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Urodzenia pozamałżeńskie w Europie końca XX w.

Jednym z najbardziej widocznych znamion obrazujących zm iany mentalnościowe, 
jak ie zaszły w ostatnim  półwieczu w Europie jest w zrost udziału urodzeń pozamałżeń- 
skich, które ze zjawiska marginalnego w większości krajów, często wynikającego z 
patologii życia społecznego, stały się czymś powszechnym i niebudzącym zdziwienia. 
Celem m ojego tekstu jest przedstawienie zarówno danych ilustrujących tem po i zakres 
zmian, jak  i struktury samych urodzeń.

EWOLUCJA PO ZIO M U  URODZEŃ POZA MA ŁŻEŃSK IC H  W  X X  W.

Urodzenia pozamałżeńskie to zjawisko, które było obecne zawsze. Różne natomiast 
było jego  natężenie zarówno w wymiarze czasowym, jak  i przestrzennym. Sięgając 
kilkaset lat w stecz stwierdzić trzeba, iż w niektórych regionach Europy (krainy alpejskie, 
Skandynawia, niektóre aglomeracje, np. Paryż) występowały one względnie często, 
niekiedy stanowiąc większość wszystkich urodzeń (Bawaria, austriacka Karyntia). Czę
stości ich w ystępowania sprzyjały: tradycja —  uznająca zawarcie zaręczyn za wystar
czający warunek rozpoczęcia współżycia seksualnego, zwyczaje spadkowe i prawo 
cywilne odraczające moment zawarcia ślubu, czy wreszcie możliwość porzucenia nie
chcianego „dziecka hańby” w wielkomiejskim przytułku [Burguiere, Lebrun, 1996],

N a przełom ie XIX i XX w. do czynników  w arunkujących pojaw ianie się urodzeń 
dzieci nieślubnych dołączyła nędza, spraw iająca, iż dla wielu robotniczych par zawar
cie zw iązku legalnego stanow iło niekiedy w ydatek przekraczający m ożliw ości finan
sowe, a także zm uszająca w iele kobiet do prostytucji [Segalen, 1996]. T aka je st naj
praw dopodobniej egzegeza obecnego prześw iadczenia o zw iązkach pom iędzy „pro
w adzeniem  się” kobiety a posiadaniem  nieślubnego dziecka. Jednocześnie w  krajach, 
w których brakow ało rąk do pracy, co aktywizow ało zawodowo kobiety, zaczęto 
znacznie łagodniej patrzeć na łam anie przez nie obow iązujących konwenansów. 
[Prioux, 1993].

Począwszy od drugiej połowy XIX w. udział urodzeń pozamałżeńskich malał, czę
ściowo w skutek upowszechniania się nowych kanonów moralności, częściowo jako 
efekt uboczny przejścia dem ograficznego w  sferze rozrodczości, następnie od początku 
wieku XX pozostawał na stabilnym poziomie przez sześć— siedem dekad (z wyjątkiem 
okresów wojen i kryzysu gospodarczego lat 30. (tabl. 1 i tabl. 2).

Niski poziom urodzeń pozamałżeńskich spowodowany był pow szechnością wstępo
wania w związki małżeńskie oraz względną wczesnością zakładania zw iązków legal
nych. Tym samym niewielka była liczba kobiet narażonych na ryzyko urodzenia poza- 
m alżeńskiego, aczkolwiek znaczna część pierwszych urodzin, jak ie występowały w 
rodzinach, była owocem poczęcia przedmałżeńskiego. Działo się tak, gdyż silne były 
zwyczaje nakazujące w przypadku poczęcia dziecka dokonanie „m ałżeństwa na
prawczego” (termin ten pochodzi ze średniowiecznego prawa kanonicznego), mającego 
na celu dobro dziecka. Uwarunkowania te wskazują, że nie można analizować zmian w
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poziomie urodzeń dzieci nieślubnych w oderwaniu od szerszego kontekstu społecznego, 
obyczajowego i intelektualnego.

