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Słowo wstępne

Stało się niejako tradycją, że swoje prace poprzedzam obszernym
wstępem, w którym dzielę się z Czytelnikiem myślami i odczuciami,
jakie towarzyszyły mi w czasie pisania pracy. Postąpię tak i tym ra
zem, posłuszny starorzymskiej dewizie: „clara pacta claros faciunt
amicos” .
*
Kultura starożytna ustami swych filozofów i prawodawców określiła
niezastąpioną rolę rodziny jako filaru ładu i porządku społecznego.
Żywym tego dowodem są zachowane utwory Platona i Arystotelesa,
Kodeks Hammurabiego, zakonodawstwa religijne. Źródła te, wzboga
cone pismami ojców Kościoła i wielu przodujących uczonych, sta
nowią po dziś dzień pokarm duchowy dla badaczy zajm ujących się
problemami rodziny. W iodącą rolę odgrywają pośród nich socjolo
gowie, a zwłaszcza socjologowie rodziny.
*
Jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju wiedzy o rodzinie. Polska
dotrzym uje pod tym względem kroku krajom o najbogatszym dorobku
literatury przedmiotu. Profesor Zbigniew Tyszka, który sam jest
jednym z wiodących polskich socjologów rodziny, wymienia długą
listę naszych autorów, którzy wnieśli istotny wkład do polskiej,
a zarazem i światowej, skarbnicy wiedzy socjologicznej o rodzinie1.
Niemały jest też dorobek innych dyscyplin naukowych zajm ujących
się problematyką rodziny, a w szczególności psychologii i prawa.
1 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, \vyd. 3, W arszawa 1979, s. 27— 28.
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lin ie j zasobna jest rodzima literatura poświęcona rozwodom. Możemy
tu wymienić wartościowe prace Barbary Łobodzińskiej, Marii Trawińskiej i Marii Jarosz (zetkniemy się z nimi bliżej w toku dalszych
rozważań), nadto zaś doskonałe przyczynki, jakimi nas przez wiele
lat darzyła Henryka Bogacka, wysoce kompetentna w zakresie
analiz statystyki rozwodów.
Statystyką i demografią rozwodów zajmuje się również piszący
te słowa. W bibliografii zamieszczonej w końcu niniejszej pracy
wymieniam trzy własne pozycje artykułowe z tego zakresu, zamiesz
czone na łamach „K u ltu ry i Społeczeństwa” (1964), „W ięzi” (1973)
oraz „R u ch u Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (1981).
Poza tym sprawie rozwodów poświęciłem osobne rozdziały w książce
pt. Oblicze demograficzne Polski Ludowej (1965) i w tomie drugim
Demografii Polslci (1975).
*
W artykule z 1964 r. mogłem względnie spokojnie pisać o rozwodach:
było ich w tedy w Polsce niewiele i nic nie wskazywało na to, że już
najbliższe lata przyniosą recepcję zachodniej m ody na „małżeństwa
na próbę” — jak można nazwać związki małżeńskie, zawierane
z myślą o rozwodzie, gdyby okazały się mało atrakcyjne. Właśnie
ów niepokojąco duży wzrost liczby rozwodów (począwszy od drugiej
połow y lat sześćdziesiątych) nakazywał mi raz po raz powracać do
tematu rozwodów w Polsce i coraz ostrzej formułować własną opinię
0 tym zjawisku — obnażałem jego wysoce szkodliwy wpływ na życie
narodu. Ze statystyki, którą się później zajmiemy, wynika, że z 18,0
tys. w 1962 r. liczba rozwodów w Polsce wzrosła w 1982 r. do 46,7 tys.
Jest to już coś więcej niż wzrost — to po prostu klęska społeczna.
1 tak właśnie będę stawiał sprawę w niniejszej pracy.
*
Uczestnictwo demografów w badaniach nad szerzącą się plagą rozwo
dów jest ze wszech miar wskazane. Jako specjaliści wr zakresie analiz
materiału statystycznego powinni oni dopom óc w rozpoznaniu sił
napędowych wzrastającej liczby rozwodów i w wykazaniu następstw
tego zjawiska. Mam pod tym względem twarde wymagania tak pod
własnym adresem, jak i pod adresem innych autorów analiz. Obowiąz
16

kiem badacza jest ujawnić całą prawdę o badanym zjawisku, choćby
ona była nie wiem jak przykra, kamuflaż bowiem jest społecznie
szkodliwy. Tak samo trzeba ocenić zasłanianie się autora argumentem,
że sprawa jest nie dość jasna, lub bagatelizowanie jej w rzekomym
przekonaniu, że chodzi o zjawisko, które rychło wygaśnie.
*
Trzeba tu wspomnieć o apologetach rozwodów. Nie brak ich w krajach
0 masowym rozpowszechnieniu rozwodów: ich prace, ukazujące
dobroczynną rolę rozwodów, cieszą się wzięciem wśród tych, z których
apologeta zdejmuje odium niemoralnego postępowania. Karol Marks
uczył gardzić apologetami jako osobnikami nadużywającymi nauki
do celów nie mających z nią nic wspólnego.
sji

Nauka o nauce — istnieje przecież i taka gałąź wiedzy — objaśnia
nas, że w ciągu ostatnich trzech— czterech dziesięcioleci nastąpiła
szczególna zmiana w roli nauki i techniki: obie stały się ważnym
instrumentem władzy i kontroli społecznej, zwłaszcza w krajach
wysoko uprzemysłowionych2. Stawia to na porządku dziennym
sprawę należytego poziomu kadr naukowych. W aga problemu jest
tym większa, że okres pow ojenny przyniósł w wielu krajach obniżenie
poziomu kadry naukowej. Zdaniem tak miarodajnego eksperta, jak
profesor W ładysław Markiewicz (były wieloletni sekretarz na ukowy W y
działu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, obecnie wiceprezes
Akademii), „rozw ój współczesnej nauki niesie ze sobą zagrożenia,
które mogą podkopać pozycję społeczną uczonego. W ynikają one
z postępującego umasowienia profesji naukowca, co każe liczyć się
z obniżeniem wymagań stawianych kandydatom do pracy badaw
c z e j’ . Ten sam autor zauważa, iż „ju ż obecnie w formie niejedno
krotnie drastycznej występują różnice między uczelniami, instytutami
1 placówkami badawczymi, upoważniające do tego, aby jedne z nich
nazywać słabymi, a drugie m ocnym i” 3. Żadna z dziedzin życia, wy2 W . Morehouse, Science, Technology, Autonom y, and D ependence: a Framework
fo r International Debate, „A ltern a tives” 1979, nr 3.
3 W . Markiewicz, Bola środowisk naukowych w rozwoju współpracy

naukowej,

w : Problemy planowania i polityki społeczno-gospodarczej, W arszawa 1980, s.

Rozwody — 2

517.
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magającycli ingerencji ze strony państwa czy społeczeństwa, nie
jest wolna od potencjalnych szkód, jakie może przynieść niewysoki
poziom wiedzy w danym zakresie. D otyczy to również walki o um oc
nienie rodziny: powodzenie tej walki będzie w niemałej mierze zale
żało od naukowego przygotowania jej sterników i realizatorów.
*
>,Numa wyszła za Pom piliusza” — tym i słowami wyszydzano w staro
żytnym Rzym ie ignorantów popisujących się swoją niewiedzą (przy
pom nijm y, że Numa Pompiliusz — to legendarny król Rzym u).
Ileż to razy, czytając książki uchodzące za naukowe, spotykam y
w nich niewybaczalne błędy, będące produktem braku erudycji.
R ód pisarzy z gatunku „N um a wyszła za Pompiliusza” dotąd nie
wygasł.
Zgadzam się z profesorem Anatolijem Charczewem, występują
cym przeciw ogłaszaniu prac, które nic nie wnoszą do nauki — d o
ty czy to zwłaszcza prac o szerszym zasięgu tem atycznym . „Szeroki
tem af — pisze uczony radziecki — rzadko byw a nowy, a wobec tego
mankamenty m etodologiczne, niekiedy też po prostu nieznajomość
nawet tego, czym już nauka dysponuje, rodzą dublowanie, imitację
działalności naukowej, zbyteczną stratę sił i środków” 4. D ołóżm y
starań, b y uwolnić nauki społeczne (te są szczególnie zagrożone)
od popisu grafomanów.
*

Ludzie nauki muszą dokształcać się permanentnie. Jak słusznie
zauważa w odniesieniu do własnej specjalności, tj. ekonomii poli
tycznej, profesor Z ofia Morecka, „w obec nieustannego rozwoju
przedmiotu jej badań musi ona podlegać nieustannemu procesowi
starzenia się i odnow y; nowe warunki, zjawiska i procesy wymagają
nowych uogólnień, które znowu podlegają procesowi weryfikacji,
dojrzewania i starzenia się” 5. Zacytowana uwaga zachowuje ważność
w stosunku do wielu innych, jeśli nie wszystkich, dyscyplin nauko
4 A . Cliarczew, Brak i siem ja w SSSB, w yd. 2, M oskwa 1979, s. 365.
5 Z . M orecka, O roli teorii ekonomii socjalizmu i warunkach j e j rozwoju,
blemy planowania i polityki społeczno-gospodarczej, jw ., s. 527.
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w : P ro 

w ych. Z pewnością dotyczy i demografii. Dal temu wyraz zasłużony
francuski Alfred Sauvy, dedykując jedną ze swych książek
swoim wnukom : dedykuję wam książkę — pisał on — która będzie
już stara, kiedy w y będziecie jeszcze młodzi. Mądrość wczorajsza
niekoniecznie musi nią i dziś pozostawać, a taki sam los może jutro
spotkać dzisiejszą mądrość.

dem ograf

poglądów nie zawsze jest cnotą. Z pewnością nie jest. nią
w nauce. Nauka musi być otwarta na różne pogląd}7 i różne oceny.
W swym eseju poświęconym kryteriom wartościowania profesor
Stefan Nowak przekonywająco wyłożył, że wartościowanie zjawisk
nie jest i nie może być u różnych ludzi identyczne6. Co dla jednych
jest nieszczęściem, przez innych może być ocenione jako dobrodziej
stwo i vice versa. Raz po raz spotykam y się z podobnym i faktami
w gronie dem ografów, którzy zresztą pod tym względem nie tworzą
wyjątku.
Jedn ość

Ścieranie się różnych poglądów jest potrzebne i pożyteczne —
nauka niejedno mu zawdzięcza. Warunkiem owocnej dyskusji jest
szacunek dla cudzej opinii, w tym również dla opinii, której osobiście
nie podzielamy. Własne zdanie niekoniecznie musi być prawidłowe,
a cudze — błędne. Zresztą sprzeczność opinii byw a często tylko
pozorna, gdyż jedno i to samo zjawisko może by ć z jednego punktu
widzenia korzystne, z innego natomiast niekorzystne. Różne punkty
widzenia wzbogacają znajomość zjawisk, ze swej natury złożonych.
W ynikają stąd również zobowiązania dla autorów prac, w których
są omawiane zagadnienia wieloaspektowe czy też kontrowersyjne.
W pełni podzielam opinię polskiego ekonomisty Zbigniewa Landaua,
według której nie jest walorem pracy prezentowanie tylko jednego
punktu widzenia, gdy chodzi o problem y mające charakter kontro
wersyjny. „B rak jednomyślności — pisze profesor Landau — pro
wadzi do sporów, a te stwarzają możliwość dokonywania najwłaściw
szego w yboru” 7. O dnotujm y jeszcze uwagę autora, że różne sta
6 S. N ow ak , K ryteria wartościowania, „P olsk a 2000’ ’ 1981, nr 1.
7 Z. L an dau , 35 lat gospodarki Polski Ludowej (recenzja), „E k on om ista ’

1980,

nr 3.
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nowiska inspirują Czytelnika do zastanowienia się nad złożonością
procesów rozw ojow ych i tym samym zmuszają do własnych przem y
śleń.
*
Analiza zjawiska tylko wtedy spełnia wym óg naukowości, jeśli ma
charakter heurystyczny, tzn. jeśli przyświeca jej dążenie do wykrycia
praw dy. Demograf, który analizuje dane statystyczne, powinien
pamiętać o tym , że niemal za każdą liczbą kryje się taki lub inny
problem — trzeba go widzieć i objaśnić. W ten sposób zbliżamy się
do poznania prawdy o badanym zjawisku.
Nasz znakomity, dziś już nieżyjący uczony, prezes Polskiej
Akademii Nauk w latach 1957— 1962,Tadeusz Kotarbiński w rozmowie
z redaktorem Jerzym Mikke powiedział: „D zielny nauczyciel i w ycho
wawca musi b y ć prawdomówny i musi b y ć przeświadczony o słusz
ności tego, co głosi, a w tym celu musi docierać do rzetelnych źródeł
prawdy. W aurze półprawdy lub antyprawdy powstaje niedowład
funkcji nauczyciela” 8. Także i nas, autorów prac naukowych, słowa
te dotyczą: poprzez ogłaszane książki pełnimy przecież funkcje
nauczycieli i wychowawców.
'i”
Powiedział ktoś — a był to niezawodnie człowiek mądry — że nauka
nie boi się błędów, nauka boi się zastoju. Podobną w swym założeniu
uwagę słyszeliśmy swego czasu z ust dziś już nieżyjącego Jana
Marcina Szancera. Pisał on : „Zwątpienie wynikające z błędów bywa,
jak mi się wydaje, czasem bardziej twórcze niż niezachwiana pewność” ‘J. Z uwagami tym i koresponduje oświadczenie niemieckiego
poety i powieściopisarza, laureata Nagrody Nobla, Hermanna H esse:
„Tem u, kto jest zadowolony, nie mam nic do powiedzenia” . W szyst
kie te wypowiedzi zawierają pochwałę niepokoju jako źródła, z którego
niejednokrotnie wytryska twórcza m yśl. a w ślad za nią twórcze
działanie.
Z takim ożyw czym niepokojem spotykam y się w pracach s o c jo 
logów rodziny. Profesor Franciszek Adamski kwestionuje z dawna
8 P or. J. Mikke, W izerunki ludzi myślących, W arszawa 1973 —- rozm ow a z T a 
deuszem K otarbińskim .
9 J. M. Szancer, Curriculum vitae, W arszawa 1969, s. 8.
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przyjętą dychotom ię: rodzina miejska — rodzina wiejska. Jego
zdaniem, podział ten, wczoraj jeszcze słuszny, dziś staje się przeżyt
kiem10. Kwestionowana jest również teoria, według której upowszechńiający się obecnie model rodziny nuklearnej jest produktem
burzliwego rozwoju industrializacji i urbanizacji. Mamy tu do czy
nienia z przykładami fermentu intelektualnego, który jest zawsze
pożądany jako czynnik przeciwdziałający skostnieniu nauki.
*
N ieobojętna jest sprawa występujących w książce cytatów. Niektórzy
autorzy z upodobaniem stosują cytaty z obcych prac po to, aby
zdyskredytować ich autorów. Postępowanie takie nie wzbudza
uznania: jest w tym przecież coś z sadyzmu. Przeciwko tym lowc-om
cudzych potknięć wystąpił na łamach „P olityk i” świetny polski
publicysta Ludwik Krasucki. ..Nie jest dobrze — pisze on — kiedy
jeden naukowiec wymienia nazwisko drugiego tylko celem polemiki,
natomiast zapożyczenia z prac pisanych i dokumentów^ współtworzo
nych przez adwersarza pozostawia bez przypisu” 11. Uwaga redaktora
Krasuckiego jest tym bardziej słuszna, że nierzadko owi łow'cy,
krytykując innych, sarni nie mają racji.
Poruszam tę kwestię w związku z licznymi cytatami w niniejszej
książce. Praca ta ma charakter szeroko zakrojonej konsultacji. W y 
stępują w niej w charakterze równouprawnionych stron zarówno
zwolennicy, jak i przeciwnicy określonych poglądów. Nie chwalę
jednych i nie ganię drugich — własny pogląd przedstawiam osobno
po bezstronnym wyłożeniu cudzych stanowisk, tych ,,za” i tych
„przeciw ” . Referując sprawę, nie gilotynuję pogląclówr, których nie
podzielam — wręcz przeciwnie, tym właśnie poglądom, mogącym
stanowić korektę mojego stanowiska, poświęcam szczególnie dużo
uwagi. Megalomanii, każącej uznawać własne stanowisko za jedynie
słuszne, nie pochwalam u innych i nie dopuszczam u siebie. Znajo
mość literatury światowej uczy, jak zawrodna jest wiara wre własną
nieomylność.
10 F . Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, W arszawa 1982, s. 226 i 227.
11 L . K rasucki, M iędzy informatyką a dezinformacją, „P o lity k a ” 1979, nr 2 7 .
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Nie powinno być przy tym cienia wątpliwości co do mojego stosunku
do problemu rozw odów : jestem ich zdecydowanym przeciwnikiem.
Rozumiem nieuchronność rozejścia się małżonków w pewnych,
prawem i moralnością usprawiedliwionych przypadkach, ale jak
najostrzej oponuję przeciw lekkomyślnie zawieranym małżeństwom
i przeciw' równie lekkomyślnemu niweczeniu założonej rodziny.
Przytoczyłem na wstępie starorzymską dewizę, według której
warunkiem szczerej przyjaźni jest szczere stawianie sprawy. W imię
tej właśnie zasady rozpocząłem mój artykuł o rozwodach zamieszczony
w „R u ch u Prawniczym, Ekonom icznym i Socjologicznym ” następu
jącym „wyznaniem w iary” : „A probata rozwodów byłaby w moim
rozumieniu zgodą na lekkomyślne zawieranie związków małżeńskich
i jeszcze bardziej lekkomyślne powoływanie do życia istot ludzkich,
by je potem rzucić na pastwę losu. R ozpad małżeństwa jest trudną
do zmazania plamą na honorze strony, która stała się sprawcą dram atu
rodzinnego. K to podziela ten pogląd, ten musi uznać, że m nożące
się w wielu krajach, także i w Polsce, rozw ody stanowią zjawisko
patologiczne, i to .nie tylko w skali indywidualnej, lecz i społecznej...
Ze złem społecznym trzeba walczyć. Trzeba dążyć do przywrócenia
ładu moralnego w stosunkach rodzinnych” .
Zaznaczyłem jednocześnie, że z ujemnej oceny zjawiska rozwodów
nie wyciągam wniosku o zbędności samej instytucji rozwodu. Nie
zamykam oczu na fakt, że w niejednym przypadku współżycie staje
się tak dalece nieznośne, iż małżeństwo nie może trwać nadal. B yw a
przecież tak, że rozejście staje się wyzwoleniem dla maltretowanego
współmałżonka i dla dzieci. Prawdą jest jednak i to, że dla wielu roz
wiedzionych, zwłaszcza kobiet, wyrok rozw odow y jest już tylko przy
pieczętowaniem ich raz na zawsze złamanego życia. Postuluję szeroką
akcję wychowawczą, która rozbudzi w dorastających pokoleniach
poczucie odpowiedzialności za założoną rodzinę i potrzebę harm onij
nego, w zasadzie nierozerwalnego wzajemnego pożycia małżonków.
Realizacja tego zadania powinna doprowadzić do tego, że rozwody
przestaną istnieć, w każdym bądź razie jako zjawisko masowe. Ide
ałem naszym powinien się stać świat szczęśliwych rodzin, świat
wolny od dramatów rodzinnych i od rozw odów . O ileż lepsze i moralnie
bogatsze będzie życie w takim świecie. I to jest myśl przewodnia,
która patronować będzie niniejszej pracy.
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Podejmując badania nad zagadnieniem rozwodów, byłem świadom

faktu, że złożoności i wadze problemu musi odpowiadać dostatecznie
szeroki zasięg zainteresowań badawczych autora, i to zarówno pod
względem tematycznym, jak i terytorialnym. Skala tematyczna
wykonanego zadania zadecydowała o rozmiarach niniejszej książki:
powstał obszerny traktat, ujm ujący zagadnienie z różnych punktów
widzenia. Nie mniej szeroki jest terytorialny zasięg‘badania, którego
wyniki zostały przedstawione wr tej pracy. Zainteresowania nasze
wybiegły daleko poza rodzime opłotki: badaniem zostały objęte
wszystkie kraje europejskie, dla których dysponujemy choćby ułamko
wymi informacjami o rozwodach, oraz niektóre, zresztą nieliczne,
kraje pozaeuropejskie. Szczególną uwagę, gdy chodzi o te ostatnie
kraje, poświęcamy Stanom Zjednoczonym jako krajowi, który w y 
różnia się najwyższą w skali światowej częstością rozwodów. Jeżeli
jest jakaś cząstka prawdy w7 teorii, która szerzącej się obecnie w E u
ropie fali rozwodów przypisuje charakter epidemii, to głównym
ogniskiem zarazy są właśnie Stany Zjednoczone. Poza nawiasem
naszych zainteresowań badawczych zostały kraje Trzeciego Świata,
a to ze względu na daleko idącą odrębność panujących w tych regio
nach obyczajów matrymonialnych i rozwodowych.
Książka niniejsza obejm uje 10 tematycznie wyodrębnionych
rozdziałów, a niemal w każdym z nich osobny, szerzej ujęty podroz
dział tworzy analiza stanu rzeczy w Polsce. Ten „polonocentryzm ”
ma swe podwójne uzasadnienie: z jednej strony wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom Czytelnika, który — rzecz jasna — jest w szczególnym
stopniu zainteresowany tym, co się dzieje we własnym kraju; z drugiej
strony — uszczegółowiony obraz stosunków w Polsce posłuży swoim
i obcym za dow ód uwagi, jaką nauka polska poświęca nękającym
kraj bolączkom społecznym.
*

*

Ludzie żyją nie tylko dniem dzisiejszym, myślą również o przyszłości
i marzy im się inny, lepszy świat. Marzenia takie zawsze ożywiały
i nadal ożywiają wyobraźnię myślicieli. Ż yjący na przełomie X V I
1 ^ V I I w. włoski filozof Tomasso Campanella przedstawił wizję świata,
w którym ludzie, uwolnieni od tyranii nierówności społecznej, żyć
będą we wzajemnej harmonii. Przypom nijm y, że Władysław Tatar
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kiewicz stawiał Campanellę na równi z Francisem Baconem z Werulamu i Hugonem Grotiusem, a przecież byli to autentyczni koryfeusze
nauki w owej epoce12. Osiemnastowieczny myśliciel francuski Jean
Condorcet nakreślił obraz nieustającego postępu ducha ludzkiego
i stałego wydłużania się życia ludzkiego13. Za naszych czasów uczony
angielski John D. Bernai wzbogacił perfektybilistyczną literaturę
społeczną wyimaginowanym obrazem świata, raz na zawsze uwolnio- '
nego od największego zła, jakim jest w ojna14.
Są to przecież — powie ktoś — fantazje, a w najlepszym razie
utopie. Nie zamierzam temu przeczyć. Chcę jednak wskazać, że
w niejednym przypadku fantastyka naukowa jak najpełniej spraw
dziła się w życiu. Doczekała się również urzeczywistnienia niejedna
wybiegająca w przyszłość utopia. I ma chyba rację uczony francuski,
ekonomista i agronom René Dumont, kiedy ostrzega, że odrzucając
utopię — m ożemy biernie poddać się złemu losowi15.
Dlaczego o tym mówię? Sens tej ostatniej już uwagi wstępnej
jest taki, że wyimaginowany przeze mnie świat bez rozwodów,
będąc w tej chwili utopią, nie musi b yć ideą nieziszczalną — w każdym
bądź razie należy dążyć do jej realizacji. Ta właśnie myśl patronowała
m ojej pracy, którą obecnie oddaję do rąk Czytelnika.
Edward Rosset

12 W . Tatarkiew icz, H istoria filozofii, t. 2, W arszaw a 1983, s. 396.
13 J . C ondorcet, Szkice obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, W arszawa
1957.

<
14 J . D . Bernai, Świat bez wojny, W arszaw a 1960.
15 R . D um ont, L ’ utopie ou la mort, P aryż 1973.

Rozdział pierwszy

Rozwody w świetle historii i prawa

Nic lepiej nie może wprowadzić w problematykę określonej instytucji
społecznej, jak zapoznanie się, bodaj pobieżne, z jej dziejami i z pra
wami, jakie nią rządzą. Od tego też rozpoczniemy nasz wykład p o 
święcony bulwersującemu dziś opinię publiczną zagadnieniu rozw o
dów.

1. Z historii rozwodów
Historia — jak przyjęto ją określać — jest mistrzynią życia. U czy
nas ona, że istniejący porządek (częściej nieporządek) społeczny nie
jest jakąś przyrodniczą koniecznością i że rozumnym, na dłuższą
metę obliczonym działaniem można go przekształcać i ulepszać.
Pod tym kątem będzie nas interesował historyczny rozwój instytucji
rozwodu.

Notatka wstępna
Nie mamy dotąd w Polsce szerszego opracowania z zakresu historii
rozwodów. Luki tej z pewnością nie wypełni m ój skromny szkic;
zadanie to wym agałoby bliższego zainteresowania ze strony przed
stawicieli różnych dyscyplin naukowych, głównie zaś socjologii,
prawa, historii i demografii.
Potrzeba badań nad przeszłością zjawisk demograficznych —
uależą do nich również rozwody — jest niesporna. W przedmowie
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i
cło pracy zbiorowej, której przedmiotem są procesy demograficzne
dawnej Rosji, redaktor tej pracy Anatolij Wiszniewski zauważa,
że „historię bada się nie dla przeszłości: jej znajomość pozwala
lepiej zrozumieć teraźniejszość i zajrzeć w przyszłość” 1. Taką właśnie
rolę przypisuję badaniom nad historią rozwodów.
Odkąd istnieje instytucja małżeństwa, odtąd również istnieją
rozwody. Powiązania wzajemne obu instytucji sprawiają, że trudno
mówić o jednej z nich, pom ijając drugą. W naszym wykładzie p o
święconym historii rozwodów ów związek obu instytucji znajdzie
wyraz w częstym nawiązywaniu do dziejów małżeństwa.
Życie rodzinne w hordzie pierwotnej
W edług koncepcji szwajcarskiego uczonego, swego czasu profesora
historii prawa i kultury na Uniwersytecie w Bazylei, J. J. Bachofena (1815— 1887), pierwotną formą życia rodzinnego był bezład
płciow y: członkowie hordy, mężczyźni i kobiety, współżyli ze sobą
bez ograniczeń, a ponieważ ojciec był nieznany, więc ustrój rodzinny
nie mógł b y ć inny, jak tylko matriarchalny i matrylinearny. P a
triarchat jest sprawą późniejszą: przejście władzy rodzinnej w ręce
mężczyzn wymagało uprzedniego pojawienia się jakichś form mał
żeństwa.
D osyć wcześnie pojawia się tendencja do uporządkowania sto
sunków rodzinnych w hordzie. Zdaniem badaczy, m. in. J. Siemionowa, przejawem takiej tendencji było wprowadzenie zasady zabra
niającej współżycia seksualnego z osobnikami należącymi do tego
samego rodu.
Z biegiem czasu wytwarzają się pewne form y małżeństwa. Jedną
z częstszych była prawdopodobnie forma związku poligamicznego.
W obrębie rodu powstają rodziny, a ich praktyczna użyteczność
toruje drogę rozwojowi tej instytucji. M m jeszcze powstało prawo
pisane, w społeczeństwie pierwotnym zaczynają działać normy
porządkujące dziedzinę stosunków małżeńskich łącznie z rozwodem.
N orm y te są dyktowane przez prawo zwyczajowe i nakazy religii.
Jeśli chodzi o rozwody, to — zgodnie z informacją podaną w encyklo
1 Bracznost', rozdajemost’, smiertnost' w R ossii i w SSSR . Sbornik statiej, red.
A . W iszniewski, Moskwa 1977.
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pedii — 11 ludów pierwotnych dla dokonania rozwodu wystarczała
zgoda współmałżonków; uzasadniały go ponadto określone przyczyny
natury magicznej, religijnej i obyczajow ej2. W ięcej światła na sto
sunki rodzinne rzucą informacje z okresu prawa pisanego.
Starożytność

..Jeżeli żona będzie przyłapana w sytuacji, kiedy dzieli łoże z innym
mężczyzną, należy oboje związać i wrzucić do w ody; jeśli władca
żony daruje jej życie, to król daruje życie swemu niewolnikowi” —■
tak brzmi postanowienie zawarte w słynnym Kodeksie Hammurabiego3. Przypom nijm y, że chodzi tu o pomnik prawa babilońskiego,
ustanowionego na 18, a może 20 wieków przed naszą erą4. Z przy
toczonego przepisu wynikają dwie prawdy charakterystyczne dla
epoki starożytności: primo — zdrada małżeńska zagrożona była
karą śmierci i secundo — przepis ten nie dotyczył mężów.
W obu tych faktach znalazła odbicie podstawowa cecha mał
żeństwa w starożytności: żona była własnością męża, obowiązywały
ją posłuszeństwo i wierność w obec swego pana i władcy, a sprzenie
wierzenie się obowiązkowi wierności małżeńskiej było zagrożone
karą śmierci. Mąż — znowu jako pan i władca — mógł żonie winę
darować. Pojęcie niewierności małżeńskiej dotyczyło jedynie żony —w Kodeksie Hammurabiego nie ma śladu, który b y wskazywał na
karalność stosunków pozamałżeńskich uprawianych przez m ęża:
prawo tym się nie zajmowało. W małżeństwie epoki starożytności
pozycja stron była skrajnie nierówna: mąż cieszył się pełnią praw
i przywilejów, żona była z nich na ogól wyzuta. D otyczy to również
rozw odów : nie żona, lecz jej pan i władca decydował — tak jak w przy
padku zawinionej przez żonę niewierności — o losach małżeństwa:
mógł je w każdej chwili rozwiązać.
Anatolij Charczew podkreśla, że w społeczeństwie niewolniczym
głowa patriarchalnej rodziny był pełnowładnym panem wszystkich
jej członków i żył faktycznie w wiełożeństwie, gdyż (nie wspominamy
2 W ielka encyklopedia powszechna P W N , t. 10, W arszaw a 1967, hasło: Rozwód.
3 P o r. A . Charczew, Brak i siem ja w S S S R , w yd. 2, M oskw a 1979, s. 52; H .
K lengel, Ham m urapi von Babylon und seine Z eit, Berlin 1978.
4 K odeksem H am m urabiego zajm uję się bliżej w p racy pt. Doktryna ludności
optymalnej w rozwoju historycznym, W arszaw a 19S3, s. 229.
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już o nałożnicach-niewolnicach) mógł on zmusić do współżycia każdą
wolną kobietę należącą do w spólnoty; kobieta zaś, stając się żoną,
zamieniała się w dożywotnią pustelnicę z jedynym zadaniem : rodzenia
i wychowywania legalnych dzieci.
Pewnej krystalizacji ulegają stosunki małżeńskie w społeczeń
stwie klasowym : formą panującą staje się małżeństwo monogamiczne.
„M onogamia — pisze Zbigniew Tyszka — pojawia się dopiero
wtedy, gdy siły wytwórcze osiągają odpowiednio wysoki poziom
rozwoju, co jest podstawą pojawienia się własności pryw atnej. Mał
żeństwo monogamiczne powstaje więc dopiero w ustrojach klasowych,
opierających się — jak wiadomo — na własności prywatnej” 5. Tra
dycja władztwa, męża nad żoną i dziećmi pozostaje w m ocy. M no
żące się w tym okresie rozw ody są jakby produktem ubocznym
monogamii, nie zezwalającej na posiadanie więcej niż jednej żony,
ale dopuszczającej legalną zamianę jednej na drugą.
W ieki średnie
Co m ożemy powiedzieć o małżeństwach i rozwodach w średniowie
czu ?
Panująca w Europie doktryna katolicka sprzyjała zawieraniu
małżeństw, nie dopuszczała natomiast rozwodów.
Anatołij Charczew wspomina o pewnej poprawie położenia
żony w feudalizmie w porównaniu z epoką niewolnictwa. Wprawdzie
żona pozostawała niewolnicą i rzeczą należącą do męża, ale częste
w ojny i związana z tym nieobecność mężów podnosiły z jednej strony
gospodarczą rolę żony (gospodarstwo znajdowało się w jej ręku),
z drugiej zaś rosło znaczenie kobiet jako rodzicielek, a to w związku
z malejącym przyrostem naturalnym. K obiety — stwierdza Char
czew — stawały się bardziej samodzielne tak przy zawieraniu mał
żeństwa, jak i w czasie jego trwania.
Pow ołując się na badania B. Urłanisa i J. Hajnala, demograf
radziecki Anatołij Wiszniewski stwierdza, że w średniowieczu prze
ważało tradycyjne zachowanie matrymonialne — małżeństwa były
bardzo wczesne, a udział kobiet pozostających w ogóle poza mał5 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 92.
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skrajnie niski. Z wygaśnięciem średniowiecza zaczyna
kształtować nowy, według określenia Hajnala —- europejski
t,yp zachowania matrymonialnego — charakteryzują g o: późne
małżeństwa i wysoki udział kobiet pozostających poza małżeństżeństwem

wem ".

Katolicka doktryna małżeńska
Małżeństwu z nazwy monogamiczneniu, a w rzeczywistości naru
szającemu zasadę monogamii, bo zezwalającemu na zastąpienie
jednej żony drugą (byle działo się to w majestacie prawa, a więc
przez rozwód i ponowne małżeństwo), przeciwstawił się z moralnych
i humanitarnych pobudek K ościół katolicki. M otywy sprzeciwu
b yły jasne: instytucja małżeństwa i dopełniająca ją instytucja roz
wodu od zarania swego istnienia były i pozostał}' narzędziem bru
talnego władztwa m ężczyzny nad kobietą. Taki stan rzeczy był nie
do pogodzenia z głoszoną przez Kościół moralnością. Doktryna
katolicka uznała małżeństwo za sakrament, co oznaczało jego nie
rozerwalność. P od rządami tej doktryny instytucja rozwodu utraciła
rację bytu. Liczne społeczeństwa europejskie podporządkowały
swe prawo małżeńskie zasadom doktryny katolickiej. R ozw ody
zostały wyrugowane, a jedyną form ą rozwiązania małżeństwa, p o 
zostały separacja i unieważnienie małżeństwa, orzekane przez władze
kościelne. R ządy prawa kościelnego trwały długo: podważyła je
dopiero u schyłku X V I I I w. rewolucja francuska.
„Chrystianizm — pisała przed laty Zofia Daszyńska-(¡olińska —
bierze wzrost ludności i małżeństwo pod swoją opiekę i to od pierw
szych wieków swego istnienia” . Autorka wskazywała, że za podstawę
chrześcijańskiej doktryny małżeństwa posłużyły założenia form uło
wane przez ojców Kościoła od początku jego istnienia, a głoszące
zasadę czystości związku małżeńskiego, godności rodziny i podnie
sienia statusu kobiety-żony7.
Podążając za tokiem wykładu Franciszka Adamskiego, odno
tuję teraz najważniejsze spośród ow ych najwcześniejszych wypowiedzi
6 A . W iszniewski, Wosproizwodstwo nasielenija i obszczestwo. Istorija, sotrriem ien•
nost\ wzgląd iv buduszczeje, M oskwa 1982, s. 198.
7 Z. Daszyńska-Golińska, Zagadnienia polityki populacyjnej, W arszaw a 1927,

s. 46.
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dotyczących charakteru oraz znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa:
— św. Paweł, którego działalność apostolska i misyjna przypada
na I wiek naszej ery (stracony w R zym ie ok oło 60 r.), występowa}
w sposób zdecydowany przeciw szerzącej się w ówczesnym greeko- rzymski ui świecie rozwiązłości seksualnej i przeciw związanemu
z nią upadkowi moralności m ałżeńskiej; rów nie stanowczo potępia}
modną wówczas praktykę rozw odów ;
— ojcow ie Kościoła, a zwłaszcza Klem ens Aleksandryjski (około
150— 216) i Tertulian (ur. około 220), podtrzym yw ali i rozwijali
chrześcijańską doktrynę małżeństwa, w skazując na boski charak
ter tej instytucji;
— najwybitniejszy z ojców K ościoła, św. Augustyn (354— 430),
w dziele pt. De bono coniugali określa m ałżeństwo jako sakrament;
dzieło to — ' zaznacza prof. Adam ski — odegrało przełomową rolę
w historii chrześcijańskiej doktryny małżeństwa, zostały w nim
bowiem ustalone niezmienne podstaw y prawne, moralne i liturgiczne
chrześcijańskiego małżeństwa.
Podsum owując swe rozważania, Franciszek Adam ski stwierdza, że
chrześcijaństwo wniosło now y porządek w życie społeczne przez stwo
rzenie nowej organizacji i struktury życia rodzinnego. Konkretnie zaś:
— podniosło rangę społeczną małżeństwa, nadając mu charakter
w pełni sakralny;
— akcentowało wojną wolę dw ojga osób świadom ie i dobrowolnie
wchodzących w związek małżeński i należących od tej pory w y
łącznie do siebie, a przede wszystkim ślubujących sobie miłość do
zgonną i nierozerwalną;
— prawa i obowiązki męża i żony zostały potraktowane na równi;
— dziecko zostało uznane za najwyższą w artość w małżeństwie
i główny ośrodek życia rodzinnego — nie m oże być sprzedane czy
porzucone, a rodzice są zobowiązani do w ychow yw ania, i to zarówno
społecznego, jak i moralnego, a za zaniedbania w tym zakresie mogą
b yć obrzuceni klątwą;
— kobieta — niezależnie od zrównania prawnego w małżeń
stwie — otrzymała wyróżniającą rolę i rangę w rodzinie jako matka
i wychowawczyni8.
8 F. Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny. W prowadzenie, W arszawa
s. 113— 114.
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1982,

Muzułmańska doktryna rozwodu
"elk i w skali światowej rzesza wyznawców Koranu każe zwrócić
■aaę na dzieje muzułmańskiej doktryny rozwodów. Zasady Koranu
U' * °zedm iocie rozwodów omówił na łamach „Problem ów R odziny”
Oniar Am in Szwarc. W ynotujm y główne wątki z tej relacji:
K oran surowo zabrania wynajdywania pretekstu do rozwiązania
związku małżeńskiego, jak długo realizuje on swoje obowiązki. R oz 
wiązanie

małżeństwa może nastąpić przez wypowiedzenie

przez

nięża słów : .,Rozwodzę się z tobą“ lid) „Zostałaś rozwiedziona” .
Inną form ą rozwiązania małżeństwa jest ślubowanie wstrzemięźliw ości

po czterech miesiącach separacji małżeństwo uważa się

za rozwiązane. Żonie przysługuje prawo rozwodu tylko wówczas,
gdv zostało ono zawarowane w kontrakcie ślubnym . Strony mogą
się również rozejść za obopólną zgodą. Gdy inicjatywa rozwodu
w ychodzi od żony, musi ona zwrócić mężowi część majątku. Mał
żeństwo może być wreszcie rozwiązane przez sąd.

Mąż może rozwieść się z żoną dwa razy i dwa razy przyjąć ją
z powrotem. Jeżeli rozwiódł się z nią po raz trzeci, ponowne małżeń
stwo z tą samą kobietą jest niedozwolone, chyba że po trzecim ro
zejściu się z mężem wyszła ponownie za mąż za kogoś innego i po
pewnym czasie z nim się rozwiodła.
W rozumowaniu teologów muzułmańskich rozwód jest złem, ale
w pewnych warunkach — jedynym sposobem rozwiązania nabrzmia
łych, nie dających się usunąć konfliktów 9.
Bliższe informacje na temat stosowania prawa Koranu znaj
dujemy w wydanej około 1923 r. pracy polskiego podróżnika, gene
rała Bronisława Grąbczewskiego (1855— 1926), pt. Kaszgaria. Są to
wspomnienia z pobytu w prowincji chińskiej Kaszgarii, w której
aulor spędził dłuższy czas przed pierwszą wojną światową. „R ozw ód
mahometan — pisze Grąbczewski — jest niezwykle łatwy, ale dla
męzczyzn. W ystarczy, gdy mąż w gniewie krzyknie przy świadkach
do żony: ucz łalalc lcujdym (trzy razy rozwiodłem się), żeby dalsze
współżycie z nią było już grzechem i konkubinatem. Bywa i tak,
26 oeM °nąwszy z gniewu mąż żałuje swego porywu i nie cłice rozstać
9 O* \* Szwarc,
'

Iiodzina w społeczności muzułmańskiej, „P ro b le m y R o d z in y ”
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się z żoną. W ówczas nuisi przejść całą procedurę przedślubną, a mia
nowicie: musi żonę swoją umieścić gdzieś w innym domu, u swoich lub
u żony krewnych ; przeczekać 45 dni na dowód, że żona nie spodziewa
się potom stw a; w ydać ją za mąż za innego mężczyznę (do tej sprawy
Avybiera się zwykle 80-letniego starca, który zgadza się na to za
pieniądze), aby przebyła z nim w oddzielnym mieszkaniu chociażby
jedną dobę; otrzym ać od niego złośliwe ucz talak kujdym i znowu
przeczekać 45 dni. Dopiero w tedy może kobieta wyjść za mąż p o
wtórnie za swego pierwszego małżonka. Znacznie mniej kłopotów
przysparza naprawa stosunków po wypowiedzeniu kabalistycznego
byr talak kujdym (raz się rozwiodłem) albo iskzi talak kujdym (dwa
razy rozwiodłem się), bo w pierwszym przypadku współżycie może
nastąpić po pogodzeniu się małżonków w obecności dwóch powa
żniejszych krewnych, albo mieszkańców tej samej dzielnicy, w
drugim zaś — po rytualnym obm yciu przez miejscowego imama
(proboszcza) obojga małżonków, po odczytaniu odpowiednich m o
dlitw' w obecności przynajmniej dwóch honorowych świadków
i po spożyciu chociażby skromnego pilawu (piław lub pilaw — ulu
biona potrawa złożona z tłustej baraniny, gotowanej z ryżem i polanej
masłem). Znacznie trudniejszy jest rozwód, jeżeli żąda go kobieta,
a mąż się nie zgadza: w tym przypadku trzeba dowieść przez świad
ków (zeznających pod przysięgą), że współżycie jest niemożliwe
wskutek bicia żony przez męża i znęcania się nad n ią ; w przeciwnym
razie żona obowiązana jest zwrócić mężowi cały w ypłacony za nią
kalym. W takich razach kobiety uciekają się do rozm aitych sposobów.
A więc same siebie szczypią i następnie siniaki pokazują miejscowemu
kadi jako dow ody okrucieństwa męża, w nocy uciekają na dach
domu i krzyczą przeraźliwie, jakby je kto zarzynał, budząc sąsiadów
w całej dzielnicy itp. Jeżeli mąż straci cierpliwość i rzeczywiście
wytłucze żonę należycie, sprawa jest wygrana, gdyż sąsiedzi pod
przysięgą zeznają, że bił on publicznie na dachu swą żonę. Jeżeli nie,
to kobieta szuka innych sposobów uwolnienia się od niemiłego mał
żonka” 10.
Świat wszedł w okres wstrząsów, które nie stanowią dobrej
wróżby dla starodawnych wierzeń i struktur społecznych: są one
zagrożone pod względem możności przetrwania w swych trądycyj10 B . Grąbezewski, Kaszgaria, W arszaw a b .d ., s. 76— 77.
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nych kształtach, nie aprobowanych już przez młodsze pokolenie.
W krajach islamu pozostaje wprawdzie w m ocy stary przepis Koranu
uprawniający mężczyzn do zerwania małżeństwa przez wypowiedzenie
sakramentalnych słów „rozwodzę się z tobą” , lecz już dziś można
zaobserwować, że człowiek, który porzuca żonę bez społecznie słusz
nego powodu, spotyka się z potępieniem ze strony opinii publicznej.
Zarzuca mu się, że narusza zasadę Koranu, według której „spośród
rzeczy, które są legalne, najbardziej Bogu nienawistny jest rozw ód” 11.
Tocząca się w krajach islamu dyskusja nad reformą prawa małżeń
skiego kryje w sobie zapowiedź odejścia od starych, z duchem obec
nego czasu niezgodnych warunków i form rozwodu.
Rozwody w carskiej Rosji
O rozwodach w carskiej R osji tak informuje demograf radziecki
Andriej W ołkow:: „ W przedrewolucyjnej R osji rozw ody praktycznie
nie istniały. Małżeństwo mogło by ć rozwiązane jedynie przez sąd
kościelny (konsystorz) na wniosek jednego z małżonków: 1) w przy
padku udowodnionej niewierności drugiego małżonka lub jego nie
zdolności do pożycia małżeńskiego, 2) w przypadku kiedy drugi
małżonek został skazany na karę z pozbawieniem wszelkich praw
stanu lub na zesłanie na Sybir i 3) w razie nieobecności drugiego
małżonka i braku o nim wiadomości w ciągu 5 lat. Orzeczenie konsystorza wymagało zatwierdzenia przez synod. Proces rozwodowy
był więc skomplikowany, ciągnął się przez półtora— dwa lata i wiązał
się z jawnym rozpoznawaniem intym nych stron życia małżonków.
Nic więc dziwnego, że rozw ody b yły skrajnie nieliczne [...] W trzech
ostatnich dziesięcioleciach X I X w. podstawową przyczyną rozwodu
była przynajmniej pięcioletnia nieobecność jednego z małżonków —
z tej przyczyny nastąpiło dwie trzecie ogólnej liczby rozwodów.
Można ątąd wnosić, że dezercja małżonka była wówczas dosyć roz
powszechnioną formą faktycznego zerwania stosunków małżeń
skich” 12.
W swej interesującej próbie odtworzenia „socjalno-psycholo11 G. W . Jones, M alay M arriage and D ivorce in Peninsular M a la ysia : Three
Decades o f Change, „P o p u la tion and D evelopm en t R a view ” 1981, nr 2.
12 A . W ołk ow , Ob ożydajemoj prodoliytielnosti braka i jejo diamograficzeskich
faktorach, w : Diemograficzeskoje razm tiję siem ji, M oskwa 1979, s. 78— 79.
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gicznego modelu zachowania demograficznego” rosyjskiego chłopa
X I X w. autor radziecki B. Mironow kreśli obraz małżeństw i rozwodów
wr ówczesnym środowisku wiejskim. Oto bliżej nas w tej chwili inte
resujące wyniki dokonanego przezeń badania.
W świadomości dziewiętnastowiecznego rolnika rosyjskiego mał
żeństwo stanowiło główny warunek przyzwoitości człowieka, jego
materialnej pomyślności i społecznego znaczenia. Wstąpienie w
związek małżeński traktowano jako moralny obowiązek. Poglądy te
znajdowały poparcie ze strony cerkwi prawosławnej. Status kawalera
był godny politowania: choćby miał 20 lat, nie liczył się — w opinii
środowiska pozostawał „m ałym ” . Nie miał głosu ani w rodzinie,
ani na spotkaniach chłopskich. Nie wolno mu było opuszczać wsi
choćby na krótki okres. „Kawaler to półczłowiek” — mawiali chłopi.
Z chwilą ślubu przestawał być „m ałym ” i zdobywał należne człowie
kowi dorosłemu prawa.
Mężczyźni nieżonaci byli na wsi znienawidzeni. Przypisywano
im różnego rodzaju braki fizyczne i moralne. Niewesoły był rów
nież los niezamężnej kobiety. Określano ją jako „sierotę” . Toteż
chłopka wolała najgorszą partię niż panieństwo. U podstaw ożenku
czy zamążpójścia leżały wrzględy gospodarcze. D otyczyło to również
w dowców i wdów*. W edług spisu z 1897 r., w R osji europejskiej wśród
ludności wiejskiej w wieku 40— 49 lat na 100 mężczyzn przypadało
nigdy nie żonatych — 3, na 100 kobiet — nigdy nie zamężnych 4.
R ozw ody były nader rzadkie. Związek małżeński traktowano
jako dozgonny, a wobec tego rozwód uważano za najcięższy grzech.
Decydowano się nań tylko w zupełnie w yjątkowych przypadkach: w
razie dezercji jednego z małżonków, zesłania męża lub żony na katorgę
na Syberii, znęcania się męża nad żoną. Częstsze były przypadki
owdowienia. Wdowieństwo określano jako „karę boską” i „ogromne
nieszczęście” . Mawiano: „lepiej jest siedem razy spalić się, niż raz
owdowieć” . Powtórne małżeństwo wdowca czy wdowy nie było
potępiane. Potępiano natomiast trzeci z kolei związek. Mawiano:
„pierwsza żona od Boga, druga — od człowieka, trzecia — od diabła” .
Częste były małżeństwa w dow ców z wdowami. Szanse ponownego
małżeństwa malały wraz z wiekiem13.
13 B .

M ironow,

Tradicyonnoje

diemograficzeskoje

pomiedienije

kriestjanstwa

w X I X — naczale X X w., w : Bracznost’ , rożdajemost', smierłnost’ w R ossii i SSSB,
M oskwa 1977.
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W zakończeniu swego eseju M ironov odnotowuje, że począwszy
od lat sześćdziesiątych— siedemdziesiątych X T X w. na zachodnich
rubieżach ówczesnego państwa rosyjskiego pojawiają się nowe form y
zachowania dem ograficznego; u Łotyszów, Litwinów, E stończyków
i Polaków, w mieście i na wsi, zaczyna się tworzyć nowy model tego
zachowania, dla którego charakterystyczne są następujące fakty :
stosunkowo późny wiek zawierania małżeństw, znaczny udział kawa
lerów i niezamężnych kobiet, rozpowszechnienie rozwodów, wewnątrzrodzinna regulacja urodzeń i stosunkowo liczne urodzenia pozamałżeńskie. Rosyjska ludność wiejska — oświadcza cytowany autor —
w zasadzie zaczęła przechodzić na ten model dopiero w okresie ra
dzieckim, już w zgoła innych warunkach politycznych i społeczno-ekonomicznych.
Laicyzacja prawa rozwodowego
W historii rozwodów przełomową rolę odegrała Wielka Rewolucja
Francuska: usankcjonowała ona dotąd zakazane rozw ody i zapo
czątkowała laicyzację rozwodów, składając ich orzekanie w ręce
sądów świeckich. Demografowie francuscy Paul Paillat i Jacques
Houdaille kreślą następujący obraz rozwoju prawa rozwodowego
w swym kraju :
— w dniu 20 września 1792 r. uchwalono we Francji prawo
uznające rozwody ; każdy z małżonków został uprawniony do żądania
rozwodu ;
— kodeks cywilny z 1804 r. utrzymał prawo o rozwodzie;
— pod naciskiem opinii publicznej prawo to zostało w dniu
8 maja 1816 r. zniesione; utrzymano jed37nie praAvnie orzeczoną
separację ;
— ustawą z dnia 27 lipca 1884 r. rozwód został we Francji
przywrócony;
— pewnej liberalizacji poddano francuskie prawo rozwodowe
w latach 1904 i 1908;
ponownie zostało zaostrzone to prawo w 1941 r. na obszarach
łra n cji okupowanych przez wojska niemieckie: dekretem rządu
w ^ ichy zakazano m. in. rozwodu w okresie pierwszych trzech lat
pożycia małżeńskiego ;
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—• w 1945 r. po wyzwoleniu kraju spod okupacji niemieckiej
restrykcję z 1941 r. zniesiono14.
Ideał maltuzjański : małżeństwo tylko dła posiadających
Na przełomie X V I I I i X I X w. ekonomista angielski, autor głośnego
po dziś dzień Prawa ludności, Thomas R obert Małthus głosił zasadę,
że tylko ten ma prawo założyć rodzinę, kto posiada środki do utrzy
mania w przyszłości małżonka i pięciorga dzieci. Nie b y ł to głos
wołającego na puszczy. Tę w istocie nieludzką zasadę (czyniła ona
instytucję małżeństwa przywilejem warstw lepiej sytuowanych)
stosowano w Niemczech, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając
małżeństwo osobom ze sfer uboższych. Jak stwierdza Hermann
Schubnelł (jeden z wybitniejszych współczesnych demografów zachodnioniemieckich), na małżeństwie w dziewiętnastowiecznych Niem
czech ciążyła długotrwała tradycja restrykcji, które polegały na tym,
że zezwalano na zawarcie małżeństwa tylko tym , którzy mieli pełną
możliwość utrzymania żony i dzieci. Ściśle stosowano tę zasadę
w obec terminatorów i pracowników rolnych nie posiadających ziemi.
Dopiero pod koniec X I X w. pod wpływem szerzących się prądów
dem okratycznych położono kres tej dyskryminacji. Niemiecki Kodeks
Cywilny z 1900 r. uznał prawo do małżeństwa wszystkich osób prag
nących połączyć się węzłem małżeńskim15.
Z humanizacją prawa małżeńskiego szło w parze rozluźnie
nie restrykcji utrudniających rozwód. Wzrosła liczba zawieranych
małżeństw, ale w jeszcze większym stopniu wzrosła liczba rozwodów.
W iek X IX w ocenie współczesnych i potomnych

W arto zatrzymać się na wieku dziewiętnastym jako tym , który j
zamyka sławioną przez wielu autorów „piękną epokę” („La belle ■
époque” ) i jednocześnie przygotowuje grunt dla epoki następnej,

14 P . Paillat, J . H oudaille, Legislation Directly or Indirectly Influencing Fertility
in France, w : Law and Fertility in Europe, red. M . K irk, M. L iv i-B a cci i E . Szab a d y , D olhain 1975, s. 243—-244.
13 H . Sehubnell, S. R u p p , Law and Fertility in the Federal Republic o f Germany >
w : Law and Fertility in Europe, jw ., s. 301.
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pod wieloma względami niezwykłej, a zarazem pełnej grozy i drama
tycznych spięć tak w życiu publicznym, jak i prywatnym.
Z nie ukrywaną sympatią mówi o wieku dziewiętnastym w tamtym
jeszcze wieku urodzony znakomity dem ograf francuski Alfred Sauvy.
B ył to -— według słów wspomnianego uczonego — wiek postępu
w przemyśle, wiek dominacji Europy nad resztą świata, wiek wzrostu
liczby ludności — wszystko to sprzyjało wytworzeniu się nowej
sytuacji, dalekiej od tego, by ją uznać za niebezpieczną; współcześni
ją uwielbiali16.

