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Rozmowa między Pierre Desgraunesem a znanym socjo
logiem Louis Rousselem ·- specjalistą od problematyki 
rodzinnej - publilrnwana we francuskim tygodniku „Le Poinl"'. 

Młode pary coraz częściej przez jakiś czas mieszkają 
i współżyją bez ślubu. Czy wiadomo dlaczego tak się 
dzieje? 

L. R.: Przede wszystkim dlatego, że młodzi usamo
dzielniają się coraz wcześniej, zwłaszcza w dziedzinie 
obyczajów. Młodzież coraz wcześniej dopomina się 
o swobodę obyczajową i korzysta z niej. A kiedy mło
dzi usamodzielniają się ekonomicznie, swoboda oby
czajowa coraz częściej prowadzi do wspólnego zamie
szkania. Dodałbym jednak jeszcze drugi powód, wią
żący się z przemianą, jaka zaszła w roli małżeństwa. 
W tej chwili istota. małżeństwa polega. na. tym, że po
przez życie we dwoje ludzie dążą do uzyskania. satys
fakcji uczuciowej stanowiącej antidotum na samotność 
i nudę. Dawniej małżeństwo stawiało sobie pewne ce
le, które można. było osiągnąć i cieszyć się tymi osią
gnięciami, na.wet nie uzyskując satysfakcji uczuciowej. 
Były to takie cele, jak współdziałanie ekonomiczne 
kontynuacja biologiczna., zintegrowanie się ze społe
czeństwem, przekazywanie dóbr. W wielu przypadkach 
mogła występować także satysfakcja uczuciowa, a.le 
była ona swego rodzaju naddatkiem Obecnie dążenie do 
tej satysfakcji staje się tak ważne, że ludzie na wszel
kie sposoby starają się ją sobie zagwarantować. Dla 
wielu młodych par «małżeństwo na próbę» stanowi 
swego rodzaju test, mający zapewnić przyszłą trwa
łość związku. 

W praktyce wartość tego testu jest nader wątpliwa, 
ale zdaniem zainteresowanych - warto go stosować. 
Tak więc mamy tu do czynienia: 
1) z bardzo wczesnym poszukiwaniem wzajemnych za
spokojeil, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej, 
2) z tak wysokimi wymaganiami stawianymi małżeń
stwu (może niesłusznie), że ludzie w obawie przed za
wodem starają się, nim klamka zapadnie, zapewnić so
bie możliwie długi «okres gwarancyjny„. 

P. D.: Ale ten sam rezultat można by uzyskać sto
sując środki bardziej klasyc::ne, na przy!dad 1'0ZWód? 

L. R.: Siusznie. Skądinąd tak właśnie przedstawia 
się sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie swego 
czasu coraz wcześniej zawierano związki małżeńskie 
i zarazem coraz rychlej się rozwodzono. Ludzie pobie
rali się, jeśli coś nie wychodziło - rozwodzili się i znów 
pobierali z kimś innym, w wielu przypadkach powta
rzając ten zabieg wielokrotnie. Niska przeciętna wieku 
nowożeńców - przy czym w wielu przypadkach oboje 
mieli poniżej 20 lat - wiązała się z tym właśnie, że 
małżeństwo było wówczas jedyną możliwą formą 
współżycia młodych par. Z chwilą, gdy społeczeństwo za
akceptowało inne modele, jak na przykład współmie
szkanie przedmałżeńskie, krzywa młodzieżowych zwią
zków malżeńskich w Stanach Zjednoczonych zaczęła 
spadać. Ma pan rację poruszając sprawę rozwodów, 
gdyż przy tej nowej «absolutnej» koncepcji małżeństw3 
logika modelu - w przypadku zawarcia małżeństwa ·
- implikuje możliwość rozwodu. Jeśli miłość jest je
dyną podstawą związku, jej wygaśnięcie prowadzi do 
zerwania. 