TABL. 1. URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE W  W YBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
(w % ogółu urodzeń)

K r a j e 1846/1850 1876/1880 1906/1910 1931/1932

Anglia z W a lią ........................................... 6,7 4,8 4,0 4,5
Irlandia (w yspa)......................................... 2,4 2,6 3,6
Austria (granice sprzed I wojny świa

towej) ..................................................... 13,3 14,0 12,4
Austria (granice współczesne) ............... 27,1
Belgia .......................................................... 8,1 7,5 6,3 3,6
D a n ia ........................................................... 10,2 11,1 10,6
F inlandia..................................................... 7,2 7,3 7,1 8,4
Francja ......................................................... 7,4 7,4 9,1 7,8
N iem cy ........................................................ X 8,8 8,8 11,8
N orw egia.................................................... 8,5 8,5 6,8 7,1
P o lsk a  .............................................................. 6,0 6,0
Szwecja ...................................................... 9,1 10,1 13,6 16,4
W io ch y ........................................................ 7,3 5,2 5,2

Ź r ó d ł o :  Reyman, 1938, s. 699.

TAHI . 2. URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE W  PAŃSTWACH EUROPEJSKICH  
W LATACH POW OJENNYCH (w % urodzeń ogółem)

K r a j e 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997

A u stria ............................................................. ........... 12,8 13,5 17,8 22,4 23,6 27,4 28,8
Białoruś ....................................................................... 7,3 7,4 6,4 7,1 8,5 13,5 16,1
Belgia .......................................................................... 2,8 3,1 4,1 7,1 14,4
B u łgaria ....................................................................... 9,4 9,4 10,9 11,7 12,4 25,8 30,1
C zechy ......................................................................... 5,4 4,5 5,6 7,3 8,6 15,6 17,8
D a n ia ........................................................................... 11,0 21,8 33,2 43,0 46,4 46,5
E ston ia......................................................................... 14,1 15,6 18,2 20,7 27,1 44,1 51,6
F inlandia...................................................................... 5,8 10,1 13,1 16,4 25,2 33,1 36,5
F rancja ......................................................................... 6,8 8,5 11,4 19,6 30,1 37,6
G re c ja .......................................................................... 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 3,3
H iszpania.................................................................... 1,4 2,0 3,9 8,0 9,6 11,1
H oland ia...................................................................... 2,1 2,2 4,1 8,3 11,4 15,5 18,5
Irlandia ........................................................................ 2,7 3,7 5,0 8,5 14,6 22,3 26,6
Islan d ia ........................................................................ 29,8 32,9 39,7 48,0 55,2 60,9 65,2
Litwa ........................................................................... 3,7 6,2 4,6 7,0 7,0 12,6 16,5
Łotwa .......................................................................... 11,4 11,5 12,5 14,4 16,9 29,9 34,8
Niemcy (R F N )........................................................... 5,5 6,1 7,6 9,4 10,5 12,9 14,3
Niemcy (NRD) .......................................................... 13,3 16,1 22,8 33,8 35,0 41,8 44,1
N orw egia .................................................................... 6,9 10,3 14,5 25,8 38,6 47,6 48,6
P o lsk a  ................................................................................ 5,0 4,7 4,7 5,0 6,2 9,5 11,0
Portugalia ................................................................... 7,3 7,2 9,2 12,3 14,7 18,7 19,5
Rosja ........................................................................... 10,8 10,7 10,8 12,0 14,6 21,1 25,3
R um u n ia ..................................................................... 3,5 3,5 2,8 3,7 19,8 22,2
S ło w acja ..................................................................... 6,2 5,3 5,7 5,7 7,6 12,6
S zw ajcaria .................................................................. 3,8 3,7 4,7 5,6 6,1 6,8 8,1
Szwecja ....................................................................... 18,4 32,4 39,7 46,4 47,0 53,0
U kraina ........................................................................ 9,2 8,8 8,8 8,3 11,2 13,2
W ęg ry .......................................................................... 5,4 5,6 7,1 9,2 13,1 20,7 25,0
W. Brytania ................................................................ 8,0 9,0 11,5 18,9 27,9 33,6 36,5
Włochy ........................................................................ 2,2 2,6 4,3 5,4 6,5 8,1 8,3

Ź r ó d ł o :  Chesnais, 1985, s. 18: Conseil ile i  Europę 1996, s. 44; 1998, s. 57, Roczniki Demograficzne.
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Sytuacja uległa zm ianie w latach siedem dziesiątych, kiedy to w większości krajów 
europejskich nastąpił znaczny wzrost proporcji dzieci, które rodziły się poza zalegalizo
wanymi związkami. Tendencja ta utrzymuje się do dzisiaj. Oczywiście, nie oznacza to, 
iż w pewnym okresie w Europie dokonała się zm iana zachowań dem ograficznych, w 
efekcie której mamy do czynienia z jednolitym  natężeniem zjawiska. W ciąż można 
zaobserwować znaczne zróżnicowanie poziomu urodzeń pozamałżeńskich. Jedynie co 
trzydzieste dziecko urodzone w Grecji, co dwunaste we W łoszech i Szwajcarii je s t we
dług prawa nieślubnym potomkiem, podczas gdy to samo powiedzieć możemy o dwóch 
trzecich dzieci islandzkich, ponad połowie duńskich, szwedzkich czy norweskich.