W ybitny dem ograf angielski, dziś już nieżyjący Alexander
M. Carr-Saunders, w swojej, uznanej za klasyczną, pracy The Popu
lation Problem wyrażał pogląd, że po rewolucji przemysłowej (a za
tem w X I X w.) została osiągnięta idealna równowaga między stanem
ludności a zasobami produkcyjnym i, gęstość zaludnienia ukształto
wała się na korzystnym poziomie, sytuacja demograficzna nosiła
ce ch y optym alności17.
'
Historyk myśli demograficznej, holenderski badacz Johannes
Overbeek stwierdza, że w X I X w., po kongresie wiedeńskim, w li
teraturze europejskiej zapanował kierunek optym istyczny. W epoce
ekonomicznego wzrostu i panującego optym izmu nie zajmowano
się problemami ubóstwa i nędzy18.
A jednak problemy ubóstwa i nędzy istniały, co znalazło plastyczny wyraz w pracach Marksa i Engelsa. Problem y te były udziałem
proletariatu, stanowiącego w tym właśnie stuleciu obiekt bezgra
nicznego wyzysku.
Okresy przełom u w stosunkach społeczno-ekonomicznych nie
pozostają bez wpływu na stosunki rodzinne: stosunki te ulegają
zmianom, a jednocześnie zakłóceniu. W yrazem zakłóceń w dziedzinie
stosunków rodzinnych stał się wzrost liczby rozwodów, jeśli nie
zawyrokowanych przez sądy, to faktycznych.

Sau v y , L a fin des riches, P aryż 1975, s. 9.
A . M. Carr-Saundere, The Population Problem. .4 Study in H um ań Evolution,
O xford 1922.
ii/
* O verbeek, Comparative Thouqhts on Overpoimlation beUceen the T u o World
* « » « . R otterdam 1970, h. 3 0 .
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Polskie autorki Anna Dodziuk-Lityńska i Danuta Markowska
zwracają uwagę na fakt, że ,,w okresie gwałtownej industrializacji
E uropy zachodniej w drugiej połowie X T X wieku objaw y dezorgani
zacji życia rodzinnego były szczególnie drastyczne: wzrost rozwodów
wskutek wyjścia kobiety-żony z domu do prac zarobkowych, głęboki
upadek autorytetu rodzicielskiego wskutek wczesnej emancypacji
ekonomicznej młodzieży itp .” 19. Konstatacje wymienionych autorek,
mierzone kryteriami X I X w-, są słuszne; wspomniane objaw y sta
nowiły introdukcję do wielkich przemian, jakie miały nastąpić w na
stępnym, tj. dwudziestym stuleciu. Możemy więc stwierdzić, że
dziewiętnastowieczne zmiany w stosunkach rodzinnych i związany
z nimi wzrost lieżby rozwodów — to produkt znacznych przeobrażeń
społecznych, których Wyrazem było wystąpienie trzech głębokie!)
przew rotów : Wielkiej Rewolucji Francuskiej, rewolucji przemysłowej
i — łasi but not least — rewolucji demograficznej20.

Co przyniósł wiek X X ?
Tak już niewiele łat pozostało do końca X X w., że można sobie
pozw olić na podsumowanie zmian, jakie w tym stuleciu nastąpiły.
Na takim stanowisku już dużo wcześniej stanęli socjologowie, p o
święcając swój trzeci międzynarodowy kongres, który obradował
w 1956 r. w Amsterdamie, problemom zmian socjalnych X X w.
W programie wymienionego kongresu nie zabrakło referatów na
temat dwudziestowiecznych zmian w stosunkach rodzinnych. Znany
socjolog francuski P . H . Chombart de La uwe za najdonioślejszy
uznał fakt, że w świecie zachodnim tradycyjny typ rodziny wielo
pokoleniowej praktycznie przestał istnieć, a jego miejsce zajęła
rodzina nuklearna, obejm ująca tylko dwa pokolenia: rodziców i ich
dzieci. Odnotujm y, że w zjawisku tym część demologów widzi przede
wszystkim strony dodatnie, podczas gdy inna część ¡ ^ odwrotnie —
odejściu od rodziny wielopokoleniowej przypisuje liczne skutki

19 A . D odzm k-L ityóska, D . Markowska, Współczesna rodzina iv Polsce, W a r
szawa 1975, s. 11.
20 A . L andry, La révolution démographique>, Paryż 1934; A. W iszniewski, Diemografi czeskaja riewolucyja, M oskwa 1976.
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ujenme, a \v szczególności daleko posuniętą dezorganizację wielu
współczesnych rodzin.
0 gruntownych zmianach w stosunkach rodzinnych i o podwa
żeniu dawnej spoistości rodziny, jako cechach X X w., mówią liczni
demografowie. Poważny amerykański demograf Kingsley Davis mówi
0 r e w o l u c j i , jaka się dokonała w samej instytucji rodziny. F or
mułując tę tezę w polowio bieżącego stulecia, Davis wskazywał, że
nowa organizacja rodziny wraz z jej następstwami wcześniej czy
później stanie się zjawiskiem powszechnym21. Była to w istocie za
powiedź mającego wkrótce nastąpić lawinowego wzrostu liczby roz
wodów.
Spójrzmy prawdzie w oczy: stosunki rodzinne są dalekie od p o
myślności i, cc gorsza, stale się pogarszają — wskazuje na to usta
wicznie wzrastająca częstość rozwodów. Jeżeli w wielu krajach, na
leżących dc kręgu kultury europejskiej, prawdopodobieństwem
rozpadu zagrożone jest co trzecie, a ostatnio już nawet co drugie
nowo zawarte małżeństwo i jeżeli spora część osób rozwiedzionych
skazana jest na samotne przejście przez resztę życia, t( trzeba dojść
de wniosku, że praktycznie rzecz biorąc instytucja małżeństwa w jej
dzisiejszym, wypaczonym stanie przestała, być dobrodziejstwem dla
części ludności. W Polsce, która nie należy do rzędu krajów o naj
wyższej rozwodowości*, m am y obecnie ckoło 240 tys. mężczyzn
1 ponad 400 tys. kobiet, dla których małżeństwo pozostałe już tylko
smutnym wspomnieniem — są to osoby trwale zasilające grupę
osób rozwiedzionych. W USA w podobnej sytuacji znajduje się
przynajmniej dwa i pół miliona mężczyzn oraz trzy i pół miliona
kobiet. Instytucja małżeństwa ostała się — to prawda, ale nie dla
wszystkich. P odcięły jej byt — rozwody.
Nowe niebezpieczeństwo zagraża rodzinie ze strony tzw.
bitacji, czyli związków nieformalnych. Faktem jest, że liczba
zawieranych małżeństw w krajach zachodnich kurczy się, a
wolnych, nie zawsze trwałych związków rośnie. Tak się dzieje w

kohanowo
liczba
RFN ,

1' K . D avis, Statistical Perspective on M arriage and Divorce, w : Demographic
Analysis, Selected Readings, red. J. J. Spongier i O. D . D uncan, Glencoe, III., 1956,
s- 243.
R o z w o d o w o ś ć — m ia ra czę sto ści z ja w is k a r o z w o d ó w .
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we Francji, w Danii i Szwecji22. Nie zapominajmy, że w tych samych
krajach jest bardzo dużo rozwodów (co zostanie w dalszej części pracy
udokumentowane). Oba wspomniane czynniki — rozwody i kohabitacja — zadały instytucji małżeństwa silny cios. Nie przekreśliły
wprawdzie jej istnienia, lecz drastycznie ograniczyły zasięg działania
tej instytucji.
Odnotujm y wreszcie, że w końcu 1983 r. wszedł w życie w Kościele
katolickim nowy kodeks prawa kanonicznego (na miejsce zbioru
praw kościelnych z 1917 r.). Wszystkie podstawowe zasady prawa
kanonicznego zostały w nowym kodeksie utrzymane, wprowadzono
jednak pewną liberalizację przepisów dotyczących unieważnienia
małżeństwa, czym niewątpliwie przybliżono prawo do życia.
Chińska Republika Ludowa
W Chińskiej R epublice Ludowej z dniem 1 stycznia 1981 r. weszło
wr życie nowe prawo małżeńskie. Jest ono na wskroś nowoczesne.
H ołduje to prawo trzem zasadom: wolny wybór partnera, m ono
gamia i równe prawa dla obu płci. W akcie tym została unormowana
sprawa rozwodów. I w tej części nowe prawo ma jak najbardziej
nowoczesny charakter, czego wyrazem jest m. in. troska o dobro
dzieci.
Problemem małżeństw w ChRL zajmuje się Elisabeth Croll.
Autorka zwraca uwagę na różne modele formowania się związków
małżeńskich w mieście i na wsi. Małżeństwa miejskie dochodzą do
skutku w drodze wolnego wyboru partnerów, wiejskie natomiast —
zgodnie z dawną tradycją — są oparte na decyzjach rodziców i podle
gają kontroli z ich strony23. Dziś młode małżeństwa w ChRL stają
w obec nowego i — rzec można — dramatycznego problemu, jakim
jest zalecane przez rząd ograniczenie liczby dzieci do jednego24.
Zauważmy, że w Chinach ,.zalecenie rządu” równa się nakazowi
22 Z astęp tych krajów powiększa się. D em ograf fiński Jarl Liudgren in fo rm u je
że w Finlandii zyskuje sobie praw o obyw atelstw a now e zjaw isko: k oh a b ita cja p oz a malżeńska (J. Lindgren,^4 N ew Phenomenon: Cohabitation Outside Marriage, w : Yearbook
o f Population Research in Finland 1979).
23 E . Croll, The Politics o f M arriage in Contemporary China, C am bridge 1981.
24 Por. L. G oddstadt, China's One-Child F a m ily : P olicy and Public Response,
„P o p u la tio n and D evelopm ent R ev iew ” 1982, nr 1.
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i jest z całą stanowczością egzekwowane. W ieśniacy chińscy z nie
pokojem mówią o tym , co będzie, jeśli tym jedynym dozwolonym
dzieckiem będzie dziewczynka : jaki będzie wtedy los gospodarstwa
rolnego ? Pod adresem rządu został wysunięty dezyderat, by w takim
p r z y p a d k u wolno było mieć jeszcze jedno dziecko.

Z historii rozwodów w Polsce
W swej długiej historii, poprzedzającej zmiany ustrojowe po drugiej
wojnie światowej, Polska jako kraj katolicki nie uznawała rozwodów.
Praktyka była taka (zgodnie z inform acją podaną w encyklopedii),
że zakaz rozwodów oznaczał dla warstw „niższych” nierozerwalność
związku małżeńskiego, nie stanowił natomiast realnej przeszkody
dla zamierzających się rozwieść osób z warstw „w yższych” . W arstwy
te miały do swej dyspozycji kosztowne, alq zapewniające pożądany
efekt procesy o unieważnienie małżeństwa. Nie gardzono również
mniej aprobowanym, ale za to szybciej działającym środkiem, jakim
było porzucenie wiary rzymskokatolickiej i zapisanie się do jakiegoś
innego, bardziej liberalnego na punkcie rozwodów kościoła chrześci
jańskiego. Sekwencja zdarzeń była w takich przypadkach zawsze
jednakowa: zmiana religii — rozwód — zawarcie nowego małżeństwa.
Oczywiście, i te sposoby rozwiązania małżeństwa były na ogół udziałem
już wspomnianych sfer wyższych.
Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy rozwody przybrały u nas postać
zjawiska o szerszym zasięgu społecznym. Odpowiedź na to pytanie
powinna dać statystyka rozwodów, ale tej w okresie rozbiorów w od 
niesieniu do ludności polskiej nie było. Nie byk) jej zresztą i w okresie
międzywojennym, mimo że Polska, już jako niepodległe państwo,
miała dobrze jak na tamte czasy postawiony, zwłaszcza w zakresie
badań ludnościowych, państwowy aparat statystyczny. Uznano
widocznie za słuszne nie ogłaszać bałamutnych danych. wystawia
jących złe świadectwo moralności społecznej.
Rzecz ciekawa : w przeszłości, kiedy statystyka nie do wszystkich
dziedzin życia docierała, występu jącą w niej lukę wypełniała literatura.
Wystarczy przypomnieć, jak wiele w zakresie demografii historycznej
zawdzięczamy znakomitemu dziełu Eneasza Piccolomini, późniejszego
papieża Innocentego III (1161— 1216), pt. De contemptu mundi
lub głośnemu utworowi poetyckiem u francuskiego liryka Eustache’a
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Deschanrps (1330— 1415) pt. M iroir cle mariage: stały się one nie
ocenionym źródłem informacji o trwaniu życia ludzkiego w epoce śre
dniowiecza.
Podobną rolę — gdy chodzi o problem narodzin rozwodów jako
choroby społecznej — spełnia u nas znany wiersz satyryczny Tadeusza
Boya-Żeleńskiego pt. Kilka słów w obronie małżeństwa. Istotna jest
nie tylko treść, ale i data tego utworu: został on napisany w 1909 r.
W wierszu ty m , do którego będziemy jeszcze powracali, został}' usta
lone narodziny nowego na naszym gruncie zjawiska, jakim stał się
nie znany dawniej szerszym masom obyczaj zrywania związków
małżeńskich, obyczaj rozwodów. Przypom nijm y kilka zwrotek
z wiersza B oya25:
„ Dziwny jakiś w pojęciach
szerzy się zamęt :
Czy małżeństwo to kpiny,
czy też sakrament ?
Jakaś zaraza padła
na wszystkie nasze stadła;
Zamiast siedzieć spokojnie,
wszystko dziś w wojnie” .
A nieco d a le j:
„W szystko dziś rozwodami
sobie urąga...” .
Tak więc na pięć— sześć lat przed wybuchem pierwszej w ojny
światowej wyłonił się w życiu jednego z największych miast polskich
nowy problem : szerzącej się dezintegracji małżeństw. W naszych
polskich warunkach jest to zatem produkt X X w.
Rozpoczął się proces, który z biegiem czasu przybrał formę
poważnego kryzysu rodziny. U nas jego początki sięgają pierwszej
dekady X X w. Po drugiej wojnie światowej, w nowych warunkach
ustrojowych, desakralizacja prawa małżeńskiego stworzyła prze
słanki legalnego rozwiązania małżeństw, które de facto uległy roz
padowi. Zresztą nie tylko to : gruntownemu przeobrażeniu uległ
sam model polskiej rodziny26.
25 B o y , Słówka, w yd, now e, K ra ków 1962, s. 269.
26 P or. Przem iany rodziny polskiej, red. J . K om orow ska, W arszaw a 1975 -—
z przedm ow y J . Szczepańskiego.
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Zofia Wasilkowska wskazuje, że chociaż Polska stosunkowo
późno weszła do rodziny narodów uznających małżeństwo za insty
tucję świecką (dopiero wr 1946 r. zostało wprowadzone na terenie
całego kraju jednolite ustawodawstwo, opierające instytucję mał
żeństwa i rodziny na przepisach prawa cywilnego, dopuszczające
w oznaczonym zakresie rozwód i poddające orzecznictwo w sprawach
małżeństwa i rodziny sądom powszechnym), to jednak w Kodeksie
rodzinnym z 1950 r. oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
z 1964 r. zostały przyjęte — powtórzm y dokładnie — wszystkie
nowożytne i postępowe, a niekiedy nawet nowatorskie, zasady sto
sunków7 między rodzicami a dziećmi27. Ocena ta — ze względu na
autorytet wypowiadającej ją osoby — ma swój ciężar gatunkowy.
Własna refleksja
Z rozważań historycznych płyną zawsze pewne nauki. Za najbardziej
istotną uważałbym tym razem tę, że forma i charakter małżeństwa
oraz związana z małżeństwem problematyka rozwodów — to ka
tegorie historyczne, a więc osadzone w określonym czasie i dzielące
los tego czasu. Rodzina — wraz z całością istniejących struktur
społecznych — podlegała i w dalszym ciągu podlega ewolucji. Przy
pomnę, że teorię ewolucji instytucji małżeństwa i rodziny sformułował
ponad sto lat temu amerykański etnograf i socjolog Lewis Henry
Morgan (1818— 1881), a poparli ją Karol Marks i Fryderyk Engels.
Twórcy naukowego socjalizmu wyjaśnili społeczno-ekonomiczne pod
łoże ty ch przeobrażeń. Z tego, co powiedzieliśmy, wynikają dwie
ważkie konsekwencje: primo — stosunki rodzinne i w przyszłości
będą podlegały ew olucji; securtdo — przed państwem i społeczeń
stwem staje zadanie wdrożenia takiej polityki rodzinnej, która by
ewolucji stosunków' rodzinnych nadała społecznie zdrowy kierunek28,
¿h i społecznemu, jakim są masowe rozwody, może i powinien być
położony kres. Nie należy godzić się z sytuacją, kiedy dla co trzeciej
lub co drugiej osoby stającej na ślubnym kobiercu uroczystość weselna
jest prologiem do dramatu życiowego, któremu na imię — rozwód.
Z. W asilkow ska, Granice ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywaniu władzy
rodzicielskiej, „P ro b le m y R o d z in y ” 1983, nr 2.

28 Kierunki odpowiedniego działania są wyłożone w końcowej części niniejszej
pracy.
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2. Prawo rozwodowe
i jego społeczne aspekty
Z problemem rozwodów wiąże się wiele zagadnień prawnych lub
w taki ozy inny sposób z prawem związanych. W ypada poświęcić
im nieco uwagi. Muszę jednak się zastrzec, iż w niniejszej pracy,
nie będącej przecież studium prawniczym,\ nie ma miejsca na w y
czerpujące potraktowanie zagadnień czysto prawnych. Skoncentruję
się raczej na społecznych uwarunkowaniach i społecznych k on sek
wencjach prawa o rozwodzie.
Zadania prawa
Mówiliśmy o wspólnocie dziejów małżeństwa i rozwodu. K ry je się
za tym historyczna wspólnota obydwu praw: małżeńskiego i rozw od o
wego. W ypadnie nam więc i tym razem traktować obie dom eny
łącznie.
Prawo małżeńskie nie bez racji określa się jako prawo odwieczne:
istnieje ono, acz w różnych formach, od niepamiętnych czasów.
Interesujący jest z tego punktu widzenia rodowód niemieckiej nazwy
małżeństwa: „E h e ” (małżeństwo) pochodzi od staroniemieckiej
nazwy „ew a” , „ewiges R ech t” , czyli „wieczne prawo” . Takim samym
starodawnym prawem jest prawo rozwodowe.
Co skłoniło starożytnych prawodawców do ujęcia spraw mał
żeńskich i rozwodowych w karby obowiązujących przepisów praw
nych? Anatolij Charczew wyjaśnia, że reglamentacja prawna mał
żeństwa została spowodowana z jednej strony dążeniem do umocnienia
zależności żony od męża jako pana i władcy, w tym również obowiązku
z jej strony wierności małżeńskiej (męża podobny rygor nie dotyczył),
z drugiej zaś strony — potrzebą unormowania stosunków m ajątko
w ych między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi [s. 52]29.
Nierównie szersze są zadania prawa małżeńskiego w d ob ie współ
czesnej. Stoi ono na straży równouprawnienia obu płci w dziedzinie

29 W każdym rozdziale przy kolejnym pow oływ aniu się na często cytow ane,
stale te same prace autorów odpow iednie stronice tych prac pod a jem y w nawia
sach w tekście książki
- przyp. red.
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stosunków rodzinnych i rozstrzyga ewentualne spory wr duchu spra-

w'iecl 1iwości społecznej, z położeniem szczególnego nacisku na zabez
pieczenie interesów dziecka.

gila i słabość prawa rozwodowego
Jeżeli możność rozwiązania zdezorganizowanego małżeństwa zależy
od działającego w danym kraju prawa rozwodowego — a z takim
stanem rzeczy m am y do czynienia w większości krajów —- to nie
można nie uznać formalnej siły prawa rozwodowego. Jaskrawym przy
kładem siły prawa jest obowiązujący w niektórych krajach całkowity
zakaz rozwodów . Merytoryczną siłą prawa rozwodowego (tam, gdzie
rozwody są prawmie .dopuszczone) jest wspomniane już porządko
wanie stosunków w rodzinach, które uległy rozpadowi (wykonywanie
funkcji rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem lub dziećmi z rozbitego
małżeństwa, podział majątku, alimentacja itd.).
Słabą stroną praw'a zabraniającego rozwodów' jest jego bezsilność
wobec życia. W niejednym przypadku zakaz taki może wywierać d o 
datni w'plyw na wrzajemne stosunki małżonków: wiedząc, że rozwodu
w żadnym razie nie otrzymają, mogą świadomie nic dopuszczać do
załamania się pożycia. Regułą jednak zdaje się b y ć odmienny stan
rzeczy: rozpad rodzin jest nie mniej częsty niż pod panowaniem
prawa dopuszczającego rozwody, tyle tylko, że wszystko dzieje
się poza prawem. Miejsce legalnych związków powtórnych zajmują
tutaj nieformalne związki małżeńskie. Nie uporządkowane są wów
czas stosunki prawne tak w dawnej, rozbitej rodzinie, jak i w nowej,
nie korzystającej z dobrodziejstw prawa rodzinnego.
Prawo rozwrodowe może b y ć lepsze lub gorsze, ale nigdy nie
będzie idealne. Ideałem byłaby dozgonna, na pełnej harmonii oparta
więź małżeńska i rodzinna. Rozpad małżeństwa byłby ' wówczas
czym ś zupełnie wyjątkowym , a prawo rozwodowe mogłoby prze
stać istnieć. Jeśli profesor prawa na Uniwersytecie w Bordeaux
Jean Brethe de la Gressaye oświadcza30, że jedynym rozwiązaniem
bezładu wr stosunkach małżeńskich jest całkowita likwidacja roz
wodów, to można się z tym zgodzić z pewną m odyfikacją jego tezy:
30 J. B rethe de la Gresaaye, Les problèmes actuels du statut fam ilial, w : Fam ille

d aujourd'hui.

Situation et avenir, „C hronique Sociale de F ran ce” , L y o n 1958, s.

291.
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rozwód jest wynikiem bezładu, jaki się wytworzył w pożyciu mał
żonków, instytucja rozwodów straci rację bytu, gdy wygaśnie zja
wisko bezładu w małżeństwie — trzeba więc walczyć o jedno i o drugie,
bo oba zjawiska są z sobą nierozerwalnie związane. Głoszona przez
francuskiego prawnika idea społeczeństwa bez rozwodów jest ideą
zdrową i należałoby sobie życzyć, żeby zaczęła przeistaczać się w rze
czywistość.
Prawo a życie
Mówiliśmy o siłe prawa jako czynnika oddziałującego na częstość
rozwodów. W ypada zauważyć, iż nie jest to siła nieograniczona:
miarkuje jej wpływ inny potężny czynnik — życie.
Na podstawie doświadczeń radzieckich L. Tołczyński zestawia
dwie różne sytuacje, z których jedna wskazuje na zależność, druga
zaś — na niezależność częstości rozwodów od działania prawa. Ustawy
rozwodowe — pisze Tołczyński - zmieniały się w Z S R R kilkakrotnie,
co nie mogło pozostać bez wpływu na dynamikę liczby rozw odów .
Na przykład w 1940 r. było o wiele łatwiej się rozwieść niż w roku
1950. Potwierdzają to liczby rozw odów: w 1940 r. było ich 205,6 tys.,
a w 1950 r. — 67,3 tys. Jednakże w 1960 r. orzeczono 270,2 tys. roz
wodów, czyli więcej niż w 1940 r., mimo że procedura rozwodowa
była bardziej skompłikowana. Fakt ten — konkluduje Tołczyński —
wskazuje, że dynamika rozwodów nie stanowi jednoznacznego odbicia
wpływu prawodawstwa, lecz wyraża wpływ całego zespołu czynników
socjalnych31.
Tę słuszną konstatację uzupełnię uwagą, że pod rządami tego
samego, nie zmienionego prawa występują zarówno zwyżki, jak
i zniżki częstości rozwodów. Jaskrawy to przejaw jednoczesnego
działania czynników socjalnych, o których wspomina Tołczyński.
Częstość rozwodów jest produktem łącznego działania obu sił -—
prawa i życia.
Analiza działania prawa rozwodowego
Badacze problemu rozwodów sporo uwagi poświęcają sprawie
efektów działania prawa rozwodowego, wyrażających się we wzrasta
31 L . Tołczyński, Ocenka razwodimosti w SSSJł, w : Diemograficzeskoje razwiłije
siem ji. Sbornik slatiej, red. A . W oik ow , M oskwa 1979, s. 185.
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jącej lub — co się rzadziej zdarza — malejącej częstości rozwodów
po wprowadzeniu zmian w obowiązującym prawodawstwie z tego
zakresu.
W Z S R R dekretem z 1944 r. zaostrzono procedurę sądową w
sprawach rozwodu. Złożyły się na to: 1) ogłoszenie w prasie imiennych
informacji o zgłoszonych wnioskach rozw odow ych; 2) podniesienie
opłat za rozw ód; 3) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
wstępnej akcji pojednawczej. Po tej reformie prawa rozwodowego
nastąpił spadek liczby rozwodów. Dekretem z 30 września 1968 r.
procedurę sądową uproszczono. Zniesiono w szczególności przykryj
dla osób zainteresowanych nakaz publicznego ogłaszania wniesionych
do sądu spraw rozwodowych. Liczba rozwodów tym razem wzrosła.
Omawiając zależność częstości rozwodów od obowiązującego
prawodawstwa, J. Moriewa ilustruje tę zależność przykładem za
czerpniętym ze stosunków amerykańskich. „ W różnych stanach USA
— pisze ona — ustawodawstwo jest niejednakowe. W stanie Nevada
małżeństwa, a zwłaszcza rozwody, są orzekane (oformlajutsin) znacznie
łatwiej niż w innych stanach. Odpowiednio do tego wskaźnik mał
żeństw jest w tym stanie wyższy, a wskaźnik rozwodów o wiele
wyższy niż w innych stanach. D o N evady ciągną ludzie ze wszystkich
stron kraju dla zawarcia małżeństwa (jeśli istnieją pewne trudności
w miejscu ich zamieszkania), a szczególnie często - - dla rozwiązania
małżeństwa” 32. Mówią o tym następujące, przez autorkę przytoczone
dane z roku 1960: gdy w całych Stanach Zjednoczonych na 1000
ludności przypadało 8,5 zawartych w tym roku małżeństw, to w stanie
Nevada odpowiedni wskaźnik wynosił 208,1: liczba orzeczonych
rozwodów wyniosła w USA 2,2, a w Nevadzie 29,6 na 1000 ludności.
Próg wieku małżeńskiego
We wszystkich krajach prawo określa minimum wieku uprawnia
jącego cło zawarcia małżeństwa, ale określa je różnie.
We Francji minimalny wiek małżeński dla mężczyzn wynosi
18 lat, dla kobiet — 15 lat. Prokurator Republiki władny jest obniżyć
ten wiek w indywidualnych przypadkach (najczęściej w przypadku
32 J. M oriewa, Niekotoryje woprosy stalisiiczeskogo analiza razwodow, w : W oprosy
dieiiiografii, red. A . W ołkow , L . Darski, A . K w aszą, M oskwa 1970, s. 125.
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ciąży). Zupełnie wyjątkow o dopuszcza się małżeństwa mężczyzn
w wieku j)oniżej 17 lat i kobiet w wieku poniżej 14 lat.
W Republice Federalnej Niemiec minimalny wiek małżeński
wynosi dla mężczyzn 21 lat, dla kobiet — 18 lat. Toezy się jednak
dyskusja na temat obniżenia wieku mężczyzn do 18 lat. Informacje
te pochodzą z pierwszej połow y lat siedemdziesiątych.
Prawo duńskie z 4 czerwca 1969 r. jako minimalny wiek mał
żeński ustanawia dla mężczyzn 20 ukończonych lat, dla kobiet —
18. Osoby niepełnoletnie, czyli te, które nie ukończyły 20 lat, muszą
uzyskać zgodę rodziców na zawarcie małżeństwa.
Prawo małżeńskie Z S R R głosi: „Ustanawia się wiek małżeński
na 18 lat. Ustawodawstwa republik związkowych mogą wprowadzić
obniżenie wieku małżeńskiego, lecz nie więcej niż o dwa lata’ ’ . Nie
które republiki skorzystały z tego upoważnienia.
W Niemieckiej Republice Demokratycznej według rozporządzenia
z 24 lutego 1955 r. ustawowy próg wieku małżeńskiego wynosi za
równo dla mężczyzn, jak i dla kobiet 18 lat.
W Chińskiej Republice Ludowej od 1 stycznia 1981 r. obowiązuje
nowe prawo małżeńskie. Ustalono w nim następujący próg wieku
małżeńskiego: dla kobiet — 20 łat, dla mężczyzn —- 22 lata. Te sto
sunkowo wysokie wartości wprowadzono w związku z dążeniem
władz chińskich do zmniejszenia rozmiarów przyrostu naturalnego.
W Polsce, począwszy od 1965 r., wiek uprawniający do zawarcia
małżeństwa wynosi dla mężczyzn 21 lat, dla kobiet — 18. Nasz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje zarazem możność udzie
lenia przez sąd zezwolenia na wcześniejsze zawarcie małżeństwa,
ale — jak powiedziano w kodeksie — z ważnych przyczyn (w praktyce
taką „ważną przyczyną” bywa najczęściej ciąża partnerki). W takich
przypadkach granicę wieku upoważniającego do zawarcia małżeństwa
obniża się dla mężczyzn do 18 roku życia, dla kobiet — do 16 roku.
Przeciwko normalnej dla mężczyzn granicy wieku wynoszącej
u nas 21 lat oponuje profesor Zbigniew Radwański: jest on zdania,
że granica ta powinna wynosić dla obu płci 18 lat. Stanowisko swoje
argumentuje nasz uczony tym , że: 1) Polska jest jedynym państwem
socjalistycznym, które przewiduje dla mężczyzn tak wysoki wiek
konieczny do zawarcia małżeństwa, 2) stanowisko takie zajął ustawo
dawca polski wbrew ogólnoświatowym trendom rozw ojow ym (w
ostatnim dziesięcioleciu państwa zachodnioeuropejskie obniżyły tę

granicę wieku do 18 lat), i dalsze argumenty: 3) dojrzałość fizyczna
mężczyzn w tym wieku, 4) ich potrzeby seksualne, 5) dojrzałość
psychiczna. Autor kwestionuje tezę, według której małżeństwa
zawarte przez mężczyzn w wieku 18— 21 lat są szczególnie nietrwałe:
teza ta nie została dotąd udowodniona33.
W Z SR R problem właściwego wieku uprawniającego do zawarcia
małżeństwa stał się przedmiotem szerszej dyskusji. Opinie dyskutantów'
były podzielone: jedni byli za podwyższeniem, inni — za obniżeniem
progu wieku małżeńskiego. Oto informacje radzieckiego socjologa
U. Jurkiew icza na temat wspomnianej dyskusji.
W śród uczonych radzieckich koncepcja podwyższenia wieku
małżeńskiego nie znalazła zwolenników. W szczególności prawnicy
proponowali ograniczyć podniesienie wieku jedynie do kobiet, i to
w tych republikach związkowych, gdzie był oń określony na 16 lat.
Czołowi specjaliści (w tej liczbie również profesor Jurkiewicz) byli
zdania, że wiek małżeński mężczyzn i kobiet powinien we wszystkich
republikach wynosić 18 łat. Tak też został rozstrzygnięty ten problem
w ustawodawstwie z 1968 r. Nastąpiło to wbrew opinii publicznej,
która w większości postulowała podniesienie wieku małżeńskiego
dla mężczyzn do 21 lat.
Czym się powodował ustawodawca, postępując, gdy chodzi
o mężczyzn, wbrew opinii publicznej ? — zapytuje Jurkiewicz. Jakie
argumenty mogą b y ć wysunięte na rzecz 18 lat dla mężczyzn? N a
leży odnotować — pisze Jurkiewicz — iż problem jest niedostatecz
nie zbadany. Ale dane, którym i dysponujemy, świadczą przede
wszystkim o związku przyczynowo-skutkowym między niższym
wiekiem nowożeńców-mężczyzn a większą nietrwałością zawiera
nych przez nich małżeństw34.
Zamknę niniejszy podrozdział wyrażeniem własnej opinii w to 
czącej się, wciąż jeszcze nie zamkniętej dyskusji na temat właściwego
ustawowego progu małżeńskiego dla mężczyzn. Osobiście skłaniam
się do stanowiska zajętego w tej kwestii przez profesora Radwań
skiego. Jeżeli młodzi ludzie mają warunki do założenia rodziny,
33 Z. R adw ański, Prawne zagadnienia zawierania małżeństw w aspekcie fu n k cji
prokreacyjnej rodziny, „B iu letyn R zą d ow ej K om isji L u dn ościow ej”

1981, nr 29.

34 N . Jurkiew icz, M otiw y zakluczenijci i stabilnost’ braka, w : Problemy by ta, braka
* siem ji, red. N . S ołow jow , W ilno 1970, s. 105.
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to dlaczego im tego zabraniać? Czy nie spycha się ich w ten sposób
na drogę pozaprawnej kohabitacji, która jest jeszcze mniej trwała
niż wczesne małżeństwo? Ustawowo określony wiek małżeński nie
jest wskazówką, że w tym właśnie wieku należy zakładać rodzinę,
nie jest też zaproszeniem do nie przemyślanych małżeństw. Nie ma
też powodu, b y przyjąć, że w razie obniżenia progu wieku małżeń
skiego urzędy stanu cywilnego zapełnią się osiemnastoletnimi mło
dzieńcami. Raczej można oczekiwać, że w takiej sytuacji postawa
m łodych ludzi w sprawach kontaktów seksualnych i małżeństwa
stanie się bardziej dojrzała.
Małżeństwa za zezwoleniem sądu
Odrębny i mniej nadający się do kompromisu problem tworzą
małżeństwa przedwczesne, zawierane za przyzwoleniem sądu. Zarówno
socjologowie, jak i demografowie, a w nie mniejszym stopniu prawnicy,
są za większą ostrożnością Tem idy w wyrażaniu zgody na takie,
źle rokujące małżeństwa.
Socjolog Franciszek Adamski zwraca uwagę na fakt, że w Polsce
konsekwentnie rośnie liczba nowożeńców, którzy jako nieletni uzysku ją
zgodę sądu na prawne sformalizowanie ich związku (około 24 000
małżeństw rocznie). „W iadom o jednak — pisze Adamski — że «na
ciągniętej » tą drogą dojrzałości prawnej nie towarzyszy bynajmniej
dojrzałość psychiczna, uczuciowa czy tym bardziej społeczna do
założenia w sposób odpowiedzialny rodziny. Dowodem jest między
innym i stosunkowo mniejsza stabilizacja tych małżeństw i wyższe
w tej grapie wieku wskaźniki rozwodów” 35.
Karencja przedślubna
Polskie prawo rodzinne ustanawia miesięczny okres wyczekiwania
(tzw. karencję) dla osób pragnących wstąpić w związek małżeński:
ślub może b y ć udzielony nie wcześniej niż po upływie miesiąca od
daty złożenia w urzędzie stanu cywilnego pisemnego oświadczenia
35 F . Adam ski, Niektóre sym ptom y sytuacji kryzysowej rodziny w P R L , w : Spo
łeczno-ekonomiczne warunki zabezpieczenia macierzyrtstwa i rozwój rodziny, Pozna#
1982, s. 201.
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o nieistnieniu okoliczności wyklucza jących związek małżeński. W świe
tle poczynionych doświadczeń już ten niedługi okres karencji wystar
cza. hv pewna część kandydatów do ożenku zreflektowała się, iż pod
jęli niewłaściwą decyzję. Rezygnują oni z zamierzonego zawarcia mał
żeństwa, co już dawniej stwierdziła Zofia Gawrońska-Wasilkowska
w swym studium poświęconym zagadnieniu małżeństw36.
Interesujące informacje z tego zakresu podaje Zbigniew R adw ań
ski. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu w 1975 r. nie doszło
do skutku 247 uprzednio zgłoszonych małżeństw, co stanowiło 6,3%
ogólnej liczby zgłoszeń. Najczęstszą przyczyną odstąpienia od za
mierzonego małżeństwa było ujawnienie faktów nie znanych w m o
mencie zgłoszenia zamiaru jego zawarcia (alkoholizm, brak pracy,
dziecko pozamałżeńskie). Nie stwierdzono natomiast podobnych
faktów w środowisku wiejskim. Profesor Radwański oświadcza, że
„instytucja wyczekiwania sprawdziła się w praktyce społecznej",
przez co trzeba rozumieć, iż — zgodnie z intencją ustawodawcy —
dobrze służy ona zapobieganiu lekkomyślnie zamierzonemu zawarciu
małżeństwa37. Wiele przemawia za tym , że projektowane małżeństwa,
gdyby doszły do skutku, rychło by się rozpadły. Karencja przed
ślubna jest więc środkiem prawnym, mającym zapobiegać lekko
myślnemu zawieraniu związków małżeńskich, które często kończą
się rozwodem.
Również w Z SR R obowiązuje miesięczny termin wyczekiwania
na zawarcie małżeństwa, począwszy od momentu zgłoszenia w urzędzie
stanu cywilnego (ZAGS) zamiaru jego zawarcia. Autorzy radzieccy,
podobnie jak polscy, dodatnio oceniają znaczenie tego przepisu:
praktyka poucza, że jest on ze wszech miar korzystny.
Postulat obowiązkowego lekarskiego
badania przedślubnego
Nie trzeba chyba udowadniać potrzeby zrealizowania wymienionego
w nagłówku postulatu. Jest on zresztą w wielu krajach już zrealizo
wany. Hu kłopotów można by uniknąć, wiedząc zawczasu, jaki jest
stan zdrowia partnera czy partnerki, zresztą i własny.
36 Por. Z. Gaw rońska-W asilkowska, U ałżeiU tw o: istota — trwałość Warszawa 1966.
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7 Z. R adw ań ski, Prawne zagadnienia zawierania małżeństw..., jw .
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W e Francji przedślubne badanie lekarskie jest obowiązkowe:
musi ono b y ć dokonane w okresie dwóch miesięcy przed datą ślubu.
Badanie takie jest wolne od opłat. O wyniku badania strony są
informowane z zachowaniem poufności. Lekarz powinien zwrócić
szczególną uwagę na choroby zakaźne łub chroniczne, które mogą
zagrozić zdrowiu partnera lub potom stwa38.
W Z S R R sprawę zdrowia osób zamierzających wstąpić w związki
małżeńskie poruszył znany dem ograf Michaił Sonin. „Obecnie —
pisał on w 1976 r. — przyszli małżonkowie nic nie wiedzą o aktualnym,
nie mówiąc już o przeszłym, stanie zdrowia partnera czy partnerki.
Nie mają żadnych obiektywnych danych ani o genetyce, ani o naby
tych chorobach. Nawet taka, zdawałoby się arcyważna właściwość,
jak czynnik R h, który warunkuje możność posiadania dzieci w mał
żeństwie, jest im z reguły nie znany” 39.
W Polsce obowiązek przedślubnych badań lekarskich dotąd nie
istnieje, co oczywiście jest stanem niepożądanym. Zabierając w tej
sprawie głos, specjalistka z zakresu poradnictwa małżeńskiego Zu
zanna Celmer podkreśliła, że brak tradycji przeprowadzania kom 
pleksowych badań lekarskich przed zawarciem związku małżeńskiego
naraża parę na wiele ciężkich sytuacji, kiedy w trakcie wspólnego
życia ujawniają się takie zaburzenia, jak niepłodność, zaburzenia
psychoseksualne na podłożu organicznym, zboczenia płciowe, patologie narządu rodnego itcł. „Takie i inne przypadki — oświadcza
autorka —- nie należą wcale do rzadkości i dlatego wiedzę na ich temat,
dla dobra przyszłego związku, powinno się uzyskiwać przed, a nie
po zawarciu małżeństwa” 40.
Profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu i pracującemu pod
jego kierunkiem zespołowi badawczemu zawdzięczamy szczegółowo
opracowany schemat organizacyjny projektowanego systemu badań,
co powinno ułatwić i przyspieszyć realizację tego ważnego zadania.
Według koncepcji naszego uczonego, postulowane badania lekarskie,
bezwarunkowo obowiązkowe, powinny mieć miejsce w czasie mie
sięcznej karencji poprzedzającej zawarcie małżeństwa. O wyniku
38 P . Paillat, J . Houclaille, Legislation Directly or Indirectly Influencing FertilifU
en France, jw ., s. 243.
39 M .

Sonin, Zciglaniem w god 1900, „M oskow skij kom som olec” , 10 I 1976.

40 Z . Celmer, Poradnictwo małżeńskie w aspekcie zdrowia psychicznego, „P roblem y
R o d z in y ” 1982, nr o — 6.
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owa no strony. Oprócz badania lekarskiego zespół postuluje obow iąz
kowe konsultacje w poradniach małżeńskich. Ich celem jest lepsze
przygotowanie m łodych nupturientów (w wieku do 35 łat) do pełnie
nia przyszłych obowiązków w małżeństwie i rodzinie. Tak jak i ba
dania lekarskie, konsultacje powinny mieć miejsce w okresie miesięcz
nej karencji przedślubnej.
Zdaniem profesora Radwańskiego, które w pełni podzielam,
wcielenie omawianego projektu w życie umożliwi kandydatom do
małżeństwa stworzenie sobie właściwej prognozy co do pomyślności
zaplanowanego związku, a może to by ć równie dobrze prognoza
pozytywna, jak i negatywna — dla nupturientów i ich potomstwa.
Oczywiście, decyzja co do zawarcia czy też zaniechania małżeństwa
powinna należeć do samych zainteresowanych4'.
Działania na rzecz pojednania zwaśnionych stron

Ustawodawstwa rozwodowe niektórych krajów przewidują obow iąz
kową, przez sąd podjętą procedurę pojednawczą przed przystąpieniem
do właściwych czynności procesowych. Idea pogodzenia stron jest
z pewnością słuszna: nie wolno niweczyć rodziny, która może jeszcze
powrócić do normalnego funkcjonowania. Liczni prawnicy są zdania,
że rozwód może być orzekany tylko wówczas, gdy małżeństwo jest
w całym tego słowa znaczeniu martwe i w żadnym razie nie nadaje
się do wskrzeszenia.
Pouczających przykładów dostarcza w tej materii Chińska R e
publika Ludowa. Oto co na ten temat pisze autorka studium o poło
żeniu kobiety w świecie współczesnym, Kathleen Newland: „W śród
krajów dopuszczających rozw ody chyba tylko Chiny stosują równo
cześnie aktywną politykę zniechęcania do nich. Pary małżeńskie,
których związek zaczyna się rozpadać, skłania się do przejścia przez
bardzo rygorystycznie wymagany proces «nam ysłu» i «odbudowy
wzajemnych ^tosunków », w którym uczestniczą ich towarzysze” .
Cytowana autorka daje wyraz swym wątpliwościom co do skuteczności
tej procedury. Pisze ona: „C zy ostatecznie zabiegi te dają autentyczne
Pogodzenie się, czy też po prostu podwyższają niejako społeczne
41 Z. R adw ański, Praw ne zagadnienia zawierania małżeństw..., jw .
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koszty rozwodu — trudno ocenić. W każdym razie rozwodu w Chi
nach -— choć w ostatecznej instancji jest on dozwolony — nie da się
lekko traktować” 42.
Działalność sądów
opinie.

rodzinnych

w

Polsce wywołuje sprzeczne

W artykule Danuty Graniewskiej czytam y, że w trakcie badania
przeprowadzonego na terenie Warszawy przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych część ankietowanych rozwiedzionych kobiet odniosła
się nader krytycznie do pracy sądów w zakresie posiedzeń pojednaw
czych, określając je jako „bezduszne, zbiurokratyzowane, rutynowe
czynności sądu” 43. Tymczasem z innego, i to nader poważnego,
źródła słyszeliśi, y pod adresem sądów rodzinnych słowa uznania
za wnikliwą działalność. Mam na myśli ocenę zawartą w raporcie
Rządowej K om isji Ludnościowej z 1979 r. Czytamy tam : „Przypusz
czalną przyczyną spadku rozwodów w 1978 r. była działalność insty
tucji sądów rodzinnych, powołanych do życia w dniu 1 stycznia
1978 r., co się wiąże z bardzo wnikliwym rozpoznawaniem spraw
o rozwód i wydłużaniem się czasu trwania postępowania sądowe
g o ” 44.
Osobiście nie przyłączam się do pretensji wysuwanych pod
adresem sądu. Podzielam opinię doświadczonych badaczy (Robert O.
B łood, Swietłana Burowa), którzy mówią o bezpodstawności takich
pretensji, podnoszonych przez niezadowolone ze swego losu rozwie
dzione kobiety (powiemy o tym przy omawianiu problemu zbędnych
rozwodów').
Czy ślub powinien być aktem uroczystym?
Znowelizowane szwedzkie prawo małżeńskie z 1973 r. odebrało
ślubom uroczysty charakter. W edług nowego prawa procedura
ślubna sprowadza się do tego, że urzędnik stanu cywilnego wnosi
42 K . N ewland, Kobieta w święcie współczesnym, tłum . z ang., W arszaw a 1982,
s. 241.
43 D . Graniewska, Socjalne i materialne problemy rodzin niepełnych powstałych
■wskutek rozwodu (w świetle badań em pirycznych), „P ro b le m y R o d z in y ” 1982, n r 5— 844 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1979, R zą d ow a K om isja Ludnościowa»
W arszaw a 1979, s. 23.
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j o ksiąg zapis o nowo zawartym małżeństwie, poprzedzony obowią
zującą przysięgą odbieraną od nowożeńców.
Socjologow ie i prawnicy radzieccy zajmują w tej sprawie od 
mienne stanowisko: są oni za nadaniem aktowi zaślubin jak n a j
bardziej uroczystej form y w przekonaniu, że może to tylko sprzyjać
trwałości małżeństwa. Powołam się na opinię Jurija Koralowa,
według której „wielki pożytek w dziele umacniania małżeństwa
m ogłaby przynieść możliwość uprzedniego ogłaszania o nim w prasie
lub w siedzibie urzędu stanu cywilnego. Jeszcze bardziej odświętny
stałby się akt rejestracji małżeństwa, bardziej publiczny i uroczys
t y ” 45. Autor przypomina, że za ogłaszaniem mającego nastąpić
zawarcia małżeństwa wypowiadał się swego czasu profesor Jur
kiewicz.

Mogę jednak zrozumieć prawodawcę szwedzkiego, któremu
trudno było pogodzić się z uroczystym charakterem ślubu i przysięgą
na dozgonną wierność, kiedy co drugie zawarte małżeństwo po krótkim
czasie rozpada się.
Podstawowy wymóg rozwiązania małżeństwa
Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza rozwód tylko w
szczególnych przypadkach. W edług art. 56 tego Kodeksu każdy
z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo, jeżeli
między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.
W ymóg zupełnego i trwałego rozkładu pożycia jest ograniczeniem
nie tylko dla strony ubiegającej się o rozwiązanie małżeństwa: wiąże
on przede wszystkim Temidę orzekającą o rozwodzie. Tuż za tym
idzie dalsze ograniczenie sw obody rozwodu: nawet w przypadku
stwierdzonego przez sąd, zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć
dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia spo
łecznego. Ta druga, mniej sprecyzowana część przytoczonego prze
pisu prawa daje sądowi szerszą władzę: mimo istnienia podstawowych
warunków dopuszczających rozwód, jakimi są zupełny i trwały roz
kład pożycia oraz brak zagrożenia dobra wspólnych małoletnich
45 J. K orolow , Brak i razwod. Sowriem iennyje tiendiencyi, M oskwa 1978, s. 88.
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dzieci małżonków, sąd może odmówić rozwodu, uznając, że byłby on
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
W N R D małżeństwo może uzyskać rozwód, jeżeli sąd stwierdził,
że istnieją poważne dane, z których wynika, iż małżeństwo to utraciło
swój sens dła współmałżonków, dzieci i tym samym również dla
społeczeństwa.
Zdawałoby się, że pod panowaniem tak sformułowanych w y
mogów liczba spraw kwalifikujących się do orzeczenia rozwodu
będzie niewielka. W brew temu statystyki dowodzą, iż jest inaczej.
Płynie stąd wniosek, że dezintegracja małżeństw przybrała duże
rozm iary: wT ogromnej większości spraw wnoszonych o rozwód roz
kład pożycia jest tak znaczny, iż sąd nie widzi racji dla utrzymywania
praktycznie już nie istniejącego małżeństwa.
Rola sędziego w procesie o rozwód
Nie można nie doceniać roli, jaką w procesie rozwodowym odgrywa
osobowość sędziego: wiele zależy od jego postawy w obec problem ów
rodziny, wobec obowiązków, jakie obustronnie ciążą na małżonkach,
oraz wobec zagrożeń, jakie rozkład rodziny oznacza dla dzieci. Zwra
cają na to uwagę demografowie analizujący dane statystyki roz
wodów, m. in. w Czechosłowacji Vladimir Srb46, u nas — Ewa K o 
złowska47.
Jest rzeczą wielkiej wagi, b y decyzje w zawiłych i kontrower
syjnych ze swej natury sprawach o rozwód b y ły rozstrzygane w zgo
dzie nie tylko z literą, ale i intencją prawa, tzn. aby wskazywały
najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązanie sprawy — nie zawrsze
jest nim orzeczenie rozwodu.
Oto co na ten temat powiedziała w rozmowie z przedstawicielką
„Ż y cia W arszawy” J. Wołoszańską sędzia Hanna Rybińska-Namiotkiewicz, wiceprezes Sądu Powiatowego dla m. st. W arszawy:
„R ozw ód zawiera zawsze potencjalne zagrożenie dobra dziecka.
Następuje zmiana sytuacji rodzinnej, a często i materialnej. Rodzice
46 V . Srb, Uvod do demografie, Praga 1965, s. 122.
47 Słusznie podkreśla E . K ozłow ska, że „ o b o k przepisów praw nych, d oty cz ą cy ch
warunków orzekania przez sądy rozw odu, wielkie znaczenie m a stosow anie ty ch
przepisów i w ykładnia ich przez ju dykaturę” (Prawne aspekty polityki ludnościowej,
w : Polityka ludnościowa. Współczesne problemy, W arszaw a 1973, s. 393).
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vrvkle zawierają nowe związki małżeńskie, co powoduje w konsek
wencji osłabienie dawnych więzi, nierzadko odbija się ujemnie na
p s y c h i c e , a nawet zdrowiu dziecka. Powstaje też problem zaadapto
wania dziecka w nowej rodzinie. Jednak orzeczenie sądu nie jest
sprzeczne z interesami dziecka w' sytuacji, gdy między rodzicami
nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a w domu zdarzają się
„ o r s z ą e e awantury, pijackie libacje. Jeżeli jednak rodzice zachowali
pozorv wspólnoty, a przywiązanie do nich dziecka jest bardzo duże,
wtedy niewątpliwie dobro dziecka sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.
\V niektórych jednak takich sytuacjach rodzi się refleksja, w jakim
stopniu szczęście dwojga dorosłych ludzi powinno by ć poświęcone —
nieraz bardzo złudnemu — dobru dziecka wychowywanego w atmos
ferze niechęci i braku wzajemnego zrozumienia m iędzy rodzicami” 48.
Autorka wywiadu zastrzega się, że jest za ochroną trw ałości rodziny
wszelkimi dostępnymi środkami, ale przeciw pozorom i obłudzie,
które mogą przynieść więcej społecznej szkody.
Pozytywną ocenę postawy polskich sędziów ferujących wyroki
w sprawach rozwodowych daje A . Podgórecki. W edług jego słów,
sędziowie postępują bardzo rozważnie, a ewentualny margines
wadliwych orzeczeń jest — ja k się zdaje — bardzo niewielki49.
Osobiście nie jestem zwolennikiem rozw odów: w moich oczach
są one plamą na moralnym obliczu społeczeństwa,. Zdaję sobie jednak
sprawę z faktu, że póki rozw’ody istnieją (postęp moralny ludzkości
powinien skazać je z czasem na banicję), sędziowie przy ferowaniu
wyroków w sprawach rozwodowych stają w każdym z osobna przy
padku wobec trudnego i ze wszech miar odpowiedzialnego zadania.
Będzie rzeczą słuszną, jeśli kłaść będą na szalę, obok przesłanek
czysto prawnych, również przesłanki natury społecznej. W moim
przekonaniu względy te nie przemawiają za szerszym i ułatwionym
rozwiązywaniem małżeństw — nie zamykam jednak oczu na fakt,
że pogląd taki ma licznych przeciwników50.
48 Rozicody; bez ułatwień, ale przeciw obłudzie. Rozmowa z sędzią H anną Rybi)iską-A amiotkiemicz, „Ż y c ie W arszaw y” , 13 X I I

1973.