W małżeństwie pokłada się tak wielkie nadziej e , że 
w przypadku rozczarowania wspólne życie, a niekiedy 
w ogóle życie traci sens! Ludzie rozwodzą się, ale za
zwyczaj po to, aby wstąpić znów w związek małżeński. 
Tak więc obecne nasilenie rozwodów stanowi poniekąd 
hołd, jaki instytucja rozwodu . kłada instytucji mał
żeństwa! 

P. D.: Czy, zdaniem pana, z tych wszystkich ankiet 
i liczb nie wynikaloby, że współczesna młodzież zbyt 
wiele oczekuje po malżeństwie? 

L. R.: Rzeczywiście wydaje mi się, że z obserwacji 
faktów nasuwa się między innymi taki właśnie wnio
sek. Paradoksalność współczesnej sytuacji polega na 
tym, że młodzi domaga.ją się coraz większej swobody, 
a zarazem stawiają na związek w jakimś sensie absolut
ny. Weźmy sprawę wierności. Dawniej zdrada ze strony 
męża była poważnym problemem, ale na ogół nie pro
wadziła do rozbicia małżeństwa. Z tych samych wzglę-
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dów zdrada ze strony żony była obłożona ostrymi san
kcjami. Niewierną żonę uważano za istnego diabla, nie 
wiernego męża - za kogoś, kto umie używać życia. 
Obecnie przy modelu małżeństwa nastawionego na wza
jemne zaspokajanie potrzeb uczuciowych - niewier
ność męża staje się wykroczeniem równie poważnym, 
jak niewierność żony. Postulaty « nierozłączności » 
wzajemnej idą zresztą dalej, pozostawiając niewiele 
miejsca na odrębne przyjaźnie czy rozrywki. Dawniej 
w małżeństwie tolerowano sytuację, w której mężczy
zna mógł iść do kawiarni, zajmować się działalnością 
społeczną, polityczną, mieć przyjaciół niezależnie od 
żony. Dziś wygląda to całkiem inaczej. Mąż i żona wra
cają oboje z pracy , zasiadają przed telewizorem, razem 
jadą na wczasy, mają wyłącznie wspólnych znajomych 
i przyjaciół. Wszystko we dwoje, nic w pojedynkę. Tak 
więc po pierwsze wydaje mi się, że po małżeństwie 
oczekuje się zbyt wiele ... 

P. D. : Po drugie ... 

L. R.: Po drugie - a ta sprawa wydaj e mi się równic 
ważna - sądzę, że zbyt wiele oczekuje się także i po 
dzieciach. W tej dziedzinie również ankiety ujawniają 
sytuację z pozoru tylko paradoksalną. Jak wia
domo, jesteśmy świadkami zanikania dużej rodziny. 
Mniej znany jest fakt, że równocześnie zmniejsza się 

liczba rodzin bezdzietnych. I tak na przykład we Fran
cji przed wojną 1939 r. w niektórych kategoriach mał
żeństw 20 proc. nie miało w ogóle dzieci. To był spory 
odsetek. W chwili obecnej analogiczne dane wynoszą 
11-12 procent. Jeśli odejmiemy 6-7 proc. małżeństw , 
które nie mogą mieć dzieci, widzimy, że proporcjonal
nie liczba tych, którzy nie chcą mieć dzieci - zmniej
szy ła się o połowę. A zasadniczy powód tej zmiany łą
czy się z faktem, że dziś bardziej niż dawnie j związek 
małżeński wymaga scementowar.ia i kontynuacji po
przez dziecko. Ludzie potrzebują dziecka jako dawc y 
uczuć. Ono także ma przyczyniać się do zażegnania 

samotności. Tak więc dziecko jawi się jako naturalny, 
nieodzowny element rodziny. 