Podkreślić należy fakt, iż b. kraje socjalistyczne dołączyły do państw  Europy Zachod
niej i Północnej z kilkunastoletnim  opóźnieniem (z wyjątkiem „liderów” —  b. NRD i 
Estonii).

DETERM INAN TY PRZEM IAN W ZAKRESIE URODZEŃ PO ZAM AŁŻEŃ SKICH

Istnieje wiele m ożliwych czynników, które m ożna przywołać chcąc wyjaśnić zaob
serwowane zmiany. Odwołam się tu też do D. J. van de Kaa [1987], który, opierając się 
na w yróżnionych przez Ph. Aries dwóch motywacjach skłaniających do ograniczania 
płodności, stwierdził, iż obecnie jesteśm y świadkami zwyciężania motywacji indywidu
alistycznej nad m otyw acją altruistyczną. Ta ostatnia przejawia się tym, iż decyzje doty
czące pojawienia się potomstwa: jego  liczby i kalendarium urodzeń podporządkowane są 
dobru dziecka. Nastawienie indywidualistyczne natomiast zasadza się na wierze, iż pod
stawowym celem funkcjonowania każdej jednostki ludzkiej jest jej sam orealizacja i 
szczęście. Potencjalne dzieci postrzegane są  zatem bądź jako środek realizacji celów 
jednostki, bądź jako  przeszkoda w samorealizacji. Tym samym rozrost zastępów dzieci 
nieślubnych postrzegany być może jako przejaw woli zaspokojenia instynktu macierzyń
skiego w warunkach niemożności znalezienia odpowiedniego partnera w związku legal
nym.

Kolejna eksplanacja, również związana z teoretyczną propozycją van de Kaa, łączy 
wzrost proporcji urodzeń pozamałżeńskich z kryzysem instytucji małżeństwa, kolejnego 
dowodu na zwycięstwo tendencji indywidualistycznych. W tym przypadku jednostki 
chcące żyć razem, a jednocześnie obawiające się wobec nietrwałości zinstytucjonalizo
wanych związków „wiązania sobie rąk”, świadomie decydują się na kohabitację, trwają
cą statystycznie coraz dłużej i prowadzącą coraz częściej do pojawienia się chcianego i 
planowanego potom stwa [Villeneuve-Gokalp, 1990].

Tej ewolucji sprzyjała sekularyzacja, jaka dotknęła społeczeństwa krajów europej
skich.

Nie można wreszcie nie wspom nieć o wpływie em ancypacji kobiet na interesujące nas 
zjawisko [Roussel, 1992], Zważywszy na specyfikę zachowań dem ograficznych, prze
jaw iającą się większym obciążeniem kobiet wynikającym z konieczności opieki nad 
ewentualnym dzieckiem , nie dziwi, że nowe formy zachowań w zakresie prokreacji, 
osłabiające odpowiedzialność mężczyzn za potencjalne skutki wzajem nych związków, 
rozpow szechniają się tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji kobiet. Potwierdza to 
rolę kobiet, ich emancypacji, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej poza wła
snym gospodarstwem  domowym, co ju ż  wcześniej było uznane za pierwszoplanowy 
czynnik w zakresie redukcji liczby posiadanego potomstwa, um ożliw iający wystąpienie 
przejścia dem ograficznego w rozrodczości [Chesnais, 1992], Również polityka społecz
na i fiskalna prowadzona przez wiele krajów europejskich faw oryzow ała dzieci poza- 
m ałżeńskie, choć przyznać trzeba, iż w ostatnich latach jesteśm y świadkami ujednolica
nia zasad w tym zakresie [Lelong, 1998],
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Kończąc omawianie głównych czynników sprawiających, iż urodzenia pozam ałżeń
skie stanowią coraz w iększą część urodzeń ogółem wspom nieć należy wreszcie o ogól
nym klimacie intelektualnym, nastawionym na wolność jednostki i tolerancyjnym  dla 
zachowań uznawanych dotychczas za patologiczne. Tym samym uległa zanikowi —  a 
przynajmniej złagodzeniu —  stygm atyzacja dzieci pozamałżeńskich („bękarty”) i ich 
matek („ta to się prowadzi”).

