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Streszczenie

Ceremonie  humanistyczne,  a  w  szczególności  śluby  stają  się  w  Polsce  coraz

popularniejsze.  W  niniejszej  pracy  szczegółowo  opisuję,  jak  takie  śluby  w  Polsce

wyglądają, co się w ich trakcie mówi, co przyrzeka sobie para młoda, kim są państwo

młodzi  oraz  celebranci  i celebrantki.  Analizuję,  jaką  rolę  przy organizacji  i  w trakcie

ceremonii  pełni  rodzina.  Zastanawiam  się,  w  jaki  sposób  badani  definiują  ślub

humanistyczny.  To,  kim są pary młode,  jakie  motywacje do podjęcia  decyzji  o  takim

ślubie mieli, doprowadza mnie do wniosku o powiązaniu tych ceremonii z klasą średnią. 

Opierając  się  na  wywiadach  intensywnych,  analizie  wizualnej,  pól

semantycznych, obserwacji uczestniczącej oraz recenzjach badanych, z wielu perspektyw

staram się przedstawić złożony charakter ślubów humanistycznych.

Słowa kluczowe

ślub, ślub humanistyczny, ceremonia humanistyczna, humanizm, rytuał przejścia, teoria 

ugruntowana, klasa średnia

Dziedzina pracy:  Socjologia - 14200

Tytuł pracy w języku angielskim: Humanist weddings
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Wstęp

Gdy  na  początku  2012  roku  znajomy  wysłał  mi  artykuł  z  „Dużego  Formatu”

pt. „13. małżeństwo  humanistyczne”  [Listoś],  chciał  pomóc  w  znalezieniu  kolejnych

przykładów  w realizowanym  wtedy  przeze  mnie  badaniu  trendu  do  niekupowania

[Majdecka  2012  i 2013].  Tekst,  jak  się  okazało,  w  tamtych  poszukiwaniach  nie  był

istotny, ale przyniósł pomysł na inne badanie.

Tak jak trend do niekupowania,  tak i  śluby humanistyczne potraktowałam jako

nowy trend  społeczny,  który,  choć  wtedy  nie  wiedziałam jeszcze  dlaczego,  w  moim

odczuciu  mógłby  nabierać  na  znaczeniu  i  stać  się  bardziej  popularny.  Zatem  wybór

tematu był podyktowany pewną intuicją i  badawczą ciekawością (czasem trafniejszym

słowem jest  ciekawskość). Zastanawiałam się, jak takie śluby wyglądają, kto się na nie

decyduje czy kto na przysięgę małżeńską wybiera fragment jednoaktówki Sarah Kane

„Łaknąć” [Kane 1998]?

„Chcę (...) siedzieć na schodach kiedy bierzesz prysznic i masować ci szyję i trzymać cię

za rękę i wychodzić razem, żeby coś zjeść i nie obrażać się kiedy mi wyjadasz z talerza

i rozmawiać o tym, jak minął dzień i (...) robić ci zdjęcia, kiedy śpisz, wstawać, żeby

przynieść ci kawę i nic sobie nie robić, kiedy podkradasz mi papierosy i nigdy nie masz

zapałek i pragnąć cię wczesnym rankiem, ale nie budzić cię, żebyś mogła sobie jeszcze

pospać i całować twoje plecy i głaskać twoją skórę i mówić jak bardzo kocham twoje

włosy, twoje oczy, twoje usta, twoje piersi, twoje pośladki (...) i opowiadać ci o sobie

najgorsze rzeczy i dawać ci to, co we mnie najlepsze i mówić ci prawdę, chociaż wcale

tego nie chcę i próbować być bliżej, bo pięknie jest uczyć się ciebie i warto zrobić ten

wysiłek i jakimś cudem, jakimś cudem, jakimś cudem opowiedzieć ci chociaż trochę

o nieprzepartej dozgonnej przemożnej bezwarunkowej, wszechogarniającej rozpierającej

serce, wzbogacającej umysł ciągłej miłości, jaką do ciebie czuję” [fragment z

wymienionego dramatu Kane [Kane 1998], tłumaczenie zaczerpnięte ze scenariusza ślubu

stanowi część przysięgi małżeńskiej].
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Ślub przedstawiony w artykule różnił się prawie wszystkim od tego, które znałam

wcześniej.  Przysięga,  najbardziej  w  tekście  wyeksponowana,  stanowiła  najciekawszy

element  ceremonii.  Przypominała  kwestie  z  amerykańskich  komedii  romantycznych

(takie  wyobrażenie  potęgował  opis  ślubu  –  w  parku,  do  którego  państwo  młodzi

przyjechali w wózku przypiętym do roweru), a jednak została wypowiedziana w Polsce. 

Po  przeczytaniu  artykułu  miałam poczucie,  że  śluby humanistyczne  prezentują

w sobie  coś  innego  niż  cywilne  lub  kościelne.  To  nie  „zwykłe”  śluby  w  balonie

czy pod wodą,  ale bardzo  spersonalizowane  treści  i  dużo  więcej  emocji,  niż  podczas

ceremonii  spotykanych  najczęściej.  Decyzja  na  ślub  i  małżeństwo  wydawała  mi  się

z perspektywy czytelniczki  tego tekstu  poważna,  przemyślana i  świadoma.  Odniosłam

wrażenie, że odnajduję w nich współczesną wrażliwość i przemiany intymności.

Przystępując  do  badań  nie  miałam  konkretnych  oczekiwań  i  hipotez.

Rozpoczynałam ten proces intuicyjnie i zgodnie, zresztą, z teorią ugruntowaną, na którą

się  zdecydowałam.  Metodologia  była  tutaj  niejako  drugim  obok  samych  ślubów

frapującym  mnie  elementem.  Stało  się  to  dla  mnie  metodologicznym  wyzwaniem  –

czasochłonnym,  bo  wymagającym  zastosowania  możliwie  wielu  technik  badawczych.

Jednocześnie  tak  jak  i  na  początku  badań,  tak  i  teraz  po  ich  zakończeniu  uważam,

że teoria  ugruntowana  dała  mi  najlepsze  podstawy  do poznania  i zaprezentowania

w niniejszej pracy ślubów humanistycznych.

Pracę  podzieliłam na  rozdział  metodologiczny,  w którym szczegółowo opisuję

przyczyny do wybrania poszczególnych technik oraz ich wykorzystanie w omawianych

badaniach; rozdziały będące wynikiem analiz – pola semantycznego sformułowania „ślub

humanistyczny”,  scenariuszy,  zdjęć  oraz  wywiadów;  rozdział  poświęcony  wnioskom

z badań,  który  w  przeciwieństwie  do  poprzednich  rozdziałów  opartych  wyłącznie

na materiale badawczym, odnosi się do literatury przedmiotu; podsumowanie oraz aneks,

gdzie zamieszczam wszelkie dane mogące przydać się w ocenie niniejszej pracy i jakości

wykonanych  badań,  ale  również  w  pełniejszym  zrozumieniu,  czym  są  śluby

humanistyczne.
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Metodologia

Badanie  ślubów  humanistycznych  trwało  między  marcem 2013  a  majem 2014  roku.

Składało  się  na  nie  przeprowadzenie  22  wywiadów  intensywnych  z  30  osobami,

obserwacja uczestnicząca podczas trzech ceremonii ślubnych, analiza pól semantycznych

sformułowania  „ślub  humanistyczny”  na  podstawie  czasopism  drukowanych,  analiza

transkrypcji  z wywiadów i  analiza  231  zdjęć.  Technikę  dodatkową  stanowią  recenzje

badanych na podstawie przesłanych im fragmentów niniejszej pracy.

Zanim  bardziej  szczegółowo  opiszę  przebieg  moich  badań  i  dokładne

zastosowanie  wyżej  wymienionych  technik,  chciałabym  przedstawić  paradygmat

metodologiczny,  którym  kierowałam  się  w  trakcie  całego  procesu  badawczego.

Paradygmat ten stał się jednocześnie powodem wielu moich badawczych decyzji.

Teorię ugruntowaną, bo to ją mam na myśli, opracowali przede wszystkim Barney

G. Glaser i Anselm L. Strauss [Glaser; Strauss. 2009], a rozwijali później między innymi

Kathy  Charmaz  [Charmaz  2009]  czy  Krzysztof  Konecki  [Konecki  2000]  w  Polsce.

Ta metodologia, określając ją możliwie najkrócej, opiera się na odwróceniu powszechnie

stosowanej  metody  dedukcyjnej,  w  której  badacze  i  badaczki  rozpoczynają  swoje

działania od zaplecza teoretycznego i ze zdobytą wiedzą wyruszają „w teren”. W teorii

ugruntowanej nacisk kładzie się na generowanie teorii z doświadczenia [Konecki 2009a:

X],  co  „pociąga  za sobą  [dalszy]  proces  badania“  [Glaser;  Strauss.  2009:  10].

Nie dopasowuje  się  rzeczywistości  do powstałych  wcześniej  teorii.  Inaczej  mówiąc

„metodologia ta polega na budowaniu teorii średniego zasięgu (teorii jakiegoś zjawiska,

procesu  lub  ściśle  wyodrębnionego  obszaru  rzeczowego)  w  oparciu  o systematycznie

zbierane dane empiryczne (…), które bezpośrednio odnoszą się do obserwowanej części

rzeczywistości  społecznej“  [Konecki  2009b:  XII].  W związku  z  tym konceptualizacja

badań  powinna  zostać  możliwie  ograniczona,  by  badacz  lub  badaczka  byli  otwarci

na kwestie,  które  w  innym  przypadku  mogłyby  im  umknąć,  a jednocześnie

by generowana  teoria  miała  rzeczywiście  swoje  źródło  w zbieranych  danych

[Konecki 2009b:  XII].  Warto  również  zaznaczyć,  że badacz  rozpoczynając  badania

posiada pewną perspektywę oraz wiedzę, której nie może (nie ma zresztą takiej potrzeby)

wymazać  z pamięci.  Nie  jest  to  w  żadnym  wypadku  przeszkoda,  a  raczej  pomoc
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w zauważeniu, co może stać się istotne przy generowaniu teorii [Glaser; Strauss. 2009: 9].

Ten  proces  trwa  aż do  teoretycznego  nasycenia,  co  w  skrócie  oznacza,  że w procesie

zbierania  danych  nie  pojawiają  się  żadne  nowe  informacje  [Konecki  2009b:  XIV].

Pomimo, że teoria pochodzi bezpośrednio z danych, to nie powinna się jednak na badanej

sytuacji koncentrować, a raczej poza nią wychodzić [Konecki 2009b: XXV]. Z tą kwestią

wiąże się również założenie teorii ugruntowanej, że jej celem nie jest „dokładny opis”

(accurate description) [Glaser 2002: 3], ale właśnie teoria wychodząca poza niego, która

„dotyczy  pojęć,  a  nie  analitycznego  opisu  rzeczywistości“  [Konecki  2009b:  XXV].

Dokładny,  w moim odczuciu,  opis  tego,  czym  są  śluby humanistyczne,  był  punktem

wyjścia do wniosków, które zawarłam w odpowiednim rozdziale.

Pomimo,  że  teoria  ugruntowana  w  trakcie  jej  poznawania  wydawała  mi  się

niezwykle  atrakcyjna,  to  miałam jednak  pewien  problem  z  przełożeniem jej  założeń

na moje czy zresztą jakiekolwiek inne badania. Glaser i Strauss już w 1967 roku napisali,

że „obecnie są oni [studenci] uczeni, aby opanowywać teorie wielkich ludzi i testować

je w małej skali, a prawie wcale nie ćwiczy się ich w formułowaniu pytań wobec teorii

jako  całości  w  kategoriach  przyjmowanych  stanowisk  i  sposobu  wygenerowania“

[Glaser; Strauss.  2009:  14].  Choć  od tego  czasu  minęło  prawie  40  lat,  odniosłam

wrażenie, że niewiele się zmieniło. Z tego właśnie wynikały moje wątpliwości i pewna

nieumiejętność w stosowaniu tej metodologii. Nadal, już po realizacji badań, niepewność

nie  opuściła  mnie  i  zastanawiam się,  czy moje  wnioski  są  słuszne,  a  zatem możliwe

do zweryfikowania [Konecki 2009b]. Prawdopodobnie między innymi z tego przekonania

powstał pomysł, bym zdecydowała się na technikę dodatkową, czyli recenzje badanych.

Sposobem realizacji  badań korespondującym z teorią  ugruntowaną jest  między

innymi „opis gęsty” rozpowszechniony przez Clifforda Geertza w słynnym eseju „Opis

gęsty:  w poszukiwaniu  interpretatywnej  teorii  kultury”  [Geertz  2005].  W tym  sensie

nawiązuje  on do  wyżej  omawianej  teorii,  że  akcentuje  potrzebę  zdobywania  danych

z wielu  różnych  punktów  widzenia,  bo  „człowiek  jest  zwierzęciem  zawieszonym

w sieciach  znaczenia,  które sam  utkał“  [Geertz  2005:  19],  co  oznacza,  że  zarówno

perspektywa  danej  jednostki  (choćby  bohatera  jakichś  wydarzeń)  jest  ważna,  ale  też

wszystkich,  którzy  mogą  być  jakoś  z danym  problemem  powiązani  (jako  osoby,

które również są „uwikłane w sieciach”). Propozycja Geertza nie pomija etapu analizy,

której zadaniem jest „porządkowanie struktur znaczenia“ [Geertz 2005: 24] na podstawie
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szczegółowego i zróżnicowanego opisu.  Co ciekawe Geertz nie określa spójności tego

przedstawienia  rzeczywistości  jako najistotniejszego w późniejszej  analizie  kulturowej

[Geertz 2005: 33], a za ważniejszy uznaje kontekst badanego wycinka życia społecznego.

Analiza powinna być zatem nauką „interpretatywną, która za cel stawia sobie odkrycie

znaczenia“  [Geertz  2005:  19],  a  nie  „prawd”,  które  nie  uwzględniają  „życiowych

realiów”, są od nich oderwane [Geertz 2003: XVIII]. Dochodzenie do znaczenia następuje

zatem  dzięki  badanym,  a  nie  poza  nimi.  W  myśl  interpretatywizmu  badacz  ufa

rozmówcom, że znają i rozumieją swoje otoczenie, przestrzeń kulturową lepiej od niego

i wiedzą, co jest w ich kulturze najważniejsze.

Wywiad intensywny

Tak  nazwany  wywiad  również  pochodzi  z  teorii  ugruntowanej.  Charmaz  uznaje

tę technikę  za „ukierunkowaną  rozmowę“  [Charmaz  2009:  39],  która  tym  różni  się

od tradycyjnej  rozmowy,  że  przyjmuje  się  konkretny  temat  zainteresowania,

choć omawiany  raczej  swobodnie.  „Dzięki  pogłębionemu  charakterowi  wywiadów

intensywnych badacz może uzyskać od każdego z uczestników badań interpretację jego

doświadczeń.  Osoba przeprowadzająca wywiad stara  się  zrozumieć temat,  a  uczestnik

wywiadu  ma  odpowiednie  doświadczenia,  by  rzucić  na  ten  temat  światło”  [Charmaz

2009: 39]. I to ten ostatni jest podczas wywiadu głównym bohaterem, który motywowany

do  udzielania  odpowiedzi  wypowiada  się  najwięcej.  Zadawane  pytania  powinny  być

raczej  ogólne i  pozwalające na ewentualne pogłębienie danego zagadnienia.  Do zadań

badacza  należy  jednak  dbanie,  by stosunek  między  pożądaną  otwartością

a poszukiwaniem  interesujących  informacji  był  zrównoważony.  Ustalenie  kwestii

szczególnie uznanych przez badacza za ważne, które Herbert Blumer nazywa pojęciami

uczulającymi  [Blumer  2007],  umożliwia  nakreślenie  tematów  ogólnych  rozmowy

[Charmaz 2009: 27], ale również zogniskowanych pytań [Charmaz, Kathy. 2009: 40].
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Obserwacja

Ta technika pozwoliła mi na poznanie ślubów humanistycznych w inny sposób. Mogłam

zobaczyć, jak wyglądają i przebiegają one z perspektywy gościa. W ich trakcie robiłam

zdjęcia, nagrywałam wypowiadane treści, przysłuchiwałam się rozmowom innych gości,

obserwowałam  ich  reakcje  podczas  ceremonii.  Obserwacje  są  dla  mnie  po  części

uzupełnieniem,  ale  też  potwierdzeniem  tego,  czego  dowiedziałam  się  przy  realizacji

pozostałych wykorzystanych przeze mnie technik badawczych. 

Analiza zdjęć

Zdjęcia ślubów humanistycznych zrobione przeze mnie lub badanych z pewnością były

niezwykle  istotnym  elementem  procesu  badawczego.  Dzięki  nim  opisałam  wygląd

ślubów z perspektywy obserwatora przyglądającego się efektowi końcowemu, a nie osoby

zaangażowanej w proces przygotowania uroczystości. W tym sensie wykorzystałam jedną

z kilku możliwości zastosowania analizy wizualnej wyróżnianej przez Koneckiego – jako

materiałów  pomocniczych  [Konecki  2012:  20].  Zgodnie  z  postulatami  teorii

ugruntowanej  kategorie  analizy  powstały  w  jej  trakcie  –  każdą  kolejną  kategorię

dodawałam,  gdy zauważyłam  wcześniej  niepojawiającą  się  na  zdjęciach  informację

czy kontekst  nadający znaczenie  pozostałym danym.  Konecki  nazywa to  kodowaniem

otwartym [Konecki 2012: 26].

Analiza treści wywiadów

Analogicznie do analizy zdjęć przeprowadziłam tę technikę. Kodowanie otwarte może

bowiem zostać zastosowane zarówno do tekstów pisanych, jak i obrazów [Konecki 2012:

26].  Na podstawie  22 rozmów z 30 osobami  w programie  QDA Miner  oraz Dedoose

wyodrębniłam  4  kategorie  kodowania  i  38  kodów  (patrz  Aneks),  które omawiam

w rozdziale „Analiza wywiadów”.
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Analiza pól semantycznych

Decydując  się  na  analizę  artykułów z  czasopism drukowanych,  chciałam w pośredni

sposób poznać opinie  o ślubach humanistycznych osób z nimi niezwiązanych.  Dzięki

temu poznałam obraz składający się z kategorii, poprzez które ci badani definiowali ślub

humanistyczny.

W  wyniku  podzielenia  analizowanych  tekstów,  które  zawierały  w  sobie

sformułowanie „ślub humanistyczny”, na określenia, asocjacje, opozycje, ekwiwalenty,

opisy działań podmiotu i  wobec niego odczytałam jego pełne znaczenie prezentowane

w artykułach.  Grupowanie  słów,  zaproponowane  przez  Ośrodek  w  Saint-Claud,

a w Polsce  rozwinięte  przez Marka  Kłosińskiego  [Kłosiński  1994],  odnoszących  się

do badanego  sformułowania,  wykorzystuje  wszystkie  znane  zastosowania  i konteksty.

Pozwoliło  mi  to  na  spojrzenie  na śluby  z  kolejnej,  niepojawiającej  się  w  innych

technikach perspektywy.

Recenzje

Ostatnią  techniką  nie  tylko  tu  omawianą,  ale  również  zastosowaną  w  procesie

badawczym, już po zakończeniu wcześniej wymienionych analiz, są recenzje badanych.

Inspiracją  były  zarówno  słowa  Glasera  i  Straussa,  według  których  „zwolennik

metodologii ugruntowanej nie jest teoretycznym niewolnikiem“ [Konecki 2009b: XIII],

co  rozumiem  jako  powiązanie  z odejściem  od  wstępnej  konceptualizacji  badań

i dostosowywanie procesu badawczego do wyłaniającej się teorii, ale również Charmaz

przedstawiającej  przewagę  badań  jakościowych  nad  ilościowymi  w  elastyczności

stosowanych  technik  [Charmaz 2009: 25],  cytowana  i wykorzystywana  przeze  mnie

w innych  badaniach  książka  Anny  Wyki  „Badacz  społeczny  wobec  doświadczenia”

[Wyka 1993] czy dyskusja Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW między innymi

o wracaniu z  wynikami  badań do badanych [2013].  Z pewnością  inną motywacją były

głosy samych badanych, którzy ciekawi mojej analizy i zewnętrznego spojrzenia na śluby

humanistyczne  zastanawiali  się,  czy  sami  się  w niej  odnajdą.  Niejako  na ich  prośbę

poprosiłam  wybranych  (tych,  z  którymi  mogłam  nawiązać  kontakt)  badanych
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o przeczytanie oraz zrecenzowanie mojej  pracy w znaczeniu opisania,  czy dostrzegają

w niej swoje działania i motywacje. Podsumowanie tej techniki prezentuję w rozdziale

rozdziale „Podsumowanie”. 
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„Swoista kpina z sakramentu małżeństwa” czy „ślub w zasadzie

normalny, tyle że bez księdza lub funkcjonariusza urzędu stanu

cywilnego”? Analiza pola semantycznego wyrażenia „ślub

humanistyczny” na podstawie polskich czasopism.

Przyjęta przeze mnie szeroka kategoria „polskich czasopism” nie ułatwiła mi znalezienia

wielu artykułów (patrz Aneks). Pomimo braku narzuconego okresu, w którym miałabym

zamknąć  moje  poszukiwania,  nie  dotarłam  do  żadnego  tekstu,  który  pojawił  się

przed grudniem 2007 roku, kiedy to  odbył  się  pierwszy (oficjalnie  tak nazwany)  ślub

humanistyczny w Polsce. Aż 6 z 28 zakwalifikowanych do analizy artykułów dotyczyło

właśnie tego wydarzenia.  

Wykorzystana przeze mnie analiza pola semantycznego pozwala w mojej opinii

na skupienie się na istocie interesującego mnie zagadnienia. Dzięki tej technice (więcej

o niej w rozdziale „Metodologia”) mogłam wyodrębnić określenia, asocjacje, opozycje,

ekwiwalenty, działania podmiotu oraz wobec podmiotu, które są bezpośrednio związane

ze ślubami humanistycznymi,  a  nie  często pojawiającymi  się odniesieniami do innych

ceremonii  humanistycznych,  ideologii  racjonalistycznej  czy  działalności  Polskiego

Stowarzyszenia  Racjonalistów.  Te  elementy  znalazły  swoje  miejsce  w mojej  analizie

np. w asocjacjach, co również porządkuje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami. 

Badane  tytuły  zostały  wyodrębnione  na  podstawie  Polskiego  Badania

Czytelnictwa [Polskie Badania Czytelnictwa]. Przyjęłam dolną granicę 1% respondentów,

którzy deklarowali czytanie danego czasopisma w okresie od kwietnia do września 2013

roku – od dzienników po dwumiesięczniki.  Spośród 120 tytułów następujące posiadały

artykuły, które zawierały sformułowanie „ślub humanistyczny” wraz z jego odmianami

przez przypadki:  (w kolejności  od największego  udziału  w  czytelnictwie)  4 dzienniki:

Fakt  (1 artykuł),  Gazeta  Wyborcza  (6 artykułów),  Super  Express  (2  artykuły),

Rzeczpospolita  (2 artykuły);  6 tygodników:  Newsweek  (3  artykuły),  Wprost

(5 artykułów), Polityka (2 artykuły), Gość Niedzielny (4 artykuły), Przekrój (1 artykuł);

dwa dwumiesięczniki: Twój Styl (1 artykuł), Zwierciadło (1 artykuł). Trudno wyciągać

daleko idące wnioski na podstawie 12 tytułów, lecz z pewnością można zwrócić uwagę

na przewagę czasopism uważanych za „poważne”,  w przeciwieństwie do „brukowców”
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(Fakt,  Super  Express).  Ten  podział  niekoniecznie  pokrywa  się  z  potoczną  opinią

o przesadnej  emocjonalności  czy braku  aspektów  merytorycznych  tych  drugich

(co czasem charakteryzowało artykuły pojawiające się  w czasopismach „poważnych”).

Wszystkie  można  uznać  za ogólnotematyczne, opiniotwórcze  i  nacechowane  (mniej

lub bardziej)  ideologicznie.  To  też  jest  powodem występowania,  choć  dość  rzadkich,

wyrazistych  określeń,  np. przytaczana  w tytule  rozdziału  „swoista  kpina”,  asocjacji,

np. „impreza”  lub ekwiwalentów,  np. „<<humanistyczna>>  parodia  ślubów”.  Trzeba

jednak  przyznać,  że  poza  kilkoma  artykułami  (np.  w  Gościu  Niedzielnym),  śluby

humanistyczne są przedstawiane raczej pozytywnie. 

Definiowanie  ślubu humanistycznego  odbywa się  głównie  poprzez  odniesienia

do ślubu cywilnego i kościelnego („ceremonia piękniejsza niż niejeden ślub zawierany

w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w kościele”, „ślub w zasadzie normalny, tyle że bez

księdza  lub  funkcjonariusza  urzędu  stanu  cywilnego”,  „alternatywa  dla  ceremonii

kościelnej”),  wśród  których  wyróżniają  się  określenia  zarówno  pozytywne,  jak

i negatywne (wspomniane już parodia i kpina, ale też „nieprawdziwy ślub”). 

Z  powyższym  aspektem  może  wiązać  się  brak  skutków  prawnych  ślubu

humanistycznego  i obowiązek  zawarcia  ślubu  w  USC,  gdy  para  młoda  chce  być

małżeństwem również w obliczu prawa („wymóg rejestracji w urzędzie, tak jak to było ze

ślubami  kościelnymi  przed wprowadzeniem  konkordatu”).  Słowo  „wymóg”

lub „obowiązek”  określa  niejako  charakter  ślubów humanistycznych.  Choć  zazwyczaj

określane  jako  głęboko  przeżywane,  prawdziwe,  są  równocześnie  nieprawdziwe,

niepełne,  niewystarczające  („podpisanie  symbolicznego [kursywa  –  EM]  aktu

małżeństwa”). Ślub generalnie jest tu definiowany jako umowa społeczno-prawa, a nie

(tylko) związek między dwojgiem ludzi. 

Niemal  wszyscy  dziennikarze  akcentują  indywidualny  charakter  ceremonii,

który wyraża się poprzez samodzielne układanie scenariusza (w szczególności przysięgi),

w tym miejsca zaślubin i muzyki („swobodna decyzja pary młodej o słowach przysięgi

i wszelkich  szczegółach  przebiegu  uroczystości”).  Określanie  siebie  za  pomocą

zindywidualizowanej,  „nieszablonowej”,  „niepowtarzalnej”  ceremonii  („manifestacja

swojego  światopoglądu”),  niezależność  od  Boga,  skupienie  ceremonii  na  Człowieku,

jako istoty  samowystarczalnej  („koncentracja  całej  uwagi  na Człowieku”,  „człowiek,

który jest  samowystarczalny,  jest  sobie  twórcą  i  tworzywem,  lekarzem i lekarstwem”)

to nierozłączne  cechy  tej  ceremonii.  Co interesujące  ekwiwalenty  eksponujące
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indywidualizm  odnosiły  się  również  do „małego  dzieła  sztuki”  czy  „specyficznego

rodzaju teatru <<rites de passage>> (rytów przejścia)” przedstawiając parę młodą jako

aktorów (życia społecznego).

Zaznaczana  równość  między  ludźmi,  szczególnie  między  płciami,  jest  jedną

z podstaw  humanizmu  i  ceremonii  humanistycznych  („para  celebransów,  kobieta

i mężczyzna  –  jako symbol  równości  płci”,  „nadzieja  na  optymistyczną  przyszłość,

o wierze w człowieka i o równości w związku”). Wolnomyśliciele czy humaniści to też

grupa, z którą kojarzono te śluby („ślub nie tylko dla niewierzących – choć dla nich jest

najbardziej  oczywisty – lecz także dla wierzących, jeśli ci uważają się za humanistów

i jeśli uważają, że niekoniecznie muszą do małżeństwa mieszać Boga”, „wolnomyśliciele

(nie  masoni,  ale  zwykle  ateiści)”,  „humanistyczne  podejście  do małżeństwa”).

Wspomniana równość odnosiła się też do możliwości zawierania ślubu humanistycznego

przez  pary  tej  samej  płci.  Ani  jednego  z aspektów  równości  nie  tłumaczono  jednak

w żaden  sposób.  Oprócz  przykładów  z równowagą  płciową  wśród  celebrantów

pierwszego  ślubu  humanistycznego  i ślubów  par  jednopłciowych  właściwie  nie

przedstawiano w jaki  sposób ta równość  może  się  objawiać  w życiu  codziennym,  jak

można ją podkreślać podczas ceremonii, zwłaszcza między narzeczonymi (a nie między

parami homo- i heteroseksualnymi). 

Głębokie  przeżycia  duchowe  niezwiązane  z  religią  to  inna  cecha  ślubów

humanistycznych podkreślona  w analizowanych artykułach.  Ceremonia humanistyczna

charakteryzuje  się  prawdziwością  doznań  bez  narzuconego  scenariusza  i przysięgi

(„osoby  poszukujące  nieszablonowości,  piękna  i  głębi  w  ceremonii”).  Jest  to  jeden

z powodów,  dla których  para  młoda  posiada  większą  świadomość,  jak  rozumieją  oni

swoje  małżeństwo („głębokie  przemyślenia,  czym jest  dla  pary młodej  małżeństwo”).

Narzeczeni  niemal  projektujący  ceremonię  chociażby  w momencie  pisania

i wypowiadania przysięgi definiują swoje małżeństwo.

Odnoszenie  się  do  krajów,  w  których  tradycja  ślubów  humanistycznych  jest

dłuższa i/lub mają one tam moc prawną to również element pojawiający się dość często

(„organizowanie głównie w krajach zachodnich – Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii,

Australii,  Szkocji”,  „zalegalizowane  m.in.  w  USA,  Norwegii  i  w  Szkocji”).

Legitymizowano w ten sposób ideę ceremonii humanistycznych, które na polskim gruncie

są  stosunkowo nowe.  Zaznaczano,  że śluby humanistyczne  przez  niektórych  uważane
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za nieprawdziwe,  czy imitujące tradycyjne ceremonie,  mają miejsce w innych krajach,

gdzie są społecznie akceptowane. Międzynarodowy rodowód miał dodać im powagi.

Niejako  oczywistą  kwestią  jest  łączenie  ślubów  humanistycznych  z  Polskim

Stowarzyszeniem  Racjonalistów  (lub  jego  różnymi  wersjami  nazwy,  niekoniecznie

prawdziwymi, np. „Polskie Towarzystwo Humanistyczne”), które wprowadziło ceremonie

humanistyczne do Polski (o tym, czy ceremonie humanistyczne rzeczywiście są w Polsce

nowe,  więcej  w rozdziale dotyczącym  analizy  wywiadów).  PSR  określano  jako

przedstawicieli  ceremonii  humanistycznych w Polsce i jedynych organizatorów (co nie

jest prawdą). 

Elementem  nieopisanym  w  żadnym  z  artykułów  był  wizualny  aspekt  ślubów

humanistycznych.  Czasopisma  nie  przedstawiały  tych  ceremonii  za  pomocą  określeń

pozwalających wyobrazić sobie, jak taki ślub wygląda, a nie przebiega lub co oznacza.

Co mogę również stwierdzić po przeprowadzeniu wywiadów z celebrantami, treść

artykułów  jest  dość  podobna  do  definicji  stosowanych  przez  osoby  związane

z prowadzeniem  ceremonii  humanistycznych.  Określenia  zamykają  się  w  granicach

zarysowanych  przez  PSR,  a dziennikarze  raczej  poza  te  ramy nie  wychodzili.  Jedyne

niepowtarzane  sformułowania  pisane  były  przez  przeciwników  ceremonii

humanistycznych. Pozostali kierowali się jakby napisaną przez PSR informacją prasową,

wysyłaną  do  mediów w celu  zawiadomienia  o jakimś  wydarzeniu,  choćby pierwszym

ślubie  humanistycznym.  Jedyną  różnicą  mogły  być  stawiane  akcenty  w  opisie  tego

zjawiska. Brakuje jednak pogłębionej analizy. Przedstawia się ceremonie humanistyczne

jako pewnego  rodzaju  ciekawostkę,  a  artykuły  o  nich  stają  się  często  prawie

encyklopedycznymi  hasłami.  Analizowane  artykuły  były  raczej  relacjami  (choć

z perspektywy subiektywnego komentatora) niż wnikliwymi opiniami.

Analiza  pola  semantycznego  pozwoliła  mi  określić  wizerunek  ślubów

humanistycznych kreowany w czasopismach drukowanych. Należy jednak zdawać sobie

sprawę, że to tylko część mediów. Nie zbadałam ani czasopism internetowych, ani radia

czy telewizji. Nie szukałam również forów internetowych, blogów i innych miejsc, gdzie

z pewnością  istnienie  ślubów  humanistycznych  jest  również  omawiane.  Możliwe,

że zdecydowanie szerzej niż dzieje się to w mediach drukowanych. 
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Scenariusz ślubu humanistycznego – krótki wzorzec czy rozbudowana

forma literacka?

Poniższą  analizę  oparłam  o  46  scenariuszy  ślubów1,  1  scenariusz  pogrzebu

oraz 1 zaproszenie na ślub. Większość z tych dokumentów otrzymałam od celebrantów.

