PWST) dzieli o zdradach mal- na li się jednak, że ko· SYS en rezysera OJCleC I lnS I żonka prócz osoby prawie 20 „małżeństw 

b d 
niecznym - warunkiem 

DYREKTOR TEA TRLJ ERWIN AXER ~~~a0~etejz za~~~;i:J grupowych"„. Choć trwałości ich „małżeń· 
strony jednak, czy nie wydaje się, by in- stwa" jest to, by we 

1------------------------------------' warto zatruwać sobie nowacjom tym można współżyciu seksual· 

było wróżyć długi ży- nym przestrzegać za· .„A teraz kwestia 
wierności małżeń

skiej. 

Tu na szczęście n ie 
ma sprzeczności. Sta
ram się być lojalna 
wobec męża, a przy-

chodzi mi to bez wy
siłku, mąż jest również 
lojalny wobec mnie. 
Z racji pracy zawado-

wej okazji do zdrady 
mamy mnóstwo, ale 
też brutalny natura
lizm naszego zawodu 

podejrzeniami te nie
liczne chwile, kiedy 
jesteśmy razem? wot, uczestnicy „mal- sady monogamii. 

„KOTEK" żeństw grupowych" u- „LIFE" - 1969 



Bigamia to jest: mieć o 
jedną żonę Z':\- dużo. 

Monogamia również. 
„PRZEKRÓJ" 

Z My ś Z i B-ci Rojek 

BYŁEM PSYCHICZNIE 
normalny, a przecież mając 
lat 48 kochałem nieprzytomnie 
dwudziestosiedmioletnią ko
bietę, matkę dwojea dzieci. 

tuje jako powrót do 

życia, jako radość, 

która jej się przecież 

w tym wieku należy. 

Po co to wszystko 

piszę? W naszym kle

rykalnym miasteczku 

oskarżają nas o nie

moralność i zdradę. 

Ale cóż to jest włości-

Pisząc „kochałem" 

- piszę o rob prze

szłym. Ale to wcale 

Znaleźliśmy w sobie wie zdrada małżeń

to, czego nie znaleź - ska? I czy zawsze za

liśmy w życiu ani we ł s uguje na potępie-
nie minęło. To trwa. I h 1· ' w asnyc ma zen- nie? 
Kocham ją dalej tak stwach. Identyczne 

cały świat. 
nia„. 

ogromnie, że ~dybym zainteresowania, na -
mógł, oddaibym jej wet myśli i pragnie-

Z tą miłością jest 

mi bardzo dol: ze i o - Jej studenckie mal-

kropnie źle. Mieszka- żeństwo zawarte przed 

my w pawi towym sześcioma laty - mó

kieleckim miasteczku, wiąc najdelikatniej -
gdzie pani pr fesor i 

pan doktor nnrażeni 

są przy każdym spot

kani u na podłe plotki 

nie było ani koniecz

ne, ani zgodne z roz

sądkiem. Niezgod-

ność zainteresowań, 
i oszczerstwa dewotek. 

Spotykamy się ro- brak wspólnego języ-
czej w Kielcach. Moja ka sprawiają, że włas 

„Zastawa" jest nam ny dom jest dla niej 

t---------------------1 schronieniem do- więzieniem czy ro-
mem. Ale to męczy i dzinnym grobowcem . 

• ,ŻYCIE WARSZAWY" 
ją, i mnie. Spotkania nasze trak-

Ankieta „Jaka je.s-teś, rodzino? 

Kolo mnie zaczql się kręcić inny mężczyzna 
Któregoś dnia z ża

lu do męża i głupoty, 
ale i obudzonego już 
sentymentu zostałam 
jego kochanką. 

Męczyliśmy się 
wszyscy troje. Mąż o 
tym nie wiedział. 

Tamten miał żonę i brej miłości. Na po
duże dzieci. Choć ko- wrót ułożyły się jakoś 
chał mnie bardzo, nie stosunki z rnężem. 
potrafiłam rozbić ro-
dziny. Po kilku zrywa- Przyjaźń przetri:ymała 
niach i powrotach u- wszystk.o, a miłc>ść na
dało mi się w końcu sza odżyła na nowo, 
wyzwolić z tej niedo- wzbogacona d0świad-

czeniami. Mąż, choć 

się domyślał, nie pytał 
o nic, ja po dłuższych 
wahaniach i rozważa
niach zdecydowałam 

się nic mu nie- mówić„ . 