STRUKTURA URODZEŃ PO ZAM AŁŻEŃSKICH

Chcąc określić najważniejsze różnice występujące w Europie wydaje się, iż najlepszą 
metodą jest porównanie rozkładów urodzeń pozam ałżeńskich w  zależności od zm ien
nych takich, jak  wiek matki czy ranga urodzenia. W dalszej części tekstu przedstawię 
dane dotyczące tych zm iennych. Poczynić należy jednak  zastrzeżenie, że materia! służą
cy do dokonywania obliczeń nie pochodzi ze wszystkich regionów Europy. Np. kraje 
skandynawskie nie publikują w swych statystykach tego typu danych wychodząc z prze
słanek ideologicznych (oznaczałoby to bowiem dyskrym inowanie dzieci nieślubnych). 
Statystyki innych krajów z kolei podają tego typu inform acje ze znacznym opóźnieniem, 
wynikającym z funkcjonującego w ich prawie rodzinnym okresu, w trakcie którego 
dokonać można legalizacji potom ka (np. we Francji 1 rok, w Belgii 3 lata).

UDZIAŁ URODZEŃ POZA MA ŁZEŃSK IC H  A WIEK MA TKI

Badając wpływ wieku matki na proporcję urodzeń pozamałżeńskich podkreślić nale
ży, iż stosowanie jedynie najprostszych wskaźników inform ujących o tym, ile procent 
urodzeń ogółem w danej grupie wieku stanow ią dzieci nieślubne zniekształcałoby wnio
ski, o ile nie prowadziłoby nas w ręcz do błędnych uogólnień. N ależy bowiem zwrócić 
uwagę na fakt, iż wciąż płodność m ałżeńska je st wyższa od pozam ałżeńskiej, a tym 
samym czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla poprawności analizy je s t wzięcie pod 
uwagę odmiennych w różnych krajach praw dopodobieństw  i kalendariów  rozpoczynania 
przez kobiety życia m ałżeńskiego. Dlatego też nasze porównanie rozpoczniem y od ze
stawienia częstości w ystępowania urodzeń dzieci pozam ałżeńskich w przeliczeniu na 
pewną, stałą liczbę kobiet niezamężnych w danym wieku (tabl. 5).

TABL. 3. URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE NA 1000 NIEZAM ĘŻNYCH KOBIET
W  DANYM WIEKU

L a l a
K r a j e 15— 19 lat 20— 24 25— 29 30— 34 35— 39 40— 44 45—49 lat

Czechy (1996) .................................... 8,7 23,3 33,7 27,8 12,3 2,2 0,1
Irlandia (1 9 9 7 ).................................... 15,7 39,1 37,4 41,4 29,3 9,5 0,5
Polska (1995) ..................................... 7,5 18,8 24,0 22,9 15,6 2,2
Węgry (1996) ..................................... 16,5 30,3 42,6 37,5 17,0 3,7 0,1

Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie materiałów źródłowych, s. 78.

W populacji kobiet niepozostających w związkach małżeńskich wiek, w którym naj
częściej oczekiwane je st potomstwo, charakteryzuje się w porównaniu do wieku matek 
„legalnych” dzieci tym, iż je s t wyższy. W ynosi on bowiem 25— 34 lata, podczas gdy w 
przypadku m ężatek owo maksimum dotyczy kobiet młodych i bardzo młodych (co wy
nika z dwóch przyczyn: po pierwsze małżeństw  wym uszonych ciążą, po drugie podej
mowaniem decyzji o szybkim spłodzeniu potomstwa).
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W yjaśnienia owego wyższego wieku należy się doszukiwać w tym, iż niezamężne 
kobiety na przełom ie trzeciej i czwartej dekady życia, niezależnie od faktu, czy m ają 
stałego partnera czy nie (choć oczywiście kobiecie żyjącej ze stałym partnerem łatwiej 
decyzja tego typu przychodzi) decydują się na wydanie na świat potomka, zdając sobie 
sprawę z narastającego wraz z wiekiem ryzyka nieudanej ciąży, jednocześnie chcąc 
zaspokoić potrzeby macierzyńskie. Podkreślam znaczenie decyzji kobiet, gdyż dostęp
ność skutecznych środków antykoncepcyjnych sprawia, iż w literaturze przedmiotu 
podkreśla się now ą sytuację, w której to pojawienie się dziecka przestaje być uwarun
kowane w olą mężczyzny lub przypadkiem, a staje się efektem woli kobiety, stosującej 
środki zapobiegające ciąży.

