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„Ma e stwo z rozs dku” – rzecz o ma e skim szcz ciu

Naturalnym pragnieniem ka dego cz owieka jest osi gni cie szcz cia w yciu, a jednym
z najwa niejszych obszarów ycia cz owieka, w którym poszukuje on szcz cia jest ycie ma -
e skie i rodzinne. Tradycja aci ska zawsze podkre la a, e rodzina jest spo eczno ci  postulo-
wan  przez spo eczn  natur  cz owieka, który dla swego normalnego i pe nego rozwoju musi
zaistnie  i rozw  a  si  w spo eczno ci domowej. Jako spo eczno  naturalna, rodzina jest rów-
nie  spo eczno ci  konieczn . Teza ta jest oparta z jednej strony na przes ankach Þ lozoÞ cznych,
z drugiej na obserwacjach ycia spo ecznego, które potwierdzaj , e rodzina jest najw a ciw-
szym rodowiskiem rozwoju cz owieka. Stwierdzenie naturalnego charakteru rodziny i jej ko-
nieczno ci ma warto  ponadczasow  i jest aktualne dla wszystkich epok historycznych. Tra-
dycja cywilizacji aci skiej to tak e tradycja rodziny monogamicznej opartej o heteroseksualne
i nierozerwalne ma e stwo. Taka rodzina – okre lana dzisiaj, jako tradycyjna – towarzyszy a
cz owiekowi od zawsze i by a charakterystyczna ju  dla ludów pierwotnych.

O szcz ciu i yciu szcz liwym rozmy lali ju  i pisali Platon, Arystoteles, Augustyn i Tomasz
z Akwinu, W adys aw Tatarkiewicz i inni Þ lozofowie. Wszyscy ci, którzy zastanawiaj  si  nad proble-
mem szcz cia wychodz  od pytania o to, czym owo szcz cie w a ciwie jest. I nie ma chyba odpowie-
dzi, która by nie uwzgl dnia a tego do  oczywistego faktu, e szcz cie jest rodzajem wewn trznego
prze ycia, doznania o charakterze pozytywnym. Jawi si  ono zatem jako szczególny rodzaj do wiad-
czenia, dost pny jedynie tym, którzy potraÞ  go zarejestrowa , u wiadomi  i jako  wyrazi . Du o jest
wi c racji w powiedzeniu Seneki, e szcz liwym jest tylko kto , kto si  za takiego uwa a – i odwrotnie
- „nie jest szcz liwym, kto nie ma si  za szcz liwego”. Doznania, które uchodz  za uszcz liwiaj ce
cz owieka, warunkowane s  w du ym stopniu skal  ludzkich potrzeb, mo liwo ci, upodoba , za-
interesowa  i oczekiwa . To sprawia te , e maj  zawsze jaki  indywidualny rys. Mo na je odnosi
do ró nych jako ciowo stanów ducha, poczynaj c cho by od przyjemno ci niezwyk ych, najinten-
sywniejszych, a ko cz c na bardziej zwyczajnych, umiarkowanych, spokojnych. Przyjemno  mo e
mie  zatem swój stopie  maksymalny, z którym niekiedy szcz cie jest kojarzone. To stany ekstazy,
upojenia, rozkoszy, b ogo ci, zachwytu, uniesienia, niezm conej rado ci. Cz stszym zjawiskiem jest
przyjemno  ni sza, wyra aj ca si  w zwyczajnej weso o ci, w wyra nym zadowoleniu na twarzy,
czasem w pewnym podnieceniu, miechu, w ywszych i g o niejszych reakcjach. A jeszcze spokojniej-
sz  form  przyjemno ci jest ogólne zadowolenie z ycia, stan wewn trznej pogody ducha, harmonii,
satysfakcja z powodu jakiego  powodzenia, spe nienia oczekiwa 1. Aby poczu  si  szcz liwym trze-
ba tych przyjemno ci zazna . W. Tatarkiewicz zwraca jednak uwag  na to, e szcz cie nie jest prost
sum  jakichkolwiek przyjemno ci, niezró nicowanych pod wzgl dem jako ciowym. Na poczucie
szcz cia maj  bowiem wp yw dodatkowe aspekty odczuwanych przyjemno ci. Przede wszystkim
jej pe nia, dalej g bia dozna , wreszcie istotna jest trwa o  pozytywnych prze y . Dlatego tak wiele
znaczy dla poczucia szcz cia zadowolenie z ca ego ycia, a tak e obiecuj ce widoki na przysz o .

W wiadomo ci ludzi istnia o zawsze bardzo silne przekonanie o znaczeniu, jakie ma dla
szcz cia czy sukcesu yciowego dziedzina, któr  okre lamy, jako wspó ycie w ramach instytu-
cji ma e stwa i rodziny. Równolegle z usi owaniem znalezienia „recepty na ma e skie szcz -

1 K. Mikucki, Warto ci trwa e, Kraków 2004, s. 142 – 144.
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cie” popularny zdawa  si  by  pogl d, e udane po ycie, dobry m , czy dobra ona s  dzie em 
trafu, przypadku, losem na loterii, szcz liwym zbiegiem okoliczno ci niezale nym od wiedzy 
i woli zainteresowanych osób2. 