„ALINA" 

„ESKULAP 
Z KIELECKIEGO" 

,,Z-XCIE WARSZAWY" - 1966 

An ki eta „Mąż ż o 11 a" 

„MNICH" 
„.Współżycie nasze 

układa się szczęśli
wie. Wciąż twierdzę, 
że przyczyna leży w 
tym, iż unikaliśmy zo
bojętnienia i tej „ma
łej stabilizacji", która 
zabija wszelkie uczu
cia, która 2musza do 
rytualnych gestów, do 
uświęcenia pozorów, 
do zakłamania. Wszel
kie sprawy sporne roz
wiązujemy w rozmo
wie. Naprawdę, wiele 
spraw, cza ;em trud
nych, można wyjaśnić 
rozmawiając, ale mó
wiąc szczerze, nie dla 

formy, że „przec1ąz ci 
to mówiłem" . 

Ogólnie przyjęło się 
mniemanie, że męż 
czyźni ponad wszystko 
cenią spokój w domu. 
Racja - tylko zależy, 
co się za nim kryje i 
za jaką cenę się go o
siąga. Spokój w atmo
sferze miłości i przy
jaźni - tak. Ale spo
kój za wszelką cenę, 
za cenę niedomówień 
i podwójnego życia -
nie. Już lepsze kon
flikty i spory. To zaw
sze można rozwiązać. 
Na obojętność trudno 
znaleźć lekarstwo. 
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MIŁOSC, Norunków. Pozo tym 
cole życie we dwoje to 
straszne, jak można 

lok żyć? MAŁŻEŃSTWO, RODZINA 
(CZAREK) 

(WYPOWIEDZI POLSKICH HIPPIESÓW) Zarzucają nam swo
bodę seksualną, ale 

Jeżeli ludzie coś do 
siebie czują, to jasne, 
że nie są zaintereso
wani innymi osobami 

i problem wierności 

nie istnieje. Jeżeli mo

ja dziewczyno zaczyna 
żyć z kimś innym, to 
znaczy, że z nami ko
niec i nie jest już mo
ją dziewczyną. Kończy 

się uczucie i nikt nie 
ma tego nikomu za 

przecież na · całym 
!ością, ole uczucie to świecie panuje coraz 
do niczego nie zobo- większa swobodo se
wiązuje. Wszelkie zo- sualna, nawet wśród 
bowiązonia są sztucz- udzi związanych mał 
ne. Nikogo nie można teństwem. Jest ona 
do niczego - zmuszać. charakterystyczna dla 
Dlatego też nie wstę- całego naszego poko 
pujemy w związki mal- lenia, nie tylko dla 
żeńskie, bo nie chce- "l ippiesów. 
my tych zobowiązań. 

(ANTEK) 
(MAREK) 

Nasza rodzino bę
U nos jest większa :Izie rodziną wielooso

złe. (CZAREK) · szcze rość, my s i ę nie ?ową. Możemy mieć 

oszukuje~y .. Nie u~y- 1 dzieci, bez mołżeń
womy wielkich slow. two, które przecież 
Inni mówią dziewczy- 1est tylko sprawą u
nie „ kocham cię", u mowną. No razie nie 
nos tego nie ma, dla - nomy jeszcze warun 
tego też nie musimy ów ekonomicznych, 

kłamać. (BRYGIDA) eby utrzymać dzieci. 

Ale nie tylko 
wtedy zyJe się z 
dziewczyną, gdy 
się do niej coś 

czuje. (RENAT A) 

Uważam, że mał

żeństwo jest niepo

trzebne. Ale jeżeli ktoś 
z nos będzie chciał 

s i ę ożenić, uzna, że 

jest mu to potrzebne, 
to oczywi ście się oże-

(CZAREK) 

Jak będę miał Oczywiście , że nie, 
oprócz uczuć są je 
szcze odczucia este 
tyczne, które są bar
dzo piękne . Nie ma
my w tej dziedzinie 
żadnych zakazów oni 

k 
ni. 

na ozów. Ale istnieje (ANTEK) 

Jziecko, to będę mu
i oł pracować, to zro

um iołe. Ale to praco 
hędzie sprawiała mi 
przyjemność, bo bę 

dzie to praca na u
branie i jedzenie dla 

mojego dziecka, o 
v ięc nie będzie to 

coś takiego, jak 
wzgląd estetyczny. 

(CZAREK) 

Jest jednak także 

coś wiE:cej niż wzgląd 
estetyczny. Chyba 
trzeba to nazwać mi -

Jo jestem przeciw
nikiem małżeństwa , 

bo nie godzi się ono z 
t rybem życia, który bę
dę prowadził, nie po 

raca pod przymu
sem, taka, joką wy
konują wszyscy ludzie. 