Pozostałe  zostały  mi  przesłane  przez  małżeństwa,  z  którymi  rozmawiałam.  Wśród

analizowanych tekstów są zarówno „wzorce” posiadane przez celebrantów, jak i wersje

spersonalizowane  (o  tym,  na  ile  „spersonalizowane  wzorce”  rzeczywiście  takie  są

w dalszej  części  rozdziału),  w  których  padają  imiona,  nazwiska,  teksty  wybrane

przez parę młodą, czasem nawiązujące bezpośrednio do ich życia. 

Szczególnym  przypadkiem  niejako  wstępnego  scenariusza  było  zaproszenie

na ślub, które nie tyle zawierało w sobie zazwyczaj spotykane miejsce, datę i nazwiska

narzeczonych,  ale przede  wszystkim  wytłumaczenie,  czym  jest  ślub  w  humanizmie.

Podobnie,  jak podkreślałam  to przy  okazji  analizy  pola  semantycznego,  ślub

humanistyczny definiowany był tam poprzez odniesienia do tradycji  międzynarodowej,

statusu  prawnego  w Polsce,  daty  pierwszego  ślubu  humanistycznego,  krótkiego

wytłumaczenia,  czym  jest  humanizm  i  co  sprawia,  że  planowana  ceremonia  jest

humanistyczna. Trzeba jednak dodać, że omawiane tu przeze mnie zaproszenie zostało

stworzone  przez  jednego  z celebrantów.  Z relacji  małżeństw  humanistycznych  wiem

jednak, że niektórzy pisali podobne wprowadzenia do ślubu samodzielnie. Ze względu na

to,  że  nie  otrzymałam  ich,  te przypadki  omówię  w  rozdziale  dedykowanym  analizie

wywiadów,  którego  część  również  poświęcam  scenariuszom  i procesowi

ich konstruowania. 

Ceremonia ślubna może być połączona z ceremonią dedykacji2, które następują

po sobie. Zatem w tym sensie ceremonia ślubna nie różni się od innych. 

Ze względu na znaczącą liczbę ślubów międzynarodowych w tych przypadkach

treść scenariusza napisana jest w dwóch, a czasem w trzech językach (nie spotkałam się

z większą liczbą). Każdy fragment scenariusza jest wtedy czytany po kolei w każdym

języku, by następnie przejść do kolejnych części. 

1 Zawsze,  gdy używam słowa „ślub”, mam na myśli  ślub humanistyczny.  W przypadku innych ślubów
zaznaczam, o jaki ze ślubów mi chodzi.   
2 Inaczej nazywana ceremonią nadania imienia, która skierowana jest do nowo narodzonego dziecka. Więcej
w rozdziale, w którym analizuję wywiady.
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Muzyka  może  stać  się  integralną  częścią  scenariusza  i  oprócz  zaznaczenia

momentu,  w którym  dany  fragment  ma  zostać  puszczony,  zdarza  się,  że  niczym

didaskalia,  określa  się,  jak  ma  zostać  włączony,  jak  pogłośniony,  przyciszony

lub co dzieje  się  podczas  utworu  muzycznego,  np. „zaczyna  grać  muzyka

(1. The Messenger).  Pan Młody,  świadkowie  i mistrzowie ceremonii  stoją.  Po tym jak

X siada wyciszenie muzyki (muzyka ma być słyszalna w tle, tak aby nie przeszkadzała

w zrozumieniu tego co się mówi „muzyka-tło”)”3.

Wśród scenariuszy można wyodrębnić następujące elementy:  wstęp,  przemowa

o humanizmie, przemowa do rodziców, błogosławieństwo rodziców, przemowa o parze

młodej,  ceremonie  symboliczne,  przemowa  o  małżeństwie,  fragmenty  literackie,

przysięga  małżeńska,  wymiana  obrączek,  ogłoszenie  zawarcia  małżeństwa,

podziękowanie rodzicom i/lub przyjaciołom, podpisanie aktu małżeństwa. Oczywiście nie

wszystkie  z  tych  części  pojawiają  się  podczas  wszystkich  ślubów,  ale  stanowią  one

pewien wachlarz możliwości. 

Wstęp  jest  przywitaniem  gości  przez  celebranta/celebrantkę  w  imieniu  pary

młodej. Następuje zapowiedź, że goście uczestniczą w ślubie humanistycznym. Podkreśla

się wagę uczestnictwa gości w takim właśnie ślubie. Wspomina się ważne dla pary młodej

już  nieżyjące  osoby.   Zaznacza  się,  że  również  zaproszeni  goście  w  różnym stopniu

mają/mieli wpływ na to, kim są/stali się państwo młodzi i że w tej uroczystości nie bierze

udziału nikt przypadkowy, np. „W małżeństwie oddajemy się dobrowolnie w ręce osoby,

którą kochamy i czyniąc tak sami otrzymujemy w zamian miłość i  zaufanie,  które są

najcenniejszym darem. I chociaż ten dar dzielimy we dwoje, to udziela się on również

naszym przyjaciołom i rodzinie, którzy na różne sposoby wspierają i wpływają na nasze

życie. I właśnie dlatego fakt, że zebraliśmy się tutaj wszyscy jest tak ważnym elementem

tego ślubu i powodem dla którego X i Y was zaprosili. Z wielką radością pragną dzielić

z wami  ten  szczególny  dzień”.  Akcentuje  się,  że  ślub  humanistyczny  jest  rytuałem

przejścia,  wydarzeniem  społecznym  i wspólnotowym.  Połączeniem  dwóch  osób  i  ich

rodzin. Czasem pojawia się informacja, że celebrant/celebrantka „prowadzi tę uroczystość

z ramienia  Polskiego  Stowarzyszenia  Racjonalistów”.  Lokalizacja ślubu  może  być

wybrana  nieprzypadkowo,  stanowiąc  ważne  z pewnych  względów  miejsce  dla  pary

3 Wszystkie  cytaty  zamieszczone  w  tym  rozdziale  pochodzą  z  przeanalizowanych  scenariuszy,  chyba
że zaznaczono inaczej.
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młodej,  np.  ich  miejsce  poznania  się.  W takim  przypadku  celebrant  lub  celebrantka

również o tym wspominają. 

Przemowa o humanizmie jest tekstem napisanym przez celebranta lub celebrantkę,

czasem modyfikowanym przez parę młodą (z wywiadów wiem, że jeżeli następują jakieś

zmiany,  dotyczą  one  zazwyczaj  skrócenia  tego  fragmentu).  W tej  części  szczególnie

eksponuje się  odrębność jednostki, wzajemny szacunek oraz  tolerancję. Zatem „za jego

[ślubu humanistycznego] pomocą Młoda Para chce podkreślić jak duże znaczenie w ich

życiu odgrywają wartości reprezentowane przez racjonalistów. Humanizm jest postawą

światopoglądową  w  etyce,  nauce  i  filozofii,  która zmieniła  świat.  Idee  i  wartości

humanistyczne  są  wyrazem  nowoczesnego  przekonania,  że ludzie  zdołają  rozwiązać

swoje problemy i pokonać niezbadane granice. Za pośrednictwem ślubu humanistycznego

dwoje  ludzi  komunikuje  wspólnocie  społecznej  swój  indywidualizm.  Wyrażają  w niej

swoją  własną  estetykę,  swoje  poglądy  i  pragnienia.  (…)  Współodczuwanie  i  troska

o innych  stanowią  sedno  moralnego  postępowania.  Wynika  z  tego,  że  powinniśmy

rozwijać  altruistyczną  wrażliwość  na  potrzeby  i  interesy  innych.  Prawdomówność,

dotrzymywanie obietnic, rzetelność, szczerość, dobroczynność, solidność, niezawodność,

wierność,  zdolność  do  uznawania  zasług  innych,  do  przejawiania  wdzięczności,

rzetelność intelektualna, sprawiedliwość, tolerancja, zdolność do przezwyciężania różnic

w  drodze  racjonalnych  negocjacji,  gotowość  do współpracy,  nienaruszanie  własności

i nietykalności cielesnej innych ludzi ― oto nasze powinności.  Humanizm skupia swą

uwagę na tym, by świat stał się lepszy i bezpieczny. Jest to nasze nadrzędne zobowiązanie

i  musimy  uczynić  wszystko,  co  w  naszej  mocy,  by rozbudzić  w  ludziach  zapał

i entuzjazm oraz  zaangażowanie  etyczne.  (...)  Przyszłość  jest  otwarta.  Do  nas  należą

wybory.  Wspólnie  możemy urzeczywistnić  najszlachetniejsze  cele  i ideały  ludzkości”.

Przemowy te stanowią swoisty katalog wartości,  które wyznaje para młoda.  Tłumaczą

decyzję  pary  młodej  na taki,  a  nie  inny  ślub.  „Obowiązek”  takich  tłumaczeń  jest

niezwykle  interesujący,  gdy  ślub  humanistyczny  porówna  się  do  innych  ślubów

stanowiących  pewną  oczywistość,  której  wyjaśniać  nie  trzeba.  Podobne  spostrzeżenia

mieli  badani,  szczególnie  małżeństwa,  które  wskazywały  na liczne  napięcia

oraz paradoksy w odbieraniu przez innych ich decyzji. Więcej uwagi temu zagadnieniu

poświęcam w kolejnych rozdziałach. 

Słowa  skierowane  bezpośrednio  do  rodziców  pojawiły  się  tylko  w  jednym

analizowanym przeze mnie scenariuszu. Podobnie jak zostało to podkreślone we wstępie,
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tak i  w  tym  miejscu  osoby  uczestniczące  w  ślubie  są  tymi,  które  jakoś  wpłynęły

i ukształtowały parę młodą. Jednocześnie narzeczeni uważają ich obecność za niezbędną

do zawarcia ślubu. Istniejące między nimi więzi umożliwiają lub chociaż dodają powagi

składanej  później  przysiędze.  Na  jednym  ze ślubów  goście  mogli  usłyszeć:  „Drodzy

rodzice X i Y, przyszliście dziś na ten ślub razem ze swoją córką i swoim synem, którzy

dziś razem wejdą w nowy związek i nowe życie. I na pewno w tej chwili macie wiele

wspomnień z minionych lat.  Kto długo wyczekiwał narodzin swojego dziecka? Mama

i Tata. (…) Kto pamięta to uczucie radości pomieszane ze smutkiem, kiedy brzdąc po raz

pierwszy  szedł  do przedszkola,  i  kiedy  po  raz  pierwszy  ten  młody  człowiek  jechał

do pracy?  Mama i  Tata.  Teraz  na  pewno zastanawiacie  się  też,  jak  będzie  wyglądała

przyszłość.  Kto kocha Państwa Młodych i  będzie ich wspierał,  pełen miłości  i wiary?

Mama  i  Tata.  Jako  rodzice  powinniście  dziś  być  szczególnie  szczęśliwi.  Albowiem

od dzisiaj będziecie mieli nową córkę i nowego syna”. Ten fragment przemowy świadczy

nie tylko o zaakcentowaniu związków ze swoją rodziną, miejsca, z którego się pochodzi,

ale również o powiększeniu się rodziny, uzyskaniu kolejnych równoprawnych członków

rodziny, nowego syna lub córki.

Błogosławieństwo  rodziców  również  zawarte  tylko  w  jednym,  choć  innym,

scenariuszu  polegało  na  zawierzeniu  swojego  dziecka  jego/jej  partnerce/partnerowi

(„X, zawierzamy Ci naszą córkę Y byś o nią dbał i kochał.”). W tym też tekście odwołano

się  do  tradycji  przekazywania  panu młodemu panny młodej  przez  jej  ojca.  W ślubie

humanistycznym nie  mówi  się  jednak  o „oddawaniu”,  a  (ewentualnie)  „zawierzaniu”,

gdyż  rodzic  nie  posiada  swojego  dziecka  na własność,  a  „Pan  Młody4 nie  jest

tu po to by tej własności żądać”.

Jedną z ciekawszych części scenariusza jest przemowa o parze młodej wygłaszana

najczęściej  przez  przyjaciela  lub  przyjaciółkę  pary  młodej.  Czasem  jest  to  historia

poznania się tej pary, innym razem refleksje mówcy na temat nich i ich związku. Taki

tekst może zostać przygotowany wcześniej i omówiony z parą młodą tak, by cała jego

treść  znalazła  się  w scenariuszu.  Tak  też  stało  się  z  następującą  przemową:  „X i  Y

poprosili  mnie,  żebym  wam  opowiedział  krótką  historię  o  tym,  jak  to wszystko  się

potoczyło.  I  szczerze  mówiąc  nawet  w Hollywood  nie  mogli  wymyślić  lepszego

scenariusza. Od dziewczyny trudnej do zdobycia aż do chwytającego za serce romantyka

4 Nawiązując do opisywanej  tradycji  w cytowanym tutaj  scenariuszu nie pojawiła się  wersja,  w której
to „Panna Młoda nie jest tu po to, by tej własności żądać”.
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z  różą,  ta historia  obejmuje  wszystko”.  Zaprezentowany  tutaj  fragment  jest  jedynie

wstępem do dość  długiej  wypowiedzi.  W związku z  tym,  że  ta  część  zależy jedynie

od pary młodej lub ich przyjaciół jego występowanie i długość bardzo się różni. Taki tekst

może być również nikomu nieznany aż do momentu jego wygłoszenia. Wypowiedź jest

wtedy  uwzględniona  w  scenariuszu,  ale treść,  czasem  wypowiadana  również

spontanicznie,  nie  znajduje  się  w  tym  dokumencie.  Z  tego  też  powodu  nie  miałam

możliwości przeanalizowania tego rodzaju przemów. 

Ceremonie symboliczne mają dopełnić humanistyczny charakter ślubu. Jak i cała

uroczystość,  tak  i  one  skupiają  swoją  uwagę  na  głównych  bohaterach  wydarzenia.

Ceremonia  wiązania  dłoni  była  wstępem  do  wypowiedzenia  przysiąg.  Podkreślała

powagę momentu przyrzekania sobie czegoś i idącymi za tym konsekwencjami: „X i Y

w tym kręgu miłości i życia to są dłonie, które będą okazywać Ci miłość i dbać o Ciebie

przez lata, w życiu pełnym szczęścia. Te dłonie otrą łzy z Twoich oczu, łzy smutku lub łzy

szczęścia. To dłonie, które Cię poprowadzą i wspomogą w życiowej podroży; te dłonie,

wesprą Cię i pocieszą i będą świętować z Tobą wszystkie osiągnięcia”. Z kolei ceremonia

światła lub inaczej nazywana ceremonią świec uwypukla ślub rozumiany jako połączenie

dwóch  odrębnych  jednostek,  które  pochodzą  z  dwóch  różnych  rodzin.  Polega  ona

na zapaleniu przez rodziców pary młodej dwóch świeczek, które następnie są podane ich

dzieciom.  Dzięki  tym  dwóm niewielkim świeczkom para  młoda  może  zapalić  swoją

wspólną, dużą świecę. Analogiczny przekaz można dostrzec w ceremonii  mleka i wina,

podczas której zamiast świec łączą się dwie różne ciecze,  które po zlaniu do jednego

naczynia tworzą nową, w innym już wspólnym kolorze. Innym sposobem jest wsypanie

do pojemnika ziemi i piasku. W tym przypadku para młoda powinna wykorzystać ziemię

z miejsca,  z którego pochodzi.  Efekt jest  nieco inny niż w przypadku mleka i  wina –

w szklanym naczyniu powinno być widać różnice między ziemią a piaskiem, zaś mleko

i wino łączą się w jedną spójną ciecz. W sensie metaforycznym można dopatrywać się

wręcz różnego rozumienia małżeństwa – jako absolutnej jedności lub dwóch osób, które

zdecydowały się na bycie razem. Rytuał „Cieszenia się z Tego, Co Mamy” ma zaś na celu

wydobycie  pozytywnych emocji  z  szybko przebiegającego życia.  Polega  na  zapisaniu

na kartce  przez  wszystkich  uczestników  ceremonii  momentów  z  ostatniego  czasu,

które sprawiły im radość. Niektóre z nich są później odczytywane, a wszystkie zbierane

przez parę młodą i przechowywane jako symbol, zbiór pozytywnej energii i nastawienia

do świata  oraz codziennych  wydarzeń.  Ceremonia  łamania  chleba  ogranicza  się  tylko
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do pary młodej, która łamiąc chleb, podaje go sobie nawzajem na znak jedności. Ostatnią

z  poznanych  przeze  mnie  ze scenariuszy  ceremonii  symbolicznych  jest  sadzenie

przez parę  młodą  drzewa,  jako symbol  trwałości  związku  (w nawiązaniu  do  mitologii

greckiej). 

W  przemowie  o  małżeństwie  przedstawiane  jest  ono  z  punktu  widzenia

humanizmu. Celebrant lub celebrantka mówi, że  małżeństwo nie rozpoczyna się w dniu

ślubu, ale dużo wcześniej. Sam ślub jest jedynie etapem, a nie początkiem związku. Nikt

zatem nie może poślubić sobie pary młodej (np. Kościół, państwo). Mogą to zrobić tylko

oni sami poprzez obustronne przysięgi wypowiedziane na głos przed osobami dla nich

ważnymi (rodzina, przyjaciele, znaczący inni). Małżeństwo jest społecznym, fizycznym,

materialnym i emocjonalnym połączeniem dwóch  jednostek. Zaś każdy z nowożeńców

jest tą wolną jednostką,  a jej  indywidualizm musi  pozostać ważny dla  obojga,  co jest

wyrazem  wzajemnego  szacunku.  Osoba  przeprowadzająca  przez ceremonię  zaznacza,

że pomimo  trudności  i  problemów,  które  z  pewnością  nastąpią,  para  młoda  powinna

pamiętać  o wspólnym  celu,  o  sobie  jako  parze  złączonej  dobrowolnie  złożonymi

przesięgami. „Każde z was wnosi w ten związek bagaż osobistych doświadczeń. Waga

tych doświadczeń,  świadomość różnic między ludźmi,  nadzieja,  zrozumienie i  miłość,

docierać  będzie  do  was  zapewne na  kolejnych  etapach  wspólnego  życia.  Żadne  inne

związki ludzkie nie są bardziej istotne i żadne inne przysięgi nie są ważniejsze niż te,

które  zamierzacie  stworzyć”  -  takimi  przykładowymi  słowami  mistrz  lub mistrzyni

ceremonii może wprowadzić parę młodą do ich nowej roli małżonków, choć nie nowej

roli partnera lub partnerki. W jednym scenariuszu pojawia się adnotacja, że w trakcie tego

przemówienia puszczany jest pokaz slajdów, który je ilustruje. 

Czytanie  tekstów  literackich,  śpiew,  deklamowanie  własnej  poezji  to  kilka

ze sposobów na czynne  uczestnictwo  bliskich  pary  młodej.  Trudno  pisać  tu  o  regule,

ponieważ  możliwości  na takie  zaangażowanie  jest  dość  wiele.  Czasem w scenariuszu

wykorzystywanych jest  kilka  z  nich,  czasem żadne.  Zarówno chęć  włączenia  rodziny

lub przyjaciół  do  ceremonii  ślubnej  jak  i  dobór  fragmentów  powieści,  wierszy,

przypowieści czy innych zazwyczaj wypływa od narzeczonych. Prawdopodobnie można

również  wyróżnić  teksty,  które  stosunkowo  często  wykorzystuje  się  do zilustrowania

uczucia  łączącego  narzeczonych.  Jednym  z  nich  jest  wiersz  Konstantego  Ildefonsa

Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”: „Powiedz mi, jak mnie kochasz. / Powiem. / Więc? /

Kocham  cię  w  słońcu.  I przy blasku  świec.  Kocham  cię  w  kapeluszu  i  w  berecie.
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W wielkim  wietrze  na szosie  i na koncercie.  /  W bzach  i  w  brzozach,  i  w  malinach,

i w klonach. I  gdy śpisz.  I  gdy pracujesz skupiona.  /  I  gdy jajko roztłukujesz ładnie -

nawet  wtedy,  gdy  ci  łyżka  spadnie.  (...)”.  Ten element  scenariusza  to,  jak  już

wspomniałam, sposób na zaangażowanie bliskich, ale również na przedstawienie swojej

definicji  miłości,  małżeństwa,  partnerstwa  czy czegokolwiek,  co  para  młoda  chce

zaznaczyć podczas swojego ślubu. Tak jak każda z części scenariusza, tak i ta powyższa,

przedstawia  parę  młodą  jako  głównych  bohaterów,  a zarazem  twórców  swojego

wizerunku i całej ceremonii. 

Najważniejszym  momentem  podczas  ceremonii  ślubnej  jest  wypowiedzenie

przysięgi  małżeńskiej.  Celebranci  uważają  ten  fragment  jako  najistotniejszy

do samodzielnego  ułożenia.  Nie  zawsze  tak  się  dzieje.  Celebranci  posiadają  kilka

przykładowych przysiąg, które są ewentualnie w takich sytuacjach wykorzystywane. Para

młoda może jednak napisać ten tekst sama. W zdecydowanej większości są to kwestie

zaplanowane wcześniej, choć ich treści nie zawsze zawiera się w scenariuszu. Z tego też

powodu  analizując  scenariusze  mogę  wnioskować  jedynie  na podstawie  wybranych

przysiąg. Pary, które udostępniały mi scenariusze swoich ślubów, często nie zgadzały się

na dołączenie przysiąg, uważając je za zbyt osobistą rzecz, którą nie chciały się dzielić.

Dotyczyło to zwłaszcza tych tekstów, na których napisanie para poświęciła dużo czasu,

a wersja  końcowa  stanowiła  istotę  (w  ich  odczuciu)  miłości  i  ich  związku  wyrażoną

w bardzo intymnych dla nich słowach. W rozdziale będącym podsumowaniem analizy

wywiadów poświęcam więcej miejsca niezwykle interesującemu procesowi definiowania

małżeństwa właśnie podczas układania wspólnej przysięgi. Zdarzało się jednak również

tak, że narzeczeni nie znali przed ślubem swoich przysiąg, a każde z nich miało swoją

wersję,  którą  partner  lub  partnerka  poznawali  podczas  jej  wypowiadania,  czego sama

byłam świadkiem w trakcie jednego ze ślubów, w którym uczestniczyłam oraz oglądałam

na  filmie  przekazanym  mi  przez  inne  małżeństwo.  Przysięgi  wybierane  z  tych

zaproponowanych  przez  celebranta  lub  celebrantkę  przynajmniej  w znaczącej  mierze

nawiązują  do  znanych  powszechnie  przysiąg  z Urzędu  Stanu  Cywilnego  lub Kościoła

katolickiego. Słowami, które zwróciły moją szczególną uwagę są „zawsze”, „na zawsze”,

„do końca”,  „do  śmierci”,  „reszta  życia”,  zawierane  w  większości  znanych

mi przysięgach  humanistycznych,  tak  jak  dzieje  się  to  chociażby w przypadku  wersji

katolickiej: „Ja biorę sobie Ciebie za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość

małżeńską  oraz  to,  że Cię  nie  opuszczę  aż  do  śmierci.  Tak  mi  dopomóż  Panie  Boże
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Wszechmogący w Trójcy  Jedyny  i Wszyscy  Święci”.  Podobne  sformułowanie  można

odnaleźć  w  przysiędze  humanistycznej:  „Ja biorę  Ciebie  za  męża/żonę  mojego

najbliższego  przyjaciela/moją  najbliższą  przyjaciółkę  i  moją  największą  miłość.

W obecności naszych rodzin i przyjaciół składam Ci moje najszczersze przyrzeczenie:

kochać  Cię,  szanować  takim,  jakim/jaką  jesteś  i  jakim/jaką  się  przy  mnie  staniesz  -

zawsze  widzieć Cię jako równego/równą sobie  i  dbać  o Twój rozwój  tak jak o swój

własny.  Obiecuję:  troszczyć  się  o Ciebie  w  zdrowiu  i  chorobie,  dzielić  z  Tobą  moje

radości  i sukcesy  oraz wspierać  Cię  w trudnych  chwilach.  Zawsze  będę  przy  Tobie

w naszej wspólnej podróży przez życie, aż nas śmierć rozłączy”. Różnicą między tymi

przysięgami  jest  nie  tylko  ich  długość,  która w przypadku  ceremonii  humanistycznej

może  się  różnić  i  być  zdecydowanie  krótsza  (ale i dłuższa)  niż te tutaj  cytowane.

Zazwyczaj zawierają one w sobie elementy precyzujące chociaż trochę, jak para młoda

wyobraża  sobie  swój  związek  jako  małżeństwo,  które  ma  być  wyrazem  wzajemnej

miłości,  ale  również  przyjaźni,  która  nie  pojawia  się  ani  w  przysiędze  kościelnej,

ani państwowej:  „Świadomy/świadoma  praw  i  obowiązków  wynikających  z założenia

rodziny,  uroczyście  oświadczam, że  wstępuję w związek małżeński  z  X i przyrzekam,

że uczynię  wszystko,  aby nasze  małżeństwo  było  zgodne,  szczęśliwe  i  trwałe”,  która

bardziej niż na przyjaźń kładzie nacisk na powstającą nową komórkę społeczną – rodzinę.

Pojawia się ona również w przysięgach humanistycznych, ale raczej jako bliska dla pary

młodej społeczność: „Dziś, przy wszystkich tu zebranych, chcę potwierdzić moją decyzję,

aby  spędzić  z  Tobą  resztę  życia.  To  mój  sposób  powiedzenia  Ci,  że  nasze  wspólne

doświadczenia były tak dobre, że chcę iść z Tobą dalej. Przed tą ceremonią byłeś/byłaś

moim/moją  przyjacielem/przyjaciółką  i  miłością,  a  od  dzisiaj  staniesz  się  mi  jeszcze

bliższy/bliższa. Obiecuję dbać o Ciebie z czułością i wspierać Cię, gdy będzie Ci trudno.

Obiecuję szanować Twoją wolność, przestrzeń i prawo do własnych dążeń, a jednocześnie

robić wszystko abyśmy kroczyli  razem, w tym samym kierunku. Daję ci  tę obrączkę,

jako symbol,  abyś  pamiętał/pamiętała,  że  będę  Cię  kochała/kochał  w  każdym  czasie,

w każdym miejscu  i  w  każdej  sytuacji,  na  zawsze”.  Podkreślana  w  obu  przykładach

przyjaźń  to  również  przyrzeczenie  do poszanowania  odrębności  partnera/partnerki,

jego/jej indywidualności i wolności. Przyszłe życie małżonków ma być drogą wspólną,

w jednym  kierunku,  a jednocześnie  w  różnych,  które  zakładają  samodzielny  rozwój.

Te przysięgi  ukazują  małżeństwo  jako  wspólnotę,  w  której  znajduje  się  miejsce
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na indywidualne jednostki, czego przysięgi kościelna i państwowa nie zaprzeczają, ale też

nie uwypuklają.

Gdy wymiana obrączek nie odbywa się podczas składania przysięgi małżeńskiej,

towarzyszą jej inne słowa: „Od tysięcy lat obrączki były symbolem przysięgi wiążącej

zakochanych. Z racji swojego kolistego kształtu, braku początku i końca są symbolem

wieczności i nieskończoności uczuć.  Niechaj te dwie obrączki przypominają, że miłość

ma zarówno ciało, jak i duszę, teraźniejszość, jak i przeszłość, i że choć czasem zdarzają

się trudne chwile, miłość jednak pozostaje kręgiem radości, wspaniałości i zachwytu”.

Osobna  przysięga  sprawia,  że przedmiot,  jakim  jest  obrączka,  nabiera  dodatkowej

wartości,  symbolicznego  znaczenia.  Jednocześnie  nawiązuje  do  ogromnej  siły  –

tysiącletniej  tradycji.  Choć  scenariusz  ślubu  humanistycznego  może  być  całkowicie

wymyślony przez  parę  młodą,  te  odniesienia  do  tradycji  są  podczas  niego  niezwykle

istotne.  Ceremonie  humanistyczne  mają  być  bowiem  zanurzone  w kulturze,  danej

społeczności,  a  zatem  też  tradycji.  Nie  tylko  poczucie  indywidualnych,  osobistych

czy wręcz  intymnych  słów  nadają  temu  ślubowi  ważności.  Historia,  wiele  lat

powtarzanych rytuałów są mocą, bez której ślub nie miałby takiej wartości (a może nawet

ważności?). Nie bez przyczyny bowiem już w pierwszej linijce opisu (zaproponowanego

przez  Polskie  Stowarzyszenie  Racjonalistów),  czym  są  ceremonie  humanistyczne,

pojawiają się rytuały przejścia, jako kulturowa właściwość człowieka. 

Ogłoszenie  zawarcia  małżeństwa   łączy  się  z  podpisaniem  aktu  małżeństwa,

który w ślubach humanistycznych również  występuje,  choć  ma charakter  symboliczny.

Dokument zawiera informację, kto wziął ślub, kiedy oraz gdzie. Podpisy na nim składa

para młoda, celebrant lub celebrantka oraz świadkowie, których zazwyczaj jest dwóch.

Zdarza się również tak, że o świadkowanie proszeni są wszyscy goście i wtedy wszyscy

składają swoje podpisy na akcie zaślubin.

Zakończeniem  ceremonii  może  stać  się  podziękowanie  rodzicom

i/lub przyjaciołom,  np. tym,  którzy  pomogli  w  organizacji  ślubu.  Jeden  ze  ślubów

uwieńczyła przypowieść o pochodzeniu człowieka, który w pewnym momencie zaczyna

żyć samodzielnie, ale nie zapomina o swoim pochodzeniu, rodzinie, która go wychowała,

co po raz kolejny podkreśla powiązanie ze swoimi korzeniami, zanurzenie w społeczności

i  kulturze.  Pomimo  skupienia  całej  ceremonii  na parze  młodej,  jako  indywidualnych

jednostkach,  to  nie  może się  ona  obejść  bez  kulturowego umiejscowienia.  To kultura
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bowiem pozwala na zindywidualizowanie się jednostek, a one same bez niej (tak jak bez

innych ludzi) nie mogą istnieć. 

Celebranci, jak piszę o tym również w kolejnych rozdziałach, mają bardzo duże

znaczenie  podczas  konstruowania  scenariuszy.  Każdy  z  nich  ma  swoje  wzorce,

które przesyłane  do  pary  młodej  są  przez  nią  ewentualnie  modyfikowane.  Zmianom

podlega  kolejność  (niezbyt  często)  poszczególnych  części,  wybór  lub  rezygnacja

z ceremonii symbolicznych, fragmentów literackich i przysięga małżeńska, ale zazwyczaj

już  nie  ta,  która towarzyszy wymianie  obrączek  (jeżeli  zostaje  włączona).  Nie  trudno

rozpoznać, który scenariusz, pochodzi od którego celebranta. Każdy z nich w ciągu tych

kilku  lat  od wprowadzenia  ceremonii  humanistycznych  do Polski  wypracował  sobie

swoje  scenariusze  wzorcowe (jak i proponowane ceremonie  symboliczne).  Pary młode

zazwyczaj  wybierają  to,  co  zostanie  im  zaproponowane,  czasem  jedną  z kilku

możliwości. Ogólna struktura ślubu pozostaje zatem raczej niezmienna.
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„Wyraz tęsknoty za ładem i harmonią”? Analiza wizualna ślubów

humanistycznych.

Zanim  przejdę  do  analizy  wywiadów,  chciałabym  uzupełnić  opisany

(czy to w scenariuszach,  czy w prasie)  obraz  ślubów  o  element  wizualny.  Poniższe

konkluzje  wypływają  zarówno  z moich  obserwacji  i  fotografii  wykonanych  podczas

uczestniczenia  w  trzech  ślubach  humanistycznych,  jak i nadesłanych  przez  badanych

lub znalezionych w Internecie.  Przy pomocy programu QDA Miner  (więcej  o procesie

analizy w rozdziale  Metodologia)  przeanalizowałam 231 zdjęć zgodnie z  szesnastoma

kodami (patrz Aneks). Fotografie pochodziły ze ślubów w liczbie od dwudziestu czterech

do trzydziestu dziewięciu (część ze zdjęć trudno zidentyfikować i dopasować do jednej

uroczystości),  a na zilustrowanie jednej  ceremonii  przypadło od jednego do trzydziestu

dziewięciu zdjęć.  Ich głębsza analiza doprowadziła  mnie do ogólnego wniosku o dość

dużym podobieństwie między wszystkimi badanymi ślubami. 

Charakteryzując powyższe zdanie nieco dokładniej z wizualnego punktu widzenia

ślub  można podzielić  na  kilka  elementów.  Jako pierwszy wyróżniłabym ubrania  pary

młodej, które w zdecydowanej większości przypominają, a właściwie stanowią tradycyjne

stroje  ślubne.  Poprzez  taką  garderobę  rozumiem suknię  ślubną  –  w  jasnym  kolorze,

najczęściej  w odcieniach  bieli,  choć  o dość  zróżnicowanym  kroju  oraz  garnitur

w ciemnym kolorze – zazwyczaj czarny, granatowy lub szary. Nietradycyjne stroje ślubne

nie  są  ubraniami  codziennymi  (wyjątkiem jest  pan  młody podczas  ślubu rowerowego

w stroju kolarskim). Od tradycyjnych strojów ślubnych różnią je kolor, krój i/lub materiał,

choć nadal je przypominają i do nich nawiązują. Wszyscy goście ubrani byli elegancko.
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Zdjęcie nr 1, źródło: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-

9/1530430_10151933914053985_1309089499_n.jpg, dostęp: 20.03.2014.