Mimo tych fatalistycznych pogl dów, ludzie nie przestali szuka  dyrektyw dla osi gni cia 
sukcesu. Usi owania te s  tak stare, jak indywidualne pragnienie szcz cia. Zmienia si  jedynie 
tre  podk adana pod jego poj cie. Koncepcje felicytologiczne zmieniaj  si  wraz z epok . Poj cie 
szcz cia staro ytnych Greków nie jest jednakowe ze szcz ciem ludzi redniowiecza, podobnie 
jak i nasze wspó czesne poj cie szcz cia odbiega od tych poprzednich. 

W. Tatarkiewicz w rozprawie O szcz ciu pisze: „Los cz owieka w znacznej mierze zale y od 
tego, jakie jest pierwsze ród o jego szcz cia, czy mocne i czy odpowiednie dla niego. Ka dy do-
biera je wedle swych potrzeb, pop dów, intuicji, czasem kalkulacji, cudzych rad i obcych wzorów, 
a nie ka dy dobiera szcz liwie. Przed cz owiekiem staj  raz po raz propozycje losu – mo liwo ci 
takiej czy innej pracy, mi o ci, rodziny, stanowiska – a on odrzuca jedne, wybiera inne. Przegra, 
je li wybierze le, nieodpowiednia praca, niedobrana ona, tragiczna mi o  ci y  b dzie na jego 
yciu. A gdy jedno ród o szcz cia zawiedzie, o drugie b dzie trudniej”3. Dobre ma e stwo jest 

podstaw  szcz liwego ycia rodzinnego i jedn  z dróg szcz liwego ycia w ogóle4.
W naukach spo ecznych problematyka ma e stwa przez d u szy czas pozostawa a w pew-

nym sensie poza centrum rozwa a  dotycz cych ycia rodzinnego. Wydaje si , e stosunkowo 
niewiele uwagi po wi ca si  ma e stwu, jako wspólnocie, grupie spo ecznej, systemowi ci -
gle zmieniaj cych si  interakcji i ról wewn trzma e skich. By  mo e wynika to z za o enia, e 
w momencie przeistoczenia si  ma e stwa w rodzin , m  i ona pe ni  g ównie role rodzinne, 
pozostawiaj c niejako na uboczu role ma e skie5. 

Ma e stwo stanowi w ka dej kulturze instytucj  o donios o ci spo ecznej nieporównywalnej 
z innymi. Zwi zek m czyzny i kobiety wykracza daleko poza sfer  spraw osobistych i prywatnych; 
zawsze ma charakter publiczny, podlega prawom i zwyczajom wspólnoty. Zawsze i wsz dzie odró -
nia si  zwi zki nazywane ma e skimi od innych form wspó ycia ludzkiego. Warto zaznaczy , e 
ju  Arystoteles zastanawia  si  nad jego istot  i zaliczy  moment zawarcia ma e stwa do najwa niej-
szych decyzji podejmowanych przez cz owieka tylko jeden raz w yciu. Da  tym samym wyraz sta-
nowisku akcentuj cemu zarówno wysok  rang , jak te  spo eczny i prywatny wymiar ma e stwa6.

Wspó czesna donios o  problematyki ma e stwa jest uwarunkowana ró nymi przyczyna-
mi. Je li chodzi o kultur  zachodnioeuropejsk  nale y podkre li  fakt, e w ostatnich dziesi ciole-
ciach niema e skie kohabitacje stawa y si  stopniowo coraz bardziej powszechne, wzros a ilo  
dzieci urodzonych poza ma e stwem, wzros a równie  liczba rozwodów. Zmiany te maj  wy-
ra ne implikacje dla dobrego samopoczucia doros ych i dzieci, a w pewnym sensie wyznaczaj  
kierunek zmian na przysz o . Dlatego te  ma e stwo sta o si  centralnym problemem polityki 
spo ecznej dla wielu pa stw (np. USA, UK). Powsta o wiele organów doradczych, programów 
edukacyjnych, przeznaczono du e rodki Þ nansowe w celu wspierania zdrowych ma e stw7.

Problematyka jako ci relacji partnerskich jest szeroko rozw  ana w literaturze przedmiotu, 
jednak e wielu autorów zwraca uwag  na brak jednoznacznej deÞ nicji tego poj cia oraz mno-

2 Por. B. obodzi ska, M odo , mi o , ma e stwo, Warszawa 1975, s. 216 – 217.
3 W. Tatarkiewicz, O szcz ciu, Warszawa 2008, s. 319 – 320.
4 E. Sujak, Ma e stwo piel gnowane, Katowice 1989.
5 A. Kotlarska-Michalska, Ma e stwo jako przedmiot bada  socjologicznych, „Problemy Rodziny” 1994, nr 4, s. 5.
6 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, IV, 5, 1123.
7 J. Rostowski, Wspó czesne przemiany rozumienia zwi zku ma e skiego, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. 

