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Swaty. Ma³¿eñstwo. Rozwód

W drugiej po³owie XIX wieku Lew To³stoj pisa³ w Annie Kareninie

o trudnoœciach, z jakimi zwi¹zana by³a tak prosta i naturalna rzecz,
jak zam¹¿pójœcie m³odej szlachcianki.

„«Dziœ ju¿ nie wydaje siê panien za m¹¿ tak jak dawniej» – myœla³y

i mówi³y wszystkie m³ode dziewczêta, a nawet i starzy ludzie, lecz jak
obecnie wydaje siê córki za m¹¿, tego ksiê¿na od nikogo dowiedzieæ siê

nie mog³a. Francuski zwyczaj, ¿e rodzice stanowi¹ o losie dzieci, nie
by³ przyjêty: uznano go za szkodliwy. Nie by³ równie¿ stosowany zwy-

czaj angielski, uznaj¹cy zupe³n¹ swobodê dziewcz¹t, ca³kiem zreszt¹
w rosyjskim spo³eczeñstwie niemo¿liwy. Rosyjski zwyczaj swatania uwa-
¿ano za coœ potwornego, wyœmiewali go wszyscy, nawet sama ksiê¿na.

Jak nale¿y jednak wychodziæ i wydawaæ za m¹¿, tego nikt nie wiedzia³.
Kogokolwiek o to zagadnê³a, wszyscy mówili to samo: – Ale¿ na mi³oœæ

bosk¹! W naszych czasach trzeba ju¿ raz zapomnieæ o tym anachroni-
zmie. Przecie¿ to m³odzi pobieraj¹ siê, nie rodzice, wiêc niechaj m³odzi
robi¹, jak im siê podoba. – £atwo by³o tak mówiæ tym, którzy nie mieli

córek, ale ksiê¿na zrozumia³a, ¿e przy takich mo¿liwoœciach zbli¿enia
córka jej mo¿e siê zakochaæ, i to zakochaæ w cz³owieku, który b¹dŸ nie

zechce siê o¿eniæ, b¹dŸ nie bêdzie stosowny na mê¿a”.
Rytua³ zam¹¿pójœcia w spo³ecznoœci szlacheckiej XVIII – pocz¹tku XIX

wieku nosi œlady tych samych sprzecznoœci, co i ca³e jej ¿ycie codzien-
ne. Tradycyjne zwyczaje rosyjskie okazywa³y siê pozostawaæ w konflik-
cie z wyobra¿eniami o europejskoœci. Ale sama ta „europejskoœæ” by³a

bardzo daleka od rzeczywistej europejskoœci. W XVIII wieku w ¿yciu
szlachty rosyjskiej ci¹gle jeszcze dominowa³y tradycyjne formy zawiera-

nia ma³¿eñstwa: narzeczony stara³ siê otrzymaæ zgodê rodziców, dopiero
potem oœwiadcza³ siê narzeczonej. Wczeœniejsze wyznania mi³oœci, jak
w ogóle romantyczne relacje pomiêdzy m³odymi ludŸmi wprawdzie

wdziera³y siê do ¿ycia, ale zgodnie z normami przyzwoitoœci by³y uwa-
¿ane za nieobowi¹zuj¹ce, a nawet za niepo¿¹dane. M³odzie¿ potêpia³a

surowoœæ rodzicielskich wymagañ, traktuj¹c je jako rezultat ignorancji
i przeciwstawiaj¹c im „europejskie oœwiecenie”. Jednak¿e w charakte-

rze „europejskiego oœwiecenia” wystêpowa³a nie realna rzeczywistoœæ
Zachodu, lecz wyobra¿enia rodem z powieœci.

Pragniemy ¿ycie poznaæ wczeœniej,
I poznajemy je w powieœci.

(Puszkin, VI, 226)
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W ten sposób sytuacje powieœciowe oddzia³ywa³y na to ¿ycie w Ro-

sji, które by³o odbierane jako „oœwiecone” i „zachodnie”. Ciekawe, ¿e
„zachodnie” formy ma³¿eñstwa w rzeczywistoœci stale istnia³y w spo-

³eczeñstwie rosyjskim od najdawniejszych czasów, ale traktowano je
pocz¹tkowo jako „pogañskie”, a póŸniej jako „niemoralne”, zakazane.
Ju¿ w Powieœci minionych lat kronikarz notowa³, ¿e „drzewianie ¿yli

wed³ug zwierzêcego obyczaju”, „ma³¿eñstw u nich nie bywa³o, lecz
porywano dziewczêta nad wod¹”. Jednak¿e kronikarz musia³ od razu

siê zastrzec: „za ich zgod¹”28. U drzewian-pogan istnia³y ju¿ rozwiniê-
te formy ma³¿eñstwa i kronikarz-chrzeœcijanin nie móg³ ukryæ faktu,

¿e porwanie jest jedynie obrzêdow¹ form¹ ma³¿eñstwa.
Naruszenie woli rodzicielskiej i porwanie narzeczonej nie nale¿a³o

do norm zachowania europejskiego, by³o natomiast wspólnym miej-

scem fabu³ romantycznych.
To, co praktycznie istnia³o w dawnej Rusi, ale by³o odbierane jako

przestêpstwo, w œwiadomoœci romantycznej na prze³omie XVIII i XIX
wieku nieoczekiwanie ujawni³o siê jako „europejska” alternatywa
w stosunku do prarodzicielskich obyczajów. Na pocz¹tku XIX stulecia

wejdzie ona do normy „romantycznego” zachowania i przeniknie do
sfery ¿ycia codziennego. 19 listopada 1833 roku Puszkin pisa³ do Na-

szczokina: „W domu wszystko zasta³em w porz¹dku. ¯ona by³a na
balu, pojecha³em po ni¹ i zabra³em j¹ do siebie, jak u³an powiatow¹

pannê z imienin ¿ony horodniczego” (XV, 96).
Ironiczny uœmiech wyczuwa siê równie¿ w s³owach Gogola o tym,

¿e Atanazy Iwanowicz w m³odoœci „doœæ zrêcznie wykrad³ Pulcheriê

Iwanownê, której krewni nie chcieli za niego wydaæ”. Jednak¿e lite-
ratura, jak i ¿ycie tamtych czasów, dostarcza nie tylko ironicznych

wariantów tego konfliktu. Przypomnijmy dramatyczn¹ historiê pró-
by uwiedzenia i porwania Nataszy Rostowej przez Anatola Kuragina.
Rozwiniêty obraz tego rodzaju porwania przedstawia Puszkin w Za-

mieci. Mamy tu przed sob¹ rytua³ romantycznego porwania, opisany ze
wszystkimi szczegó³ami. Mi³oœæ niezamo¿nego szlachcica W³odzimie-

rza do jego s¹siadki napotyka zakaz ze strony jej rodziców. Wszystkie
dalsze dzia³ania m³odych ludzi rozwijaj¹ siê wed³ug regu³ przeczyta-

nych przez nich powieœci. „W³odzimierz Niko³ajewicz w ka¿dym liœcie
b³aga³, aby Maria zawierzy³a mu swój los, by wziêli w tajemnicy œlub,
ukrywali siê czas pewien, a potem rzucili siê do nóg rodzicom, którzy

na pewno wzrusz¹ siê wreszcie bohatersk¹ sta³oœci¹ i nieszczêœciem
kochanków i na pewno powiedz¹: dzieci! chodŸcie w nasze objêcia”.

Bohaterka decyduje siê na ucieczkê, napisawszy do rodziców wzru-
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