Ze względu na to, że śluby odbywają się zazwyczaj w ciepłych miesiącach roku

(a może właśnie dlatego), wybór miejsca na ceremonię prawie zawsze pada na przestrzeń

poza  budynkiem.  Wśród  nich  wyróżnić  można  park,  ogród  czy  łąkę.  Te  obszary

zlokalizowane są np. bezpośrednio obok sali weselnej, w parkach lub ogrodach miejskich

czy przydomowym  ogródku  któregoś  z państwa  młodych.  Bliskość  jakiegoś  akwenu

wodnego (morze, jezioro, staw) jest często dodatkową wartością.

Zdjęcie nr 2, źródło: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-

9/155734_1582665280146_3077236_n.jpg, dostęp: 20.03.2014.
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Przestrzenie  wewnątrz  budynków rozpoznane  przez  mnie  na  zdjęciach  to  sala

weselna,  kościół  (więcej  o  tym przypadku w rozdziale  Analiza wywiadów),  muzeum,

hotel,  pałac  (muzeum) i  kino.  Żadne  z  tych  miejsc  nie  jest  przypadkowe.  W pewien

sposób jest powiązane z parą młodą, o czym więcej w kolejnym rozdziale. 

Przedmiotem pojawiającym się podczas większości ślubów jest  stół.  Pełni rolę

ozdoby -  zazwyczaj znajduje się na nim obrus, czasem kwiaty i/lub przedmioty potrzebne

do przeprowadzenia  ceremonii  (np. ceremonii  piasku  lub  świec)  oraz  certyfikat  ślubu

podpisywany  przy  tym  stole  tuż  po  zakończeniu  uroczystości.  Stół  usytuowany  jest

podobnie jak ołtarz w kościele lub stół w Urzędzie Stanu Cywilnego – odgradza osobę

prowadzącą ceremonię od pary młodej lub znajduje się obok pary młodej i celebranta lub

celebrantki – wtedy łączy się to z brakiem innych przedmiotów oddzielających tę parę

od celebranta.  Pomimo,  że  w  istocie  swojego  słowa  celebranci  są  raczej  mistrzami

ceremonii, osobami, które pomagają przejść przez ślub i sami odżegnują się od pełnienia

roli księdza czy urzędnika, to w sensie przestrzennym zajmują ich miejsce. 

Zdjęcie nr 3, źródło: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-

9/405564_3863089409324_82684733_n.jpg, dostęp 20.03.2014.

Funkcję  elementów  dekoracyjnych  pełnią  przede  wszystkim  kwiaty.  Zarówno

jako naturalny  fragment  ogrodu,  jak  i  dodatkowa  ozdoba,  co  można  dostrzec

na poniższym zdjęciu. Rzadko spotykane są ozdoby „nienaturalne”. Fotografie ilustrujące

jedną z ceremonii ukazywały balony trzymane przez każdego z gości, które po ślubie
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zostały  puszczone  w powietrze.  Stanowiło  to  jeden  z  nielicznych  przykładów

„sztucznych” elementów.  

Zdjęcie nr 4, źródło: https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-

9/182317_4350521954833_1464291663_n.jpg, dostęp 20.03.2014.

Nie spotkałam się również z przypadkiem, w którym panna młoda nie trzymałaby

w dłoniach  wiązanki  lub  chociaż  jednego  kwiatka,  jak  dzieje  się  to  podczas  innych

ślubów. Ponadto często pojawia się pergola, altanka lub trejaż, które ozdobione kwiatami

pełnią rolę specjalnego miejsca przeznaczonego dla pary młodej. Nie da się ukryć tutaj

skojarzeń z amerykańskimi komediami romantycznymi. 

Krzesła stanowią ostatni ze wspólnych dla ślubów komponent. Miejsca siedzące

można  wyróżnić  trzy:  dla  pary  młodej,  dla  świadków  oraz  gości.  Narzeczeni  siedzą

przed stołem,  tyłem do gości.  Gdy stół  usytuowany jest  z  boku,  para  młoda  siedząca

na krzesłach jest skierowana do gości i bokiem do celebranta lub celebrantki. W sytuacji,

w której  siedzenia  jednak  nie  występują,  para  młoda  stoi  naprzeciwko  mistrza

lub mistrzyni  ceremonii,  a  tyłem  do  gości.  Krzesła  dla świadków  pojawiły  się

na analizowanych zdjęciach jedynie pięciokrotnie – umiejscowione za siedziskami pary

młodej.  Goście  stoją  jedynie  w wyjątkowych  sytuacjach.  Krzesła  dla  nich  zazwyczaj

usytuowane są za parą młodą, po jej obu stronach. Pomiędzy gośćmi, pośrodku znajduje

się „wejście” dla pary młodej.
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Zdjęcie nr 5, źródło: wykonanie własne.

Powyższa analiza przywodzi na myśl topos arkadyjski. Arkadia definiowana jest

jako  „wyidealizowana  kraina  spokoju,  ładu  i  wiecznej  wiosny,  zamieszkana

przez prostych  pasterzy  żyjących  w  harmonii  z  naturą;  świat  Arkadii  jest  jednym

z przejawów  manifestującej  się  różnorodnie  w  literaturze  europejskiej  (…)  ucieczki

od konfliktów,  jakie  stwarzają  rozwój  cywilizacji,  komplikacje  stosunków

międzyludzkich i naturalne braki egzystencji“ [Głowiński; Sławiński. 2005: 44]. Z jednej

strony  analizowane  ceremonie  przypominają  śluby  prezentowane  w  filmach

amerykańskich  – umiejscowienie  krzeseł  dla  gości  po  dwóch stronach za  parą  młodą

z przejściem  dla  niej  pomiędzy  gośćmi,  obecność  pergoli,  wielu  kwiatów.  Jednak

rozmieszczenie mebli może wiązać się również z odwołaniem do kościoła lub Urzędu

Stanu  Cywilnego.  Powstaje  również  pewne wrażenie,  że  estetyka  ślubów

humanistycznych na prezentowanych zdjęciach nie różni się bardzo od estetyki innych

ślubów,  na  co  wskazuje  ubiór  państwa  młodych  i gości  oraz  ogólne  rozplanowanie

przestrzeni.  W  tym  też  sensie  można  mówić  o toposie,  który  „jest  przedstawieniem

uogólnionym, wyrażającym jakąś wizję  i  ocenę świata,  jest  więc tematem i motywem

w pewien sposób skomentowanym“ [Głowiński; Sławiński. 2005: 584], to powtarzająca

się estetyka, pokazująca, jaki ślub jest „ładny”, „przyjemny”, „pełen spokoju”.  Jedyną

wizualną  różnicą,  która  podkreśla  odrębność  ślubów humanistycznych  to  miejsce  ich

organizowania  –  ogród  (w wywiadach  pojawia  się  również  m.in.  las,  pole,  ogród

botaniczny),  przestrzeń  zielona  dodatkowo  udekorowana  kwiatami.  Tu  zatem  można
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doszukiwać  się  nawiązania  do toposu arkadyjskiego,  jako „wyrazu  tęsknoty za  ładem

i harmonią  opartą  na  prawach  natury“ [Głowiński;  Sławiński.  2005:  44].   Warto

z pewnością  zauważyć,  że  wspomniane  „prawa  natury”  są  też  rozumiane  kulturowo.

„Naturalny ład i harmonia” są umiejscowione w kulturze, a to jak się je wyobraża, jest

przez  kulturę  warunkowane.  Nie powinny  zatem  dziwić  zapewnienia  o  takich

„naturalnych” intencjach połączone z suknią ślubną, garniturem, eleganckimi strojami,

kwiatami ciętymi,  w doniczkach, udekorowanych siedzeniach dla gości,  stół  pomiędzy

celebrantem a parą młodą czy certyfikat ślubu. Arkadia jest tu toposem, wyrazem pewnej

estetyki, a nie jej dokładnym odzwierciedleniem. Trudno jest mi dokładnie określić, jakie

inspiracje do takiego wizualnego przedstawienia miały badane przeze mnie pary młode.

Nie udało  mi  się  dojść  do  nich  podczas  przeprowadzanych  przeze  mnie  wywiadów.

Muzeum Etnograficzne w Krakowie realizujące kilkuletni projekt badawczy „Wesela 21”

[Muzeum  Etnograficzne  w  Krakowie],  skupia  się  co prawda  na  weselach  na terenie

Małopolski, a w swojej próbie nie ma par, które zdecydowały się na ślub humanistyczny.

Pomimo  tego  ze względu  na  podobieństwo  (w  pewnym  sensie)  wszystkich  ślubów

do siebie,  na co wskazywała  również  koordynatorka  tego  badania,  posłużę  się

fragmentem z jednego wywiadu z „Wesel 21” użyczonego mi przez Muzeum, w którym

panna młoda opisuje źródła pomysłów na zaplanowanie swojego ślubu i wesela: „Moje

wizje  były  bardzo  romantyczne  i filmowe,  oczywiście…  (…)  Już jakby  po fakcie,

zupełnie przypadkiem, ale to nie była inspiracja, tylko widziałam coś takiego w  serialu

<<Dom nad rozlewiskiem>>,  to  było  całkiem niedawno,  kiedy on był,  (…) tam była

właśnie  scena  ślubu,  w  zasadzie  wesela  (...)  w ogrodzie  przed  domem,  w sadzie,

na trawie, przy stołach takich, i to jest takie fajne. (...) Takie coś mnie się bardzo podoba”

[kod wywiadu nieznany]. Inna rozmówczyni tego samego badania opowiadając o ślubie

siostry wspomina, że „przez jakiś czas pracowały(śmy) w Stanach, i (my lubimy) [lubią]

też  takie  amerykańskie  wesela”  [W_EL_AKMG],  już bezpośrednio  odwołując  się

do Stanów Zjednoczonych.  

Sądzę zatem, że wizualna strona nie jest cechą wyróżniającą ślub humanistyczny

od pozostałych.  Pomimo,  że  jako  jedyny odbywa  się  właśnie  w  takich,  a  nie  innych

miejscach  (nie w  kościele  lub  urzędzie  oraz  zazwyczaj  nie  w  pomieszczeniach

zamkniętych),  to  wesela  następujące  po  każdym ślubie  chętnie  są  kreowane  w takiej

estetyce  nie  tylko  przez humanistycznych  narzeczonych.  Podobne  spostrzeżenia  miał

badany (już w moich badaniach) zajmujący się fotografią rytuałów przejścia: „te płatki
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róż się zdarzają i na ślubie cywilnym, i na kościelnym. Jak najbardziej. Ludzie wychodzą

z urzędu stanu cywilnego (…) i strzelają takie tuby z płatkami. Wychodzą z kościoła – tak

samo.  Albo wychodzą z  kościoła i dzieci sypią przed państwem, przed młodymi płatki

róż. Myślę, że to są takie uniwersalne rzeczy” [M17]. 

Warto również podkreślić, że choć analizowane zdjęcia pochodzą z co najmniej

dwudziestu  czterech  ślubów,  co  stanowi  dość  znaczną  część  wszystkich  ślubów

humanistycznych, to jednak nie są to wszystkie ceremonie. Nieodpowiednim jest zatem

określanie  ich  na  podstawie  powyższego  wycinka  dobranego  celowo,  a  nie  losowo

(dodatkowo  z  nierówną  reprezentacją  każdego  ze ślubów).  Są  to  zdjęcia,  na  których

publikację w Internecie lub analizę badaczki  zgodzili  się  badani.  Nie znalazły się  tam

fotografie,  zapożyczając  sformułowanie  z  metod  ilościowych,  non-responsów.  Tylko

osoby,  które  chciały  rozmawiać  o swoim  ślubie,  pokazały,  jak  on  wyglądał.  Trudno

jednoznacznie  przesądzać,  jak  mogły  prezentować  się  pozostałe  ceremonie.  W  tym

względzie  opieram  się  na wypowiedziach  celebrantów,  które  omawiam  w  kolejnym

rozdziale. Pora zatem oddać głos badanym.
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Analiza wywiadów

Nie  ukrywam,  że  część  badania,  którą  poświęciłam  rozmowom  z  celebrantami

i celebrantką,  narzeczonymi,  małżeństwami,  organizatorką ślubów (która sama nazywa

się  jednak  wedding  plannerką),  fotografem  i  badaczką  wesel,  stała  się  dla  mnie

poznawczo  najciekawsza.  Nie  jest  to może  wrażenie  zaskakujące,  ale  pomimo  tego

chciałabym podkreślić ten fakt. Dla badacza lub badaczki bezpośredni kontakt z badanym

chyba  zazwyczaj  jest  istotą  jego/jej  pracy,  a przynajmniej  dzieje  się  tak  w  moim

przypadku. Oczywiście terenem badawczym jest również biblioteka, Internet czy biurko

zasypane  stosem fotografii  lub  gazet,  ale  w moim odczuciu  nie  zastąpią  (choć  mogą

świetnie  uzupełnić)  one  wywiadu pogłębionego.  Przeprowadzone 22 rozmowy łącznie

z 30 osobami (patrz Aneks) pozwoliły na zdobycie ogromnego materiału badawczego,

który chciałabym  w  niniejszym  rozdziale  uporządkować  i zaprezentować.  Tak  też

tłumaczę podział tej części na kolejne dziesięć, dzięki którym przedstawię całą złożoność

ślubów humanistycznych, którą byłam w stanie odkryć właśnie na podstawie wywiadów,

by  w  kolejnych,  zamykających  tę pracę  rozdziałach  domknąć  ten temat,  uzupełniając

i porównując z wcześniej opisanymi analizami.

Narzeczeni

O osobach decydujących na taki ślub można mówić z kilku stron: jak widzą je celebranci,

jak przedstawiają się one same oraz kto w ich opinii mógłby być zainteresowany taką

ceremonią. 

Celebranci  przede  wszystkim  wyróżniają  trzy  grupy:  pary  międzynarodowe

(osoba z Polski oraz z innego kraju), ateistów i agnostyków oraz pary homoseksualne.

Towarzyszy temu dość długa lista ich cech charakteru, choć tak naprawdę krążąca wokół

kilku  najważniejszych.  Przede  wszystkim narzeczeni  „są  troszeczkę  bardziej  otwarci”

[K1]  i posiadają  „jakby  troszkę  większą  niż  u  przeciętnego  człowieka wrażliwość

na kwestie  związane  z  przeżywaniem jakichś  emocji”  [M5],  a  jednocześnie  często  są

„bardzo klasyczni i bardzo tradycyjni tak naprawdę” [K1]. Otwartość ma być tu cechą,

która motywuje pary do zawarcia ślubu „innego” niż te znane na co dzień – nie tylko

w sensie miejsca, ale również formy, „łączy je to, że mają jakieś takie niekonwencjonalne
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potrzeby czy oczekiwanie jeżeli chodzi o całą ceremonię” [M4]. Ta „inność”, co ciekawe,

jest  właściwie  zawsze  podkreślana  zarówno  przez  celebrantów,  jak  i małżeństwa

humanistyczne.  Odróżnianie  się  od tradycyjnych ceremonii  było  jedną z  ważniejszych

motywacji  (o czym więcej  w kolejnych częściach)  do wyboru ślubu humanistycznego.

Jednocześnie to, co „inne” może zostać uznane również za „tradycyjne”. 

Ceremonie humanistyczne jako areligijne stają się wyborem także par wierzących:

„Zdarzają się pary wierzące w różne religie. Zdarzają się też pary po prostu katolików,

co jest takie zastanawiające, że wolną mieć ślub humanistyczny, chociaż są katolikami,

tak? Jakby wpisują się najlepiej w tą tradycję, jaka jest tutaj nadal dosyć konserwatywnie

przestrzegana w wielu jakby strukturach społecznych naszego kraju” [M7]. Jednocześnie

nie spotyka się par głęboko zaangażowanych w różne religie, a raczej pary wśród których

jedna osoba jest wierząca, a druga nie. Inny celebrant zaznacza jednak, że „większość par

(...)  jest  łagodnie  mówiąc  agnostyczna.  Są  to  rzeczywiście  albo  zdeklarowani  ateiści,

ludzie kompletnie niewierzący, albo właśnie agnostycy, którzy mają do religii stosunek

negatywny. (…) W coś tam wierzą, może wierzą, że tak albo siak, że nie są do końca

przekonani, natomiast mają negatywny stosunek do instytucji jako taki” [M5] i to chyba

ta ostatnia kwestia przeważa i decyduje o wyborze ślubu humanistycznego przez osoby

religijne.  Jednocześnie  światopoglądowo  pary  niekoniecznie  są  związane  z  ruchem

racjonalistycznym, co nie stanowi problemu dla celebrantów dopóki, dopóty „akceptują

[one]  ten  minimalny  katalog”  [M4],  do którego  zalicza  się  chociażby  dekalog

humanistyczny.  Jak  określił  to inny  celebrant,  te pary  „w takim  ujęciu  troszkę

wschodnioreligijnym  chcą  stworzyć  jedność  ze światem.  Czyli  ta  ich  duchowość

niereligijna,  ale jednak  bardzo  silna  duchowość  gdzieś  tam  się  w  ich  zachowaniu

czy sposobie  życia  uwydatnia” [M5].  Ten  element  pojawił  się  w  analizie  scenariuszy,

ale również  mocno  wybrzmi  w dalszych  częściach,  w słowach  samych  małżeństw,

które mniej  lub bardziej  bezpośrednio tak się  określają.  Chcąc jedynie zasygnalizować

wątek, który rozwinę w części o Polskim Stowarzyszeniu Racjonalistycznym, nie mogę

pominąć tu niejakiej  rozbieżności,  która zachodzi  pomiędzy deklaracjami o ogromnym

udziale  duchowości  w ceremoniach  a  samym racjonalizmem.  Nie  dziwi  bowiem fakt,

że te  uroczystości  nazywane  są  humanistycznymi,  ale to,  że  koordynowane  są  przez

racjonalistów. Być może wynika to z  innego samookreślenia się tej grupy niż potoczne

rozumienie tego ruchu myślowego na co, jak wspomniałam, zwrócę uwagę później. 
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Wiek  par  młodych  lokuje  się  zazwyczaj  „w  takim  klasycznie  ślubnym” [K1],

co przez innych celebrantów jest precyzowane jako okres między 20 a 40 rokiem życia.

Brak danych statystycznych uniemożliwia weryfikację.

Jedna  z  trzech  wymienionych  na  początku  grup,  czyli  pary  międzynarodowe

niekoniecznie mieszkają w Polsce. Czasem zdarza się tak, że „robią to w Polsce, bo na

przykład  panna  młoda,  to jest  jej  terytorium.  Mieszkają  tam,  więc  przynajmniej  ślub

będzie  tu” [M5],  co  prawdopodobnie  jest  interesującą  kwestią  do  pogłębienia  już

w innych badaniach.

Powyższy obraz narzeczonych stworzony został  przez celebrantów, co wpływa

oczywiście na jego interpretację. Nieco inaczej przedstawiają się same małżeństwa, które

pomimo tego, że podkreślają podobne cechy wymienione wcześniej przez celebrantów,

to kładą  akcent  głównie  na jeden  element  ich  osobowości,  bycia  w  społeczeństwie.

Na pierwszy plan wychodzi przede wszystkim nonkonformizm i otwartość: „te wartości,

które  tam społeczeństwo uważa,  że  są  jedyne,  słuszne,  to  mamy obydwoje tendencję

do tego, żeby je kwestionować. I żeby robić raczej rzeczy po swojemu” [M8]. Deklaracja

innego badanego również zwraca na to uwagę:  „Nie trzymamy się żadnych schematów.

Więc chcieliśmy coś, co odzwierciedla nas” [M11]. Warto wskazać tu na ostatnie zdanie,

bo wybór ślubu humanistycznego nie jest tylko deklaracją odcięcia się od „schematów”

czy „powszechnego  uważania  społeczeństwa”,  ale  przede  wszystkim  możliwością

na wypełnienie  ceremonii  sobą.  Skupienie  na  głównych  bohaterach  staje  się  okazją

do skonstruowania  jej tak,  by ceremonia  stała  się  danymi  bohaterami  –  poprzez  treść,

kolejność, osoby biorące udział czy miejsce. Pokazywała ich życie i osobowość, co nie

raz usłyszałam od badanych:  „(…)  pewne wartości, które tu pokazaliśmy w tym ślubie,

są wspólne  w  nas.  Czyli  tak  naprawdę  my wierzymy (...),  że  człowiek  jest  ważny.

Wartości, zasady tolerancji,  wolności, akceptacji,  innych, to są bardzo ważne w życiu,

jeśli  jest  społeczeństwo” [M12].  Wykształcenie  i działalność  pozazawodowa badanych

małżeństw  wskazuje  na  wysoką  świadomość  siebie  i wyznawanych  wartości,  wśród

których można znaleźć te związane z życiem w społeczeństwie – nie tyle jako sposobem

na  radzenie  sobie,  a raczej  walorem  z  życia  w grupie  lub siłą  oddziaływania

(niekoniecznie  dotyczące  propagandy  lub  innych  potocznie  określanych  negatywnie)

na innych  ludzi.  „Oboje  jesteśmy  psychologami  społecznymi.  Oboje  pracujemy

jako trenerzy.  Pracujemy  też  dużo  z  małymi  dziećmi.  (...)  Teraz  zakładamy  szkołę

demokratyczną we wrześniu” [M16], „Ja jestem psychologiem, więc takie rzeczy ludzkie

36



Śluby humanistyczne – praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. M. Fuszary                Ewa Majdecka

i  właśnie  humanistyczne” [K8],  „Swego  czasu  działałem  w stowarzyszeniu  PSR,

działałem przy serwisie apostazja.pl, także we wszystkich takich ruchach, że tak powiem”

[M6],  „Studiowałam  (...)  pedagogikę  specjalną”  [K2],  „Ja dużo  występuję  publicznie

(…). Prowadzę jakieś szkolenia, wykłady” [K4], „(...) ja nie pracuję tak naprawdę. Jestem

wspinaczem i żyję z tego wspinania. (…) X jest po studiach też, tak jak i ja, ale w chwili

obecnej  nie pracuje  zawodowo,  ale  dla  przyjemności,  a  nie  dla  pieniędzy.  W chwili

obecnej wynieśliśmy się na wieś i zarządzamy stadniną koni, więc no w takim szerokim

pojęciu prowadzimy… ja nie lubię tego słowa, kiepsko brzmi, ale prowadzimy w jakimś

tam sensie alternatywny tryb życia. I pod względem ubioru, jedzenia, sposobu spędzania

wolnego  czasu,  znajomych  i  imprez,  na  które  chodzimy.  (…)  myślę,  że  ja  jestem

idealnym przykładem takiej osoby, dla której to [ślub humanistyczny] jest super oferta,

czyli  osoba,  która  prowadzi  jakieś  tam  aktywne  życie  i  rodzinne,  i społeczne  i jest

zanurzona  w  tym kontekście  społecznym dookoła,  natomiast  jest  osobą  niewierzącą”

[M8] – ten wielogłos badanych nie wyczerpuje oczywiście wszystkich reprezentowanych

przez  nich  zajęć  i  zawodów,  ale  dostrzegam  w  nim  wspomnianą  już  wysoką

samoświadomość oraz działania z ludźmi, które mogą wzmacniać podkreślaną wcześniej

otwartość.  Jednocześnie  badani  w  trakcie  opowiadania  o  sobie,  często  nawiązywali

do tematu  (nie)wiary,  co częściowo  wiązali  z  definiowaniem  ślubu  humanistycznego

między innymi w odniesieniu do ślubu kościelnego, ale również religijnymi rodzinami.

Niektórzy z nich deklarowali głęboką wiarę w przeszłości oraz zaangażowanie w religię

instytucjonalną. Część wspominała o katolickim wychowaniu, a inni o chęci przystąpienia

do  niezarejestrowanego  jeszcze  Kościoła  w formie  buntu  przeciw  Kościołowi

katolickiemu.  Emocje  i  skojarzenia  związane  z dominującym  w  Polsce  Kościołem,

który często  utożsamiany  był  z  religią  instytucjonalną  w ogóle,  zauważyłam

przede wszystkim negatywne.

Ostatnim  z  możliwych  obrazów  małżeństw  humanistycznych  była  odpowiedź

badanych par na pytanie o osoby potencjalnie zainteresowane ślubem humanistycznym.

Niektórzy właściwie od razu  przedstawili  swoją definicję:  „Mieszkańcy dużych miast,

głównie Warszawy bym powiedziała nawet. Otwarci. Nie z Wilanowa. No strzelałabym,

że wykształceni  ludzie,  pewnie  w okolicy  trzydziestki,  nie  młodsi.  Nie  bywający

w kościele  za często.  Pojawiający się  na manifach  i na  paradach równości.  Którzy nie

chcą,  żeby  faszyzm  przeszedł”  [K10].  Inni  nie  podawali  tak  skondensowanych

i konkretnych  odpowiedzi,  ale  krążyli  przede  wszystkim  wokół  niezależności
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światopoglądowej,  współczesnej  wrażliwości,  wolności  czy  wyższego  wykształcenia,

niewyznawania religii, ale też wiary, bo uznali wartości chrześcijańskie za uniwersalne,

zwłaszcza  w sytuacji,  w której  „Kościół  jednak  sobie  trochę  psuje  renomę”  [K9]

oraz nieistotnej w tym kontekście zamożności.

Wcześniejsza  znajomość  ceremonii  humanistycznych  niekoniecznie  musi  mieć

znaczenie przy wyborze takiego ślubu, jak argumentuje to jeden z badanych: „Być może

miało  to  wpływ,  faktycznie,  na  naszą  konkretną  decyzję.  Spotkaliśmy  się

z uroczystościami  humanistycznymi  wcześniej.  Natomiast  znam  bardzo  dużo  osób,

które też  mieszkają  za granicą,  też  podróżują,  a jednak  nie  przyjdzie  im  do  głowy.

Więc na pewno miało to jakiś wpływ, ale czy aż tak duży, trudno mi powiedzieć” [M10].

Mało która para brała wcześniej udział w takiej uroczystości. Część z nich czytała o nich

wcześniej  w prasie (jaki obraz mogli z niej odebrać – o tym w rozdziale o analizie pól

semantycznych)  lub  Internecie.  Inni  rozpoczęli  swoje  planowanie  od  poszukiwania

możliwości na ślub na zewnątrz lub niepewnie zaznaczali, że wiedzieli, jak ich ślub ma

wyglądać, a dopiero potem dowiedzieli się, że nazywa się on humanistyczny: „nie wiem,

czy my wiedzieliśmy, że chcemy zrobić ślub humanistyczny. Czy to nie jest tak, że trochę

wymyśliliśmy  koło  na  nowo”  [K5].  Niektórzy  z nich  byli  gotowi  na  poproszenie

przyjaciela  o  przyjęcie  roli  celebranta,  ale  gdy znaleźli  ofertę  PSRu,  zmienili  zdanie.

Ślubów  na  zewnątrz  poszukiwała  również  organizatorka  ślubów  w obliczu  trudności

z organizacją  ślubów  cywilnych  poza  Urzędem  Stanu  Cywilnego,  by teraz  móc

przekazywać informację o ślubach humanistycznych swoim klientom.

Czasem śluby te bywają utożsamiane ze ślubami par homoseksualnych (reakcja

przyjaciela jednego z narzeczonych na informację o decyzji na ceremonię humanistyczny:

„Czyli  taki  udawany  gejowski  ślub,  tak?”  [M16]).  Postanowiłam  zatem  w  opisie

narzeczonych zwrócić szczególną uwagę na te pary. Obraz ten będzie przede wszystkim

nakreślony przez celebrantów, ponieważ udało mi się porozmawiać tylko z jedną kobietą,

która  jest  żoną  humanistyczną  swojej  żony.  Celebranci  wspominali  o  pewnej  obawie

powstałej przy rozpowszechnianiu tych ceremonii w Polsce związanej ze zdominowaniem

zainteresowania przez homoseksualistów. Tak się jednak nie stało i stanowią oni około

10% wszystkich narzeczonych.  Jednocześnie  zaznaczają,  że  „śluby humanistyczne  nie

eliminują,  nie  dyskryminują  ze  względu  na  płeć  [małżonków]”  [K1],  a  pary

homoseksualne to „ta grupa, która po prostu chce się jakoś związać i mieć jakieś takie

symboliczne związanie ze sobą (...). Bo te pary potrzebują jakiegokolwiek symbolu, nie?
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Pragną takich przeżyć” [M7]. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę tych ślubów

celebranci potrafią dokładnie opisać, przywołać je w pamięci, ale poprzez podkreślanie

symboliczności tego momentu, pokazują również, że ślub humanistyczny jest w pewnym

sensie niepełny, gdy nie może być uzupełniony o cywilny. 

Rodzina

Śluby są humanistyczne nie tylko dlatego, że para młoda samodzielnie konstruuje swoją

ceremonię, ale również z powodu obecności ważnych dla nich osób, przede wszystkim

rodziny  i  przyjaciół.  Wtedy  przyrzekane  słowa  nabierają  dodatkowej  mocy,  dlatego

zaangażowanie  i  (czynne)  uczestnictwo  tej  społeczności  staje  się  dla  narzeczonych

niezwykle  istotne.  Stąd  też  negocjacje  odbywane  z  rodziną  przed  ślubem  miały

szczególny charakter. Częsty brak akceptacji dla wyboru narzeczonych łączył się z chęcią

przekonania im najbliższych do swoich poglądów lub choćby ich tolerancji.  Rezultaty

były  różne  –  od nieobecności  rodziny  na  ślubie  po  pełne  zaangażowanie  i zachwyt

nad taką ceremonią. 

Pytanie o przedmiot braku akceptacji nie jest jednak takie proste, jak mogłoby się

wydawać.  Niekoniecznie  bowiem  rodzina  nie  akceptowała  samego  ślubu

humanistycznego,  a raczej  brak ślubu kościelnego:  „(...)  były akcje  różne  hardkorowe

z rodzicami  na  temat  ślubu kościelnego.  Przekonywania,  kłótnie,  awantury,  uciekania,

wyjazdy, przemyślania, przyjeżdżania, podejmowanie jeszcze nowej decyzji, ale cały czas

się  trzymaliśmy”  [K2].  Temat  ceremonii  humanistycznej  w takim przypadku  nabierał

znaczenia dopiero w drugiej kolejności. Nie zawsze jednak do końca rozumiano, na czym

ona  polega  i  czasem  utożsamiano  ją  ze  zmianą  religii  narzeczonych  lub zmieszanie

czy konsternację  realizujące  się  na  przykład  w  słowach:  „nie  chcesz  mieć  ślubu

kościelnego,  a jakieś  zabobony  będziesz  robić?”  [K6].  Podczas  jednego  z  wywiadów

z celebrantami  pojawiła  się  jeszcze  inna  kwestia  związana  z  przypuszczeniem,

że ceremonie humanistyczne mimo że areligijne,  przez niektórych mogą zostać uznane

za takie, które obrażą czyjeś uczucia religijne, a religia zostanie w ich trakcie ośmieszona.

Takie obawy znikały zawsze już po ceremonii, ale były pewną przeszkodą w organizacji

ślubu.  Problemem  okazywała  się  też  opinia  lokalnej  społeczności  (w miejscu

zamieszkania  rodziny,  niekoniecznie  narzeczonych),  która  mogłaby  krytykować  brak

ślubu  kościelnego.  W Kościele  katolickim oznacza  to  dalsze  życie  w grzechu,  co dla
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mocno  wierzących  członków  rodziny  „było  bardzo  ciężkie  to przełknięcia” [M14].

Ciekawi jednak to, że wiara jednych ma w opinii części członków rodzin warunkować

działanie  pozostałych,  w tym narzeczonych.  Wyznanie  przechodzi  lub raczej  powinno

przejść na inne osoby, a jeżeli tak się nie dzieje, jest to ewidentne zaburzenie zastanego

porządku.  Wymienione problemy doprowadzają do przymusu osiągnięcia  kompromisu,

którym  w przypadku  osób  biorących  udział  w  moim  badaniu  jest  nadal  ślub

humanistyczny, ale taki, który nie odbiegałby od przyjętych norm i wyobrażeń o ślubie

w ogóle. Stąd bardzo ciekawa wypowiedź jednej z celebrantek: „od prawie każdej pary

młodej  słyszę,  że nie  chcą za bardzo szaleć ze względu na to,  że nie  chcą szokować,

ze względu  na to,  że  babcia  już  ma  tutaj  wątpliwości  (...),  czy  w ogóle  przyjść,

ze względu na to, (...) że nie chcą za bardzo wychodzić poza schemat. Dlatego większość

ślubów  wygląda  podobnie”  [K1].  Tu mieści  się  zatem  jeden  z powodów  dużego

podobieństwa ślubów humanistycznych do wszystkich innych ceremonii zaślubin. 