(ANTEK) 
trafiłbym zapewnić ro- ·-------
dzinie odpowiednich ,PERSPEKTYWY-1969 

... Nasza stara; choć niezbyt do

bra instytucja małżeństwa stw -

rza jednak mimo wszystkich 

konfliktów i sprzeczności, trwałe 

więzy między partnerami: bry

tyjski „Medical Jurnal" donicisł 

niedawno, że śmiertelność wśród 

świeżo owdowiałych mężczyzn 

jest o 40 procent wyżs~a niż 
' 

wśród ich żonatych rówieśnikó_ 

W I N Ric°H FROSCH 

„FRANKFURTER RUNDSCHA U" - .H 69 

Mężczyzna rod:d się kawalerem, 
to znaczy czło

wiekiem wolnym, 
szczęśliwym, swo
bodnym. Jest rze
czą ważną, aby 
takim też pozo
stał. We współ

czesnym społe

czeństwie jedynie 
mężczyzna nieżo

naty może być u
ważany za istotę 

normalną. Nale
ży mu więc za
pewnić ochronę 

przed społeczno

·ścią matriarchal-
ną. Przed świa

tem rozszalałych 

spódnic. Kobiety cie jedynie ich jesteśmy ordynar
bowiem działają słabości. Mówcie ni, lecz. tylko o
coraz energicz- n i e urzędnikom strożni. Należy 

meJ na jego zgu- stanu cywilnego! bezwzględnie 

bę. Podobnie jak ... Kawaler po- przestrzegać za
system podatko- winien zachowy- sady: w stosunku 
wy. wać się tak, by z kobietą nigdy 

... fJlusimy być nie wpadając w nie przekraczać 
silni, niezłomr.i, wulgarność raz stadium przygo-
zdecydowani na na zawsze znie- dy". 
to, by nie podpo- chęcić kobietę 
rządkOWaĆ Się mającą Wzglę- Fragmenty oświad-

d • · k czenia światowego kobietom, istotom em mego Ja ieś 
kongresu kawalerów, 

stworzonym na zakusy. Złe wy- który zebral się nie--

naszą zgubę. chowanie to na- dawno w Londynie, 

Żadnych komprn- sza ostatnia aby opracować statut 

misów z kobieta- szansa i najgroź- tego nowego zakonu. 

mi! Wykorzystuj- niejsza broń. Nie „PARI S JOUR" 



W przemówieniu 

wygłoszonym w lon

dyńskim University 

College Paul Johnson, 

redaktor naczelny ty

godnika „New Sta

tesman", roztoczył 

przed słuchaczami wi

zję niezbyt już odle

głej przyszłości. DO 

ROKU 2070, JEGO 

ZDANIEM, PROBLE-

spodziewać przetrwa

nia instytucji rodziny. 

„.Małżeństwo staje 

się przedmiotem co

raz gwałtowniejszej 

krytyki. Wielu moich 

studentów płci obojga 

utrzymuje więc na 

przykład, że coraz 

więcej niezależnie my

ślących przedstawi 

cieli ich pokolenia 
MY DEMOGRAFICZ- 0 d r z u ca ma 1-
NE ZOSTANĄ NA CA- żeń s w 0 jak o 

ŁYM $WIECIE OSTA- niepożądane 

TECZNIE ROZWIĄZA

NE DZIĘKI NOWO

CZESNYM METO-

pogwałcenie 

„. Powstrzymywanie derwaniu od rodzenia przed utraceniem o

się od stosunków sek- i wychowywania dzie- soby ją utrzymującej, 

sualnych uważa się ci, potrzeba różnorod - w przypadku mężczyz
dziś powszechnie za- ności doznań musi ny _ obawa, że mógł -
równo za symptom, kolidować z zazdroś- k by być s ozany na u-
jak i przyczynę zabu- cią. Bez wątpienia za- trzymywanie dzieci in -
rzeń psych icznych. O- zdrość pragnienie 

nego mężczyzny. 
czywiście, nie istnieje wyłączności mają tak-

jakaś niemożliwa do że podstawy praktycz

pogodzenia sprzecz- ne: w przypadku ko
ność między tym, co 

biety - jest to obawa 
Kinsey nazywał seksu-

ANTONY QUINTON 

„THE LISTENER" -
1969 

alną „klapą bezpie

czeństwa" , a mono

gamicznym, dozgon

nym małżeństwem. Ale 

m o n o g a m i a, j e

ś I i jej be z-

WĄTŁY DZWONEK POGODNIE BRZMI, 
DAL WOKOŁO SZKLISTA I BIAŁA 
MOŻE DZISIAJ OPOWIESZ Ml, w o I n ości os ob i

s tej. Jeśli dwoje lu 
DOM ANTYKONCEP- dzi chce żyć i miesz- wzg I ę d n ie Pr ze