Ma e stwo i rodzina wobec wspó czesnych wyzwa , Warszawa 2009, s. 25.
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go  poj  pokrewnych, które w znacznej mierze pokrywaj  si  znaczeniowo z poj ciem jako ci 
relacji, lecz nie s  z nim to same. Do najcz ciej wyró nianych nale : powodzenie ma e stwa8, 
dojrza o  do ma e stwa9, sukces ma e ski10, integracja ma e ska11, szcz cie ma e skie12, 
dobór ma e ski13, satysfakcja ma e ska14, jako  i trwa o  ma e stwa15.

W dziedzinie bada  (zarówno socjologicznych, jak i psychologicznych) nad jako ci  relacji 
w zwi zkach, starano si  wskaza  wymiary, które s  najbardziej adekwatne w ocenie jako ci 
relacji. Badacze ró nili si  jednak w deÞ niowaniu owego podstawowego wymiaru funkcjono-
wania ma e stwa, dlatego te  prowadzone przez nich analizy ró ni  si  zarówno zakresem, 
jak i baz  poj ciow . Polscy badacze byli twórcami metod badania jako ci ma e stwa. Do naj-
bardziej znanych nale : Skala Wi zi Ma e skiej autorstwa Józefa Szopi skiego16, Skala Powo-
dzenia Ma e stwa Marii Braun-Ga kowskiej, Skala Jako ci i Trwa o ci Ma e stwa Marii Ry , 
Kwestionariusz Dobranego Ma e stwa Mieczys awa Plopy. 

M. Braun-Ga kowska do badania psychospo ecznych uwarunkowa  powodzenia ma e stwa 
u y a skonstruowanej przez siebie Skali Powodzenia Ma e stwa. Autorka za o y a, e ostatecz-
nym kryterium sukcesu ma e stwa jest subiektywne poczucie zadowolenia samych zaintere-
sowanych. Bada a ona wp yw na zadowolenie z ma e stwa takich czynników, jak: czas trwania 
ma e stwa, ró nica wieku mi dzy ma onkami, czas trwania narzecze stwa, sytuacja materialna 
i mieszkaniowa, posiadanie dzieci, zbie no  postaw relig  nych, niektóre cechy osobowo ci, takie 
jak: introwersja i ekstrawersja, neurotyczno . Przeprowadzone przez autork  analizy pozwoli y 
na zidentyÞ kowanie niektórych czynników wp ywaj cych na zadowolenie z ma e stwa (np. czas 
trwania narzecze stwa). Inne, cho  z jednej strony wywieraj  wp yw, jednocze nie same zale  od 
powodzenia ma e stwa (np. neurotyczno  kobiet). Jeszcze inne wzajemnie si  warunkuj , np. 
zamo no  warunkuje posiadanie mieszkania, sytuacja mieszkaniowa – stosunki z mieszkaj cymi 
wspólnie te ciami. M. Braun-Ga kowska podsumowuj c wyniki swoich bada  pisze: „Typ osobo-
wo ci jest (...) g ównym uwarunkowaniem powodzenia ma e stwa. Nasza osobowo  jest uwa-
runkowana genetycznie i rodowiskowo, istnieje jednak trzeci czynnik rozwoju: aktywno  w asna, 
która decyduje o tym, jak zadatki dziedziczne i warunki rodowiskowe zostan  wykorzystane”17.

W innych badaniach dotycz cych czynników maj cych znaczenie dla powodzenia ma e -
stwa, autorka za o y a cyrkularny model zale no ci mi dzy zmiennymi. Wyró nione czynniki 
zosta y podzielone na zewn trzne (np. warunki ekonomiczne) i wewn trzne. Te ostatnie zosta y 
podzielone na dzia aj ce przed i po zawarciu ma e stwa - z punktu widzenia dynamiczno ci 

8 M. Braun-Ga kowska, Mi o  aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w ma e stwie, Warszawa 1985; M. 
Braun-Ga kowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z ma e stwa, Lublin 1992.

9 M. Ziemska, Rodzina wspó czesna, Warszawa 2001.
10 F. Adamski, Socjologia ma e stwa i rodziny, Warszawa 1984; J. Szczepa ski, Elementarne poj cia socjologii, Warszawa 

1972, s. 323.
11 I. Janicka, L. Niebrzydowski, Psychologia ma e stwa. Zafascynowanie partnerem, otwarto , empatia, mi o , seks, 