Część rodzin traktowała ślub humanistyczny jako „nieprawdziwy”, ponieważ nie

ma on żadnej  mocy prawnej,  jest  ceremonią  symboliczną.  Wszystkie  pary,  z  którymi

miałam  okazję  rozmawiać,  decydowały  się  również  na  ślub  cywilny,  co  w  ich

deklaracjach działo się według ich woli. Jednak to ceremonię humanistyczną traktowali

zazwyczaj  jako  tą  najważniejszą.  Z  powodu  tego,  że  „rodzina  lubi  mieć  namacalny

dowód”  [K4],  wydarzeniu  w urzędzie  stanu  cywilnego  towarzyszyli  właśnie  raczej

członkowie  rodziny  niż  przyjaciele.  „Czyli  najpierw  zgodnie  z  tradycją  chcemy

w urzędzie  i  na  zewnątrz  jeśli  się  da.  A  jeśli  się  nie  da,  to  dopiero  szukamy

alternatyw” [K12] – jak podsumowuje to  organizatorka ślubów. Z jednej  zatem strony

ślub  humanistyczny nie  jest  prawdziwy,  bo  nie  jest  zawarta  umowa cywilno-prawna,

ale z drugiej poważnym zarzutem jest brak przysięgi złożonej przed Bogiem. Ponieważ

żadna z badanych par nie zawarła ślubu wyznaniowego, dla części ich bliskich nie są oni

nadal całkowicie uważani za małżeństwo. Jedna z badanych opowiadała o swojej mamie,

która „powiedziała,  że nie jest  do końca w stanie zaakceptować (...)  M9 jako członka

rodziny, jakby nie było” [K2], inna mówiła już o dalszych członkach rodziny: „Najgorzej

to  było  no  troszkę  dalsza  rodzina,  na  przykład  dziadek  czy wujkowie.  No to  część

po prostu nie przybyła,  nie  uczestniczyła  w tym.  I  chyba,  mam takie wrażenie,  że nie

traktują naszego małżeństwa poważnie” [K7]. 

Dodatkową  przeszkodą  z  punktu  widzenia  rodziców  nieakceptujących  wyboru

narzeczonych stało się w jednym przypadku obowiązek informowania o ślubie, którego
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nie rozumieją i z którym się nie zgadzają dalszą rodzinę. W tej sytuacji te osoby musiały

postawić  się  w  roli  entuzjastów  lub choćby  neutralnie  nastawionych,  ale  serdecznie

zapraszających pozostałych.  Czasem wiązało  się  to  ze znacznymi nieprzyjemnościami

wyrządzonymi  przez dalszych  członków  rodziny,  a skierowanymi  właśnie  w rodziców

państwa młodych.

Co  niezwykle  mnie  zainteresowało,  to  akceptacja  ateizmu  lub  agnostycyzmu

swoich dzieci na co dzień, ale nie w momencie decyzji na ślub, co zaznaczyła jedna z par.

Było  to  dla  nich  zatem tym bardziej  zaskakujące,  a  dalsze  problemy z  komunikacją

z rodziną niezrozumiałe i przez to trudniejsze.

Motywacje  do  przekonania  rodziny  do  akceptacji  ceremonii  humanistycznej

można wyróżnić przede wszystkim dwie. Pierwsza dotyczy wspomnianej przeze mnie już

wielokrotnie  idei  tych  ślubów,  które  zakładają,  że  przysięga  powinna  zostać

wypowiedziana w obliczu najbliższej społeczności. Zgodnie i bardzo konkretnie mówiła

o tym  z  dużym  przekonaniem  para,  jeszcze  wtedy,  narzeczonych:  „Ja  chciałam

powiedzieć o tym majestacie rodziny. I ja mam taką pełną świadomość,  że to stanowi

o jakimś usankcjonowaniu naszego ślubu. (…) przecież moglibyśmy sobie tę przysięgę

po tym cywilnym, pojechać na łąkę w jakieś niesamowite romantyczne miejsce i sobie

to powiedzieć tylko my we dwoje. A to, że bierzemy ich wszystkich za świadków, to jest

takie mocne i to jest sytuacja, kiedy rodziny się łączą. (...) Przez to, że my to robimy tam

w gronie stu zaproszonych gości to sprawia,  że oni wiedzą.  Mimo wszystko uważam,

że to  naprawdę  oznacza  kontrolę,  większą  kontrolę  społeczną.  Podświadomie  chyba

to coś robi” [K5], na co odpowiada narzeczony: „Wtedy to ma inną rangę. To jest tak,

że jasne jest, że ślub ma większą wagę, ponieważ ludzie myślą, że robimy go publicznie.

I po to się  robi  śluby.  To  jest  takie  publiczne  ogłoszenie  tego  wyznania”  [M13].

Nie należy jednak unosić się tylko w sferze wartości i idei. Praktyczną, zdecydowanie

przyziemną chęcią do przekonania rodziny do swojego pomysłu na to ważne wydarzenie

jest jego finansowanie, o czym nie zawsze chętnie mówiono. Zdarzało się za to, że mocno

akcentowano niezależność od rodziny – zarówno finansową („Nie, wiesz co, ja wychodzę

z założenia, że biorąc ślub trzeba być na tyle dojrzałym i niezależnym, żeby rodzice tego

nie finansowali i żeby się nie wtrącali w to. Bo to jest uważam decyzja dwojga ludzi.

Jak ten ślub wygląda,  gdzie się go bierze i  kto jest  zaproszony na ceremonię.” [K3]),

jak i światopoglądową („(…) ja kogoś zapraszam na ważny dla mnie dzień. Jeśli on nie

chce  uczestniczyć,  to  ja  nie  będę  nikogo  zmuszał.  Jesteśmy  dorosłymi  ludźmi,
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podejmujemy decyzje i ponosimy ich konsekwencje. Jeśli ktoś nie chce, to ok. To jest

jego problem.” [M6]).

Sam ślub jest  jednak często  momentem zmiany opinii  na jego temat  -  ze  złej

na (bardzo)  dobrą.  Wszyscy  badani,  którzy  doświadczyli  pewnych  komplikacji

związanych z nastawieniem rodziny,  pozbyli  się ich po ceremonii:  „Ja mam wrażenie,

że nam  się  trochę  polepszyły  relacje  z rodzinami.  Że  jednak  zobaczyli,  że  jesteśmy

jednostkami, że mamy swoje zdanie” [K6], „Że ta ceremonia naprawdę odzwierciedliła

to, kim my jesteśmy i co czujemy do siebie. I co to wszystko dla nas znaczy. I większość

znajomych powiedziała, że jeszcze nie byli na takiej ceremonii, która byłaby tak osobista.

Właśnie  tak  dobrze  odzwierciedlała  te osoby,  które  biorą  w  niej  udział” [K8].

Te wydarzenia były dla gości również źródłem wiedzy i refleksji nad własnymi wyborami

związanymi  ze ślubem:  „Jedna z koleżanek podeszła  i powiedziała,  że  ona  miała  ślub

kościelny, ale gdyby dzisiaj miała wybierać, to wybrałaby ten” [M2]. Nie spotkałam się

chyba  z żadnym przykładem,  który nie  potwierdzałby powyższej  zmiany w podejściu

do ceremonii humanistycznych.

Dodatkowo takie reakcje wywołały w parze młodej poczucie, że promuje ona ideę

ceremonii  humanistycznych.  Stało  się  to  niemal  intencjonalnym  oddziaływaniem

na myślenie  innych  ludzi:  „mam  takie  poczucie,  że  zrobiliśmy  trochę  dobrej

świadomościowej  roboty  i rozpowszechnialiśmy  ideę  i  myślę,  że  parę  osób  nawet

zainspirowaliśmy,  żeby  też  w tą stronę  poszli.  Zarażaliśmy  tą ideą” [M8].  Dotyczyło

to przede wszystkim osób, które w przyszłości planowały swój ślub,  ale pomimo że są

osobami  niewierzącymi,  wzięłyby  go  w Kościele,  bo  tam  jest  on  bardziej  uroczysty

lub na taki nalega rodzina. Przedstawiona im alternatywa może dać im więcej pewności

siebie lub po prostu wiedzy o innych możliwościach: „Ludzie nie zdają sobie sprawy,

że można to zrobić inaczej. No i w tym sensie pokazaliśmy, że jest inna droga. I że poza

Kościołem katolickim można mieć jakąś ceremonię i można uświetnić jakoś ten dzień”

[M16].

Nie  zawsze  wiadomość  o  ślubie  humanistycznym wywoływała  sprzeciw,  choć

takie  przykłady z  oczywistych  względów stają  się  najwidoczniejsze.  Prawdopodobnie

w niektórych  pozytywnych  przypadkach  można  mówić  o  otwartości  i  ciekawości,

ale w części też o niewiedzy i niezrozumieniu, których nie wypadało wyjaśnić pytając się

o  istotę  tych  ceremonii.  Takie  sytuacje  wywoływały  nieprzyjemne  dla  pary  młodej

komentarze  zaproszonych  gości:  „bo  ślub  humanistyczny,  bo  to  dla  wielu  taki
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humanitarny, tak? Żarty rzeczywiście stały się trochę nieśmieszne.” [K3], ale też pewne

poczucie  niezainteresowania:  „W  stodole  macie  ślub?  Więc  to  wzbudziło  większe

kontrowersje niż to, że ślub jest humanistyczny. Myślę, że sami wrzucili taki syndrom nie

wyjścia na idiotę, jak mówimy ślub humanistyczny. O, to cudownie! Nie wie w ogóle

o co  chodzi,  ale  nie  zapyta  się.  Coś  takiego  jest,  a ja  nie  wiem.  Jeżeli  jestem

niedoinformowany, a nie będę się pytał. Ślub humanistyczny, super, bomba. Nie wiedzą,

o co chodzi kompletnie” [K3].

O reakcjach rodzin par homoseksualnych właściwie nie mogę się wypowiadać,

ponieważ rozmawiałam tylko z jedną żoną z jednopłciowego małżeństwa. Jednocześnie

sądzę,  że  bardzo dobrze  opisują  to  słowa tej  badanej,  charakteryzując  zarówno śluby

humanistyczne,  jak  i  sytuację  osób  homoseksualnych  w  Polsce:  „W  ceremoniach

humanistycznych  heteroseksualnych  to  może  być  jakaś  atrakcja.  Ale dla

homoseksualisty... Ślub humanistyczny? Jak już się przetrwa jedno, poradzi sobie z tym,

że dziecko jest takie czy siostra jest taka, czy brat. To później już nic nie dziwi” [K10].

Formalizacja związku

Kwestia  (braku)  mocy  prawnej  ślubów  humanistycznych  była  podnoszona  przez

wszystkich  badanych.  Przede  wszystkim rozumiano  ją  jako  integralną  część  związku

małżeńskiego  (w związku  z  tym  prawie  wszystkie  pary  humanistyczne  biorą  ślub

cywilny), choć opinie o tym, czy ceremonie humanistyczne powinny posiadać podobne

przywileje, jak śluby kościelne w ramach konkordatu, był podzielone. 

Niektórzy  celebranci  określali  nierówność  między  prawami  ślubów

wyznaniowych  a humanistycznych  jako  niedemokratyczną  i  postulowali,  że  te  zasady

powinny zostać ujednolicone lub zniesione w ogóle, by każdy musiał udać się do urzędu

stanu  cywilnego.  Natomiast  osoba,  która „sprowadziła”  ceremonie  humanistyczne

do Polski,  zauważyła  również  pozytywne  aspekty  obecnej  sytuacji.  Z  jednej  strony

pozwala ona na skupieniu się na symbolicznym znaczeniu, jako sile, a nie słabości ślubu,

połączenia  dwóch jednostek  i  ich  rodzin.  Brak  skutków cywilno-prawnych może  być

również  atrakcyjny dla  tych,  którzy nie  chcą odpowiedzialności  z  nimi  związanych –

co jednak nie potwierdza się w wypowiedziach małżeństw. Pojawiały się jedynie głosy

sprzeciwu związane z rozdzieleniem spraw prawnych od prywatnego życia obywatela:

„Państwo nie musi mi ingerować” [M9]. Kwestią, którą w związku z obecnym stanem
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prawnym celebranci nie muszą się przejmować, jest też to, czy narzeczeni mają prawo się

pobrać.  Choć  w rozmowach  deklarowali,  że  w  swoim  gronie  musieliby  przemyśleć

sytuację,  w  której  np. mieliby  udzielać  ślubu  osobom blisko  ze  sobą  spokrewnionym

czy częściowo lub całkowicie pozbawionym zdolności do czynności prawnych, to raczej

chcieliby poruszać się w obrębie polskiego prawa (w tym przypadku kodeksie rodzinnym

i opiekuńczym [Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1964]). Pewną szansą mogłoby stać się też

rozszerzenie  obowiązującej  ustawy,  by  narzeczeni  mieli  większe  możliwości

kształtowania  ślubu  cywilnego,  co  z  mogłoby  się  jednak  wiązać  ze  spadkiem

zainteresowania  humanistycznym.  Niewątpliwą  przeszkodą  w  rozpoczęciu  starań

o usankcjonowanie  ceremonii  prowadzonych  przez PSR jest  niewielka,  bo  około  150,

liczba tych ślubów. Takie działania mogłoby zostać zatem zainicjowane prawdopodobnie

dopiero za kilka lat. Koordynator ceremonii widziałby takie zmiany, jako zlecanie zadania

publicznego, w tym przypadku ślubów, organizacjom pozarządowym.

Część  badanych uważała  również,  że  nadal  niewielka  popularność  i  społeczna

akceptacja ślubów humanistycznych bezpośrednio łączą się z ich brakiem mocy prawnej.

Powtarzała  się  również  opinia,  że  nie  można  spodziewać  się  gwałtownych  zmian,

ponieważ  społeczeństwo  nie  zaaprobuje  ślubów  par  homoseksualnych,  a  dodatkowo

„najważniejsze jest  rozwikłanie katastrofy smoleńskiej,  na drugim miejscu zaostrzenie

ustawy aborcyjnej. To są dwa kluczowe tematy w tym kraju. Bez tego ludzie nie będą

dobrze  żyć.  (...)  A  jeszcze  ubój  rytualny  ostatnio.  Temat  numer  jeden.  Śluby

humanistyczne to jest w ogóle margines” [K4].

„(...) jeżeli już robimy taki ślub, to żeby to było tak poważnie” [K6] – odbywające

się śluby humanistyczno-cywilne podkreślają wspominaną już kwestię „prawdziwości”

uroczystości.  Niekoniecznie wiąże się to zatem tylko z naciskiem rodzin,  ale również

własnym przekonaniem. Połączenie dwóch ceremonii  ułatwiało również różne kwestie

organizacyjne takiego wydarzenia. 

Scenariusz

Pomimo, że przedmiot osobnej analizy stanowiły konkretne scenariusze (patrz rozdział

„Scenariusz  ślubu  humanistycznego  –  krótki  wzorzec  czy  rozbudowana  forma

literacka?”), to również w tym rozdziale, poświęconym wywiadom, chcę opisać nie tyle

strukturę, a raczej proces ich powstawania. 
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Kilkukrotnie  podkreślałam  już  rolę  samodzielnie  pisanej  przysięgi  jako  czasu

wspólnego definiowania małżeństwa, życia dwojga ludzi:  „Pisaliśmy sami. Z przysięgą

był problem. (...) Wypracowanie tej wspólnej przysięgi trochę nam zajęło i tam nie chcę

powiedzieć, że były kłótnie, bo kłótni nie było, natomiast były dyskusje na ten temat. (…)

Ja się  do tego nie  zobowiązuję!  Przeformułujemy.  Dobrze,  tak  może być.  (…) często

mamy tendencję do zakładania, że druga strona dokładnie tak samo rozumie” [K4], „Sami

pisaliśmy. To akurat przysięga to były takie naprawdę osobiste słowa do siebie. Co dla nas

znaczy nasz związek i co obiecujemy sobie” [K8], „I chyba ze dwa pierwsze zdania były

z tej ich przysięgi (...), a reszta była kompletnie nasza i też cyzelowana” [K9]. Wszystkie

powyższe wypowiedzi świadczą o wysokiej świadomości wygłaszanych podczas ślubu

słów, do której pary przykładały dużą wagę. Takie przekonanie mają również celebranci:

„Jedna para nawet sobie zażyczyła, żeby wręcz w tej przysiędze było, że dla nich miłość

ważniejsza,  niż wierność,  że  to  nie  ma  być  związanie,  ale  rozwiązanie.  (...)  widać,

że ludzie  myślą  nad tym  i  że  bardzo  głęboko  przeżywają  swoją  miłość”  [M7].

Odpowiedzialność  za przysięgę  była  też  powodem  do  (większej)  szczerości,  której

narzucone  słowa  w  kościele  lub urzędzie  stanu  cywilnego  mogą  odbierać/ujmować:

„To jakby oferuje pisanie własnej przysięgi. Bo wtedy jestem szczera. Nikt mi nie narzuca

tych słów, które wypowiadam mojemu mężowi, tylko sama wiem, co chcę powiedzieć.

Według mnie to jest ta przewaga, że wierzę w to, co mówię, przysięgając podczas ślubu

humanistycznego  niż że bezrefleksyjnie  powtarzam  tę formułkę  zapodaną  w  kościele

czy w urzędzie stanu cywilnego” [K3].

Sygnalizowana  już  wcześniej  rola  celebrantów  wpływa  między  innymi

na samodzielność  pisania  przysięgi.  To  od  ich  współpracy  z  parą  młodą  zależy,

czy te słowa są „powtarzane” czy „napisane”. Jedni są zdeterminowani, by przysiąg nie

wybierano z listy tych przykładowych. Inni oferują swoją pomoc w pisaniu, a decyzję

na „powtarzane” ślubowanie szanują i traktują jak każdy inny wybór, którego narzeczeni

dokonują  w  trakcie  konstruowania  ceremonii.  Prawdą  jest  również,  że  którekolwiek

uzupełnienia  scenariusza  o własne  treści  zależą  bardzo  często  od  tego,  czy  i  na  ile

skutecznie będzie do tego przekonywał  celebrant/celebrantka.  Założenie o scenariuszu

jako  bardzo  spersonalizowanym  planie  ceremonii  wynika  z  założeń  celebrantów

i koordynatora  ceremonii  humanistycznych.  Taka  opinia  najczęściej  jest  podzielana

przez pary młode, choć ta możliwość nie zawsze jest przez nich wykorzystywana w takim

stopniu: „Oni zazwyczaj wybierają to, co ja im podpowiem. To znaczy z tego wachlarza,
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który im daję  wybierają  rzeczy.  Tak samo większość  scenariuszy,  to  jest  zlepek tego,

co już się wydarzyło – copy-paste, tak?” [K1].

Aktywny udział osób bliskich w ślubie jest czymś częściowo przez osoby, którym

się to proponuje niezrozumiałą, bo niespotykaną sytuacją. Z tego może wynikać niechęć

lub wstyd przed takim wystąpieniem. Pomimo woli  głównych bohaterów, nie  wszyscy

zgadzają  się  na wypowiedź  przed  dużą  grupą  osób  podczas  emocjonalnej  również

dla nich  uroczystości:  „(...) on jest  naszym  przyjacielem.  I  on  ma  takie  specyficzne

poczucie  humoru.  I chcieliśmy,  żeby powiedział  jakieś  kilka  słów  na  rozpoczęcie.

Na zasadzie,  że  nie  wiem:  wiedziałem,  że  to  się  tak skończy.  Ale on wymiękł” [K6],

„Przestraszył się” [M16].

Ceremonie  humanistyczne  w  Polsce  odbywają  się  pod  patronatem  Polskiego

Stowarzyszenia Racjonalistów, co mniej lub bardziej zostaje zaznaczone podczas ślubu.

Część par chce usunąć lub ograniczyć tę część – zarówno o PSRze, jak i humanizmie.

Innym zależy na podkreśleniu tej informacji. Wysłuchałam również opinii narzeczonych,

którzy wcześniej uczestniczyli w ślubie humanistycznym swoich przyjaciół: „A najmniej

podobał nam się ten cały mistrz ceremonii, który dużo gadał o właśnie stowarzyszeniu

racjonalistów” [K5], „Trochę to brzmiało jak wykład na temat. To znaczy była definicja

ślubu humanistycznego. (…) Umocowanie, Rousseau, Platon, nie wiem, jakie nazwiska

tam padały, ale takie teoretyczne umocowanie. Ja nie powiedziałabym o sobie, że byłem

orłem jeśli chodzi o klasyczne teorie socjologiczne czy cokolwiek, czy taką humanistykę.

Ale dla  mnie to było słabe.  Nawet przy moim dość zabawnym obyciu.  To był  trochę

niesmak. Tak jakby ksiądz plątał się w wersach Pisma Świętego, nie? Także to wszystko

było  bardzo  zniechęcające.  (…)  Nie spotkaliśmy  się  tam  po  to,  żeby  dyskutować

o zasadności ślubów humanistycznych, tylko po to, żeby popatrzeć na X i Y sobie ślubują

miłość, wierność czy cokolwiek” [M13]. Nikt nie posiada „praw autorskich” do ceremonii

humanistycznych, ale w Polsce są one rozpowszechniane przede wszystkim przez PSR

i to właśnie to stowarzyszenie kreuje opinię  o tych ceremoniach i  ich kształt,  również

przez skojarzenia związane z samą organizacją. Dlatego też wypowiadająca się powyżej

para  nie  skorzystała  z oferty PSRu,  a celebrantem na  ich  ślubie  został  ich  przyjaciel.

Ich ceremonia była w tym sensie prawdziwie humanistyczna, bo od początku do końca

samodzielnie stworzona. 
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Celebranci

Mistrzów  i  mistrzyń  ceremonii  humanistycznych  związanych  jakkolwiek  z  PSRem

(„wszyscy jesteśmy w jakiś sposób racjonalistami. Nie wszyscy musimy być członkami

PSRu.”  [M3])  jest  w Polsce  dziewięcioro  (siedmiu mężczyzn  i  dwie  kobiety).  Są oni

sympatykami, członkami stowarzyszenia, ale ich obecność w gronie celebrantów może

wynikać też wyłącznie ze znajomości z koordynatorem. Propozycja dołączenia do tego

grona wypływała zatem często od niego. Innym sposobem rekrutacji było samodzielne

zgłoszenie się i wysłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego poprzez stronę internetową

www.ceremoniehumanistyczne.pl. Po  pierwszych  rozmowach  z  potencjalnym

celebrantem lub celebrantką odbywała się „ceremonia próbna”, w której oprócz nowego

członka/członkini uczestniczył koordynator. Następnym etapem stawała się opinia pary

młodej wyrażona o osobie, która pomagała im opracować i przejść przez ceremonię. Taką

ocenę  przesyłano  razem  z  listem  motywacyjnym  i CV  do  wszystkich  pozostałych

celebrantów, którzy decydowali o przyjęciu lub nie w swoje szeregi. Co jednak istotne,

taki proces rekrutacyjny przechodzili tylko niektórzy.

Cechy łączące wszystkich celebrantów i celebrantki to zdolność do występowania

przed publicznością,  otwartość,  umiejętność  współpracy,  światopogląd  humanistyczny

(nie zawsze całkowicie racjonalistyczny).

Zadania  celebrantów wiążą  się  ze  współpracą  z  parą  młodą  nad scenariuszem

oraz przeprowadzeniem  ceremonii  humanistycznej.  Poszczególne  powinności  są

opisywane  przez nich  bardzo  różnie  –  od  osoby,  „która  zajmuje  się  jakby

przewodniczeniem”  [M2]  po opinię,  że misją  „mistrza  ceremonii  jest  dawać  ludziom

szczęście” [K1]. Ta celebrantka dodała również, że „nie ma lepszego, przyjemniejszego

uczucia. (…) I traktuję to też bardzo ideologicznie, jako coś ważnego pod kątem szerzenia

idei  humanistycznych,  praw  człowieka,  wolności  i sumienia”  [K1].  Kładzie  się  duży

nacisk na indywidualne podejście do każdej z ceremonii, by przebiegała ona tak, jak para

młoda  sobie  tego  życzy,  a  jednocześnie  zawierała  się  w ramach  stworzonych

przez humanizm.  Jednak  ta  idea  powinna  tworzyć  warunki  do  otwartych,  a nie

ograniczonych  ceremonii.  Zatem  zadanie  celebranta  „to  jest  połączenie  takich

umiejętności  prezentacyjnych,  pewnych  delikatności  zrozumienia  sytuacji,  ludzi,

nie powiedzenia czegoś za dużo, stworzenia takiej atmosfery, gdzie jednak płaczą. (…)

ta cała  ostrożność,  delikatność,  nieprzekonywanie,  nie  wrzucanie  jakichś  treści
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ideologicznych”  [M3].  Koordynator  zdecydowanie  podkreśla,  że  „zadania  celebranta

to przede  wszystkim  odczytać  dobrze  parę.  To  jest  bardzo  ważne,  żeby  osoba  była

komunikatywna.  Nie  tylko  potrafiła  prowadzić  jakieś  uroczystości.  Liczy  się  tutaj

możliwość  czy umiejętność  ładnej  dykcji,  ale  również  pewnej  zdolności  w  dotarciu

do drugiej osoby (…). pomóc jej w wydobyciu (...) potrzeb i sformułowaniu, ujęciu ich

w formę jakąś ceremonialną” [M4]. Kreuje się tu zatem obraz celebranta nie jako mistrza

ceremonii, a kogoś więcej – zaangażowanego w cały proces przygotowań i wydobywania

treści oddających życzenia i osobowość narzeczonych.

Małżeństwa  chciałyby  traktować  taką  osobę  jako  wsparcie  ich  w  wyjątkowej

i trudnej chwili w ich życiu, ale jednocześnie osobę wycofaną, choć właśnie reagującą

na ich  potrzeby,  empatycznej.  Nie powinna  ona  przesadnie  zwracać  na  siebie  uwagę,

zwłaszcza  podczas  ślubu,  gdy głównymi  bohaterami  są  narzeczeni.  Wydarzenie

tak intymne  wymaga  adekwatnej  atmosfery,  która  jest  podtrzymywana  właśnie

przez celebranta lub celebrantkę. „Czyli nie ktoś, kto sztywno recytuje jakąś formułkę,

jak to niestety w kościele często się zdarza. Ani też oczywiście ktoś brzmiący z ambony

przez pół godziny, że mamy się nawrócić itp. Tylko, żeby to był ktoś, kto razem z nami,

jest przyjacielem i razem z nami się cieszy” [M10].

Celebranci raczej nie wspominają czyichś (spoza środowiska racjonalistycznego)

szczególnych reakcji na wieść o tym, że pełnią taką rolę. Jedna relacja brzmiała: „a to taki

ksiądz cywilny. Ludzie po prostu nie mogą się oderwać od tej religijnej nomenklatury.

Wszystko,  co  jest  związane  z  jakimikolwiek uroczystościami,  to musi  czy może mieć

jakieś  odniesienie  do  kwestii  religijnej”  [M3],  co  może  wydawać  się  o  tyle  mylące,

że zarówno małżeństwa, jak i sami celebranci mówiąc o ceremoniach humanistycznych

definiują je również przy pomocy odniesienia się między innymi do Kościoła.

Zamieszkiwanie celebrantów różnych miast Polski (trzy osoby w Warszawie, dwie

osoby we Wrocławiu, po jednej osobie w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach)

pozwala  na posiadanie  swojego  regionu  działalności.  W  trakcie  rozmów  wyrażono

zapotrzebowanie na osobę ze Szczecina, ponieważ północno-zachodnia część Polski jest

na tyle  oddalona  od celebrantów  w Gdańsku  czy Poznaniu,  że  utrudnia

to przeprowadzanie  tam  ślubów.  Miejsce  zamieszkania  zatem  to ważne  kryterium

przyjmowania  do  grona  celebrantów  i  rozprowadzania  zgłoszeń  na przeprowadzenie

ceremonii humanistycznej.
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Kontakty  między  narzeczonymi  a  celebrantami  z  perspektywy  tych  drugich

wyglądają bardzo różnie. Wyróżniają się przede wszystkim dwa sposoby na komunikację

i zawierania (lub właśnie nie) znajomości z przyszłymi małżonkami. Pierwszy to duże

zaangażowanie deklarowane przez jedną celebrantkę – przed, w trakcie, ale też po ślubie:

„Natomiast nigdy nie zapomnę twarzy państwa młodych i gości, którzy na mnie patrzyli.

Uczestniczę,  współtworzę  ich moment  na  całe  życie  i  to  może  być  teoretycznie

najpiękniejszy,  najszczęśliwszy  moment  w ich życiu.  Emocje  są  niesamowite.  (…)

Po każdej ceremonii wysyłam parze życzenia i gratulacje, podziękowania i moje refleksje

dotyczące  ceremonii  i ich  samych.  (...)  Natomiast  zawsze  dostaję  niezwykle  ciepłe

wyrazy uczucia i deklaracje wiecznej przyjaźni. Głupio brzmi, ale dlatego, że znajomość

nam się  nie  urwie,  nie  wiem, jeżeli  będę w Londynie,  to zawsze  mam otwarte  drzwi

i niech wpadnę na kawę, albo mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, bo się po prostu

polubiliśmy. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebym zaprzyjaźniła się z parą młodą na

tyle,  żebyśmy byli  w stałym kontakcie rzeczywiście bądź,  żeby po latach się do mnie

odzywali. Natomiast sama mam taki pomysł, taką potrzebę gdzieś w sobie, żeby za jakiś

czas, no nie będę ich straszyć, jak są dwa lata po ślubie, ale za jakiś czas odezwać się

do nich i dowiedzieć się, jak żyją. I z jakim skutkiem, że tak powiem. Po tej ceremonii,

która się odbyła i jakie ma konsekwencje dalej” [K1]. Inny celebrant stawia nacisk raczej

na dyskrecję i pewien dystans: „Myślę, że młodzi ludzie nie traktują ceremoniarza jako

powiernika.  (...)  Nie  mam  zażyłości,  nie  mam  jakichś  przyjaźni  z tymi  ludźmi.

Nie spotkałem się  jeszcze  z  jakąś  formą wyznań  młodych.  (…) jeśli młodzi  sami  nie

decydują się, żeby ze mną nie porozmawiać i nie chcą tego skonsultować, czy zapytać

mnie  o  coś,  czy  podzielić  się  ze  mną,  po  prostu  się  głupio  wyżalić.  Ja  nie

naciskam” [M2]. Przedstawione sylwetki nie do końca prezentują dwa zupełnie skrajne

przykłady.  Gdyby  traktować  je  jednak  jako  pewno  rodzaju  punkty  na  kontinuum,

pozostali celebranci plasowaliby się prawdopodobnie bliżej drugiego celebranta.

Posługując się sformułowaniem „grono celebrantów”, jako społeczności nie mam

na myśli zżytej i zwartej grupy. Część z tych osób w ogóle się nie zna, nigdy nie widziały

się bezpośrednio. Nie utrzymują one ze sobą kontaktów chociażby po to, by wymienić się

doświadczeniami, „bo każdy jest na tyle profesjonalny, że nie ma potrzeby nawet, nie ma

czasu na takie fanaberie. (...) Nie ma forum, nie wymieniamy się. (…) Wiemy, że chcemy,

że jest to dla nas misja, jak to robić i tyle. I nie mamy czasu na szkolenia, bo już jesteśmy

dobrzy”  [M3].  Nieco  inną  wizję  działania,  przynajmniej  tego  w  przyszłości
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ma koordynator:  „Funkcjonujemy  jakoś  na  kształt  para-samorządu  zawodowego.

Bo chcemy  się  wewnętrznie  doskonalić,  jeżeli  chodzi  o  jakość  tych  ceremonii.

Chcielibyśmy organizować w przyszłości, jak trochę się to jeszcze rozwinie, spotkania

nasze  gdzieś  w  jednym  miejscu  Polski,  żebyśmy mogli  wzajemnie  się  wymieniać

doświadczeniami” [M4].

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Związek między PSRem a ceremoniami humanistycznymi wcale nie musi wydawać się

oczywisty.  Urzeczywistnia  się  on  właściwie  w  jednej  osobie  –  koordynatorze

i założycielu strony internetowej www.racjonalista.pl, z której następnie wykształciło się

początkowo  kierowane  przez  niego  Polskie  Stowarzyszenie  Racjonalistów,

by po kolejnych  kilku  latach  dołączyć  również  ceremonie  humanistyczne.  To  właśnie

on obserwując zachodnią działalność racjonalistów i humanistów dostrzegł, że ich istotną

częścią są właśnie rytuały przejścia, w tym śluby. „Norwegowie to właściwie całą swoją

potęgę,  którą opierają,  że dzisiaj  są największą organizacją  humanistyczna w Europie,

oparli w zasadzie na tych ceremoniach humanistycznych” [M4]. Na swój sposób sondując

potrzebę  na  wprowadzenie  ich  również  do Polski  stwierdził,  że  warto  się

na to zdecydować. Ze względów organizacyjnych zostało to połączone z PSRem. Niejaką

pozostałością tej sytuacji, która w międzyczasie zmieniła się (inicjator wszystkich tych

działań nie przewodniczy już PSRowi, a jego udział w koordynowaniu ceremonii również

się  ograniczył),  jest  określona na początku opłata  za ceremonię – 500 złotych,  z czego

100 złotych przekazywanych jest do PSRu, a 400 złotych dla celebranta lub celebrantki.

Wprowadzenie  ceremonii  humanistycznych  do  Polski  nastąpiło  dzięki

bezpośredniej  pomocy  Szkockiego  Towarzystwa  Humanistycznego,  które  posiada

doświadczenie  i  tradycję  ich organizacji,  co  wiąże  się  również  z  mocą prawną takich

ślubów w Szkocji. Pierwszy ślub humanistyczny w Polsce miał miejsce w grudniu 2007

roku  w  Warszawie  podczas  konferencji  zorganizowanego  z okazji  stulecia  ruchu

wolnomyślicielskiego w naszym kraju.  Na tę  okazję  przyjechała  szkocka celebrantka,

która  wsparła  pierwszego  polskiego  celebranta  podczas  samego  wydarzenia,  ale  też

wcześniej, jako całe Towarzystwo, przesyłając PSRowi przykładowe teksty, podręczniki

i materiały szkoleniowe. Nie wiązało się to jednak z późniejszymi wizytami, a kontakty

między obydwiema organizacjami również po tym wydarzeniu osłabły.
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Obecne  związki  PSRu z  ceremoniami  humanistycznymi  są  niezmiernie  różnie

odbierane  przez  celebrantów  i  są  połączone  ze  związkiem  ich  samych  z  PSRem  –

im większy, tym bardziej łączą oni te dwa byty. 