49 A . P odgórecki, Patologia życia społecznego, W arszaw a 1969, s. 233.
0 Zachodnioniem ieccy dem ografow ie inform ują, że w K epu blice Federalnej
Niemiec sądy — tak jak i społeczeństwo — nie są przeciw ne rozw od om : leży w in te
resie dzieci, b y nieudane m ałżeństwa rodziców zostały rozwiązano (H . Schubnell,
S. K upp, Law and Fertility in the Federal Jtepublic o f Germany, jw .).
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Ustawowy drogowskaz dla sędziów
Znowelizowane polskie prawo małżeńskie z 1964 r. wprowadziło
istotną innowację: jest nią przepis wyłączający możność udziele
nia rozwodu, jeśli jego orzeczenie b y łob y sprzeczne z zasadami współ
życia społecznego. K om entując ten przepis, Janina Bogucka-Ordyńcowa pisała: „T a nowa przesłanka [...] umożliwia odmowę przez sąd
udzielenia rozwodu w oparciu o istotne wskazania natury społecznej,
rządzące w społeczeństwie socjalistycznym” .
Autorka artykułu, która reprezentuje środowisko prawnicze,
z uznaniem podkreśla, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r.
„wielokrotnie nawiązuje do zasady interesu społecznego, a nawet
odwołuje się do bliżej nie sprecyzowanych w Kodeksie zasad współ
życia społecznego” . W podsumowaniu artykułu autorka pisze: „Im
bardziej sąd będzie uwzględniać w swych ocenach zasady interesu
społecznego, tym pełniejsze i lepsze będzie zabezpieczenie podsta
wowego dobra, którego ochronę Kodeks rodzinny tak konsekwentnie
zaleca: dobra dziecka” 51.
Zofia Ga wrońska-Wasilkowska, którą mamy prawo uważać za
najbardziej kompetentną w tych sprawach, określa zakres tego
przepisu jako niezbyt szeroki. Sądzi, że nowy przepis będzie służył
sądom przede wszystkim do obrony małżonków w podeszłym wieku
i chorych, dla których rozwód m ógłby oznaczać klęskę życiową
i osobistą krzywdę — zasady bowiem współżycia społecznego naka
zują tych właśnie ludzi brać pod szczególną ochronę52.
Liberalizacja prawa rozwodowego
Znamiennym rysem doby współczesnej jest liberalizacja przepisów
prawnych normujących kwestię rozwodu. Oto wykaz krajów zachod
nich, które w ostatnich latach zliberalizowały swe prawodawstwo
rozw odow e:
Wielka Brytania (Anglia)' 1969 r.
Szwecja ............................... 1973 r.
51 J. B ogucka-O rdyńcow a, Podstawy prawne rodziny w Polsce Ludowej,',,P roblem y
R o d z in y ” 1966, nr 2.
52 Z. G a w roó ska -W osilko wska, Małżeństwo..., jw ., s. 95.
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Francja
IlF N •

1075 r.
1977 r.

}ia drogę modernizacji prawa rozwodowego wchodzą również
kraje leżące poza obszarem kultury europejskiej. W Afganistanie
yr 1971 r. reforma prawa rozwodowego zniosła obowiązującą do
tcCo czasu dyskryminację kobiet: były one pozbawione prawa
występowania o rozwód. Podobne reformy przygotowuje się w wielu
innych krajach muzułmańskich.
Jako przykład daleko posuniętej liberalizacji rozwodów może
posłużyć znowelizowane szwedzkie prawo rozwodowe z 1973 r. Sta
nowi ono, że w odniesieniu do małżeństw nie m ających małoletnich
dzieci (w wieku poniżej 18 lat) rozwód powinien być orzekany bez
żadnej zwłoki. Inne postanowienie głosi, że w przypadku gdy małżon
kowie nie mieszkają ze sobą więcej niż dwa lata, rozwód powinien
być orzekany niezależnie od zgody współmałżonka.
Inny przykład liberalizacji prawa rozwodowego: w Anglii ob o
wiązywał przepis nie dopuszczający rozwodu przed upływem trzech
lat od daty ślubu; w znowelizowanym prawie z 1969 r. nie ma już
podobnego zakazu.
Dokonaną w Z S R R w 1968 r. liberalizację prawa rozwodowego
charakteryzują następujące innowacje: skrócono procedurę rozwo
dową przez ograniczenie jej do jednej instancji (poprzednio rozpoz
nawanie części spraw należało do dwóch instancji), usunięto ob o
wiązek publikowania w prasie ogłoszeń o wszczętym postępowaniu
rozwodowym, małżeństwom bezdzietnym przyznano prawo zare
jestrowania swego rozwodu wprost w urzędzie stanu cywilnego
(ZAGS) z pominięciem drogi sądowej.
Czy liberalizacja prawa rozwodowego wpływa na wzrost częstości
rozwodów?
Obserwacja statystyczna pozwoliła stwierdzić, że w wielu krajach

bezpośrednio po rozluźnieniu przepisów utrudniających rozwód
nastąpił znaczny, niekiedy nawet lawinowy wzrost liczby rozwodów.
Siłą rzeczy nasunęło się pytanie: czy to nie liberalizacja prawa roz
wodowego spowodowała ów wzrost częstości rozwodów? Demogra
fowie nie są narodem zgod n ym : co dla jednych jest prawdą, inni
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odrzucają jako fałsz. Tak jest i w tyra przypadku: gdy według jed
nych liberalizacja prawa rozwodowego staje się p r z y c z y n ą wzrostu
częstości rozwodów, to według innych jest ona nie przyczyną, lecz
skutkiem
już działającej tendencji zwyżkowej w dziedzinie
rozwodów. Pozwolę sobie wtrącić, że te dwie tezy nie wykluczają
się nawzajem: jest przecież możliwe — i nie tylko możliwe, lecz
wysoce prawdopodobne —- że liberalizacja prawa rozwodowego,
której wprowadzenie zostało sprowokowane przez nasilenie się ten
dencji rozwojowej w społeczeństwie, ze swej strony przez ułatwienie
rozwodu przyczynia się do tym większego wzrostu rozwodowości.
Demografowie francuscy zwracają uwagę, że w ich kraju burzliwy
wzrost liczby rozwodów wyprzedził nowelizację prawa rozw odow ego:
nowe, bardziej liberalne prawo weszło w życie z dniem 1 stycznia
1976 r. (między 1965 a 1974 r. wskaźnik rozpadu małżeństw wzrósł
we Francji z 10,67 do 16,76%). Podobne obserwacje poczyniono
w innych krajach zachodnich53.
Innym problemem interpretacyjnym jest dyskutowane w gronie
demografów i socjologów zagadnienie autentyczności wzrostu czę
stości rozwodów, wykazywanego przez statystykę. Asum pt do dys
kusji na ten temat dal zanotowany w Z S R R na początku lat sześć
dziesiątych pokaźny wzrost liczby rozwodów (w 1960 r. zarejestro
wano 270 tys. rozwodów w obec 127 tys. w 1955 r.). Czołowy demograf
radziecki, dziś już nieżyjący Borys Urlanis, postawił tezę, że dzięki
liberalizacji prawa rozwodowego zalegalizowano wiele faktów roz
padu małżeństw z poprzednich la t : z rozwiązanych de facto zamieniły
się one w rozwiązane de iure54. O słuszności takiej interpretacji przy
czyny wzrostu liczby rozwodów nie był przekonany socjolog N. Sołowjow. „M oim zdaniem — pisał on — 'demograf radziecki B . Urłanis
w yolbrzym ił rolę ułatwienia procedury rozwodu” 55. W tej kontro
wersji bliższy prawdy byl Sołowjow — wskazuje na to dalszy, jeszcze
większy wzrost liczby rozwodów.
53 P . F esty, F . P rioux, L e divorce en Europe depuis 1950, „P o p u la tio n ” 1975,
nr 6.

54 B . Urlanis, D inam ika i struktura nasielenija SSSJR i S S zA , M oskwa 1964,
a. 156.
55 N . Sołow jow , Razwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problemy byta , brak»
i siem ji, W ilno 1970, s. 114.

Ta sama kwestia wypłynęła po nowelizacji radzieckiego prawa

dokonanej w 1965 r. Przypom nijm y, że gdy w 1965 r.
Z S R R 360 tys. rozwodów, to w roku następnym za
r e j e s t r o w a n o ich 646 tys. I tym razem rzeczą demografów było
o b j a ś n i ć , co spowodowało tę lawinę rozwodów . Idąc w śłady B. Urlanisa. ukraińska badaczka problemów małżeństwa i rozwodu L. Czujko
{|aja .— w odniesieniu do Ukraińskiej S R R , gdzie w 1966 r. miał
miejsce podobny (dwukrotny) wzrost liczby rozwodów w porównaniu
7 rokiem poprzednim — następujące optym istyczne objaśnienie:
...takie zwiększenie częstości rozwodów nastąpiło przede wszystkim
w wyniku formalnego uprawomocnienia z dawna już istniejącego
rozpadu małżeństw, a nie przez jakieś zmiany w postawie czy tra
dycjach ludności” 56.
Nie w pełni mogę się zgodzić z tą interpretacją: uboczny i ilościowo
raczej skromny produkt liberalizacji prawa rozwodowego, jakim jest
spóźniona legalizacja wcześniejszych przypadków rozpadu mał
żeństwa, został niesłusznie podniesiony do rangi podstawowego
czynnika lawiny rozwodów. Osobiście nie mam co do tego wątpli
wości, że liberalizacja prawa rozwodowego, będąc z reguły skutkiem
nasilającej się tendencji do zwiększania się częstości rozwodów (prawo
dawstwo dostosowuje się do zmienionej rzeczywistości), staje się
z kolei czynnikiem zwiększającym tę częstość: otwierając szerzej
drzwi dla tych, co gotowi są poświęcić istniejącą rodzinę dla nowej
przygody małżeńskiej, liberalizacja prawa rozwodowego wbrew swym
intencjom pomnaża szeregi potencjalnych kandydatów do rozwodu57.
Nie trzeba długo czekać na pojawienie się ich w sądach
przyczy
niają się oni do niepomiernego wzrostu orzekanych pracz sądy roz
wodów.
rozw od ow ego,

orzeczon o

w

Nadużywanie wolności rozwodu
Rozwód został prawnie dopuszczony, by istniała możność legalnej

likwidacji związku małżeńskiego,

który stał się nieodwracalnym

56 Ł . C zujko, Dinam ika szliubnosti i rozluczenosti na Ukraini, „D iem ogra ficzn i
l>°slii<]enia” 1071, s. 175.
7 D em ografow ie O N Z liczą się z tym , że pow ojenn y w zrost częstości rozw odów
inoze być p o części rezultatem liberalizacji polityki rozw odow ej, zwłaszcza w Europie
W schodniej (bez Z S R R ) i w Zw iązku R adzieckim .
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zaprzeczeniem zasad moralnych, na jakich powinna się opierać*
rodzina. W brew intencjom prawa, wbrew wszelkim normom etycznym,
z przewidzianej dla przypadków w yjątkow ych możliwości rozwodu
czynią niektórzy małżonkowie nie dający się usprawiedliwić użytek:
zabiegają o rozwód, b y starą przygodę małżeńską, która przestała
b y ć atrakcyjna, zastąpić nową, już przez sam urok nowości bardziej
atrakcyjną. Mamy tu do czynienia z jawnym nadużyciem prawa.
Oto refleksje, jakie na ten temat snuje socjolog o dużej wrażli
wości moralnej, N. Sołow jow: „Jednym z subiektywnych czynników
prowadzących do rozwodów jest nieprawidłowo rozumiana wol
ność rozwodu i nadużywanie prawa do rozwodu. Tłumaczy się to
złożoną dialektyczną treścią wolności rozwodów i prawa do rozwodu.
W olność rozwodu została wywalczona jako jedna z gwarancji wol
ności jednostki w ogóle. Jednakże nieprawidłowo pojęta wolność
może być tłumaczona jako wolność od moralnej konieczności w mał
żeństwie. Prawo do rozwodu nie jest zaproszeniem do rozwodu.
Ale jego istnienie pozostawia stałą możliwość nadużywania go. Te
właśnie, obiektywnie istniejące sprzeczności rodzą konieczność mo
ralnego i prawnego regulowania procesu rozwodowego w naszym
kraju. W oderwaniu od tych sprzeczności nie można zrozumieć
przyczyn i pow odów rozwodu” [s. 121],
Można nie wątpić, że badane przez demografów, socjologów
i prawników przyczyny rozwodów mają w wielu przypadkach cha
rakter wtórny — praźródłem rozpadu rodziny jest często źle rozu
miana wolność rozwodu i brak poczucia moralnej odpowiedzią? «ości
za obowiązki wynikające z faktu założenia rodziny. Tej prawdy
nie należy tracić z oczu.
Ustawowo określone przesłanki
dopuszczalności rozwodu

,

Istnieją dwa różne system y określania przesłanek dopuszczalności
rozwodu. Zofia Gawrońska-Wasiłkowska charakteryzuje je w nastę
pujący sposób:
— w jednym systemie przesłanki te są wyliczone w sposób
konkretny i w yczerpujący; należy do nich zwykle cudzołóstwo,
złośliwe opuszczenie, brutalność małżonka i kilka innych, najbar
dziej typow ych i najcięższych przewinień małżeńskich;
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w drugim systemie ustawodawca uzależnia orzeczenie roz
wodu od istnienia jednej generalnej przesłanki, polegającej na całko
witym rozbiciu i rozkładzie związku małżeńskiego, uważając wszystkie
inne okoliczności za mające znaczenie tylko o tyle, o ile wpłynęły
Jia obumarcie małżeństwa58.
Nowoczesne ustawodawstwa rozwodow e na ogół nie katalogują
sytuacji rodzinnych, które dopuszczają udzielenie rozw odu: dziś
kładzie się raczej nacisk na to, czy małżeństwo znajduje się w stanie
pełnego rozkładu i jaki wpływ będzie miał rozwód na położenie
dzieci. Rodzaj awarii małżeńskiej, który doprowadził do trwałego
rozkładu pożycia, ma oczywiście znaczenie dla bliższego poznania
..historii choroby” i ewentualnie dla ustalenia, która ze stron ponosi
winę za rozpad rodziny, nie decyduje natomiast o dopuszczalności
rozwodu.
Praktycznie rzecz
lub mniej liberalnego
rozwodu. Należy i to
stwa mogą z tych czy
dowe.

doznaje m odyfikacji pod wpływem bardziej
stosunku sądów do sprawy dopuszczalności
mieć na uwadze, że w obrębie jednego pań
innych przyczyn działać różne prawa rozwo

W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest wysoce zróżnicowana:
w jednych stanach uzyskanie rozwodu jest nadzwyczaj trudne,
w innych ■— przeciwnie, bardzo ułatwione. Na przykład w stanie
Nowy Jork — jednym z ludniejszych w USA — rozwód jest orzekany
jedynie w przypadku zdrady małżeńskiej. Skutek jest taki, że miesz
kańcy Nowego Jorku rozwodzą się w innych, bardziej liberalnych
okręgach sądowych59.
Prawo angielskie przed najnowszą nowelizacją przewidywało
dziewięć różnych przyczyn uzasadniających żądanie rozwodu przez
zonę i tylko trzy usprawiedliwiające podobne żądanie ze strony
męża. Te trzy przyczyny to:
') alkoholizm ż o n y ;
2) złe'traktowanie dzieci;
3) niewierność małżeńska.
80--S1

£. Gawrońska-W asilkowska, M ałżeństw o: istota — trwałość — rozwód, iw ., s.

R.

S. W . Pollard, 7 he Problem o f D ivorce, L on d yn 1958, s. 5.

W Republice Federalnej Niemiec prawo małżeńskie dopuszcza,
rozw ód z następujących pięciu przyczyn:
1)
2)
3)
4)
5)

cudzołóstw o;
ciężki rozkład małżeństwa;
choroba umysłowa jednego z małżonków;
poważna choroba zakaźna lub budząca wstręt;
trzyletnia rozłąka bez widoków na pogodzenie się.

W edług danych z 1971 r. 94 % rozwodów orzeczono na podstawie
zupełnego rozkładu małżeństwa, 4 % z racji trzyletniej rozłąki i po
niżej 2 % z powodu cudzołóstwa którejś ze stroń. Inaczej było w 1950 r.,
kiedy około 10% rozwodów było spowodowanych zdradą małżeń
ską60.
W prawie austriackim dopuszcza się rozwody z następujących
czterech przyczyn:
1) przestępstwo małżeńskie jednego z partnerów;
2) choroba wymieniona w ustawie o małżeństwie, w szczegól
ności choroba umysłowa;
3) separacja małżonków trwająca ponad 3 lata jako rezultat
bezpowrotnego rozkładu małżeństw a ;
4) odm owa posiadania lub rodzenia dzieci, jeśli nie było dotąd
dziecka w małżeństwie.
Bezpłodność nie uzasadnia żądania rozwodu (od 1945 r.).
Prawo austriackie nie uznaje rozwodu za obopólną zgodą stron.
W praktyce om ija się ten przepis przez powołanie się na przestęp
stwo małżeńskie, co też druga strona potwierdza, jakkolwiek w rze
czywistości nie miało ono miejsca61.
Co sądzić o systemie ustawowo określonych przesłanek dopusz
czalności rozwodu? Na ogół nie zdaje on egzaminu życiow ego: za
miast prowadzić do ograniczenia częstości rozwodów, służy jako
wskazówka, jak um otywować powództwo o rozwód, b y można było
liczyć na pożądaną decyzję sądu.
Pouczająca jest w tej mierze uwaga węgierskich demografów,
że ,,w okresie dawnego prawa małżeńskiego udzielano rozwodu
60 H . Schubnell, S. R u p p , Law and FertUity in the Federal Iiepublic o f Germany,
jw ., s. 303.
61 H . Ornauer, Law and Fertility in A ustria, w : Law and FertUity in Europh
jw ., s. 111.
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przypadku zaistnienia opisanych w ustawie przyczyn
które jednak w praktyce nie stanowiły prawdziwych
r z v c z y n rozwodu, lecz były tylko uzasadnieniem formalnym, na
o d s t a w i e którego sąd rozwiązywał małżeństwo” 62. Oczywiście stan
t a k i, godzący w powagę prawa i podważający autorytet sądu, nie
p o w i n ie n być tolerowany.
w

rozw od ow ych ,

ji(o częściej żąda rozwodu: mężowie czy żony?
P r o c e s y rozwodowe są częściej wszczynane z inicjatyw y kobiet
niż mężczyzn. W krajach kultury europejskiej zjawisko to zdaje
się m i e ć charakter powszechny, co nie przeszkadza, że udział spraw
w s z c z y n a n y c h przez kobiety jest w poszczególnych krajach różny.
Oto j a k wygląda to zagadnienie w świetle posiadanych przeze mnie
informacji.

W Stanach Zjednoczonych — jak swego czasu informował William
J. Goode — trzy czwarte procesów rozwodowych inicjują kobiety63.
W Republice Federalnej Niemiec w 1971 r. stroną wnoszącą
powództwo o rozw ód były w 70 procentach kobiety64. W 1981 r.
procesów rozwodowych, wszczętych przez kobiety było 59,4% , przez
mężczyzn 31,4% , przez obie strony — 9,2 % 65.
W ZSR R po zakończeniu drugiej w ojny światowej — przy ogrom 
nym niedoborze mężczyzn w wieku matrymonialnym — inicjatorami
procesów rozw odow ych byli przeważnie mężczyźni. Można powie
dzieć, że działały tu prawa „rynku matrymonialnego” : kobiety miały
ograniczoną możliwość zamążpójścia, mężczyźni natomiast mieli
szerokie możliwości wyboru nowej partnerki. W stworzonym przez
wojnę ujemnym klimacie moralnym mężczyźni nie omieszkali w yko
rzystać szansy zmiany starych żon na nowe — ułatwił to liberalny
kodeks rozwodowy. W miarę oddalania się od przebytej zawieruchy
wojennej i związanego z tym systematycznego polepszania się struk
t u r y ludności według wieku (w wiek matrymonialny zaczęły wchodzić
roczniki o nie zdeformowanej strukturze według płci) harce rozwodowe
2 W stęp do demografii, red. E . S zabady, tłum . z węg., W arszawa 1967, s. 194'
63 W . J. G o o d o , The Fam ily, E n glow ood Cliffs, N . J ., 1964, s. 97.
64 H . Schubneil, S. K up p, jw .
65 „W irtsch a ft und Statistik” 1982, nr 12.
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mężczyzn zaczęły tracić na ostrości. Już nie mężczyźni, lecz kobiety
zarzucają Temidę pozwami o rozwód. W edług relacji akademika
G. Naana, w Z S R R inicjatorami procesów rozwodowych są głównie
kobiety: przypada na nie 2/3 do 3/4, czyli 66 do 75% ogólnej liczby
wnoszonych do sądu skarg rozwodowych66.
W Czechosłowacji powództwa o rozwód wnoszone są mniej więcej
po połowie przez mężów i przez żony — z niewielką przewagą po
stronie kobiet.
Podobnie rzecz się miała w Polsce. Jak podaje Barbara Łobodziń
ska, w pierwszych latach powojennych było niemal regułą, że pozew
0 rozwód wnosił cło sądu mężczyzna i on tylko był zainteresowany
w otrzymaniu rozwodu (najczęściej po to, aby zawrzeć ponowne
małżeństwo z inną partnerką). Żona była niemal zawsze „porzucona”
1 poszkodowana w sensie moralnym. Obecnie — pisze autorka —
równie często kobiety chcą rozwiązać małżeństwo67. W edług ankiety
GUS z 1974 r., stroną wnoszącą powództwo o rozwód b yły przeważnie
k obiety: przypadało na nie 56,4% -wniosków rozwodowych. Ale
w sytuacji, gdy żona była dużo starsza od męża, przeważały pozwy
wniesione przez mężów (60% ). Podobnie rzecz się miała, gdy cho
dziło o rozwody po 20 latach pożycia : przeważały liczebnie pozwy
wnoszone przez mężczyzn68. W 1980 r. 61% powództw o rozwód
pochodziło od żon, 39 % od mężów69.
Jaki wniosek należy wyciągnąć z faktu przewagi skarg rozwodo
w ych wychodzących od kobiet ? W literaturze przedmiotu spotykamy
się z różną odpowiedzią na to pytanie: dla jednych fakt ten może
b y ć uważany za dowód, że sprawcami rozpadu rodziny są głównie
m ężczyźni; inni wyciągają z tego faktu wręcz odwrotny wniosek:
to kobiety, a nie mężczyźni, są głównymi sprawcami szkodliwego
zjawiska zrywania małżeństw — nie zważając na dobro dzieci, z łat
wością decydują się na rozwód.
Pozostawiając na uboczu ten spór, liczni autorzy wskazują na
społeczny aspekt w ychodzących od kobiet inicjatyw rozwodowych.
66 „L itiera tu m a ja gazieta” , 15 I X 1976.
67 B . Łobodzińska, Rodzina w Polsce, W arszaw a 1974, s. 149.
68 H . B ogacka, A . Sobieszak, Rozwody w Polsce w latach 1950— 1 9 7 i w świetle
badań statystycznych, w : Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M . Jarosz, W a r
szaw a 1976.
,
69 I). Graniewska, Socjalne i materialne problem y..., jw .
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, minionycfa epokach prawo wszczynania spraw o rozwód kobietom
0o-óle nie przysługiwało. Liczne obecnie z ich strony inicjatyw y
rozwodowe — to przejaw em ancypacji i równouprawnienia kobiet.
praw nik o dużym zacięciu socjologicznym Jurij K orolow pod
u s i , że fakt znacznej liczby pow ództw o rozwód wnoszonych w
przez kobiety może służyć jako „jeden z przejawów w yrów ny
wania położenia kobiety w rodzinie i społeczeństwie” fs. 121],
Zbliżony jest pogląd Walorów nowszej książki o współczesnej
r o d z in i e : A. Charczew i M. Maćkowski są zdania, że jakaś część
r o z w o d ó w wszczętych z inicjatyw y kobiet daje się objaśnić wzrostem
ic h w y m a g a ń w stosunku do małżeństwa, a w szczególności do osoby
i zachowania się męża70.
Cytowany już radziecki przyrodnik, akademik G. Naan, jest
zdania, że notowany ostatnio w wielu krajach wzrost liczby rozwo
dów jest ceną, jaką płaci społeczeństwo za emancypację kobiet,
czyli za wyrównanie ich praw z mężczyznami, w tym również ich
pozycji w małżeństwie. Dowodem słuszności tej tezy jest właśnie
fakt, że kobiety są głównymi inicjatorami spraw rozw odow ych71.
Bardzo dużą w USA przewagę rozwodów z powództwa kobiet
tłumaczy W . J. Goode tym , że małżeństwo odgrywa w życiu kobiety
nierównie większą rolę niż av życiu mężczyzny. Większe też znaczenie
mają dla kobiet niepowodzenia małżeńskie
trudniej jest im p o 
godzić się ze złym klimatem codziennego pożycia72.
Przytoczone komentarze są bez wątpienia słuszne: em ancypacja
kobiet dała im cło ręki oręż, pozwalający przeciwstawić się złemu
traktowaniu obowiązków małżeńskich przez m ężów; nie muszą
również znosić złego pożycia bez względu na to, z czyjej ono p o
wstało winy. Otwarta pozostaje jednak kwestia winy za bezład
w pożyciu rodzinnym, który doprowadził do rozwodu. Problemem
tym zajmiemy się obecnie.

»Oszukują sąd...”
Opinie prawników bezpośrednio uczestniczących, w rozpoznawaniu
spraw rozw odow ych są w odniesieniu do zeznań stron więcej
70 A. Charczew, M. M aćkowski, Sowriemienncija siemja i jejo problem y, M oskw a
19’ 8, s. 110.
71 »L itiera tu m a ja gazieta” , 15 I X 1976.
W . J . G oode, The Fam ily, jw ., s. 97.
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niż krytyczne: w zeznaniach tych każda ze stron uważa siebie;
wzór cnót małżeńskich, drugą zaś stronę odsądza od czci i wiary!
Nie innego zdania są prawnicy studiujący problem rozwodów
podstawie akt sądowych. Autor polskiego studium socjologiczno,
-prawnego o rozwodach, krakowski prawnik Jan Górecki, który ni6
tylko przestudiował liczne akta spraw rozwodowych, lecz nadto
przeprowadził rozm owy z sędziami, adwokatami i z samymi rozwie
dzionymi, stwierdza bezsporny fakt int M cji stron w procesie rozwo
dowym , b y nie ujawniać wobec sądu całej prawdy. „Oszukują sąd,
ukrywając przyczyny i przejawy istniejące, lub przedstawiając zmy-;
ślone” — taki jest'w niosek poważnego badacza73.

Za kulisami procesu rozwodowego
Często dzieje się tak, że obok dwóch widocznych bohaterów dra
matu, jakimi są rozchodzący się małżonkowie, istnieje jeszcze osoba
trzecia, która pozostaje niewidoczna, a która jest żywotnie zaintere
sowana wynikiem toczącej się rozprawy sądowej. Tą trzecią osobą
jest „przyjaciel” lub „przyjaciółka” którejś ze stron, oczekującej
na rozwód. W tych przypadkach orzeczenie o rozwodzie otwiera
jednej ze stron drogę do legalnej zamiany partnera.
Mało kto z badaczy zagadnienia rozwodów zajm uje się tą, po
zostającą w ukryciu „trzecią osobą” i jej rolą w powstawaniu skarg
rozw odow ych. Poruszył tę kwestię antropodem ograf wrocławski
Edm und Piasecki. Otóż — według Piaseckiego — „w olbrzymiej
większości przypadków warunkiem wniesienia pozwu [o rozwód]
jest nie tylko konflikt między partnerami, ale i chęć — przejawiana
przynajmniej przez jednego z partnerów — zawarcia nowego związku
małżeńskiego. Często właśnie chęć zawarcia nowego związku małżeń
skiego jest przyczyną konfliktu” 74. W nie najlepszym świetle stawia
ta uwaga pewną, może nawet pokaźną część osób zrywających istnie
jące małżeństwo. Oczywiście, grzechem jest nic sam fakt zmiany
partnerki lub partnera, lecz to, że zmiana ta dzieje się kosztem ni-

73 J . Górecki, Rozwód. Studium prawno-socjologiczne, W arszaw a

1965, s. 95-

74 E . Piasecki, Nasilenie rozwodów a długość pożycia małżeńskiego, „S tu d ia D em o
graficzne” 1966, z. 9.
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czenia szczęścia strony porzuconej. Teraz ona z kolei staje się
sobą trzecią” , skazaną najczęściej na samotne przejście przez
resztę złamanego życia.
problem winy w procesie rozwodowym
\V swej pracy o

małżeństwie Zofia Gawrońska-Wasilkowska w y
mienia najczęściej występujące z a w i n i o n e i n i e z a w i n i o n e przyczynj7 rozkładu pożycia. Do pierwszej kategorii należą:
zdrady małżeńskie, zaniedbywanie obowiązku dostarczania rodzinie
środków utrzymania, alkoholizm, brutalne odnoszenie się do mał
żonka i dzieci, brak kultury we wzajemnych stosunkach, nie um oty
wowane uchylanie się od współżycia seksualnego, porzucenie rodziny.
Przyczyny niezawinione — to najczęściej przewlekła długotrwała
ciężka choroba jednego z małżonków, zwłaszcza choroba psychiczna
lub gruźlica wymagająca stałego leczenia sanatoryjnego, a ponadto
niezawiniona dłuższa nieobecność75.
Winę jednej czy drugiej strony ustala sąd, z czym się wiążą
określone skutki prawne. Nie wszędzie jednak ma to miejsce. W e
Włoszech ustawa rozwodowa z 1970 r. nie wymaga w orzeczeniu
sądowym określenia winy którejś ze stron. W polskim ustawodaw
stwie rozwodowym przewidziane jest zaniechanie orzekania przez
sąd o winie, jeśli togo zgodnie żądają obie strony. W takich przypad
kach odpada kwestia skutków, jakie prawo wiąże z orzeczeniem
o winie.
Która płeć — w świetle orzeczeń sądu — jest częściej obarczona
zarzutem zniweczenia rodziny ]
We F rancji w świetle statystyki z 1970 r. stroną winną został
uznany mąż niemal w połowie (47.5% ) ogólnej liczby orzeczonych
rozwodów, podczas gdy żony zostały obciążono winą w 28,8 % 76.
W R F N w 1971 r. w przeszło połowie przypadków stroną
"'inną byli mężowie, w przybliżeniu w 1 6 % żony, a w pozostałych
wina była obustronna77.

Z. Gawrońska-W asilkowska, M ałżeństwo..., jw ., s. 95— 9G.
P . Paillat, J . H oudaille, jw .
H . Sclm bnel), S. R u p p , jw .
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Badanie przeprowadzone na terenie Łotewskiej SRR wykazało ■
że stroną uznaną przez sąd za winną rozkładu małżeństwa są naj I
częściej mężczyźni (01,2% ), w bardzo nielicznych przypadkach
I
kobiety (3,7 % ); w pozostałych dość licznych przypadkach (35,1
wina była obustronna78.
Ogólnopolskie dane statystyczne dotyczące 1980 r. wskazują I
że 31% ogólnej liczby rozwodów nastąpiło z winy mężów, a
z winy żon. W komentarzu do tych danych Danuta GraniewskjJ
zaznacza, że „orzecznictwo sądowe o winie stron nie jest w stanie]
ujawnić całej złożoności m otyw acji decyzji rozwodów, podejmowa
nych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn; jednakże dane]
powyższe zdają się wskazywać (w wielu przypadkach) na nieprzyj
gotowanie mężczyzn do spełniania ról: małżeńskiej i rodzinnej” 79!
R az jeszcze potwierdza się teza o częstszej po stronie mężczyzn
winie za kończące się rozwodem dramaty rodzinne.
Rozwód na żądanie strony wyłącznie winnej
W polskim prawie rozwodowym obowiązuje zasada, że nie może
żądać rozwodu ten z małżonków, który ponosi wyłączną winę za
rozkład małżeństwa. Od zasady tej dopuszczony jest pewien wyjątek:
istnieje możność uzyskania rozwodu, jeżeli godzi się na to strona
niewinna. Przepis ten nie budzi zastrzeżeń co do swej słuszności:
można się zgodzić z tezą Zofii Gawrońskiej-Wasilkowskiej, że „gdy
małżonek niewinny wyraża zgodę na rozwód, wytwarza się w istocie
taka sytuacja, jak gdyby to on żądał rozw'odu” 80.
Komu powierza sąd wykonywanie władzy rodzicielskiej
i opieki nad nieletnimi dziećmi?
Osobą najbardziej predestynowaną do wykonywania władzy ro
dzicielskiej i opieki nad nieletnimi dziećmi jest w rozwiedziony1"
małżeństwie z natury rzeczy matka — któż bowiem potrafi lepiej
78 S. B urow a, Socyołogijci i prawo o razwodie, Mińsk 1979.
79 D . Graniewska, Socjalne i materialne problem y..., j\v.
80 Z . G aw rońska-W asilkow ska, M ałżeństw o..., jw ., s. 102. A u tor Patologii zy&i
społecznego A . P od górecki opisał (s. 229) pow stające na ty m tle finansow e układ?
m ięd zy stronam i przed wniesieniem p ow ód ztw a o rozw ód.
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■ązać się z tego zadania. Nie zawsze jednak warunki pozwalają
^ to by tak właśnie rozstrzygnąć tę sprawę.
Ilil ^ p 0]sce w 1980 r. na 24 871 rozwiązanych małżeństw mających
łoletnie dzieci powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej

następuj$cy m oso^om

zakładom:

m a tce ..................................... ...

o j c u ............................................
razem matce i ojcu . . . ----m atce i ojcu oddzielnie . . . .
placówce wychowawczej . . . .
rodzinie za stę p cz e j.................

19 245

652
4411
291
91
18181

Jak informuje amerykański tygodnik ,,Newsweek", w USA
coraz częściej można spotkać się z faktem, że prawo do opieki nad
dzieckiem otrzymuje po rozwodzie ojciec, choć w sumie przypadki
takie są wciąż jeszcze dosyć rzadkie. Liczne są glosy za wspólną opieką
nad dziećmi, tzn. sprawowaną wspólnie przez rozwiedzionych ro
dziców. „Newsweek” odnotowuje charakterystyczne dla stosunków
amerykańskich zjawisko: rozwód bez sporu o opiekę nad dzieckiem
jest znacznie tańszy, koszty procesu o dziecko przekraczają nie
rzadko 15 ty h. dolarów -— często właśnie dlatego, nie zaś ze względu
na dobro dziecka, rozwodząc}' się małżonkowie występują o zgodę
na wspólną opiekę82.
Oddalone powództwa o rozwód
Nie wszystkie powództwa o rozwód kończą się orzeczeniem rozwodu :
pewna część jest przez sąd odrzucana (są też przypadki wycofywania
powództw przed rozprawą sądową).
Rozw ody, o które zabiegają zainteresowani z byle jakich powodów,
nazywane są w literaturze anglosaskiej „rozwodam i lekkomyślnymi”
\frivólous dworce). Prawodawstwa na ogół stawiają tamę takim
rozwodom, ale decydujące pod tym względem znaczenie ma prak
tyka sądowa. Motywem oddalenia powództwa bywa często wzgląd
na dobro dziecka.
Rocznik Dem ograficzny 1981, GUS, W arszawa 1982, s. 83.
»P rob lem y R o d z in y ” 1983, nr 2, s. 47 —48 (za „N ew sw eek ” z 4 lutego 1980 r.).
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Jak częste są przypadki oddalenia przez sąd powództwa o rog.
wód ?
Na to pytanie m ożemy odpowiedzieć danymi z własnego kraju.
W 1975 r. do sądów w Polsce wpłynęło 78 tys. powództw o rozwód,
a orzeczono 41 tys. rozw odów — na 100 pow ództw przypadało więc
52,6 rozwodów. Podobnie rzecz się miała w 1977 r.: wniesiono 82 tys.
podań o rozwód, orzeczono zaś 43 tys. rozwodów — na 100 powództw
przypadało 52,4 orzeczonjrch rozwodów.
Z zaprezentowanych danych statystycznych wynikają dwa
różne wnioski: po pierwsze — nasze sąd}7 nie są skore do szafowania
orzeczeniami rozwodowymi, co jest z pewnością zjawiskiem pozytyw 
nym ; po wtóre — przypadki rozkładu pożycia są o wiele liczniejsze
od liczby orzekanych rozwodów, co czyni problem rozwodów dużo
ostrzejszym, niżby to wynikało ze statystyki orzeczonych rozwo
dów.
W R F N w 1961 r. sąd odrzucił 5.2 % wniesionych powództw
o rozwód, w 1971 r. — tylko 1,5% , co autorzy zachodnioniemieccy
kładą na karb większej tolerancji opinii publicznej na punkcie
rozwodów83.
Małżeństwa fikcyjne
Zdarza się, że pośród wielkiej liczby autentycznych małżeństw,
tzn. takich, które są obliczone na wspólne pożycie i stworzenie rodziny,
spotyka się małżeństwa pozorne lub chwilowe, podyktowane jakimś
celem ubocznym i po zrealizowaniu tego celu szybko rozwiązywane.
W takich przypadkach mamy do czynienia z małżeństwami fik cyj
nymi.
Przeciw „pozornym małżeństwom” , m ającym na celu uzyskanie
przedłużenia upływającego prawa pobytu w R F N , wystąpiły na
czelne władze sądowe tego kraju. Asum pt do tej decyzji dało po
zorne małżeństwo zawarte z obywatelem R F N przez pewną turystkę
z Jugosławii bez zamiaru stworzenia trwałej wspólnoty małżem-1
skiej84.
83 H . Schubneil, S. R u p p , jw ., s. 304.
84 Scheinehe rechtfertigt Aufenthalt nicht, „F rankfu rter A llgem eine
25 I I I 1982.
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Zeitung” )
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~
jgtotne zastrzeżenie czym w tej materii Jurij K orolow. „Jest
ożjjwc — pisze on -— że w poszczególnych przypadkach, zawierazwiązck małżeński zgodnie z prawem, konkretne osoby czynią
fikcyjnie, m ając na celu jakieś inne, uboczne, niekiedy nieuczciwe
korzyści) jednakże przy istnieniu faktycznych stosunków małżeń
skich (niezależnie od pierwotnych zamiarów) prawo uznaje ich stounki jako małżeństwo. W każdym bądź razie przy wydaniu na
-wiat dzieci związek taki jest traktowany jako m ałżeństwo" [s .ll].
Odrębną kategorię tworzą tzw. małżeństwa na papierze (w ję 
zyku niemieckim „Papierehen” ) — są to małżeństwa, które de facto
przestały istnieć, natomiast sądy odmówiły udzielenia rozwodu.
W Austrii wprowadzono reformę polegającą na ułatwieniu rozwodu
w podobnych sytuacjach. Mniej więcej co drugi mężczyzna uzysku
jący ti^ki dodatkowy rozwód wstąpił w bardzo krótkim czasie w p o 
nowne związki małżeńskie85.

Koszty rozwodu
W świecie zachodnim koszty rozwodów są bardzo duże — składają
się na nie wysokie opłaty sądowe i zawrotnie wysokie honoraria
adwokackie. W yzysk stosowany w obec rozwodzących się jest przy
tym ubierany w7 szaty troski o’ dobro obyw ateli: państwo, a w ślad
za nim adwokaci stosują rujnujące opłaty, aby powstrzymać mał
żonków od lekkomyślnego kroku.
Oto kilka przykładów:
— w Austrii w przypadku postępowania niespornego opłata
sądowa wynosi kilkaset szylingów austriackich, adwokaci zaś pobie
rają honoraria w wysokości .5000 do 10 000 szylingów austriackich;
koszty te znacznie się zwiększają, jeżeli strona pozwana nie zgadza
się na rozw ód;
— w Belgii opłata przy wniesieniu sprawy rozwodowej wynosi
•5000 franków belgijskich, a honorarium adwokata od 40 000 do
80 000 franków belgijskich plus odsetki od zasądzonych alimentów;
— w niektórych krajach, według świadectwa M. Kirka, koszty
rozwodu nie budzącego sprzeciwu odpowiadają trzy- lub cztero-

85 „Statistische N achrichten” 1981, nr 11.
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miesięcznym zarobkom wykwalifikowanego robotnika, a w przypadk
sprawy spornej pochłaniają więcej niż jego roczne doch od y86.
Czy wysokie koszty rozwodu wywieraj a wpływ na często^
powództw o rozwód ? Z terenu Francji mamy kontrowersyjne infor.
macje :
— w pracy wydanej w 1959 r. Andrée Michel wskazywała
że wobec ponad miarę wysokich opłat sądowych za sprawy o r o z w ó j
robotnicy przem ysłów , którzy opuścili dom rodzinny i związał}
się z innymi kobietami, rezygnują z formalnego rozwiązania starego
małżeństwa i zalegalizowania nowego; w rozmowie z panią Michel]
zainteresowani oświadczali, że wolą odkładać pieniądze na wyposa
żenie nowego mieszkania, niż ponosić wysokie koszty sprawy roz
w odowej87 ;

— w eseju z 1975 r. francuscy badacze Paul Paillat i Jacquesi
Houdaille informują, że pracownicy fizyczni, nie zważając na wy
sokie we Francji koszty rozwodu, wszczynają procesy rozwodo
we88; wykazali to w szczególności badacze francuscy Anne Boigeol
i Jacques Commaille89.
Nietrudno chyba pogodzić ze sobą te dwie przeciwstawne infor-1
m acje: ot po prostu jedni rezygnują, a inni nie rezygnują. Z tego
kompromisowego wniosku wynikałoby, źe i we Francji wysokie
opłaty sądowe nie pozostają bez wpływu na liczebność rozwodów,
choć zapewne wpływ ten jest we Francji mniejszy niż w innych
krajach zachodnich.
Głośne są wysokie zarobki amerykańskich adwokatów występu
jących w sprawach rozwodowych. Oto co pisze na ten temat Jurij
K orolow : ,,W 1974 r. w USA na każde trzy zawarte małżeństwa
przypadał jeden rozwód. Ten smutny obraz ukazuje jedną ze stron
życia na Zachodzie — osłabienie łączności w rodzinie, lecz absolutnie
nie w ywołuje lęku wśród amerykańskich prawników — ludzi in
teresu, którzy według ich własnych zeznań zarabiają na każdym I
procesie rozwodowym od 300 do 5 tys. dolarów” [s. 2 LI]. D o nie-

86 W szystkie podane tu inform acje zostały zaczerpnięte z p racy zbiorow ej j
p t. Law and Fertility in Europe, jw .
87 A . Michel, Fam ille, industrialisation, logement, Paryż 1959, s. 162.
88 P . Paillat, J . H oudaille. jw ., s. 245.
89 A . B oigeol, J . Com m aille, La séparation de fa it : une analyse du recensement
1908, „P o p u la tion ” 1972, nr 2.
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USA częste było zjawisko małżeńskiej „dezercji” : w środo1 j iu]zi mniej zamożnych zastępowała ona kosztowną sądową

^

lnrę rozwodu. Stąd popularne w tym kraju powiedzenie: ,,de

zercja jest rozwodem biednych” .
W N B D koszty sądowre sprawy o rozwód wynoszą czterokrotną
sokość łącznego dochodu miesięcznego obojga małżonków. Sąd
ładny jest obniżyć tę opłatę, co jednak ma charakter wyjątkowy.
TCie dotyczy to opłat za usługi adwokata90.
S p o r to w c y , którzy uprawiają dyscyplinę hokeja na lodzie, znają
czeskie pojęcie „ław y hańby” : kierowani są na nią zawodnicy, którzy
dopuścili się takiego lub innego faula. Na podobnej ławie powinni się
znaleźć ci wszyscy, którzy ciągną materialne korzyści z ludzkich
dramatów. Mam przy tym na myśli nie tylko adwokatów: w nie
m n iejszym

stopniu naganne jest wyznaczanie wygórowanych czy

wręcz r u jn u ją c y c h opłat sądowych za rozwód. Można i trzeba wał
czy ć z rozwodami, ale przecież nie w ten sposób.

Problem zbędnych rozwodów
Czy problem taki w ogóle istnieje ? Zdawałoby się, że nie ma p od 
staw, b y o nim m ówić: przecież proces rozw odow y jest wszczynany
na żądanie współmałżonka uznającego, iż dalsze trwanie małżeń
stwa nie jest możliwe, sąd zaś orzeka rozwód jedynie w razie stwier
dzenia, że nastąpił definityw ny rozkład pożycia małżeńskiego. A jed
nak nie brak faktów zdających się wskazywać, że rozwodu można
było w danym przypadku uniknąć. Mówią o tym przypadki pogo
dzenia się eks-małżonków i zawarcia przez nich ponownego mał
żeństwa. To samo należy powiedzieć o przypadkach żalu kierowanego
czy pod własnym adresem, czy pod adresem sądu, z powodu rozwodu,
do którego nie należało dopuścić. Od czasu do czasu problem zbęd
nych rozwodów jest poruszany w literaturze socjologicznej i prawni
czej. Co sądzą o tym znawcy przedmiotu?
Świetlana Burowa jest zdania, że nie wszystkie rozwody zasłu
gują na miano w pełni uzasadnionych. Zdaniem autorki, winę za
takie przypadki ponoszą strony tocząc« spór rozwodowy. „N iestety —
90 Dr. Akkorm ann, K . H . Mehlan, Law and Fertility in the German Democratic
Republic, w : Law and Fertility in E urope, jw ., s. 277— 278.

pisze Burowa — na liczbie rozwodów wciąż jeszcze ciąży takie zja
wisko, jak nieprawidłowo rozumiana wolność rozwodu i nadużywanie
prawa do rozerwania małżeństwa '91. Również K orolow mówi o roz
wodach nieuzasadnionych i tym samym niepotrzebnych -— można
i trzeba takim przypadkom zapobiegać.
Amerykański socjolog Robert O. Blood sądzi, że niejeden roz
wiązany związek mógł b y ć utrzymany z korzyścią dla sam ych mał
żonków. Nie chodzi tu o wadliwą decyzję sądu, lecz o to, że nie musiało
dojść do sytuacji, która zadecydowała o rozwodzie. Autor określa
liczbę takich rozwodów jako znaczną, choć wielkości jej nie potrafi
określić („significant but unknown” )92.
Na uwagę zasługuje postanowienie znowelizowanego szwedzkiego
prawa małżeńskiego z 1973 r., przewidujące pozostawienie zwaśnio
nym małżonkom m ającym nieletnie dzieci okresu 6 miesięcy do na
mysłu przed orzeczeniem przez sąd rozwodu. Jest to chyba przepis
jak najbardziej sensowny.
Refleksje demografa
Dokonane rozważania upoważniają do stwierdzenia, że rola norma
tywna prawa, gdy chodzi o rozwody, jest znaczna. To samo wypada
powiedzieć o roli sędziów stosujących w praktyce prawo rozwodowe:
i od nich, od ich postawy niemało zależy. Mniej ma do powiedzenia
prawo, gdy chodzi o zjawisko dezorganizacji pożycia małżeńskiego —
w tej dziedzinie życie jest mocniejsze od prawa.
Demografa — piszący te słowa jest nim właśnie — powinna
zainteresować kwestia, czy prawodawca ustanawiając norm y prawne
dotyczące rozwodu ma na uwadze interes demograficzny kraju.
Rozważając tę kwestię, dem ograf szwajcarski Wilhelm Bickel w od 
niesieniu do własnego kraju daje odpowiedź w zasadzie przeczącą.
Tylko w jednym przypadku — stwierdza profesor Bickel — szwaj
carskie prawodawstwo rozwodowe powodowało się względami natury
demograficznej, mianowicie przy przyjęciu zasady', że bezdzietność
stanowi słuszny powód do rozwodu93. Oczywiście, przedstawione przez
91 S. Burow a, Socyologija i prawo o razwodie, jw ., s. 12.
92 R . O. B lood jr., M arriage, N ow y Jork 1964, s. 234— 235.
93 W . Bickel, Bevölkerungsgeschichte und Bevölkerungspolitik der Schweiz seit
dem Ausgang des Mittelallers, Zurych 1947, s. 150.

picket a doświadczenie szwajcarskie nie musi b 3'ć miarodajne dla
oceny skali zainteresowań ustawodawców w innych krajach.
Nasuwa się jeszcze inne pytanie: czy prawo rozwodowe ma
wystarczającą silę, b y oddziaływać w sposób znaczący na stosunki
clńmograficztie ? To drugie pytanie ma szerszy zakres, dotyczy bowiem
całego obszaru stosunków społecznych, w jakiejś mierze od prawa
zależnych. Autorka poważnego studium na temat roli prawa w pro
cesie przemian społecznych Maria Borucka-Arctowa głosi tezę o ogra
niczonej sile oddziaływania tego czynnika. Zdaniem autorki, via
prawo można oddziaływać na stosunki społeczne tylko w ograniczo
nym zakresie, z czego należ}’ sobie zdawać sprawę, by nie ulegać
fałszywemu wyobrażeniu, że w drodze samych przepisów prawnych
można rozwiązać zawiłe problem y społeczne. W raz z nimi muszą
bvć wprawiane w ruch odpowiednie mechanizmy społeczne94.
Podobnego zdania, ale już w odniesieniu do zagadnienia stano
wiącego w tej chwili przedmiot naszego zainteresowania, jest prawnik

radziecki Jurij Korolow. Według niego dynamika liczby rozwodów
oriiz średnia długość pożycia małżeńskiego partnerów zależą od
różnego rodzaju zmian w rozwoju społeczeństwa: wpływają na nie
przede wszystkim zmieniające się poglądy moralne oraz materialne
warunki bytu społeczeństwa. Prawu jako takiemu nie odmawia autor
znaczenia, lecz stawia je na drugim planie.
Osobiście sądzę, że niesłuszne byłoby niedocenianie prawa jako
instrumentu oddziałującego na rozwody, a pośrednio i na demogra
ficzne skutki rozwodów. Nie należy jednak pokładać w prawie tych
nadziei, których spełnić ono nie m oże: walka z rozwodami dla swej
skuteczności wymaga zespolenia działań prawnych i tych, które
wchodzą w zakres polityki społecznej i polityki rodzinnej.
Wreszcie kwestia prav/nego nieuznawania rozwodów. Mamy
obecnie w Europie pięć krajów, które nie uznają rozwodów. Są to :
Hiszpania, Irlandia, Lichtenstein, San Marino i Andora. Poza Europą
llle l,znają rozwodów : Argentyna, Brazylia, Chile, Kolum bia i Paragw aj95. Mało co wiemy na temat faktycznego rozpadu małżeństw
w tych krajach. W o Włoszech, gdzie w 1974 r. parlament uchwalił
94 M. B orucka-A rctow a, ¡Świadomość prawna
Wro law 1981.
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P or. M. A n cel, L e divorce a 1'ćłranger, Paryż 1975.

zmiany

społeczne,

dopuszczalność rozwodów, liczbę faktycznie rozbitych małżeństw
określano na 1 160 000. Nieistnienie instytucji rozwodu sprawiło, że
miejsce rozbitych małżeństw legalnych zajęły w licznych przypad
kach małżeństwa nieformalne. Dzieci z tych związków b yły przez
prawo traktowane jako pozamałżeńskie. Ich liczbę szacowano w grud
niu 1970 r. na 600 do 800 tys. Ustawa dopuszczająca rozw ody mia
ła położyć kres temu niezdrowemu stanowi rzeczy.
Społeczeństwo bez rozwodów — to jedno z piękniejszych
marzeń o innej, lepszej przyszłości. Nie jest oczywiście realizacją
tego marzenia formalny zakaz rozwodów z zamknięciem oczu na
istnienie masowego zjawiska rozpadu legalnych małżeństw i po
wstawania na ich gruzach — nieformalnych związków .małżeńskich.
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Rodzina i jej przemiany

Według słusznej uwagi socjologów rodzina — to jedna z najstarszych
form łączności lu dzi: jest ona starsza od klas, narodowości i państw1.
Sam fakt wielowiekowego istnienia rodziny może służyć za dowód
jej potrzeby i znaczenia. Zajm iem y się obecnie funkcjami rodziny,
które stanowią o jej roli w życiu jednostek i społeczeństw, oceną
instytucji rodziny przez osoby kształtujące opinię publiczną i przez
zwykłych śmiertelników, „rew olucją rodzinną” , jaką przeżywa świat
współczesny, i wynikającym i z niej zagrożeniami.