ód  1994.
12 L. Janiszewski, Szcz cie ma e skie w rodzinach marynarzy, Warszawa – Pozna  1986, s. 17.
13 J. Rostowski, Zarys psychologii ma e stwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego zwi zku ma e skiego, Warsza-

wa 1987.
14 I. Janicka, L. Niebrzydowski, dz. cyt.; M. Plopa, Wi zi w ma e stwie i rodzinie. Metody bada , Kraków 1996.
15 R. A. Lewis i G. B. Spanier, cyt. za: M. Ry , Jako  i trwa o  ma e stwa: propozycja skali, „Problemy Rodziny” 1994, 

nr 3.
16 J. Szopi ski, Kreatywno  mened erów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowo ciowe, Kraków 2004.
17 M. Braun–Ga kowska, Mi o  aktywna…, dz. cyt., s. 235.
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– oraz na jednostkowe i interakcyjne – z punktu widzenia relacyjno ci18. Zdaniem autorki, naj-
istotniejszym czynnikiem jednostkowym, wp ywaj cym na powodzenie w ma e stwie wyst -
puj cym przed lubem, jest dojrza o  partnerów do ma e stwa. Jednostkowe czynniki istotne 
po lubie to takie cechy m a i ony, jak: typ temperamentu, cechy osobowo ci, postawy, cechy 
Þ zyczne. Do czynników relacyjnych wyst puj cych przed lubem autorka zaliczy a: poznanie 
si  partnerów, porozumienie, stopie  podobie stwa postaw, rodowisko. Czynniki relacyjne po-
wodzenia w ma e stwie wyst puj ce po lubie, dotycz  interakcji mi dzy ma onkami i s  to: 
sprz enia zwrotne, komunikacja, porozumienie seksualne, relacje z innymi osobami.

Z tego pobie nego przegl du bada  wida  wyra nie, e szcz cie ma e skie to poj cie, 
które trudno zdeÞ niowa  i zbada . Warto si  nim zajmowa , gdy  jest stanem warto ciowym 
i czym , do czego ludzie pragn  d y . Poczucie szcz cia ma e skiego wi e si  ze stanem 
pozytywnej samooceny, wiadomo ci  posiadania mo liwo ci realizacji swoich potrzeb i osi -
gni cia celów, komunikuje o jako ci i trwa o ci ma e stwa.

Cel prowadzonych przeze mnie bada  to poszerzenie wiedzy o tym, jak funkcjonuje szcz li-
we ma e stwo. Zw aszcza w obecnej sytuacji, kiedy jest coraz wi ksze przyzwolenie na rozwody 
i nowe formy zwi zków ma e sko-rodzinnych, wydaje si  absolutnie konieczne wzmacnianie 
ma e stw na drodze realizacji podj tych zada  wynikaj cych z zawarcia zwi zku oraz ukazywa-
nie pozytywnych wzorców ma e skiego ycia, które mog yby sta  si  inspiracj  dla pozosta ych.

W swoich badaniach staram si  pozna  historie ma e skiego ycia, zrozumie  wiat drugiego 
cz owieka przez pryzmat jego wspomnie  i drog  narracji autobiograÞ cznej dotrze  do tych do wiad-
cze , okoliczno ci, czynników, które mia y decyduj cy wp yw na poczucie szcz cia w ma e stwie. 
Chcia abym dotrze  do subiektywnych znacze , jakie osoby badane nadaj  swojemu yciu ma e -
skiemu – wydarze , które mia y miejsce na przestrzeni lat. Poprzez poznanie i zrozumienie ma e -
skich biograÞ i chcia abym dotrze  do róde  oraz warunków kszta towania si  poczucia szcz cia 
w ma e stwie. Zdobyta wiedza jest wiedz  zweryÞ kowan  w ci gu ycia ma onków, wy aniaj c  
si  z ich prze y  i przemy le  dokonywanych z perspektywy d ugoletniego ma e stwa19.

Model bada  zosta  skonstruowany w obr bie orientacji jako ciowej (humanistyczny model 
bada ) zgodnie z za o eniami paradygmatu interpretatywnego (odwo anie si  do biograÞ cznej 
oraz fenomenologiczno-hermeneutycznej perspektywy badawczej). 

G ówn  technik  gromadzenia danych empirycznych by  wywiad narracyjny. Fritz Schüt-
ze zaproponowa  „zwart  koncepcj  opowie ci o yciu, na któr  sk adaj  si : swoista technika 
zbierania materia u, w wyniku której otrzymujemy tzw. narracje o yciu oraz oparty o spójne 
za o enie teoretyczne sposób jej analizy. Jedn  z zalet tej koncepcji jest mo liwo  jej modyÞ -
kacji lub cz ciowego wykorzystania”20. W zwi zku z tym, w swoich badaniach pos uguj  si  
sam  technik  wywiadu narracyjnego, jako sposobem gromadzenia materia u empirycznego. 
Poprzez narracje autobiograÞ czne dokonuj  próby rozpoznania do wiadcze  yciowych ma -
onków, maj cych szczególne znaczenie dla poczucia szcz cia w ma e stwie.