Znakiem czasu, wynikającym z kryzysu małżeństwa, je s t fakt, iż o ile udział wdów 
wśród matek dzieci pozam ałżeńskich jest stabilny i bardzo niski (1— 2% ), o tyle udział 
panien, z którymi powszechna opinia łączy tego typu urodzenia, zm niejsza się na rzecz 
rozwódek wraz z powiększaniem się szeregów tych ostatnich.

TABL. 4. UDZIAŁ URODZEŃ POZAM AŁŻEŃSKICH W EDŁUG W IEKU MATKI

L a t a
K r a j e 15— 19 lat 20— 24 25— 29 30—34 35— 39 40—44 45—49 lat

Austria (1995) ..................................... 64,5 38,0 23,2 19,2 20,5 24,1 60,7
Bułgaria (1996) ................................... 61,5 23.0 13,2 15,3 24,9 29,5 40,0
C zechy(1996) ..................................... 42,3 15,8 11,7 16,3 22,5 18,1
Estonia (1997) ..................................... 75,9 55,4 44,4 41,1 46,4 43,5
Francja (1995) ..................................... 83,7 57,4 34,2 30,5 33,1 35,3 25,6
Irlandia (1 9 9 7 )..................................... 96,1 70,8 21,0 9,0 7,6 10,7 10,4
RFN (1997) .......................................... 59,6 29,0 15,4 11,3 13,1 16,0
Polska (1997) ...................................... 38,7 11,5 5,6 6,7 9,8 13,0 13,1
Rosja (1996) ......................................... 29,6 19,5 20,7 24,4 31,5 38,9 36,7
Szwajcaria (1 9 9 7 )............................... 37,0 13,5 7,1 6,1 9,1 14,0 10,7
Węgry (1996) ...................................... 54,0 21,7 14,0 18,7 24,3 28,7

Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie materiałów źródłowych, s. 78.

Innym wskaźnikiem pozwalającym określić związek pomiędzy wiekiem matki a uro
dzeniami pozamałżeńskimi jest udział urodzeń dzieci nieślubnych wśród wszystkich 
urodzeń w subpopulacji matek w danym  wieku (tabl. 4).

W tym przypadku okazuje się, iż najniższą proporcją urodzeń potom stwa pozamał- 
żeńskiego odznaczają się roczniki kobiet w  wieku najwyższej płodności. Pomimo faktu, 
iż w grupach wieku 25— 29, 30— 34 —  jak  wiemy z danych zawartych w  tabl. 3 —  
płodność pozam ałżeńska jest najwyższa, wysoka płodność m ałżeńska i częstość pozo
stawania w  tym wieku w legalnych związkach małżeńskich sprawiają, iż omawiana 
proporcja jest relatywnie niska. Uwagę przyciągają wysokie udziały w  ekstremalnych 
przedziałach wieku. W przypadku dziewcząt i kobiet bardzo młodych w ynika ona za
pewne z niechęci do zawierania związku z partnerem, którego z oczywistych powodów 
kobieta poznała niewystarczająco dobrze. Poza tym małżeństwa osób bardzo młodych 
—  a z reguły różnica wieku pomiędzy rodzicami nie jest znaczna —  odznaczają się 
wysokim prawdopodobieństwem  rozpadu. Rozpowszechnienie się skutecznych metod 
antykoncepcyjnych sprawia skądinąd, iż urodzenia wśród kobiet młodych sta ją  się coraz 
rzadsze.

Jeśli idzie natom iast o panie w „wieku balzakowskim ” wyróżnić trzeba trzy przyczy
ny, czyniąc przy okazji zastrzeżenie odnośnie niewielkiej liczby urodzeń ogółem w tym 
wieku. Pierwsza z nich to chęć zaspokojenia instynktu macierzyńskiego, póki organizm 
je st w stanie sprostać temu wyzwaniu fizjologicznemu. Powód drugi związany jest z 
faktem, iż w tym wieku na wydanie na świat dziecka decydują się kobiety pozostające w
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trwałym, aczkolwiek niezalegalizowanym związku. Trzecia —  i jak  się wydaje mniej 
ważna —  przyczyna, to słaba znajomość nowoczesnych metod antykoncepcyjnych 
wśród starszych kobiet.

Kolejnym problem em je st kwestia, jak i jest udział matek w danym wieku wśród 
wszystkich matek dzieci nieślubnych (tabl. 5). Problem ten je s t o tyle istotny, gdyż wiek 
m atek bezpośrednio związany jest z prawdopodobieństwem określonej sytuacji życio
wej, a tym samym wyznacza dobór narzędzi polityki społecznej, skierowanej zwłaszcza 
na pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci —  w tym i pozamałżeńskie.