1. F u n k cje

rodziny

O indywidualnej i społecznej roli rodziny decydują spełniane przez
nią funkcje. Zagadnieniem tym zajm ują się przede wszystkim socjo
logowie rodziny — im też zawdzięczamy szereg wyczerpujących
studiów z tego zakresu2. Moje zadanie jest nierównie skromniejsze:
omówię tylko, i to pokrótce, część funkcji spełniany cli przez rodzinę.

-*■«i8.
nień

A- Charezew, M. Maćkowski, Sowriemiennaja siem ja i je jo problem y, M oskwa

^ Polskiej literaturze socjologiczno-pedagogicznej bliższe om ów ienie zagaddotyczących fun k cji rodziny zn a jd u jem y m . in. w pracach Cz. Czapow a (Rodzina

d z i^ h lOW<ln^e’ ^ arszawa 1968), T . K u k olow icz (Rodzina w procesie uspołeczniania
p .
wJ'd. 2, Lublin 1978), Z. Tyszki (Socjologia rodziny, w yd. 3, W arszaw a 1979),
amskiego (Socjologia malieiUtwa i rodziny, W arszaw a 1982).
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Prokreacyjna funkcja rodziny
Rolę i znaczenie prokreacyjnej funkcji rodziny bardzo dobrze doku.
mentuje przykład naszego kraju: w Polsce 95% dzieci przychoduj
na świat w rodzinie. Nie mniej istotny jest fakt, że'wyżycie fioworodkJ
jest nierównie lepiej zabezpieczone w rodzinie niż poza nią. Wskazuj,,
na to statystyka umieralności niemowląt: śmiertelność dzieci pozamałżeńskich jest stale większa iliż dzieci urodzonych w małżeństwie.
Różnice w poziomie umieralności jednych i drugich dzieci nie są
dziś tak duże jak w przeszłości, kiedy dzieci pozamałżeńskie na równi
z ich matkami podlegały bezlitosnej dyskryminacji ze strony oto
czenia, lecz wciąż jeszcze się utrzymują. Analizując przyczyny wy
sokiej umieralności dzieci pozamałżeńskich, badacze amerykańscy
zwracają uwagę, że składa się na nią szereg czynników, najczęściej
powiązanych z upośledzonym statusem rodzinnym tych dzieci.
Cierpią one wskutek braku pełnej opieki rodzicielskiej, ponadto
zaś ujemnie działa tu brak poczucia odpowiedzialności — który
także doprowadził do urodzenia dziecka pozamałżeńskiego3. Wniosek
jest bezsporny: najlepszą opiekę, a tym samym największą szansę]
wyżycia, zapewnia dziecku pełna rodzina.
„Istnieje pogląd — pisze A. Charczew — że dla zaspokojenia]
danej potrzeby społeczeństwa [chodzi o potrzebę reprodukcji lud
ności — E .R .] rodzina nie jest potrzebna. G dyby sprowadzić repro
dukcję ludności jedynie do wydawania dzieci na świat, to rzeczy
wiście b yłob y trudno przeciwstawić się takiemu poglądowi. Lecz
jeśli rozumieć tę reprodukcję bardziej szeroko i bardziej prawidłowo,
jako nie tylko fizyczne, lecz i duchowe odtworzenie społeczeństwa,
nie tylko rodzenie, lecz i odpowiednie wychowanie dzieci, to rodzina
staje się nieodzowna” 4. Rozumowanie to jest, oczywiście, jak naj
bardziej słuszne.
Funkcja wychowawcza rodziny
Ze społecznego punktu widzenia na plan pierwszy wysuwa się wy'
chowawcza funkcja rodziny: osobowość dziecka — a dzieci są przys®
łością narodu — kształtuje się pod przemożnym wpływem rodziny'
3 H . I. M cK enzie, H . G . L ov ell, K . L . Standard, W . E . Miall, Child M o r t a l
in Jamaica, „M ilb a n k M em orial F u n d Quarterly” 1967, nr 3.
4 A . Charczew, Brak i siem ja w S S S It, w yd. 2, M oskwa 1979, 8. 74— 75.
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Otwierając konferencję naukową nt. „W ychow aw cze funkcje
odzi^y w kwiecie współczesnym” (Warszawa, 23— 27 X I 1970 r.)
ofesor Henryk Jabłoński powiedział: „T o rodzina przecież formuje
^ vchikę dziecka oraz kładzie fundament pod dalszy rozwój jego
o s o b o w o ś c i , zanim znajdzie się ono pod wpływem czynników zewnętrz
nych. W pływ ten istnieje i później, gdy dziecko znajduje się już w
¿kole, gdy ma dostęp do środków masowej komunikacji, gdy wstępuje
,|o organizacji dziecięcej czy młodzieżowej itp. Powstaje więc wielki
problem wzajemnego stosunku tych wszystkich oddziaływań w y
chowawczych, ale zawsze czynnikiem stałym, z którym liczyć się
trzeba bez przerwy, pozostaje rodzina” .
Rolę współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży
silnie podkreśla Heliodor Muszyński. W wychowaniu dziecka nikt
i nic nie może zastąpić rodziny — oświadcza. T ylko w obrębie rodziny
następuje zaspokojenie podstawowych em ocjonalnych potrzeb dziecka.
Rodzina staje się w naszym społeczeństwie ostoją dla ludzi m łodych:
znajdują oni w niej oparcie, radę i pom oc — nie tylko materialną.
Autor nie ukrywa, że kształtowanie się nowego modelu rodzin}- nie
jest wolne od trudności i konfliktów, ale wyjaśnia, iż nie może być
inaczej w warunkach, gdy rodzicom wypada się zmierzyć w pierw
szym pokoleniu z nowym i problemami, i to wym agającymi rozwią
zania w nowych warunkach społecznych. Profesor Muszyński odnosi
wrażenie, że z tych burzliwych — jak je określa — procesów rodzina
wychodzi jeszcze bardziej spójna, o nie mniej bogatym życiu wew

nętrznym5.

Tezę tę rozwijają socjologowie rodziny i psychologowie, m.in. w
ZSRR Z. Jankowa6, u nas — M. Ziemska7. »Stosunki rodzinne —
stwierdza Jankowa — kształtują osobowość człowieka. Maria Ziemska
podkreśla, że „dziecko przyswaja sobie umiejętność reagowania na
zakazy i nakazy. Ucząc się postępowania według norm społecznych,
zaczyna je już w wieku przedszkolnym analizować, przyswajać
jako własne i tworzyć własny ośrodek dyspozycyjny dla swego po
stępowania. Zaczyna budować własny świat. W tym wszechstronnym
5 H . M uszyński, Hola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży,
1982, nr 3.

»Problemy R o d z in y ”
Z. J ank ow a,

W zaimootnoszemja nuklearnoj siem ji so starszym pokolenijem

rodstuHennikami, w : W zaimootnoszenije pokolenij w siemje, M oskwa 1977, s. 103.
M Ziem ska, Hodzina a osobowość, W arszaw a 1975.

R<te\vody _ (j

81

rozwoju dorośli mogą wydatnie pom óc dziecku swym um iejętny^
postępowaniem i przykładem. Mogą też utrudnić lub hamować
rozwój oraz wpływać na jego dewiację, na kształtowanie się osobowości o cechach patologicznych” 8.
Instytucja spełniająca tak ważne społecznie zadanie
jaką jo.sfc
rodzina — jest dziś poważnie zagrożona. Godzą w nią liczne siły
destrukcyjne, które działając pospołu, wytwarzają nieprzyjazny
rodzinie stan dezorganizacji społecznej.
Janina Maciaszkowa podkreśla, że rodzina, w której panuje
kultura współżycia, nie pozwala na plenienie się egoizmu, zawiści,
zazdrości, wprost przeciwnie — uczy i wdraża do pom ocy, radości
z sukcesu innych osób, życzliwego współdziałania; stanowi też anti
dotum na zjawisko społecznej znieczulicy i obojętności9. Z rozważań
tych wynika, że kto nie dba o kulturę współżycia w rodzinie, ten
samochcąc czyni swe własne życie — a nieraz nie tylko własne —
uboższym, jeśli nie — co często ma miejsce — złamanym.
Znaczenie rodziny dla chłopa-rolnika
Szczególne znaczenie ma rodzina dla chłopa. Oto co na ten temat
pisze historyk polski Jan Borkowski: „Twierdzenie, że rodzina jest
podstawową komórką społeczną, znajduje najpełniejsze uzasadnie
nie w życiu chłopów. Rodzina jest dla nich nie tylko instytucją
zapewniającą prokreację i przedłużenie rodu, ale jest także podsta
wową organizacją gospodarczo-produkcyjną, która pozwala swoim
członkom w stosunkowo najdogodniejszych warunkach spełniać i
wszystkie niezbędne dla życia jednostki funkcje. W ramach rodziny]
najdoskonalej realizuje się różnorodna wymiana świadczeń między
mężczyzną i kobietą, między dziećmi i rodzicami, między rodzeń
stwem, niekiedy też między krewnymi [...]. W żadnej bodaj społecz
ności, poza chłopską, rodzina nie spełnia tylu najprzeróżniejszych
funkcji potrzebnych do życia człowieka. Dlatego całe życie chłopów
koncentruje się w rodzime, a społeczność wiejska, gromada, jest;
zespołem rodzin, a nie jednostek. Życie chłopa jest ciężkie, ale be*
8 M. Ziemska, Problemy pom ocy wychowawczej rodziców, „P ro b le m y R odziny
1973, nr 2.
9 J . M aciaszkowa, Kultura współżycia w rodzinie, „P ro b le m y R o d z in y ”
nr 5.
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1979)

dżiny -byłoby ono wielką udręką” 10. Ten - jak można by go okreś
li
pean na cześć rodziny wiejskiej jest, oczywiście, jak najbardziej
uzasadniony- Rolę rodziny w życiu chłopa polskiego podkreślało
-e]u zn akom itych, dziś już nieżyjących, badaczy (W. Grabski,
„ Znaniecki.
Chałasiński, Z. Mysłakowski, F. Bujak).
]{ola rodziny w życiu człowieka starego
pomyślna starość w niemałej mierze zależy od tego, czy stary czło
wiek ma dobre stosunki z własnymi dziećmi i czy może na nie liczyć
w razie choroby lub daleko posuniętej niesprawności. Istniejącą sytu
ację rodzinną ludzi starych badacze tego problemu oceniają różnie:
jedni bardziej, inni mniej optymistycznie. Nie ma natomiast w gronie
tych badaczy różnicy zdań, gdy chodzi o ocenę roli, jaką może i p o
winna odegrać rodzina w obec starych, wym agających pom ocy, se
niorów: wszyscy autorzy doceniają znaczenie tego problemu.
Gerontolog rumuński, następca głośnej A ny Asłan na stanowisku
dyrektora Instytutu Geriatrii w Bukareszcie, dr Alexandru Ciuca
podkreśla, że dla człowieka starego, już nieaktywnego zawodowo,
kontakty społeczne, a w jeszcze większym stopniu rodzinne stanowią
kompensatę braku aktywności zaw odow ej11. Jest to, innymi słowy,
ratunek przed izolacją i samotnością, a więc przed tym , co tak bardzo
dokucza człowiekowi staremu i co niewątpliwie skraca mu życie.
W polskim piśmiennictwie naukowym dobroczynną rolę mał
żeństwa w życiu łudzi w podeszłym wieku podkreślał socjolog i ge
rontolog społeczny o wysokiej w każdej z tych dyscyplin kom petencji,
profesor Jerzy Piotrowski (1907— 1983)12.
Wspomniałem o bardziej i mniej optym istycznych ocenach
sytuacji ludzi starych w świecie współczesnym. Mój własny sąd
" tej sprawie — wbrew temu, czego bym jako badacz położenia
ludzi starych pragnął —- jest od optym izm u daleki: według mojej
oceny sytuacja rodzinna ludzi starych częstokroć pozostawia wiele
J. Borkow ski, ź? dziejów chłopów polskich. lioelzina chłopska p o uwłaszczeniu,
»Kultura i Społeczeństw o’ ’ 1982, nr 3—-4.
.
A . Ciuca, The JElderly and the Fam ily, w : Fam ily in Old lr/e, red. G. lioo^ h e
* J Helander, H aga 1979, s. 53.
Piotrow ski, M iejsce człowieka starego w rodzinie i iv społeczeństwie, W ara"'a 1973.
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do życzenia. Nie kwestionuję jednak prawdziwości twierdzenia,
w przypadku gdy starych rodziców spotyka jakieś nieszczęście,
sanie dzieci, którym rodzice mieli sporo do zarzucenia, spieszą
z pom ocą. W braku tej pom ocy położenie niejednego starego człowieka
byłoby wręcz beznadziejne.
Plusy i minusy rodziny
w oczach przeciętnego obywatela
Analizę czynników kształtujących'stosunek przeciętnego obywatela
do małżeństwa i rodziny podjął znany amerykański badacz — okreś
liłbym go jako ,, psy chodem ogra fa ’ ’ — James T. Fawcett. Kładzie ou
na szalę dwie wiązki czynników: z jednej strony płynące z małżeństwa
korzyści, z drugiej zaś — związane z nim obciążenia. Jest to, według
określenia autora, rachunek „ben eficjów ” małżeństwa i jego ..kosz
tów ” .
W ujęciu Fawcetta wiązkę korzyści tworzą: 1) wyższy status
personalny osoby pozostającej w małżeństwie, 2) bogatsze życie
emocjonalne, 3) rozwój rodziny, 4) satysfakcja seksualna i 5) ko
rzyści ekonomiczne. Korzyściom przeciwstawia autor „koszty”
małżeństwa, jakimi są: I) ograniczenie wolności osobistej, 2) uszczup
lona mobilność, 3) dodatkowe zobowiązania i 4) koszty? ekonomiczne13.
Akceptując przewagę „ben eficjów ” nad „kosztam i” , Fawcett wyraża
pogląd, iż psychologiczne determinanty małżeństwa stanowią obecnie
nieodzowne uzupełnienie aspektów demograficznych i socjologicz
nych, z czym oczywiście należy się zgodzić.

2. Opinie o roli i znaczeniu rodziny
Już przy omawianiu funkcji, jakie w żyrciu indywidualnym i społecz
nym spełnia rodzina, zetknęliśmy się z licznymi, bez wyjątku p o z y 
tyw nym i ocenami tej instytucji. Tę serię ocen uzupełnimy obccn*
wypowiedziami wielu kom petentnych osób. Trzeba poznać te
opinie, b y zrozumieć, jakie szkody społeczne kryje w sobie z ja w is k 0
dezorganizacji życia rodzinnego.
13 J.

T . Faw cett, Psychological Déterminants o j N upliality, w :

Population Conférence Liège

1973, t.

2, Liógo

1974.
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« acZnijn>y
krótkiej wycieczki w przeszłość. Szesnasto wieczny,
j 0 ¿ ¿ g liczący się francuski historyk i filozof państwa, autor w y
lanego w 1576 r ' dziela l)f • SwJć ksiąg o Rzeczypospolitej (Six livres
je la république), Jean Bodin (1530— 1596) pisał: „R odzina jest
rawdziwym źródłem i początkiem wszelkiej republiki i jej podsta
wowym członem” 14. W wypowiedzi tej została dobitnie sformuło
wana teza o roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
Id eolog iem harmonijnej i trwałej rodziny był filozof francuski,
tw órca pozytywizmu i nowoczesnej burżuazyjnej socjologii, Augustę
Conite (1798— 1857). Referując poglądy Comte’a na istotę i znaczenie
rodziny, F. Adamski eksponuje następujące jego koncepcje: rodzina
stanowi pomost między jednostką a społeczeństwem; przez rodzinę
człowiek wchodzi do społeczeństwa; rodzina jest wspólnotą życia
i m iłości; rodzina wyzwala jednostkę z jej naturalnych skłonności
egoistycznych, kształtując w niej postawy prospołeczne; tylko w ro
dzinie może człowiek szukać szans pełnego rozwoju swych dążeń
społecznych i tym samym stawać się coraz bardziej moralnym15.
Zabierając glos w sprawach dotyczących rodziny, papież Jan
Paweł II powiedział: „Człowiek znajduje pełnię swego rozwoju, swą
pełną realizację, niczym nie zastąpione bogactwo w rodzinie. Tutaj, bar
dziej niż w jakiejkolwiek dziedzinie życia, rozgrywa się naprawdę los
człowieka” . „Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych
dóbr ludzkości” . „R odzinę łączą ze społeczeństwem żywotne, orga
niczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila
poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się
obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tyrch cnót społecznych,
które stanoAvią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa” 16.
Z głosem papieża Polaka współgrają glosy polskich uczonych.
Dziś już nieżyjący, znakomity polski filozof, swego czasu prezes
łolskiej Akademii Nauk, Tadeusz Kotarbiński (1886— 1981) w swych
medytacjach o życiu godziwym wskazywał, że życie człowieka tylko
wtedy ma wartość, jeśli się kogoś kocha, jeśli się jest komuś przyjaUelem, opiekunem, dobroczyńcą, wreszcie nawet, gdy się jest komuś
J- BoiHn, S ix livres de la république, Paryż 1576.
^

Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, jw ., 8. 129— 132.
Jan Paw eł IT, Przyszłość idzie przez rodzinę, Poznań 1983.
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pom ocn ym 17. Jakże wielkie znaczenie ma pod tym względem harm0
nijna rodzina. Z drugiej zaś strony trzeba ubolewać nad losem tyci
ludzi, którzy nie troszcząc się o rodzinę, samochcąc niweczą w sobi6
największe dobro — wartości ludzkie.
Jak już wiemy, pierwszoplanową rolę społeczną rodziny u\\-yj
puklił profesor Henryk Jabłoński, otwierając w charakterze prze\v0!|J
niczącego R ady Państwa konferencję naukową UNESCO, poświęl
coną wychowawczym funkcjom rodziny w świecie współczesnym15
Rolę rodziny jako swego rodzaju przystani życiowej (co ^
współczesnym, zbulwersowanym świecie ma szczególne znaczenie i CQ
będzie jeszcze przedmiotem naszych rozważań) podkreśla czołowy
polski socjolog Jan Szczepański.
Socjolog rodziny Zbigniew Tyszka otwiera swoją podstawową
pracę z zakresu socjologii rodziny następującą uwagą: „Rodzina
odgrywała i odgrywa nadal doniosłą rolę w procesach socjalizacyjno-wychowawczych, stwarzając optymalne warunki życiowego funkcjo
nowania ludzi również i w pozarodzinnych, ważnych dla społeczeń
stwa rolach. Zaspokaja też istotne potrzeby jednostki ludzkiej.
Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa i prawidłowe funkcjono
wanie rodzin żyjących w tym społeczeństwie są ze sobą integralnie
związane’ ’19.
Autor nowszej pracy z zakresu socjologii rodziny Franciszek
Adamski mówi o doniosłości rodziny dla każdego społeczeństwa i wska
zuje, że to jej znaczenie wynika z dwóch podstawowych faktów,
mianowicie z roli rodziny jako instytucji utrzymującej biologiczną
ciągłość społeczeństwa oraz instytucji przekazującej następnym poko
leniom dziedzictwo kulturalne narodu.
Społeczną rolę
społeczny W acław
rodziny rozstrzyga
jakże słusznej tezy
na drodze rozwoju

rodziny akceptuje w ybitny prawnik i polityk
Szubert. Podkreśla on, że „prawidłowy rozwój
o prosperowaniu całego społeczeństwa” 20. Z te],
wynika, ż e ‘rozwody stanowią poważną zawad?
społeczeństwa.

17 T . K otarbiński, M edytacje o życiu godziwym, W arszaw a

1966.

18 Sym pozjum U N ESCO w Warszawie, „P ro b le m y R o d z in y ”

1971, nr 2.

19 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 5.
20 W . Szubert, Przedmiot, geniza i zakres socjalistycznej polityki społecznej,
Polityka społeczna, red. A . Rajkiew iaz, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 50.
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p o d k re ś la ją c, że rodzina jest podstawową komórką społeczną,
fia Wasilkowska, sędzia Sądu Najwyższego i autorka szeregu
noyeh prac z zakresu prawa rodzinnego, oświadcza, że „żadne
aństwo ani społeczeństwo nie może l>yć obojętne wobec dalszych
losów małżeństwa” 21.

Leon Dyczewski widzi w rodzinie — obok innych pozytyw nych
eCjj
wzbogacanie osobowości małżonków. Pisze on : ..Młodzi
ludzie, tworząc własną rodzinę, wynoszą w nią dorobek osobistego
dośw iadczenia życiowego, które swymi korzeniami sięga doświad
czeń rodziców, a nawet dziadków. W rodzinie jednostka nie zatraca
swojej indywidualności [...] ale łączy ją z indywidualnością współ
m ałżonka i indywidualnością dziecka, w wyniku czego tworzy się
nowa rzeczywistość rodzinna [...] Dzieci wnoszą do rodziny nowy
zasób wiedzy, przeżyć i wzbogacają rodzinę o nowe osoby. Rodzina
zatem to dynamiczna jedność, wzbogacana w procesie starzenia się
rodziców i dorastania dzieci” 22.
Człowiekowi potrzebne jest, i to w ciągu całego życia, od dzieciń
stwa, poprzez wiek dojrzały, aż do późnej starości, poczucie psychicz
nego bezpieczeństwa. Znajduje je — jak słusznie na to wskazywał
nasz niezapomniany przyjaciel Aleksander Kamiński — w rodzi
nie23. I dlatego chcę wierzyć, że mimo tylu niepowodzeń i zagrożeń
rodzina nie zniknie z powierzchni życia.
Włodzimierz Mozeł podnosi znaczenie rodziny jako czynnika
transmisji kulturowej. Rodzina jest niezastąpionym źródłem powsta
wania i rozwoju wszelkich istotnych — ideowych, politycznych
czy też kulturalnych — wartości, poglądów, przekonań, postaw czy
zachowań24.
Kazimierz Pospiszył uwypukla rolę, jaką odegrała instytucja
rodziny w ukształtowaniu się kultury narodowej Polaków. Autor
przypomina uwagi Władysława Łozińskiego, który w wydanej w
21 Z. W asilkow ska, Granice ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywaniu władzy

rodzicielskiej, „P ro b le m y R o d z in y ” 1983, nr 2.
L. D yczew ski, Rodzina polska i kierunki j e j przemian, W arszaw a 1981, s.
35— 36.
23

A . K am iński, Funkcje pedagogiki społecznej, W arszaw a 1972, s. 82.

'

W . Mozel, Kulturowa problem atyka rodziny (Przegląd prac badawczych), „P ro b lem~
v R o d zin y” 1982, nr 5— 6.
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1902 r. książce pt. Życie polskie w dawnych wiekach pisał: „ W sp0_ ;
łeczeństwie tak niedostatecznie obwarowanym instytucjami ładu
i bezpieczeństwa publicznego [...] przeważna część tych obowiązków,
które spełniać powinno państwo, władze, ustawy, spadła na rodzinę |
Najsurowszy nawet sędzia przeszłości przyznać musi, że rodzina
polska spełniała ten wielki obowiązek, że była najsilniejszym fundamentem obywatelskim i narodowym i że w najgorszych nawet czasach
b y ć nim nie przestała [...] Etyczna siła rodziny długo była jedynym
ratunkiem spraw publicznych; rodzina była też najważniejszą,
a może nawet jedyną rozstrzygającą instytucją w społeczeństwie, i
którego klątwą była bezkarność i pobłażliwość publiczna” 25.
Prawdziwy to i w pełni zasłużony pean pod adresem instytucji
rodziny.
Opinie negatywne
Obok protagonistów rodziny istnieją jej przeciwnicy: mam w tej
chwili na myśli ideologów społeczeństwa przyszłości, nie znającego
instytucji rodziny. Nienowa to zresztą rzecz: siedemnastowieczny
filozof włoski, autor utopii pt. Miasto słońca (Citta del Sole), Tomasso
Campanella nakreślił obraz idealnego państwa, w którym nie ma
miejsca ani dla własności prywatnej, ani dla indywidualnych miesz
kań, ani dla rodziny. Za naszych czasów, w pierwszej połowie X X w.,
w roli proroka zapowiadającego rychłe wygaśnięcie instytucji rodziny
wystąpił amerykański psycholog John B. W atson, a poparli go socjo
logowie z głośnym Pitirimem Sorokinem na czełe.
Teoria „obum ierania” rodziny w komunizmie była rozwijana
przez część autorów radzieckich, a wśród jej zwolenników znalazł
się tak w ybitny uczony, jak Stanisław Strumilin. Problemem przy
szłości rodziny zajm ujem y się obszerniej w końcowym rozdziale
niniejszej pracy, tu zaś poprzestanę na podkreśleniu, że instytucję
rodziny podkopują nie tylko jej ideowi przeciwnicy: przykładają
do tego rękę ci wszyscy, którzy zapełniają sale sądowe jako bohate
rowie procesów rozw odow ych. I o tym będzie jeszcze mowa.

25 Por. K . Pospiszyl, Rodzina a cechy kultury narodowej Polaków , „P roblem y
R o d z in y ” 1982, nr 4.

I utłność w małżeństwie i poza małżeństwem
• garn fakt, że rozw ody są udziałem tylko jednej kategorii stanu
*'lnego, mianowicie ludności w stanie małżeńskim, wymaga znamości struktury ludności dorosłej w ujęciu dychotom icznym : inte
resuj6 nas ^cze^)no'^
części ludności, która jest aktualnie zwiąwęzłem małżeńskim, i tej, która aktualnie pozostaje poza mal
eństwem. Ludność dorosła bywa definiowana różnie: od 15, 18,
20 roku życia wzwyż.
Struktura

matrymonialna ludności Polski

Zagadnienie matrymonialnej

struktury ludności przedstawimy na

przykładzie Polski, ponieważ najpełniejszym materiałem statystycz

nym dysponujemy dla własnego kraju. Oto liczby z lat 1960— 1980
charakteryzujące interesujący nas stan rzeczy (w ty s.):
Jjata

1960
1970
1978
1980

Żonaci
mężczyźni

6 445
7 456
8 540
8 756

Zamężne
kobiety

6 548
7 488
8 582
8 802

Należałoby oczekiwać, że liczby żonatych mężczyzn i zamężnych
kobiet będą w przybliżeniu sobie równe. Tak jednak nie jest: przy
spisach ludności, które notabene honorują faktyczny (a nie formalny)
stan małżeński, do takiego stanu przyznaje się więcej kobiet niż męż
czyzn. Owa nadwyżka po stronie kobiet w 1960 r. przekraczała
100 tys., potem znacznie się zmniejszyła i wyraża się liczbami:
32 tys. — 42 tys. — 46 tys. Nie należy zamykać oczu na fakt, że
ewolucję tej nadwyżki cechuje ostatnio tendencja zwyżkowa. Może
za tym kryć się infiltracja modnej dziś na Zachodzie kohabitacji.
Liczebność grupy drugiej, obejm ującej ludność dorosłą (15 lat
1 więcej) poza małżeństwem, przedstawia się następująco (w tys.):
Lata

M ężczyźni

K obiety

1960
1970
1978
1980

2 545
3 988
4 260
4 201

3 932
5 082
5 312
5 169
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I tu również stwierdzamy nadwyżkę po stronie kobiet,
czym jest ona znacznie większa niż w grupie małżeńskiej. Wynosjj.
ona blisko 1,4 młn w 1960 r., odtąd zaś zmniejsza się i w 1980 t
zeszła poniżej miliona. Spadek owej nadwyżki jest wyrazem stopj^
wego wygasania deformacji w strukturze ludności kraj u według p{e:.
wieku, jakie pozostały w spadku po drugiej wojnie światowej.

Test definitywnego celibatu
Z opóźnianiem się małżeństwa, dobrowolnym czy niedobrowolnym
łączy się ryzyko trwałej bezżenności: u kobiet szansa zamążpójścia
maleje wraz ze zbliżaniem się czasu utraty zdolności rozrodczej
i niemal wygasa z osiągnięciem tego momentu. Mając to na uwadze
demografowie uznali, że można przyjąć fakt niewyjścia za mąż przez
kobietę osiągającą wiek 50 lat jako oznakę trwałej bezżenności.
Jeżeli są w yjątki od tej zasady, to są one bardzo nieliczne i do tego —
z prokreacyjnego punktu widzenia — bez jakiegokolwiek znaczenia.
Tak powstał „test definitywnego celibatu” jako miara trwałej bezżen
ności: ow ym testem, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, jest
osiągnięcie 50 roku życia w stanie wolnym. Praktycznie nie zawsze
dysponujem y informacjami o liczebności tego rocznika — wówczas
wiek 50 lat zastępujemy jakąś pobliską grupą wieku, np. 45—49,
50— 54, 50— 59 lat.

Osoby trwale bezżenne w Europie Zachodniej
Francuscy demografowie J.-C. Chastełand i R . Pressat obliczył
swego czasu testy definitywnego celibatu, odtwarzające stan rzeczy
w 11 krajach zachodnioeuropejskich we wczesnym okresie powojen
nym (rok 1950 lub łata pobliskie)26. Pole wahań testów dla m ę ż cz y z n
zamykało się w granicach od 9,1 do 16,2% , a testów dla kobiet
od 10,3 do 20,4% . Najniższe testy spotkano w Belgii, najwyższe H
w krajach skandynawskich (Szwecja, Norwegia).

26 J.-C. Chastełand, R . Pressat, L a nuptialité des générations françaises dep&
un silcie, „P op u la tion ”
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K o r z y s t n ie js z ą sytuację stwierdził Patrick Fes ty, analizując
gty z wczesnych lat sześćdziesiątych27. Tym razem pole wahań
t e s t ó w dla mężczyzn wynosiło od 5 do 10% , dla kobiet zaś od 9

lo ] 4 °'ó •P °za ty 111 rachunkiem znalazła się Irlandia z jej nietypowym
europejskich układem stosunków matrymonialnych:
t dla mężczyzn wynosił tu 29% , dla kobiet — 21% .
Test definitywnego celibatu straciłby swoją rację bytu w przy
padku szerokiego rozpowszechnienia kohabitacji, dzieląc pod tym
względem los stopy małżeństw, stopy rozwodów i stopy urodzeń
pozaniałżeńskich.
Uii w a r u n k ó w

Osób i trwale bezżenne w Polsce
Niżej podane informacje dotyczą ludności wr wieku 50— 59 lat. Było
wśród niej osób w stanie w olnym :
Lata

1960
1970
1978
1980

W tysiącach
mçiczyzm
kobiety

53,0
41,9
59,6
66,8

152,5
123,7
136,7
133,7

W procentach
mężczyźni
kobiety

3,7
3,3
3,5
3,7

9,1
8,1
6,8
6,3

Nasze testy definitywnego celibatu są w porównaniu z zachod
nioeuropejskimi niewysokie. Poziom testu dla m ężczyzn jest dosyć
stabilny, obniża się natomiast test dla kobiet, co się wiąże z już
wspomnianą normalizacją struktury demograficznej kraju.

4. Rewolucja w stosunkach rodzinnych
Analizując przemiany zachodzące w życiu współczesnych społe
czeństw, niejednokrotnie sięgamy — zresztą nie bez racji — do m oc
nego określenia, jakim jest wyraz r e w o l u c j a . Sądzę, że nie
Çdzie z naszej strony nadużyciem, jeśli taki właśnie charakter

Fesfcy, Evolution de la nuptialité en Europe Occidentale depuis la guerre,
"P opulation” 1971, nr 2.

przypiszemy przeobrażeniom, jakie się dokonują we współczesnyckl
stosunkach rodzinnych. Jedną z takich rewolucyjnych przemian je$t|
dokonywane w niektórych krajach rugowanie instytucji legalneg0
małżeństwa i wkraczanie na jej miejsce, nie krępowanego prze2
jakikolwiek przepis prawa, wolnego związku dwojga osób, czylj
kohabitacji. Bliższe omówienie tego zjawiska nastąpi po zwięzłym
wyłożeniu innych, charakterystycznych dla doby obecnej przeobra
żeń w stosunkach rodzinnych.

Dezorganizacja społeczna
Kataklizm y społeczne — wojna jest jednym z nich — nie mijają
bez echa: ich następstwem często bywa groźny dla społeczeństwa stan
dezorganizacji. Dwie w ojny światowe pozostaną na zawsze świa
dectwem moralnego i politycznego obłędu, który pochłonął życie
przynajmniej 70 min istnień ludzkich i wtrącił świat w stan trwałej
dezorganizacji.
Przejawy dezorganizacji są wielorakie. Nasz utalentowany ba
dacz zagadnień pedagogicznych, przedwcześnie zmarły Czesław
Czapów pisał: „ W wypadku dezorganizacji obserwujemy rozkład
stosunków i związków między ludźmi. Grupy i jednostki wyłamują
się spod istniejących praw i norm [...] Obserwuje się dezintegrację
społeczną oraz rozpad wzorów osobowych. R ozpadają się więc plany
życiowe, nikną dotychczasowe zainteresowania, zmienia się treść
poczuć moralnych, ginie intelektualna podstawa refleksji kontro
lującej em ocje” 28. Ma niewątpliwie rację Zbigniew Tyszka, oświad
czając, że „wszystko to, o czym pisze Czapów, można odnieść do zde
zorganizowanej rodziny” 29.
Próbę skatalogowania przejawów społecznej dezorganizacji znaj
dujem y w pracy, która wyszła spod pióra przedstawiciela antymałtuzjańskiego nurtu w socjologii amerykańskiej, B .A . Chadwicka.
W ymienia on następujące, charakterystyczne dla doby współczesne]
negatywne zjaw iska: przestępczość, przestępstwa nieletnich, konfłik'
ty małżeńskie, rozwody, nadużywanie leków, alkoholizm, ubóstwo,

28 Cz. Czapów, M łodzież a przestępstwo, cz. I, W arszaw a 1962. s.
29 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 228.
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dzenia poza małżeńskie i samobójstwa. Są to właśnie przejawy
dezorganizacji społecznej’ ’ .(social disorganization)30.
”
przytoczony katalog schorzeń społecznych nie pozostawia wątliwości co do tego. że w zjawisku szerzącej się dezorganizacji spo
łecznej duży udział mają zakłócenia w sferze stosunków rodzinnych,
ia iio w ic ie konflikty małżeńskie, rozwody i urodzenia pozamałeóskie. W zasięgu naszej penetracji znajdzie się szerszy wachlarz
nasilających się zakłóceń w stosunkach rodzinnych.
Nowy kontekst małżeństwa”
Zm ienione czy raczej zrewolucjonizowane stosunki rodzinne doby
obecnej Patrick Festy nazwał „n ow ym

kontekstem małżeństwa” .
Nowy kontekst małżeństwa jest pojęciem o szerokim zasięgu
tematycznym. Autora pracy o rozwodach — a w tej właśnie roli
teraz występuję — interesują te składniki owego pojęcia, które
według opinii ekspertów przyczyniają się do tak dziś powszechnej
niestabilności małżeństw. Jakie to są składniki ?
Sam Patrick Festy ma na myśli nowy typ stosunków matry
monialnych dający się zaobserwować w świecie zachodnim, przede
wszystkim w krajach skandynawskich: zjawiskiem rzucającym się
w- oczy jest tu spadek liczby zawieranych małżeństw oraz szybko
następujący « z r o s t liczby rozwodów. K ryją się za tym dwa dalsze
zjawiska: upowszechnienie się kohabitaeji, czyli wolnego, nie p od 
porządkowanego prawu małżeńskiemu, pożycia partnerów, oraz
spadek liczby urodzeń (małżeństwa nieformalne charakteryzują się
na ogól mniejszą liczbą wydanych na świat dzieci)31.
Zachodnioniemiecki statystyk i demograf, prezydent K rajo
wego Urzędu Statystycznego Nadrenii-Wirtembergii Max Wingen,
mówiąc o występujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec
,,nowych formach społecznych” , uwypukla przede wszystkim rolę
kohabitaeji, którą określa jako jedną z najważniejszych pośród
30 B. A. Chadw ick, In Defense o f Density : Its Relationship to Health and Disorgalzatiort, w : Population, Resources, and the F u tu re: Non-M althusian Perspectives,
Provo 197 2, s. 176.
31 P ■ F esty, /.< nouveau contexte du mariage, „P op u la tion et S ociétés" 1980,
nr 131.
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ow ych nowych form. Obok kohabitacji profesor W ingen e k s p o n u j
szereg dalszych elementów przeobrażającego się oblicza stosunków
rodzinnych w RFN. I tak:
— przeciętny wiek zawierania małżeństw od kilku lat podnosi
się; dążenie do małżeństwa w młodszych grupach wieku słabnie-]
— zmienia się ocena małżeństwa i rodziny;
— pierwsze dziecko w małżeństwie przychodzi na świat później I
niż to było dotychczas: nie po 1,8 roku, jak w 1961 r., lecz po 2,7
latach w 1979 r.;
— obniża się częstość rodzenia dzieci wśród kobiet w wieku
do lat 27, stosunkowo zaś wzrasta wśród kobiet w wieku 27 do 33
la t;
— wraz z przedłużeniem trwania życia wydłuża się okres fazy
„porodzicielskiej” w małżeństwie: matka ma przeciętnie 45,6 lat,
gdy drugie i najczęściej ostatnie dziecko staje się pełnoletnie32.
Nowemu kontekstowi małżeństwa sporo uwagi poświęcają ba
dacze marksistowscy. Anatolij Charczew tak charakteryzuje ów nowy
stan rzeczy: „ Z jednej strony szerzą się przedmałżeńskie i pozamałżeńskie form y życia seksualnego, rośnie liczba dzieci pozamalżeńskich, z drugiej zaś — odsuwa się czas urodzenia pierwszego dziecka
w rodzinie, zwiększa się liczba sztucznych poronień i na tym tle —
przypadków bezdzietności kobiet w małżeństwie” . W formie ilustracji
przytacza autor wyniki badań przeprowadzonych przez M. Tolca
w mieście Perm. Okazało się. że w 1966 r. 12,5% dzieci urodziło się
poza małżeństwem, 15,2% w pierwszych miesiącach po ślubie. 4,4%
tuż przed zawarciem małżeństwa [s. 206].
Autorka węgierska, Edit Molnar, eksponuje następujące nowe
fakty, które jej zdaniem zaciążyły na niestabilności współczesnej
rodziny: 1) szerokie rozpowszechnienie współżycia przedmałżeńskiego
(wzrasta odsetek kobiet w ciąży wśród stających na ślubnym kobiercu
„panien m łodych” ), 2) zmieniający się styl życia m łodych ludzi,
będący często źródłem konfliktów w małżeństwie, 3) wyższy obecnie
poziom wykształcenia kobiet i ich uniezależnienie materialne od
męża jako dalsze potencjalne podłoże takich konfliktów 33.
32 Familienleben verändert. Anpassungen an „ neue Sozialformen” nötig, „F ra n k 
furter R u ndsch au ” , 10 V 1982.
33 K. S. Molnar, Instable F am ily Plans,

D em ografia” 1982, nr 2— 3.
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dek liczby zawieranych małżeństw

niedawna było regułą, że stopa małżeństw (roczna liczba zawar
li
małżeńst w w przeliczeniu na 1000 ludności) wynosiła — jeśli
^m iniem y okresy wojenne —■przynajmniej 7 promille. Dziś notujem y
. naszym kontynencie ustawicznie wzrastającą liczbę krajów o d 
chodzących od tej reguły. Jako statystyczna ilustracja tego zja■iska może posłużyć lista krajów europejskich, w których stopa
małżeństw spadła już nie poniżej 7 promille, lecz — czego dawniej
„ie znano — poniżej 6 promille. Tak więc:
. w latach 1960 i 1965 nie notowano ani jednego takiego przy
padku ;
w i 970 r. stopa małżeństw opada w Szwecji do 5,4 promille;
w 1975 r. są już dwa kraje o tak niskiej stopie małżeństw:
Szwecja (5,4) i Szwajcaria (5,5);
— w 1980 r. na liście minimów spotykam y już 7 krajów: Szwecję
(4,5), Danię (5,2), Norwegię (5,5), Szwajcarię (5,6), Hiszpanię (5,7),
Włochy (5,7) i R FN (5,9).
Na przeciwległym biegunie znajdowały się w 1980 r . : ZSR R
(10,3), Polska (8,6), Rumunia (8,2) i N R D (8,0).
YV pełni trafia mi do przekonania opinia, że informacja o za
wieranych i rozwiązywanych małżeństwach stanowi jedną z ważniej
szych charakterystyk demograficznego stanu ludności34. Zarówno
demografowie, jak i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych
powinni uważnie śledzić dalszą ewolucję częstości zawieranych i roz
wiązywanych m al żeństw.
Zmiany w mechanizmie formowania się małżeństw
Zagadnienie formowania się małżeństw — to wprawdzie temat w li
teraturze socjodemograficznej nienowy, lecz dopiero w ostatnich
czasach doczeka! się on szerszego, bardziej wszechstronnego ujęcia.
®użą zasługę na tym polu ma autor podstawowego studium z tego
okresu, L. Darski35.
34 J. Moriewa, Niekotoruje woprosy statisticzeskoao analiza razwodow, w : Wopro&if
tom ografii' M oskwa 1970.
L. Darski, Form irow anije siem ji, M oskwa 1972.
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Autorzy zachodnioniemieccy Jurgen Schumacher i Randolp^
Vollmer wskazują, że treść i mechanizm wyboru partnera ulcgjy
w ich kraju gruntownemu przeobrażeniu: gdy dawniej tradycja
uzależniała ów w ybór od kontroli i decyzji „instancji zewnętrznych”!
to obecnie ma miejsce proces indywidualizacji i emocjonalizaejj
wyboru, tak iż — według cytow anych autorów — wybór partner*
następuje dziś niemal wyłącznie na podstawie osobistych preferencji
i jest coraz bardziej niezależny od przesłanek ekonomicznych36. I)0
tego tematu jeszcze powrócim y.
Spadek płodności
W następującym zestawieniu podane są pochodzące ze źródeł oficjal
nych dane o ewolucji stopy dzietności w 12 wybranych krajach Euro-,
p y Zachodniej w latach 1965— 1980 (liczba urodzeń żyw ych na jedną
kobietę) :
K raje

Austria
Belgia
Dania
Francja
Hiszpania
Holandia
Norwegia
EFN
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
W łochy

1965

1975
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2,68
2,61
2,61
2,84
2,97
3,04
2,93
2,50
2,61
2,42
2,83
2,55

1,84
1,73
1,92
1,93
2,81
1,66
1,66
1,45
1,60
1,77
1,81
2,19

1,62
1,69
1,60
1,87
2,33
1,56
1,75
1,38
1,50
1,66
1,88
1,74

1,68
1,68
1,54
1,96
2,16
1,61
1,72
1,46
1,53
1,68
1,93
1,66

Ten interesujący dokument nie pozostawia wątpliwości, ż®
w ciągu rozpatrywanych 15 lat, a więc — można rzec — na naszych
oczach, w sytuacji demograficznej świata zachodniego dokonał się
przełom o dużym znaczeniu. Polega on na odejściu społeczeństw
zachodnich nie tylko od reprodukcji rozszerzonej, ale nawet od prosj
36 J. Schum acher, R . Volliner, Partnerwahl und Partnerbeziehung: D ie G r a v it a t io n
des Partvemiarktes und ihre demographische Folgen, „Z eitschrift für Bevölkerung*'
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• która zapewnia zachowanie stanu ludności na nie uszczuplonym
tej,
poziomiep r z v dzisiejszej, raczej niewysokiej stopie umieralności, jaka
• gt w łaściw a krajom wysoko rozwiniętym, dla utrzymania stanu
ludności na niezmiennym poziomie wystarcza 2,10 urodzeń żywych
Yf przeliczeniu na jedną kobietę. Przyjm ując tę średnią jako umowną
normę racjonalnego minimum płodności, możemy z przytoczonego
zestawienia w yczytać, co następuje:
w 1965 r. we wszystkich dwunastu krajach stopa dzietności
przekraczała umowne minimum płodności: odpowiednie współczynniki
zam ykały się w granicach od 2,42 (Szwecja) do 3,04 (Holandia); był
to już łabędzi śpiew epoki korzystnego poziomu płodności w świecie
z a ch od n im ;

— w 1975 r. z tych dwunastu krajów tylko dwa zachowały stopę
dzietności przekraczającą 2,10 urodzeń na jedną kobietę; pięć razy
liczniejszy był poczet krajów, w których stopa ta zeszła poniżej
ustalonego m inim um ; amplituda wahań stopy dzietności w tym roku
wynosiła od 1,45 (R FN ) do 2,81 (Hiszpania); już nie Szwecja, lecz
RFN staje się symbolem sytuacji demograficznej, zdążającej wyraźnie
do depopulacji;
— rok 1979 przyniósł dalsze pogorszenie sytuacji: w dziesięciu
krajach spotykam y spadek stopy dzietności w stosunku do już nis
kiego poziomu z 1975 r., a tym bardziej 1965 r.; jedyne kraje, które
zdołały poprawić swoją sytuację demograficzną, to Norwegia i Wielka
Brytania, ale bynajmniej nie osiągnęły one minimum płodności,
jakie zapewnia utrzymanie dotychczasowego stanu ludności; warunek
ten spełnia już tylko Hiszpania, i to pomimo obniżenia się stopy
dzietności w stosunku do stanu z 1975 r .; rozpiętość analizowanych
współczynników wynosiła od 1,38 (RFN ) do 2,33 (Hiszpania); odno
tujmy, że zachodnioniemiecka stopa z 1979 r. oznacza światowy
rekord spadku płodności;
dużo lepiej przedstawiała się sytuacja badanych krajów7w otwie
rającym nową dekadę 1980 r . : stopa dzietności podniosła się w porównaniu z rokiem poprzednim w siedmiu krajach, a mianowicie w Austrii,
rancji, Holandii, R F N , Szwajcarii, Szwrecji i Wielkiej Brytanii;
w pozostałych pięciu krajach spadek dzietności poczynił dalsze
P°stępy; p 0je wahań stopy dzietności wynosiło od 1,46 (RFN ) do
’ 6 (Hiszpania); oznaki poprawy są wyraźne, niemniej jednak
R °Z W ody _

i
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zjawiskiem powszechnym pozostaje deficytow y charakter płodność},
spośród badanych dwunastu krajów tylko jeden (Hiszpania) leg},
tym uje się stopą dzietności, która nie zeszła poniżej 2,10.
Sam fakt przełamania w szeregu krajów dotychczasowego zni£.
kowego trendu stopy dzietności obudził u wielu demografów za.
chodnich nadzieję na rychle wyjście Zachodu z nękającej go od 1905 j.
depresji demograficznej. Na łamach paryskiej „Population” Alai^
Monnier z satysfakcją odnotowuje powrót społeczeństw zachodnich
do procesu rozradzania się (,,la reprise de la natalité” ) i bierze pod \
uwagę ewentualność trwałości tego procesu37. Najbliższe lata pokażą,
czy nadzieje te były uzasadnione.
Jeśli chodzi o kraje socjalistyczne, to i one od wielu lat doś

19(iO ___ . . .
19(55
..
1970 ___ . .
1975 ___

2,98
2,52
2,20
0 27

1980
1981
.. .
1982
..
1983 ___ . .

t>5
bii
OC

wiadczają spadku dzietności. W odróżnieniu jednak od krajów zachod
nich, na 9 krajów tylko w trzech stopa dzietności zeszła poniżej
testowego poziomu 2.10, a mianowicie w N R D , na W ęgrzech i w Ju
gosławii (współczynniki wymienionych trzech krajów w 1980 r. wy
nosiły: 1,94— 1,86— 2,04). Poświęćmy nieco uwagi stanowi rzeczy
w naszym kraju.
W Polsce w ciągu dwóch ostatnich dekad i u progu lat osiemdzie
siątych stopa dzietności kształtowała się następująco:

2,23
2,34
2,42

Lata sześćdziesiąte charakteryzowały się spadkiem dzietności:
w ciągu tej dekady poziom stopy dzietności obniżył się z 2,98 do 2,20,
co oznaczało rozstanie z modelem rodziny średniej wielkości. W nas
tępnej dekadzie sytuacja w pewnym stopniu się poprawiła: nie ty iko
został zahamowany spadek dzietności, lecz nawet ona nieco wzrosła.
Większe ożywienie demograficzne przyniosła nowa dekada : jej pierw
sze cztery lata — to okres stałego podnoszenia się stopy dzietności.
Jak wiadomo, w znacznej mierze przyczyniło się do tego wprowa
dzenie trzyletnich urlopów wychowawczych dla matek noworodków.
W takich warunkach liczne zastępy kobiet zdecydowały się na dodat37 A . M onnier, L a reprise récente de la natalité dans quelques pays d'Europe Occiden'
taie, „P o p u la tio n ” 1981, nr 4— 5.
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j.0we dziecko. Na dłuższe utrzymanie się tej tendencji trudno byłoby
jjceyć; jest raczej zasadą, że atrakcyjność wcielonych w życie środków
polityki pronatałistycznej nie trwa długo.
Rewolucja seksualna”
Historia cywilizacji ludzkiej zna okresy rozluźnienia więzów moralnych, stawiających tamę bezładowi w dziedzinie życia seksual
nego. Nigdy jednak — jak sądzą badacze — nie notowano w cywili
zowanych społeczeństwach tak wielkiego rozluźnienia obyczajów,
jak to ma miejsce obecnie. Nie bez powodu więc mówi się o „rew olucji
seksualnej .
Z badań Hanny Malewskiej, dotyczących lat sześćdziesiątych,
dowiadujemy się, że wśród 861 ankietowanych kobiet blisko połowa
rozpoczęła 'życie seksualne będąc w wieku 16 do 18 lat38. Maria Świę
tochowska wyraża przekonanie, że „obecnie wiek rozpoczynania
życia seksualnego uległ obniżeniu, a zasięg zjawiska — znacznemu
rozszerzeniu” . Przypuszczenie — jak się zdaje — najzupełniej
słuszne39.
Franciszek Adamski zwraca uwagę, że ideę sw obody seksualnej
w okresie przedmałżeńskim akceptuje nie tylko młodzież — aprobuje
ją również część rodziców40.
W 1967 r. czytaliśmy na łamach „Problemów7 R odziny” 41, że
w kilku szkołach na terenie Hamburga (R FN ) utworzono specjalne
klasy przeznaczone dla uczennic w ciąży. Oprócz normalnego progra
mu są tam prowadzone lekcje z zakresu opieki nad niemowlęciem,
inicjatywę tę podjęto w związku z faktem, że przypadki ciąży zdarzają
się coraz częściej wśród dziewcząt w wieku lat siedemnastu, szesnastu,
a- nawet czternastu — w samym Hamburgu około 4-70 dziewcząt
uczęszczających do szkoły oczekiwało dziecka.
Badanie przeprowadzone w U SA w 1976 r. ujawniło, że 35%
dziewcząt amerykańskich w wieku od 15 do 19 lat utrzym uje regu38 H .