CYJNYM ORAZ koć razem , zbędne str ze g 0 Ć , t 0 t 0 k-

KOGOŚ JESZCZE, PRÓCZ MNIE, KOCHAŁA? 
JAN BRZECHW A 

ż e m o n ot o n i a . 
W PEWNEJ MIERZE staje się podejmowa-..--------·-----t h b Człowiek skazany na 
DZIĘKI OBŁOŻENIU nie formalnyc zo o - ~-----------------i 

„DROGA DO MORSKIEGO OKA" 

GDY JESTE$MY ZA-
ZDRO$NI, PRZE-
KONUJEMY SIĘ, 
ZE KOCrlAMY, TAK 
JAK PRZEKONUJE
MY SIĘ, ZE ZYJE
MY, Kl EDY NAS 
CO$ ZABOLI. 

KARNYMI PODATKA- wiązań. Jeśli dwoje 

Ml LUDZI NAMIERNIE ludzi nie chce już ra

PtODNYCH. Zapo - zem żyć i mieszkać, u

czątkowany niedawno przednio podjęte zo

zawsze na tego same

go partnera, musi być 

w jakimś stopniu sfru

strowany. Jednak, na-

wzrost swobody sek- bowiązania zmuszają- wet jeśli poszukiwanie 

sualnej będzie nadal ce ich do kontynuo- przyjemności seksual -

procesem postępują - wania współżycia sto- nej może mieć miej
„ PRZEKRÓJ" 

z Myśl i B-ci R ojek cym, tak że trudno się ją się niepożądane. sce w całkowitym o-

:Jj 
-JJ~ 

/~ 1Q0 ~M ~ 
?>~ ~ 

Miłość, 
TAK JAK JĄ POJMUJEMY 

OBECNIE, JllE JEST 
BYNAJMNIEJ ROWNIE STARA 

JAK ŻYCIE SEKSUALNE 
Jest jednym z produk
tów kultury europej 
skiej, i to produktem 
stosunkowo niedaw
nym. Oderwanie Sek
su od Amora i Erosa 
(będących symbolami 
różnych składników 
miłości) oznacza więc 
regres kulturowy, cof
nięcie się, które 
niezależ nie od pozycji 
św i atopoglądowej 

nie może nikogo cie
szyć. To przecież dzię
ki miłości seks uzysku
je wymiar naprawdę 
ludzki, w którym uczu
cia i upodobania 
człowieka, kieruje się 

na całą drugą osobę , 

a nie tylko na jej wąs
ką strefę seksualną„. 

„.Jeśli więc doba 
współczesna na pew
no korzystnie różni się 
od przeszłości {reha-
bilitacją seksu, zdję-

ciem z niego piętna 

zła i grzechu i pod
niesieniem rangi pełni 
życia), to nadmierna 
fascynacja seksem 
jest na dłuższą metę 

szych, zubaża pojęcie 
Miłości. 

DR MIKOl.,AJ 
KOZAKIEWICZ 

„PANORAMA" - 1969 

i----~--------i 
Wy powiedzi uczestnik ów 
a nkiet „życia Wa rszawy" 
- „Mąż i żona" oraz " J a
k a jesteś, rodzino?" za
czerpnięto z książkowych 
ich wydań pod tym! samy
m i tytułami (Wyd . „Iskry" , 
Warszaw a 1963 i 1968). 
F ragmen ty a rtykułów opu
blikowanych w p rasie zn 
granicznej przedruk owano 
z tygodn ika „Forum". 

niebezpieczna. Zawę- 1------------1 
żonie sfery uczuć do ~r::;.~~wanle graficzne pro-

płci odmiennej tylko BOGDAN %0CHOWSKI 

do przeżyć seksual- Zdjęcia: 
WŁADYSŁAW PAWELEC 

nych, bez bogatej ii----------~-i 
dopiero przeobrażają
cej psychikę człowie-
czą otoczki uczuć wyż-

Zam. 19~0. „Prasa", W- wa, 
Okopowa 58/72. IO.OOO egz. 

P-46. 

t----------~ 
CENA PROG RAMU 3 ZL 