TABL. 5. UDZIAŁ URODZEŃ POZAM ALŻEŃSKICIIW  DANEJ GRUPIE W IEKOW EJ MATKI 
W URODZENIACH POZAMALŻEŃSKICII OGÓŁEM

L a t a
K r a j e 15— 19 lat 20— 24 25— 29 30— 34 35— 39 40— 44 45—49 lat

Austria (1995) .................................... 10,4 32,7 32,7 17,0 5,8 1,0 0,1
Estonia (1997) .................................... 17,2 37,1 26,3 11,9 6,1 1,4 0,0
Francja (1995) .................................... 3,9 24,5 34,6 24,3 10,4 -> 0 0,1
RFN (1997) ......................................... 9,2 26,3 31,7 22,3 8,8 1 7
Polska (1997) ..................................... 26,7 37,9 15,5 9,8 7,2 2,4 0,1
Szwajcaria (1 9 9 7 ).............................. 4,4 18,0 28,7 29,1 16,0 3,7 0,1
W ęgry (1997) ..................................... 25,8 34,0 20,2 11,5 6,0 1,8
W. Brytania (1 9 9 7 ) ............................ 17,7 29,2 26,5 26,5

Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie materiałów źródłowych, s. 78.

Dom inującą praktycznie we wszystkich krajach grupą m atek są  kobiety młode w 
wieku 20— 29 lat, stanowiące zazwyczaj od połowy do dwóch trzecich wszystkich ma
tek nowo narodzonych dzieci pozamałżeńskich. W idoczny jest wpływ oddziaływania 
kultury antykoncepcyjnej na udział matek bardzo młodych. Kraje, w których znajomość 
nowoczesnych metod zapobiegania ciąży jest wysoka, odznaczają się niską proporcją 
matek młodych, a zw łaszcza bardzo młodych. W krajach, gdzie edukacja seksualna jest 
w powijakach, m łodociane osoby stanow ią znaczną część ogółu matek. Odstępstwo od 
tej reguły, w idoczne w przypadku W. Brytanii, tłum aczone je s t przede wszystkim niskim 
poziomem kapitału społecznego i dezintegracją młodzieży brytyjskiej [Lelievre, 1994]. 
Zależność ta uwypukla rolę antykoncepcyjnego know-how w ograniczaniu negatywnych 
skutków badanego zjawiska, zwłaszcza w populacji młodzieży.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z RFN, wraz ze wzrostem w ieku matki dziecka 
nieślubnego rośnie prawdopodobieństwo, iż osoba ta prowadzić będzie pracę zawodową, 
a jednocześnie jest ono stale wyższe niż to odnoszące się do matek dzieci małżeńskich 
[Statistisches..., 1998, s. 73]. Równocześnie wyższa je st szansa, iż kobieta ta  żyje w 
związku ze stałym partnerem. Tym samym sform ułować można hipotezę, iż wydawanie 
na świat dziecka nieślubnego przez kobietę starszą wiąże się z niższym praw dopodo
bieństwem konieczności udzielania jej pomocy przez wyspecjalizowane instytucje po
mocy społecznej.

Udział urodzeń pozamalieńskicli a kolejność urodzenia

Inną kw estią je s t zależność pomiędzy rangą urodzenia a proporcją urodzeń pozam ał
żeńskich. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem należy bowiem założyć, iż zw iązek taki 
istnieje. Urodzenia dzieci nieślubnych w pewnej części w ynikają z braku doświadczenia, 
która to przyczyna wraz ze starzeniem się potencjalnych m atek traci na znaczeniu, dlate
go też zm niejszać się powinien ich udział wraz z przechodzeniem do coraz starszych 
grup kobiet. Z kolei ranga urodzenia związana jest z wiekiem matki. Zatem dom niem y
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wać należałoby, iż istniejący związek będzie m iał charakter ujemny: im wyższa ranga 
urodzenia, tym niższy poziom wskaźników urodzeń pozamałżeńskich. Rzeczywistość 
tymczasem jest odm ienna (tabl. 6).