P. D.: Dlaczego jednak uwaia pan, że po dziecku 
oczekuje się zbyt wiele? 

L. R.: Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy r odzice 
spodziewają się przede wszystkim różnych satysfakcji 
z faktu posiadania dziecka. To znaczy, oczywiście go
lowi są do świadczeń, głównie jednak liczą na dziecko 
jako na źródło czułości, zadowolenia. Tego rodzaju po
stawa pociąga za sobą bardzo istotne skutki w dziedzi
nie stosunków między rodzicami a dzieckiem. Na przy
kład okres dojrzewania przeżywany jest dzisiaj ina
czej i prawdopodobnie dotkliwiej niż się to działo w 
przeszłości, gdyż chłopak czy dziewczyna widzą, że ro
dzice w nich, to znaczy w dzieciach, lokują sens swego 
życia, że od nich uzależniają własną równowagę we
wnętrzną. Krótko mówiąc, czy rozpatrujemy wzajemne 
stosunki między rodzicami a dziećmi, czy też stosunki 
między współmałżonkami, przekonujemy się, że jedy
ną. ich podstawą. jest dążenie do intensywnej i natych
miastowej satysfakcji uczuciowej. Ona to wyłącznie 
określa wzajemne postawy i zachowania. Ona też de
terminuje przedmałżeńskie związki seksualne i wspól
ne zamieszkanie młodych par. Brak tej satysfakcji 
grozi rozbiciem związku i - j eśli doszło do zawarcia 
małżeństwa - rozwodem. 

P. D.: Jakie ostateczne wnioski wysnułby pan z te
go wszystkiego? 

L. R.: Nie wiem, czy będzie to ostateci.ny wniosek, 
ale na koniec chciałbym panu powiedzieć, że nie mo
żna mówić o małżeństwie pomijając społeczeństwo. A 
pytanie, którego mi pan nic zadał, na które jednak odpo
wiem, brzmi: «Jak do tego doszło? » . W moim przeko
naniu doszliśmy do takiej sytuacji dlatego, że społe
czeństwa przemysłowe, w których żyjemy, niezależnie 
od ustroju politycznego, w praktyce wyrugowały z ży
cia codziennego wszystko, co dawniej wiązało się z u
czuciami i walorami moralnymi. 

Człowiek współczesny przez cały dzień w stosun
kach z innymi ma do czynienia wyłącznic z konkuren
cją, racjonalnością, produktywnością, zyskiem, Pozo
staje mu jedno jedyne miejsce, w którym może zaznać 
akceptacji bezpośredniej, zadowalającej jego potrzeby, 
ustabilizowanej, dającej poczucie bezpieczeństwa -
- tym miejscem jest jego rodzina. Wszystko, co da
wniej nasycało całokształt życia - spłynęło na rodzi
nę, która musi się z tym wszystkim jakoś uporać i ro
bi, co może, aby dać radę tym funkcjom . Rodzina to 
butla z tlenem, po której oczekuje się po prostu wszyst
kiego. 

Ciekawe zresztą., jak dalece wartości praktykowane 
przez społeczeństwo stanowią. antytezę wartości zaleca
nych w rodzinie. W rodzinie człowiek poucza dzieci, 
aby były dobre dla młodszego rodzeństwa itp., a gdy 
sam znajdzie się poza domem - jest z kolei pouczany, 
jak ma być przebojowy, jak ma sprzedawać, kupować 
i produkować. Tam nie ma już mowy o uczuciach. Ro
dzina stała się azylem - czy gettem - uczuć. Czymś 
niezwykłym, patetycznym i niebywale kruchym. 

Przedruk z „Forum" nr 37, 1975 r. 



Egz. bezpłatny 

W REPERTUARZE: 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz 
„ZNACHOR" 

E. Bragiński, E. Riazanow 
„ROMANS BIUROWY" 

Tadeusz Rittner 
„WILKI W NOCY" 

W przygotowaniu: 

MISTRZ PIOTR PA1.'HELIN 

Mikołaj Gogol 
„REWIZOR" 

Sławomir Mrożek 

„POLICJANCI" 

Dyrektor i Kierownik artystyczny: 

ANTONI BANIUKIEWICZ 

* 
* "' 

Dyrektor administracyjny: 

EDMUND PNIEWSKI 

* * 
Konsultant programowy: 

JERZY NIESIOBĘDZKI 

GrZGraf. 3470 - 24.9.75 - 1000 - S-11 