Malewska, Kulturowe

i psychospołeczne determinanty życia seksualnego,

Warszawa 1969, s. 11.
*39M. Św iętochow ska, Przeobrażenia modeli rodziny a reprodukcja ludności, w :
Problemy demograficzne województwa lubelskiego, GUS, W arszaw a 1983, s. 209.
0 P . Adam ski, M odel malżeristwa a kultura masowa, W arszawa 1970, s. 141.
41 ./ P r o b l e m y R o d z in y ”

1 9 0 7 , n r 3.
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larne stosunki seksualne ze swymi partnerami (w 1971 r. odp ow ied z
wskaźnik wynosił 27% ). To samo badanie wykazało, że około dwóch
trzecich niezamężnych Amerykanek rozpoczęło życie seksualne nie
mając 19 lat. Młode dziewczęta na ogół nie stosują antykoncepcji
stąd liczne przypadki niezamierzonej ciąży ze wszystkimi, często
dramatycznymi komplikacjami życiowym i42.
D osyć powszechny jest pogląd, że wzrostowi w ostatnich czasach
częstości przedmałżeńskich i pozamałżeńskich kontaktów seksual
nych sprzyjała bardziej liberalna na tym punkcie opinia publiczna.
M e mam wątpliwości co do słuszności tej tezy, chcę natomiast
wskazać, że owa liberalizacja opinii publicznej jest niczym innym,
jak aktem pogodzenia się z nową rzeczywistością, w której wspom
niane zjawiska mają już wymiar masowy — taka jest chyba prawdziwa
sekwencja omawianych wydarzeń.
Anatolij Charczew mówi o „zachodniej modzie na seksualną
wolność, a dokładniej — na seksualną anarchię” i objaśnia ją „przy
czynami zrodzonymi przede wszystkim przez ustrój burżuazyjny i burżuazyjny styl życia” . Dodaje, że „o b o k tych obiektywnych przyczyn
istnieje szereg czynników natury subiektywnej, które działają w tyra
samym kierunku i sprzyjają zwiększeniu seksualnej rozwiązłości” 43.
Ta dodatkowa uwaga jest nader istotna, pozwala bowiem zrozumieć
źródło podobnego zjawiska w krajach, które odeszły od burżuazyjnego systemu społecznego.

Ciąże poza małżeńskie
Pom ijając tragiczny epilog ciąży pozamałżeńskiej, jakim jest samo
bójstw o niedoszłej matki (tymi, dziś już raczej rzadkimi przypadkami
zajm uje się węgierski dem ograf K apotsy), ciąże takie kończą się:
bądź poronieniem (z reguły sztucznym), bądź urodzeniem pozamałżeńskim, bądź wreszcie zawarciem przez partnerów związku małżeń
skiego i przyjściem dziecka na świat już w małżeństwie.

42 K . F ord, M. Zelnick, J. F . K antner, Sexual Behaviour and Contraception
Use Am ong Socioeconomic Groups o f Young W omen in the United States, „Journal
o f B iosocial Science” 1981, n r 1.
4 3 A. Cliarczew, Brak i siemja w SSSR , w yd. I , M oskw a 1964, s. 200.
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Rozwiązanie wymienione na ostatnim miejscu można b y określić
• ko happy end” , ale nie zawsze tak jest. W tej kategorii małżeństw
tr,., część stanowią takie, które — jak to się mówi — zostały
r nniszonc. Niewielka z nich bywa pociecha: już po krótkim pożyciu
rozpadają się. Notowane są i takie przypadki, że ..pan m łody” po
dokonan ej uroczystości zaślubin już w urzędzie stanu cywilnego
• o z s t a je się z dopiero co poślubioną żoną, by po jakimś
możliwie
krótkim czasie zobaczyć ją ponownie w sądzie na sprawie rozwodowej.
We Francji ciąża panien w wieku 15— 29 lat kończy się naj
częściej sztucznym poronieniem. Spośród panien w wieku 17— 20
lat jedna trzecia wychodzi za mąż za swego partnera przed urodzeniem
dziecka, 40 % usuwa ciążę, a 20 % zgłasza w urzędzie stanu cywilnego
urodzenie dziecka pozamałżeńskiego. Najczęstszym epilogiem ciąży
p o z a małżeńskiej jest więc abort.
W ZSR R podobne badanie przeprowadził na terenie miasta Perm
51. Tolc. Pomijam wyniki tego badania, ponieważ dotyczą one tylko
jednego roku (1966) i do tego mają czysto lokalny charakter.
Podobne badania przydałyby się w Polsce, chociażby dla ostrze
żenia młodych dziewcząt przed konsekwencjami „sw obod y” seksual
nej, które tak często są dramatyczne.
Urodzenia w małżeństwie z ciąż przedślubnych
Zawieranie związku małżeńskiego po zajściu partnerki w ciążę to —
według świadectwa historyków stosunków rodzinnych — stary,
w wielu krajach europejskich z dawna praktykowany obyczaj. R ol
nik, nim wziął ślub, chciał mieć pewność, że ożenek zapewni mu p o
tomstwo nieodzowne do utrzymania i rozwoju posiadanego gospo
darstwa. Poważny badacz niemiecki okresu przedhitlerowskiego
A. Grothjan informował44, że w Saksonii w 1908 r. na 100 pierwszych
urodzeń w małżeństwie z poczęć przedślubnych pochodziło:
rolnicy .....................................................

67,8

pracownicy handlu i kom unikacji . .
robotnicy .................................................
służba d o m o w a ......................................
urzędnicy zatrudnieni w przemyśle .

67,3
67,3
52,4
50,7

A. G rothjan, Higiena ludzkiego rozrodu, W arszaw a 1930.
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Z powyższych danych profesor Grothjan wyciągał słuszny]
wniosek, że ślub z kobietą będącą w ciąży był wówczas zjawiskie^l
w niektórych kręgach społecznych bez mała powszechnym.
Urodzeń w małżeństwie z ciąż przedślubnych jest i dziś spor0 |
ale nie tak dużo jak na początku stulecia. Jest to zresztą zrozumiałe ]
rolnicy już nie stanowią, jak dawniej, przytłaczającej większości ln(M
ności — przeciwnie, stali się mniejszością. Istotny jest również fakt ]
iż pojawiły się środki antykoncepcyjne, które zabezpieczają obcują^I
ze sobą pary przed nie chcianą, czyli nie zaplanowaną ciążą.
Istnieją różne, m etody badania częstości urodzeń małżeńskich]
z ciąż przedślubnych: jedni badacze określają odsetek takich ciąż
na podstawie relacji urodzeń, jakie nastąpiły w ciągu pierwszych]
siedmiu miesięcy od daty ślubu, do ogólnej liczby urodzeń pierwszych
w małżeństwie; inni zestawiają urodzenia z ciąż przedślubnych
z ogólną liczbą kobiet stających w danym czasie na ślubnym kobiercu.
Dla szeregu krajów europejskich dysponujem y danymi obliczonymi
tą drugą m etodą:
Irlandia (1 9 5 8 ).............
Holandia (1 9 0 8 )...........
Anglia i Walia (1973) .
Belgia (1970) ...............
Austria (1970) .............
W ęgry (1972— 1977) . .
Francja (1970) .............
Szwecja (1970) .............

12
16
17
19
21
21
25
25

Polska (1975) ...............
Szwajcaria (1970) . . . .
ZSR R (1966) ...............
Dania (1 9 7 7 ).................
R F N (1970) .................
Czechosłowacja (1970) .
Finlandia (1975) ........

-61
29
29]
33
37
38
39

Przytoczone dane pochodzą z różnych źródeł i — co ważniejsze —
z różnycli lat, a to sprawia, że nie bardzo można polegać na uszere
gowaniu krajów, z jakim tu mamy do czynienia. Za dostatecznie
wiarygodny można natomiast uznać wynikający z tego zestawieni»]
fakt, że rozpiętość interesujących nas wskaźników zamyka się w gw
nicach — powiedzm y — od 10 do 40% . Tylko w yjątkow o można
oczekiwać odchyleń czy t o in minus, czy in plus.
Operując innym, przez siebie zebranym materiałem statystyc*
nym, dem ograf radziecki L. Darski ustalił maksima niewiele odbiĄj
gające od wyżej podanych. Podczas gdy w naszym zestawieniu na]
wyższy udział kobiet w ciąży wśród stających na ślubnym kobier<V
,,panien m łodych” wynosi 39% , to u kolegi Darskiego maksim1111
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su międzywojennego wynosi 43,1 (wskaźnik angielski z lat
z ()- ' 1929 ), a z okresu powojennego — 42,2% (Słowenia, bez bliżokreślenia roku, z jakiego liczba ta pochodzi)45.
g 7 i ! : O i l n o t ujmy jeszcze, że w analizowanym zestawieniu Polska zaj• m iejsce dokładnie środkowe. U nas co czwarta ,,panna m łoda”
*kicha marsza weselnego będąc w ciąży.
S Sprawdźmy następnie, jak się kształtuje dynamika częstości
áhjbów zawieranych przez kobiety w ciąży.
S Obraz zmian jest w tym przypadku niejednoznaczny: z jednej
trony mamy przykłady wzrostu, z drugiej —- spadku tych częstości.
Oto kilka przykładów.
We Francji w okresie od 1950 do 1972 r. interesujący nas wskaźnik
rósł z 17,1 do 23,8% , a następnie zaczął spadać i w 1978 r. w y 
nosił już tylko 17.9%. Francuscy demografowie tłumaczą ów spadek
pojawieniem się nowych, bardziej niezawodnych środków antykon
cepcyjnych46.
Zniżkową tendencję ciąż przedślubnych zanotowano w Szwecji:
odsetek „panien m łodych” w ciąży obniżył się z 3 5% w 1955 r. do
25 "o w 1970 r.47 Jest to jednak — jak wolno sądzić — spadek pozorny :
w tym samym czasie wzrosła częstość urodzeń pozamałżeńskich,
a jedno i drugie zjawisko wynika prawdopodobnie z szerzącej się
w tym kraju kohabitacji — dawne urodzenia małżeńskie z ciąż przed
ślubnych zamieniły się w urodzenia pozamalżeńskie.
Na Węgrzech częstość ciąż przedślubnych zwiększyła się: om a
wiany wskaźnik, który w 19G1 r. wynosił 10,5%, wzrósł w pięcioleciu
1972— 1976 do 21,4% , a więc w dwójnasób48. B yć może — jest to
tylko moje domniemanie — należy powiązać to zjawisko z m niej
szym rozpowszechnieniem antykoncepcji i z wzrastającą niechęcią
do zabiegu przerywania ciąży.
45 L. Barski, Tablicy bracznosti żenszczin SSSR, w : Izuczenije trosproizwvdstwa
natitlenija, red. A . W olk ow , Moskwa 1968, s. 85— 86.
46 Por. Cli. B layo, Fécondité des mariages de 1946 à
„P op u la tion ” 1968,
nr 4; F. Prioux, L es conceptions prénuptiales selon l'âge de la mère en France depuis
1965, „P opu la tion ”

1976, nr 3.
41 F . Prioux-M archai, L e mariage en Suhle depuis 1950, „P op u la tion ”
nr 4— 5,

1974,

48 A . Meszaros, I. M onigl, Births Out o f Wedlock and Their Interdependence
u’n,t Various Demographic Factors, „D em og ra fia ” 1982, nr 2— 3.
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Odnotujm y wreszcie uwagę szwajcarskiego autora, że w Sz\vaj
carii ciąża przedślubna odgrywa dziś znaczną rolę jako czynnik f0r
mowania się małżeństwa49.
Powszechnie znany jest fakt nietrwałości małżeństw uformo\ya
nych pod naciskiem zajścia partnerki w ciążę i odm owy (lub rue
możności) jej usunięcia. R obert O. Blood informuje, że w święty
doświadczeń amerykańskich małżeństwa uwarunkowane ciążą prze(j,
ślubną rozpadają się dwa razy częściej niż małżeństwa ogółem5»
Czynny w USA socjolog rodziny Duńczyk H. T. Christensen i wspój
autorka Hanna H. Meissner wykazali, że ta kategoria małżeństw
wyróżnia się ponadto najszybszym rozpadem51.
D o podobnych wniosków doszły polskie badaczki, autorki wnikli
wej statystycznej analizy rozwodów w naszym kraju, Henryka Bo
gacka i Alina Sobieszak. Stwierdzają one fakt bardzo częstego roz
padania się małżeństw — jak je określają — przymusowych, czyli
sprowokowanych przez ciążę przedślubną, przy czym rozpad małżeń
stwa następuje niemal u samego progu wspólnego pożycia. W ymie
nione autorki skłonne są zaliczyć te przypadki do ważniejszych przy
czyn notowanego ostatnio w Polsce znacznego wzrostu liczby roz
w odów 52.
Sprawa jest jasna: zobligowanie partnera do małżeństwa przez
postawienie go w obec faktu dokonanego, jakim jest ciąża (i to nie
jednokrotnie już zaawansowana), to często tylko pozorny sukces;
jeszcze nie przebrzmiały echa marsza weselnego, a już 'wypada słuchać
bolesnego wyroku sądu orzekającego rozwód. Prawda ta powinna
dotrzeć do świadomości młodych, życiowo niedoświadczonych dziew
cząt .

49 J .

M enthonnex,

Conceptions prénuptiales des Suissesses,

Zeitschrift für Volksw irtschaft und Statistik”

„ S c h w e iz e r is c h e

1980, nr 4.

50 R . O. B lood , M arriage, N ow y Jork 1964, s. 134.
51 H . T . Christensen, H . H . Meissner, Studies in Ghildspacing : I I I . Premaritd
Pregnancy as a Factor in Divorce, „A m erica n S ociological R ev iew ” 1953, nr 18 (cyfc
za : R . O. B lood , jw .).
52 H . B ogacka, A . Sobieszak, Rozwody w Polsce w latach 1950— 1074 w iiviefa
badań statystycznych, w : Wybrane zagadnienia, patologii rodziny, red. M. Jarosz, W®1'
szawa 1976.
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(.rodw.nia pozamałżeńskie
i badacze wyrażają pogląd, że występujące w dużej liczbie
pozamałżeńskie są przejawem dezorganizacji stosunków
U d z in n v °h . Trudno temu zaprzeczyć: w interesie społeczeństwa,
r j j j c ó w i samych dzieci jest to, by przychodziły one na świat i wyodzenia

r h o w y wały

U r o d z e n ia

się

W

rodzinie.

pozamałżeńskie w krajach europejskich

Materiał statystyczny, zebrany przez Europejską Kom isję Gospo
darczą ONZ, pozwala nam zobrazować rozmiary zjawiska urodzeń
pozam ałżeńskich w 27 krajach naszego kontynentu. Materiał ten
jednak jest niekom pletny: nie znajdujem y w nim bowiem danych
dla Albanii, Rumunii i dla ZSR R .
Z materiałów Europejskiej K om isji Gospodarczej wynotowałem
następujące wielkości urodzeń pozamałżeńskich z lat kończących
na 0 i na 5 (na 100 urodzeń żywych w o g óle):
K raje

Austria
Belgia
Bułgaria
Czechosłowacja
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Jugosławia
Luksemburg
Malta
Norwegia
NRT)
Polska

1950

795,5

urn

1965

1970

18,3
2,6
2,0
6,0

14,4

13,0

2,1
6,4
5,3
6,6
4,2
6,4
1,5
4,2
1,2
2,0
27,1
7,7
2,8
1,0
3,4
13,0
4,7

2,1
8,0
4,8
7,8
4,0
6,1
1,2
2,3
1,3
1,6
25,3
8,7
3,2
0,7
3,7
11,6
4,5

11,2
2,4
9,4
5,1
9,5
4,6
5,9

12,8
2,7
9,6
5,8
11,0
5,8
6,8

1,1
1,7
1,8
2,2
26,9
8,3
3,7
1,0
4,6
9,8
4,5

1,1
1,4
2,1
2,7

7,4
5,2
7,0
3,1
5,2
1,5
2,5
27,9
6,6
3,4
4,1
J2,8

8,5
4,0
1,5
6,9
13,3
5,0

Portugalia
RFN
Szwajcaria
Szwecja
W ęgry
Wielka Brytania
Anglia i Walia
Szkocja
Irlandia Pin.
W łochy

11,8
9,7
3,8
9,8
8.5

11,0
7,9
3.6
9,9
7,0

10,0
6,3
3,8
11,3
5,5

8,3
9,8
3,9
13,8
5,2

5,1
5,2
3,4
3,4

4,7
4,3
2,4
3.1

5,4
4,4
2,5
2,4

7,7
5,8
2.9
2,0

~.2
5,5
3.8
1S.4
a.4

1
1
I
1
I

«,3
7,7 I
3,8
2,2 ]

Kom entując te dane, demografowie Europejskiej Kom isji Gos-1
podarczej ONZ zwracają uwagę na następujące fakty:
— udział urodzeń pozamałżeńskich w ogólnej liczbie urodzeń I
wykazuje znaczne różnice w czasie i przestrzeni: w Islandii wynosili
on przeszło jedną czwartą; w kierunku takiego stanu rzeczy podąża I
Szwecja; w granicach od 10 do 15% oscyluje ów udział w Austrii I
i w N R I): poniżej 2 % wynosi w Holandii, a ledwo przekraczają tę 1
wielkość Belgia, Irlandia i Grecja;
— jest ogólną regułą, że najwyższy udział urodzeń pozainałżeń-1
skich spot yka się w środkowej i północnej Europie, najniższy zaś i
w krajach południowej E uropy; kraje katolickie charakteryzują się I
niską stopą urodzeń pozamałżeńskich.
Uzupełnię ów komentarz uwagą, że najniższym udziałem urodzeń!
pozamałżeńskich wyróżnia się Malta, a współzawodniczy z nią pódl
tym względem Grecja.
Godny uwagi jest problem dynamiki urodzeń pozamałżeńskich: I
nie jest z góry jasne, jaka w tej dziedzinie panuje tendencja — zniż-1
kowa czy zwyżkowa. Rzecz tę nietrudno wyjaśnić, porównując!
wielkości z kolejnych lat figurujących w naszym zestawieniu (liczba!
k rajów ):
Porównanie lat

1955
1960
1965
1970

z
z
z
z

1950
1955
1960
1965

Spadek

Wzrost

21
15
9
4

4
]1
17
21

zmiany
—

i
i
i

danych
2

' —
—
1
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llM aniy tu wyraźny obraz zmiany, jaka nastąpiła w dynamice
odzeń pozamałżeńskich: podczas gdy w dziesięcioleciu 1950—
g óro w a ły liczebnie kraje o malejącym udziale tych urodzeń,
następnej dekadzie (1960 — 1970) rosła liczba krajów o udziale
° aStający nl ■ Tendencja zniżkowa stopniowo wygasa, a jej miejsce
' •jjjyje tendencja zwyżkowa. Nie trzeba wyjaśniać, iż chodzi tu
‘ „ ) -w isk o społecznie niekorzystne.
^ co przyniosły lata siedemdziesiąte? Odpowiedź na to pytanie
dadzą nam dane z lat 1978— 1979, którym i dysponujem y dla czter
nastu krajów europejskich. Na 100 urodzeń żywych przypadało
<v tym czasie urodzeń pozamałżeńskich:
Hiszpania . .................
Bułgaria . .................
Holandia . . .................
.................

2,1
3.4
3,5
3,8

Szwajcaria . .................
.................
Węgry ........ .................

4,1
4,9
6,7

R FN ....................... .
F r a n c ja ...................
Wielka Brytania . .
Norwegia ...........
Austria ................... .
Dania .....................
S z w e c ja ................... .

7,1
10,3
10,6
11.9
16,3
30.7
37,5

Pow tórzymy tli zabieg dokonany już w cześniej: dane z lat 1978—
1979 porównamy z danymi z roku 1970. Z konfrontacji tej wynika,
że na 14 krajów objętych analizą porównawczą tylko w jednym,
mianowicie w Bułgarii, nastąpił spadek udziału urodzeń pozamałżeń
skich — w pozostałych krajach udział tych urodzeń wzrósł. W Polsce
wspomniany udział urodzeń pozamałżeńskich pozostaje niemal na
niezmiennym poziomie. Poprzednio już stwierdzone niekorzystne
zjawisko zyskuje w dalszym ciągu na sile.
Czemu przypisać ów zwrot w dynamice urodzeń pozamałżeńskiciii Co sprzyjało ich obniżaniu się.w latach pięćdziesiątych, a co
działa na rzecz ich wzrostu w następnych dekadach ? W ychowani
vv marksistowskiej szkole myślenia, przyzwyczailiśmy się szukać
czynników sprawczych w sferze stosunków ekonomicznych. Pola
tej kategorii czynników jest bezspornie bardzo ważna, ale w pewnych
sytuacjach można się domyślać istotnego wpływu czynników poza
ekonomicznych. Sądzę, że zniżkowa tendencja urodzeń pozaniałżeńs ich w latach pięćdziesiątych była w znacznej mierze dziełem od 
dania, się od minionej zawieruchy wojennej oraz pojawienia się
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nowych, bardziej skutecznych środków antykoncepcyjnych, ’Sfąj
miast późniejszy wzrost tych urodzeń związałbym głównie z s z c r ^
się „rewolucją seksualną” oraz z rozwojem kohabitacji.
Urodzenia pozamatżeńskie w USA

W edług tezy Konrada Lorenza53, którą na razie tylko sygnalizuj
nękające współczesną Europę patologie społeczne pochodzą z
portu” : napływają one do Europy z Ameryki. Teza ta — jeśli je^
choćby tylko w części słuszna — wymaga ustawicznej konfr0(1.
tacji danych charakteryzujących „now y kontekst małżeństwa”
w Europie z danymi obrazującymi odpowiedni stan rzeczy na drugiej
półkuli. Uczynim y to teraz w odniesieniu do urodzeń poza małżeń
skich .
Co m ożemy powiedzieć na temat tej kategorii urodzeń w USA?
Na największej i najważniejszej z dotychczasowych konferencji
naukowych, poświęconych problematyce optymalizacji struktur i pro-1
cesów demograficznych — która obradowała w 1969 r. w Bostonie —1
sprawę urodzeń pozamałżeńskich w USA poruszył w swym referacie
amerykański uczony z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Frań-1
cisco, Philip R . Lee. Referent podał, że w USA nastąpił niepokojąco!
duży i społecznie niezdrowy wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich:]
w 1940 r. było ich 85,0 tys., a w 1965 r. — już 291,2 ty s.5ł
D o informacji tej dodam własny komentarz. Z absolutnej liczby
urodzeń pozamałżeńskich można wywnioskować, że w 1965 r. na
100 urodzeń żywych przypadało w USA nieco ponad 8 pozamałżeń
skich. Jest to — rzec można — udział dosyć wysoki, ale bynajmniej
nie rewelacyjny: wiemy przecież, że w połowie lat sześćdziesiątych
w niejednym kraju europejskim odpowiedni udział był w yższy. Słusz
nie natomiast profesor Lee kładł nacisk na niebezpiecznie zarysowu
jącą się dynamikę omawianego zjawiska: trzykrotny w zrost liczby
urodzeń pozamałżeńskich w ciągu ćwierćwiecza — to j uż o b ja w j
nasilającej się patologii. Położyłbym ją na karb szerzącej się w USA
swobody seksualnej.
53 K . Lorenz, D ie acht Totsunden der zivilisierten M enschhelt, M onachium 197ó*
54 P. R. Lee, Health Services and Optimum Level o f Population, B oston 1909»
referat.
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„ozamalżońskic w ZSRR

\jro&ier'
macie o częstości urodzeń pozamałżeńskich w Z S R R są nader
p
w analizowanych dotąd zestawieniach Kraj Rad nie figuS ał T y m cenniejsza jest wiadomość podana przez radzieckiego
r adacza O- Łarmina55, że udział urodzeń pozamałżeńskich kształtuje
• -w Z S R R na poziomie 11— 12% ogólnej liczby urodzeń. Istotne
czenie ma uwaga A. Charczewa i M. Maćkowskiego, że podana
ielkość dotyczy urodzeń pozamałżeńskich w znaczeniu prawnym56.
Pewna i chyba niemała część tych urodzeń przypada na związki
n ieform aln e, które zapewniają dziecku normalne warunki wychowania
pid opieką obojga rodziców.
vie jedyny to zresztą czynni!; utrudniający ocenę stosunkowo w y
s o k ich współczynników radzieckich. Miarodajny interpretator tych
stosunków profesor Anatolij Charczew zwraca uwagę na szczególiue
trudną sytuację w Z SR R na skutek daleko idącego zwichnięcia li
czebnej równowagi płci w wyniku obu wojen światowych. Wyginięcie
wielkiej liczby mężczyzn wywołało dezorganizację rodziny, a w kon
sekwencji podważyło postawę moralną w sferze płci.
Po drugiej wojnie światowej zwichnięcie równowagi pici było
w ZSR R jeszcze większe niż to, jakie zostało w spadku po pierwszej
wojnie światowej. Dziś już nieżyjący demograf radziecki M. Kurman
ustalił, że w 1970 r. deficyt kandydatów do małżeństwa wynosił
w gronie mężczyzn 11,1 min57. Nietrudno się domyślić, jak duże
zakłócenia w stosunkach małżeńsko-rodzinnych musiała wywołać
sytuacja, kiedy dla ponad 11 min niezamężnych kobiet zabrakło
partnerów do legalnego małżeństwa.
Urodzenia pozama!żeńskie w Polsce

Polska należy do krajów o relatywnie niewysokiej częstości urodzeń
Pozamałżeńskich. Konstatacja ta jest słuszna nie tylko w porów 
naniu z licznymi krajami Europy Zachodniej; również wśród euroP^skich krajów socjalistycznycli Polska wyróżnia się jedną z najj
1978
to

5 O- karmin, Mietodołogiczeskije problemy izuczenija narodonasielenija, Moskwa
^ Charczew, M. Maćkowski, Sowriemiennaja siemja ■
i jejo problemy, Moskwa
^ ' Kurman, Aktualnyje woprosy diemografii. Diemograficzeskije processy
10 podewojennyj pieriod, Moskwa 1976.
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niższych wielkości dotyczących udziału urodzeń poza małżeńskiej
P rzyjrzyjm y się odpowiednim wskaźnikom uwzględniającym faj j
istnienia w naszym kraju znacznego odłamu ludności wiejskiej (lic^ j
urodzeń pozamałżeńskich na 100 urodzeń żywych ogółem ):
Ogółem

Lata

4,5
i 4,5
5,0
4,7
4,7

1960
1965
1970
1975
1980

Miasta

Wieś

5,2
5,0
5,7
5,2
5,2

3,9
3,8
4,4
4,3
4,2

Poziom wskaźników dla wsi jest niższy od poziomu analogicznych
wskaźników dotyczących miast. Jednakże na wsi występuje tendencja
do wzrostu częstości urodzeń pozamałżeńskich, podczas gdy w m ias.
frach poziom odpowiednich wskaźników jest raczej stabilny. N ic bez
racji mówi się o „urbanizacji wsi’ ;, choć wciąż jeszcze jest- daleko do
tego, b y można mówić o całkowitym wygaśnięciu różnic demograficz
nych między miastem a wsią.
Jakkolwiek jest regułą, i to stale powtarzającą się, że więcej dzieci
pozamałżeńskich rodzi się w mieście niż na wsi, to jednak w materiale
uszczegółowionym — a takim są dane dla poszczególnych województ^
— reguła ta nie zawsze się potwierdza.
Zróżnicowanie wskaźników w przekroju terytorialnym jesi
znaczne. Oto, jak się kształtowały najwyższe wojewódzkie wskaźniki
dotyczące udziału urodzeń pozamałżeńskich w 1980 r . :
Ogółem

W oj.
W oj.
W oj.
W oj.

jeleniogórskie . . . .
koszalińskie ........
wałbrzyskie ........
szczecińskie ........
słupskie
..........

W ieś

Miasta

W oj.
W oj.
W oj.
W oj.
W oj.
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jeleniogórskie ..
wałbrzyskie . . .
koszalińskie . . .
szczecińskie . . .
zielonogórskie . .

8,6
8,4
7,9
7,1
7,0

9,2
8,4
7,4
7,0
6,9

W oj.
W oj.
W o j.
W oj.
W oj.

koszalińskie . . •
jeleniogórskie . .
szczecińskie . . .
e lb lą sk ie ..........
olsztyńskie . . . .

9.«
7,5]
7.3
7.3

liście maksimów znalazło się ogółem 8 województw. W szystwojewództwa są położone na Ziemiach Zachodnich i P ółnocnych.
k‘c e 11inijmy,
wspólną cechą demograficzną tych ziem jest
acyjny rodowód ich ludności. I w tym właśnie należy szukać
’ . pienia występujących tu stosunkowo wysokich, dla całości
° 1 ki nietypowych, wskaźników urodzeń pozamałżeńskich.
powróćmy do zasygnalizowanej już kwestii wyjątkowych przyJków większej częstości urodzeń pozamałżeńskich po stronie wsi.

\Y 1980 r. sytuacja taka miała miejsce w sześciu województwach:
Miasta

Województwa

Wieś

6,2
6,6

Elbląskie
Gorzowskie
Koszalińskie

7,3
6,9
9,6
7,3
6,1
7,5

7A
5,6
5,8
7,0

Olsztyńskie
Suwalskie
Szczecińskie

Rzuca się w oczy to, że większa po stronie wsi częstość urodzeń
pozamałżeńskich ma miejsce w tych województwach, które są za
mieszkane w całości lub w znacznej części przez ludność o rodowodzie
imigracyjnym. O obliczu demograficznym tych obszarów dzisiaj
stanowią już nowe, tu urodzone pokolenia, a jednak ów rodowód
w dalszym ciągu wywiera swój specyficzny wpływ.
Wypada odnotować i te fakty,' które relatywnie trzeba ocenić
jako korzystne — mam na myśli przypadki stosunkowo niewysokiego
poziomu wskaźnika urodzeń pozamałżeńskich. Oto województwa
legitymujące się takimi właśnie wskaźnikami:
Ogółem

W oj.
W oj.
W oj.
W oj.
W oj.

rzeszowskie .......
łom żyń sk ie
siedleckie .........
skierniewickie. . . .
ta rn ow sk ie

2,9
3,0
3,1
3,1
3,1
111

Wieś

Miasta
W oj
W oj
W oj
W oj
W oj

rzeszowskie . . .
kieleckie ........
krośnieńskie ..
tarnowskie . . .
siedleckie ........
skierniewickie ..

3,2
3,5
3,6
3,7
3,9
3,9

W oj.
W o j.
W oj.
W oj.
W oj.
W oj.

łomżyńskie . ..
siedleckie .
skierniewickie
lu b e ls k ie ........
rzeszowskie . .
tarnowskie . . .

Socjologowie zwracają uwagę na rolę. jaką w życiu polskiej
wsi odgrywa więź sąsiedzka. Słusznie podkreśla J. Ziółkowski58,
w takich kwestiach, jak formowanie się rodzin i rozkład małżeństwa
więź sąsiedzka spełnia niejako funkcję kontroli społecznej. W tej
konstatacji mieści się również wyjaśnienie jednej z głównych przyczyni
niższej na wsi częstości urodzeń pozamałżeńskich. Pozwala to takd
zrozumieć, dlaczego w stosunkach wiejskich, uformowanych przez I
imigrację ludzi pochodzących z różnych stron, częstość urodzeń pozamałżeńskich jest znacznie większa.
W jednej z moich wcześniejszych prac59 odnotowałem, że wo
jewództwo rzeszowskie dobrze się zapisało w annałach polskiej de-1
mografii jako teren o najmniejszej częstości rozpadu małżeństw.
Teraz spotykam y to samo województwo w roli reprezentanta naj
mniejszej częstości urodzeń pozamałżeńskich. Można b y powiedzieć,
że tak jedno, jak i drugie zjawisko pozostaje w organicznym związku!
z rolniczym charakterem Rzeszowszczyzny (jest ona jednym z naj
słabiej zurbanizowanych województw na terenie kraju). Byłoby
to jednak objaśnienie tylko w części słuszne: wspomniane korzystne
cechy demograficzne tego regionu nie byłyby możliwe bez odpowied
niego podłoża moralnego, które można określić jako genius loci,
a którym jest wysokie poczucie odpowiedzialności ludności miejscowej,
tak miejskiej jak i wiejskiej, w sprawach dotyczących życia przed
małżeńskiego i małżeńskiego. To samo — rzecz jasna — powiem
o wszystkich innych twórcach moralnie zdrowej panoramy demo
graficznej.
I jeszcze inform acja o częstości urodzeń pozamałżeńskich w mias
tach liczących 100 tys. mieszkańców i więcej. Przeciętny w sk a ż m*j

58 J . Ziółkow ski, Socjologia miasta, W arszaw a 1964.
59 E . R osset, Oblicze demograficzne Polski Ludowej, W arszaw a 1965, s.
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•grupy miast wynosił w 1982 r. 5,6% . A oto miasta, w których
,lli‘ lfL h urodzeń n ajw ięcej:
jest VJ
o o/
Szczecin ................................................ /o

pielona G ó r a ..........................., 8,4%
8,2%
Wałbrzych .............................
Tuż za nimi idą dwa miasta o wskaźniku siedm ioprocentowym :
Wrocław — 7,5 % i Opole
7,0% .
.Można im przeciwstawić grupę miast o stosunkowo niewysokiej
c z ę s t o ś c i urodzeń poza małżeńskich. W 1982 r. do grupy tej należały:
Tychy (-’ ,8% ), W odzisław (3,3% ), Dąbrowa Górnicza (3.6% ), Często
chowa (3,8% ) i Sosnowiec (3,9% ).
Nie bez myśli przewodniej wyeksponowałem stosunki najgorsze
i najlepsze: pierwszym należy przeciwdziałać, drugie — stawiać za
przykład jako realnie osiągalne.
Etiologia urodzeń pozamałżeńskieh
Nie sposób wymienić tych przeróżnych sytuacji, które sprawiają,
że rezultatem kontaktu pozainałżeńskiego staje się urodzenie dziecka
przez niezamężną kobietę. Odnotuję więc tylko te. które interesują
badaczy.
Jurij Korolow wskazuje, że ciąże pozamałżeńskie są udziałem
głównie kobiet m łodych: jako typow y wymienia autor wiek od 18
do 23 lat. „Urodzenie dziecka poza małżeństwem — pisze K orolow

- stwarza trudności natury materialnej i moralnej. Mimo to część
kobiet decyduje się na urodzenie dziecka pozamałżeńskiego. Główmy
motyw — to brak perspektyw na zamążpójście oraz praktyczna

niemożność zawarcia małżeństwa z ojcem dziecka (mężczyzna żonaty ) 5 ts- 99— 1001. Według Anatolija Charczewa, często m atu miejsce
aka sytuacja, że ojciec dziecka odmówił poślubienia matki mimo
■Przedniej obietnicy ożenku lub też kobieta z obawy przed bez^
ością nie decyduje się na poddanie zabiegowi przerwania ciąży'
I». 206— 207],
Węgier i innych krajów jest sygnalizowane nowe zjawisko:
oz"iedzione kobiety bezdzietne, będąc u progu ostatniej fazy wieku
°2rodczego. decydują się na dziecko pozamałżeńskie, b y wr ten
stworzyć sobie namiastkę rodziny. Częste też stają się przy113

j an Szczepański wypowiada następujące uwagi na ten tem at:
ry społeczeństwie współczesnym coraz większej wagi nabierają
” flikty między rodzicami i dziećmi [...] przyczyny i źródła tych
konfliktów i napięć tkwią w wewnętrznym życiu rodziny [...] N aj
gęściej wynikają one z różnic cywilizacyjnych i różnic wzorów
kulturowych. Dzieci żyją i wychowują się zawsze w cywilizacji zmie
nionej w stosunku do tej, w której wychowali się i wyrośli rodzice.
\ a tle tych różnic cywilizacyjnych, w których wzrasta młode poko
rnie, wartości przekazywane przez rodziców, ich obyczaje i zalecane
wzory zachowań w ydają się m łodym przestarzałe i dziwne. Młodzi
lepiej i inaczej rozumieją swoją epokę. Stąd konflikty między rodzi
cami i dziećmi są znacznie trudniejsze do rozwiązania niż między mał
żonkami ' 1.

padki, że zniechęcona do małżeństwa kobieta oświadcza swemu p4rJ
nerow i: dziecko — tak, małżeństwo — nie.
Różne są warunki i przyczyny decydujące o wydaniu na śwW
dziecka poza małżeństwem, ale jedna rzecz jest większości tyc.j.
urodzeń wspólna: niemal zawsze kryje się na nimi jakiś dramat żv.
ciowy.
Urodzenia pozamałżeńskie w miastach i na wsi
Już przy rozpatrywaniu polskich danych statystycznych zetknę,
liśmy się z faktem, że urodzeń pozamałżeńskich jest z reguły więcej
w miastach niż na wsi.
Podobne informacje nadchodzą z innych krajów europejskich
W świetle statystyki holenderskiej z lat pięćdziesiątych najmniej
urodzeń pozamałżeńskich spotyka się w gminach wiejskich o charak
terze zdecydowanie rolniczym, nieco więcej w gminach wiejskich
uprzemysłowionych. Dalsze kolejne miejsca zajm ują: małe miasta,
średnie miasta, wielkie miasta60.
Badacze tego zagadnienia podnoszą decydujące w tym przypadku
znaczenie wpływu otoczenia na zachowanie się m łodzieży: pozosta
jąc pod bezpośrednią obserwacją rodziny, sąsiadów oraz autorytetów
wiejskich, młodzież wiejska unika sytuacji kłopotliwych, a do takicl
w stosunkach na wsi wciąż jeszcze należy urodzenie dziecka poi
małżeństwem. W mieście, zwłaszcza dużym, gdzie jeden drugiej
nie zna i nim się nie interesuje, ten hamulec nie działa, a jeśli działa,
to w nierównie słabszym stopniu.
Konflikty międzypokoleniowe w rodzinie
Liczne są przykłady wzorowych stosunków’ międzypokoleniowymi
w rodzinie i można powiedzieć, że szczęśliwe są rodziny, w którycł
panuje pełna harmonia między przedstawicielami różnych po kole®
Nie brak jednak i przykładów" odw rotnych: spotyka się rodzi#)
skłócone — więź uczuciowa jest w nich nader słaba, a nierzadko
kowieie wygasa. Co gorsza, z różnych stron dochodzą sygnały "l0j
wiące o mnożeniu się takich faktów. Co o tym sądzą socjologom,e'
60 J. G odefroy,

Illegitimacy in the Netherlands, w :

Conference N ew Y ork 1061, t. II , L on d yn 1963, s. 15.
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Z powyższej ekspertyzy — a wyszła ona spod pióra eksperta w y 
sokiej rangi — nietrudno wyczytać, iż również w zakresie stosunków^
międzypokoleniowych nastąpiły w rodzinie współczesnej daleko
idące i komplikujące rodzinną harmonię zmiany.
Rodziny bezdzietne
Bezdzietność bywa bądź uwarunkowana fizjologicznie, bądź też
dobrowolna. Istotne byłoby poznanie rozmiarów każdej z wymie
nionych kategorii bezdzietności. Jesteśmy tu jednak zdani raczej
na dane szacunkowe. W wielu krajach iiotow-ane są raz wyższe, raz
niższe wskaźniki bezdzietności małżeńskiej, a fluktuacje te w dużej
mierze zależą od nasilenia bezdzietności dobrowolnej. W niejednym
kraju opinia publiczna aprobuje taką bezdzietność. W edług danych
holenderskich: w 1959 r. aprobatę wyrażało 21.8% osób ankietowa
nych, w 1970 r. — 59,4% , w 1974 r. — 04,7 % 62.
Aprobata taka jest zazwyczaj godzeniem się z już istniejącą
rzeczywistością. W R F N — jak podaje Charlotte H óhn63 — w kohor61 t
•*

y} • Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, w yd. 3, W arszaw a 1972, s.
26-— 329

£2 r>
-^or. I>. J. Van de K aa, Recent Trends in Fertility in Western Europe, w : Demo°phic Patterns in Developed Societies, red. R . W . H io m s, L on d yn 1980.
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tach małżeństw zawartych w latach 1947, 1951 i 1956 udział z w i ą d ł
trwale bezdzietnych wynosił: 22,0— 23,9— 19,8%. W p ó ź n ie js z e j
kohortach udział ten obniżył się do 17— 18%. Również w Szwecja
pod koniec lat siedemdziesiątych małżeństwa bezdzietne stanowa
17% . W lepszym położeniu jest Francja, gdzie moda na bezdzietny
już wygasła i gdzie — jak informuje Gérard Calot — bezdzietny?
małżeńska tylko minimalnie przekracza poziom uwarunkowany ni6l
płodnością fizjologiczną65.

5. K o lia b ita c ja
Na Zachodzie wśród części młodzieży — i to niemałej — zdobywa
sobie popularność ideał wolnego pożycia małżeńskiego, nie obar
czonego jakimikolwiek formalnymi zobowiązaniami i nie podlegają.]
ce go jakiejkolwiek rejestracji (świeckiej czy kościelnej). Pożycie
takie nazywane jest kohabitaeją.
Uwagi wstępne
Nieformalne związki małżeńskie istniały zawsze. Jeżeli minio to sąI
one dziś zaliczane do „nowego kontekstu małżeńskiego” 66, to fakt I
ten ma swoje uzasadnienie w tym , że liczba takich związków w ostat l
nich czasach znacznie wzrosła i że
w odróżnieniu od dawniejszych!
czasów — ta forma współżycia pozyskuje w wielu krajach aprobat»
społeczną.
Obok szerzącej się kohabitacji jawnej istnieje jako zjawisko!
marginesowe koliabitacja ukryta: jej przykładem są małżeństwa
pozorne. Chodzi w tych przypadkach o związki pozamałżeńskld
uchodzące w opinii sąsiadów i znajomych za legalne. Nawet dzi®1
z takich małżeństw — zauważa prawnik angielski R . »S. W . Polla^|
— nie wiedzą, że pochodzą ze związków pozamałżeńskic h67.
6 4 E . H ofsten, Our Need for Children, „Skandinaviska Enskilda Baniken Quartefl
R eview ” 1979, nr 1— 2.
65 G. Calot, Les politiques démographiques étrangères, w : Le d éfi d<rm o ftr / ip h tf n
praca zbiorow a, Paryż 1979, s. 36.
66 P or. P . F esty, La nouveau contexte du mariage, jw .
67 K . S. W . Pollard, The Problem of D iv o r c e L on dyn 1958, s. 4.
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/»uważniy jeszcze, że kohabitacja jest charakterystyczną, ale
a l0niej nie jedyną cechą istniejącej rzeczywistości. Wskazuje
W ';
yf odniesieniu do m łodzieży zachodniej socjolog zachodniojecki H. Schelsky. Podkreśla on, że współczesna, znacznie osłapostawa moralna w sferze płci ustanawia lub przynajmniej
t leruje ogromną różnorodność poza małżeńskich stosunków seksualcjj. 0d trwalej kohabitacji, żywo przypominającej małżeństwo
niejednokrotnie nim się kończącej, poprzez różne przygodne związki,
^ do niezawodowej prostytucji obliczonej wyłącznie na korzyści
materialne68.
Genealogia kohabitacji
Kohabitacja

oznacza w istocie realizację hasła głoszonego swego

czasu przez anarchistów. Ideolog tego ruchu, rosyjski arystokrata,

książę Piotr Krapotkin (1842— 1921) odrzucał wszelkie form y przy
musu państwowego. W relacji Franciszka Adamskiego stanowisko
anarchistów w kwestii małżeństwa i rodziny przedstawiało się nastę
pująco : państwo może co najwyżej rejestrować wszelkie, dobrowolnie
i spontanicznie powstające związki; rodzina powinna by ć tworzona
w sposób całkowicie wolny, świadomy, bez jakiegokolwiek przymusu
ze strony państwa co do form jej powstania i rozwiązania; główną
podstawą związku małżeńskiego jest uczucie i ono właśnie wyznacza
czas trwania małżeństwa — odrzucenie woli państwa i jego p o
rządku prawnego przywraca ludzki i spontaniczny charakter mał
żeństwu i należną rangę rodzinie. Adamski podkreśla, że „taki tok
rozumowania prowadził konsekwentnie anarchistów do starań o le
galizację tak zwanych wolnych związków” . „Indywidualistyczny
charakter tych koncepcji — zauważa Franciszek Adamski — jest
az nadto oczyw isty: prowadzi do zupełnej likwidacji instytucji ro
dziny, opartej na trwałym, usankcjonowanym społecznie związku
małżeńskim’69.
literatura przedm iotu

W święcie zachodnim problem kohabitacji jest omawiany w licznych
Pracach wychodzących spod pióra socjologów, demografów, peda(9 ^ ®chelsky, Sexualität, H am burg 1953, s. 47.
i'- Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, jw ., s. 137.
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gogów itd. Mniejsze z natury rzeczy jest zainteresowanie tym pr .■
lemem w krajach, gdzie kohabitacja nie przybrała szerszych rozm-1
rów. Do tej kategorii krajów należy i Polska ze swoim niewys0jęjj
odsetkiem małżeństw nieformalnych (ich udział w ogólnej licxfyJ
związków małżeńskich szacuje się u nas na 1 do 2 procent)70
Kwestie terminologiczne
f

Termin „konkubinat” ma za sobą długą przeszłość; używano «J
już w starożytnym Rzym ie, czego ślady można odnaleźć w zacho.]
wanych pomnikach prawa rzymskiego. Termin ten jest i dziś w użyj
ciu. Tradycyjni ; posługują się nim prawnie,}', ale nie tylko oni. Dla
przykładu: w programie Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej
nt. „W spółczesna rodzina polska” , zorganizowanej przez Instytut
Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznani«
(Poznań, 27— 29 I X 1982 r.), znalazł się referat Andrzeja ZielonackiJ
go pt. K o n k u b i n a t j a k o f o r m a w s p ó łż y c ia r o d z in n eg o (n a przykładzie
F in la n d ii) . Tymczasem w socjologicznej i demograficznej literaturze
Zachodu z terminem „konkubinat” spotykam y się coraz rzadziej :|
jego miejsce zajął termin „kohabitacja” . Nasuwa się pytanie: czym
się te dwa terminy różnią? Na to pytanie odpowde nam egzegezá
terminologiczna.
Powołując się na znakomitego, dziś już nieżyjącego prawnika,
Seweryna Szera71, A . Zielonacki podaje, że przez konkubinat na
leży rozumieć „pożycie kobiety i mężczyzny, nie pozostających ze
sobą w związku małżeńskim” , przy czym „obejm uje ono zarówno
70 Problem em koh abitacji — w jed n y ch przypadkach bezpośrednio, w innych
ty lk o m arginesowo — zajm ow ali się u nas m . in. następu jący a u torzy : Mioczysia*
Michalik (M oralność na co dzień, W arszawa 1968), M ikołaj K ozakiew icz (O jíiiíoí»
prawie wszystko, W arszawa 1973), J ó ze f K ozielecki (Szczęście po szwedzku, Warszaw®
1974), Z bigniew Tyszka (Socjologia rodziny. W arszaw a 1979), D anu ta Markows**
(Rodzicielstwo ja k o wartość, „P rob lem y R o d z in y ” 1977, nr 2), W ojciech Cheehii’ 13®!
(Kohabitacja — nowa forma współżycia pary, „P rob lem y R o d z in y ” 1978, nr 1), RyszaKI
B ańkow ski (Bez papierka, „S łu żba Zdrow ia” 1979, n r 50), M ikołaj Łatuch (DeW
grafía społeczno-ekonomiczna, W arszaw a 1980), J ó z e f W itczak (Małżeństwo bez p a p i e ż
„P ro b lem y R o d z in y ” 1983, n r 1). Jest to oczyw iście pierwsza i niew ystarczająca pr¿w
skatalogowania dorobk u piśm iennictwa polskiego

w

zakresio problem u koh»bl

tacji.
7‘ S. Szer, Konkubinat, „S tu dia Cyw ilistyczne” 1969, t. X I I I — X I V .
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^ L jy w a n ie stałych stosunków seksualnych, jak i prowadzenie
UtrZ'laeg° gospodarstwa domowego, połączone ze wspólnym zamiesz
Mężczyzna i kobieta — dodaje Zielonacki — żyją więc
•fc m a ł ż e ń s t w o ” i częstokroć są przez osoby trzecie traktowani
¿ o

małżonkowie.
Istotna jest również podana przez autora informacja, że prawo

rriskie w pewnym okresie usankcjonowało konkubinat jako niższą
^ rB)ę małżeństwa z ograniczonymi skutkami, w szczególności w za
kresie praw spadkowych konkubiny i jej dzieci. Gdy jednak upos z e c h n i ł o się prawo kanoniczne, ,,Konkubinat nie tylko utracił
c h a r a k t e r instytucji prawnej, ale spotkał się z potępieniem i nie
jednokrotnie był traktowany jako przestępstwo” . Dziś — według
cytow anego autora — większość ustawodawstw nie zajmuje się kon
kubinatem : nie podlega on sankcjom karnym i jest traktowany przez
prawo jako osobista sprawa zainteresowanych osób, wolna od skutków
p r a w n y c h , jakie stwarza zawarcie małżeństwa72.
Przytoczę obecnie inne definicje konkubinatu. W Wielkiej en
cyklopedii 'powszechnej P W N czytam y: „K onkubinat (łac.), trwałe
pożycie dwojga osób płci odmiennej, które nie zawarły ze sobą związku
małżeńskiego; na ogół prawo nie zajmuje się konkubinatem, a jedynie
sytuacją dzieci zrodzonych w konkubinacie” 73. Inaczej termin ten
jest definiowany w słow'niku Władysława Kopalińskiego: „K on k u 
bina przesl. kochanka, nałożnica; kobieta żyjąca w konkubinacie,
związku nie zalegalizowanym, pozamalżeńskitn” 74. W ynika stąd,
że przestarzały termin „konkubina” znaczy dziś tyle, co „kochanka”
lub „nałożnica” , a zatem ma wydźwięk zdecydowanie pejoratywny.
„K ohabitacja” jest określeniem nowym. Najlepiej świadczy o tym
fakt, że terminu tego nie znajdujem y ani w encyklopedii PW N , ani
u Kopalińskiego. Jeśli chodzi o treść „kohabitacji” , to — formalnie
rzecz biorąc — niczym się ona nie różni od treści „konkubinatu” .
Po °óż w takim razie był ten now y termin?
12 A. Zielonacki, Konkubinat jako form a współżycia rodzinnego (na przykładzie
Finlandii), w: Prawne warunki ochrony poczęcia, macierzyństwa i rozwoju rodziny,
p °znań 1982.
73 Wielka encyklopedia powszechna P W N , t. 5, W arszawa 1965, h asło: Konku
binat.