TABL. 6. URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE W  W YBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH  
A KOLEJNOŚĆ URODZEŃ (jako % urodzeń danej kolejności)

I. a t a 
K r a j e 1. dziecko 2. dziecko 3. dziecko 4. dziecko 5. dziecko i 

dalsze

A u s tr ia  (1 9 9 5 )  .................................................. 35,1 22,1 19,1 2 0 ,2 19,3
C z e c h y  (1 9 9 5 )  .................................................. 19,4 9 ,2 17,0 26 ,2
E s to n ia  (1 9 9 7 )  .................................................. 6 2 ,6 40 ,1 4 0 ,4 4 4 ,3 43,5
Polska (1997) ............................................ 16,0 6,6 6,9 7,6 8,8
R o s ja  (1 9 9 6 )  ...................................................... 2 5 ,5 16,7 2 3 ,8 2 8 ,3 28,2
W ę g ry  (1 9 9 6 )  .................................................... 2 7 ,7 15,8 19,6 2 6 ,6 28,7

Ź r ó d ł o :  obliczenia własne na podstawie materiałów źródłowych, s. 78.

Najniższym i proporcjam i urodzeń pozamałżeńskich odznaczają się urodzenia drugiej i 
trzeciej kolejności, najwyższymi z reguły pierwsi potomkowie, choć w niektórych kra
jach  pierwszeństwo przypisać należy urodzeniom o rangach piąta i dalsze. Domniemy
wać można, iż w przypadku rangi pierwszej i drugiej przeważają m atki-panny, wraz z 
przechodzeniem  do urodzeń wyższej kolejności znacznie zw iększa się udział wdów i 
rozwódek. Pamiętać musimy również o względnie niewielkiej liczebności urodzeń wyż
szej kolejności, co sprawia, iż przedstawione dane są najprawdopodobniej zniekształco
ne wskutek występującej w niektórych środowiskach patologii.

Podsumowanie

Zważywszy na długotrwałość wzrostu odsetka urodzeń pozam ałżeńskich, z jakim 
mamy do czynienia w Europie, możemy mówić o występowaniu pewnego trendu, a nie 
jedynie o efekcie kohorty czy generacji. Trudno jednakże wyrokować, czy to jedynie 
kolejna faza w zrostowa w zauważonych przez badaczy historii rodziny „odpływach i 
przypływach” poziomu urodzeń nieślubnych czy też pewna tendencja, która zatrzyma 
się dopiero po osiągnięciu jakiegoś nieznanego nam jeszcze dzisiaj poziom u nasycenia.

Chcąc dokonać przybliżonej periodyzacji ewolucji urodzeń pozam ałżeńskich w Euro
pie powojennej m ożem y wyodrębnić etapy przemian [M unoz-Perez, 1991]:
1. W zrost częstości poczęć przedmałżeńskich spowodowany przez upowszechnienie się 

stosunków seksualnych pomiędzy osobami młodymi, co spowodowało zmniejszenie 
się częstości w ydaw ania na świat dzieci nieślubnych, w sytuacji gdy brzemienność 
partnerki prowadziła do zawierania małżeństwa.

2. Zm niejszenie się częstości poczęć przedmałżeńskich w rezultacie łącznego oddziały
wania dostępności skutecznych środków antykoncepcyjnych oraz m alejącego powabu 
instytucj i małżeństwa.

3. Powszechna dostępność metod kontrolowania płodności, co powoduje, iż urodzenia 
pozam ałżeńskie pojaw iają się przede wszystkim w związkach kohabitacyjnych jako 
urodzenia pożądane (ułatwieniem opanowania wśród tych związków praktyk anty
koncepcyjnych był fakt, że są one stale).
Pierwszy etap pociągał za sobą względny i bezwzględny spadek liczby urodzeń po

zam ałżeńskich, drugi relatywny wzrost częstości ich występowania, w trzecim  wzrastają 
zarówno liczba dzieci nieślubnych, jak  i ich proporcja w urodzeniach ogółem.

Oczywiście, w iele czynników regionalnych powoduje, iż różne kraje europejskie czy 
nawet poszczególne jednostki adm inistracyjne w ramach jednego państwa charaktery-
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żują się znacznym zróżnicowaniem  poziomu zajmujących nas urodzeń. Tytułem ilustra
cji tej ostatniej dyspersji napomknę, iż w przypadku Polski różnica pom iędzy ekstrem al
nymi województam i je st blisko sześciokrotna, w Austrii dla landów je s t ona dw uipół
krotna (dla dystryktów siedmiokrotna), w Szwajcarii natomiast dla ekstrem alnych kan
tonów pięciokrotna, w Rosji różnica między oblastiam i je s t z kolei czterokrotna.