Pomimo  kojarzenia  ceremonii  humanistycznych  w  Polsce  głównie  z  PSRem,

organizacja  ta nie  rości  sobie  żadnych  praw  do  ich  przeprowadzania.  Niektórzy

z celebrantów  prowadzą  śluby  również  poza  PSRem.  Znalazłam  też  inne  osoby,

które prowadzą taką działalność, lecz niestety nie zgodziły się na rozmowę ze mną.

Inne ceremonie humanistyczne

Te ceremonie utożsamiane są w Polsce właściwie przede wszystkim ze ślubami nie bez

przyczyny. Innych odbyło się bowiem prawdopodobnie nie więcej niż 105.

Pierwszym rytuałem przejścia po narodzeniu się jest przywitanie, wprowadzenie

danej osoby do społeczności. W tradycji humanistycznej nazywa się to właśnie ceremonią

powitania, dedykacji lub nadania imienia. Oprócz odniesienia do chrztu, jako religijnej

uroczystości skierowanej do nowo narodzonego dziecka, ta ceremonia nie ma ustalonych

ram, o czym świadczą chociażby wielorakie nazwy. Zdarzało się, że tę ceremonię łączono

ze ślubem rodziców danego dziecka. 

Mimo  że  dla  wielu  celebrantów  ceremonia  nadania  imienia  jest  istotna,

to niektórzy  kwestionują  sensowność  i  jej  właściwość  bez  świadomości  głównych

bohaterów:  „Ta ceremonia  nie  jest  dla  dziecka,  tylko  ta  ceremonia  jest  dla  rodziców.

No dziecko i tak nie wie, co się wokół niego dzieje w tym wieku” [M6].

Choć przy tak niewielkiej liczbie trudno cokolwiek wyróżniać jako powtarzający

się schemat, to jednak sami celebranci zauważali, że  „dedykację zwykle kobiety robią.

(...) to chyba z tego wynika, że kobieta jest taką symboliczną matką. Także jak się pojawia

nowe dziecko, to kobieta jest tutaj naturalnie widziana jako ta osoba, która tą sytuację

lepiej rozumie(...), no nie wiem, świecko dodaje temu jakiegoś wymiaru” [M7]. Dzieje się

tak w przeciwieństwie do pogrzebów przeprowadzanych przez mężczyzn.

Dowiedziałam  się  tylko  o  jednej  ceremonii  rozkwitu  „zastępującej”  pierwszą

komunię  świętą  w Kościele  katolickim (do tego odwołuje się  jedyny polski  przykład

tej ceremonii)  lub żydowską  bar  micwę  (pomysł  celebranta,  jako  odniesienie  się

5

Brak  dokładnych  jakichkolwiek  danych  dotyczących  ceremonii  humanistycznych.  Ślubów
przeprowadzono prawdopodobnie około 150.
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do istniejących ceremonii). W Polsce bohaterką jedynego takiego rytuału przejścia była

ośmioletnia dziewczynka. Dla niektórych taka ceremonia jest o tyle ważna, że brakuje jej

w kulturze polskiej jako przejścia z dzieciństwa w dorosłość, a religijne odpowiedniki nie

spełniają swojej roli w zakresie rytuału inicjacyjnego. 

Ostatnią spotkaną w Polsce ceremonią humanistyczną jest pogrzeb.  „Przy czym

tutaj  to oczywiście  PSR  nie  ma  tych  pogrzebów  dużo  z  innego  zupełnie  powodu.

Mianowicie  konkurencja” [M1].  Ze  względu  na  długą  tradycję  pogrzebów świeckich,

które  według  celebrantów  różnią  się  jednak  od  humanistycznych,  nie  wywołała  tak

dużego  zainteresowania  co  śluby.  Inną  przeszkodą  dla  mistrzów  ceremonii  jest

niewątpliwie  wymagana  duża  mobilność  i  szybkie  przygotowanie  w  przeciwieństwie

na przykład do ślubów. Żaden z celebrantów nie traktuje swojej roli jako jedynego źródła

utrzymania.  Zatem  inne  zawodowe  obowiązki  utrudniają  im  częste  i szybkie

przemieszczanie się. Nie wszyscy również chcą udzielać pogrzebów.

Ceremonie  humanistyczne  mają  jednak  to  do  siebie,  że  mogą  zostać

zorganizowane właściwie na każdą okazję. Są to zatem możliwości jeszcze nieodkryte,

ale  też  niezaproponowane,  bo  powinny  wynikać  ze  społecznego  zapotrzebowania.

Za takie  ważne  wydarzenie  można  uznać  choćby wejście  w czas  wiosenny,  przejście

na emeryturę czy rozwód, o których więcej w ostatniej części tego rozdziału.

Wizualność

Podobnie jak w przypadku scenariuszy ten aspekt omawiałam już wcześniej  w innym

rozdziale.  Tamta  analiza  skupiała  się  jednak  na  zdjęciach  nie  więcej  niż  czterdziestu

ślubów. Mimo że część z relacji,  które chciałabym tu zawrzeć, będzie dotyczyć części

z wcześniej zilustrowanych ślubów, to dzięki rozmowom z celebrantami poznałam relacje

z  wielu  innych ceremonii.  Z małżeństwami rozmawiałam o ich  ślubach.  Nie  wszyscy

rozmówcy udostępnili  mi  fotografie  ze swoich  zaślubin.  O tych ceremoniach,  których

zdjęcia  mi  przesłano  lub pokazano  dowiedziałam  się  o  wiele  więcej  właśnie  dzięki

rozmowie. 

Zacznijmy jednak od perspektywy osób będących wokół ślubów, nie ich głównych

bohaterów. Ich opinia potwierdza właściwie wnioski płynące z analizy zdjęć – miejsca

ślubów, ich wystrój, rozplanowanie przestrzeni, strój państwa młodych i gości są do siebie

podobne. Zatem „nie było jakichś dziwnych miejsc, o których czytam w prasie. Typu ślub
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pod wodą, w czasie spadania na spadochronie czy jakieś inne tego typu kwestie” [M3],

jak wspominał  jeden z celebrantów.  Śluby wizualnie  są  do siebie  zbliżone  w ten  sam

sposób,  jak  ukazałam  to w przytaczanej  tu  analizie,  nie  będę  zatem  tego  powtarzać.

Chciałabym  jednak  poświęcić  nieco  miejsca  ceremoniom,  które  w  jakiś  sposób

wyróżniały  się  z rozpowszechnionego  modelu.  Takimi  miejscami  były  na  przykład

Muzeum Kinematografii,  kino,  Muzeum Ziemi,  szczyt  góry czy pięcioosobowa łódka.

Żadna  z  tych  lokalizacji  nie  była  przypadkowa,  świadczyła  o zainteresowaniach  pary

młodej,  ulubionej  okolicy  czy  miejscu  poznania  się.  Zdecydowanie  najbardziej

niespodziewanym miejscem na ślub humanistyczny była kaplica. Uroczystość odbyła się

jednak nie w Polsce, a Szkocji, gdzie para Polaków studiowała. Tej lokalizacji nie można

nazwać typowym również  dla  tamtych regionów.  Stało  się  tak  w związku ze  zmianą

prawa,  które niejako przymuszało pustoszejące kościoły do otwarcia  się  na ceremonie

niereligijne.  W ten  zatem  sposób  odbył  się  w  Szkocji  pierwszy  ślub  humanistyczny

w przestrzeni religijnej.  Para młoda rozważała właściwość takiego wyboru,  ale uznali,

że dzięki temu ich rodziny łatwiej zaakceptują taką formę ceremonii. Samo miejsce uznali

również za piękne i godne ich zaślubinom. 

Poszukując  istoty  ślubów  humanistycznych  nie  znalazłam  jej  w  tym,  w  jaki

sposób  one  wyglądają  i  gdzie  się  odbywają.  Co  zatem  świadczy  o  ich

„humanistyczności”?  „To  jest  właśnie  myślenie,  moim  zdaniem,  błędne  (...),

że najważniejsze jest miejsce. (...) Nie miejsce jest kwestią, tylko to, jak to się odbywa”

[M3]. Fotograf rytuałów przejścia przekonuje:  „I wydaje mi się,  że ten plener nie jest

jednak  wyróżnikiem  dla  ślubów  humanistycznych.  Wyróżnikiem  dla  nich  byłaby

ta zasada celebranta i tego akcentu na brak objęcia szerszego niż społeczność, prawda?”

[K11].  Jednak ta opinia według mnie nadal nie  określa ślubów humanistycznych jako

różnych  od kościelnych  czy  cywilnych  –  zamiast  celebranta  jest  urzędnik  lub  ksiądz,

a społeczność  bliska  danej  parze  pojawia  się  bez  względu  na  charakter  uroczystości.

Co jednak ważne w tej  części rozdziału – wyglądem śluby humanistyczne są podobne

do innych. Dodatkowo zazwyczaj odbywają się one w Warszawie lub jej okolicach.
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Ceremonialność ceremonii a śluby kościelne i cywilne

Skoro trudno jednoznacznie przedstawić cechę wyróżniającą ceremonie humanistyczne

od kościelnych i  cywilnych,  może uda mi się  to zrobić za pomocą cech negatywnych

określających jaki ślub humanistyczny nie jest. 

Ceremonie  religijne  zostały  określone  jako  bezrefleksyjny  wybór,  ponieważ

wpisują się w tradycję,  działania uznane kulturowo za dobre,  takie,  które powinno się

wykonać. Często bez wiedzy o alternatywnych możliwościach. Z drugiej strony są one

odbierane  jako  odpowiednio  uroczyste  w  stosunku  do  wymaganej  czy  oczekiwanej

podczas uroczystości atmosfery i przestrzeni.  Nie da się też ukryć, że ślub kościelny jest

aktem religijnym, co staje się dla ateistów nie do zaakceptowania. Błędnie za to określa

się  ślub  kościelny  jako  ten,  którego  udziela  ksiądz  w przeciwieństwie

do humanistycznego, podczas którego to narzeczeni udzielają go sobie nawzajem, o czym

możemy przeczytać w Kodeksie Prawa Kanonicznego:  „§1. Małżeństwo stwarza zgoda

stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie

może  uzupełnić  żadna  ludzka  władza.  §2.  Zgoda  małżeńska  jest  aktem woli,  którym

mężczyzna  i kobieta  w  nieodwołalnym  przymierzu  wzajemnie  się  sobie  oddają

i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa“ [Kodeks Prawa Kanonicznego: kan. 1057]. 

To,  co  łączy  się  ze  wspomnianą  już  tradycją  to  niemodyfikowalność  ślubu

kościelnego, jak i cywilnego, przez co trudno uwzględnić i pokazać potrzeby i osobowość

pary młodej. Forma i treść tych ceremonii są narzucone, z czym nie zgadzają się pary

jako zasadą  samą  w  sobie,  ale również  z  tym,  co  dokładnie  jest  z  góry  ustalone.

Nie odpowiada  im  zatem  treść  przysięgi,  definiowanie  małżeństwa  i  wzajemne

traktowanie  się  małżonków,  a podczas  ceremonii  humanistycznej  „w  odróżnieniu

od ślubów cywilnych  (...)  wszystko  jest  chciane”  [M2].  Takie  nastawienie  powoduje,

że w przekonaniu narzeczonych zarówno w kościele, jak i urzędzie brakuje pozytywnych

emocji,  których  ślub  wymaga.  „Tam [na ślubie  cywilnym]  jest  taka  trochę  sztuczna

powaga. Przy humanistycznym nie masz wrażenia, że psuje się ceremonia” [K4].

Ślub cywilny definiowany jest jako „taki bez osobowości” [M11]. Nie traktuje się

go również  jako ceremonii,  a  zawarcie  umowy cywilno-prawnej  „tylko  dla  papierka”

[K2].  Właściwie  wszystkie  pary,  które  wzięły  ślub  humanistyczny,  decydują  się

na cywilną formę  związku małżeńskiego, ale traktują ją jako dodatkową. „Traktujemy

związek  poważnie,  również  od  strony  formalnej.  Bierzemy  za  to  odpowiedzialność”
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[M3], jak odgaduje motywacje narzeczonych celebrant. Wśród małżeństw dało wyczuć

się pewnego rodzaju pretensje do narzucanej formy ślubu przez państwo. Nie mają oni

obowiązku brać ślubu w Kościele, ale gdy chcą stać się małżeństwem również w obliczu

prawa,  to  w  urzędzie  stanu  cywilnego  już  tak.  „Cywilny  to  było  tylko  podpisanie

dokumentów.  Podeszliśmy  do tego  tylko  w  ten  sposób,  że kwestie  dziedziczenia,

wspólnego  rozliczenia  podatkowego,  tylko  po to był  cywilny”  [K7],  ale „strasznie

żałujemy,  że  nie  można  tego  zrobić  w Polsce  w taki  sposób,  żeby przyjść  i podpisać

papierów” [M16]. „Jak się gdzieś rejestruję, to też nie chodzę tam z rodziną. Nie robimy

imprezy z tej okazji” [K3]. Zdarza się też tak, że to właśnie rodzina lub przyjaciele uznają

ślub cywilny za znaczący i chcą się na nim pojawić: „I teraz trudność jest taka, że ludzie

uznają, że ślub to jest ślub. I teraz niektórzy moi przyjaciele nawet mówią, wiem, wiem,

że tam rodzina, ale czy możemy też wpaść na cywilny? Ja mówię, że nie, cywilny nie jest

ważny. Ale możemy przyjść? Wtedy zaczyna się dyskusja o tym, który jest ważniejszy,

nie? Ja mówię, nie, nie możecie przyjść na cywilny, bo on jest zupełnie nieważny. Ale jak

to nie jest ważny? Jest walka. (…) miałem jednego kolegę, który powiedział, że chce być,

(...) nie stary, psujesz mi po prostu plan. Przyjeżdżasz na cywilny, odbierasz wagę ślubowi

właściwemu. Nie rób mi tego. Nie krzyżuj mi szyków” [M13]. Opór zauważony został

nie tylko ze strony bliskich,  ale też samych urzędników:  „pani chyba wyczuła, że my

mamy bardzo w dupie to, co się tam dzieje. My też byliśmy bardzo źli na urząd za to,

że on nas  tak potraktował.  (…) Ubrana byłam absolutnie  niepoważnie.  Śmialiśmy się

w trakcie  tej  ceremonii,  więc  ta  pani  wielokrotnie  powtórzyła,  że  teraz  będzie  ciężko

i czy zdajemy sobie sprawę, że teraz będzie ciężko i że to jest oczywiście bardzo ważny

i piękny dzień  naszego  życia,  ale  też  bardzo  ciężki.  (…)  Ona  nawet  próbowała  nam

zasugerować, że to chyba jest niedobra decyzja” [K9]. 

Często  pierwszą  motywacją  do  ślubu  humanistycznego  jest  wzięcie  ślubu

w wybranym przez siebie miejscu, o czym w kilku punktach już pisałam. Prawo o aktach

stanu  cywilnego  umożliwia  to: „Jeżeli  zachodzą  uzasadnione  przyczyny,  kierownik

urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

poza lokalem urzędu stanu cywilnego“ [Sejm RP 1986: Art. 53, podpunkt 3]. Ze względu

jednak  na interpretację  sformułowania  „uzasadnione  przyczyny”,  za  które  zazwyczaj

uznaje  się  ślub  w szpitalu  lub  więzieniu,  w  innych  przypadkach  jest  to  utrudnione.

Szczególnie  skomplikowaną  sytuację  mają  pary  z  dużych  miast,  gdzie  ceremonie
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w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywają się niemal jedna za drugą,  co jeszcze bardziej

komplikuje przekonywanie urzędników.

Istotę  ślubów  humanistycznych  odnajduję  zatem  w  ich  „prawdziwości”.

Bez względu na to, jak bardzo narzeczeni spersonalizują swoją ceremonię, są przekonani

o  tym,  że dokonali  samodzielnego  i  świadomego  wyboru.  Nie  ma  znaczenia,

czy powtarzają  oni  napisane  przez  siebie  czy zaproponowane  przez  celebranta  słowa.

„Najważniejszy jest ten ślub, który dajemy sobie (…), jesteśmy mężem i żoną, ponieważ

my tak chcemy, ponieważ wydarzyło to się w akcie publicznym, było to dla nas święte.

Myślę, że ważny element w sensie symbolicznym to świętowanie tej miłości, świętowanie

tego  związku”  [K5].  Zatem poniższy  obrazek,  który  mógłby  zostać  przez  niektórych

odebrany jako ironiczny czy śmieszny, wyraża prawdopodobnie to, co pary młode sądzą

o ślubach humanistycznych. Myślę, że zgodziliby się z nim również celebranci:  „śluby

humanistyczne  podkreślają  godność  bycia  razem,  odrzucają  wszelkie  stereotypy  i też

utarte  formy.  Jest  to  wydarzenie  publiczne,  jest  to  wydarzenie,  które  utwierdza  i daje

prawo do  publicznego  obwieszczenia  -  my jesteśmy małżeństwem nie  tylko  dlatego,

że państwo nam tak powiedziało” [M2]. 

Ilustracja nr 1, źródło: http://demotywatory.pl/117139/Slub-humanistyczny,

dostęp: 04.04.2014.
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W  relacjach  trudno  doszukać  się  elementów,  których  dani  rozmówcy  żałują

lub które chcieliby zmienić. Ich ślub kojarzy im się z silnymi, ale bardzo pozytywnymi

emocjami.  Akceptują  formę,  jaką  on  miał.  Nawet  jeżeli  nie  od  początku  planowali

ceremonię humanistyczną, to później odnajdywali nie zawsze jasno wyrażone i co dzień

powtarzane,  ale jednak  wartości,  którymi  się  kierują  w  dekalogu  humanistycznym6

[Dekalog humanistyczny] przetłumaczonym przez PSR z języka angielskiego. 

Rozwód

Ostatnią  część  tego  rozdziału  chciałabym  poświęcić  jednemu  z  możliwych  końców

małżeństwa.  Niektórzy  rozwód  humanistyczny  traktują  jako  żart,  a  nawet  kpinę

z ceremonii.  Inni  chcieliby  mieć  taką  możliwość.  Szczególnie  ważnym  głosem  jest

deklaracja kobiety,  która rozstała się ze swoją żoną: „Ja bym chciała wziąć [rozwód].

Jakby był w Polsce, to ja bym namyśliła. Żeby zostawić sobie szansę na ułożenie życia

z ceremonią humanistyczną na przykład. (…) Mam w tyle głowy, że wzięłam, że to była

ceremonia humanistyczna, że wzięłam ślub humanistyczny. I coś powinnam z tym zrobić.

Jestem w separacji.  A chciałabym być wolna”  [K10].  Jednak wypowiedzi  popierające

rozwód humanistyczny padały również z innych ust,  zarówno niektórych celebrantów,

jak i małżeństw. Ceremonia sama w sobie czasem jest rozumiana tylko i wyłącznie jako

wydarzenie  szczęśliwe.  Celebrować,  czyli  cieszyć  się.  Inni  akcentują  moment

przejściowy – zakończenie jednego i rozpoczęcie drugiego etapu w życiu. W tym sensie

rozwód również się w to wpisuje. Nie musi być radością, że coś się nie udało, ale raczej

chwilą refleksji. Wyrazem szacunku do drugiego człowieka, czyli jedną z podstawowych

wartości humanistycznych. 

6 Użycie słowa „dekalog” po raz kolejny przywodzi na myśl odniesienia do religii chrześcijańskiej. Trudno
jest  się  pozbyć  wrażenia  o  niemożności  oderwania  się  ruchu  racjonalistycznego  od  narracji  ciągłych
analogii  do niej.  Możliwe,  że dzieje się tak bardziej  z kulturowych pobudek, dzięki  czemu łatwiej  jest
komunikować swoje działania.
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Wnioski

Możliwych  tropów  interpretacyjnych  w  przypadku  ślubów,  czy  ogólniej,  ceremonii

humanistycznych z pewnością jest wiele. Nie roszczę sobie zatem praw do przedstawienia

w niniejszym  rozdziale  wszystkich,  a  jedynie  tych,  które  mnie  osobiście  wydały  się

najciekawsze  i najlepiej  odpowiadające  dzisiejszym  przemianom  społecznym,  których

śluby humanistyczne są elementem (czy wynikiem, czy powodem – o tym w dalszej

części). W moim przekonaniu ten wybór wypływa nie tylko z badawczej intuicji, czasem

zresztą w naukach społecznych niedowartościowanej, ale przede wszystkim z bogatego

i zróżnicowanego  wcześniej  zaprezentowanego  materiału  badawczego.  Starałam  się,

żeby zebrane  dane  i  relacje  zostały  mi  przedstawione  z  możliwie  różnych  punktów

widzenia  i ostateczny obraz  na  pewno nie  był  obiektywnym przedstawieniem ślubów

humanistycznych,  ale  pokazywał  ich wieloaspektowość  oraz złożoność.  Wychodzę

bowiem z założenia, że nie ma jednego  prawdziwego opisu takiego ślubu, a tak wiele,

ile jest  osób związanych z ceremoniami (zatem oczywiście  o wiele więcej  niż miałam

okazję poznać podczas badania) i w tym sensie każda z nich jest prawdziwa. Z pewnością

nie  jest  to  myśl  specjalnie  wzniosła  ani odkrywcza lub w naukach  społecznych  nowa,

ale określa mój stosunek do badań również tu omawianych.

Pomimo, że ceremonie humanistyczne są określane jako areligijne, to tego słowa

używa się znaczeniu potocznym, w którym religia jest synonimem religii instytucjonalnej,

w Polsce dodatkowo utożsamianej z Kościołem rzymskokatolickim. Socjologowie religii

zaznaczają  jednak,  że  religia  jako  taka  nie  musi  zakładać  „istnienia  sfery

nadprzyrodzonej“ [Clanton 1973: 86], a „instytucjonalnie wyspecjalizowana forma religii

jest jedynie jedną z wielu społecznych form religii. Mierzenie religii podług tej specjalnej

formy równa się pewnemu etnocentryzmowi“ [Knoblauch 2006: 22]. Hubert Knoblauch

twierdzi  ponadto,  że religia  to  przede  wszystkim  „konstrukt  komunikacyjny“

[Knoblauch 2006:  17],  a dla  Thomasa  Luckmanna  to  światopogląd  (w pewnym sensie

to właśnie cytowany „konstrukt komunikacyjny”) „spełnia zasadniczo religijną funkcję

i definiuje ją jako  elementarną formę społeczną religii“ [Luckmann 2006: 90].  Religię

rozumie się jako pewien „system służący integracji i legitymizacji porządku społecznego”

[Clanton 1973:  86].  Tak można  też  określić  humanizm  jako  wspólny  wszystkim
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ceremoniom humanistycznym światopogląd, hierarchię wartości, która w tym sensie pełni

funkcję religijną.

Edmund Leach zwraca uwagę na niezbędną kategorię świętości podczas ślubu,

„by przejście ze statusu <<nieżonaty>> na <<żonaty>> nie było tylko zmianą kategorii,

ponieważ  na  poziomie  działań  domaga  się  to  rytuału,  przejścia  społecznych  granic“

[Leach 1989: 47]. Zaproponowaną przez Leacha świętość można potraktować jako pewną

transcendencję,  której  jednak  nie  trzeba  kojarzyć  z  czymś  pozaziemskim,  boskim,

ale raczej  z „transcendencją  sensu”  [Knoblauch  2006:  15].  Takie  rozumienie,  którego

podstawą  są  procesy  interakcyjne  [Knoblauch  2006:  18],  pozwala  na  umiejscowienie

w nim ślubów humanistycznych jako działań pomiędzy dwojgiem ludzi, ale też pomiędzy

parą młodą a ich społecznością. W tym sensie każdy ślub, jako wydarzenie niecodzienne,

będzie święty [Luckmann 2006: 96].

Ponadto badacze religii zauważają kilka zachodzących zmian z nią związanych,

między  innymi  jej  prywatyzację.  We  współczesnym  społeczeństwie  dostrzega  się

oddzielanie  się  Kościoła  instytucjonalnego  od  religijności  [Pollack  2008:  6].  Teorię

indywidualizacji  w religii  rozwija  chociażby Detlef  Pollack,  który szuka  jej  przyczyn

w głębszych  zmianach  zachodzących  we współczesnym  społeczeństwie  (rozumiejąc

je jako społeczeństwo świata zachodniego) [Pollack 2008: 14]. Co dodatkowo ciekawe

w kontekście ślubów humanistycznych autorzy książki „The role of religion in modern

societies” [Pollack; Olson. 2008] stwierdzają, że postępująca sekularyzacja nie wyklucza

teorii indywidualizacji. Traktuje się je raczej jako zjawiska przebiegające równocześnie.

To  ważne  chociażby  dlatego,  że  omawiane  śluby  przedstawiane  są  jako  ceremonie

dedykowane  ateistom.  Ceremonie  humanistyczne  nie  są  zatem  odpowiedzią

na sekularyzację,  ale raczej  prywatyzację  religii  i „spirituality  of  seeking“

[Pollack; Pickel.  2008:  192],  czyli  poszukiwanie  nowych  osobistych  dróg  rozwoju

własnej  duchowości.  Dużą  rolę  odgrywa  tutaj  również  chrześcijaństwo  jako tradycja

świata zachodniego, a zatem punkt odniesienia. W tym sensie można tłumaczyć liczne

nawiązania ceremonii humanistycznych do chrześcijańskich, a głównie katolickich w ich

definiowaniu, ale również konstruowaniu. Z taką oceną zgodziłaby się również Aldona

Jawłowska,  która  sama  pisała  o  zmianach  religijności  w Polsce,  czyli natężeniu

prywatyzacji  religii  oraz  powstawaniu  licznych  wspólnot  religijnych

poza instytucjonalnymi  Kościołami  [Jawłowska  2001:  63].  O przywiązaniu  Polaków
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do specyficznej  odmiany  katolicyzmu  wspominał  również  Henryk  Domański

[Domański 2002: 69].

Inny  element,  który  w  opinii  badanych  wyróżnia  śluby  humanistyczne

to ich indywidualny  charakter  i  możliwość  samodzielnego  kreowania.  W  kulturze

indywidualizmu,  której  książkę  poświęciła  Małgorzata  Jacyno,  „wybieranie  już  jest

wartością” [Jacyno 2007: 78].  Jednak wybór dotyczy nie tylko, a właściwie nie tyle tego,

jak ślub  powinien  wyglądać.  Sam  wybór  ślubu  humanistycznego  jest  wynikiem

budowania  własnej  tożsamości.  Ta  potrzeba,  czy  wręcz  obowiązek  samostwarzania

czy samookreślenia  siebie  obecny  jest  w tekstach  Zygmunta  Baumana  [Bauman

2001: 12].  Jednocześnie  Martin  O'Brien  odwołując  się  do znanej  baumanowskiej

metafory  płynności  określającej  transformacje  tożsamości  postuluje,  by mówić  raczej

o zmianie  społecznej  jako  podstawie  do przemian  w  kategorii  tożsamości

[O'Brien 2001: 31], a nie na odwrót. O tej kategorii wspominała też Jawłowska opisując

Polskę  z  początku  XXI  wieku  jako miejscu  kryzysu  tożsamości,  co  spowodowało

przechodzenie od wschodniego komunizmu do zachodniego kapitalizmu oraz postępujące

przemiany  globalizacyjne  [Jawłowska  2001:  58].   „Ja”  stało  się  przedmiotem

„niezmordowanej  pracy”  [Jacyno  2007:  10],  polegającej  na poznawaniu,  odkrywaniu,

zmienianiu siebie [Jacyno 2007: 108]. Styl życia uznaje się za środek tej autoekspresji,

dzięki któremu jednostka może pozbyć się tego, co ją ogranicza i wywiera na nią nacisk

[Jacyno 2007: 56]. Jednocześnie budowanie siebie może być powodem do nieporozumień

i konfliktów z innymi. Dopominając się o przestrzeń uznania dla naszej kreacji, inni mogą

nam jej  odmówić [Taylor  1995: 14].  Z drugiej  strony nasze samookreślenie następuje

tylko w oczach lub wobec innych, choć pewnym rozwiązaniem tej sytuacji jest to, że sami

wybieramy  tych  „znaczących  innych”  [Taylor  1995:  15].  Tutaj  mogę  powrócić

do dogłębnie  opisywanych  problemów  z  osobami  zapraszanymi  na  ślub,  szczególnie

rodzinami,  które  nie akceptowały  tego,  w jaki  sposób  para  młoda  chciałaby  się

zaprezentować innym, przedstawić za pomocą ceremonii.  Takie sytuacje były bowiem

tym dopominaniem się o własną przestrzeń, której nie chciano narzeczonym udostępnić.

Ze  względu  na zakorzenione  w  Polsce  wartości  rodzinne  [Jawłowska  2001:  77],

które w trakcie  ceremonii  humanistycznych  zostają  wielokrotnie  podkreślane,  ci  tak

zwani bliscy (przede wszystkim rodziny) byli na tyle bliscy, by stać się dla pary młodej
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ważnym  punktem  odniesienia.  To jeden  z  powodów,  dla  którego  parom  zależało

na osiągnięciu z tymi osobami kompromisu.

Bauman  źródło  swobody  budowania  własnej  tożsamości  umiejscawia

w redystrybucji wolności  [Bauman 2001: 21]. Według Anthonego Giddensa coraz więcej

obszarów  zostaje  oddanych  do swobodnej  kreacji  [Giddens  2005],  lecz  nie  wyróżnia

on kwestii podziału  nowych możliwości. Podążając za tą myślą należy zwrócić uwagę

na rolę mediów w tym procesie. Jawłowska przedstawia postawy i wartości proponowane

przez polską  „czwartą  władzę”.  Według  tej  autorki  można  odnieść  je  do  modelu

„konsumenckiej  osobowości.  Owe oferty  tożsamości  to: człowiek  <<autentyczny>>,

pielęgnujący  własną  indywidualność,  człowiek  <<na  luzie>>,  <<człowiek

nowoczesny>>“  [Jawłowska  2001:  76].  To, do  czego  nawiązują  powyższe  propozycje

to konsumencki (zatem pozorny) wybór, to „bycie naprawdę sobą”, choć to wybór bardzo

ograniczony  i niejako  narzucony  siłą  medialnego  przekazu.  Media  są  tutaj  źródłem

pewnej danej społeczeństwu wolności. Z kolei Jacyno nie pisała o świadomości jednostek

o zasięgu  nadanej  im  wolności,  a  przyjmowała  ich  perspektywę,  według  której

autostwarzanie za pomocą stylu życia odbywa się „poprzez potwierdzanie bycia autorem

dokonywanych wyborów“ [Jacyno 2007: 59]. Akcentuje się tu zatem poczucie wolności

samej  jednostki,  a  nie  to  ile  w rzeczywistości  ma  jej  do dyspozycji.  Pierre  Bourdieu

motywuje to pragnieniem do bycia nieklasyfikowalnym [Bourdieu 2005: 54]. Jak pisałam

już  w  poprzednim  rozdziale,  chyba  każdy  z  badanych  przedstawiał  się  jako  inny

od pozostałych, a na pewno taki, który nie chce być taki jak oni.

Kultura indywidualizmu ma swoje źródło w przytaczanej już tak zwanej nowej

klasie średniej i jest jedną z jej dyspozycji. Indywidualistyczny tak jak i każdy inny styl

życia  wyznacza  bowiem podziały  klasowe  [Giddens  2005:  114]  i  w  ich  ramach  jest

„formą uspołecznienia“  [Jacyno 2007:  8].  Badaną  przeze  mnie  grupę  można  zaliczyć

do klasy średniej. Orientacje indywidualistyczne przejawiały się w opisie ich stylu życia,

który ma odbiegać od innych.  Dowodem tego miałaby być  chociażby decyzja  na ślub

humanistyczny,  jako  różniącego  się  od pozostałych  –  zatem wyjątkowego  i  jedynego

w swoim rodzaju, ale też zawarte w scenariuszu treści i przysięgi. 

Podkreślanie  partnerstwa  [Domański  2002:  78],  wolności  od  ograniczeń,

wyrażania  własnych  poglądów  oraz  podstawowe  prawo  do  swobody  wyznania

i religijności  [Domański 2002:  79],  to oprócz  własności  i  wysokich  dochodów  kilka
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z fundamentalnych  wartości  klasy  średniej  wymienionych  przez  Domańskiego.

W podobny  sposób  kształtują  się  również  liberalne  myśli  filozoficzne

[Domański 2002: 79].  Domański  podkreślał  również,  że osoby  z wyższym

wykształceniem  (a  w  zdecydowanej  większość  badani  takie  mieli)  cechuje  większa

otwartość  i pozytywne nastawienie do przełamywania zastanego porządku i przyjętych

reguł postępowania [Domański 2002: 86–87]. W taki sposób można traktować decyzję

na ceremonię  humanistyczną,  która  bez  względu  na  to,  ile  tradycyjnych  elementów

w sobie posiada i jak bardzo jest podobna do powszechnie znanych ślubów, to ocenia się

ją jako wybór niekonwencjonalny.