4 W . K opaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, w yd. 12,
arszawa 1983, hasło: Konkubina.

Skłonny jestem doszukać się analogii z losem terminu ..uro
dzenie nieślubne” , który jako niehumanitarny został wyrugowany
ze słownictwa naukowego w krajach socjalistycznych. Jak już na to
zwróciłem uwagę, z informacji, które podałem za Zielonackim i K o
palińskim, wynika, że określenie „konkubina” było traktowane jako
piętno hańbiące kobietę. Dziś natomiast, kiedy wolne związki stały
się w wielu krajach zjawiskiem codziennym i — co ważniejsze —
nie wywołującym potępienia ze strony zliberalizowanej opinii pub
licznej, wypadło rozstać się z „konkubinatem ” i zastąpić go „kohabitacją” . Jeżeli interpretacja ta jest trafna, to należy zaakceptować
zmianę terminologii i tym samym wyrzec się starych pejoratywnych
określeń. Tak też postąpię w dalszych rozważaniach.
Znaczenie problemu

Póki kohabitacja występowała sporadycznie, mogli się nią nie zaj
mować badacze stosunków społecznych. Dziś, kiedy stała się ona zja
wiskiem zataczającym szerokie kręgi, nie można już jej nie widzieć.
Omawiając stosunki prawne, zwróciliśmy uwagę na fakt, że ustawo
dawstwo i orzecznictwo sądowe wkraczają w dziedzinę kohabitacji,
wbrew' zresztą jej założeniu, iż należy ona do sfery stosunków
czysto osobistych, wolnych od ingerencji tych czy innych organów
państwowych. Życie jest często mocniejsze od prawa — gtym razem
jednak rzecz się ma odw rotnie: prawo wkracza w sferę życia prywat
nego swych obywateli wbrew ich woli. Usprawiedliwieniem tej in
gerencji jest ciążąca na państwie odpowiedzialność za ład społeczny.
Z tym wiążą się kwestie wymagające badań i ocen. Przewodni
czący Zarządu Głównego Towarzystwa R ozw oju R odziny profesor
Bolesław Górnicki wymienia szereg, m ających duże znaczenie spo
łeczne, problemów związanych z istnieniem małżeństw nieformal
nych. Oto te problem y ujęte w formie pytań:
— Na ile kohabitacja mieści się we współczesnej obyczajowości?
— Czy dzieci zrodzone ze związków nieformalnych mają świa
domość, że wychowują się w rodzinie nietradycyjnej i jaka jest ich
reakcja emocjonalna?
— Jaki jest wśród kohabitantów procent rodzin autentycznych ?75
15 B. Górnicki, Doskonalenie działalności dla rozwoju i szczęścia rodziny, „Problemy
Rodziny” 1980, nr 1.
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W toku badań nad kohabitacją wyłonią się niewątpliwie dalsze
Przed przedstawicielami wielu gałęzi nauk społecznych
t w i e r a się nowe, obszerne i ważne pole badań.

pytania.

ftohabitacja a legalne małżeństwo
Niektórzy autorzy są zdania, że różnica między kohabitacją a le
galnym małżeństwem ma jedynie charakter form alny: jeśli te dwie
instytucje się różnią, to nie treścią, bo ta jest w obu przypadkach
taka sama, lecz formą. Można nie wątpić, iż uwaga ta jest w odnie
sieniu do wielu związków nieformalnych słuszna, ale żadną miarą
nie można tego uznać za regułę. Między dwiema formami związku
istnieją — o czym już mówiliśmy — poważne różnice merytoryczne,
przy czym chodzi głównie o położenie kobiet, które są w przytłaczają
cej większości narażone na to, że wcześniej czy później zostaną p o
rzucone. W małżeństwie legalnym ryzyko takie też istnieje, ale jest
nierównie mniejsze. Entuzjastki mody na wolne pożycie poniewczasie
przekonują się, co im ta moda niesie.
Duński demograf, profesor Uniwersytetu w Kopenhadze, Poul
C. Matthiessen wskazuje, że w jego ojczyźnie występują jednocześnie
dwa zjawiska: spadek liczby małżeństw oraz wzrost liczby związków
nieformalnych. W sumie — konstatuje Matthiessen — liczba związków
o charakterze stabilnym (formalnych i nieformalnych) nie tylko nie
spada, lecz wzrasta76. Pozwolę sobie zauważyć, iż słuszność tego
wniosku jest warunkowa: decydować o niej będzie pojmowanie „sta
bilności” związków — gdyby się okazało, że większość związków
nieformalnych rozpada się po dwóch— trzech latach, upadłaby teza
o ich stabilności.
Kwestię wzajemnego stosunku kohabitacji i legalnego małżeństwa
porusza cytowany już zachodnioniemiecki dem ograf Max Wingen.
Wprawdzie —- oświadcza on — kohabitacja, jak dotąd, w większości
Przypadków prowadzi do późniejszego legalnego małżeństwa, lecz
3uz dziś można stwierdzić, iż często stanowi ona alternatywę w sto
i k u do małżeństwa zawartego formalnie, i to nawet w przypadku
ç

76 P- C. Matthiessen, Typologies of Family Formation and D issolution and Recent
nges, Drawing Particular Attention to Minority, International Population Con«en ce, Manila 1981 (referat).

posiadania dzieci. Polityka rodzinna — oświadczył profesor Wingen
— musi się z tym faktem liczyć77.
Jerzy W itczak tak określa kohabitację: „nie zalegalizowany
związek między kobietą a mężczyzną, związek, w którym wyraźnie
— bardziej niż w małżeństwie legalnym — występuje akceptacja,
równość partnerów; są niezależni — odrzucają to wszystko, co stwarza
zależność jednego partnera od drugiego; występuje jedynie zależność
uczuciowa, bowiem uczucie jest elementem konstytuującym taki
związek” 78.
Kohabitacja — źródłem degradacji
tradycyjnych mierników demograficznych

Przedstawiciel kraju, w którym kohabitacja objęła znaczne zastępy
młodzieży, P. C. Matthiessen w referacie wygłoszonym na Międzyna
rodowym Kongresie Demograficznym w Manili (1981 r.) zwrócił uwagę
na fakt, że w Danii więcej m łodych kobiet żyje w związku nieformal
nym niż w małżeństwie legalnym, a wynikają stąd dwie ważne kon
sekwencje natury m etodologicznej:
— współczynnik zawierania małżeństw przestaje być w tych
warunkach miernikiem procesu formowania się małżeństw;
— również wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich traci swą dawną
wymowę, skoro większość tych urodzeń przypada obecnie na gospo
darstwa domowe z obojgiem rodziców79.
Różne typy kohabitacji

i
Znana nam już amerykańska autorka Kathleen Newłand wymienia
różne kategorie osób decydujących się na kohabitację:
— młodzież studencka w USA uprawia „małżeństwo na próbę”
z efektem częściowo trwałym, częściowo zaś przejściowym ;
— ludzie starsi, emeryci, łączą się, aby przez prowadzenie wspól
nego gospodarstwa polepszyć swoją sytuację materialną;
77 Familienleben verändert. Anpassung an „ neue Sozialformen” nötig, „Frank"
furtor Rundschau” , 10 V 1982.
78 J. Witczak, Małżeństwo bez papierka, „Problem y Rodziny” 1983, nr 1.
79 P. C. Matthiessen, Typologies o f Family Formation..., jw.

— pary dwudziestolatków, którzy nie widzą specjalnych zalet
legalizacji swego związku;
— ludzie obarczeni finansowym lub em ocjonalnym balastem
wcześniejszych, nieudanych doświadczeń matrymonialnych;
— osoby, które pozostając w nie rozwiązanym małżeństwie, nie
mogą zawrzeć nowego legalnego związku80.
Rozwój kohabitacji

Kohabitacja rozszerza swój zasięg. Pow tórzm y za zachodnioniemieokim socj©demografem Josefem Schmidem zebrane przezeń in
formacje o postępach tego modnego dziś w U SA i Europie Zachodniej
zjawiska:
— w USA jest ponad 2 miliony par pozostających w wolnych
związkach;
— w Holandii w 1979 r. wolne związki stanowiły 7 % ogólnej
liczby związków małżeńskich;
— we Francji daje się zauważyć u młodych kobiet (21— 24 lata)
skłonność do zamiany małżeństwa na kohabitację;
— w Szwecji występuje wyraźna tolerancja wobec kohabitacji:
rodzice nie żądają od swych dzieci, b y wstępowały w legalne związki
małżeńskie; spośród żyjących w wolnym związku połow a pragnie
w końcu się pobrać, połowa zaś odrzuca myśl o małżeństwie81.
O szybkości upowszechniania się kohabitacji może świadczyć
przykład Stanów Zjednoczonych. W ciągu 10 lat, od 1960 d o 1976 r.,
liczba wolnych związków małżeńskich wzrosła w tym kraju o 800%
i osiągnęła 1 230 000. Niektórzy autorzy, jak widzieliśmy, podnoszą
tę liczbę do 2 milionów z okładem.
Potwierdza te dane oficjalna statystyka amerykańska. Według
danych Biura Spisów, w 1977 r. w USA prawie 2 miliony obywateli
i obywatelek tego kraju żyło ze sobą w wolnych związkach, a liczba
ta prawie dwukrotnie przewyższa podobną liczbę z 1970 r. i trzy
krotnie liczbę z 1960 r. Czy jest to dużo? I tak, i nie. Jakkolwiek
wchodzą tu w grę wartości milionowe, to — jak zauważa Kathleen
80 K. Newland, Kobieta w świecie współczesnym, Warszawa 1982, s. 228.
81 J . Schmid, The Family Today: Sociological Highlights on an Embattled Insti-

„European Demographic Information Bulletin” 1982, nr 2.
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Newland — ,,takie form y organizowania sobie współżycia odnoszą się
jednak ciągle tylko do mniej więcej 2 % wszystkich gospodarstw dom owych...” 82.
Motywy rezygnacji z legalnej formy małżeństwa

Czemu przypisać najnowsze postępy kohabitacji ? Jakie pobudki
skłaniają partnerów do uznania wolnego związku za bardziej pożąda
ny od formalnie zawartego małżeństwa?
Odpowiedź jest już poniekąd zawarta w samym py ta n iu : chodzi
tu o upodobanie do wolności. Jest to m otyw zasadniczy, ale nie
jed yn y: nie brak sytuacji, w których rolę stymulatora zachęcającego
do rezygnacji z zawarcia legalnego małżeństwa odgrywają inne wzglę
dy. W ejrzyjm y nieco bliżej w wielobarwną rzeczywistość.
Istotnym czynnikiem szerzenia się kohabitacji wśród młodzieży
jest jej na ogół negatywny stosunek do form i struktur stanowiących
dziedzictwo przeszłości. Jedną z takich form odrzucanych przez m łod
sze generacje jest instytucja legalnie zawartego małżeństwa. Uspo
sobieniu zbuntowanej młodzieży lepiej odpowiada związek wolny, nie
nakładający na partnerów jakiegokolwiek formalnego przymusu.
Słowem, na rzecz kohabitacji przemawia ideał wolnego, niczym nie
skrępowanego życia.
Jak już mówiliśmy, kohabitacja nie jest czymś dawniej nie
znanym. Badacze wskazują, że dosyć częste były przy pad ki niefor
malnych związków małżeńskich wśród ludzi starszych, będących na
emeryturze. Nie duch. kacerstwa skłaniał tych ludzi do rezygnacji
z legalizacji istniejącego pożycia — przyczyną było ustawodawstwo
emerytalne, które większe korzyści zapewniało partnerom żyjącym
w wolnym związku niż tym , co pozostają w legalnym związku mał
żeńskim.
K ohabitacja byw a również aktem samoobrony społeczeństwa
przed aprobowanymi przez państwo niezmiernie wysokimi opłatami
za sprawę rozwodową i przed różnymi trudnościami fiskalnymi,
godzącymi w legalnie zawarte związki małżeńskie.
Przypom nijm y obserwację poczynioną przez socjologa francuskie
go Andree Michel: wśród ankietowanych mieszkańców hoteli robot82 K . Newland, Kobieta w świecieswspółczesnym, jw., s. 229.
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spotkała ona sporo małżeństw nieformalnych, i to nie nara.

*

I żonyŁ'h na dyskryminację społeczną czy towarzyską. Sprawcą tych
nie "zalegalizowanych związków — jak wyjaśnia pani Michel — jest
rząd francuski: aby zapobiec mnożeniu się rozwodów, rząd w prowadził
goką opłatę za rozw ód; robotnicy, którzy rozstali się ze swymi
legalnymi żonami, wiążą się z innymi kobietami w formie małżeństw
nieformalnych. ,.Wolimy oszczędzać na zakup urządzenia do nowego
mieszkania — oświadczyli oni pani Michel
niż wnosić zapracowane
pieniądze do kas sądowych” 83.
/ przytoczonych przykładów wynika, że samo państwo, uznając
suoleczną doniosłość uporządkowanych stosunków rodzinnych (mał
żeństwo jest probierzem takich stosunków), nieświadomie przykłada
rękę'do ich zakłócenia.
Można się spotkać z jeszcze innym motywem rezygnacji z legal
nego małżeństwa. Młodzież wprawdzie nie zagłębia się w roczniki
statystyczne, ale z samej obserwacji życia wie, jak liczne stały się
rozwody i jak są one komentowane przez bliższe i dalsze otoczenie.
W ybierają więc młodzi ludzie taką formę małżeństwa, która pozwala
rozejść się bez procesu rozwodowego.
Ochrona prawna żon i dzieci
ze związków nieformalnych
Jakkohviek intencją partnerów rezygnujący cli z zawarcia małżeń
stwa jest uwolnienie się od ingerencji państwa i prawa w ich prywatne
życie, to jednak byłoby rzeczą niesłuszną, czasem nawet nieludzką,
gdyby czynniki ładu społecznego — są nimi właśnie państwo i prawo
— uznały się za zwolnione od obowiązku czuwania nad losem żon
i dzieci ze związków nieformalnych. Zadanie państwa i prawa w tej
dziedzinie było już doceniane w starożytnym Rzymie, czego wyrazem
są postępowe na owe czasy przepisy prawne, normujące sprawę
konkubinatu.
W prawie m ińskim konkubinat oznaczał dobrowolne współżycie
mężczyzny i kobiety — w odróżnieniu od podobnych związków nie
mających prawnego uznania. Konkubina nie miała tych praw, jakie

A . M icłiel, Familie, industrialisation, logement, Paryż 1959, s. 162.
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przysługiwały ślubnej żonie. Odmawiano jej w szczególności
dostojeństwa małżonki („dignitas uxoris” ) oraz „affectio marit-alis” ,
czyli prawa do rangi i stanu męża. Dzieci urodzone w konkubinacie
miały prawo do alimentów ze strony ojca i ograniczone prawo dzie
dziczenia po nim.
W Niemczech postanowienia prawa rzymskiego nie tylko nie
znalazły zastosowania, lecz konkubinat był wręcz zakazany — regu
lowały tę sprawę rozporządzenia p o l i c y j n e z lat 1577 i 1580. Policja
była upoważniona do ścigania osób żyjących w konkubinacie. Taki
stan rzeczy utrzymywał się przez całe wieki. Jeszcze w końcu X I X w.
zakaz konkubinatu obowiązywał w Prusach, Bawarii, Wirtembergii.
Badenii, Hesji, Brunszwiku. Prawnicy kwestionowali prawną pod
stawę tych zakazów, ale ich opozycja nie miała wpływu na postępo
wanie władz.
Wiek dwudziesty zmienił wielowiekową sytuację nieprzyjazną
konkubinatowi. W niejednym kraju nastąpiło prawne uznanie ist
niejącej rzeczywistości, stworzonej przez upowszechnienie się kohabitacii. Dla ilustracji przytoczę za polskim badaczem tego zagad
nienia, Andrzejem Zielonackim, że:
— w Jugosławii w ramach ostatnio dokonanej reform y prawa
rodzinnego postanowiono uznać trwały związek faktyczny za instytucję
prawną, równoznaczną z małżeństwem; chorwacki kodeks rodzinny
w art. 7 stanowi, że pod względem obowiązków alim entacyjnych, jak
również praw i zobowiązań majątkowych związki nieformalne rodzą
takie same skutki jak związki zawarte w urzędzie stanu cyw ilnego;
— w Japonii orzecznictwo sądowe rozciąga przepisy prawa rodzin
nego na związki zawarte z zachowaniem ceremoniału małżeńskiego,
lecz nie w urzędzie stanu cywilnego84.
W yrazem liczenia się z istniejącą rzeczywistością jest również
dekret władz zachodnioniemieekiej prowincji Schleswig-Holstein z dnia
15 czerwca 1982 r., dopuszczający udzielanie — co prawda w szczegól
nych przypadkach —- zaświadczenia uprawniającego do wynajmu
mieszkania ( IVohnberechttgungsbescheinigung) parom nie zaślu bionym
(„an nicht verheiratete Paare” ).

84 A . Zielonaeki, K onkubinat..., j\v., s. 153.
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jiohabitacja w różnych krajach

obecnie nasze spojrzenie na proces rozwoju kohabitacji
z osobna wziętych krajach.
Zajm iem y się kilku krajami europejskimi, głównie zaś tymi,
których kohabitacja przybrała charakter zjawiska mniej lub
b a r d z i e j masowego. Zaczniemy jednak od kraju pozaeuropejskiego,
który uchodzi za pepinierę nowych prądów zrywających z trady
cyjnym modelem stosunków małżeńsko-rodzinnych. Krajem tym są
o c z y w i ś c i e Stany Zjednoczone. T tym razem jednak wypadnie nam
ukontentować się skąpym na ogół materiałem inform acyjnym . Nie
może być inaczej, skoro chodzi o zjawisko nie objęte jakąkolwiek

R ozszerzym y
różn ych ,

ewidencją.

Kohabitacja w USA

Opierając

<

się na doniesieniach prasowych85, możemy podać,

że

w USA liczba par żyjących ze sobą bez świadectwa ślubu w okresie
od 1970 do 1982 r. zwiększyła się trzykrotnie: z 600 ty 8. do 1800 tys.
Są to wprawdzie dane szacunkowe, ale — jak zaznaczono w podanym
źródle — szacunek ów pochodzi z centralnego urzędu statystycznego
w Waszyngtonie, a więc — dodajm y od siebie — z instytucji nie
skorej

do

wyolbrzymiania

zjawisk

niekorzystnych.

Trzykrotny

w ciągu dwunastu lat wzrost liczby małżeństw ,.bez paszportu” jest
wyrazem szybkiego rozwoju kohabitacji.

K ohabitacja w Danii

Przykład Danii jest szczególnie interesujący, tu bowiem kohabitacja
niezmiernie szeroko się rozpowszechniła. Mając do w yboru: legalne
małżeństwo czy wolne pożycie, młodzi Duńczycy i młode Dunki w y

bierają to drugie. „Małżeństwo bez paszportu” jest wyżej cenione
od małżeństwa legalnego.
o
O
85 Zahl der ,,wilden'' Elten in Am erika hal »ich verdreifacht, „F rankfu rter A llge
meine Zeitung” , 16 V I I 1983. N otatka pow tórzona następnie w .. B iB -M it te ilungen ”
(organ itaehodnioniemieckiego Bundesinstitut für Bevölkerungsforsehung).
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Jak informuje duński dem ograf Poul C. Matthiessen, Dania jest
widownią szybkiego rozwoju kohabitaeji. Liczba wolnych związków
małżeńskich w kraju tym wynosiła:
1974 r .......................................
197G r.......................................
1978 r .......................................

100 000
150 000
185 000

Udział wolnych związków w ogólnej liczbie związków małżeńskich
(formalnych i nieformalnych) wzrósł w okresie 1974— 1980 z 8— 9
do 13%."
R ozw ój kohabitaeji zaznacza się jeszcze wyraźniej przy podziale
małżeństw według wieku partnerów. Okazuje się mianowicie, że
w wieku poniżej 20 lat związki wolne górują liczebnie nad związkami
legalnymi, a w grupie wieku 20— 24 lata udział ich wynosi ponad
40% /
Na kongresie w Manili ten sam autor podał, że w 1975 r. w Danii
na 100 kobiet w wieku 18— 19 łat przypadało żyjących w wolnym
związku 23, a w małżeństwie legalnym — 7. W śród kobiet w wieku
20— 24 łata było nieformalnie zamężnych blisko 50% , a legalnie za
mężnych — 39% . W obu tych grupach wieku więcej kobiet żyje
w wolnych związkach niż w małżeństwie legalnym. W yraźny to prze
jaw buntu młodzieży przeciw usankcjonowanemu od wieków p o
rządkowi rzeczy.

K ohabitacja w Szwecji

Obok Danii widownią szybkiego wzrostu kohabitaeji stała się w ostat
nich latach Szwecja. Jak informuje statystyk i dem ograf szwedzki
J. Trost, kohabitacja szwedzka korzeniami swymi sięga X I X w.,
kiedy to w związku z procesem industrializacji kraju zaczęli do
Sztokholmu napływać liczni w ychodźcy ze wsi, a wśród nich tacy,
którzy pozostawali w nieformalnych związkach małżeńskich. Od
małżonków legalnych różnili się tylko tym, że nie dopełnili obowiązku
zarejestrowania swego związku w duchownym czy świeckim urzędzie
stanu cywilnego. Przyczyną tej źle wówczas widzianej opieszałości
b yły nad wyraz ciężkie warunki materialne elementu napływowego.
Inny charakter miały wolne związki małżeńskie, zawierane począwszy
128

r. przez studentów szwedzkich: tym razem chodziło o akt
p r o te s tu przeciwko obowiązująeym ślubom kościelnym. O związkach
+vch można powiedzieć, że stanowiły już prototyp dzisiejszej kohabiod

1904

tacji86Masowego charakteru zaczęła nabierać kohabitacja w Szwecji
dopiero w ostatnich czasacłi. W skazują na to następujące dane:
odsetek związków nieformalnych, który w 1970 r. wynosił
6 5 % ' ogólnej liczby małżeństw, wzrósł do 12% w 1974 r.;
— stopa małżeństw opadła z 7,8 promille w 1966 r. do 4,8 promille
w

r.;
odsetek 25-letnich niezamężnycłi kobiet wzrósł z 27,6%
w 1 9 6 0 r. do 32% w 1970 r.87
Znany dem ograf szwedzki Erlancl Hofsten sygnalizował w 1978 r.,
że wT Szwecji ustawicznie postępuje spadek liczby zawieranych le
galnych małżeństw, przy równoczesnym wzroście liczby związków
nieformalnych88.
Według doniesień prasowych, małżeństwa bez świadectw ślub
nych cieszą się w Szwecji znacznym i — co ważniejsze — wzrastają
cym powodzeniem (przypadki kohabitacji spotyka się nawet wśród
członków rządu). Co piąta para dzieli stół i łoże bez zawarcia mał
żeństw^89.
1972

—

Kohabitacja w Finlandii

W Finlandii — jak informuje A. Ziolonacki00 — 5 % Finów w wieku
powyżej 15 łat żyje w faktycznym związku, a 13% „m a własne
dośw-iadczenia z pożycia w konkubinacie” . O wiele częstsze są kon
kubinaty w młodszych grupach wieku. Pierwotnie konkubinat był
fenomenem miejskim, dziś jest on jednakowo rozpowszechniony
w mieście i na wsi. Podobnie rzecz się ma z wykształceniom: zaczęło
się od osób z wykształceniem wyższym, a dziś kohabitację spotyka
85 J. Trost, Niezalegalizowane współżycie pary, „P rob lem y R o d z in y ” 1977, i<r 2
87 J . Trost, M arried and Unmarried Cohabitation: the Case o f Sweden,
° f Marriage and the F am ily” , sierpień 1975.

i al

88 E . H ofsten, Wzrost liczby małżeństw nieformalnych w Szwecji, „S tu dia D em og
raficzne” 1978, z. 54.
89 „F rankfu rter R u ndsch au ” , 23 V I 1982.
90 A . Zielonacki, K onkubinat..., jw .
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się we wszystkich środowiskach. Pożycie bez ślubu jest na ogół nie
trwale: więcej niż połowa takich związków trwała poniżej 2 lat.
Znaczna jednak ich część po toku— dwóch kończy się formalnie za
wartym małżeństwem. Najczęściej decyduje o tym spodziewane
urodzenie dziecka. Innym motywem jest dążenie do uregulowania
spraw majątkowych.
W świetle doświadczeń fińskich zjawisko kohabitacji wystę
puje często w sytuacji, kiedy zawarcie małżeństwa byłoby nega
tywnie ocenione przez otoczenie. Ma to miejsce m.in. w przypadku
dużej różnicy wieku, a zwłaszcza kiedy kobieta jest dużo starsza od
mężczyzny.
K ohabitacja we Francji

Szerzy się również kohabitacja we Francji. Jak informują Louis
Roussel i Odile Bourguignon, wśród ludności francuskiej w wieku p o 
niżej 30 lat związki kohabitacyjne stanowiły w 1972 r. 5 % , a w 1977 r.
— 9,7% . W ciągu 5 lat udział tych związków podwoił się. Istotny
charakter ma opinia Roussela, że kohabitacja wśród dorosłej m ło
dzieży francuskiej nie jest zjawiskiem przejściowym, lecz przejawem
dokonującej się ewolucji małżeństwa. Nie przesądza to jednak —
zdaniem Roussela — dalszych losów instytucji małżeństwa91.
0

K ohabitacja w RFN

K ohabitacja szerzy się również w Republice Federalnej Niemiec.
Jak informuje profesor Hermann Schubnell, w kraju tym liczba
zawieranych małżeństw systematycznie maleje (spadła ona z 440
tys. w 1970 r. do 330 tys. w 1978 r.), i to pomimo korzystnej struk
tury wieku z punktu widzenia matrymonialnego. Coraz więcej par
żyje obecnie bez zawarcia związku małżeńskiego - - stwierdza nasz
informator92.
Pouczające są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów
szkół wyższych na terenie Frankfurtu nad Menem. W relacji pióra
91L . R oussel, O. B ourguignon, Générations nouvelles et mariage traditionnel:
Enquête auprès de jeu nes de 18— 30 ans, P aryż X978.
92 H . Seliubnell, A Slow Shrinkage, „P e o p le ” 1980, n r 1.
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■Joanny Bocheńskiej czy tam y : „C o czwarty respondent nie chciałby
zawierać małżeństwa — być może później, ze względów praktycz
nych, na przykład ze względu na ulgi podatkowe, zastanowi się nad
wizytą w urzędzie stanu cywilnego. Inni chcieliby małżeństwa na
próbę, na parę lat, żeby sprawdzić, czy będzie się w stanie ze sobą
wytrzymać także na dłuższą metę. Około połow y z zasady odrzuca
instytucję małżeństwa, ponieważ jest to «przymus», «sprawa fornial no -adm in istracyj na », «instytucjonalizacja
stosunków
między
dwojgiem ludzi». Małżeństwo -— to stara, sztywna struktura, która
utrzymywała się przez wieki, dziś jednak nie powinna być utrzymana,
ponieważ jest nieelastyczna i nie daje się zmienić” 93.
»
K ohabitacja w Szwajcarii

Według relacji podanej przez „Problem y R odziny” (opartej na
tygodniku „T im e” z 11 czerwca 1979 r.), niemal w połowie kantonów
szwajcarskich obowiązuje prawny zakaz konkubinatu: partnerom
żyjącym ze sobą bez ślubu grożą wysokie kary pieniężne, w pewnych
przypadkach — więzienie. Mimo tych zagrożeń powstają coraz to
nowe wolne związki. Jednym z m otywów tworzenia się takich związ
ków mają b yć względy finansowe: obywatele stanu wolnego płacą
mniejsze podatki, niż gdyby byli żonaci. Postępowa opinia publiczna
zwraca się przeciw zakazowi kohabitacji: prawo to jest oceniane jako
archaiczne i w dobie obecnej absurdalne. Czynniki konserwatywne
nie dopuszczają do uchylenia tego prawa, które w ich przekonaniu
chroni godność kobiety i rodziny94.

Kohabitacja w Austrii

Młodzież austriacka nie zdradza szerszego zainteresowania nową
formą stosunków małżeńskich, jaką jest kohabitacja. Aprobuje tę
formę współżycia tylko 8 % ankietowanych osób stanu wolnego
i 3 % osób w stanie małżeńskim (gdyby dziś miały dokonać wyboru).
Ci sami autorzy wskazują, że w ich kraju znaczenie instytucji mał

93 „P ro b le m y R o d z in y ” 1983, nr 3, s. 45— 46.
94 Absurdalne prawo, „P ro b le m y R o d z in y ” 1980, nr 3.
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żeństwa doznało dużego osłabienia, a spora część ankietowanych
(18% , głównie młodzież) jako swój ideał określiła: „w ogóle zachować
samodzielność i niezależność” 95.
K ohabitacja w Polsce

O rozmiarach kohabitacji we własnym kraju mało co wiem y: spisy
ludności z natury rzeczy nie dają pełnego obrazu zjawisk o charak
terze intymnym, a samo zjawisko kohabitacji nie stało się dotąd
przedmiotem szerszych badań socjologicznych (co zresztą może
wskazywać na to, iż kohabitacja nie przybrała w Polsce większych
rozmiarów). Odnotuję nieliczne informacje z tego zakresu.
Leon Dyczewski w swej pracy o przemianach rodziny polskiej
informuje, że mikrospis przeprowadzony w 1974 r. ujawnił 190 tys.
par żyjących ze sobą bez ślubu. Autor zaznacza, iż „jest to raczej
liczba zaniżona” 96.
W referacie wygłoszonym na V K rajow ym Zjeździe Towarzy
stwa Planowania R odziny (Warszawa, 1979 r.) profesor Górnicki
podał, że mamy obecnie w kraju około 200 tys. małżeństw nieformal
nych oraz prawie milion rodzin tzw. m atczynych, co stanowi 13%
wszystkich rodzin w Polsce.
Cytowany już badacz problemu „małżeństw bez papierka” Jerzy
W itczak zapewnia, iż związki tego pokroju „wrosły już od dawna
w krajobraz polskich stosunków społecznych” . Ten sam autor wspo
mina o szacunkowych danych, z jakimi można się spotkać w literaturze
socjologicznej, a które określają zasięg zjawiska kohabitacji w Polsce
na 200— 250 tys. takich związków. Sam W itczak ocenia te dane jako
prawdopodobne97.
Z przytoczonych danych nie wynika, że mamy tu do czynienia
z nowoczesną kohabitacją, która jest aktem protestu młodzieży
przeciw tradycyjnej formie legalnego małżeństwa; według mego
odczucia, dominuje tu raczej typ dawnego konkubinatu. Ałe nawet
95 W . Schultz, H . W eiss, R . Strode, Ehe und Familienleben heute-, Einstellungen
und Bewertungen, W iedeń 1980.
96 L . D yczewski, Rodzina polska i kierunki j e j przemian, jw ., s. 136.
97 J. W itczak, M ałżeństwo bez papierka, jw .
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traktują0 te nieformalne związki jako kohabitację, musielibyśmy
uznać- że w Polsce nie znalazła ona podatnego dla siebie gruntu.
Naturalnie, nie przesądza to sprawy na przyszłość. W każdym bądź
razie temat kohabitacji zasługuje na bliższą uwagę.

Zjaw isko kohabitacji w ocenie badaczy
W ypow iadane przez demografów i socjologów opinie na temat kohabitacji są - - jak dotychczas — powściągliwe: autorzy nie angażują
się zbytnio ani w ocenę tego zjawiska, ani w stawianie horoskopów
co do jego rozwoju. Stanowisko takie jest ze wszech miar słuszne:
ocena nowych zjawisk, jeśli ma mieć swoją wartość, musi być oparta
na dłuższej obserwacji ich przebiegu i — nie zawsze łatwych do prze
śledzenia — skutków. Badania takie są już tu i ówdzie podejmowane.
Szczególnie obiecujące są pod tym względem badania prowadzone
przez francuskich i duńskich badaczy. W miarę upływu czasu będą
oni mogli zweryfikować trafność swoich przewidywań co do trwałości
lub nietrwałości kohabitacji jako nowej form y małżeństwa.

Z grona polskich badaczy problemem kohabitacji zajął się bliżej
Mikołaj Kozakiewicz. Można powiedzieć, że w zasadzie nie jest prze
ciwny wolnym związkom małżeńskim. „W yd aje się — oświadcza
profesor - - że ten typ związku kobiety i mężczyzny można b y było
uznać za najidealniejszy i najgodniejszy człowieka” . Tu jednak
następuje „ale” : autor — co trzeba uznać za słuszne — tę swoją
aprobatę, czy nawet apoteozę, ogranicza, do jednostek szlachetnych.
Przytoczone wyżej zdanie uzupełnia więc słowami: „g d y b y wielu
było łudzi, którzy by posiadali prawość, szlachetność, uczciwość
wobec raz zaciągniętych zobowiązań w stosunku do drugiego czło
wieka” . Warunkowi temu świat współczesny niestety nie czyni z a d ość:
nie brak oczywiście ludzi szlachetnych, ale są oni w mniejszości.
Z faktu tego profesor Kozakiewicz wysnuwa logiczny w niosek: „ Z a 
dania rodziny i małżeństwa są zbyt. odpowiedzialne, aby je można
było wystawiać na hazard dobrej woli, odpowiedzialności i prawości
ludzi, którzy w masie swej jakże często nie są odpowiedzialni, ani
prawi, ani niezłomni w wykonywaniu swych obowiązków” . K onkluzja
autora jest wyraźna i stanowcza: „D latego też, jak sądzę, oprócz
"wyjątkowych osób i sytuacji, instytucja małżeństwa będzie jeszcze
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przez długi czas najwłaściwszą formą społecznego zabezpieczenia
interesów i praw rodziny, a przede wszystkim dzieci” 98.
W rozważaniach Mikołaja Kozakiewicza na temat stosunków
demograficznych — te są mi najbliższe — na podkreślenie zasługuje
oryginalność i niezależność wypowiadanych opinii. Taki też charakter
ma jego spojrzenie na sprawę kohabitacji. Autor słusznie kładzie
nacisk na budzący największe obawy problem, czy kohabitacja nie
stanie się dla jednostek mniej szlachetnych okazją do bezkarnego
gwałcenia elementarnych zasad moralności.
Własne refleksje
Sądzę, że do dyskusji na temat przydatności kohabitacji jako modelu
rodziny istotny element wniósł profesor Kozakiewicz, wprowadzając
do rozważań problem naszego przygotowania i naszej moralnej d o j
rzałości do wyjęcia małżeństwa i rodziny spod opieki, a gdy trzeba,
to i ingerencji prawa. Nie jestem daleki od tezy autora, że dla łudzi
szlachetnych, przestrzegających zasad moralnych tak w życiu publicz
nym , jak i prywatnym, kohabitacja może stanowić nie budzącą za
strzeżeń formę małżeństwa. Ale trzeba zadać sobie pytanie, jak
dużo jest takich ludzi. W ystępująca obecnie masowość rozwodów nie
wskazuje na to, by na pytanie, dotyczące przygotowania współczesnej
generacji do zakładania i rozwiązywania rodzin, można było od
powiedzieć pozytywnie. Nie można odmówić racji zwolennikom k o 
habitacji, gdy twierdzą, że pod rządami różnych kodeksów rodzinnych,
naw et tych, które przyjęto określać jako przodujące, rozpada się co
czwarte, co trzecie, a gdzieniegdzie już nawet co drugie nowo zawarte
małżeństwo. Błąd w rozumowaniu apologetów kohabitacji polega na
czym innym : chcą naprawić instytucję małżeństwa przez wyjęcie
jej spod kom petencji prawa, podczas gdy droga do szczęśliwego
i trwałego małżeństwa wiedzie przez wychowanie młodzieży do życia
w małżeństwie, przez rozbudzenie w niej poczucia moralnej odpo
wiedzialności za założoną rodzinę, za jej szczęście i trwałość. Jest
dziś za wcześnie, by z wystarczającą pewnością wypowiedzieć się
na temat losów kohabitacyjnego eksperymentu. W olno oczekiwać,
że zda on egzamin wśród pewnej części zwolenników małżeństwa,
98 M. K ozakiew icz, O miłości prawie wszystko, jw ., s. 123.
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b e7 p a s z p o r t u ” .

Mniej jasne jest, jak zostanie zrozumiana ,.wolność”

małżeńskiego pożycia przez tych wszystkich, których się określa jako

nie przygotowanych do małżeństwa” , jako „infantylnych” , „lekkoduchów” itp. Niepewny jest los dziś zawieranych małżeństw legalnych,
ale czy nie stanie się on jeszcze bardziej niepewny w warunkach nie
chronionej przez prawo kohabitacji? Można, czy nawet trzeba się
obawiać, że kohabitaeja okaże się trzecim z kolei — po „rewolucji
seksualnej” i epidemii rozwodów' — czynnikiem godzącym wr podstaWY instytucji r o d z in y ". Zamiast zapowiadanego uzdrowienia sto
sunków7 rodzinnych, może nastąpić ich dalsze pogorszenie. Przed
politykami społecznymi staje pilne zadanie śledzenia losu osób,
które wybrał}' kohabitację jako „nową formę małżeństwa” , by z obser
wacji tej wyciągnąć właściwe wnioski teoretyczne i praktyczne.
99 P od obną refleksję znajduję w referacie w ygłoszonym na V I Skandynawskim
S y m p o zju m D em ograficznym przez P. C. Matthiessena (Reflections on the Historical

and Recent F ertility Decline in Denmark). R eferent wskazał, że n ow oczesny spadek
p łod n ości nie jest zjaw iskiem od osob n ion ym ; jednocześnie w ystępują dwa inne —
spadek liczby zaw ieranych m ałżeństw i «-zrost liczby rozw odów . „O sta tn i spadek
p łod n ości — konkluduje Matthiessen — jest synonim em nader głębokiej przem iany
sp o łe cz n e j’ ’ . N ic to innego, ja k stwierdzenie du żego zasięgu w ielopłaszczyznow ego
k ry zy su współczesnej rodziny.

ł
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Rozdział trzeci

Rozwody w aspekcie doktrynalnym
i pragmatycznym

Angielski prawnik Robert S. Pollard stwierdza, że postawa rzeczo
znawców w zakresie problematyki rozwodów nie jest jednolita: ist
nieją w tej kwestii różne poglądy, a dwa spośród nich — obydwa
skrajne — mają znaczenie decydujące. Jedna skrajność polega na
całkowitym nieuznawaniu instytucji rozwodów, druga — na afirm acji rozwodów jako instytucji społecznie nieodzownej, która nie
tylko nie koliduje z poczuciem słuszności, lecz w wielu przypadkach
realizuje tę właśnie zasadę1. M amy więc do czynienia z dwoma przeciw
stawnymi kierunkami, z dwiema różnymi szkołami myślenia. W moim
rozumowaniu różnią się one tym , że jedna szkoła kładzie główny
nacisk na moralną, druga — na życiową stronę problemu. W zgodzie
z tym założeniem jedną z tych dwóch skrajnych szkół myślenia
określiłbym jako bardziej doktrynalną, drugą — jako bardziej prag
matyczną. W ypada poznać argumentację jednej i drugiej strony.

1. Stosunek do instytucji rozwodu
Przeciwstawiającą się rozwodom, doktrynalną — jak ją nazwałem —
szkołę myślenia reprezentuje przede wszystkim Kościół katolicki.
Będzie więc rzeczą słuszną, jeśli kierunek ten określimy jako doktrynę
katolicką. Od niej też rozpoczniemy naszą rewię poglądów na sprawę
rozwodów.

1 R. S. W . Pollard, The Problem o / Divorce, L on dyn 1958.
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poktrvna katolicka
N otatka wstępna

K o ś ció ł katolicki — jak wiemy — nie dopuszcza rozwodów. Argumen
ty na rzecz takiego stanowiska mają charakter religijny, moralny
i*społeczny. Małżeństwo jest w rozumieniu Kościoła sakramentem,
nie podlega więc rozwiązaniu. Harmonia i trwałość małżeństwA —
to warunek realizowanego przez rodzinę moralnego i społecznego ładu.
Nierozerwalność małżeństwa została po raz pierwszy prawnie
sformułowana w7Kodeksie Gracjana z X I I w. Przypom nijm y, że chodzi
tu o twórcę prawa kanonicznego, z pochodzenia Toskańczyka, który
będąc mnichem Zakonu Benedyktyńskiego w Bolonii, opracował
zbiór przepisów prawa kościelnego, nazwany od jego imienia l ) e creturn G ra tia n i. Zbiór ten, ściślej kodeks, uzyskał m oc prawa obowią
zującego.
Mieliśmy okazję przekonać się, że — mimo nowych prądów g o 
dzących się na istnienie rozwodów — w niektórych krajach katolic
kich utrzymuje się w dalszym ciągu absolutny ich zakaz. Jest też
częstym zjawiskiem, że w krajach o ludności mieszanej pod względem
wyznaniowym częstość rozwodów jest wśród katolików niższa aniżeli
w innych grupach wyznaniowych2. Pisarze wierni nauce Kościoła
dezaprobują istnienie rozwodów.

Papieże Paweł VI i Jan Paweł II o rozwodach

Stanowisku Kościoła w sprawie rozwodów dał wyraz papież Paweł VI,
zwracając się do członków R oty — trybunału kościelnego, w którego
kompetencji leżą sprawy matrymonialne. Punktem wyjścia w ypo
wiedzi papieża było wskazanie na słabości człowieka współczesnego —takie jak skłonność do subiektywizmu i oportunizmu, do etyki sy
tuacyjnej i do prawnego relatywizmu. „N ie chcemy — powiedział
Paweł V I — taić smutnego wrażenia, jakie na nas wywierają gorącz
kowe wysiłki tych, co chcą wprowadzić rozwód do ustawodawstwa
2 Za przykład m oże posłużyć Szwajcaria, gdzie „stop a dla małżeństw katolickich
była o wiele niższa niż dla m ałżeństw protestanckich” -

J. W . N ixon, Some D em o-

ęraphic Cha rac teristias o f Protestante and Catholics in Switzerland, w : International
Population Oonjerence New York 1901, L on dyn 1963.
V
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i obyczajów kraju mającego szczęście być odeń wolnym [chodziło
0 W łochy — E .R .] [...] Sądzimy, że zachowanie instytucji rodziny,
nietykalnej i świętej, stanowi dla społeczeństwa korzyść moralną
1 społeczną, jest znamieniem wyższej cywilizacji” 3.
Papież Jan Paweł II nie zamyka oczu na fakty rozkładu pożycia
małżeńskiego. Oto jego słow a: „R óżne m otywy, takie jak brak wza
jemnego zrozumienia, nieumiejętność otwarcia się na relacje między
osobowe i inne, mogą wr przykry sposób doprowadzić ważnie zawrarte
małżeństwo do rozłamu, często nie do naprawienia” . Czy w takich
przypadkach usprawiedliwiony jest rozwód ? Nie — dla takich przypadkówr prawo kościelne przewiduje separację, zresztą ostrożnie sto
sowaną. „Oczywiście — mówi papież — separację należy uznać za
środek ostateczny, kiedy już wszelkie rozsądne oddziaływania okażą
się daremne” . O rozwodach mówi Jan Paweł II, że są plagą; ze
względu na jej coraz większe rozpowszechnienie, problem rozwodu
powinien być traktowany jako naglący4.
Jak widać, Kościół stoi niewzruszenie na gruncie zasad obowią
zujących od chwili narodzin chrześcijaństwa.
Popularność doktryny

Przeciwna rozwodom doktryna katolicka zadecydowała o ustawowym
zakazie rozwodów w niektórych krajach europejskich i pozaeuropej
skich o dużej przewadze ludności katolickiej. Sam ten zakaz jest
oczywiście nie bez znaczenia, ale niewiele on mówi na temat fakty
cznej sytuacji w dziedzinie trwałości małżeństw: w kraju nie uznają
cym rozwodów może przecież istnieć wiele zdruzgotanych związków
małżeńskich i na icli gruzach powstałych związków faktycznych,
pozaprawnych. Zachodzi wówczas konflikt między opinią sfer kiero
wniczych, stojących na gruncie nierozerwalności małżeństwa, a po
stawą ludności, która w części przestrzega tej zasady, w części zaś
z nią się nie liczy.
Może natomiast rzucić pewne światło na poruszony problem
porównawcza statystyka rozwodów. Jeżeli w kraju o przewadze lud
ności katolickiej częstość rozwodów jest stosunkowo nieduża, a inne
3 W ed łu g tekstu podanego w „P rob lem a ch R o d z in y " 1067, nr 3, s. 71— 72.
* Jan Paweł II , Przyszłość idzie przez rodziną, Poznań 1983, s. 127— 128.
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•ZííK'tly (nP- pokaźny udział ludności rolniczej) nic wyjaśniają przynv tego stanu rzeczy, to wolno domniemywać, że to właśnie dok 
tryna katolicka przeciwdziała częstszemu rozpadowi małżeństw.
Wyraźnym dowodem takiego oddziaływania doktryny katolickiej
będzie niższy odsetek rozwodów wśród ludności katolickiej w porów 
naniu z ich częstością w innych grupach wyznaniowych, składających
się na ludność danego kraju (znowu z zastrzeżeniem, że nie wchodzi
w rachubę wpływ jakichś czynników szczególnych). Niższą rozwodow ość ludności katolickiej stwierdzono konkretnie w niejednym kraju
e u r o p e js k im .

Z terenu Polski mamy do odnotowania następujący, godny
uwairi fakt. W czasie przeprowadzanej w naszym kraju publicznej
dyskusji nad projektem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (chodzi
0 dziś obow iązujący kodeks z 1964 r. znowelizowany w 1975 r.) w y
raźna większość dyskutantów — jak informuje Zofia Wasilkowska5
wypowiedziała się za trwałością małżeństwa w imię szczęścia dzieci
1 poszanowania praw samych małżonków.
Stanowisko pragmatyczne
Podczas gdy głosy przeciw^ rozwodom ograniczają się do stosunkowo
wąskiego kręgu filozofów i moralistów, to za dopuszczalnością roz
wodów- wypowiadają się przedstawiciele różnych specjalności z praw
nikami, socjologam i i politykami na czele. Znajdzie to odbicie w na
szym przeglądzie opinii uzasadniających potrzebę rozwodów':
Karol Marks i Fryderyk Engels

Twórcy naukowego socjalizmu, Karol .Marks i Fryderyk Kngels,
wypowiedzieli się kategorycznie przeciw utrzymywaniu małżeństw,
w których nastąpił całkowity i ostateczny rozkład pożycia. W arty
kule pt. Projekt prava o rozwodach Marks uzasadniał swe stanowisko
tym, że rozwód jest niczym innym, jak tylko stwierdzeniem faktu,
iż dane małżeństwo jest już tworem martwym, a jego utrzymywanie
byłoby pozorem i kłamstwem. Engels pisał, że jeżeli w małżeństwie
5 Z.
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miłość wygasła lub też została wyparta przez miłość do innej osoby
to rozwód staje się dobrodziejstwem tak dla obojga partnerów, jak
i dla społeczeństwa.
Powtórzm y jeszcze za Franciszkiem Adamskim, że „Marks bu
duje swą przyszłościową koncepcję małżeństwa i rodziny monogamicznej, opartych na prawdziwej i wzajemnej miłości partnerów,
wolnych od hipokryzji i nacisku prawa, bo zbudowanych wyłącznie
na uczuciu i miłości. Gdy to uczucie osłabnie, a miłość wygaśnie,
wówczas automatycznie zanika podstawa trwania niefunkcjonalnego
już związku małżeńskiego i trzeba uznać prawo kochających się
kiedyś narzeczonych, a potem małżonków i rodziców, do rozwodu.
A zatem — konkluduje Marks — będzie to najwyższa forma miłości
małżeńskiej [...] Skoro wymarła miłość, umrzeć także musi struktura
przez nią powołana. Jest to zatem jedyna droga do uwolnienia się od
nowej, cechującej system własności prywatnej, hipokryzji małżeń
skiej” 6.
August Bebel

Główny swego czasu przywódca socjalistów niemieckich August
Bebel (1840— 1913) w pracy o społeczeństwie przyszłości pisał, że
jeżeli związek zawarty między dwiema osobami staje się nie do
zniesienia, jeżeli niesie on obustronne rozczarowanie, a nawet ¡wza
jem ny do siebie wstręt, to moralność wymaga, aby podobna łączność
została zerwana jako nienaturalna, a tym samym amoralna.
W illiam J. Goode

Amerykański socjolog William J. (joode wskazuje, że rozwód jest
bardziej ludzkim sposobem rozwiązania przeciwieństw niż te, jakie
stosowano w społeczeństwie prymitywnym (zabójstwo lub wielożeństwo): pozwala on kobiecie nie tylko pozostać przy życiu, ale
i ponownie wyjść za mąż7.
W jednej ze swych wcześniejszych prac ten sam autor przytoczył
pozytyw ne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rozwiedzionych
kobiet w mieście Detroit: wiele spośród ankietowanych kobiet podało,
6 F. Adamski, Socjologia małżeństwa, i rodziny, Warszawa 1982, s. 127.
7 W . J. Goode, World Revolution and Family Patterns, Nowy Jork 1965. s. 81.
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polepszył warunki wychowania dziecka8. W stosunku
do p o d o b n y c h analiz mam osobiście poważne zastrzeżenie: rzeczą
b a d a c z a społecznego jest poświęcenie uwagi przede wszystkim zja
wiskom ujemnym — tym, które wymagają wkroczenia ze strony
c z y n n i k ó w w ychowawczych i opiekuńczych. Nie spełniają tego w y
mogu a n i też nie przedstawiają większej wartości (choć, być może,
cieszą się większą poczytnością) prace, w których wyeksponowane
sa zjawiska dodatnie.
rozw ód

Autorzy francuscy

,

Sęd/ia francuski, któremu sprawy rozwodowe są bliżej znane, Jean
Libmann stanowczo odrzuca panującą do niedawna, zwłaszcza w krę
gach mieszczańskich, ideę utrzymywania małżeństwa za wszelką
cenę, nawet w warunkach wzajemnej wrogości małżonków — bo tego
jakoby wymaga interes dziecka. Dziś rozumiemy — mówi Libmann —
że w podobnej sytuacji w interesie dziecka leży nie koegzystencja,
lecz rozwiązanie małżeństwa9.
Dem ograf francuski Alain Girard oświadcza, że mężczyźni i k o
biety coraz częściej poszukują szczęścia w pożyciu małżeńskim.
Komu służy — pyta Girard — utrzymywanie związku, w którym
wygasły uczucia łub egzaltacja z wczesnych lat małżeństwa?10 Sta
wiając tak sprawę, Girard deklaruje się jako zwolennik małżeństwa
„czasowego” , wygasanie bowiem sentymentów, a tym bardziej
egzaltacji, jest zjawiskiem nader częstym, a takie elementy, jak
dobro wspólnych dzieci, poczucie odpowiedzialności za założenie
rodziny, szacunek i uznanie dla współmałżonka — demograf francuski
w swych rozważaniach pomija.
Autorzy czechosłow accy

Czechosłowacki polityk ludnościowy, b yły wieloletni przewodniczący
Statni Populacni Komise w Pradze (odpowiednik naszej Rządowej
Kom isji Ludnościowej), Jiri Prokopec w referacie wygłoszonym na
8 W . J . G ood e, A fter Divorce, Glencoe, 111., 1956, s. 329.
9 J. Libm ann, Le divorce, P aryż 1971, s. 33.
10 A. Girard, La nouveau régime démographique et la crise des valeurs, „É tu d e s ” ,
styczeń 1979.

141

międzynarodowej konferencji demograficznej w Taszkiencie (wrzesień
1965 r.) powiedział: „ W socjalistycznym społeczeństwie wzm aga się
zainteresowanie problematyką współczesnej rodziny, której b i c z e m
jest wielka liczba rozwodów” . „N ie należy sądzić, że występujem y
przeciwko rozwodom jako zjawisku wyłącznie negatywnemu. R oz
wiązane małżeństwo jest lepsze niż małżeństwo będące w stanie roz
kładu [...] Jednakże problem, którego znaczenie staje się coraz bar
dziej palące, polega na wielkiej liczbie rozwodów m łodych małżonków
i na tym , że rozerwanie małżeństwa rodziców odbija się na losach
coraz większej liczby małoletnich dzieci” 11.
A utorzy

polscy

W ybitną postacią w zakresie polskiej socjologii rodziny i polityki
społecznej był zmarły w 1983 r. profesor Jerzy Piotrowski. O d niego
też zaczniemy penetrację wypowiedzi polskich autorów na temat
rozwodów.
Z właściwą sobie ostrością sądu Jerzy Piotrowski formułował
tezę, według której — powtórzm y dosłownie —- „rozkładowi pożycia
towarzyszą zwykle konflikty, a w takim wypadku utrzymanie mał
żeństwa nie tylko nie umacnia rodziny, ale może działać na szkodę
dzieci” . Rozw ijając tę myśl, oświadczał, że „rozw ód jest zawsze
dużym wstrząsem emocjonalnym dla samych małżonków, przede
wszystkim jednak godzi w dzieci: trzy piąte rozchodzących się mał
żeństw ma małoletnie dzieci. W rzeczy samej jednak to nie tyle
rozwód, co sam rozpad pożycia małżeńskiego, a więc więzi między
matką a ojcem , najbardziej godzi w dzieci. Rozw ód bywa czasem
uwolnieniem i uzdrowieniem sytuacji rodzinnej. W każdym bądź
razie zapobieganie negatywnym skutkom rozwodu wymaga rozwi
nięcia odpowiednich działań społecznych” 12.
W referacie wygłoszonym na międzynarodowej konferencji de
mograficznej w Jadwisinie (1972 r.) Jerzy Piotrowski podniósł, że
dawne zasady normujące sferę stosunków rodzinnych przeżyły się
' 1 J. P rokopec, Problemy ekonomiczeskoj, socyalnoj i psichiczeskoj podgo towki
mołodych ludiej k braku, w : Problemy narodonasielenija, red. M. Karaehanow , M osk w a
1970, s. 56.
12 J . Piotrow ski, Społeczne problemy rodziny, w : Polityka społeczna, r e d . A.
Rajkiew icz, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 240 i 242.
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■ % tym należy się pogodzić. „ W zmieniającym się świeeie — mówił
jvtsz uczony — możliwość zmiany musi być akceptowana, ponieważ
inaczej nie byłyby możliwe procesy przystosowawcze do zmieniają
cych się warunków życia i wykorzystania nowych możliwości, jakie
ono ciągle przynosi ze sobą"’ . Następuje odwrócenie hierarchii w artości:
dobro jednostki staje się ważniejsze niż dobro rodziny. Stąd d o
puszczalność rozwodów w imię szczęścia osobistego jednostki. Kształ
tuje się nowa ideologia rodziny — konkludował autor13.
Socjolog polski Zbigniew Tyszka za słuszne uznaje założenie,
„że jeżeli istnieje jedynie fikcja rodziny czy małżeństwa prowadząca
do prawdziwego «piekła» na co dzień dla współmałżonków i ich
dzieci, to najlepszym wyjściem z sytuacji jest położenie kresu tej
fikcji” 14.
Przeciw' nierozerwalności małżeństwa występuje Zofia Wasilkowska. Oto jej argumenty: „Nierozerwalność małżeństwa powoduje
znaczne szkody społeczne i tragedie osobiste, jak o tym świadczy
wielowiekowe doświadczenie krajów, w których istniał bezwzględny
zakaz rozwodów7. Wielkie dzieła literatury z pasją ukazywały nie
jednokrotnie dramaty rodzinne wynikłe na tle sprzeczności między
potrzebami serca a rygorystycznym i i dogm atycznym i zakazami
religii i prawa” . Autorka wypowiada się na rzecz „ograniczonej d o 
puszczalności rozwodów” . Nadmienia, że zasadę tę przyjm uje polskie
prawo małżeńskie, podobnie jak to czyni ogromna większość współ
czesnych ustawodawstw. R ozw ód jest przy tym traktowany —
według słów autorki — jako zło konieczne, wprowadzone dla elimi
nacji innego zła, jakim byłoby formalne utrzymywanie obumarłych
związków małżeńskich15.
Odnotujm y jeszcze uwagę tej samej autorki, że „orzeczenie roz
wodu, ułatwiając byłym małżonkom separację mieszkaniowy i kładąc
w ten sposób kres gorszącym zajściom i awanturom, jest niekiedy
jedynym rozwiązaniem nabrzmiałego problemu” 16.
13 J. Piotrow ski, Przeobrażenia w funkcjach rodziny a reprodukcja ludności, w :
Polityka ludnościowa. Współczesne problemy, red. M . Nam ysłowska, W arszawa 1973,
s. 279— 288.
14 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 226.
15 Z.
15— 17.