W pływ na zróżnicowanie tak w przekroju międzypaństwowym, jak  i w ew nątrzpań
stwowym ma wiele czynników. Za najważniejsze uznać należy tradycje roli rodziny, 
małżeństwa i prokreacji (uznaniem silnych związków między wym ienionym i kategoria
mi tłum aczy się niski poziom urodzeń pozam ałżeńskich w krajach Europy Południowej). 
Dlatego też rolę destymulant odgrywają: wysoki poziom  religijności, pochodzenie ze 
środowisk nastawionych tradycjonalistycznie (uwaga ta dotyczy np. m ieszkańców wsi), 
uzależnienie młodego pokolenia od pomocy rodziców —  a zatem czynniki określające 
siłę związków z tradycją. N ajw ażniejszą stym ulantą je s t natom iast „bliskość” przykładu 
osoby mającej potomstwo pozamałżeńskie. Działaniem  mechanizm u przekazywania 
wzorców zachowań tłum aczy się znacznie wyższe od norm alnego prawdopodobieństwo 
wystąpienia urodzenia pozamałżeńskiego wśród osób, których matka, babka czy inna 
znacząca osoba urodziła dziecko nieślubne.

Pamiętać wreszcie musimy o tym, iż kryzys instytucji małżeństwa, najwyraźniej 
przejawiający się wysokimi wskaźnikami rozpadu legalnych związków, łączy się z rów
noczesnym rozkwitem alternatywnych form „bycia razem ” , takich jak  kohabitacja czy 
związki typu LAT (living apart together). Tym samym funkcjonujący w masowej wy
obraźni obraz dziecka pozam ałżeńskiego i jego  matki, jako  opuszczonych i pozostaw io
nych sobie ofiar „męskiej rozrywki” nie je s t prawdziwy.

Przypomnijmy, iż obecnie we Francji ostatecznie ok. 92%  dzieci nieślubnych jest 
uznawanych prawnie przez swych ojców (w W. Brytanii ok. trzech czwartych), zaś 80% 
uzyskuje prawo do noszenia nazwiska rodowego swego ojca biologicznego [Munoz- 
-Perez, Prioux, 1999]. Jednocześnie dzięki stosowaniu środków antykoncepcyjnych 
maleje liczba „przypadkow ych” dzieci nieślubnych, ow oców  chwilowych uniesień i 
krótkotrwałych znajomości, na rzecz dzieci chcianych i planowanych, czego dowodem 
choćby coraz większe upodabnianie się rozkładów  sezonowości urodzeń pozam ałżeń
skich i małżeńskich [Rabin, 1992].

Patrząc na ewolucję urodzeń pozamałżeńskich w Europie w przyszłości spodziewać 
się należy dalszego wzrostu proporcji dzieci nieślubnych. Jedyną n iew iad o m ą—  doty
czącą skądinąd rozwoju zjawiska i w poszczególnych krajach —  jest poziom „docelo
wy” . Zależeć on zaś będzie przede wszystkim od typowych dla ludności danego obszaru 
przekonań o związkach pomiędzy prokreacją a m ałżeństwem , które obecnie ulegają 
wyraźnemu rozluźnieniu.

mgr Piotr Szukalski — Uniwersytet Łódzki
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SU M M ARY

The inerease o f  illegitimate births share is one o fth e  m ost visible fea tures characteri- 
sing mentality changes that took place within the past 50 years in Europę. Illegitimate 
births becam e something usual and not surprising, while in the past they were a margin 
phenom ena resulting fro m  pathologies o fso c ia l life.

The author presented evolution and determinants o f  illegitimate births level changes 
in European countries and structure o f  theses births taking into consideration mother's 
age and sequel o f  births.

PE3IOME

OdititM U3 nauóojiee 3ajuemiibtx npiniiaiaxi u3MeneHm oópa3a Mbiuuieinisi, 
npouciueduiezo e menemie nocnednezo noncmojiemun a Eepone, nejisiemcst pocm  
ydenbuozo eeca ene6pavnbix pooicdenuu. M3 HejieiiuH emopocmeneiniozo, naemo 
m nnm iąezoai pesyjibmamoM namonozmt oóuiecmeeHHOu oicu3hii, omt cmaHoeitmtcb hcm- 
-mo noeceMecmhbiM u tte ebi3bieaeuiuM yduanenw.

B cmambe npedcmaanena seon/oi/iw u demepMUHaHmbi u3MeHenuu pa3Mepa 
Gite6painbix poDtcdetmu e eeponeitCKitx empattea u itx cmpyt<mypa a 3aeiicuMOcmu om 
eo3pacma Mamepu u ouepednocnnt poMcdeinut.
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