Pierwszym etapem analizy by a dok adna transkrypcja (wywiad zosta  zarejestrowany na dyk-
tafonie) z uwzgl dnieniem wszystkich przerw, zmian tonu (nacisk na któr  cz  wypowiedzi, 
wyra ne zdenerwowanie, zawahanie), zak óce  w postaci dochodz cego ha asu czy wtr ce  dzieci 
oraz takie komunikaty jak miech. Bezpo redni  inspiracj  do wyró nienia dalszych etapów analizy 

18 M. Braun-Ga kowska, Psychologiczna…, dz. cyt.
19 Por. E. M. Skibi ska, Mikro wiaty kobiet. Relacje autobiograÞ czne, Warszawa 2006, s. 8.
20 K. Ka mierska, Wywiad narracyjny – technika i poj cia analityczne, [w:] M. Czy ewski, A. Piotrowski, A. Rokuszew-

ska-Pawe ek (red.), BiograÞ a a to samo  narodowa, ód  1997, s. 35.



424     Ogrody nauk i sztuk nr 2012 (2)

narracji by y dwie publikacje: ksi ka Bogny Bartosz21 oraz artyku  Marka K osi skiego22. Id c za B. 
Bartosz dokona am wyró nienia sekwencji, analizy autokomentarzy: autoprezentacji i autoidenty-
Þ kacji oraz analizy pola semantycznego. Wyró nienie sekwencji ma na celu podzielenie narracji na 
okre lone fragmenty – sekwencje, wyst puj ce po sobie w tek cie, z uwzgl dnieniem zmian tematu 
oraz zmian stylu narracji. Wyodr bnione fragmenty podda am analizie okre laj c d ugo  ka dej se-
kwencji oraz cz stotliwo  poruszanych tematów. Taka analiza pozwala dostrzec, na jakich tematach 
narratorzy koncentruj  najwi cej uwagi, a w zwi zku z tym, które z tematów s  dla nich najwa niej-
sze. Podczas analizy sekwencyjnej skupi am si  na w tkach bezpo rednio zwi zanych z do wiadcza-
niem ma e skiego szcz cia. Analiza autokomentarzy stanowi uzupe nienie powy szego post po-
wania. Na autokomentarze sk adaj  si  autoprezentacje, które obejmuj  dzia ania, postawy, uczucia, 
wyobra enia, potrzeby, decyzje, oceny i mo liwo ci osoby badanej oraz autoidentyÞ kacje, czyli sfe-
ry, w jakich rozmówca identyÞ kuje si  z innymi lud mi. Kolejnym etapem jest analiza zwi zków 
znaczeniowych – okre lenie pola semantycznego wyrazu ma e stwo i szcz cie. Przy procedurze 
badania pola semantycznego korzysta am z propozycji M. K osi skiego. Polega ona na odszukaniu 
znaczenia okre lonych wyrazów przez przeanalizowanie wszystkich jego kontekstów, które pe ni  
funkcj : okre le  (wskazuj cych na to, jaki jest podmiot, jakie s  jego cechy itp.), asocjacji (z czym 
najcz ciej kojarzony jest podmiot), opozycji (czemu jest przeciwstawiany), ekwiwalentów (z czym 
jest uto samiany), opisu dzia a  podmiotu (na czym polega jego aktywno ) oraz opisu dzia a  wo-
bec podmiotu (jakie dzia ania podejmuje si  wobec niego)23. W oparciu o powy sze sk adniki pola 
semantycznego sformu owa am swego rodzaju deÞ nicj  poj  ma e stwo i szcz cie.

W niniejszym artykule prezentuj  analiz  wywiadu przeprowadzonego w lutym 2011 r. 
Narratorzy to ma e stwo z 16-letnim sta em ma e skim. Maj  czworo dzieci – dwie dziew-
czynki w wieku 13 i 10 lat oraz dwóch ch opców w wieku 8 i 4 lat. 

Analiza materia u badawczego

W trakcie sekwencyjnej analizy tekstu wyodr bni am pola tematyczne. Poni ej prezentuj  jedy-
nie trzy w tki tematyczne, które zajmowa y najwi ksz  ilo  wersów. Ich liczb  podano w nawiasie.

Dialog, jako sposób rozwi zywania konß iktów (61) – narratorzy opowiadaj c histori  swo-
jego zwi zku poruszyli temat konß iktów w ma e stwie, jakich do wiadczali i tego, jak je roz-
wi zywali. Jednym z trudniejszych okresów by  dla nich czas budowy domu. Na tle konß ik-
tów, jakie prze ywali, zaprezentowali dialog, jako sposób rozwi zywania problemów. Dialog 
rozumiej , jako szczer , uczciw  rozmow , która kieruje si  trzema zasadami: pierwsze stwo 
ma s uchanie wspó ma onka przed mówieniem, rozumienie ma pierwsze stwo przed os dza-
niem (staram si  Ciebie zrozumie , a nie oceniam, np. „ le robisz”), dzielenie ma pierwsze stwo 
przed dyskusj  (chc  powiedzie  o sobie, a nie za wszelk  cen  udowodni  swoje racje). Narra-
torzy zaznaczyli bardzo wyra nie, e nigdy nie do wiadczyli takiego kryzysu, eby zanegowa  
trwa o  swojego ma e stwa i zastanawia  si  nad rozstaniem. 