Gawrońska-W asilkowska,

M ałżeństwo:

istota— trwałość— rozwód, jw .,

s.

16 Tam że, s. 93.

143

Autorki wnikliwych analiz statystycznych na temat rozwodów,
Henryka Bogacka i Alina Sobieszak wskazują, że „często sytuacja,
atmosfera, jakie panują po rozwodzie, stwarzają więcej podstaw do
przewidywania prawidłowego rozwoju dzieci, niż utrzymywanie
skłóconej rodziny” 17.
Publicystka Joanna Horodecka jest zdania, że „prawne uregu
lowanie sytuacji bywa często z dwojga złego lepsze, niż utrzym y
wanie pozorów, za którym i kryje się ustawiczne napięcie, atmosfera
wzajemnych pretensji, żalów itp.” 18.
D okonany przegląd literatury ukazał nam jednoznaczność sta
nowiska autorów polskich. Czyżby w ogóle nie było przeciwników
rozwodu? Sądzę, że stwierdzoną akceptację rozwodów należy inter
pretować jako warunkową: w sytuacji całkowitego i definitywnego
rozkładu pożycia rozwód narzuca się jako pewna konieczność; ideałem
byłb y jednak stan powszechnej harmonii rodzinnej, nie wym agający
tolerowania tak drastycznego i w niczym nie uzdrawiającego środka,
jakim jest rozwód. D o takiej interpretacji upoważnia fakt, że ogół
polskich socjologów i polityków społecznych domaga się energicznej
walki z nasilającym się u nas zjawiskiem nietrwałości małżeństw.
A utorzy radzieccy

Przytaczamy poglądy przede wszystkim socjologów rodziny jako
osób w tej materii najbardziej kompetentnych.
Anatołij Charczew oświadcza: „ W ideale małżeństwo monogamiczne jest równoznaczne z dożywotnim. Lecz zasada nierozerwalności
małżeństwa nie zawsze daje się pogodzić z zapewnieniem mężczyźnie
i kobiecie osobistego szczęścia. Sprzeczność ta wymaga uznania
możliwości rozwodu jako środka jej przezwyciężenia” 19.
N. Jurkiewicz rozważa sytuację, kiedy w małżeństwie rozdźwięk
posunął się tak daleko, że już nawet nie ma szacunku dla współmał
żonka. Trudno — pisze Jurkiewicz — żyć z człowiekiem, dla którego
nie ma się nawet szacunku. Nieistnienie szacunku przy konieczności
17 H . B ogacka, A . Sobieszak, Rozwody w P olsce w latach 1950— 1974 w świetle
badań statystycznych, w : Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M. Jarosz, W a r
szawa 1976, s. 115.
18 J . H orodecka, P o rozwodzie, „P ro b le m y R o d z in y ” 1966, nr 2.
19 A . Charczew, Brak i siem ja w S S S R , w y d . 1, M oskw a 1964, s. 209.
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c(K]zieniifc;g° ścisłego współżycia może łatwo przeobrazić się w nie
nawiść — wspólne pożycie staje się wówczas absolutnie niemożliwe.
Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest rozwód20.
N. Solo wj o w odrzuca oba skrajne stanowiska w kwestii rozw od ów :
zarówno to, które traktuje wolność rozwodu jako zjawisko amoralne,
sam rozwód jako nieszczęście lub tragedię, a wzrost stopy rozwodów
jako zagładę rodziny w ogóle, jak i to. które popiera wolność rozwodów
i całkowitym ignorowaniem zasad moralnych i moralnej istoty mał
żeństwa21.
Jurij Korolow, który łączy w sobie kompetencje socjologa i praw
nika, wskazuje, że „D roga prostego zakazu rozwodów jest dla spo
łeczeństwa radzieckiego nie do przyjęcia i to nie tylko dlatego, że
zakaz taki byłby nie do pogodzenia z samą ideą małżeństwa jako
dobrowolnego związku, lecz i z tego powodu, że w istocie nie można
traktować rozwodów tak, jak gdyby wszystkie były niemoralne.
Przy ogólnie negatywnej jego roli rozwód w szeregu przypadków
może okazać się dobrodziejstwem, jedynym wyjściem z bardzo skompli
kowanego i męczącego położenia dla małżonków i ieli dzieci” . A d a le j:
..Wolność rozwodu [...] oznacza, że związek małżeński jest budowany
na zasadzie dobrowolności. Jeżeli w procesie pożycia małżeńskiego
ujawnia się, że dalsze zachowanie rodziny nie jest możliwe, a utrzy
mywanie pożycia byłoby ze szkodą dla małżonków i ich dzieci, w pełni
usprawiedliwiony i naturalny staje się rozwód [...] Społeczeństwo p o 
winno się troszczyć o wychowanie i utrzymanie dzieci, oraz zdrowej
moralnej atmosfery7 w rodzinie, i dlatego jest ono w zasadzie za uczyn
nianiem rodziny i przeciw rozwodom. Naturalnie, nie oznacza to,
że prawo i moralność są za zachowaniem i kontynuacją każdego mał
żeństwa. Czasem [...] rozwód jest bardziej rozumnym wyjściem i dla
małżonków, i dla ich dzieci” 22.
Jest i taki pogląd, że rozw ody są swego rodzaju przyrodniczą
koniecznością, z którą chcąc nie chcąc trzeba się pogodzić. For

20 N . Jurkiew icz, M oliwy zakluczenija i stabilnost' braku, w : Problemy by ta,
bralca i siem ji, W ilno 1970.
1 N . S ołow jow , Razu od, jego faktory, p riczin y, pow ody, w : Problemy by ta, braka
i siemji, jw ., s. 111.
22 J. K orolow , Brak i razwod. Sowriemiennyje tiendiencyi, Moskwa 1978, s. 110—
112.
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mułując tę tezę akademik G. Naan uznaje, że każda zarejestrowana
liczba rozwodów, mała czy duża, jest usprawiedliwiona jako w y.
kładnik naturalnych potrzeb danego społeczeństwa23.
Autorzy węgierscy

m

W węgierskim podręczniku demografii, który z racji swych walorów
dydaktycznych został udostępniony polskiemu czytelnikom , znaj
dujem y następujące rozważania na temat rozwodów: „Stosunkowo
wysokiej obecnie liczby rozwodów nie można uważać w całej pełni
za zjawisko ujemne [...] dzięki zmienionym zwyczajom społecznym
w przypadku poważnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego
małżonkowie nie muszą wbrew swej woli prowadzić wspólnego życia,
lecz społeczeństwo daje możność rozwiązania takiego małżeństwa ’24.
Stanowisko własne

Stwierdziłem na wstępie, że istnieją dwie różne postawy lub — jak
chcą niektórzy — dwie szkoły myślenia, z których jedna odrzuca
instytucję rozwodów, druga ją aprobuje. Jeśli chodzi o moje własne
stanowisko w tej kontrowersyjnej sprawie, to — mówiąc prawdę —nie mieści się ono w żadnej z tych kategorii. Jestem bowiem zasad
niczo przeciwny rozwodom, notuję natomiast błąd wielu pokoleń,
w tym również i własnego, polegający na zaniedbaniu sprawy w y
chowania dorastającej młodzieży w duchu poczucia pełnej moralnej
odpowiedzialności za założoną rodzinę i los jej członków. Musimy
ponosić błędu tego konsekwencje w postaci godzenia się na amoralne
i społecznie szkodliwe zjawisko, jakim są rozwody. Jest to zgoda
warunkowa i czasowa : powinna ona ustąpić miejsca zakazowi roz
wodów, gdy luka w wychowaniu młodzieży zostanie naprawiona.
Dlaczego dezaprobuję rozw ody? Jak temu już dawniej dałem
wyraz, aprobata rozwodów jako jednej z prawnych instytucji nor
m ujących stosunki małżeńskie i rodzimie byłaby w moich oczach
godzeniem się z faktem lekkomyślnego zawierania małżeństwa i nie
mniej lekkomyślnego powoływania do życia istot ludzkich, bo nie
23 „L itiera tu m a ja gazieta” , 15 I X 1976.
24 W stęp do demografii, red. E . Szabady, tłum . z w ęg., W arszawa 1967, s. 187.
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wykluczającego gotowości ich porzucenia, jeśli się przytrafi okazja
zmiany obecnego związku małżeńskiego na inny, bardziej atrakcyjny.
G od zen ie się z takim stanem rzeczy byłoby jednocześnie rozgrze
s z e n ie m
sprawców dramatu rodzinnego, jakim jest niemal zawsze
r o z w ó d ,
z ponoszenia przez nich winy za rozpad małżeństwa. Jest
rzeczą godną pożałowania, że traktuje się dziś rozwód jako „k u l
turalną alternatywę” . Bardzo ładnie brzmi ta teoria, jednakże, moim
zdan iem , na miano „kulturalnej alternatywy” bardziej zasługiwałoby
wyrzeczenie się konfliktów małżeńskich i zaniechanie myśli o rozw o
dzie w imię wyższego celu, jakim jest dobro własnych nieletnich
dzieci. Afirmacja rozwodów nie wiedzie do rozwiązania sprawy
szerzącego się zła. Zamiast rozpraw' na temat „kulturalnej alterna
tywy należałoby upowszechniać w społeczeństwie postawę dezapro
baty wobec rozwodów. Nie należy się godzić z tym , co jest społecznie
szkodliwe.

2. Literatura apologetyczna
Karol Marks pisał: „Prometeusz osłaniał głowę czapką z chmur,
żeby ścigać potwory. My naciągamy tę czapkę na oczy i uszy, żeby
móc zaprzeczyć istnieniu potw orów ” 25. Rolę czapki, pozwalającej
nie widzieć zjawisk niekorzystnych, czasem wręcz potwornych, od 
grywa w świecie literatura apologety czna. Ma ona tylko jedno zadanie
— zamienić cienie istniejącej rzeczywistości w blaski.
Rozwody w oczach apologetów
Apologeta — podobnie jak sztukmistrz — z czarnego robi białe,
a z białego czarne. Rozwody, które w odczuciu ludzi moralnych są
złem społecznym, zamieniają się u niego bez mała w dobrodziejstw o.
Arsenał środków, którymi posługuje się apologeta dla dokonania
takiej transformacji, jest obszerny. Instrumentem najczęściej sto
sowanym jest eksponowanie dodatnich (autentycznych lub pozornych)
stron likwidacji rozchwianego związku małżeńskiego, przy rów no
czesnym pomniejszaniu lub zgoła przemilczaniu ujemnych następstw
25 K . Marks, Kapitał. K rytyka ekonomii politycznej, t. I, W arszaw a 1951. s. 5.
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rozwodu. Apologeta stara się udowodnić, że wykazywany przez
statystykę wzrost częstości rozwodów, nawet ten lawinowy, jest tylko
złudzeniem, w istocie bowiem chodzi jedynie o zaliczanie do kategorii
rozwodów przypadków, jakie w tej samej liczbie istniały dawniej,
lecz nie były objęte statystyką. W braku argumentów pozwalających
upiększyć dzisiejszą rzeczywistość apologeta roztacza przed czytel
nikiem idylliczny obraz przyszłości, którą będzie charakteryzować po
wszechna trwałość i harmonia związków małżeńskich. Wiara w lepszą
przyszłość małżeństwa i rodziny jest cenna i ze wszech miar potrzebna,
ale źle jej służą apologeci, gdyż pomniejszaniem lub ukrywaniem
występującej choroby społecznej — rozwody są nią niewątpliwie —
osłabiają ducha walki z tą chorobą.
A probując, czy nawet pochwalając rozwody, literatura apologetyczna przybiera w gruncie rzeczy charakter aspołeczny. Czemu
przypisać jej rozwój ? Źródło powodzenia tej literatury tkwi chyba
w tym , że w warunkach masowej dezintegracji małżeństw dobrze
widziane są publikacje, które w ten czy inny sposób rozgrzeszają
sprawców rozpadu rodziny.
Z ajrzyjm y do reprezentatywnych prac z tego zakresu.
Teoria zależności liczby rozwodów
od długości życia ludzkiego
W amerykańskiej literaturze socjodemograficznej z wczesnych lat
po drugiej wojnie światowej gościła teoria, według której notowany
w tym czasie znaczny wzrost liczby rozwodów w USA jest kon
sekwencją wydłużania się trwania życia ludzkiego: dawniej, gdy
panowała wysoka śmiertelność, małżeństwa trwały znacznie krócej
niż obecnie — w starszym wieku nie było już komu się rozwodzić,
bo potencjalni kandydaci do rozwodu z grona mężczyzn spoczywali
już w grobie, a dłużej od nich żyjące żony zasilały kategorię wdów.
Dziś jest in aczej; ludzie żyją dłużej, a część z nicli — mimo zaawan
sowanego wieku — rozwodzi się. Tak więc — według omawianej
teorii — małżeństwa, niweczone dawniej przez śmierć jednego z mał
żonków, są'obecnie rozwiązywane przez rozwód. Stąd już tylko krok
do uznania, że najnowszy wzrost liczby rozwodów jest wyrazem
postępu społecznego.
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Autorem tej teorii jest amerykański socjolog P.H . Jacobson.
W yłożył ją w 1949 r. i ponowił w dziesięć lat potem 26.
Tezę Jacobsona poddał krytycznej ocenie jego kompatriota
£ ert N. Adams. „Interpretacja ta — powiedział — jest w najlepszym
razie tylko częściowo słuszna” 27. Sądzę, że omawiana teoria zasługuje
na dużo surowszą krytykę: można i trzeba powiedzieć, że urąga
ona logice. Nie ma w istocie najmniejszego powodu, by wzrost liczby
rozwodów kłaść na karb zmniejszonej liczby zgonów rozrywających
małżeństwa. B yłby to kompletny nonsens.

Teoria zastąpienia dezercji formalnym rozwodem
Z inną interpretacją, ale — tak jak i poprzednia — obliczoną na
podważenie prawdy o niezwykłym wzroście częstości rozwodów
w USA, wystąpili socjologowie amerykańscy Doris Jonas Freed
i Henry H. Foster Jr. Twierdzą oni mianowicie, że dawniej — przed
rokiem 1900 — zwykłym sposobem uwolnienia się od niefortunnego
małżeństwa była ucieczka, szeroko praktykowana przez świat pra
c y 28. Dziś natomiast, według cytowanych autorów, rozwody i dezercje
występują mniej więcej w takiej samej liczbie. Jeśli więc liczba roz
wodów rośnie, to nie dlatego, że częstsze są przypadki dezintegracji
małżeństw, lecz z tego powodu, że nie poprzestaje się, jak dawniej,
na samej separacji, lecz legalizuje rozpad małżeństwa poprzez for
malny rozwód.
Interpretacja ta, jakkolwiek statystycznie nie udowodniona,
wydaje się niektórym badaczom możliwa do przyjęcia. James A.
Peterson dopuszcza możliwość, że o wzroście częstości rozwodów
zadecydowały częstsze obecnie fakty legalizacji zerwania małżeństwa:

26 P . H . Jacobson, Total M arital Dissolutions in the. United States: Relative
Importance o f M ortality and Divorce, w : Population, red. G. F . Mair, P rinceton 1949
oraz tego autora Am erican Marriage and Divorce, Now V Jork 1959.
27 B. N . Adam s,

The Am erican Fam ily, Sociological Interpretation, Chicago

1971.
28 X). J. Freed, H . H . Foster Jr., Divorce Am erican Style, „T h e Annals” 1969,
nr 383.
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dawne faktyczne zerwania w postaci separacji lub ucieczki zostały
zastąpione środkami legalnymi29.
Bardziej wym agający Bert N. Adams kwestionuje i tę interpre
tację: może ona by ć słuszna jedynie w odniesieniu do jakiejś części
orzekanych obecnie w USA rozwodów30.
Należy oczywiście liczyć się z tym , że na wzrost liczby roz
w odów mogą zawsze w jakiejś mierze w pływ ać: opóźniona legalizacja
dawniejszych przypadków rozpadu małżeństwa lub — pod wpływem
bardziej liberalnego stosunku opinii publicznej do rozwodów —częstsze niż dawniej występowanie do sądu o rozwiązanie małżeństwa.
Rozciąganie jednak części zjawiska na jego całość nie ma w tym
przypadku uza^ adnienia i stanowi logiczny błąd.
Teoria wzrastającej popularności małżeństwa
Jeden z apologetów amerykańskiej rodziny, John Sirjamaki kładzie
nacisk na fakt, że Amerykanie tuż po rozwodzie wstępują w ponowne
związki małżeńskie. Z sekwencji tej Sirjamaki wyciąga wniosek, że
cechą Am erykanów jest „silna narodowa inklinacja do małżeństwa”
i że małżeństwo jest wśród Amerykanów „ogromnie popularne” 31.
Już dawniej reagowałem na tę apologię, przytaczając — za amery
kańskimi autorami32 — następujące, nie dające powodu do optymizmu
fa k t y :
— porzucone kobiety, które nie wyszły ponownie za mąż, liczy
się w USA na m iliony;
— rokrocznie 150 do 200 tysięcy dzieci pomnaża w tym kraju
armię „sierot z rozwodu” ;
— ogólna liczba tych sierót wynosiła tu w 1940 r. ponad pół
tora miliona, a dziś jest nieporównanie większa.
Rzecznikiem tezy o wzrastającej w USA popularności małżeństwa
jest amerykański socjolog Marton M. H unt: według niego rośnie
29 J . A . Peterson, Catastrophes in Partnership: Separation, Divorce, and Widow
hood, w : M a n and Civilization-. Search fo r Survival, red. S. M. Farber i in., N ow y Jork
1965, s. 73.
30 B . N . Adam s, jw ., s. 334.
31 J. Sirjamaki, The Am erican Fam ily in the Twentieth Century, Cambridge
1955.
32 C. K irkpatrick, The F am ily as Process and Institution, N ow y J ork 1955, s. 529;
W . J . G oode, A fter Divorce, jw ., s. 11.
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liczba rozwodów, bo zwiększa się w społeczeństwie amerykańskim
p ragn ien ie szczęśliwego pożycia małżeńskiego33. Tak oto w ujęciu
a p o lo g e tó w

zniweczenie małżeństwa jest podnoszone do godności

cn oty.
Teoria komparatywnego sukcesu
W obronie ultra wysokiej amerykańskiej częstości rozwodów staje
apologeta amerykańskich stosunków rodzinnych, ceniony zresztą
antropolog i socjolog George P. Murdock. Sięga on d o historii cywi
lizacji, by pokazać, że w społeczeństwach o kulturze nieeuropejskiej
rozwody były, czy też są, szeroko rozpowszechnione i że w porównaniu
z nimi stan rzeczy w USA jest raczej korzystny. Tezę tę popiera
Murdock przykładem zbadanych 40 kultur pozaeuropejskich, z k tó 
rych 16 charakteryzowało się stopą rozwodów niższą od amerykań
skiej, a 24 — wyższą34. Z faktu tego wyciąga wniosek, że rozlegające
się w USA głosy na temat pogłębiającej się dezorganizacji rodziny
nie znajdują oparcia w szerzej ujętym doświadczeniu społecznym.
Teoria dobroczynnego wpływu rozwodów na sytuację dzieci
z rozwiedzionych małżeństw
Spośród teorii apologetycznych, których zadaniem jest rozgrzeszenie
zjawiska masowych rozwodów, najdalsza od prawdy i najbardziej
odrażająca jest ta, która mówi o szczęśliwym dzieciństwie „sierot
z rozwodu” . Teorię tę lansuje amerykański socjolog William J. Goode,
a punktem oparcia jest dlań badanie sondażowe, przeprowadzone
wśród określonej grupy studentek Uniwersytetu w Detroit. Badaniem
objęto studentki, które po zerwaniu pierwszego małżeństwa wyszły
ponownie za mąż i które, mając dzieci, w dalszym ciągu studiują.
Przedmiotem badania były m.in. warunki wychowawcze dzieci
z rozerwanego pierwszego małżeństwa. W ynik tego badania był nad
wyraz korzystny: większość ankietowanych matek uznała, że dzięki
rozwodowi warunki wychowawcze dziecka polepszyły się35.
33 M. M. H unt, The World o f the Form erly M arried, N ow y Jork 1966, s. 292.
34 G. P . M urdock, F am ily Stability in N on-European Cultures, „T h e Annals” ,
listopad 1950.
35 W . J. G oode, A fter Divorce, jw ., s. 329.
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Nie mam podstaw, b y kwestionować ścisłość tej relacji. Muszę
jednak zwrócić uwagę na specyficzny charakter materiału obserwa
cyjnego, z którym Goode miał do czynienia: ankietował on co prawda
kobiety rozwiedzione, ale — jak już wiemy — były to kobiety młode,
studentki uniwersytetu i do tego ponownie zamężne. W iadomo
jednak, że nie wszystkie rozwiedzione kobiety są studentkami szkół
wyższych i nie wszystkie wychodzą ponownie za mąż. Dla wielu
z nich m r o k sądu jest już tylko przypieczętowaniem ich na zawsze
złamanego życia. I nie dla wszystkich dzieci rozejście się rodziców
jest zapowiedzią lepszych warunków wychowawczych. Niezliczona
liczba dzieci z rozbitych małżeństw — to istoty zagrożone deformacją
osobowości, to kandydaci do wykolejenia.
Własne refleksje
Jako m otto do rozważań nad sensem i wartością literatury apologetycznej nie bez racji posłużyła mi uwaga Karola Marksa na temat
szkodliwej tendencji polegającej na zatajaniu zjawisk niekorzystnych
i tym samym niewygodnych; taki właśnie charakter — jak mogliśmy
się przekonać — ma literatura prorozw odow a: zamiast obnażać
charakter rozwodów jako społecznego zła, literatura tego pokroju
tę właśnie stronę starannie ukrywa.
Jednym z argumentów, którym szermują obrońcy rozwodów, jest
rzekomy brak szkód powodowanych przez rozw od y: ma tego dowodzić
fakt, że tak po stronie mężczyzn, jak i kobiet połowa ogólnej liczby
rozwiedzionych wstępuje w ponowne związki małżeńskie i z tych
nowych związków jest zadowolona. Takie stawianie sprawy musi
budzić zgorszenie i protest. Mamy tu przecież do czynienia z faktem,
że autor, zajmując się problemem o wyraźnych znamionach rany
społecznej, widzi tylko tę połowę populacji, która nie ma powodu do
narzekania na rozwód, przechodzi zaś do porządku nad jej drugą
połową, obejm ującą tych, dla których rozwód był wielkim załamaniem
życiowym. Elementarne poczucie sprawiedliwości każe uznać taką
postawę za wysoce naganną.
Problematyczną wartość ma w m oich oczach propagowana przez
apologetów teoria o szczególnej popularności małżeństwa w społe
czeństwie amerykańskim. Ze statystyki U SA wiemy, że w kraju tym
rozwodzi się corocznie milion par małżeńskich. Mniej więcej połowa

0<rółu rozwiedzionych (a jest to w sumie około miliona osób) wstępuje
yf p o n o w n e związki małżeńskie. Pęcznieje w ten sposób liczba nowo
zawieranych małżeństw, ale jest to wzrost w dużej mierze sztuczny,
bo przez ślubny kobierzec przewijają się parokrotnie jedne i te same
osob y- Stwierdzono, że powtórny wybór, dokonywany przez rozwie
d zion y ch mężczyzn, pada najczęściej na dużo młodsze kobiety, i to
stanu wolnego. Oznacza to co prawda zwiększoną szansę zamążpójścia
dla młodych Amerykanek, ale znowu mamy tu do czynienia ze złu
dzeniem statystycznym : przecież każde takie małżeństwo jest oku
pione „wyksięgowaniem” innej kobiety z rejestru kobiet zamężnych.
Chyba nie popełnię błędu, jeśli powiem, że dla większości kobiet
rozp ad małżeństwa jest bolesnym dramatem życiow ym ; już sam
fa k t, że coraz większy odsetek rozwiedzionych kobiet nie chce słyszeć
o powtórnym małżeństwie, wyraźnie na to wskazuje. W rzeczywistości
są w ięc Stany Zjednoczone Ameryki królestwem rozwodów, a nie
małżeństw.
E x post wyjaśnię, dlaczego uważałem za potrzebne zająć sta
nowisko wobec specyficznej literatury, w której pod maską dociekań
naukowych ukryta jest apologia rozwodów. K arol Marks potępiał
autorów, którzy nadużywają nauki do celów jej zupełnie obcych.
Czyż nie jest takim nadużyciem pochwała rozwodów ? Trudno o coś
bardziej sprzecznego z celami nauki niż apologia zjawiska, które jest
wykładnikiem patologii społecznej. W m ojej pracy, stawiającej sobie
zadanie powiedzenia całej prawdy o rozwodach, nie mogło zabraknąć
głosu protestu przeciw próbom apologii tego społecznego zła.

3. Czy masowe rozwody oznaczają kryzys rodziny?
Jak widzieliśmy, częstym m otywem akceptacji rozwodów jest prze
konanie, że ani w interesie eks-małżonków, ani w interesie społeczeń
stwa nie leży prawne utrzymywanie związku de facto już nie ist
niejącego, związku martwego. Można się tu doszukać analogii ze śmier
cią człowieka: nieboszczyka trzeba pochować. Z analogii tej wynika
pewna konsekwencja: jak dem ograf w przypadku masowych zgonów
staje wobec problemu, czy dana populacja nie jest zagrożona w y 
darciem , tak socjolog — nie tylko on zresztą — musi się zastanowić
nad kwestią, czy masowe rozw ody nie stanowią zapowiedzi zmierzchu
rodziny, czy nie są świadectwem już istniejącego kryzysu. Socjolo153

gowie rodziny nie przechodzą nad tą kwestią do porządku, ale icjj
stanowisko nie jest w tej mierze jednolite. Zdaniem jednych, jesteśmy
świadkami głębokiego kryzysu rodziny, obejmującego znaczne połacie
kuli ziemskiej, głównie zaś obszary najbardziej zaawansowane pod
względem cywilizacyjnym ; według innych natomiast nie ma podstaw,
by mówić o takim kryzysie — współczesna rodzina przechodzi zmiany,
i to nader gruntowne, ale zmiany to nie kryzys. Zadaniem moim
będzie zreferować jedno i drugie stanowisko, a następnie ustosun
kow ać się do dyskutowanego problemu.
•
Kryzys rodziny — co przez to rozum ieć?
Znakomity uczony francuski X V I I w., w jednej osobie filozof, ma
tem atyk i fizyk, Kartezjusz (René Descartes) ostrzegał przed próż
nym i sporami, których źródłem jest różne pojmowanie tego samego
desygnatu. „D efiniujcie znaczenie słów —• mówił Kartezjusz —
a uwolnicie świat od połow y zachodzących pom yłek” . Słuszność
zacytowanego postulatu nie budzi wątpliwości, ale jego realizacja
nie należy do łatwych. Na trudności związane z definiowaniem pojęć
uskarżali się już starożytni Rzymianie. Ojciec Kościoła św. Augustyn
(354— 430), snując rozważania na temat czasu, zauważył: „C o to jest
czas, wiem, ale gdy mam go zdefiniować, nie wiem” . Nasz niezapom
niany filozof, autor pracy o szczęściu, W ładysław Tatarkiewicz,
zapytany, co to jest szczęście, odpowiedział: „G dybym potrafił je
określić, nie napisałbym o nim dużej książki” .
Pojęcie kryzysu nie należy do kategorii tak trudnych desygnatów. Niemniej jednak W ładysław Kopaliński daje szereg objaśnień
tego pojęcia36. A więc: moment, okres przełomu — przesilenie —decydujący zwrot — okres załamania gospodarczego. To różne p o j
mowanie kryzysu dotyczy również kryzysu rodziny — można go
rozumieć tak lub inaczej, od zwrotu poczynając, a na załamaniu
kończąc.
Winienem powiedzieć, co sam rozumiem przez kryzys rodziny.
W moim rozumieniu kryzys rodziny polega na występowaniu zjawisk
godzących w podstawy instytucji rodziny, a za takie trzeba uważać
36 W . K opaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, w yd . 12,
W arszaw a 1983, hasło: K ryzys.
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e r o k o rozpowszechnioną kohabitację, różne form y odejścia od
:; dRlu rodziny monogamicznej oraz masowe rozwody37. Tak rozu•any kryzys rodziny nie przesądza jego wyniku: rodzina nie musi

bynajmniej upaść.
Masowe rozwody jak o wyznacznik kryzysu rodziny
M ieliśm y już okazję dowiedzieć się, że amerykańscy badacze, którzy
jako p ierw si sformułowali nowoczesną teorię zmierzchu instytucji
ro d zin y, wskazywali, że jednym i bodaj najważniejszym ze znamion
na łcbodzącego kryzysu rodziny będą coraz to liczniejsze rozwody.
Autorzy głośnej pracy zapowiadającej wygaśnięcie instytucji
legalnago i w swym założeniu trwałego małżeństwa, amerykańscy
socjologowie E .W . Burgess i H .J. Locke w 1945 r. pisali: „Jest rzeczą
widoczną, że w krajach europejskich i w USA występuje tendencja
do małżeńskiej destabilizacji. Niewątpliwie w życiu współczesnym
działają wszystkim tym krajom mniej lab więcej wspólne czynniki,
które burzą stosunki wzajemne w rodzinie” . W rozumieniu autorów
owa destabilizacja małżeństw wiedzie nieubłaganie do zmierzchu
rodziny tra d y cy jn ej: jej miejsce zajmie partnerski związek dwojga
wolnych osób38.
Teza o zagrożeniu istnienia rodziny jako instytucji zyskuje
w świecie zachodnim na popularności. Rozlegają się głosy, że —
praktycznie rzecz biorąc —• upadek rodziny jako instytucji jest już
dziś na Zachodzie faktem dokonanym. Tezę taką reprezentuje m.in.
znany psycholog O. Riihłe. Według relacji A. Charczewa39 Riihle
stwierdza, że społeczeństwo burżuazyjne stoi teraz ze skruchą wobec
rozbitej instytucji rodziny i z przerażeniem patrzy na groźne zło,
zwane współczesną kwestią małżeńską: jednakże odpowiedzialną za
to nieszczęście należy czynić nie samą instytucję rodziny, lecz to jej
37 Zbliżoną defin icję kryzysu in stytucji m ałżeństwa dają A . Charczew i M.
Maćkowski. Ich zdaniem , za m iarodajny wskaźnik rozpadu małżeństwTa jako in sty
tucji społecznej m ożna uznać istnienie szeroko rozpow szechnionej i w świadom ości
ludzi utrwalonej orientacji na pozam ałżeńskie

form y

życia

osobistego

lub

też

Poszukiwanie określonych odpow iedników m ałżeństwa poligam icznego [s. 66].

38 E. W . Burgess, H. J. Locke, The Family from Institution to Companionship,
N °w y J ork 1945, s. 627.

39 A . Charczew, Brak i siemja w S S S li, wyd. 2, Moskwa 1979, s. 344.
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okropne wypaczenie, tę uczynioną z niej karykaturę, w którą mężczyznom spodobało się zamienić ideę monogamii.
Nie bez racji zauważa Charczew, że obecnie ronią łzy nad rozbity
instytucją rodziny ci sami autorzy, którzy beztrosko aprobowali
„sw obodę seksualną” .
„Małżeństwo staje wobec dylematów tak drażliwych, jakiej
nie musiało rozwiązywać w całej swej historii” —- to słowa zamiesz
czone w znanym tygodniku zachodnioniemieckim „D er Spiegel”
(1962 r.). Autor artykułu przytacza takie, budzące niepokój fakty,
jak : milion rozwiedzionych małżeństw w R F N ; coraz częściej wystę
pujące zaburzenia krążenia, anomalie psychiczne itd. jako następstwa
konfliktów małżeńskich; lekkomyślność w zawieraniu małżeństw“10.
Socjolog francuski Andrée Michel, która badała stosunki ro
dzinne wśród mieszkańców hoteli robotniczych we Francji, stwierdza,
że w środowisku robotników przemysłowych wygasła tradycyjna
koncepcja rodziny jako instytucji opartej na wzajemności zobowiązań
małżonków. Ludzie pobierają się lub żyją w wolnym związku tak dłu
go, póki pożycie daje im uczucie szczęścia. Gdy uczucie to wygasa,
rozwodzą się lub po prostu rozchodzą41. Uwagi pani Michel dotyczą
wprawdzie tylko jednego odłamu ludności, lecz nie należy tracić
z oczu, że robotnicy wielkoprzemysłowi — a ci właśnie byli objęci
wspomnianym badaniem — stanowią awangardę nowoczesnej klasy
robotniczej.
Podobne wiadomości nadchodzą z drugiej półkuli.
W pracy z 1956 r. Kingsley Davis wyszczególnił w dziewięciu
punktach zmiany, jakie av ostatnich czasach dokonały się w funkcjo
nowaniu instytucji małżeństwa, a w konkluzji stwierdził, że w in
stytucji tej dokonuje się rewolucja42.
Amerykański socjolog E. Bogardus liczy się z ewentualnością,
że trwałość małżeństwa stanie się w USA wspomnieniem przeszłości.
Pisze on : „Stany Zjednoczone nie tylko stały się wiodącym krajem
świata pod względem liczby corocznych legalnych rozwiązań mał
żeństw, lecz rozwiązania te wzrastają szybciej niż ludność. Jeżeli
40 „P ro b lem y R od z in y ” 1962, nr 6— 8, s. 60.
41 A . Michel, Famille, industrialisation, logement, Vary/. 1959, s. 162 i n ast.
41 K . D avis, Statistical Perspective on M arriage and Divorce, w : D e m o g r a p h i c
A nalysis, Selected Readings, red. J. J. Spengler i O. D . D uncan, Glencoe, 111., 1956,
s. 243.
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dencja ta utrwali się, to po upływie kilku dziesięcioleci rodzina
. . 0 gtały związek męża i żony przestanie b y ć zjawiskiem zwykłym ” .
Ten sanl aut ° r zaznacza, że „niestabilność rodziny jest bodaj nie
miększa niż w innych dziedzinach współczesnego życia społecznego” 43.
jeszcze uwagę amerykańskiego futurologa Alvina
1’offkra (urodzonego notabene w Warszawie), że dla krajów techno
logicznie zaawansowanych charakterystyczne są skrajnie wysokie
vVSkft£niki rozwodów i separacji. W krajach tych szerzą się i znajdują
aprobatę małżeństwa „na próbę” . Zdaniem Tofflera, związki takie
«taną się w przyszłości normalnym pierwszym etapem na drodze
¿o właściwej kariery małżeńskiej. Mniej optym istyczny jest pogląd
wielu innych autorów: pesymiści — tak ich określa Toffler — za
powiadają wygaśnięcie instytucji rodziny44.
Odnotujm y

W ypada zauważyć, że nie brak socjologów marksistowskich*
którzy w odniesieniu do świata zachodniego podzielają tezę o ist
nieniu kryzysu rodziny.
U czony radziecki J. Siemionow stwierdza, że „w szyscy bez
wyjątku socjologowie burżuazyjni uznają, iż rodzinno-małżeńskie
stosunki we współczesnym świecie kapitalistycznym przechodzą
znaczne zmiany. Różnią się oni jedynie w ocenie tych przemian:
jedni z nich mówią o reorganizacji i progresywnym rozwoju rodziny,
inni — o jej dezorganizacji, zburzeniu, regresie” 45. Cytując tę opinię
J. Korolow zauważa, że fakty i obserwacje świadczą o tym, iż przeważa
ta druga tendencja. Według K ordow a, w USA działa ogólnonarodowa
tendencja do rozpadu rodziny [s. 163— 1GÍ5 i 210].
Rzadziej się zdarza, by w krajach wspólnoty socjalistycznej
oceniano stosunki rodzinne we własnym kraju. Jako
przykład takiej postawy można przytoczyć wystąpienie polskiego
uczonego, blisko związanego ze sprawami planowania rodziny, pro
fesora Bolesława Górnickiego. Otwierając w 1984 r. V ! K rajow y
Zjazd Towarzystwa R ozw oju R odziny, profesor Górnicki, który już
°d lat jest prezesem tego Towarzystwa, powiedział: „W yd aje się,
Ze politycy, którzy przypisują rodzinie z punktu widzenia naro

negatywnie

43 E. B ogardus, Sociolorjy, N ow y J ork 1954 (cy t. za A . Charczewem).
4 A. T o ffle r, L e choć de futur, tłum. 7. ang., P aryż 1971, s. 243 (w skróconym
przekładzie polskim nie m a tego fragm entu —- przyp. red.).
45 J. Siem ionow , Prot'achoidienije braka i siem ji, Moskwa 1974, s. 262.
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dowego i formalnego tak wielkie znaczenie społeczne, odkryli rodzinę j
dopiero wtedy, kiedy zaczęła się rozpadać i kiedy rozdźwięki między J
młodzieżą a dorosłymi grożą zaostrzeniem się walki p ok oleń ". Za
uważmy, że stanowisko takie, słuszne czy niesłuszne, jest wyrazom
kontrowersyjności poruszonego problemu.
Sytuację współczesnej polskiej rodziny poddano krytycznej
ocenie na obradującej w Gdańsku w 1981 r. III Krajowej Konferencji
Lekarzy i Humanistów. W edług relacji Zofii Dąbrowskiej-Ca han46,
w dyskusji zwrócono uwagę na szereg negatywnych zjawisk i procesów
w naszym życiu rodzinnym. W yeksponowano przy tym następujące
patologie: dezintegracja rodziny — dysfunkcje psychoseksualne —
poczucie osamotnienia u osób starszych — alkoholizm. Z „rodzinnych
płag” ta ostatnia została określona jako najważniejsza ze względu
na to, że około półtora miliona dzieci wychowuje się w rodzinach
alkoholików.
Ludziom umiejącym mówić całą prawdę, nie wyłączając tej, która
jest przykra czy nawet bolesna, należy się uznanie. Im przecież ,
zawdzięczamy diagnozę zadań w zakresie zwalczania patologii spo
łecznej .
Kontrieza: nie ma powszechnego kryzysu rodziny
Jak wiadomo, zgodność poglądów nie jest właściwością środowiska
ludzi nauki. Jest to zresztą zjawisko pozytywne, często bowiem
byw a tak, że poszukiwana prawda naukowa wykluwa się dopiero
w toku zderzenia różnych, nieraz wręcz diametralnie przeciwstawnych
opinii i stanowisk. Zajmiemy się obecnie autorami, którzy odrzucają
tezę o istnieniu kryzysu rodziny jako zjawiska powszechnego. Taki
punkt widzenia dominuje w świecie autorów z krajów socjalistycznych.
Opinie socjologów radzieckich
Mimo znacznego wzrostu częstości rozwodów, jaki nastąpił w ZSB R
po drugiej wojnie światowej, demografowie radzieccy zdecydowanie
odrzucają tezę o pojawieniu się w tym kraju kryzysu rodziny. Według
46 Z. Dąbrow ska-Caban, Człowiek zabija sam siebie, ,,P roblem y R o d z in y ” 1982,
nr 3.

158

gołowjowa, wspomniany wzrost, charakterystyczny dla epoki
przeobrażeń społecznych, wskazuje jedynie, że jeszcze
•e wykrystalizowały się nowe stosunki malżeńsko-rodzinne, zgodnie
modelem socjalistycznej rodziny. B yłoby rzeczą zupełnie niesłuszną
niówić o rozpadzie rodziny w ogóle lub o rozpadzie socjalistycznej
organizacji osobistego życia człowieka. Decydując się na rozwód,
człow iek ucieka od konkretnej, z tych czy innych względów nie o d 
powiadającej mu rodziny, a nie od rodziny w ogóle — los samotnika
, ’ b ok ich

nie pociąga go [s. 215— 216],
Podobnie stawiają sprawę A. Charczew i M. Maćkowski. Ich
zdaniem, niekorzystne tendencje, jakie w ostatnich czasach dają
o sobie znać w dziedzinie stosunków małżeńsko-rodzinnych (autorzy
wymieniają w tym kontekście: istnienie dosyć dużej liczby osób sa
motnych, spadek rozrodczości na znacznych obszarach kraju, wzrost
liczby rozwodów), nie świadczą jeszcze o k r y z y s ie rodziny jako insty
tucji społecznej — odzwierciedlają jedynie trudności, wobec których
staje współczesna, przeobrażona rodzina47.

Opinie socjologów polskich
Zajrzyjmy z k o k i do prac polskich socjologów.
Jan Szczepański oświadcza, że „o d początku X I X wieku upor
czywie pojawiają się teorie o postępującym powszechnym kryzysie
rodziny zagrażającym jakoby ciągłości i trwałości społeczeństw"
nowoczesnych. Sądzę, że teorie te są jednak znacznym uproszczeniem
[...] mamy do czynienia tylko z rosnącym tempem przemian zacho
dzących w rodzinach współczesnych, a nie z powszechnym kn-zysem
rodziny” 48.
Tezę o postępującym jakoby zaniku roli rodziny jako podstawowej
komórki społecznej odrzuca Antonina Kłoskowska. .Jej zdaniem,
istnieje uzasadniony powód, by m ówić o twwzeniu się nowego m o
delu rodziny, uwarunkowanego nowym i stosunkami ustrojowymi,
7 A . Charczew, i i . M aćkowski, Sowriemiennaja siemja i jejo problemy, M oskw a
l97*: s. (¡0,
48 J . Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, w yd. 3, W arszaw a 1972, s. 329.
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kulturowymi i społecznymi, nie ma natomiast podstaw, by widzieć
w tym zmierzch instytucji rodziny49.
Zbigniew Tyszka stwierdza, że w „czasach współczesnych poja
wiły się niewątpliwie wewnątrz rodziny zwiększone tendencje odśrodkowe oraz zwiększyły się obiektywne możliwości rozpadu rodziny.
Czy jednak mamy wystarczające pow ody do przypuszczeń, że roclzina przeżywa rzeczywisty kryzys w świecie współczesnym ? W ydaje
się, że podstaw po temu nie m am y” . Stanowisko swe uzasadnia
profesor Tyszka następującymi argumentami:
— dość nagły wzrost liczby rozwodów jest w znacznej mierze
wynikiem ewolucji prawa i ob y cza jów : stały się one bardziej li
beralne ;
— obecnie jawnie rozpada się wiele rodzin, które w przeszłości,
mimo wyraźnego rozpadu, nie m ogły się rozwieść;
— kryzys niektórych nieudanych rodzin nie świadczy o kryzysie
rodziny w ogóle: znakomita większość rozwiedzionych osób zakłada
nową rodzinę;
— odsetek zawierających małżeństwo jest coraz w yższy;
— istnienie rodziny jest w świecie współczesnym koniecznością,
a społeczeństwa nie wytworzyły dotychczas lepszej instytucji służącej
celom prokreacji.
W yw ody swe kończy cytow any autor konkluzją: „Rodzina
przeżywa więc obecnie pewien stan dezorganizacji i reorientacji,
ale nie jest to dezorganizacja rozpadu i upadku, lecz «dezorganizacja
wzrostu» prowadząca do nowych zasad współżycia rodzinnego” 50.
Zgodnie z tym , co już słyszeliśmy, Zbigniew Tyszka nie podziela
pesymistycznych wizji przyszłości, kreślonych przez autorów zachod
nich. Pisze on, że „niektórzy socjologowie —- zwłaszcza zachodnio
europejscy i amerykańscy — na przyszłość rodziny zapatrują się
niezbyt optymistycznie, dostrzegając wręcz narastanie elementów
kryzysowych [...] Istnieją jednak wyraźne przesłanki, że pesymizm
ten jest w znacznej mierze nieuzasadniony” 51.
Franciszek Adamski wskazuje, że przeobrażenia, jakim ulega
współczesna rodzina, „niosą ze sobą wiele trudności dla życia mał49 A . K łoskow ska, Rodzina w Polsce Ludowej, w : Przem iany społeczne u: Polsce,
red. A . Sarapata, W arszawa 1969.
50 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 236— 236.
51 T a m ż e , s. 1 3 9 .
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¿eńsko -rodz innego, ale bezpodstawne byłoby wnioskowanie z tego
o Kryzysie instytucji małżeństwa i rodziny” . Na poparcie tej tezy
cytovvany autor przytacza następujące fakty charakteryzujące stan
rzeczy w P olsce: 1) małżeństwo i rodzina stawiane są przez młodzież
na szczycie w hierarchii wartości życiow ych ; 2) stopa małżeństw jest
bardzo wysoka; 3) przeciętny wiek nowożeńców jest stosunkowo
niski; 4) stopa rozwodów utrzymuje się na średnim poziom ie; 5) m i
nimalny jest procent rozwiedzionych małżonków nie wstępujących
Vv powtórne związki małżeńskie52. Go do ostatniego punktu muszę
jako demograf zgłosić zastrzeżenie.
Tezie o kryzysie rodziny i o wygasaniu jej historycznej roli jako
podstawowej komórki społecznej przeciwstawia się również Hełiodor
Muszyński. Temu wszystkiemu — oświadcza on — ostatnie lata
zadały kłam: to, co określano jako rozpad rodziny, b y ło po prosta
procesem stopniowego jej przeobrażania się w nowych warunkach
społeczno-kulturowych53.
Pozytywną ocenę sytuacji rodziny w Polsce kreśli Zbigniew
Radwański. Stwierdza, że „na przekór głoszonym niekiedy teoriom
o zaniku rodziny opartej na węźle małżeńskim, w społeczeństwie
polskim nieprzerwanie utrzymuje się silna dążność do zakładania
rodzin poprzez zawieranie form alnych związków małżeńskich [...]
reprodukcja biologiczna naszego społeczeństwa niemal w całości
dokonuje się w ramach instytucji małżeństwa” 54.
Swoją pracę o rodzinie w Polsce Barbara Łobodzińska otwiera
pytaniem, jak należy ocenić współczesny stan rodziny. „Przemiana
czy k ryzys?” — zapytuje autorka. Odpowiedź jest zawarta w zakoń
czeniu książki, a brzmi ona tak: „M am y obecnie do czynienia nie
z kryzysem małżeństwa i rodziny jako instytucji społecznych, ale
z poszukiwaniem nowoczesnej formuły egzystencji” . „T y lk o nie
cierpliwość nami pow oduje, gdy mówimy, że małżeństwo się prze
było, rodzina się rozpada. Jest wiele szans na to, że jeszcze przez

52 F . Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, jw ., s. 303.
3 H . M uszyński, Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży,
»Problem y R o d z in y ” 1982, nr 3.
54 Z. Radw ański, Prawne zagadnienia zawierania małżeństw w aspekcie fu n k cji
Prokreacyjnej rodziny, „B iu le ty n R ząd ow ej

R ozw ody — U

K om isji L u dn ościow ej”

1981, nr 29.
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wiele lat nasi potomni doznawać będą podobnych niepokojów o przys2.
łość rodziny, która mimo wszystko przetrwa” 55.
Anna Dodziuk-Lityńska i Danuta Markowska podnoszą, że ..ro
dzina przeżywała już i nadal przeżywa tak wiele dramatycznych
stanów kryzysowych, iż można by mniemać, że następuje jej kres.
Oto mniej lub bardziej radykalnie zmieniają się ideały życia ro
dzinnego, obowiązujące normy i wzory zachowań. Gwałtownym
załamaniom ulegają autorytety rodzinne, słowem wydaje się, iż żadna
z więzi tej grupy społecznej nie ostoi się próbie czasu. Z określonej
perspektywy historycznej okazuje się jednak, iż był to głęboki kryzys
historycznie określonego typu rodziny, a nie rodziny jako instytucji
społecznej w ogóle...” 56.
Zygmunt Mańk, autor jednej z nielicznych u nas prac o rozwo
dach, nawiązując do „często formułowanej” tezy, według której
„rodzina na całym świecie przeżywa kryzys” , zastanawia się nad
prawdziwością tej tezy. Zdaniem autora, sprawa jest złożona i trudna,
niemniej jednak uznaje on, że „m im o wyraźnego trendu rozwodowe
go [...] teza taka byłaby zbyt daleko idąca, a w odniesieniu do wielu
krajów — po prostu błędna” 57.
Pogląd papieża Jana Pawła II
„R odzina przeżywa dzisiaj bodaj najostrzejszy i bez precedensu
kryzys” — to słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II.
Opinię tę uzasadnia papież faktem nagromadzenia szeregu schorzeń
społecznych, godzących w normalne podstawy instytucji małżeństwa
i rodziny. Są nimi w szczególności:
— pogarda dla najwyższej wartości życia: pogarda, która pro
wadzi do legalizacji unicestwienia istoty ludzkiej w łonie matki;
— rozpad jedności rodziny, jedynej gwarancji pełnego wycho
wania dzieci i m łodzieży;
— dewaluacja jasnej i czystej miłości;

55 B . Łobodzińska, Rodzina w P olsce, W arszaw a 1974, s. 205 i 206.
56 A . D odziuk-Lityriska, D . Markowska, Współczesna rodzina w Polsce, W ar
szawa 1975, s. 11.
s7 Z. M ańk, Rozwód, W arszawa 1978, s. 21.
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niepohamowany hedonizm ;
rozpowszechnienie pornografii58.
Mówiąc o nieprawidłowych sytuacjach w dziedzinie stosunków
małżeńskich, Jan Paweł 11 na pierwszym miejscu wymienia tzw.
małżeństwo na próbę, które wielu ludzi chciałoby dzisiaj uspra
wiedliwić. „Ju ż sam rozum ludzki — oświadcza papież — podsuwa
niemożliwość jego akceptacji, wskazując, jak mało jest przekony
wające «eksperymentowanie» na osobach ludzkich, których godność
wymaga, aby były zawsze i wyłącznie celem miłości obdarowania,
bez jakichkolwiek ograniczeń czasu czy innych okoliczności” . Słowa
krytyki kieruje Jan Paweł II przeciw coraz częściej występującym
tzw. wolnym związkom, potępiając w szczególności te spośród nich,
które są podyktowane postawą pogardy, kontestacji i odrzucania
społeczeństwa, instytucji rodziny, porządku społeczno-politycznego,
albo też wyłącznie poszukiwaniem przyjemności59.
„Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą — konkluduje papież
— aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę rato
wania i popierania wartości i potrzeb rodziny” 60.
Uwaga końcowa
Zasłużony jugosłowiański demograf, wieloletni szef biura dem o
graficznego ONZ w N owym Jorku, Milos Macura, badając problem
rodzin niekompletnych we własnym kraju, stwierdził, że „ew olucja
społeczeństwa nie oszczędziła rodziny” 61. D o podobnego wniosku
doszedł piszący te słowa, analizując sytuację rodzin w powojennej
Polsce. Pisałem przed dwudziestu laty: „Instytucja małżeństwa nie
pozostała poza nawiasem wielkich wstrząsów i wielkich przeobrażeń,
]akie są udziałem naszej epoki, epoki nowych prądów, nowych postaw
1 nowych wartości” 62. Jednym z komponentów tych zmian stała się
dawniej nie znana kruchość zawieranych małżeństw — znaczna ich

$ i58 Jan Paw eł I I , Przyszłość idzie przez rodzinę, jw ., s. 7.
59 Tam że, s. 124— 125.
60 Tam że, s. 132.
61 M. Macura, Contribution <i l'étude des fam illes incomplètes, w : Congrès Interna
tional de la Population, Vienne 1959, W iedeń 1960, s. 17.
6J E . R osset, Oblicze demograficzne Polski Ludowej, W arszawa

1965, s. 295.
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część wcześniej czy później ulega rozbiciu ze szkodą dla aktorów teg0
dramatu życiowego, dla ich dzieci, dla społeczeństwa.
Ula przedstawicieli starszego pokolm ia — ja właśnie do nich
należę — cała ta sprawa jest przejawem poważnej choroby społecznej,
choroby, która nie oszczędziła bodaj żadnego z krajów kultury
europejskiej. Francuski demograf Gerard Calot, rozważając przyczyny
notowanego we Francji spadku urodzeń, dał wyraz przekonaniu, że
źródła tego zjawiska, określanego powszechnie mianem kryzysu de
mograficznego, należy szukać w występującym dziś załamaniu się
psychiki ludzkiej. „Ż y jem y — pisze Galot — w okresie kryzysu
wartości, oczekiwań i wiary w przyszłość” 63. Sądzę, że uwagi francus
kiego demografa można z całą słusznością rozciągnąć na zdeformo
wane czy nawet zdegenerowane stosunki rodzinne, których przejawem
jest powszechnie obserwowany m ajow y wzrost liczby rozwodów.
Czy zjawisko to zasługuje na miano kryzysu? Jak widzieliśmy,
jedni badacze odpowiadają na to pytanie twierdząco, inni — prze
cząco. Nie bez znaczenia jest fakt, że w gronie autorów, mówiących
0 „kryzysie rodziny” , znalazł się papież Jan Paweł II.
♦ G dyby oddać głos językoznawcy, okazałoby się niezawodnie,
iż różnica opinii ma w wielu przypadkach charakter pozorny : wynika
to po prostu z wieloznaczności pojęcia „kryzys” . Jako demograf
nie widzę powodu, aby dziś obserwowanemu załamaniu się tradycyj
nych stosunków małżeńsko-rodzinnych odmówić nazwy „k ryzysu ” .
1 wcale nie ma to oznaczać, że instytucja małżeństwa oraz instytucja
rodziny skazana jest na zagładę. Jak temu już we wcześniejszych
pracach dawałem wyraz, osobiście wierzę, że z przeżywanego obecnie
kryzysu obie, tak potrzebne ludzkości instytucje w yjdą obronną
ręką.
\

4. Dawniejsze kryzysy rodziny
Czy kryzys przeżywany przez tę czy inną, historycznie uformowaną
instytucję jest zapowiedzią jej upadku ? Niekoniecznie. Historia uczy,
żo instytucje mające zdolność dostosowywania się do zmienionych wa63 G. Calot, D er französische W eg zum Geburtenüberschuss, w : K ein e K inder —
K ein e Zukunft?, B opp a rd a. R . 1978, s. 69.
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nków społeczno-ekonomicznych (a tym samym i ideologicznych)
y c h o d z ą z kryzysu obronną ręką. Taką właśnie zdolność — p o d 
kreślają badacze — ma instytucja rodziny. Zapoznamy się obecnie
njektórymi historycznymi faktami potwierdzającymi słuszność tej
tezyZwolennicy wielożeństwa

W każdym pokoleniu obok ludzi danej epoki można spotkać osoby
mające mentalność epok ubiegłych, nawet bardzo odległych.
Wskazywałem już dawniej, że jeżeli są wśród nas wrogowie lu
dzi starych, to wolno sądzić, iż są to właśnie zachowane egzemplarze
mentalności czasów dzikości i barbarzyństwa — epoki, kiedy panu
jący obyczaj nakazywał uśmiercać własnych rodziców, gdy ci osiągnęli
w ie k starości. To samo powiedziałbym o współczesnych, wśród nas
żyjących ideologach wielożeństwa — i oni są nosicielami umysłowości
epok pierwotnych. Mamy za sobą tysiące lat istnienia’ instytucji
małżeństwa inonogamicznego, a jednak wciąż jeszcze pokutują wśród
nas jednostki, dla których poligamia pozostaje idealną formą mał
żeństwa. Nie brakowało ich i dawniej. To oni sprowokowali „rewoltę
anabaptystów” , oni też stworzyli społeczność, której gwiazdą prze
wodnią stało się wielożeństwo.
Rewolta anabaptystów
Jednym z poważniejszych kryzysów, jakie przeżywała instytucja
rodziny, była tzw. rewolta anabaptystów. Wspomina o tym uczony
belgijski, profesor socjologii i demografii społecznej na W olnym
Uniwersytecie Brukselskim, R on Lesthaeghe. Zafrapowała go ta
rewolta jako przykład zmian w panującym systemie wartości i w systemie regulatorów społecznych oraz roli tych zmian jako czynnika
bulwersującego stosunki społeczne, w tym również demograficzne.
Lesthaeghe informuje, że rewolta, o której mowa, wybuchła
w
w. i ogarnęła szereg mniejszych krajów europejskich — jej
Pr°wodyrami byli członkowie religijnej sekty anabaptystów. AnaaPtyści (polski odpowiednik: nowochrzczeńcy) odrzucali istniejące
st,rukt\iry społeczne, w szczególności własność prywatną we wszelkich
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jej formach. Byli też przeciwni tradycyjnej formie małżeństw^,
zastąpili je małżeństwem grupowym64.
W Polsce pierwsze grupy anabaptystów istniały już w latach
dwudziestych i trzydziestych X V I w., ale poza terenem Śląska
odegrały one większej roli; dopiero w drugiej połowie X V I w\ idee
anabaptystów wywarły duży wpływ na poglądy braci polskich65.
Sekta mormonów
Idee, które nie znalazły szerszej aprobaty, jak i te, które z różnych
powodów^ utraciły sw e znaczenie, innymi słowy idee. które się przeżyły
i poszły w zapomnienie, mają to do siebie, że po jakimś, nieraz nawet
bardzo długim czasie tu czy tam znowu się odzywają. Zna takie
przykłady historia doktryn społecznych i politycznych, zna je również
demografia. D o tej kategorii należy odradzająca się co jakiś czas idea
wielożeństwa.
Potępiona i po klęsce „rew olty anabaptystów” wyrugowana
z m apy europejskich stosunków małżeńskich idea wielożeństwa od
żywa na terenie Ameryki Północnej jako podstawowy kanon zało
żonej wr 1830 r. sekty mormonów. Na swym sztandarze, mającym
im jednać zwolenników, mormoni wypisali hasło: poligamia jest
urządzeniem boskim. Sekta ta powstała i działała na terenie dzisiej
szego stanu Utah w USA. W utworzonym później państwie mormonów
wielożeństwo przetrwało do 1890 r.
Według informacji podanej przez Alvina Tofflera i innych auto
rów', pogrzebana w 1896 r. idea wielożeństwa znowu w Ameryce
odżywa, ale już poza kręgiem mormonów — występuje ona obecnie
jako jedna z postulowanych form odejścia od tradycyjnego małżeń
stwa monoga m icznego.
Uwaga końcowa
Zam ykając na tym serię historycznych przykładów' mówiących o za
grożeniu rodziny, pragnę zauważyć, iż dla osób czerpiących natchnienie z doświadczeń przeszłości fiasko różnych rewolt skierowanych
64 R . Lesthaeghe, On the Social Control o f Human Reproduction,

Population

and D evelopm en t R ev iew ” 1980, nr 4,
65 Por.
A nabaptyści.
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W ielka encyklopedia powszechna P W N , t.

