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Дана тема відноситься, якщо не до вічних, то до ряду гострих, не

позбавлених своєї певної полемічної спрямованості (домінувала в

романтичній літературі, втілювалась у постановках на театральній сцені,

обговорювалась в журналах тощо) проблем, де центром уваги постають

взаємовідношення між чоловічими та жіночими життєвими проектами. На тлі

цього викликаються до життя наступні питання – мотивації вступу до

шлюбу, можливості вибору з обох боків, про відношення між майбутнім

подружжям до шлюбних відносин.

У центрі дискусії лежить питання співвідношення шлюбу і кохання, а

точніше про шлюб за коханням. Оригінальності викладення цього феномена

шукати не варто, але, мабуть, складно не погодитись з тим, що справжні,

живі  відношення між чоловіком та дружиною є такими, де не потрібно

користуватися традиційними формулами, щоб виразити почуття кохання, як і

не потрібно вдаватись до спеціальної програми освіченості, щоб створити

сумісність, єдність, близькість. Безпосередність і спонтанність у вираженні

почуттів як раз є ознаками того, що можна без перебільшення назвати мовою

романтичного кохання. Це трапляється тоді, коли чоловік і дружина не

користуються готовими формулами й жестами, а ніби «винаходять»

абсолютно нові, власні способи вияву ніжності.

Сьогодні складно сформулювати те, що не є сферою споживання, вплив

якої непомітно переноситься і на світ почуттів, і на близьких, рідних людей.

Проте виправдання не забарилось сфокусуватись у нашій свідомості: це

вимога часу, світ капіталізму, модель буржуазних відносин, система

партнерства між чоловіком та жінкою, яка вже спостерігалась в історії

європейських сусідів. Це природно… Однак, поверхова видимість, як

правило, хибна. Розглядаючи в історичному масштабі окремі подружні пари

в буржуазному середовищі, зокрема ХVIII – ХІХ ст., ми бачимо сімейні



відносини між чоловіком та жінкою в такій багатогранності, яка не

припускає ніяких спрощених категоризацій. Вони не вписувались у гендерні

концепції, що панували на той час, спрямовувались на увіковічення не

просто асиметрії, але й абсолютної протилежності чоловіка й жінки. Відтак,

не було між ними й партнерських відносин в сьогоднішньому розумінні;

шлюб – єдина форма співжиття, визнана тогочасним суспільством.

Поєднуючи чуттєво-романтичні уявлення з ідеями Просвітництва, вони

намагалися добитись близькості один з одним через інтенсивний діалог,

через взаємний особистісний ріст й особливо через розширення свого

світогляду. Таке розуміння cім’ї орієнтоване на сумісність очевидного

потенціалу рівності. Проте, якщо між подружжям існуватиме яскраво

виражена невідповідність авторитетів, світоглядних інтересів, то в межах

однієї й тієї ж сім’ї взаємна чуйність, задушевність та емоційна насиченість

можуть поставати у складному сплетінні з нерівністю, підпорядкуванням та

боротьбою за самоствердження. Для отримання знаків взаємної сердечної

прихильності, поглиблення їх, подружжя намагалось перш за все забезпечити

близькість і сумісність за допомогою діалогу (разом читали, спілкувались

перед сном, писали листи один одному). Темою бесід виступали як

інтелектуально-емоційні, так і ділові предмети, що торкалися їх діяльності.

Відтак, вести мову про строге відмежування жіночих та чоловічих трудових

сфер, світу жіночого та чоловічого, як часто до цього прибігають,

аргументуючи тим, що чоловіки працюють поза домом, не варто. В текстах,

що вийшли з-під пера дослідників, вчених, купців, підприємців, ми читаємо

про те величезне значення, яке мали для них розмови з дружинами щодо їх

діяльності. Професійне життя чоловіка стосувалося жінки само собою, як і

очевидним залишався зворотній зв’язок щодо обговорення домашніх справ

жінки (виховання дітей тощо).

І все ж, попри вічні ідеологічні уявлення про природу статі, жінки

набагато більше стали вести себе як особистості самостійно мислячі та діючі,

а чоловіки віднайшли такі форми вираження чуттєвості та чуйності, навіть



самовідданості, котрі часто-густо доходять до повної протилежності

існуючим гендерним стереотипам...