Dzieci (59) – poruszaj c temat dzieci narratorzy omawiali kwestie ich pojawienia si , plano-
wania ilo ci dzieci na pocz tku ma e stwa oraz ich wychowania. Du y nacisk po o yli na jed-
no  mi dzy sob  w podejmowaniu decyzji dotycz cych dzieci. Podkre lali, e niezwykle wa ne 
jest dla dzieci, aby rodzice byli ze sob  zgodni, bo to daje dzieciom poczucie bezpiecze stwa.

21 B. Bartosz, Do wiadczanie macierzy stwa. Analiza narracji autobiograÞ cznych, Wroc aw 2002.
22 M. K osi ski, Semantyczna analiza poj  „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kul-

tura i Spo ecze stwo” 1994, nr 3, s. 151-162.
23 Tam e, s. 152.
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Odrzucenie egoizmu, jako droga do szcz cia (40) – w tek ten by  jednym z cz ciej powtarzanych 
w ca ej narracji. Narratorzy podkre lali, e rezygnacja z siebie jest niezb dna, eby zbudowa  szcz -
liwe i trwa e ma e stwo. Rozumiej  to, jako dzia anie na rzecz wspó ma onka, s uchanie partnera, 
wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Dla porównania pokazywali sytuacj  osób yj cych w poje-
dynk  lub tych, których zwi zki si  rozpad y za przyczyn  rozpadu podaj c egoistyczne nastawienie.

Analiz  autokomentarzy: autoprezentacji i autoidentyÞ kacji dokona am osobno dla m a i ony. 
W ród autokomentarzy m a znalaz y si  34 autoprezentacje i 42 autoidentyÞ kacje, w autokomen-
tarzach ony natomiast przewa aj  autoprezentacje, jest ich 63, autoidentyÞ kacji za  55. W stwier-
dzeniach m a zawieraj cych „ja” i modyÞ kacje powy szego przewa aj  oceny, opinie, decyzje („ja 
uwa am”, „ja widz ”, „ja wiem”), pozosta a cz  sformu owa  zawiera czasowniki wskazuj ce na 
dzia anie („ja przychodzi em”, „znalaz em potwierdzenie”), niemniej jednak dzia anie to poprze-
dzone by o podj t  wcze niej decyzj . W autoidentyÞ kacjach ony dominuj  te zawieraj ce uczucia, 
mo liwo ci („to jest dla mnie co  uci liwego”, „co mnie zniech ca o”, „mog  si  spokojnie nacie-
szy  macierzy stwem”). Znalaz y si  w nich równie  stwierdzenia wskazuj ce na dzia anie („ja si  
uczy am od m a”) i tu jawi nam si  ciekawa rzecz – na podstawie analizy autoidentyÞ kacji obojga 
ma onków, po ich zestawieniu ze sob  ukazuje nam si  relacja mistrz – ucze . M , który podej-
muje decyzje, jest przewodnikiem, nauczycielem ony. W narracji pojawia y si  równie  pytania, 
które na zako czenie swoich wypowiedzi m  kierowa  w stron  narratorki: „prawda?”, „a jak ty 
uwa asz?”. Mog  one wskazywa  na zainteresowanie zdaniem wspó ma onki, ale mog  równie  
oznacza  ch  kontrolowania tego, co ona mówi, a mo e nawet my li. Niemniej jednak ma onko-
wie jawi  si , jako niezwykle stabilny zwi zek, na co wskazuj  autoprezentacje obojga. Tu bez wi k-
szych ró nic mi dzy nimi przewa aj  stwierdzenia wyra aj ce dzia anie, wskazuj ce na wspólnot  
w planowanej i realizowanej aktywno ci ma onków. Niezale nie od tego, kto podejmuje decyzje, 
ma onkowie stanowi  jedno  na etapie ich realizacji. Oboje szanuj  swoje zdanie, staraj  si  rów-
nie  wychodzi  naprzeciw swoim potrzebom. Niewiele jest autoprezentacji, które wskazywa yby na 
wa no  innych cz onków rodziny, takich jak rodzice ma onków, przyjaciele, czy znajomi. Osobami, 
które s  najwa niejsze dla nich samych to… oni sami: dla m a ona, dla ony m . 