Równocześnie  ślub  humanistyczny,  który  zdecydowanie  można  nazwać

duchowym w sensie  omawianym już  wcześniej,  odpowiada na  zapotrzebowanie  grup,

które  nie  posiadają  już  problemów  materialnych  i  w  wyniku  tego  uzyskały  troski

metafizyczne i wewnętrzne [Domański 2002: 21]. Ma to oczywisty związek z dążeniem

do samorealizacji,  a  zatem poszukiwaniem, ale  też wyrażaniem siebie,  czego efektem

i elementem jest choćby ślub humanistyczny. Z jednej strony istotny jest tutaj sam akt

wyboru, ale też duchowość i w tym sensie religijność tego ślubu. 

Klasę  średnią  nieco  inaczej  widzą  Maciej  Gdula  i  Przemysław  Sadura

[Gdula; Sadura. 2012a].  Sprawdzając  teorię  Bourdieu  na  polskim  gruncie  za  tymże

autorem rozumieją klasę średnią przede wszystkim jako odcinającą się od wzorców klasy

ludowej  i aspirującą  do kapitału  kulturowego  i społecznego  klasy  wyższej

[Gdula; Sadura.  2012b:  42].  W takim  znaczeniu  jest  to  klasa  o  bardzo  określonych

i rygorystycznie przestrzeganych zasadach. O jednej z nich - samorealizacji, pisał również

Domański  oraz  Jacyno.  Jednak  Gdula  i  Sadura,  w przeciwieństwie  do  Domańskiego,

wyróżniają  pewną  ograniczoność  klasy  średniej,  która  przestrzega,  ale  nie  łamie

narzuconych zasad. Z jednej zatem strony wszyscy autorzy pisali o budowaniu własnej

tożsamości  jako  życiowym  projekcie,  ale część  z  nich  (Gdula  i Sadura)  zaznacza

zależność od imitowania wzorców klasy wyższej, a inni (Domański) dają klasie średniej

rzeczywistą siłę sprawczą oraz moc tworzenia, a nie jedynie naśladowania. W tym sensie

Gdula  i  Sadura  koncentrują  się  w  swoim  opisie  klasy  średniej  na restrykcyjnym

akumulowaniu  środków.  Niejako  oba  podejścia  godzi  Jacyno  podkreślając  dwoistość

i „schizofreniczność” tej  klasy,  która cieszy się życiem, jest  optymistyczna,  ceni sobie
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elastyczność, kreatywność i afirmację życia, ale jednocześnie czuje potrzebę samokontroli

[Jacyno 2007: 26]. 

Giddens  jest  przez  Gdulę  i  Sadurę  wymieniany  jako  jeden  z  badaczy

wykluczających  lub bardzo  ograniczających  społeczne  analizy  z  klasowego  punktu

widzenia. Jedną ze swoich książek poświęcił przemianom intymności [Giddens 2006],

które  choć  oderwane  od społecznych  podziałów,  w  niezwykle  celny  sposób  określają

obecne stosunki intymne między ludźmi.  Gdyby jednak trzymać się klas społecznych,

ta książka  i  opisywane  przemiany  opisywałaby  prawdopodobnie  klasę  średnią,  której

oczami  „zachód  patrzy  na świat“  [Domański  2002:  78].  Czysta  relacja  i miłość

współbieżna to terminy zaproponowane przez Giddensa. Pierwszy z nich opisuje sytuacje,

„w których jednostki  wchodzą w związek dla  niego samego,  czyli  dla  tego,  co każda

z nich może wynieść z trwałej więzi z drugą osobą, i trwa tylko dotąd, dokąd obie strony

czerpią z niej dość satysfakcji, by chcieć ją utrzymać“ [Giddens 2006: 75–76]. W takim

znaczeniu  dla  części  grup  społecznych  małżeństwo  upodabnia  się  do  czystej  relacji.

Drugie pojęcie  – miłość współbieżna „jest  miłością  czynną,  warunkowaną i  jako taka

kłóci  się  z  <<tylko>>  i <<na zawsze>>  kompleksu  miłości  romantycznej“

[Giddens 2006: 80].  O ślubie  humanistycznym można zatem mówić  w kontekście  obu

pojęć.  Narzeczeni  ustalają  podczas  niego  własne  warunki  swojego  zaangażowania

w związek [Giddens 2006: 224], definiują go, czyli tworzą zasady tego, by i jak chcieć

ze sobą  być.  Dodatkowo  część  z  badanych  odcinała  się  od  modelu  XVIII-wiecznej

miłości  romantycznej  określając,  że  małżeństwo  jest  potwierdzeniem  wzajemnego

zaangażowania  [Giddens  2006:  226],  ale  nie  jego  warunkiem,  co  nie  znaczy,

że po pewnym  czasie  miłość  nie  może  się  skończyć.  Wyrażali  to  chociażby  poprzez

zwroty o szacunku dla  potencjału drugiej  osoby i  jej  autonomii  [Giddens 2006: 223],

ale też akceptowali i czasem oczekiwali możliwości wzięcia rozwodu humanistycznego.

Śluby  humanistyczne  wpisują  się  w  styl  życia  nowej  klasy  średniej  –  jako

niekonwencjonalny  wybór,  samodzielnie  napisane  treści,  poprzez  które  para  wyraża

siebie, równość w związku i definiowanie jego zasad, chęć do zaangażowania rodziny

podczas ceremonii czy otwartość (jak badani sami siebie określali). Co więcej pomimo

braku religii instytucjonalnej podczas tych ślubów, to pojawia się ona szerzej rozumiana.

Śluby oparte są na humanizmie jako wspólnym dla par światopoglądzie, zawierane przed

grupą ludzi i posiadają elementy transcendentalne, ale niekoniecznie nadprzyrodzone. 
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Rozpoczynając badania sądziłam, że ich tematem będą rytuały przejścia i nowe

trendy,  które w  ich  ramach  zachodzą.  Po  ich  zakończeniu  myślę,  że  wyniki  raczej

wskazują czy potwierdzają klasowy podział społeczeństwa, a sama ceremonia przejścia

odgrywa  tutaj  drugorzędną  rolę.  Z  tego  też  powodu  w  analizie  teoretycznej  nie

poświęciłam  miejsca  temu  bardziej  antropologicznemu  zagadnieniu.  Podobnie

jak w przypadku  Gduli  i  Sadury,  którzy podziałów  i zależności  klasowych  szukali

na postawie  zróżnicowanych  tematycznie  badań  (dotyczących  m.in.  transportu

rowerowego,  stosunku  do  zwierząt  czy obywatelstwa)  [Gdula,  Sadura 2012a],

tak i w badaniu  ślubów  humanistycznych  okazało  się,  że  w  ich  kontekście  nie  jest

najważniejszy przebieg kolejnych etapów obrzędu przejścia i ewentualne podobieństwo

do innych i/lub wcześniejszych przykładów [van Gennep 2006].  Śluby humanistyczne

traktuję  jako  pewnego  rodzaju  kwintesencję  nowej  klasy  średniej  co,  mam  nadzieję,

przekonująco, ale przede wszystkim merytorycznie uargumentowałam.
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Podsumowanie

W tym fragmencie pracy, pisanym jako ostatnim, pragnę nawiązać do recenzji badanych,

którzy otrzymawszy wcześniejsze rozdziały analityczne, skomentowali, w jakim stopniu

moje  opisy  i  wnioski  odnoszą  się  do  ich  doświadczeń.  Niech  będzie  to  zatem

podsumowanie podsumowań.

Otrzymałam cztery recenzje w formie tekstowej oraz nagrałam i spisałam jedną

wypowiedź ustną. Każda z nich zaznacza inne, ważne dla tych osób kwestie, co po części

wiąże  się  z ich  rolą  (celebrantka,  celebrant,  żona  humanistyczna,  badaczka  ślubów

oraz fotograf rytuałów przejścia – treść każdej z recenzji została zamieszona w Aneksie). 

Celebrantka  [K1]  zwróciła  uwagę  przede  wszystkim na  rozbieżności  w  opisie

lub rozumieniu poszczególnych elementów ślubu. Podczas rytuału picia mleka i wina nie

miesza  się  obu  cieczy,  jak  napisałam,  a  są  one  wymieniane  przez  małżonków,

jako podarki tego, co mają najlepsze. Nie można porównywać tego zatem do ceremonii

zapalenia  świec.  Badana  wskazuje  również,  że  dla  celebrantów  niekoniecznie

najważniejszą  częścią  ślubu  jest  przysięga.  Dla  niej  samej  jest  nią  ta  część,  którą

tak określą  narzeczeni.  Rozmieszczenie  gości  jest  zaś  kwestią  raczej  praktyczną  niż

jak odczytała  to  celebrantka  z  mojego  tekstu  –  symboliczną.   Różni  się  ono  zatem

pomiędzy  poszczególnymi  ceremoniami.  Odbywają  się  również  ceremonie

humanistyczno-katolickie.  Informacja w mojej analizie dotyczyła jednak ślubów, które

nie  po  sobie  następują  (o  jakich  wspomina  badana  w  recenzji),  a  stanowią  jedną

ceremonię – w tym samym czasie i miejscu. Dodatkowo celebrantka wymieniła kwestię

podziału  prowadzenia  ceremonii  na  męskie  pogrzeby  i  kobiece  ceremonie  nadania

imienia.  Sama  prowadziła  pogrzeb  oraz  ceremonię  pożegnania.  To,  że  rzeczywiście

przewodniczy  większości  ceremonii  nadania  imienia  jest  związane  z  tym,  że  uważa

je za najistotniejsze, a zatem koordynator kieruje rodziców właśnie do niej oraz że jest

polecana przez kolejnych rodziców, a nie dlatego, że jest kobietą.

Celebrant  podkreślał  brak  jednoznacznej  definicji  ślubów  humanistycznych.

Podobną wątpliwość ma żona humanistyczna,  której  w kontekście pozostałych ślubów

trudno  jest  zakwalifikować  swoją  ceremonię  jako  humanistyczną  (jej  ślub  nie  był

organizowany  przez  PRS).  Wymienienie  wśród  motywacji  do  wzięcia  ślubu
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humanistycznego otwartości stało się pewnym problemem dla celebranta.  Wskazał on,

że lepszym sformułowaniem byłaby szczerość, która świadczyłaby o odejściu od obłudy

i dwulicowości  w  kontekście  zawierania  ślubu  kościelnego.  Jednocześnie  różnica

pomiędzy trzema rodzajami ślubów jest dla niego większa niż jedynie ta leżąca w osobie

prowadzącej  (choć  nie  wyraziłam  tak  jednoznacznej  opinii).  Według  niego

niedostatecznie  podkreśliłam  pouczający  i  nakazujący  charakter  ceremonii  religijnej

(konkretnie katolickiej). Badany nie zgodził się również z określaniem racjonalizmu jako

religii,  nawet  w  szerokiej  definicji  zaproponowanej  przez  Knoblaucha.  Rozumie

racjonalizm jako logiczne myślenie i empiryczne poznanie i w żadnym wypadku nie łączy

tego z religią.  Jednocześnie podaje definicje religii,  które w swoim mniemaniu uważa

za słuszne. Nawiązanie do mojego uznania ceremonii humanistycznych jako religijnych

podważa według niego uznanie ich za areligijne. W moim odczuciu nie wyklucza się to –

zaproponowana  przeze  mnie  religia  charakteryzuje  się  czym innym niż  ta  rozumiana

przez  środowisko  racjonalistyczne.  Dodatkowo  moja  uwaga  o  duchowości  ślubów

spotkała się również z jednoznacznym sprzeciwem. Celebrant inaczej  widział  również

kwestię  (stopniowo  postępującej)  popularności   ceremonii  humanistycznych.  Uznał,

że globalizacja jest tu najważniejszym czynnikiem, a nie konsumpcjonistyczne podejście

nowej  klasy  średniej  czy  sekularyzacja  (co  znowu  niekoniecznie  się  według  mnie

wyklucza).

Badana  K5  zaznacza,  że  moje  określenie  ślubów  humanistycznych

jako podobnych do tych „z amerykańskich komedii romantycznych” może wydawać się

nieodpowiednie.  Brak  analizy  takich  filmów  i  tego  w  jaki  sposób  śluby  są  tam

rzeczywiście  przedstawione,  pozwala  na potoczne skojarzenia  ze  ślubem kiczowatym,

a zatem nacechowanym negatywnie.  Taki obraz nie wyłania się z późniejszych analiz,

więc tym bardziej niezrozumiałe jest posługiwanie się  takim sformułowaniem. Okazało

się również, że w opinii badanej niewystarczająco opisałam nie tylko, kto został objęty

badaniem,  ale  też  na  jakiej  zasadzie,  jak  definiuję  ślub  humanistyczny,  a  zatem pary

humanistyczne. Wydało jej się to o tyle istotne, że jej przykład stanowi jedyny wśród

przeanalizowanych przeze  mnie,  który nie  był  w żaden  sposób powiązany z  PSRem.

Badana doszła zatem do wniosku, że włączenie jej i jej męża do badania zakłóciło jedynie

obraz ślubów humanistycznych organizowanych przez PSR, bo taki jest właściwie mój

przedmiot badań. Pomimo uwag odnajduje stosunkowo wiele elementów, które opisują
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również ją, jej męża i ich ślub. Natura rzeczywiście stanowiła dla nich ważne odniesienie

między  innymi  w  kontekście  wybrania  miejsca  ślubu.  Podczas  ślubu  cywilnego

(który wydarzył  się  wcześniej  niż  humanistyczny)  oprócz  świadków  była  obecna

najbliższa  rodzina.  Jednocześnie  tak  jak  w  przypadku  innych  ślubów  niektórzy

członkowie ich rodzin zmienili zdanie na temat ceremonii humanistycznej, gdy się już

odbyła i uznali ją nie tylko za ważną, ale wręcz centralną. Etap pisania przysięgi przyniósł

parze chwile refleksji oraz sprowokował do dyskusji o tym, co chcą sobie przysięgać,

jak chcą, by wyglądało ich małżeństwo. Samą ceremonię określają jako szczerą i czują,

że „wypełnili  ją sobą”.  To spowodowało poruszenie u gości,  którego nie doświadczali

w takim  stopniu  podczas  ślubu  cywilnego.  Parze  brakowało  w  nim  ceremonialności.

Problem stanowiła dla nich niemożność dopasowania tej uroczystości do swoich potrzeb. 

Koordynatorka  badań  dotyczących  wesel  [K11]  zwróciła  uwagę  na  moment

konstruowania  ceremonii  jako  „określania  się  wobec  własnej  kultury”.  Nie  dotyczy

to jednak  wyłącznie  ślubów humanistycznych,  a  wiąże  się  ze  ślubami  w  ogóle,  choć

w kontekście  różnych  elementów  –  wesela,  scenariusza  ślubu  i/lub  wesela,

błogosławieństwa  rodziców,  powitania  w  domu  weselnym,  podziękowanie  rodzicom

czy przysięgi małżeńskiej. W ten sposób personalizuje się swoją ceremonię. Przykłada się

do  tego  wagę  również  przy  okazji  ślubu  cywilnego  czy  kościelnego.  Badana

zastanawiając się nad źródłem tych osobistych elementów szuka ich chociażby w tradycji

ludowej i szlacheckiej pod postacią tzw. oracji weselnych. W jej opinii brakuje w mojej

pracy  właśnie  tła  historycznego,  które  uzupełniłoby  obraz  ślubów  humanistycznych

o ich odniesienia  do przypadków zagranicznych,  jak i  polskich.  To,  co  badana uznała

za interesujące i  warte  pogłębienia,  to  potrzeba zastąpienia urzędnika stanu cywilnego

lub księdza celebrantem czy celebrantką. 

Wymieniane  przez  badanych  braki  tej  pracy  mogłyby  stać  się  (przynajmniej

częściowo) rekomendacjami do dalszych badań. Sama podkreśliłabym wagę ceremonii

humanistycznych  i  ich  potencjał  w  kontekście  zmieniającej  się  rzeczywistości.

W przyszłości (sądzę, że dość bliskiej) badacze i badaczki będą mieli szansę na analizę

jeszcze  większej  liczby  nie  tylko  ślubów,  ale  również  ceremonii  nadania  imienia,

pogrzebów,  czy  innych,  dotąd  niespotykanych,  jak  choćby  rozwodów.  Nowy  trend

społeczny, jak podchodziłam do tego tematu na początku moich badań, może wkrótce stać

się już nie ciekawostką, a akceptowaną alternatywą.
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Aneks

Karta z wynikami poszukiwań artykułów do analizy pola semantycznego

n liczba respondentów

%
% respondentów, którzy czytali 

dane czasopismo; uwzględniono 

wyniki powyżej 1%

WYNIKI
liczba artykułów zawierających 

wyrażenie „ślub humanistyczny” 

i jego odmianę przez przypadki

dane statystyczne na podstawie Polskiego Badania Czytelnictwa

(h  tt  p  ://  www.pbcz  y  t  .p  l/  cz  y  t  e  l  n  i  c  t  wo-ccs.h  t  m  l,  dostęp 03.01.2014)

Ogólnopolskie dzienniki za okres kwiecień 2013 - wrzesień 2013 r.

n % WYNIKI
Fakt 20996 11,82% 1 artykuł
Gazeta

Wyborcza
20996 10,40%

kilka, ale brak dostępu 

(wcześniej znalazłam 6)

Super Express 20996 5,17% 2 artykuły
Metro        20996            3,95% brak wyników

Przegląd

Sportowy 20996 3,63% brak wyników

Rzeczpospolita 20996 2,69% 2 artykuły

Dziennik

Gazeta Prawna 20996 1,81% brak wyników

Nasze Miasto 20996 1,22%

brak wyszukiwarki
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Ogólnopolskie tygodniki za okres kwiecień 2013 - wrzesień 2013 r.

n % WYNIKI
Tele Tydzień 20996 26,58% brak wyników
Życie na

Gorąco 20996 17,75% brak wyników

Chwila dla

Ciebie 20996 14,24% brak wyników
Angora 20996 12,32% brak wyników
Newsweek 20996 8,94% 3 artykuły
Auto Świat 20996 7,21% brak wyników
Wprost 16745 6,20% 5 artykułów
Polityka 20996 5,22% 2 artykuły
Twoje

Imperium 20996 5,10%

brak wyszukiwarki

Na Żywo 20996 4,97% brak wyszukiwarki

To & Owo 20996 4,85% brak wyszukiwarki

Gość

Niedzielny 20996 3,99% 4 artykuły
Magazyn 

Telewizyjny 

Kurier TV

20996 3,47% brak wyników

Rewia 20996 3,21% brak wyników
Motor 20996 2,89% brak wyników
Świat & 

Ludzie 20996 2,58% brak wyników

Przekrój 20996 2,38%

brak wyszukiwarki 

(wcześniej znalazłam 

1 artykuł)  
Teleprogramy

20996 2,25% brak wyników

Uważam Rze 

inaczej pisane 20996 2,12% brak wyników

Super TV 20996 1,98% brak wyników
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Tele Max 20996 1,48% brak wyników
Forum 7021 1,39% brak wyników
Teraz 20996 1,33% brak strony internetowej

W Sieci 20996 1,06% brak wyników

Ogólnopolskie dwutygodniki za okres kwiecień 2013 - wrzesień 2013 r.

n % WYNIKI
Pani Domu 20996 13,91% brak wyników
Przyjaciółka 20996 13,40% brak wyników
Tina 20996 12,35% brak wyszukiwarki

Naj 20996 11,49% brak wyszukiwarki

Viva 20996 9,69% brak wyników
Gala 20996 9,68% brak wyników
Z Życia

Wzięte 20996 8,06% brak wyników
Party Życie

Gwiazd 20996 7,63% brak wyników
Tele Świat 20996 5,25% brak wyników
Show 20996 5,23% brak wyników
Takie jest

Życie 20996 4,43%

brak wyszukiwarki

Świat Seriali 20996 3,41% brak wyników
Sukcesy i

Porażki 20996 3,21% brak wyników
Bravo 20996 2,50% brak wyników

Flesz 

Gwiazdy & 

Styl
20996 2,22% brak wyników

Bravo Sport 20996 1,92% brak wyników
Grazia 20996 1,91% brak wyników
Relaks 20996 1,77% brak wyszukiwarki

TV14 20996 1,35% brak wyników
Forum 13975 1,19% brak wyników
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Ogólnopolskie miesięczniki za okres kwiecień 2013 – wrzesień 2013 r.

n % WYNIKI
Twój Styl 20996 11,88% 1 artykuł

Claudia 20996 9,26% brak wyników

Cztery Kąty 20996 7,96% brak wyników

Focus 20996 7,14% brak wyników

Murator 20996 6,98% brak wyników
Poradnik Domowy 20996 6,93% brak wyników

Mój Piękny Ogród 20996 6,47% brak wyników

Kobieta i Życie 20996 6,30% brak wyników

Dobre Rady 20996 6,27% brak wyników

Przyślij Przepis! 20996 6,15% brak wyników

Świat Kobiety 20996 5,99% brak wyników
Przepisy

Czytelników 20996 5,85% brak wyników

75



Śluby humanistyczne – praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. M. Fuszary                Ewa Majdecka

Komputer Świat 20996 5,68% brak wyników

Olivia 20996 5,44% brak wyników

Auto Moto 

Magazyn 

Zmotoryzowanych

20996 5,30% brak wyników

National

Geographic 20996 5,30% brak wyników

Avanti 20996 4,96% brak wyników
Świat Wiedzy 20996 4,93% brak wyszukiwarki

Glamour 20996 4,77% brak wyników

Świat Zdrowia 13975 3,75% brak wyników

Pani 20996 3,74% brak wyników

Działkowiec 20996 3,68% brak wyników

Mamo To Ja 20996 3,12% brak wyników
Moje Mieszkanie 20996 2,95% brak wyników
CD Action 20996 2,95% brak wyników
Dom & Wnętrze 20996 2,75% brak wyszukiwarki

Auto Motor i

Sport 20996 2,73% brak wyników

Moje Gotowanie 20996 2,70% brak wyników
Elle 20996 2,67% brak wyników
Cosmopolitan 20996 2,63% brak wyników

CKM 20996 2,62% brak wyników
Joy 20996 2,61% brak wyszukiwarki

Skarb 10516 2,56% brak wyników

Focus Historia 20996 2,45% brak wyników
M jak mieszkanie 20996 2,32% brak wyników

TopGear 20996 2,31% brak wyników

PC Format 20996 2,26% brak wyników

Zwierciadło 20996 2,16%

brak wyników (przesłany przez

jedną parę jeden

artykuł, brak daty)

Uroda 20996 2,13% brak wyników
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Auto Świat

Poradnik 20996 2,11% brak wyników
Przepis na

Zdrowie 20996 2,08% brak wyników

Playboy 20996 2,05% brak wyników

Ładny Dom 20996 1,97% brak wyników

Świat Motocykli 20996 1,90% brak wyników

Moda na Zdrowie 20996 1,87% brak wyników

Dobre Wnętrze 20996 1,85% brak wyników

Logo 20996 1,81% brak wyników

Kuchnia 20996 1,77% brak wyników

PC World 20996 1,77% brak wyników
Zdrowie 20996 1,71% brak wyników

National 

Geographic 

Traveler
20996 1,68% brak wyników

Men's Health 20996 1,64% brak wyników
Magazyn dla 

Rodziców Mam 

Dziecko

20996 1,58% brak wyników

Przepis na Ogród 20996 1,52% brak wyników
Dziecko 20996 1,48% brak wyników
Forbes 20996 1,47% brak wyników
Gotuj Krok po

Kroku 20996 1,37% brak wyników

Twoje Dziecko 20996 1,37% brak wyników

Burda 20996 1,25% brak wyników

Chip 20996 1,25% brak wyników

InStyle 20996 1,19% brak wyników
Bravo Girl 20996 1,14% brak wyników

Wróżka 20996 1,11% brak wyników

Twój Maluszek 20996 1,03% brak wyników

M jak Mama 20996 1,00% brak wyników
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Ogólnopolskie dwumiesięczniki za okres kwiecień 2013 - wrzesień 2013 r.

n % WYNIKI

Samo Zdrowie

(kwartalnik)
20996 2,86% brak wyszukiwarki

Komputer 

Świat Twój 

Niezbędnik
20996 2,23%

brak wyników

Auto Świat

4x4 20996 1,97% brak wyników
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Analiza pola semantycznego

Określenia

1 zawarcie ślubu przed ludźmi, a nie przed Bogiem
2 swoista kpina z sakramentu małżeństwa
3 wyrażenie indywidualności i osobowości nowożeńców
4 ceremonia religijna i areligijna

5

ceremonia piękniejsza niż niejeden ślub zawierany w

 Urzędzie Stanu Cywilnego czy w kościele
6 ceremonia bardzo piękna

7

rytuał zaślubin przeprowadzany według świeckiego obrządku, bez 

udziału księdza

8 ceremonia alternatywna do religijnych obrzędów

9

ślub w zasadzie normalny, tyle że bez księdza lub 

funkcjonariusza urzędu stanu cywilnego

10

zaspokojenie potrzeby rytuału tym, którzy nie chcą lub nie mogą 

wybrać ślubu kościelnego
11 ślub, który może być także zawierany przez pary jednopłciowe

12 ślub nie tylko dla niewierzących - choć dla nich jest najbardziej 

oczywisty - lecz także dla wierzących, jeśli ci uważają się za 

humanistów i jeśli uważają, że niekoniecznie muszą do małżeństwa 

mieszać Boga

Asocjacje

1 impreza
2 wymyślenie przez samych młodych „przysięgi małżeńskiej”
3 „Racjonaliści”
4 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

5

przysięga miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej oraz nie 

opuszczenie się aż do śmierci
6 tradycyjna muzyka
7 niemieszanie Boga do swojego życia
8 wolnomyśliciele (nie masoni, ale zwykle ateiści)

9

swobodna decyzja pary młodej o słowach przysięgi i wszelkich 

szczegółach przebiegu uroczystości
10 kolejka chętnych
11 manifestacja swojego światopoglądu
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12 możliwość swobodnego wykreowania ceremonii
13 Polskie Towarzystwo Humanistyczne

14

wymóg rejestracji w urzędzie, tak jak to było ze ślubami 

kościelnymi przed wprowadzeniem konkordatu
15 wyrażenie samych siebie
16 fragment z "Kociej kołyski" Kurta Vonneguta
17 para celebransów, kobieta i mężczyzna - jako symbol równości płci

18 decyzja, gdzie ślub się odbędzie i jaka ma być jego oprawa
19 wzrost społecznej tolerancji widoczny jest gołym okiem
20 ustalenie słów przysięgi przez samych młodych
21 bardzo zindywidualizowane przysięgi

22

nadzieja na optymistyczną przyszłość, o wierze w człowieka 

i o równości w związku

23 dźwięki muzyki
24 Szkockie Towarzystwo Humanistyczne

25

wzrost popularności i rezerwacja terminu ślubu niemal 

z dwuletnim wyprzedzeniem

26 koncentracja całej uwagi na Człowieku
27 bogactwo i ładunek aksjologiczny

28

personalizacja do osobowości uczestników będących ich 

podmiotami

29 humanistyczne podejście do małżeństwa
30 wymiana pierścionków
31 podpisanie symbolicznego aktu małżeństwa
32 osoby poszukujące nieszablonowości, piękna i głębi w ceremonii
33 niepowtarzalność
34 nie utożsamianie się z żadną religią
35 odzwierciedlała ich charaktery
36 głębokie przemyślenia, czym jest dla pary młodej małżeństwo

37 głębokie przeżycie duchowe bez Kościoła
38 ślubowanie dzielenia się radością i smutkiem, ciałem i duszą, 

robienia porannej kawy i pieczenia ciasta, zasypiania i budzenia się 

razem, prawa do tęsknoty i troski

39 warszawska siedziba wolnomyślicieli
40 przyjaciele
41 życzenia

42

człowiek, który jest samowystarczalny, jest sobie twórcą 

i tworzywem, lekarzem i lekarstwem
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Opozycje

1 akt cywilny
2 kościelny sakrament
3 paragrafy z kodeksu rodzinnego

4 liturgiczne czytania
5 niemal identyczne śluby tradycyjne

6 formułki urzędnika

Ekwiwalenty

1 ceremonia
2 „humanistyczna” parodia ślubów
3 nowatorska uroczystość

4

alternatywa dla tych, którzy chcą mieć 

ślubną ceremonię, ale nie w kościele (np. 

dla ateistów)

5 nieprawdziwy ślub
6 specyficzny rodzaj teatru "rites de 

passage" (ryty przejścia)

7 alternatywa dla ceremonii 

kościelnej

8 małe dzieło sztuki
9 tzw. śluby humanistyczne

Działania podmiotu

1 ślub pary tej samej płci – dwóch kobiet

żyjących w długoletnim związku

2 brak skutków prawnych w Polsce

3 dawanie alternatywy
4 jednak brak prawnych 

konsekwencji

5 brak mocy prawnej
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Działania wobec podmiotu

1 możliwość zawarcia go przez osoby tej samej płci

2

zawarcie go przez parę 23-latków – Monikę Szmidt i Mariusza

Kuligowskiego

3

prowadzenie ceremonii przez parę „celebrantów” płci obojga, co miało

podkreślić równouprawnienie kobiet i mężczyzn

4 odbycie się ślubu w warszawskim kinie Muranów dla 150 osób
5 nieuznawanie go na razie przez polskie prawo
6 nieuznawanie go przez żadne instytucje

7

organizowanie głównie w krajach zachodnich – Wielkiej Brytanii,

Holandii, Norwegii, USA, Australii, Szkocji
8 zalegalizowanie m.in. w USA, Norwegii i w Szkocji
9 decyzja na niego około stu par nad Wisłą
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Scenariusz ślubu humanistycznego

Wstęp

Szanowni  Państwo,  Drodzy  Goście.  Pragnę  Was  bardzo  serdecznie  przywitać

na uroczystości  ślubu  humanistycznego  X  i  Y.  Nazywam  się  ZZ  i  będę  prowadził

tę uroczystość z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Zebraliśmy się  tutaj,  w gronie  rodziny i  najbliższych przyjaciół,  aby uczcić  zawarcie

związku małżeńskiego przez X i  Y, i  okazać im naszą miłość i  wsparcie na początku

tej nowej ścieżki przez życie. X i Y z wielką radością pragną dzielić z wami ten wielki

dzień i podziękować wszystkim wam, którzy na różne sposoby ich wspierają i wpływają

na ich życie. Bo to, że X i Y są tu i teraz razem, jest zasługą każdego z was. 

Poprzez tą uroczystość i poprzez przysięgi, które dziś sobie złożą, X i Y pragną rozpocząć

wspólne życie pełne troski i opieki, dawania i dzielenia się, szacunku i zaufania. Życzmy

im, aby ich związek pozostał trwały i pełen radości przez całe lata. Wasza obecności tutaj

w  tym  wielkim dniu  to  znak  waszego  wsparcie  dla  ich  związku  i  wspólnego  życia

w harmonii i jedności.  Niech ich szczęście znajdzie odbicie w każdym z was, a wasza

radość niech dotrze do nich. 

Do Rodziców

Drodzy rodzice X i Y, 

Przyszliście dziś na ten ślub razem ze swoją córką i swoim synem, którzy dziś razem

wejdą w nowy związek i nowe życie. I na pewno w tej chwili macie wiele wspomnień

z minionych lat.

Kto długo wyczekiwał narodzin swojego dziecka?

Mama i Tata.

Kto z radością po raz pierwszy wykrzyknął „Chłopiec!” albo „Dziewczynka!”?

Mama i Tata. 

Kto pamięta to wielkie wzruszenie po usłyszeniu po raz pierwszy słów „ma-ma” i „ta-ta”?
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Mama i Tata. 

Kto pamięta to uczucie radości pomieszane ze smutkiem, kiedy brzdąc po raz pierwszy

szedł do przedszkola, i kiedy po raz pierwszy ten młody człowiek jechał do pracy?

Mama i Tata.

Teraz na pewno zastanawiacie się też, jak będzie wyglądała przyszłość. 

Kto kocha Państwa Młodych i będzie ich wspierał, pełen miłości i wiary?

Mama i Tata.

Jako rodzice powinniście dziś być szczególnie szczęśliwi. Albowiem od dzisiaj będziecie

mieli nową córkę i nowego syna. 

R o nas

Esej o miłości: historia X i Y. 

Nikomu nie muszę mówić, kim jest X. Większość z was zna ją osobiście, a pozostałym

Y na pewno  już  godzinami  opowiadał,  jaka  jest  wspaniała.  Więc  ta  część  mojego

przemówienia jest już załatwiona. 

X i Y poprosili mnie, żebym wam opowiedział krótką historię o tym, jak to wszystko się

potoczyło.  I  szczerze  mówiąc  nawet  w  Hollywood  nie  mogli  wymyślić  lepszego

scenariusza. Od dziewczyny trudnej do zdobycia aż do chwytającego za serce romantyka

z różą, w tej historii jest wszystko. 