Kolejny etap analizy polega  na zbadaniu pola semantycznego dwóch wyrazów maj cych 
najwi ksze znaczenie dla bada : ma e stwo i szcz cie. W przypadku tych narratorów nie by y 
to s owa, które pojawia y si  najcz ciej w narracji. Najcz ciej powtarza o si  s owo „razem”. 
Drugim z kolei s owem by y „dzieci”, które niew tpliwie stanowi  jedn  z p aszczyzn, na której 
ma onkowie odnie li sukces. Znaczenie wyrazu „ma e stwo”, które w narracji pojawi o si  20 
razy, pozwol  przybli y  nast puj ce konteksty jego u ycia:

OKRE LENIA
Ma e stwo jest trwa ym zwi zkiem
Szcz liwe ma e stwo
Dobre ma e stwo
Kochaj ce si  ma e stwo
Ma e stwo z rozs dku
ASOCJACJE
Szcz cie w ma e stwie
Podstawy ma e stwa
Spotkania ma e skie
Grupa ma e stw
Sta  ma e ski
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y  w ma e stwie
Szcz liwa rodzina
Kryzys ma e ski
Dialog ma e ski
OPOZYCJE
Nie y  w ma e stwie
Single
Nie mie  nikogo w zwi zku
Rozwód
Spotkanie na prób
EKWIWALENTY
Wspólnota ma e ska
Zwi zek ma e ski
Trwa y zwi zek
Proces, kiedy ka dy kolejny dzie  by  coraz pi kniejszy
OPIS DZIA A  PODMIOTU
Ma e stwa ko cz  si  szcz liwie, jak s  zawierane z rozs dku
Ma e stwo z rozs dku ma du o wi ksze szanse ni  takie z uniesienia
OPIS DZIA A  WOBEC PODMIOTU
Wej cie w ma e stwo
My le  o ma e stwie
Wzi  lub
Funkcjonowa  w ma e stwie

Na podstawie odszukanych kontekstów u ycia wyrazu „ma e stwo” zbudowa am deÞ ni-
cj  charakterystyczn  dla badanych narratorów. Wyró ni am dwie deÞ nicje: pierwsza zawiera 
okre lenia, które u y  m , druga natomiast jest znaczeniem, jakie ma e stwu przypisa a pod-
czas wywiadu ona. 

Ma e stwo, innymi s owy zwi zek ma e ski, wspólnota, to trwa y, szcz liwy, kochaj cy si  
zwi zek, któremu towarzyszy szcz liwa rodzina. Czasem mo e doj  do kryzysów ma e skich, ale 
rozwi za  je mo na poprzez dialog, udzia  w rekolekcjach dla ma e stw. Zanim wejdzie si  w ma -
e stwo nale y dobrze si  pozna , aby pó niej atwiej by o funkcjonowa  w ma e stwie. Dobre po-
znanie si  gwarantuje równie  szcz cie w ma e stwie, poniewa  ma e stwa ko cz  si  szcz liwie, 
jak s  zawierane z rozs dku, takie ma e stwo ma du o wi ksze szanse ni  takie z uniesienia.

Proces, kiedy ka dy kolejny dzie  by  coraz pi kniejszy.

Kolejny wyraz, którego pole semantyczne zbada am, to „szcz cie”. W narracji s owo to wy-
st pi o 29 razy. Poni ej prezentuj  wszystkie konteksty:

OKRE LENIA
Trwa e szcz cie
ASOCJACJE
Poczucie szcz cia
Czu  si  szcz liwym
Najszcz liwszy dzie
Kwestia szcz cia
Pismo wi te jest tak  instrukcj , jak by  szcz liwym
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By  szcz liwym na ziemi
Szcz liwa rodzina
Ma e stwa ko cz  si  szcz liwie, jak s  zawierane z rozs dku
Szcz liwe ma e stwo
OPOZYCJE
Brak szcz cia
Nieszcz cie
EKWIWALENTY
Szcz cie w ma e stwie to jest mi o , poczucie bezpiecze stwa, jedno , bycie razem bli-

sko, blisko siebie i blisko z Panem Bogiem
Szcz cie jako chwilowe uniesienia
OPIS DZIA A  PODMIOTU
brak
OPISY DZIA A  WOBEC PODMIOTU
Uzyska  szcz cie
Odnale  szcz cie
Da  mo liwo  bycia szcz liwym
Znale  szcz cie
Nie zniszczy  szcz cia
Nie zaburzy  szcz cia

DeÞ nicje sformu owane na podstawie odszukanych kontekstów prezentuj  si  w sposób 
nast puj cy:

Szcz cie w ma e stwie to jest mi o , poczucie bezpiecze stwa, jedno , bycie razem blisko, blisko 
siebie i blisko z Panem Bogiem.

Szcz ciem mog  by  chwilowe uniesienia, mo e by  postrzegane tak e bardziej trwale, jako stan, 
nad którym pracujemy, do którego d ymy. eby uzyska  szcz cie na ziemi, nale y kierowa  si  in-
strukcj , a t  instrukcj  jest Pismo wi te, post powanie wed ug regu  w nim zawartych spowoduje, 
e b dziemy mieli mo liwo  by  szcz liwymi, nie zburzymy tego szcz cia, które ju  osi gn li my. 

Jako uzupe nienie powy szych deÞ nicji nale y doda , e w czasie narracji w w tkach poru-
szanych przez m a powtarza o si  w a nie Pismo wi te, jako pewnego rodzaju instrukcja, jak 
y , eby osi gn  szcz cie. Narrator wielokrotnie podkre la , e ci, którzy yj  zgodnie z tymi 
wskazaniami, realizuj c je nawet w sposób nie wiadomy, osi gn  szcz cie.