Już nie  pamiętam, jak właściwie poznałem X. Studiowała razem ze mną na akademii

muzycznej,  i  jakoś  tam się  zetknęliśmy.  W jednym z  moich  najżywszych wspomnień

X jest  też  i  Y.  Któregoś  dnia  X  przyszła  do  mnie  i  poprosiła,  żebym  odprowadził

ją do autobusu, bo „jakiś dziwny facet za mną chodzi i nie chce się odczepić, i trochę

głupio  się  czuję”.  To  nie  jest  dosłowny cytat,  ale  mniej  więcej  o  to  chodziło.  Więc

ja rycersko  postanowiłem  chronić  moją  małą  siostrzyczkę  i  poszedłem  z  nią

na przystanek.  Przypadkiem się  złożyło,  że  też  miałem iść  do tego samego autobusu,
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ale nawet gdybym miał iść w przeciwną stronę, to i tak bym poszedł z X, bo przecież nie

mogłem pozostawić jej na pastwę losu.

X należała do paczki z ulicy M. Ja mieszkałem tam razem z F i P a X wstępowała do nas

po  drodze  do  domu  po  ciężkim  dniu  na  akademii,  szukając  kogoś,  z  kim  można

sensownie porozmawiać. 

X była nie tylko stałym bywalcem u nas, ale dla mnie była (i nadal jest) jak młodsza

siostra.  Czasem się  zastanawiam,  jak to  możliwe,  że  tak  dobrze  się  znamy mimo to,

że nigdy nie było między nami nic poza przyjaźnią. Kiedyś X powiedziała mi, że moja

szansa przepadła. Jestem pewien, że stało się tak, jak się miało stać. 

Tak  więc  panna  X  nie  interesowała  się  mężczyznami.  Tak  przynajmniej  wszyscy

myśleliśmy. Ona sama pewnie też tak myślała,  kiedy opowiadała nam historię o tym,

jak ten dziwny facet czekał na nią na lotnisku w C, kiedy miała wylatywać na jakieś

koncerty  razem z  U.  I  tam ją  zupełnie  zaskoczył,  w obecności  jej  rodziców.  Bardzo

żenująca sytuacja. 

Mogę wam opowiedzieć dużo więcej epizodów tej historii miłosnej, o tym jak cicha woda

brzegi rwie, i że nie od razu Kraków zbudowano. Wszystkie te anegdoty pokazują, z jaką

wytrwałością i uporem Y próbował podbić serce X. I wiecie co? Udało mu się. Mimo

że X od początku bardzo wyraźnie mówiła, że Y jej zupełnie nie interesuje, to ja zawsze

miałem  przeczucie,  że  to  się  dobrze  skończy.  I  nadal  mam  to  uczucie.  Jestem

zaszczycony, że mogę być tu z nimi dzisiaj w roli świadka. 

Nie po raz pierwszy jestem w tej roli na czyimś ślubie. Kiedy występowałem w tej roli

poprzednim razem, jakiś rok temu, celebrans powiedział tak: „Rola świadka to znacznie

więcej  niż  tylko  podpisanie  jakiegoś  urzędowego  dokumentu.  Świadek  bierze  pewną

odpowiedzialność za ten związek i powinien stać na straży,  aby móc wkroczyć, kiedy

nadejdzie potrzeba ratowania tego związku. Powinien przyglądać się z boku i zawsze być

gotowym podejść, wysłuchać, i otrzeć łzy”. Zdaję sobie sprawę, że ciąży na mnie duża

odpowiedzialność, i zobowiązuję się służyć pomocą wam obojgu. Dziękuję wam obojgu

za przyjaźń,  którą  mnie  darzycie,  i  pamiętajcie,  że  moje  drzwi  są  zawsze  otwarte,
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kiedykolwiek będziecie chcieli przyjść zjeść ze mną naleśniki. Gratuluję serdecznie wam

obojgu, i mam nadzieję, że nigdy nie zapomnimy dzisiejszego dnia. 

H o nas 

Szanowni Zebrani,

Jest dla mnie zaszczytem, że mogę dziś być tutaj, Jestem pewien, że mówię w imieniu nas

wszystkich, kiedy mówię, że wspaniale jest widzieć X i Y zawierających węzeł małżeński

w towarzystwie tak kochających ich rodzin i przyjaciół. 

Zdaje się, że przyjęte jest, że świadek pana młodego opowiada, w jakich okolicznościach

go poznał, więc ja opowiem wam w paru słowach jak poznałem Y. Wszystko zaczęło się

pięć lat temu w pewno upalne lato w N, kiedy razem z Y zacząłem letni kurs, mający

przygotować nas do pracy w M. Moje pierwsze wrażenie było wtedy, że Y to miły, ale

cichy i nieśmiały młody człowiek. Ale Y bardzo szybko wyrobił sobie reputację w pracy

dzięki swojej niesamowitej szybkości, wydajności i dokładności, przez co był znany jako

Sprytny  Billy.  Ale wkrótce  odkryłem,  że  Y  to  dużo  więcej  niż  tylko  miły,  ciężko

pracujący kolega. Co najbardziej przekonało mnie do niego to jego wieczna skromność

i głębia osobowości, które stały się coraz bardziej widoczne jak w miarę czasu poznałem

go  coraz  lepiej.  Na przykład  dopiero  po  paru  miesiącach  wspólnej  pracy  zacząłem

zauważać, że Y bardzo często zdarzają się tajemnicze zagraniczne wypady na weekend,

a pewnego dnia wpadłem na trop jego romantycznych poczynań i związku na odległość

z młodą damą o imieniu X. Dopiero wtedy odkryłem, że mój cichy i nieśmiały kolega

z pracy  to  jednocześnie  ukryty  romantyk.  Nie  znam  na  przykład  wielu  finansistów

w Londynie,  którzy  mieliby  odwagę  wrócić  z  podróży  służbowej  do  Sztokholmu

trzymając pluszową poduszkę z obrazkiem łosia dla swojej ukochanej – to się nazywa

romantyk!   Wtedy  jeszcze  nie  wiedziałem,  że  dwa  spośród  najcenniejszych  odkryć

z Merrill Lynch to: 

1) Jak bardzo przyjaźń z Y pomogła mi pozostać przy zdrowych zmysłach podczas

trudnych okresów, i

2) Jak dobrze Y wygląda ze sztuczną opalenizną – ale może o tym niech sam opowie! 
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Obawiam  się,  że  niewiele  do  tej  pory  opowiedziałem  o  Y razem  z  X.  Ale  zamiast

opowiadać,  jakimi  są wspaniałymi  gospodarzami albo jak bardzo się  cieszę,  że mogę

stanowić  cząstkę  ich  życia,  pomyślałem sobie,  że  skorzystam z  okazji  i  powiem coś

o miłości.  Co  prawda,  jak  niektórzy  z  was  dobrze  wiedzą,  mam  raczej

mało doświadczenia w tej kwestii, ale przebywanie razem z Y i X jest bardzo budujące

i dodające wiary,  albowiem rzadko się  zdarza,  że dwoje ludzi  tak bardzo troszczy się

o siebie nawzajem. Znam niewiele par, które tak bardzo wzajemnie troszczą się o swoje

uczucia.  Związek  Y i  X  daje  mi  też  nadzieję,  że istnieje  jeszcze  prawdziwa  miłość,

bo wystarczy  posłuchać  jak  o  sobie  nawzajem  mówią,  żeby  wiedzieć,  czym  jest

prawdziwa miłość. Wspaniale jest widzieć dwoje ludzi, którzy są sobie tak wzajemnie

oddani i w doli  i  w niedoli,  i  którzy są w pełni ze sobą szczęśliwi.  Dlatego z wielką

radością jestem częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Jestem też przekonany, że Y i X

spędzą wiele szczęśliwych lat dzieląc ze sobą swoje najgłębsze i najczystsze uczucia. 

Od dziś 14 sierpnia będzie nie tylko rocznicą uzyskania niepodległości przez Pakistan

w 1947 roku albo rocznicą pierwszego światowego konkursu piękności, który odbył się

w Folkestone w Wielkiej Brytanii w 1908 roku. Od dziś 14 sierpnia będzie miał dla mnie

dodatkowe znaczenie jako dzień, kiedy moi drodzy przyjaciele Y i X wzięli ślub. 

Dziękuję wam obojgu za to, że mogę brać udział w dzisiejszej uroczystości, i życzę wam

obojgu dużo radości, szczęścia i zdrowia przez całe życie. 

O humanizmie oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na ślub humanistyczny

Humanizm to światopogląd oparty na przekonaniu,  że człowiek w pełni  samodzielnie

kształtuje  swój  obraz świata,  system wartości  i  swoje życie  oraz samodzielnie  nadaje

mu sens. Humanizm odrzuca wiarę w istnienie nadprzyrodzonych bytów i sił, oraz wiarę

w ich wpływ na losy świata. Zamiast tego, ruch humanistyczny wzywa do twórczego

wykorzystanie  dorobku  nauki  do  poprawy  ludzkiego  bytu.  Humanizm  nawołuje

do indywidualnego  spełnienia  poprzez  kultywowanie  życia  twórczego  i etycznego,
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w duchu tolerancji i wzajemnej współpracy.  Tak więc humaniści wierzą, że mamy tylko

jedno życie i tylko od nas zależy, jak je przeżyjemy. 

Humaniści nie wierzą w boga tylko w dobro w każdym z ludzi, w ich równość, i w prawo

jednostki do podejmowania własnych wyborów. Tak samo ślub humanistyczny pozwala

nam w pełni wyrazić naszą osobowość, naszą własną estetykę i nasze poglądy. Dzięki

temu mogliśmy sami dokonać wyboru co do miejsca, tekstów, oprawy czy treści przysiąg

małżeńskich. 

Ceremonie humanistyczne organizowane są przez humanistów na całym świecie, głównie

w krajach zachodnich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, USA czy Australii.

W niektórych  krajach,  jak  na  przykład  Norwegii,  czy  USA,  śluby  humanistyczne

posiadają konsekwencje cywilnoprawne i uznawane są na tej samej zasadzie, co śluby

cywilne.  W Polsce  jest  to  wciąż  niekonwencjonalny  rodzaj  ślubu  i  jest  tylko  rytem

przejścia bez konsekwencji prawnych. Pierwszy ślub humanistyczny odbył się w Polsce

zaledwie  w grudniu  2007 roku,  jesteśmy więc  jedną z  pierwszych par  biorących ślub

humanistyczny w Polsce. 

Kahlil Gibran, „Prorok”

Zrodziliście się razem i razem na zawsze pozostaniecie.  Pozostaniecie razem, aż białe

skrzydła  śmierci  rozwieją  wasze  dni.  Lecz  zachowajcie  wolną  przestrzeń  w  waszej

wspólnocie,  niech  niebiańskie  wiatry  pląsają  między  wami.  Miłujcie  się  nawzajem,

lecz nie narzucajcie pęt swej miłości, Niech raczej falujące morze powstanie pomiędzy

brzegami waszych dusz. Napełniajcie nawzajem wasze kielichy, lecz nie pijcie z jednego

kielicha. Dzielcie się chlebem, lecz nie spożywajcie tego samego bochenka. Śpiewajcie,

tańczcie ze sobą i bądźcie weseli,  lecz niech każde z was pozostanie osobno. Tak jak

struny lutni pozostają osobno, choć każda drga tą samą melodią. Obdarzajcie się sercami,

lecz nie bądźcie ich strażnikami. Bo tylko ręka Życia może zawrzeć wasze serca. Stójcie

obok  siebie,  lecz  nie  nazbyt  blisko  jedno  drugiego.  Albowiem  filary  świątyni  stoją

oddzielnie, a dąb ani cyprys nie rosną jeden w cieniu drugiego.
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Ziarnka piasku

Dawno, dawno temu żyła sobie pewna młoda kobieta. W ostatni wieczór przed ślubem

stała razem ze swoją matką nad brzegiem morza i patrzyła na zachodzące słońce. 

- Mamo, mój tata bardzo cię kocha, i przez całe te lata był ci zawsze wierny i oddany.

Co mam zrobić, żeby mój przyszły mąż kochał mnie zawsze tak samo mocno? - zapytała

swoją matkę.

Jej matka stała przez chwilę w milczeniu, po czym schyliła się i nabrała dwie garście

piasku z plaży. Jedną dłoń zacisnęła w pięść, ale im bardziej zaciskała palce, tym szybciej

piasek wysypywał się jej  przez palce i  spadał z powrotem na ziemię.  Kiedy w końcu

otworzyła dłoń, zostało na niej tylko kilka ziarenek piasku. Ale drugą dłoń trzymała przez

cały  czas  otwartą,  złożoną  jak  w  miseczkę,  w  której  piasek  cały  czas  leżał  i  lśnił

w promieniach zachodzącego słońca. 

Matka spojrzała na swoją córkę i cicho powiedziała: 

- Oto moja odpowiedź

Przysięga małżeńska

Y do X:

X, biorę Ciebie za przyjaciela, partnera i żonę, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Biorąc

nasze  rodziny  i  przyjaciół  za  świadków,  ślubuję  być  Twoim  wiernym  partnerem

w chorobie  i z zdrowiu,  w doli  i  w  niedoli,  w  radości  i  smutku.  Ślubuję  kochać  Cię

bezwarunkowo, wspierać Cię i szanować Cię, śmiać się i płakać razem z Tobą, wielbić

Cię i tulić Cię, cokolwiek życie nam przyniesie. 

X do Y:

Y, biorę Ciebie za przyjaciela, partnera i męża, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Biorąc

nasze  rodziny  i  przyjaciół  za  świadków,  ślubuję  być  Twoim  wiernym  partnerem

w chorobie  i z zdrowiu,  w doli  i  w  niedoli,  w  radości  i  smutku.  Ślubuję  kochać  Cię

bezwarunkowo, wspierać Cię i szanować Cię, śmiać się i płakać razem z Tobą, wielbić

Cię i tulić Cię, cokolwiek życie nam przyniesie. 
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Wymiana obrączek

Y do X:

X, przyjmij tą obrączkę, jako znak mojej miłości, wierności i szacunku do Ciebie. Nosząc

tą obrączkę będziesz pamiętać, że zawsze będę przy Tobie i że zawsze będziesz w moim

sercu. 

X do Y:

Y, przyjmij tą obrączkę, jako znak mojej miłości, wierności i szacunku do Ciebie. Nosząc

tą obrączkę będziesz pamiętać, że zawsze będę przy Tobie i że zawsze będziesz w moim

sercu. 

Ogłoszenie zawarcia małżeństwa

Zawarliście podczas tej ceremonii związek małżeński, a wasza decyzja została utrwalona

przysięgą oraz wymianą obrączek. Z przyjemnością ogłaszam Was mężem i żoną!

Nasz najgłębiej zakorzeniony lęk

Naszym  najgłębiej  zakorzenionym  lękiem  nie  jest  to,  że  jesteśmy ograniczeni.  Nasz

najgłębiej zakorzeniony lęk to to, że jesteśmy silni ponad miarę. To nasze światło, a nie

nasza ciemność najbardziej  nas  przeraża.  Zapytujemy siebie:  „Kimże jestem, aby być

błyskotliwym,  pięknym,  utalentowanym  i  wspaniałym”.  A kimże  jesteś,  aby  nie  być

takim? Sztuczne umniejszanie Twojej wartości nie służy światu. Nie ma nic oświeconego

w  umniejszaniu,  a  więc  inni  ludzie  nie  powinni  czuć  się  niebezpiecznie  przy  tobie.

Urodziliśmy się po to, aby manifestować chwałę, który jest w nas. I,  gdy pozwalamy

naszemu światłu świecić, nieświadomie dajemy innym przyzwolenie, aby robili to samo.

Gdy jesteśmy wyzwoleni z naszego lęku, nasza obecność wyzwala innych.

Ten tekst (często błędnie przypisywany Nelsonowi Mandeli) pochodzi z książki Marianne

Williamson
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Podziękowanie rodzicom

Było sobie kiedyś drzewo, które rosło nad brzegiem strumienia.

Pewnego  dnia  jakiś  człowiek  przyszedł  pod  drzewo,  trzymając  w  ręku  nóż.  Drzewo

przestraszyło się i zaczęło potrząsać liśćmi, aby go odstraszyć, ale na nic się to nie zdało:

człowiek odciął najlepszą gałąź i zabrał ją ze sobą.

Parę dni później wrócił ponownie pod drzewo. 

Drzewo znów się przestraszyło:

- Którą gałąź tym razem obetnie? – myślało zrezygnowane.

Ale  człowiek tylko  usiadł  na  ziemi  pod drzewem i  zaczął  grać  na  fujarce,  zrobionej

z poprzednio odciętej gałęzi.

Drzewo słuchało melodii i usłyszało jej głos: 

- Słyszysz mnie? Pamiętasz mnie? Jestem zrobiona z twojej gałęzi. Gram swoją własną

melodię, ale nie zapominam ciebie. Żyję i mogę grać tylko dzięki tobie” 

Dziękujemy!
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Kody zdjęć

Lp Para Liczba zdjęć Pochodzenie zdjęć

1 nieznana 39

zrobione przeze

mnie

2 K6M14 22

nadesłane (+ 1 

znalezione)
3 K5M13 6 nadesłane

4 K4M12 9

nadesłane (+ 1 

znalezione)

5 nieznana 21

zrobione przeze

mnie

6 M10

31 (zakodowanych

22) nadesłane

7 nieznana 6

zrobione przeze

mnie
8 K8M15 4 nadesłane
9 K7M6 5 ?
10 nieznana 6 znalezione
11 nieznana 5 znalezione
12 nieznana 4 znalezione
13 nieznana 4 znalezione
14 nieznana 3 znalezione
15 nieznana 3 znalezione
16 nieznana 7 znalezione
17 nieznana 6 znalezione
18 nieznana 4 znalezione
19 nieznana 3 znalezione
20 nieznana 6 znalezione
21 nieznana 4 znalezione
22 nieznana 11 znalezione
23 nieznana 2 znalezione
24-39 nieznane 20 znalezione
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Karta kodowa - zdjęcia

Kategoria Kod Liczba % kodów Liczba 

przypa

dków

% 

przypadków

para młoda strój tradycyjny 123 11,00% 115 49,80%

miejsce ozdoby-kwiaty 233 20,80% 110 47,60%

goście stroje eleganckie 152 13,60% 104 45,00%

miejsce trawa/zieleń 93 8,30% 92 39,80%

miejsce stół 84 7,50% 83 35,90%

miejsce to, co na stole 74 6,60% 73 31,60%

miejsce budynek w środku 62 5,50% 62 26,80%

miejsce altanka/pergola/itp. 66 5,90% 59 25,50%

miejsce ozdoby-inne 62 5,50% 44 19,00%

miejsce krzesła dla pary 

młodej

40 3,60% 39 16,90%

miejsce krzesła dla gości 52 4,70% 34 14,70%

para 

młoda

strój nietradycyjny 31 2,80% 26 11,30%

miejsce przy budynku na 

zewnątrz

20 1,80% 20 8,70%

goście stroje codzienne 13 1,20% 7 3,00%

miejsce krzesła dla 

świadków

7 0,60% 6 2,60%

miejsce woda 6 0,50% 6 2,60%

Liczba
ile oznaczeń tym kodem na wszystkich 

zdjęciach
Liczba przypadków ile zdjęć oznaczonych tym kodem

Liczba analizowanych zdjęć                                 231
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Dyspozycje do wywiadu

Lista poszukiwanych informacji – POLSKIE STOWARZYSZENIE 

RACJONALISTÓW

 Historia stowarzyszenia, dlaczego ceremonie humanistyczne (skąd/jak znalazły się

w Polsce)
 Doświadczenie z ceremoniami humanistycznymi (w szczególności ślubami 

humanistycznymi, czy znają śluby humanistyczne nie organizowane przez nich)
 Śluby humanistyczne – dlaczego ludzie się na niego decydują, jak wyglądają 

przygotowania/ceremonie
 Prawny aspekt ślubów humanistycznych – czy/kiedy/jakie działania na rzecz 

zalegalizowania
 Narzeczeni – kim/jacy są
 Etap rekrutacji – jak wygląda, kto prowadzi, czy kiedyś komuś odmówiono 

(komu, dlaczego)
 Celebranci  - kim/jacy są, kto może zostać, jak wygląda przygotowanie/szkolenie 

(?)
 Dekalog humanistyczny – omówienie (kto ustalił, jak rozumieją, jak realizują, 

jak widzą realizację u innych, na ile to powszechne zasady we współczesnym 

świecie)

 Wolność jednostki.

 Równość kobiety i mężczyzny.

 Empatia, zaufanie do ludzi, przyjaźń i współpraca.

 Rozum jako wyraziciel wyjątkowości człowieka.

 Ciekawość.

 Afirmacja tolerancji i różnorodności.

 Wezwanie do doskonalenia się człowieka.

 Kult życia twórczego i etycznego.

 Zaangażowanie społeczne.

 Przekonanie o niepowtarzalności każdego człowieka.   
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Lista poszukiwanych informacji – CELEBRANCI ŚLUBU HUMANISTYCZNEGO

 Śluby humanistyczne – opinia, czy sami również 
 Dlaczego/ w jaki sposób został(a) celebrantem/-tką, kto może zostać celebrantem/-

tką
 „Związki” ze Stowarzyszeniem Racjonalistów – czy są, od kiedy, na jakiej 

zasadzie
 Zadania celebranta
 Narzeczeni – kim są
 Śluby, w których brał(a) udział – jakie, gdzie, z kim, jaka przysięga, jak wyglądała

ceremonia, …
 Ceremonia – planowanie (celebrant a narzeczeni)

Lista poszukiwanych informacji – NARZECZEŃSTWA HUMANISTYCZNE

 Narzeczeni – kim/jacy są, czym się zajmują, jakie mają wykształcenie, skąd 

pochodzą, …
 Skąd informacja o ślubie humanistycznym; dlaczego humanistyczny, a nie 

kościelny, cywilny
 Ślub humanistyczny – czym dla nich jest, jak planują, jaka przysięga, jak ma 

wyglądać, kto ma przyjść, kto ma prowadzić ślub
 Wartości humanistyczne – czy potrafią wymienić/opisać, czym są dla nich w ich 

życiu, czy/jak realizują je w życiu
 Legalizacja związku – czy śluby humanistyczne powinny mieć moc prawną

Lista poszukiwanych informacji – MAŁŻEŃSTWA HUMANISTYCZNE

To, co u narzeczonych + ich ślub + to, co po ślubie (jak z perspektywy czasowej traktują 

ten ślub, ile dla nich znaczy, który ślub /jeżeli był też cywilny/ jest dla nich ważniejszy,

…)
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Kody wywiadów

Lp. Kategoria Podkategoria Kod
1 Celebranci zostanie celebrantem
2 Celebranci zadania celebranta
3 Celebranci terytorium działalności
4 Celebranci reakcje na celebranta
5 Celebranci kim jest ten celebrant
6 Celebranci kontakt z parami młodymi

7 Celebranci

kontakty z innymi 

celebrantami
8 Śluby humanistyczne skąd zna

9 Śluby humanistyczne

elementy 

scenariusza przysięga

10 Śluby humanistyczne

elementy 

scenariusza ceremonie

11 Śluby humanistyczne

elementy 

scenariusza inne informacje

12 Śluby humanistyczne porównania do kościelnego
13 Śluby humanistyczne porównania do cywilnego
14 Śluby humanistyczne miejsce
15 Śluby humanistyczne strój państwa młodych
16 Śluby humanistyczne PSR
17 Śluby humanistyczne narzeczeni
18 Śluby humanistyczne rodzina
19 Śluby humanistyczne ceremonialność ceremonii
20 Śluby humanistyczne formalizacja związku

21 Śluby humanistyczne

moc prawna ślubów 

humanistycznych

22 Śluby humanistyczne

kto może wziąć ślub 

humanistyczny

23 Śluby humanistyczne

wprowadzenie ceremonii 

do Polski

24 Śluby humanistyczne

śluby humanistyczne 

za granicą

25 Śluby humanistyczne wygląd ślubu
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26 Śluby humanistyczne

przyszłość ceremonii 

humanistycznych

27 Śluby humanistyczne

„prawa autorskie” do ślubów 

humanistycznych

28 Śluby humanistyczne dekalog humanistyczny
29 Śluby humanistyczne rozwody humanistyczne

30 Śluby humanistyczne

reakcje na ślub 

humanistyczny

31 Śluby humanistyczne śluby par homoseksualnych
32 Śluby humanistyczne cywilny

33 Śluby humanistyczne pary międzynarodowe

34 Śluby humanistyczne

motywacje do ślubu 

humanistycznego

35 Śluby humanistyczne

refleksje dotyczące (ich)

ślubu humanistycznego

36

Pozostałe ceremonie

humanistyczne pogrzeb

37

Pozostałe ceremonie

humanistyczne nadanie imienia

38

Pozostałe ceremonie

humanistyczne ceremonia rozkwitu
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Karta kodowa – wywiady

Lp. Data Kod Inne informacje
1 25.07.2013 M1 celebrant
2 24.08.2013 M2 celebrant
3 27.06.2013 M3 celebrant
4 29.06.2013 K1 celebrantka
5 8.08.2013 M4 koordynator ślubów 

humanistycznych
6 10.08.2013 M5 celebrant
7 29.07.2013 M6 celebrant
8 29.03.2013 M7 celebrant
9 21.08.2013 M8 mąż humanistyczny
10 20.08.2013 K2M9 małżeństwo humanistyczne

11 16.07.2013 M10 mąż humanistyczny

12 16.08.2013 K3M11 małżeństwo humanistyczne

13 25.07.2013 K4M12 małżeństwo humanistyczne

14 18.07.2013 K5M13 narzeczeni humanistyczni

15 18.08.2013 K6M14 małżeństwo humanistyczne

16 29.07.2013 K7M6 małżeństwo humanistyczne

17 17.07.2013 K8M15 małżeństwo humanistyczne
18 12.07.2013 K9M16 małżeństwo humanistyczne

19 5.11.2013 M17 fotograf
20 14.11.2013 K10 żona  humanistyczna

21 15.11.2013 K11 badaczka ślubów
22 18.08.2013 K12 organizatorka ślubów

W sumie wywiadów 22

W sumie badanych 30

Kategorie kodowania 4

Kody 38
Średni czas trwania 

wywiadu

ok. 53 min
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Recenzja K1

No  więc  :}  Świetna  praca,  jestem  bardzo  ciekawa  całości  i  mam  nadzieję,  że  już

po wszystkim dasz mi możliwość jej przeczytania! :} 

Jak się pewnie domyślasz mam oczywiście kilka uwag :}

Pierwsza,  dość istotna,  bo odnosząca się  do samego sensu rytuału picia mleka

i wina - w żadnym razie płyny te nie są przez Młodych mieszane! Młodzi obdarowują się

nimi  wzajemnie (na znak tego co mają najcenniejszego do ofiarowania),  kobieta  daje

mężczyźnie  wino  a  mężczyzna  kobiecie  mleko;  nie  można  tego  z  żaden  sposób

przyrównać  do  ceremonii  zapalenia  świec.  Jeżeli  zmieszać  te  płyny  rytuał  traci

na znaczeniu!!! (przecież masz opis tego rytuału...)

Napisałaś,  że  dla  celebrantów  najważniejsze  są  przysięgi...  nie  dla  mnie  :}

tzn. ja zawsze pytam Młodych która część ceremonii dla nich jest najważniejsza i na niej

się koncentrujemy. 

Gdy czytałam o tym co napisałaś na temat rozmieszczenia gości, to chodziło mi

po  głowie,  że  to  jest  przede  wszystkim  kwestia  praktyczna  a  nie  symboliczna

(tak by wynikało  z  mojego  doświadczenia).  Poza  tym  na  przynajmniej  dwóch  moich

ślubach (na jednym byłaś - w Parku Saskim) goście nie byli w ogóle usadzeni, każdy stał,

gdzie chciał. 

Napisałaś, że nie odbył się żaden ślub "humanistyczno-katolicki", a ja jeden taki

prowadziłam - Młodzi wraz ze wszystkimi gośćmi prosto z kościoła przetransportowali

się na miejsce ceremonii humanistycznej. W te wakacje będę miała kolejny, gdzie Młodzi

są zaraz po ceremonii religijnej. 

Pojawiło się w Twojej pracy stwierdzenie, że ludzie nie zgłaszają się, bo widzieli

podobną  ceremonię  -  w  moim  przypadku  część  zainteresowanych  dostało  do  mnie

namiary od uczestników ceremonii,  na której  byli,  podobało im się i  sami też by tak

chcieli. 

I na koniec kwestia pogrzebu - nie jest to męska rzecz! We wrześniu prowadziłam

pogrzeb humanistyczny, ostatnio również humanistyczne pożegnanie - pogrzeb odbył się

w Szczecinie, gdzie znaczna część rodziny i prawie żaden przyjaciel zmarłej nie mogli

dotrzeć, więc poprosili mnie o ceremonię pożegnania w Warszawie. Dostałam również

kilka  próśb  o  poprowadzenie  pogrzebu  od  osób  jeszcze  na  szczęście  żyjących,
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ale zdecydowanych  i  które  opisały  mi  czego  ode  mnie  przy  tej  okazji  oczekują.

Ceremonie nadania imienia dostałam (chyba?) wszystkie ja, ponieważ część z nich była

dwujęzyczna, poza tym M4 wie, że są to według mnie najważniejsze (nie tylko według

mnie, gdy rozmawiałam z przedstawicielką Szkockiego Towarzystwa Humanistycznego

bardzo  zdecydowanie  podkreślała,  że  ślub  jest  tylko  "przy  okazji"  ceremonią,

że kluczowymi  dla  humanistów  i  w  ogóle  w  życiu  człowieka,  to  ceremonia  nadania

imienia i pogrzebu) i moje ulubione i poprosiłam M4 o kierowanie ich do mnie; a na dwie

ceremonie dostałam zgłoszenie właśnie, gdy zainteresowani dostali mój numer telefonu

od rodziców, których dzieci "witałam". Kwestia płci nie ma tu zatem znaczenia. Nie wiem

kto  Ci  tę  bzdurę  powiedział,  ale  dla  mnie  brzmi  ona  potwornie  szowinistycznie,

zwłaszcza, że nie ma nic wspólnego z prawdą. 
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Recenzja M1

Ważną kwestią jest sprawa definicji, których brakuje we fragmencie pracy magisterskiej,

którą dostałem do zrecenzowania. Jest to kwestia na tyle istotna, że w efekcie pomimo

dość  dokładnego  i  w  miarę  wiernego  na  podstawie  analizowanych  materiałów,

przedstawienia ceremonii humanistycznych prowadzi Autorkę do wniosków, które budzą

moje zastrzeżenia co do ich trafności.

Poniżej przedstawię więc uwagi.

Autorka wskazuje (str. 29 i nast.), że „otwartość ma być tą cechą, która motywuje

pary do zawarcia ślubu”. W moim przekonaniu „otwartość” jest to określenie popularne,

jednak  nie  oddające  istoty  rzeczy.  W  myśl  słownikowej  definicji  otwartość

to przystępność, antonim nieprzystępności, introwertyzmu. 

W moim przekonaniu,  w  przypadku  jednej  z  motywacji   do  przeprowadzania

ślubów  humanistycznych  jest  raczej  szczerość,  a  więc  chęć  odejścia  od  obłudy,

dwulicowości, nieszczerości czy fałszu, jakim dla nowożeńców byłoby zawieranie ślubu

religijnego. Takiego, który byłby rytuałem, w którym czuli by się przedmiotami imprezy,

a  nie  jej  twórcami,  zmuszonymi  do  udziału  w obrzędach,  co  do  których  sensu  mają

wątpliwości, bądź w ogóle je odrzucają.

W kwestii  braku  lub  niewielkich  różnic  pomiędzy  ceremonią  humanistyczną,

a kościelną  i ew.  cywilną  zabrakło  mi  bardziej  wnikliwej  analizy  porównawczej.

Na przykład:  owszem w każdej  z  nich  występuje  ksiądz,  celebrant  lub  urzędnik stanu

cywilnego, jednak różnica pomiędzy nimi jest kolosalna. 

W Kościele Katolickim wymiana konsensu (czyli  zgody małżeńskiej)  to krótki

epizod wynikający z  Prawa Kanonicznego.  Zaś  80 -  90% całej  ceremonii  to  liturgia,

w sposób autokratyczny prowadzona przez księdza, który udziela nauk i pouczeń, łącznie

z cytowaniem archaicznej przypowieści z Księgi Tobiasza, który straszy oraz podkreśla,

że bez Boga, małżeństwo jest nic niewarte. 

W tym kontekście przywołanie przez autorkę kanonu 1057 prawa kanonicznego

jako  dowodu,  na  twierdzenie,  że  nowożeńcy  udzielają  go  sobie  nawzajem,  stoi

w sprzeczności z tym z czym  naprawdę mają do czynienia uczestnicy. 
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Dość podobnie jest z ceremonią w USC, z tą różnicą, że formuła konsensu jest

opisana  w ustawie,  nowożeńcy  nie  mają  na  jej  treść  żadnego  wpływu  i  trudno  tutaj

o jakieś emocje. W sytuacji, gdy nowożeńcy tego sobie nie życzą, bo np. mają zamiar

urządzić sobie inną ceremonię,  humanistyczną czy religijną,  powinni  mieć możliwość

podpisania aktu w USC lub np. u notariusza, bo czynność ta ma jedynie charakter prawny

(oświadczenie  woli),  który  nie  ma  znaczenia  dla  tego  o  czym  chcieliby  nowożeńcy

poinformować siebie i swoich bliskich.

Tak  więc  różnica  pomiędzy  rolą  prowadzących  jest  widoczna  i  trudna

do zbagatelizowania.

Przy okazji dodam, że nie wyszły w badaniach różnice w traktowaniu bliskich

nowożeńców,  co  pokazuje,  że  jednak  miejsce  ma  znaczenie.  Coraz  więcej  jest  ludzi

niewierzących  lub innych  wyznań niż  chrześcijańskie.  Dla nich,  ślub  w trakcie  mszy

w kościele  stwarza  trudne  do zaakceptowania  sytuacje.  Np.  klękanie  podczas

tzw. podniesienia  czy  brak  wykonywania  gestów  np.  „znaku  krzyża”.  Nie  ma  takich

problemów w trakcie ceremonii humanistycznych, które są otwarte dla wszystkich.

Uwagi do Podsumowania 

Tylko przyjęcie  przez autorkę (za Hubertem Knoblauchem) tezy,  że religia  nie

musi  zakładać  „istnienia  sfery  nadprzyrodzonej”, może prowadzić  do  wniosku,

że ceremonie humanistyczne nie są areligijne.

Jako racjonalista światopoglądowy przyjmuję takie stwierdzenie ze zdziwieniem.

Przy okazji Racjonalizm światopoglądowy odrzuca przyjmowanie na samą tylko wiarę

religijnych,  filozoficznych,  społecznych  i  politycznych  dogmatów,  choć  nie  jest

całkowicie  ateistyczny.  Racjonaliści  przyjmują  tylko  te  spośród  elementów  wiedzy

i wierzeń,  które  dają  się  uzasadnić  na podstawie  czysto  logicznego  myślenia

oraz empirycznego  poznania.  Wśród  zwolenników  racjonalizmu  znajdują  się  zarówno

ateiści i agnostycy oraz panteiści, a także deiści i teiści, i zdziwiliby się gdyby usłyszeli,

że ich racjonalistyczny światopogląd to religia.

Również  dość  powszechne  jest  wynikające  z  doświadczenia  przekonanie

większości społeczeństwa, że oddziela ono wiarę oraz niewiarę od instytucji religijnych

pokazuje, że koncepcja Knoblaucha jest raczej niszowa.

Znacznie bliższe temu co najczęściej sądzi się o religii są np. poniższe jej definicje

(za Wikipedią) oczywiście nie wyczerpujące całego ich spektrum:
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Definicja Tielego-Söderbloma: Religią nazywamy w sensie ogólnym stosunek pomiędzy

człowiekiem i potęgą nadludzką, w którą on wierzy i od której czuje się zależny. Stosunek

ten znajduje swój wyraz w specjalnych uczuciach (zaufanie i lęk), wyobrażeniach (wiara)

i czynnościach (modlitwy, obrzędy, wśród nich specjalne ofiary), a także w wypełnianiu

moralnych  przykazań. Wspólna  definicja  Tielego-Söderbloma  to  przykład  klasycznej

definicji  relacyjnej  –  zob.  C.  P.  Tiele,  N.  Söderblom, Kompendium

der Religionsgeschichte,  Berlin  19316,  s.  3.  Por.  C.  P.  Tiele, Elements  of  the  Science

of Religion,  t.  II,  Edinburgh-London  1899,  s.  15;  N.  Söderblom, Einführung

in die Religionsgeschichte, Uppsala 1921. 

Helmuth  von  Glasenapp:  Religia  jest  wiarą  w  istnienie  nadnaturalnych,  osobowych

lub nieosobowych mocy, wyrażającą się w myśleniu, chceniu i postępowaniu; od mocy

tych człowiek czuje się zależny, stara się je dla siebie pozyskać lub też usiłuje się do nich

wznieść.

Erich Fromm: Religią jest każdy system myśli i działań, podzielany przez pewną grupę,

który dostarcza jednostce układu odniesienia i przedmiotu czci, których potrzeba stanowi

pierwotne wyposażenie psychiki ludzkiej .

Przy  zastosowaniu  powyższych  i  podobnych  definicji  religii,  ceremonie

humanistyczne są areligijne jak najbardziej.

Idąc dalej tropem specyficznej religijności Autorka dopatrzyła się w ceremoniach

humanistycznych duchowości (str. 58) pisząc: „z jednej strony jest tutaj sam akt wyboru,

ale  również  duchowość  i  w  tym  sensie  religijność  ślubu”.  Moje  doświadczenia

nie pozwalają  na  dostrzeżenie  duchowości  w  ślubach  humanistycznych  (może  poza

jednym, czerpiącym nieco z rytuałów Buddyzmu), ale dostrzegam w większości z nich

emocje, a nie religię,  - w żadnym sensie. 

Na  zakończenie  śmiała  teza  autorki,  że  ceremonie  humanistyczne  to  raczej

przejaw konsumpcyjnego podejścia nowej klasy średniej niż sekularyzacji społeczeństwa.

Pragnę  zauważyć,  że  sekularyzacja  nie  wyklucza  inspiracji  klasowej.  Ponadto,

nie wskazuje na klasę średnią jako główną przyczynę rozpowszechniania się ceremonii

humanistycznych zarówno znaczna liczba ślubów z cudzoziemcami, jak i pojawienie się

ślubów par homoseksualnych. One wskazują nie tylko na sekularyzację społeczeństwa,

ale też zjawisko globalizacji jako źródło inspiracji nowożeńców.

Na klasowy charakter wskazuje na pewno znacznie większa liczba  religijnych

rozwodów [czyli unieważnień małżeństwa] jako zjawiska, niż kiedykolwiek wcześniej,

103



Śluby humanistyczne – praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. M. Fuszary                Ewa Majdecka

bowiem coraz więcej ludzi stać na postępowania niż np. w okresie II Rzeczpospolitej,

gdy w celu zawarcia ponownego małżeństwa na ogół zmieniano wyznanie. Dzisiaj to jest

margines, a niewierzący mają do wyboru małżeństwa humanistyczne.

Pomimo powyższych krytycznych uwag, pragnę podziękować Autorce za ogrom

pracy włożony w zebranie materiałów i opisanie zjawiska ceremonii humanistycznych.
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Recenzja K5

Cieszę się, że mam możliwość odnieść się do wyników pracy badawczej. Pierwszy raz

jako respondentka mam taką okazję, a z kolei sama jako badaczka wiem, że respondenci

niemal  nigdy  nie  mają  takiej  możliwości.  Dlatego  autorce  należą  się  wyrazy

podziękowania  i  uznania  –  bo  to  wyzwanie,  po  całym  analitycznym  wysiłku,  kiedy

badana  rzeczywistość  już  jakaś  się  wyłoniła,  skonfrontować  się  z  opinią  badanych,

z pełną otwartością na to, że głosy badanych mogą zakwestionować stworzony opis.

Wyzwaniem  jest  również  przedstawienie  badanym  tekstu  o  tak  osobistym

doświadczeniu, jakim jest ślub. I tak na przykład moją wątpliwość wywołało odwołanie

do „amerykańskich  komedii  romantycznych”  -  na  poziomie  skojarzeń  a  nie  analiz

porównawczych (autorka nie analizuje bowiem, jak wyglądają śluby w takich filmach).

W tym sensie „komedie romantyczne" są skrótem myślowym i nie wiem, czy w takiej

analizie  powinno  być  miejsce  na  tego  typu  skojarzenia,  tym  bardziej  że  autorka  nie

tłumaczy, co dla niej kryje się za tym skojarzeniem. Tego typu odwołanie niesie ze sobą

ryzyko,  że dla  niektórych takie  skojarzenie może być  odebrane pejoratywnie  (typowe

dla amerykańskich  komedii  romantycznych  czyli  np.  coś  cukierkowego,  podążającego

za modą,  sztucznego,  kiczowatego,  banalnego).  Jednocześnie  takie  skojarzenie  byłoby

w sprzeczności z analizami przeprowadzonymi dalej w tekście przez badaczkę. 

To jednak jest uwaga niemal marginalna, pierwsze wrażenie z lektury. Generalną

uwagę dotyczącą  pracy mam w zasadzie  jedną.  Rozpoczynając  lekturę  brakowało  mi

wiedzy  na  temat  tego,  jakie  śluby  i  jakie  osoby  zostały  objęte  badaniem.  W pracy

zaprezentowane są analizy wszystkich przypadków, mój własny jest tylko jednym z wielu

(nie wiem ilu) i mam tego świadomość. Czytając nie oczekuję, że przeczytam o moim

własnym  ślubie,  ciekawa  jestem opisu  zjawiska  i  gdzie  na  jego  tle  lokuje  się  moje

doświadczenie.  Trudność polega jednak na tym,  że nie  dowiaduję się  jakie  przypadki

zostały poddane badaniu:

- co zostało zakwalifikowane jako "ślub humanistyczny",

- według jakiego klucza zostały wybrane przypadki do badania,

- z kim były prowadzone wywiady.

105



Śluby humanistyczne – praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. M. Fuszary                Ewa Majdecka

W rozdziale  metodologia  dowiadujemy  się  tylko:  "Badanie  ślubów  humanistycznych

trwało między marcem 2013 a majem 2014 roku. Składało się na nie przeprowadzenie

22 wywiadów  intensywnych  z  30  osobami,  obserwacja  uczestnicząca  podczas  trzech

ceremonii  ślubnych" (str.  3). Na początku rozdziału poświęconego analizie wywiadów

czytamy: "Nie ukrywam, ze część badania, którą poświęciłam rozmowom z celebrantami

i celebrantką, narzeczonymi, małzenstwami, organizatorką ślubów (która sama nazywa

się  jednak  wedding  plannerką),  fotografem  i  badaczką  wesel,  stała  się  dla  mnie

poznawczo  najciekawsza"  (str.  29).  Niejako  mimochodem dowiadujemy się,  kim byli

respondenci. Jak rozumiem są oni wszyscy wymienieni w Aneksie. Autorka nie tłumaczy

jednak, w jaki sposób dobrała respondentów, czy badała przypadki konkretnych ślubów

(case studies). Zastosowanie teorii ugruntowanej nie zwalnia badacza z wytłumaczenia się

z podstawowych kwestii metodologicznych - bez tego tak naprawdę nie wiemy, co jest

przedmiotem badania.

Moją  konfuzję  dotyczącą  przedmiotu  badania  pogłębia  stwierdzenie:  "analizę

oparłam o 46 scenariuszy ślubów, 1 scenariusz pogrzebu i 1 zaproszenie na ślub" (str. 12).

Dlaczego scenariusz pogrzebu? Czytając stopniowo domyślam się, że praca jest analizą

ślubów  humanistycznych  rozumianych  jako  świeckie  ceremonie  aranżowane

i prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Tak wynika

z wielu miejsc w pracy (kilka przytoczę), choć pojawiają się pojedyncze momenty, gdzie

autorka stara się zrekonstruować, „co czyni ślub humanistycznym”: „Poszukując istoty

ślubów humanistycznych nie znalazłam jej w tym, w jaki sposób one wyglądają i gdzie

się  odbywają.  Co  zatem  świadczy  o  ich  „humanistyczności”?”  (str.  48).  „Sluby  są

humanistyczne  nie  tylko  dlatego,  ze  para  młoda  samodzielnie  konstruuje  swoją

ceremonię, ale równiez z powodu obecności waznych dla nich osób, przede wszystkim

rodziny i  przyjaciół”  (str.  34).  Czy też  we  fragmencie,  odwołującym się  do  naszego

przypadku: „Nikt nie posiada >>praw autorskich<< do ceremonii humanistycznych, ale

w Polsce  są  one  rozpowszechniane  przede  wszystkim  przez  PSR  i  to  właśnie

to stowarzyszenie  kreuje  opinię  o  tych  ceremoniach  i  ich  kształt,  równiez

przez skojarzenia związane z samą organizacją. Dlatego tez wypowiadająca się powyzej

para nie  skorzystała  z  oferty PSRu,  a  celebrantem na ich ślubie został  ich przyjaciel.

Ich ceremonia była w tym sensie prawdziwie humanistyczna, bo od początku do konca

samodzielnie stworzona” (str.41-42).
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Ten fragment i kilka cytatów upewniły mnie, że wywiad z nami i nasz ślub były

elementem analizowanego materiału. Pogłębiło to jednak moje zafrapowanie, dlaczego

tak  naprawdę zostaliśmy zaproszeni  do  badania.  Większość  pracy odnosi  się  bowiem

implicite do ślubów humanistycznych organizowanych przez PSR. By podać tylko kilka

przykładów:

„Ceremonie  humanistyczne  w  Polsce  odbywają  się  pod  patronatem  Polskiego

Stowarzyszenia Racjonalistów, co mniej lub bardziej zostaje zaznaczone podczas ślubu”

(str. 34). 

„(...)  światopoglądowo  pary  niekoniecznie  są  związane  z  ruchem  racjonalistycznym,

co nie  stanowi  problemu  dla  celebrantów  dopóki,  dopóty  >>akceptują  [one]  ten

minimalny katalog<<” (str. 30).

Wiedząc  o  tym,  że  w analizie  został  uwzględniony taki  nietypowy przypadek,

jak nasz,  łatwo  wyłapuję  w  tekście  sytuacje,  gdzie  dokonane  są  nieuzasadnione

uogólnienia.  W  wielu  miejscach  brakuje  doprecyzowania  „zwykle",  „zazwyczaj",

„z reguły”, „w większości badanych przypadków". Zwróciłam na to uwagę w miejscach,

gdzie ogólne stwierdzenia nie zgadzały się z rzeczywistością mojego ślubu, np. „Pomimo,

ze  w  istocie  swojego  słowa  celebranci  są  raczej  mistrzami  ceremonii,  osobami,

które pomagają  przejść  przez  ślub  i  sami  odzegnują  się  od  pełnienia  roli  księdza

czy urzędnika,  to  w sensie  przestrzennym zajmują ich  miejsce [za  stołem lub między

narzeczonymi]”  (str.  24)  lub „Krzesła  stanowią  ostatni  ze  wspólnych  dla  ślubów

komponent.  Miejsca  siedzące  mozna  wyróznić  trzy:  dla  pary  młodej,  dla  świadków

oraz gości.  Narzeczeni siedzą przed stołem, tyłem do gości.  Gdy stół usytuowany jest

z boku, para młoda siedząca na krzesłach jest skierowana do gości i bokiem do celebranta

lub celebrantki.  W sytuacji,  w której  siedzenia jednak nie  występują,  para młoda stoi

naprzeciwko mistrza lub mistrzyni ceremonii, a tyłem do gości” (str. 26). 

„Załozenie  o  scenariuszu  jako  bardzo  spersonalizowanym  planie  ceremonii

wynika z załozen celebrantów i koordynatora ceremonii humanistycznych. Taka opinia

najczęściej  jest  podzielana  przez  pary  młode,  choć  ta  mozliwość  nie  zawsze  jest

przez nich wykorzystywana w takim stopniu” (str.  34). Nie znajduję wzmianki o tym,

że ktoś sam sobie napisał scenariusz.
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„Przedstawione sylwetki nie do konca prezentują dwa zupełnie skrajne przykłady.

Gdyby  traktować  je  jednak  jako  pewno  rodzaju  punkty  na  kontinuum,  pozostali

celebranci plasowaliby się prawdopodobnie blizej drugiego celebranta” (str. 44). Nie ma

mowy o mistrzu ceremonii nie związanym z PSR i o szczególnej relacji mistrza z parą

jak u nas. Tak więc uwaga do wszystkich powyższych przykładów uogólnień: jeśli jeden

z przypadków objętych badaniem przeczy wszystkim pozostałym, badacz – by pozostać

ścisłym – powinien odnotować, że mówi o prawidłowości a nie o zasadzie porządkującej

wszystkie bez wyjątku obserwacje.

Tak  naprawdę  uważam,  że  autorka  skomplikowała  sobie  zadanie  uwzględniając

w analizach nasz nietypowy przypadek. Praca byłaby lepsza – bardziej poprawna – jeśli

zostałby  precyzyjnie  określony  obszar  badania  i  wytłumaczony  dobór  respondentów.

To już  prawdopodobnie  wyeliminowałoby  nas  –  można  by  wspomnieć  o  takim

nietypowym ślubie,  podobnie  jak  autorka  wspomina o  innych ceremoniach świeckich

i humanistycznych  (swoją  drogą  rozróżnienie  na  ceremonie  świeckie  i  humanistyczne

również pozostawione jest w domyśle).

Poza  tą  generalną  uwagą  podzielę  się  jeszcze  drobnymi  spostrzeżeniami,

na których wiem, że bardzo zależało autorce, a więc na ile „rozpoznaję się” – pomimo

wszystkich powyższych zastrzeżeń – w przedstawionym opisie:

 fakt, że nie bez znaczenia jest wybrane miejsce ślubu: natura, poza budynkiem,

naturalne  elementy  ozdobne,  tradycyjne  stroje,  wiązanka  ślubna,  "tęsknota

za ładem i harmonią opartą na prawach natury";
 to że niektórzy członkowie rodziny uważali z początku ten ślub, za mniej ważny,

choć już po fakcie uznali go za ważny i centralny;
 to że na ślubie cywilnym jest poza parą młodą i świadkami również najbliższa

rodzina;
 pisanie, refleksja, dyskusje o treści przysięgi, żartobliwe wręcz "ja się do tego nie

zobowiązuję!";
 refleksyjność, autentyczność, szczerość, "wypełnienie tej ceremonii sobą";
 nasza ceremonia pobudzająca do refleksji poruszająca gości,
 poza  autentycznością  takiego  „własnego”  ślubu:  trudność  ze  zrobieniem ślubu

cywilnego w swojej scenerii, poza budynkiem urzędu oraz „masowość” cywilnego

w mieście i to, że trwa ekspresowo krótko (10 minut a para i jej goście mijają się

z parą, która właśnie wychodzi i z kolejną, która przychodzi po nich), czyli nie jest

ceremonialny i rytualny (na to zdaje mi się położono mały nacisk w pracy).

108



Śluby humanistyczne – praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. M. Fuszary                Ewa Majdecka

Wydaje mi się, że owa rytualność została niedoceniona przez autorkę lub może

inni respondenci nie kładli na to nacisku?

Co  mnie  zaciekawiło  natomiast,  to  iż  wśród  respondentów  było  tak  wielu

psychologów, trenerów, pedagogów.
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Recenzja K11

„Czy są tam u was śluby plemienne?”

To pytanie zadała w kwietniu tego roku Letycja, dwudziestoparoletnia Belgijka

o rozległych  korzeniach  rodzinnych  w  Kongo.  Rozmawiałyśmy  o  weselach,  było

to przypadkowe  spotkanie.  Lecz  tak  postawione  pytanie  zostało  ze  mną  na  dłużej.

Powróciło  podczas  lektury  pracy  magisterskiej  Ewy  Majdeckiej  pt.  „Śluby

humanistyczne”. Gdy podczas ślubu nie ma reprezentanta państwa ani władzy religijnej,

mamy do czynienia z sytuacją, którą w Kongo określa się mianem ślubu plemiennego.

Według określonego scenariusza scalają  się  dwie rodziny,  istotna jest  rola  ojca panny

młodej, wcześniejszych negocjacji między narzeczonym a rodziną narzeczonej. Jednak

sam moment ślubu nie wydarza się w obliczu instytucji innej niż rodzina.

Śluby humanistyczne w swej istocie różnią się od opisanej wyżej ceremonii osobą

celebranta/  celebrantki,  prowadzących  uroczystość.  I  jest  to  wątek  dobrze

udokumentowany  w pracy  badaczki.  Autorka  analizuje  motywacje  takich  osób,  same

praktyki, oraz łączy je z perspektywą młodych par, sygnalizując tym samym interesujący

moment  powstawania  nowej  przestrzeni  duchowej,  stanowiącej  poszerzenie  oferty

w jakiej współcześni nowożeńcy mogą się poruszać.

Praca ta rzuca światło na szczególny moment podejmowania decyzji o kształcie

ślubnej  uroczystości.  To moment,  w którym para zwykle określa swoją relację wobec

wspólnoty,  swojej  własnej  kultury.  I  jak  pokazuje  autorka,  decyzja  o  ślubie

humanistycznym  jest  oparta  na  kontestacji  powszechnie  obowiązujących  wzorców

postępowania. 

W przedstawionym materiale znalazłam kilka wspólnych przestrzeni ze ślubami

i weselami badanami od 2009 roku przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie (badania

prowadzone  są  także  poza  Małopolską).  To  m.  in.  sytuacja   podejmowania  decyzji

o kształcie  ślubu  i  wesela  będąca  momentem  określania  się  wobec  własnej  kultury

(dotyczy to wszystkich par), personalizacja uroczystości, praca nad słowami jakie zostaną

wypowiedziane (np. moment błogosławieństwa przez rodziców przed ślubem, powitania

w  domu  weselnym,  podziękowania  rodzicom).  Co  ciekawe,  w  tradycji  ludowej

i szlacheckiej istniały także tzw. oracje weselne (kilka jest w kolekcji MEK), i wydaje się

że  w rodzącym się  kształcie  ślubów humanistycznych  ten  typ  wypowiedzi  ma  swoje
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wcześniejsze formy. Podobieństwo widzę także w tym, że wiele uroczystości ślubnych

i weselnych  ma  opracowany  szczegółowy  scenariusz  (np.  dla  samych  „oczepin”,

czy dla całego  wesela  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  uroczystości  realizowanych

przez konsultantki ślubne).

Z pewnością, w dalszej pracy nad tematem warto byłoby pogłębić tło historyczne,

które  zaowocowało  wyłonieniem  się  w  takim  kształcie  ślubów  humanistycznych.

To bardzo  ciekawy  wątek,  który  dopełniłby  prezentację  światopoglądu  podzielanego

przez osoby wybierające formułę ślubu humanistycznego. 

Pytanie o śluby plemienne,  które  towarzyszyło  podczas  tej  lektury,  wyostrzyło

wątek  nieobecności  przedstawicieli  instytucji  sankcjonujących  zawiązanie  małżeństwa

w ślubach humanistycznych  (na  tym tle  ciekawy jest  wątek  PSR).  Pomysł  i  potrzeba

zastąpienia celebrantem/ celebrantką urzędnika USC lub np. księdza jest interesującym

przykładem napięcia, jakie w historii małżeństwa niejeden raz w Europie występowało.

Przykładem może  być  sytuacja  w  XII  wieku,  kiedy to  kryzys  związany  z  łamaniem

ślubów  zawieranych  nie  w obliczu  władzy  kościelnej  a  zwyczajowej,  rodzinnej,

spowodował  wprowadzenie  przez Kościół  Katolicki  obowiązku  zawierania  ślubu

w obliczu  świadków,  przed  świątynią  (potem  w  jej  wnętrzu)  i  ogłaszania  zamiaru

zawarcia  małżeństwa  kilka  tygodni  wcześniej,  aby  wkluczyć  wielożeństwo

(tzw. „zapowiedzi”  funkcjonujące  do  dziś),  co  potwierdziły  przepisy  wprowadzone

w XVI wieku przez Sobór Trydencki. W ten sposób to, co moglibyśmy nazwać ślubami

plemiennymi  z  czasem  zostało  w  Europie  chrześcijańskiej  zastąpione  ślubami

sankcjonowanymi  przez  władzą  kościelną.  Istotna  więc  była  rola  osoby,  która

wiarygodnie poświadczałaby zawarcie małżeństwa. Ciekawe byłoby głębsze odniesienie

historii  tej  formy  zawierania  małżeństwa  jaką  jest  ślub  humanistyczny  do  historii

instytucji małżeństwa. 

Praca  Ewy Majdeckiej  o  ślubach  humanistycznych  dokumentując  współczesne

alternatywne taktyki  w obrębie obrzędowości  rodzinnej  jest  ciekawą analizą bogatego

materiału terenowego. Autorka dbając o zróżnicowanie źródeł włączyła także materiały

wizualne co jest bardzo ważnym polem badań współczesnego kształtu rytuałów przejścia,

podlegających m. in.  procesowi mediatyzacji.
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Recenzja M17

Transkrypcja

EM: Czy w tym tekście rzeczywiście odnajdujesz to, co widzisz, spotykasz na ślubach,

weselach? Co szczególnie znalazłeś, co Ci pasuje albo co ci nie pasuje? Może są takie

rzeczy? Takie też dostawałam komentarze.

M17: Wiesz co nie ma takich rzeczy, które mi nie pasują. Dla mnie tak jak pisałaś o tym

ślubie podwodnym... to mi się to w głowie nie mieści, ale OK. No dobrze, jeżeli ktoś

chce, czemu nie. Na pewno nie jestem przeciwnikiem, ale jednak.. Widzisz. Olbrzymi

wpływ na postrzeganie ma kultura. To, co ma się w głowie. W jakim środowisku zostało

się wychowanym. No cały ten background kulturowy. I moje postrzeganie … no tutaj

wesele akurat jest takie, że spotykają się osoby. Różnej płci. Kobieta i mężczyzna. I to jest

już obojętne,  czy przed urzędnikiem stanu cywilnego,  czy przed księdzem, czy przed

mistrzem  ceremonii,  ale  oni  sobie  przysięgają  miłość,  wierność.  Różnie  to  jest

sformułowane, ale generalnie chodzi o jedno i to samo, więc ten ślub humanistyczny jak

najbardziej się wpisuje no w moje wyobrażenie ślubu. To, że jest to uroczyste, że ludzie

się elegancko ubierają. To, że później jest wesele i to wesele tak naprawdę niczym się nie

różni. To też piszesz, że ludzie są obrani tak jak na każdym innym weselu. 

EM:  A  może  są  w  takim  razie  jakieś  różnice.  Coś,  co  mogłoby  wyróżniać  śluby

humanistyczne tak jak czytasz o nich, bo mówiłeś, że byłeś chyba na dwóch w sumie no

i multum innych.

M17: Wiesz, co to różni to też to, co Ty pisałaś. Że bardzo często te śluby humanistyczne

są  na  łonie  przyrody.  Że  są  gdzieś  tam  w  naturze.  I  jest  tam  takie  jedno  zdjęcie,

które zamieściłaś. Uśmiałem się po prostu do łez, bo to jest jakiś ogród, jakieś jeziorko

na pierwszym planie,  a  z  tyłu  jest  taka siatka zielona.  No kurczę!  I  to  jest  też  fajne,

że ludzie wszystkiego nie widzą. Widza siebie. Oczywiście są ładnie ubrani, bo to strój

jest ważny. Panna młoda ma fryzurę, ma zrobione paznokcie. Wszystko jest  zrobione.

Po prostu  wszystko  jest  super  zrobione.  Chcą  mieć  w  ogrodzie  i  to  ładnie  wygląda.
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Ale nie widzą tak brzydkich rzeczy, jak siatka z tyłu. Ktoś nie zadbał o tło. Jest skupianie

uwagi  na  rzeczach  ważnych,  ale  nie  na  wszystkich.  Ludzie  jakby  wszystkiego

nie ogarniają. Ale tak na marginesie to jest robota dla wedding plannerów albo dla osób,

które  zajmują  się  całym  tym  biznesem,  żeby  zwracać  uwagę.  (…)  Ale  jak  pisałaś,

że ludzie ściągają z Internetu te przysięgi, wzorce. (…) Ale to oni tak uważają [że sami

planują  tę  ceremonię].  Ja  uważam zupełnie  inaczej.  Ceremonie  w  kościele  tak  samo

można  sobie...  To  znaczy  samego  przebiegu  ceremonii  niewiele  możemy  zmienić.

Możemy wprowadzić jakieś swoje czytania. Możemy mieć swojego księdza znajomego,

który powie kazanie do nas i byłem na takich ślubach. I to jest bardzo, bardzo blisko

ślubu  humanistycznego.  To  jest  niesamowicie  blisko.  Byłem  na  takim  ślubie,  gdzie

przyjaciel  pana  młodego,  kumpel  z  ławki  szkolnej  udział  im ślubu.  I  wyobraź  sobie,

że pan  młody był  zestresowany,  ręce  mu  się  trzęsły.  Mimo tego,  że  kumpel  udzielał

mu ślubu. I kazanie było do nich. Było na maksa spersonalizowane. Blisko.

EM:  A jeżeli  chodzi  o  estetykę?  Już  trochę  o  tym  mówiłeś.  To,  co  jest  dla  ciebie

najważniejsze,  jak  to  wygląda.  Powiedziałeś,  że  śluby  humanistyczne  są  częściej,

czy w ogóle odbywają się gdzieś na zewnątrz. Gdzieś w przyrodzie, zieleni. I że te stroje

są podobne.

M17: Wiesz co, wydaje mi się, że te śluby humanistyczne są bliżej natury. Tam się będzie

pojawiało... Też nie widziałem masy zdjęć, ale tak sądzę, że gdybyśmy popatrzyli na sto

ślubów  kościelnych,  sto  cywilnych  i  sto  humanistycznych,  to  na  ślubach

humanistycznych będą przeważały jakieś bardzo takie naturalne ozdoby, polne kwiaty.

Tego typu rzeczy. I takie naturalne ozdoby. A na tych ślubach kościelnych czy cywilnych

jednak będzie to wszystko takie bardzo eleganckie. Będzie dużo dekoracji, ale tam już

będą  pewnie  wchodziły  wstążki,  jakieś  ładne  winietki.  Taka  sztuka  dekoratorska.  Że

tu będzie coś troszeczkę innego. Inna estetyka.

EM: A gdybyś mógł doprecyzować, co to znaczy naturalne i eleganckie, bo to też jest...

Mam  trochę  z  tym  problem,  z  tym  naturalnym,  czy  w  ogóle  w  naturą  w  ślubach

humanistycznych, bo ona tez jest bardzo specyficznie rozumiana. 
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M17:  Ok,  dobrze.  Naturalne  to  znaczy kwiaty,  ale  one  nie  będą  na  przykład  w tych

wszystkich opakowaniach, celofanach. Nie będą miały masy wstążek.  Nie będą miały

dekoracji. Czyli kwiaty plus te wszystkie rośliny, które dekorują bukiet. Nie będzie takich

bukietów...  Właśnie  ja  nie  jestem  florystą.  Trudno  jest  mi  to  wiesz...  powiedzieć.

Ale takich gotowych bukietów z katalogu. Tylko to będą raczej zebrane kwiaty po prostu

garść  kwiatów.  Jeżeli  to  będą  kwiaty  cięte,  to  będzie  naręcze  róż  czy  wielki  bukiet

tulipanów,  ale  to  nie  będzie  niczym przyozdobione.  Kwiat  sam w sobie  jest  ozdobą.

On już niczego więcej nie potrzebuje. A na takich ślubach kościelnych bardzo często się

spotyka już z  gotowymi wiązankami.  Oczywiście  też jest  sporo kwiatów naturalnych,

ale bardzo  często  ludzie  mają  takie  wielkie  wiązanki,  bukiety,  kompozycje

wielokwiatowe. Myślę też, że zaproszenia będą inne. Chociaż nie widziałem zaproszeń.

(…) Ale tak a propos ślubu humanistycznego, na którym byłem sam wybierałem miejsce,

w którym ma się odbywać, pod drzewem. To jest ciekawe. Z takim naszym przyjacielem

tak sobie robiliśmy żarty. To były żarty, ale że … ślub, jaki to ślub, to hucpa, nie ślub.

Bo obaj mieliśmy śluby w kościele. Wiesz, to nie było złośliwe, kąśliwe...

EM: ...ale przyszło wam do głowy.

M17: Ale przyszło nam coś takiego do głowy. 

EM: Ale właśnie dlatego, że nie ma jakiegoś dokumentu czy w ogóle...

M17: Nie, dokument powstał wcześniej w urzędzie stanu cywilnego.

EM:  Tak,  to  wiem.  Ale  no  właśnie  wyjmując,  biorąc  pod  uwagę  tylko  ślub

humanistyczny,  że  on  może  nie  być  do  końca  prawdziwy,  bo  nie  ma  podpisanego

dokumentu czy na czym ta wasza myśl mogła polegać. 

M17: No właśnie tak jak ci powiedziałem, że wychowanie w pewnej kulturze i po prostu

przesiąknięcie  tymi  wzorcami,  że  ślub  to  jest  właśnie...  To  jest  uroczyste,  i  to  jest

uroczyste.  I  kościelny,  i  cywilny,  i  humanistyczny.  Wszystko  to  są  bardzo  uroczyste

imprezy  i  one  się  niewiele  różnią,  ale  jednak  ten  kościół  jest  mocno  zakorzeniony

w naszej kulturze. Ale mocno. I nawet to, że są ślubu cywilne. To śluby cywilne są bardzo
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zbliżone do kościelnych.  Jednak ta  panna młoda może nie  idzie  w tak rozbudowanej

sukni, jak do ślubu kościelnego, ale jednak to jest biała sukienka. To jest niesamowicie

blisko ślubu kościelnego. To jest podobne, podobne. (…) Ja jestem ciekaw, jak będzie

z tymi rozwodami.(...) Pewnie będą. To jest statystyka. (…) Ale to też śmiesznie brzmi –

rozwód humanistyczny. Bo zazwyczaj jak ludzie się rozwodzą, to nie jest humanistyczne.

Tylko idą na noże. Najczęściej idą na noże i jest niezła walka. Więc ja sobie nie bardzo

wyobrażam, jak można się humanistycznie rozstać, ale daj panie Boże zdrowie, żeby tak

się  działo.  Żeby  się  ludzie  dogadywali.  To  jest  trudne,  to  jest  naprawdę  trudne.

Nie ukrywam, że nie bardzo sobie wyobrażam taką sytuację. Jeżeli ludzie się rozwodzą,

to jest jakiś powód, jest jakiś konflikt, różne rzeczy. Więc między nimi iskrzy. Więc jak

mają się spotkać? Ale czekamy na rozwód! Na pewno się pojawi.
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