Na koniec wró my jeszcze do zagadnienia szcz cia. D enie do niego jest zjawiskiem po-
wszechnym. Poj cie szcz cia, droga do niego prowadz ca, by y podstaw  Þ lozoÞ cznych kon-
cepcji nie tylko g ównych szkó  w okresie staro ytno ci. O powszechnym d eniu do szcz cia pi-
sa  u pocz tków chrze c  a stwa tak e w. Augustyn: „We wszystkich odnajdujemy t  sam  wol  
uchwycenia i zachowania szcz cia”. T  sam  my l powtórzy  wiele wieków pó niej królewiecki 
Þ lozof Immanuel Kant: „Istnieje jednakowo  jeden cel rzeczywisty u wszystkich istot rozumnych 
(…) mianowicie zamiar osi gni cia szcz liwo ci”. Podobnie Karol Wojty a pisa : „D enie do 
szcz cia jest czym  naturalnym i dlatego koniecznym: cz owiek nie mo e szcz cia nie chcie ”. 
To wi c, co czy wszystkich ludzi, to pragnienie szcz cia. To, co ich dzieli, to pojmowanie go24.

Na poj cie szcz cia sk adaj  si  subiektywne odczucia, d enia, oczekiwania oraz do wiad-
czenia jednostki. Dla jednych szcz cie to dobra materialne, dla innych zdrowie, spokój, stabi-

24 T. Gadacz, O szcz ciu, o nieszcz ciu, Kraków 1995, s. 15.
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lizacja yciowa lub wielo  emocji doznawanych ka dego dnia. S  równie  tacy, dla których 
szcz cie to mo liwo  dawania innym, otrzymuj c w zamian dobre s owo lub u miech na twa-
rzy. Dla ka dego szcz cie oznacza co  innego, dlatego prawdopodobnie nie jest mo liwe poda-
nie jednej, uniwersalnej deÞ nicji szcz cia. Aby wypracowa  w asn  deÞ nicj  szcz cia, nale y 
wejrze  g biej do swego wn trza i pozna  samego siebie. Musimy si  równie  zastanowi , czy 
to, co nas uszcz liwia jednocze nie nie krzywdzi innych. Ireneusz wita a zadaje pytanie: czy 
prawdziwe jest szcz cie, które wywo uje smutek i rozpacz wokó  nas? Wszak ju  Arystoteles 
uto samia  szcz cie z dobrem. Platon za  twierdzi , e idea Dobra jest ide  najwy sz 25. Warto 
równie  pami ta  o tym, e nie mo emy skupia  si  jedynie na budowaniu w asnego, osobistego 
poczucia szcz cia, poniewa  by oby to wyrazem czystego egoizmu.
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Streszczenie
W wiadomo ci ludzi istnia o zawsze bardzo silne przekonanie o znaczeniu, jakie ma dla szcz cia 

czy sukcesu yciowego dziedzina, któr  okre lamy, jako wspó ycie w ramach instytucji ma e stwa 
i rodziny. Równolegle z usi owaniem znalezienia „recepty na ma e skie szcz cie” popularny zda-
wa  si  by  pogl d, e udane po ycie, dobry m , czy dobra ona s  dzie em trafu, przypadku, losem 
na loterii, szcz liwym zbiegiem okoliczno ci niezale nym od wiedzy i woli zainteresowanych osób. 

Na poj cie szcz cia sk adaj  si  subiektywne odczucia, d enia, oczekiwania oraz do wiadcze-
nia jednostki. Aby wypracowa  w asn  deÞ nicj  szcz cia, nale y wejrze  g biej do swego wn trza 
i pozna  samego siebie. Ta my l sta a si  motywacj  do prowadzenia bada  z wykorzystaniem me-
tody biograÞ cznej. W artykule zosta a zaprezentowana propozycja analizy zebranego materia u.

S owa kluczowe: ma e stwo, szcz cie w ma e stwie, powodzenie ma e stwa, badania 
biograÞ czne, wywiady narracyjne

“A Marriage of Convenience”—on Happiness in Marriage

Summary
It is a deep-seated belief that marriage plays an important role in contributing to happiness or 

success in life which is in this essay understood as the coexistence within the institutions of marriage 
and family. In an a  empt to Þ nd a “recipe for marital happiness,” there have been expressed popular 
views that a successful life, a good husband or wife, just like in the lo  ery, depend on good luck and 
happy coincidence, and are independent of the knowledge and the will of the persons concerned.

The concept of happiness encompasses subjective feelings, aspirations, expectations and 
experiences of an individual. To develop one’s own deÞ nition of happiness, one has to look more 
deeply into oneself. This idea became my main motivation to conduct research using biographi-
cal methods. This paper presents an analysis of the collected research material.

Key words: marriage, happiness in marriage, success of marriage, biographical research, 
narrative, interviews