1, W arszaw a

1062, hasło:

•zeciw małżeństwu i rodzinie jest pokrzepiające : stanowi dodatkowy
¡¡¡argument na rzecz przeświadczenia o niezniszczalności obu instytucji.

g Teoria obumierania rodziny w komunizmie
yy warunkach nieistnienia instytucji legalnego małżeństwa rozwodów
może w ogóle nie być. Sytuację taką mieli na myśli Burgess i Locke,
zakładając, że z biegiem czasu instytucję małżeństwa zastąpi poza
prawny, towarzyski związek dwojga osób. Inną tego typu koncepcją
jest teoria obumierania rodziny w komunizmie.
Idea francuskich utopistów
Koncepcja społeczeństwa przyszłości, uwolnionego od krępującej
wolność ludzką instytucji rodziny, zaprzątała umysły przedstawicieli
francuskiej myśli politycznej X V I I I i X I X w.
Licznych zwolenników zyskał sobie we Francji utopijny kom u
nista François Noël Babeuf (1760— 1797). W swej wizji przyszłego
społeczeństwa komunistycznego kładł on nacisk na cztery zasady:
1) państwo powinno mieć wybitnie rolniczy charakter, 2) miasta jako
siedlisko zjawisk negatywnych powinny zniknąć z powierzchni,
3) ludzie powinni być zrównani w potrzebach i 4) musi również ob o
wiązywać równość wszystkich ludzi w zakresie kształcenia i życia
duchowego. Nie ma tu, jak widzimy, postulatu zniesienia rodziny,
ale o ten właśnie postulat uzupełnili naukę Babeufa jego adherenci
(tzw. babewiści) już po śmierci swego mistrza. Na ich czele — przy
pomnijmy — stal Louis Blanqui (1805— 1881).
Odmienny charakter miała teoria, której autorem był filozof
francuski Étienne Cabet (1788— 1856). W swej — jak ją określił —
powieści filozoficznej i społecznej pt. Le voyage en I carie, wydanej
1’aryżu w 1840 r., Oabet w yłożył ideę systemu komunistycznego,
wolnego od kolizji z nauką Kościoła. Oparta na takim systemie łkaria
nie zna ubóstwa, przestępczości, niemoralności. Nauka i sztuka są
" etanie rozkwitu. Podstawą szczęśliwego życia mieszkańców Ikarii
jest harmonijna i nierozerwalna rodzina. Mamy tu więc absolutne
przeciwstawienie się antyrodzinnej koncepcji „blankistów” .
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Stanowisko akademika S. Strumilina
Przejdźm y teraz do nowszych czasów. W roli rzecznika teorii obu
mierania państwa, a wraz z nim i rodziny, wystąpił zasłużony eko
nomista radziecki, akademik Stanisław Strumilin (1877— 1975). Apro
bując wymienioną teorię (miała ona swych zwolenników w gronie
radzieckich teoretyków rozwoju społecznego), Strumilin reprezento
wał pogląd, że już teraz należałoby wdrażać nowe, pozarodzinne
form y wychowawcze. Pisał o n : ..Uznając bezwarunkowy prymat
społecznych form wychowania w porównaniu z wszelkimi innymi,
stoi przed nami zadanie nieustannego rozszerzania tych form w ciągu
najbliższych lat, i to w takim tempie, aby za lat piętnaście— dwa
dzieścia uczynić je ogólnie dostępnymi — od kołyski aż do świa
dectwa dojrzałości — dla całej ludności kraju. K ażdy nowo narodzony
obywatel radziecki, opuszczając klinikę położniczą, otrzym a skiero
wanie do żłobka, stamtąd do przedszkola z całodziennym utrzyma
niem lub do domu dziecka; potem — do internatu szkolnego, a z niego
wyjdzie już z «delegacją » do samodzielnego życia — skierowany do
produkcji lub do dalszego kształcenia się w obranej specjalności” 66.
W ślady Strumilina poszedł mniej znany autor P. Kunicki. Za
powiadał on obumieranie rodziny jako odrębnego gospodarstwa,
twierdząc, że w przyszłości rodzice zostaną całkowicie odsunięci od
procesu wychowywania dzieci67.
Głosy sprzeciwu
Te ,, anty rodzinne” koncepcje wywołały sprzeciw ze strony autorów
afirm ujących zasadę trwałości rodziny i jej funkcji wychowawczej.
Tezie bronionej przez Strumilina przeciwstawił się Borys Urłanis,
a tezie Kunickiego — K. Bazdyriew.
„Żadna instytucja społeczna — pisał w 1964 r. profesor Urłanis
— nie zdoła zastąpić dziecku macierzyńskiej miłości i matczynej
troski w pierwszych latach jego życia” 68. Minie jeszcze kilka łat i ze

66 S. Strumilin, Nasz mir czeriez 20 let, M oskwa 1964, s. 156.
67 P . K un icki, K woprosu o wlijanii form licznogo potrieblenija na gienieratiwnaju
aktiwnost' nasielenija, „D iem ografiezeskije tietradi” (K ijów ) 1972, z. IV — V .
68 B . Urłanis, Problemy dinamiki nasielenija SSSIł, M oskwa 1974, s . 299.

Urłanisa zsolidaryzuje się przedstawiciel młodszego
demografów radzieckich, Anatolij Wiszniewski69.

stanowiskiem
p o k o le n ia

polemizując z Kunickim, Bazdyriew oświadczył, że z jego pu n k 
tem widzenia nie można się. zgod zić: zarówno dziś, jak i w przyszłości
rodzina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania młodego
pokolenia, wywierając głęboki i pozytyw ny wpływ na formowanie się
charakteru, upodobań i cech moralnych dziecka70.
7j teorią obumierania rodziny nie zgadza się Anatolij Charczew.
W yjaśnia on, że „współczesny marksizm — tak jak i jego twórcy —
mówi o społecznej i indywidualnej nieodzowności rodziny nie tylko
obecnie, lecz i w komunistycznej przyszłości” . Oto argumenty uza
sadniające tę nieodzow ność:
-— społeczną nieodzowność uzasadnia fakt, że w społeczeństwie
przyszłości utrzyma się potrzeba socjalizacji młodego pokolenia,
a pod tym względem nic rodziny nie zastąpi;
— indywidualna nieodzowność rodziny wynika z właściwej
człowiekowi potrzeby uczuć rodzinnych (miłości, macierzyństwa,
ojcostwa), które to uczucia, jak tego należy oczekiwać, nie tylko nie
będą „obum ierać” , lecz w miarę podnoszenia się świadomości i kul
tury ludzi będą się wzbogacać i umacniać; a to znaczy, że będzie się
wzmagać potrzeba monogamieznego małżeństwa i życia w rodzinie.
Zdaniem autora, obumieranie państwa dotknie rodzinę w tym tylko
sensie, że prawna sankcja małżeństwa zostanie zastąpiona sankcją
moralną71.
Odnotujm y jeszcze kilka opinii, godnych uwagi ze względu na
swoją przekonywającą argumentację.
Twórca pozytywizm u i nowoczesnej socjologii, dziewiętnasto
wieczny filozof francuski August Comte (1798— 1857) wskazywał,
że wszelkie dążenia władzy państwowej do odebrania rodzinie w yko
nywanych przez nią funkcji wychowawczych prowadziłyby do zniszcze
nia rodziny, a tym samym zachwiania ogólnego porządku społecznego,
69 A . W iszniew ski, W osproizwodstwo nasielenija i obszczestwo. I stori ja , sowriemiennost\ wzgląd w buduszczeje, M oskwa 19S2. s. 261.
70 K . B azdyriew , Razwitije siem ji i diemogrąficzcskaja politika, „N arodonasielenije” 1979, z. 28.
0
71 A . Charczew, Byt i siem ja kak katiegorii istoriczeskogo matierializma, w : Problemy byta, braka i siem ji, red. N. S ołow jow , W iln o 1970, s. 21 i 22.
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porządek ten stanowi bowiem proste przedłużenie porządku rodzi,K
nego72.
Zdaniem Franciszka Adamskiego, najlepszy nawet zakład opje> |
kuńczo-wycliowawczy nie wychowuje inaczej jak w atmosferze bez.
osobowej instytucji, w której to atmosferze nie mogą się w pełni
rozwinąć psychiczne możliwości dziecka73.
Przeciwko koncepcji pozarodzinnego wychowania dzieci zabie
rała też głos A. Szymborska. Wskazała, że oddzielenie dziecka od
matki musi pociągnąć za sobą katastrofalne skutki. Według słówr autor
ki, tylko rodzina może zapewnić dziecku warunki niezbędne do jeg0
pomyślnego rozw oju74.
Moje „ostatnie słow o” brzmi tak: jeśli rodzina ma nadal istnieć
— a rzecz ta jest w m oim przekonaniu raczej bezsporna — to tym
bardziej należy się zatroszczyć o jej spoistość i trwałość. Jako idea,
można p o d a ć: społeczeństwo powinno być wolne nie od rodziny
lecz od rozwodów.
72 A . Com te, Cours dc philosophic positive, t. 4, Paryż 1964 (za F. Adamskim
jw ., s. 130).
73 F. Adam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, jw ., s. 14.

74 A. Szym borska, Sieroctwo społeczne, W arszawa 1969, s. 49.
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R o z d z ia ł

czwarty

Statystyka rozwodów

Użyteczności i znaczenia statystyki jako instrumentu badawczego
nie muszę podkreślać: stanowi ona fundament, na którym budujemy
obraz badanego zjawiska. Zaj mierny się obecnie statystycznym obrazem
rozwodów w krajach europejskich i w USA. Szerzej zanalizujemy dane
polskiej statystyki rozwodów. W ykład zostanie poprzedzony om ó
wieniem metodologii statystyki rozwodów.

1. Zagadnienia metodologiczne
Rodzaje miar statystycznych
Praktyka statystyczna zna różne m etody obliczania częstości roz
wodów. Znajom ość tych metod jest o tyle potrzebna, że dla różnych
krajów m am y różnie obliczone wskaźniki rozwodów. Ale nawet w sta
tystyce tego czy innego kraju spotykam y się ze wskaźnikami różnego
typu. Za przykład może posłużyć statystyka polska. W publikacji
Głównego Urzędu Statystycznego występują następujące wskaźniki
częątości rozw odów :
1. Liczba rozwodów na 10 tys. ludności.
2. Liczba rozwodów na 10 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej.
3. Liczba rozwodów na 100 nowo zawartych małżeństw.
4. Liczba rozwodów na 1000 istniejących małżeństw.
Zrozumiałe zastrzeżenia budzi współczynnik określający częstość
rozwodów w stosunku do ogólnej liczby ludności: nie liczy się on
z istniejącą strukturą ludności według stanu cywilnego i wieku,
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a przecież nie pozostaje ona bez wpływu na poziom stopy rozwodów
Niemniej jednak właśnie ten współczynnik jest powszechnie stosowa
ny, co zawdzięcza nad wyraz prostej procedurze rachunkowej.
znani badacze G.W . Hill i J.D . Tarver wykazali, że odchylenia
jakie się otrzym uje przy użyciu różnych miar, nie są tak duże, i,v
którąkolwiek z nich dyskwalifikować1.
Francuski specjalista z zakresu metodologii wskaźników socjal
nych (dziś powszechnie w świecie zachodnim stosowanych) Jacques
Delors zaleca miernik określający częstość rozwodów na 100 tys.
istniejących małżeństw2.
Częściej używana jest m etoda oparta na relacji rozwodów do
liczby jednocześnie zawartych małżeństw. M odyfikacją tej metody
jest procedura odnoszenia aktualnej liczby rozwodów do wcześniej
zawartych małżeństw3.
Szersze zastosowanie znajduje w ostatnich czasach metoda kohortowej analizy rozpadu małżeństw (L. Henry, II. Pressât, A. W ol
ków, L. Darski).
Ocena surowego współczynnika rozwodów
Najczęściej używanym miernikiem częstości rozwodów jest stopa okre
ślająca liczbę orzeczonych w danym roku rozwodów w przeliczeniu
na 1000 łub 10 000 ludności. Co przemawia za takim miernikiem,
a co przeciw i
Faktem jest, że najważniejsze procesy demograficzne, a więc
zawieranie małżeństw, rozrodczość, umieralność, są obliczane w taki
właśnie sposób, tzn. na 1000 ludności w stosunku rocznym. Można więc
zrozumieć, że postępuje się podobnie, gdy chodzi o rozwody. Ważkim
argumentem na rzecz tej, szeroko rozpowszechnionej m etody rachun
kowej jest jej prostota : wystarczy znać liczbę orzeczonych rozwodów
oraz ogólną liczbę ludności — ta ostatnia informacja jest łatwo dostęp1 G. W . H ill, J. D . Tarver, M arriage and Divorce Trends in W isconsin, „T h e
M ilbank Memorial Fu nd Q uarterly” 1952, nr 1.
2 «T. D elors, L es indices sociaux, P aryż 1971.
3 M etodą tą posłużył się w Z S R R socjod em ograf A. Sinielnikow dla określenia
czasu trwania zniw eczonych m ałżeństw (ProdoliytielnosV suszczestwowanija sowrirmiennych braków, w : Wozobnowlenije pokolenij naszej strony, Moskwa 1978).
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aby określić względną, a więc porównywalną w czasie i prze
drzem częstość rozwodów.
Ale nieczęsto się zdarza, by to, co przychodzi łatwo, czyniło
adość wym aganiu precyzji, jakie stawia się współczesnej statystyce.
Tak zwane surowe współczynniki, a są to właśnie owe mierniki czętości obliczane w stosunku do ogólnej liczby ludności, dają bardzo
otrzebną orientację co do nasilenia badanego zjawiska, lecz zawo
dzi gdy chodzi o precyzyjne określenie jego siły. D otyczy to w szcze
l n o ś c i mierników częstości rozwodów.
D em ograf radziecki L. Tołczyński jest zdania, że „dynamika
rozwoclowości byłaby przedstawiona znacznie dokładniej, gdybyśm y
mog i zestawić liczbę rozwodów nie z liczebnością całej ludności,
lecz z liczbą par małżeńskich...” 4'.
Również Roland Pressât podnosi zastrzeżenia co do wartości
poznawczej stopy rozwodów, określającej ich częstość w stosunku
do liczby ludności: dem ograf francuski preferuje wskaźniki określa
jące częstość rozwodów w stosunku do liczby zawartych związków
małżeńskich5.
Tego zdania jest również polski dem ograf Egon Vielrose. „Częstość
rozwodów na 1000 mieszkańców — pisze on — nie jest dobrą miarą,
ponieważ nie uwzględnia ani istniejącej struktury wieku, ani struk
tury według stanu cywilnego” 6.
Pozostaje jednak w m ocy wspomniana już rehabilitacja tego
miernika, dokonana przez Hilla i Tarvera.
Wskaźnik rozpadu małżeństw
Jedną z miar częstości rozwodów je s t— jak już w iem y— relacja liczby
orzeczonych rozwodów do liczby zawartych małżeństw. Swego czasu
zaproponowałem, b y miernik ten nazwać „wskaźnikiem rozpadu
małżeństw” 7. Miernik ten cieszy się ostatnio dużym powodzeniem.
L. Tołczyń3ki, Ocenka urownia razwodimosti w SSSR, w: Diemograficzeshoje
razv>itijc siem ji, red. A. Wołkow, Moskwa 1979, s. 185.
R . Pressât, Situation démographique en U RSS à la veille de son cinquième
recensement, „Population” 1979, rir 4— 5.

6 E. Vielrose, Elementy ruchu naturalnego ludności, Warszawa 1961, a. 146.
Czescy demografowie nazywają ten miernik „indeksem rozwodów” („rozvodovy index” ). Por. M. Kuôera, V. Srb, Rozvodovost v óeskos lovensku v letech 1950—
„D em ogra fick y Sbornik” , Praga 1961.
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Uproszczona m etoda obliczania wskaźnika rozpadu małżońsKJ
polega na zestawianiu liczb orzeczonych rozwodów i liczb zawarty(iu I
małżeństw z tego samego roku. Część badaczy usiłuje nadać te^,
rachunkowi większą dokładność. Przytoczę dwa przykłady.
Angielski dem ograf Maurice Kirk, któremu zawdzięczamy inte.
resującą analizę stanu i dynamiki rozwodowości we współczesnej
Europie, określa względną częstość rozwodów stosunkiem procento
wym liczby orzeczonych w danym roku rozwodów do przeciętnej
rocznej liczby zawartych małżeństw z okresu minionych pięciu lat.
Pisze on, że relacja liczby rozwodów do średniej liczby małżeństw
w poprzednim pięcioleciu jest lepszą miarą częstości rozwodów niż
wskaźnik obliczony na podstawie liczb rozwodów i małżeństw z tego
samego roku8.
Włoski statystyk i dem ograf Pierpaolo Luzzatto-Fegiz obliczał
częstość rozwodów w danym roku w stosunku do średniej liczby mał
żeństw z okresu ostatnich dziesięciu lat9. Przypomnijmy, że metodę
tę aprobował w ybitny amerykański badacz stosunków' rodzinnych
Clifford Kirkpatrick10. WTBelgii — jak informuje tamtejsza badaczka
Christine W attelar11 - uwzględnia się w rachunku małżeństwa za
warte av ciągu ostatnich 35 lat. Uawrniej rozwodzono się na ogół po
dłuższym pożyciu, dziś jesteśmy świadkami szybkiego rozpadu mał
żeństw. Tym też tłumaczy się skracanie czasu odniesienia liczby
rozwodów do liczby małżeństw.
W spomniałem wyżej o powodzeniu, jakim się cieszy omawiana
tu miara rozwodów. Nie znaczy to, b y nie miała swych przeciwników.
Uziś już nieżyjący poważny amerykański dem ograf Mortimer
Spiegelman kwestionował zasadność wskaźnika rozpadu małżeństw.
Pisał on : „M etoda ta może by ć myląca, ponieważ może sprawiać
wrażenie, iż wyraża proporcję małżeństw kończących się rozwodem ” ' 2-

8 M._Kirk, Law and Marriage in Europe, w : Law and Fertility in Europe*
red. M. Kirk, M. Livi Bacei, E. Szabady, t. 1, Dolhain (Belgia) 1975, s. 16.
9 P . Luzzatto-Fegiz, Statistica clemografica ed economica, Turyn 1940, s. 205.
10 C. Kirkpatrick, The Fam ily as Process and Institution, Nowy Jork 1965, 8. 526.
11 C. Wattelar, Evolution et comparaison régionale de la nuptialité en Belgique,
„Recherches Economiques de Louvain” 1966, nr 6.
12 M. Spiegelman, Introduction to Demography, Chicago 1955, s. 147— 14 8.
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moim przekonaniu mamy tu do czynienia ze zbyt daleko posuniętą
* j anterią statystyczną: impresja, pr?ed którą bronił się Spiegelman,
])C
jednak najczęściej w pełni racjonalna

jes

Skala rozwodów
W

a r s e n a le

środków służących do pomiaru badanych zjawisk i oceny

ich nasilenia pożyteczną rolę odgrywają skale. W dużej mierze p o 

sługuje się tym środkiem socjologowie. Socjolog, a zarazem demograf
węgierski Laszló Molnar sugeruje demografom wykorzystanie dosyć
bogatego dorobku socjologów w zakresie m etodologii skal13. Na temat
korzyści, jakie daje posługiwanie się skalami przy ocenie zjawisk
d e m ogra ficzn y ch , pisał dem ograf wrocławski S. Bronsztejn14.
Interesuje nas w tej chwili m etoda skal jako środek oceny na
silenia rozwodów. Swego czasu zaproponowałem dla rozwodów
następującą skalę ocen:
Rozwody na
10 tys. ludności

Poniżej o
5 do 10
10 do 15
15 do 20
20 i więcej

.

Poziom stopy
rozwodów

Bardzo niski
Niski
Średni
W ysoki
Bardzo wysoki

Skale demograficzne z biegiem czasu się dezaktualizują. Z tego
punktu widzenia zasługuje na uwagę sytuacja w Szwajcarii. W swym
studium demograficznym wydanym w 1947 r. szwajcarski uczony,
profesor Wilhelm Bickel pisał: „J a k wiadomo, częstość rozwodów
w Szwajcarii jest bardzo wysoka” 15. Owa ,,bardzo wysoka” częstość
rozwodów wynosiła w drugiej połowie lat czterdziestych nie więcej
mz 8 na 10 tys. ludności rocznie. Dziś wynosi ona dwa razy więcej
1 jeszcze nie jest bardzo wysoka.
13 L . Molnar, Prim ienienije socyologiczeskich miełodow w diemograficzeskich
lasledovxinijach, w : Problemy narodonasielenija, rod. D . W alentej i W . B odrow a,
Moskwa 1 9 7 7 .
14 S. Bronsztejn, K ilk a uwag o skalach demograficznych, „S tu dia D em og ra ficzn e”
1972, z . 2 9 .

5 W . B ickel, Bevólkerungsge,achichte und BevólkerungspoUtik der Schweiz seit
em Ausgang des Mittelalters, Z u rych 1 9 4 7 , s. 1 5 6 .
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A oto inny przykład. Czechosłowacka autorka Alena Kroupov£
w swym artykule16 podaje, że z ośmiu krajów, którym i się bliżej
zajmuje, w dwóch stopa rozwodów w 1980 r. wynosiła poniżej 20
na 10 tys. ludności, a w pozostałych sześciu — od 22 do 27. Pisze ona:
„ Z wyjątkiem Bułgarii i Francji, wszystkie inne wymienione kraje
mają rozwodowość w ysoką...” . Jeszcze nie tak dawno, bo w 1975 r.,
proponowałem, by jako próg wysokiej rozwodowości przyjąć roczną
liczbę 15 rozwodów na 10 tys. ludności, a w osiem lat później wyłania
się już nowe spojrzenie na tę spraw ę: A. K roupova przesuwa ów próg
o 5 punktów w górę.
Obydwa przytoczone przykłady świadczą o względności naszych
ocen: to, co nas wczoraj niepokoiło, czy nawet przerażało, jutro
może się stać wspomnieniem nie najgorszej przeszłości. Skale ocen
ulegają przewartościowaniu w miarę zmian w nasileniu badanych
zjawisk.
Liczba orzeczonych rozwodów a rozmiary zjawiska
dezintegracji małżeństw

Czy liczba orzeczonych rozwodów daje właściwe pojęcie o nasileniu
zjawiska rozkładu pożycia małżeńskiego? Ewentualność pełnej zgod
ności obu zjawisk w ogóle nie wchodzi w rachubę. Zwracał już na to
uwagę C. Kirkpatrick, wskazując, że — oprócz rozwodu — istnieją
inne form y dezintegracji małżeństw, jak separacja, dezercja jednego
z małżonków, zabójstwo, sam obójstwo — przypadki te nie zasilają
statystyki rozwodów17. Podobną opinię formułuje polski socjolog.
„Zjaw isk patologicznych życia rodzinnego — pisze Zbigniew Tyszka
— nie można doszukiwać się wyłącznie w tych rodzinach, gdzie na
stąpił formalny rozw ód” 18 — autor ma na myśli przypadki rozkładu
życia rodzinnego, które nie znalazły epilogu w postaci orzeczonego
przez sąd rozwodu.
Wiele przy tym zależy od obowiązującego prawodawstwa roz
wodowego i od praktyki sądow ej: rozdźwięk między liczebnością

16 A . K rou p ova , Poznatky o soućasne rodini v K or opli, „P op u la ćn i Z pra vy”
1983, nr 1— 2.
17 C. K irkpatrick, The Fam ily as Process and Institution, jw ., s. 577.
18 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, W arszaw a 1979, s. 225.
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odów a faktyczną liczbą zdezorganizowanych rodzin jest z natury
ecZV tym większy, im trudniej uzyskać rozwód.
jiiepełność obrazu dezintegracji rodzin, jaki daje się wycZVta ć ze statystyki rozwodów, wskazuje już sani fakt różnicy między

liczbą wnoszonych do sądu powództw a liczbą orzeczonych rozwodów.
W Czechosłowacji — jak informuje J ifi Haderka19 — stosunek
o r z e c z o n y c h przez sądy rozwodów do liczby wniesionych powództw
w Jatach 1980— 1981 wynosił 72% (w Czechach — 74% , w Słowacji —
67%).
W Polsce w latach 1960— 1971 odpowiednie relacje wyglądały
następująco:
Lata

W niesiono
spraw

1960
1965
1970
1971

31 534
39 551
59 065
65 098

Orzeczono rozwodów
o/
■ liczba
/o

14 828
$ 23 557
34 574
36 319

47,0
59,6
58.5
55,5

Zachodzi znaczna różnica między liczbą orzeczonych rozwodów
a liczbą wniesionych spraw' rozw odow ych: na 100 powództw p rzy 
pada 50 do 60 orzeczeń o rozwodzie20. Jak to swego czasu wyjaśniła
Henryka Bogacka, różnice te są rezultatem pogodzenia się stron,
nieuiszczenia opłaty sądow ej," odmownej decyzji sądu, odroczenia
decyzji itd.21
Zdarza się wprawdzie, że w jednej i tej samej sprawie powództwo
o rozwód składane jest kilkakrotnie, ale niesporny pozostaje fakt,

ze w krajach nie szafujących rozwodami — należy do nich i Polska —
liczba orzeczonych rozwodów nie daje pełnego obrazu zjawiska de
stabilizacji i dezintegracji rodzin. Znam y jednak — i to jest istotne
liczbę rozwodów.

19 J. Haderka. K otdzce eJektivnosti rozvodovtho procesu, „P op u la cn i Z p r a v y ”
1983, nr 1— 2 .
20 W stosunku d o W arszaw y dawniej ju ż na to w skazywał .J. M alanowski (R o z fvody w W arszawie, „S tu dia S ocjologiczne”

1962,. nr 3).

21 H . B ogacka, Rozwody w P olsce, w : Ludność, GUS, W arszawa 1972.
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2. Porównawcza statystyka rozwodów
Podejm ę teraz prezentację i analizę statystycznego obrazu rozwodów
na naszym kontynencie. Mimo tak zakreślonego obszaru obserwacji
w jej zasięgu znajdzie się jeden kraj pozaeuropejski, mianowicie
USA. W yjątek ten jest podyktow any szczególną pozycją Stanów
Zjednoczonych na światowej mapie rozw odów : jest to kraj o najwyż
szej na świecie częstości rozwodów.
Problem porównywalności danych z różnych krajów
Należy mieć świadomość tego, że zestawiając współczynniki ro z
w odów w różnych krajach porównujem y wartości nie w pełni jedno
rodne : poszczególne kraje różnią się strukturą ludności według wieku
i stopniem zurbanizowania oraz — co jest szczególnie ważne —
odmiennością przepisów prawnych norm ujących kwestię rozwodu.
Jak słusznie zauważa badacz radziecki W . K ozłow, wskaźnik roz
w odów jeszcze mniej nadaje się do porównań niż wskaźnik małżeństw,
a to dlatego, iż jest on często zależny nie tyle od faktycznej trwałości
lub nietrwałości związków małżeńskich, ile od trudności lub — p rze
ciwnie — łatwości uzyskania rozwodu22.
Z podobnym i zastrzeżeniami spotykam y się w oficjalnej publi
kacji ONZ na temat stosunków demograficznych w Europie23. Zwró
cono tam uwagę na następujące konkretne fak ty:
— jeżeli w Irlandii i w Hiszpanii współczynniki rozwodowości
równają się zeru, to tylko z tego powodu, że w obu tych krajach
rozwody nie są prawnie uznane;
— jakież m oże b yć porównanie między współczynnikami nor
weskimi i austriackimi, skoro w Norwegii uzyskanie rozwodu jest
nader trudne, w Austrii natomiast mimo przewagi katolicyzm u no
towany jest jeden z najwyższych w Europie współczynników roz
wodowości.

22 W K ozlow , (Ston rodzinny ludności, w : Isudność świata, red. B. U rianis, tłum.
z ros., W arszaw a 1966, s. 169.
23 L'évolution démographique de l'Europe depuis la guerre et les perspectives jusqu'en
l'an 2000. N ow y Jork 1976, s. 70.
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ęją^ając z tych zastrzeżeń praktyczne wnioski, nie będziemy
ązywać większej wagi do podejrzanych pod względem dokładP17'-'. NVSpółczynników o niskim poziomie, skoncentrujemy natomiast
na współczynnikach wysokich, jako tych, co do których nie
ll'va^ tpliwości, że odzwierciedlają faktyczny stan rozpadu małżeństw.
ioa "*1 ■
przegłąd międzynarodowy
przCgląclem międzynarodowym obejm iem y 25 krajów europejskich
oraz 3 pozaeuropejskie. Dla tych krajów podam y współczynniki
rozwodów (roczne liczby rozwodów na 10 tys. ludności) dotyczące
]at 1960. 1965, 1970, 1975 i 1980. Zapowiadany obraz nie będzie
wolny o d luk : dla niektórych krajów dysponujem y niepełnym m a
teriałem statystycznym.
Dynamika rozwodów w krajach europejskich i niektórych poza
w latach 19(!0— 1980 (na 10 tys. ludności) przedstawia
się następująco:
e u r o p e js k ic h

Kraje

1960

1965

1970

1975

1980

K ra je europejskie

Albania
Austria
Belgia
Bulgaria
' zechoslowacja
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Holandia
hlandia
Sandia
T
^gosławia
Norwegia
X’lM)
p°lska

T)

Port«galia

5,6
11,3
5,0
9,0
11,2
14,0
8,2
6,6
4,9
0,7
7,1
12,0
6,6
14,2
5,0
0,8

11,0

5,9
11,0
13,2
13,7
9,9
7,2
4.1
5,0

11,1
0,9
16,0
7,5
0.8

7,6
14,0
6,8
11,6
17,4
19,3
12,9
7,9
4,0
7,9
2,0
12,0
10,1
8,8
16,1
10,6
0,6

14,3
11,2
12,6
21,8
26,2
19,9
12,7
4,1
14,7
2,8
18,2
11,8
13,9
24,7
12,1
1,6

17,7
14,7
14,8
22,1
26,5
19,8
17,1
6,9
18,2
3.6"
20,6"
10,0
16,2
26,8
11,2

\

i)

RFN
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
W ielka Brytania
W łochy
ZSRR

5,1

10,0
19,4
8,4
12,4
20,0
7,8

12,6
3,9
10,2
16,1
22,2
11,7

13,0

16,0

26,2

17,3
16,2
13,9
31,4
24,6
24,3
1,9
30,8

9,8
9,4
34,7

17,(i
10,8
48,2

8,3
20,1
8,7
12,0
16,6

K raje poza*uropejskie

Australia
Japonia
USA

6,5
7,4
21,8

.
.
24,7

26,9
12,1
51,j

“ 1978.

Nic pocieszającego! R ozw ody mnożą się, i to w niejednym przy
padku w zatrważającym tempie. Zgodnie z naszym przekonanie;
że bliższe prawdy są liczby najwyższe, zatrzymamy się na razie
tej kategorii współczynników.
Jeśli chodzi o Europę, to w niżej podanych latach najwyż,
stopę rozwodów notowano w następujących krajach:
Lała

Pierwsze
miejsce

Drugie
miejsce

18,0 W ęgry . . .
20,1 W ęgry . . .
20,0 Rumunia

Trzecie
miejsce

1955
1960
1965

R u m u n ia..
R u m u n ia. .
W ęgry . . .

16,3 Dania. . . .
16,6 Dania
19,4 ZSR R ,
N R D ........

1970
1975
1980

ZSRR . . . .
26,2 W ęgry . . . 22,2
Szwecja . . 31,4 Z S R R
30,8
ZSRR
35,0 W ielkaBrytania . . . . 30,1

Dania . . . ■1
Dania -------\
NRD .

Na liście maksimów spotyka się z reguły jedne i te same kra]
Rumunię, W ęgry, Z SR R i Danię. Spotykam y tu ponadto ^
Szwecję i W ielką Brytanię. B ył czas, kiedy prym at w zakresie erę
rozwodów należał do Rumunii. Ustał on wraz z energicznym "
czeniem władz rumuńskich w sferę zakłóconych stosunków den1
ficznych (1966 r.).
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eicsponowane przez nas maksima europejskie bledną wobec
, • rozwodów w USA. W kraju tym na 10 tys. ludności przy-

¡ J l l o

r o z w o d ó w :

1965
1970
1975
1980

....................................
....................................
....................................
....................................

24’ ^
34 ”
48>2
51>9

E ksplozyjny wzrost liczby rozwodów przeżyły Stany Zjedno

czone po raz pierwszy w okresie drugiej w ojny światowej i w pierw
szych latach po jej zakończeniu. Okres ten trwał osiem lat: od 1943
do 1950 r. Stopa rozwodów dochodziła w tym czasie do 40 na 10 tys.
ludności, co było zjawiskiem dotąd w historii rozwodów nie notowa
nym. Demografowie skłonni byli uważać, iż stopa ta oznacza osiągalne
w ogóle maksimum nasilenia rozwodów. Po roku 1950 poziom stopy
rozwodów wydatnie opadł: przez szereg lat zamykała się ona w gra
nicach od 20 do 25. Ponowny, tym razem jeszcze gwałtowniejszy
wzrost częstości rozwodów datuje się w USA od połow y lat siedem
dziesiątych : osiąga ona, a nawet przekracza 50 na 10 tys. ludności,
co stanowi rekord w skali ogólnoświatowej. Odnotujm y uwagę p o
czynioną przez amerykańskich dem ografów: stopa rozwodów opada
w okresach recesji gospodarczej, podnosi się natomiast w czasie
wojny i po jej zakończeniu24.
Powróćmy do „naszych baranów” . W Europie w 1955 r. nie było
jeszcze ani jednego kraju o częstości rozwodów przekraczającej 20
na 10 tys. ludności. Współczynniki tej wysokości (według naszej
klasyfikacji bardzo wysokie) pojawiają się w latach sześćdziesiątych
i upowszechniają się w latach siedemdziesiątych. W latach 1960
5 1965 poziom taki notowany jest jedynie w Rumunii, w 1970 r. —
w dwóch krajach (Węgry i Z SR R ), w 1975 r. — w siedmiu, w 1980 r.
w siedmiu.
U progu lat pięćdziesiątych, czyli we wczesnym okresie pow o
jennym, zachodnioniemiecki demograf Gerhard Mackenroth wska
zywał, że „w e wszystkich krajach kultury europejskiej częstość roz-

4 B- N . A dam s, The Am erican Fam ily. A Sociological Interpretation, Chicago
971> s. 333.
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w odów znajduje się w stadium silnej ekspansji” 25. Można było '-vó\V(. ■
się łudzić, że chodzi tu o stadium przejściowe, które w miarę orM ^J
nia się od zawieruchy wojennej wygaśnie. Okazało się, że jest in a % B
częstość rozwodów — po stosunkowo krótkiej przerwie —
zaczęła wzrastać i w niejednym kraju przekroczyła swój p0z; J
z lat wojennych i powojennych. Co więcej, europejskie maksima
jak mogliśmy się o tym przekonać — krok za krokiem zbliżają 9
do rekordowo wysokich współczynników amerykańskich.

NRD
...................
Polska ................. .
R F N ..................... .
Rumunia ............. .
Szw ajcaria............. .
Szwecja ............... .
W ęgry ................. .
W ielka Brytania® . .
Z S R R (1978 r.) . . .

32,3
13,8
17,2
20,9
25,9
42,5
28,9
36,7
32,7

25 G. M ackenroth, Bevôlkerungslehre : Theorie, Soeiologie und StatiMik d-er
vôlkerung, B erlin -G etyn ga -H eid elberg 1953, s. 88.
26 A . M onnier, L 'E u rope et les pays développés d ’Outre-M er, Données statistique*’
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£ oia

M inim a

7,2
4,8
14,0
13,8

1975

“ Anglia » W alia

„P o p u la tion ” 1981, nr 4— 5.

wyższe z lat 1965, 1970, 1975 i 1979:

]9 7 0

Wskaźnik rozpadu małżeństw określa liczbę rozwodów w przeliczeni»!
na 100 zawartych małżeństw. Sposób obliczania tych wskaźniki,!
nie wszędzie jest jednakowy, ale wynikające stąd różnice nie są tai
duże, by przekreślić porównywalność danych obliczonych różnymi
metodami. W ramach badań nad wpływem legislacji na przebietf
procesów dem ograficznych (o czym już mówiliśmy) angielski demo
graf Maurice K irk zebrał odpowiednie dane dla 19 krajów europejski*
które uczestniczyły we wspomnianych badaniach. Dane Kirka odzwier-l
ciedlają stan rzeczy z lat 1967 i 1971. Szerzej ujętą statystykę rozwo
dów, opartą na wskaźnikach rozpadu małżeństw, znajdujem y w publi
kacji francuskiego demografa Alaina Monniera: obejm uje ona dane
dotyczące lat 1965— 197926. Z tego właśnie źródła pochodzą poniższe!
dane za rok 1979 (średnia liczba rozwodów na 100 małżeństw): 1
25,4
19,1
16,8
25,3
37,1
28,9
24,2
23,5
24,8

;iię° Z S R R i N R D .
2 danych Monniera wynotuję jeszcze wskaźniki najniższe i naj-

1965

Częstość rozwodów w Europie mierzona wskaźnikami
rozpadu małżeństw

A u s t r ia ...............
B e l g i a ................. . .
Bułgaria ............. . .
Czechosłowacja . . .
Dania .................... .
Finlandia ............ , .
F r a n c ja ............... .. .
Holandia ............ .
Norwegia .......... . .

I Jia® y tu wskaźniki o różnym poziomie: stosunkowo niskim
20 rozwodów na 100 małżeństw), średnim (20 do 30) i wysokim
■ £ 1
30). D o pierwszej grupy wchodzą: Polska, Bułgaria, R F N
T? k ia W grupie trzeciej spotykam y Szwecję. Danię, Wielką Bryta-

1979

M aksim a

(Holandia)
(Rumunia)
(Polska)
(Polska)

22,7
26,1
50,8
42,5

(Węgry)
(ZSR R )
(Szwecja)
(Szwecja)

W porównaniu z innymi krajami europejskimi sytuacja w Polsce
nie jest specjalnie zła: bądź co bądź nasz kraj legitymuje się sto
sunkowa niewysokim poziomem analizowanych wskaźników. Bardzo
niekorzystna jest sytuacja w krajach skandynawskich, a zwłaszcza
w Szwecji, gdzie już co drugi związek małżeński jest zagrożony
rozpadem.
Dynamika rozwodów w europejskich krajach
kapitalistycznych
Wiek dwudziesty zapisze się w historii stosunków rodzinnych jako
wiek stale wzrastającej, a z czasem masowej częstości rozwodów.
W podanym niżej zestawieniu zawarty jest obraz postępującego
wzrostu częstości rozpadu małżeństw w sześciu europejskich krajach
kapitalistycznych od początku tego stulecia (liczby orzeczonych
rozwodów w stosunku procentowym do liczby zawartych m ałżeństw):
Lata

Francja

1900
1910
1920
1930
1940
1946

2,7
4,6
4,9
6,9
8,0
20,7

H o
landia

Niem cy
(R F N )

N or
wegia

2,1
4,2
4,8
4,6
14,7
7,8

1,8
3,0
4,1

1,3
2,3
3,3
4,6
4,3
6,9

7,1
12,6
12,5

Szw aj
caria

5,6
6,4
8,5
9,5
11,1
11,4

Szwecja

1,3
1,8
3,0
5,1
6,5
11,6
183

1950
1960
1970
1979

10,6
8,2
12,0
24,2

5,8
11,0
23,5

14,6
8,9
17.3
17,2

8,6
8,8
13,4
24,8

11,2
15,5
25,9

14,8
17,5
23,4
42,5

U progu stulecia, w 1900 r., najmniej rozwodów było w Norwegi}
i Szwecji. Dziś Szwecja jest krajem o największej w Europie Za
chodniej częstości rozpadu małżeństw.
Godny uwagi jest przebieg omawianych wskaźników w Holandii.
W ciągu pierwszych czterech dziesięcioleci (1900— 1939) stopa rozpadu
małżeństw utrzymywała się w tym kraju na niewysokim poziomie.
Gdy jednak kraj został zajęty przez hitlerowskiego najeźdźcę, nastą
piły w Holandii masowe rozw ody — można nie wątpić, że właśnie
inwazja „brunatnej dżum y” była tego przyczyną. Okres powojenny
przywrócił niewysoką rozwodowość, ale ostatnie lata przyniosły
fatalny zwrot: Holandia znalazła się w gronie krajów o wysokiej
częstości rozpadu małżeństw.
Nieprawdopodobnie duże rozmiary przybrała relacja rozwodów
do małżeństw w Szwecji. Zbliżoną sytuację (37 rozwodów na 100
małżeństw) spotykam y w pominiętej w zestawieniu Danii. Mamy
tutaj do czynienia z nowym zjawiskiem, polegającym na zbiegu
dwóch czynników: jednym z nich jest znaczny wzrost częstości
rozwodów, drugim — daleko posunięty spadek liczby formalnie za
wartych małżeństw.
Objaśnienia wymaga dosyć niezwykłe zjawisko znacznego spadku
częstości rozwodów, jaki zanotowano w R F N w 1978 r. Podczas gdy
w latach 1975 i 1976 wskaźnik rozpadu małżeństw przekraczał 17,
to w 1978 r. — mimo spadku stopy małżeństw (co pozwalałoby
oczekiwać wzrostu wskaźnika rozpadu małżeństw) — wskaźnik ten
nie tylko nie wzrósł, lecz znacznie się obniżył. Nastąpił faktyczny,
i to bardzo duży spadek liczby rozwodów, a jego przyczyną było
uchwalenie w 1977 r. nowego prawa o rozwodach. Skłoniło to wdele
zainteresowanych osób do odroczenia złożenia pozwu o rozwód, by
wyciągnąć praktyczne wnioski z doświadczeń pierwszego roku działania
nowego prawa. Już w 1979 r. wskaźnik rozpadu małżeństw powrócił
do poziomu sprzed reformy prawa rozwodowego, a w następnych
latach go przekroczył. W 1981 r. zarejestrowano w R F N 109 520
rozwodów wobec 96 222 w 1980 r. i 80 444 w 1971 r. Odnotowując
184

■ ffekt, statystycy zachodnioniemieccy pisali: „W 1981 r. liczba
° ,'odte osiągnęła swój dotąd najwyższy stan” 27.
Manw za sobą cztery piąte X X w. W statystyce rozwodów —
Ł ^ y j t o już dziś powiedzieć — stulecie to zapisało się jak naj
gorzej.

1

D ynam ika

rozwodów w europejskich krajach

socjalistycznych
W okresie 1960 — 19K) współczynniki rozwodów obliczone na 10 tys.
ludności kształtowały się w ośmiu europejskich krajach socjalistycz
nych następująco:
K raje

Bułgaria
Czechosłowacja
Jugosławia
NRD
Polska
Rumunia
1 Węgry
1 ZSRR

1960

1970

1978/79

1980

9,0

11,6

13,7

14,8

11,2

17,4

21,2

22,1

12,0

10,1

10,6

10,0

14,2

16,1

26,7
11,4
16,2
25,8
35,6

26,8

5 ,0

10,6

20,1

3,9

16,6
13,0

22,2

26,2

11,2

15,4
26,0
35,0

Spośród krajów objętych naszym zestawieniem tylko dwa nie
rkazują pogorszenia sytuacji w ciągu rozpatrywanych dwudziestu
I— są nimi Jugosławia i Rumunia. W pozostałych sześciu krajach
Itąpił wzrost stopy rozwodów, i to niekiedy bardzo duży: w Czejsłowacji, N R D i Polsce — mniej więcej dwukrotny, w Z S R R —
kial trzykrotny. K ońcow y stan jest taki, że (według podanej przeze
P skali rozwodów):
*
|— nie ma już ani jednego kraju o stopie rozwodów bardzo niskiej
«liskiej;
t— średni poziom rozwodowości spotykam y w Bułgarii, Jugosławii
%ce (do tej kategorii prawdopodobnie należy też Albania);
V- poziom wysoki jest udziałem Rumunii, a bardzo wysoki —
Mosłowacji, N R D , Węgier i nade wszystko ZSR R .
l,B iB -M itteilu ngen ” 1983, nr 1.
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Dziś już nieżyjący zasłużony dem ograf radziecki Bolesław Srtulewicz (1894— 1981), który sam był wzorowym mężem i ojcem, uft,
że w socjalizmie małżeństwo odzyska walor trwałości. Ten świ^ny
badacz, tym nam bliższy, że pochodził z Polski, pisał: „Małżeństwo
w warunkach socjalizmu straciło cechy transakcji, charakturystycznej
dla wielkiej i średniej burżrfazji [...] Podstawą nałżeństwa radzieckie
go jest nie wyrachowanie, ale wzajemna miłość oraz wsp^ne zainte
resowania i poglądy. Znajduje to odbicie w wyższym współczynniku
zawierania małżeństw i większej ich stabilności” 28. M uł podstawę
profesor Smulewicz, b y tak pisać w latach pięćdziesiątych, kiedy I
statystyka Z SR R (a w jeszcze większym stopnu statystyka polska) I
wykazywała minimalną częstość rozwodów. Ni«stety, następne lataj
nie potwierdziły tezy o osiągnięciu trwałości miłżeństw. Industriałi-j
zacja, urbanizacja, aktywizacja zawodowa końet, podnoszący się
w szybkim tempie poziom wykształcenia ludnośń, bardziej liberalny
stosunek opinii publicznej do sprawy rozejście się małżonków —
wszystko to sprawiło, że Z S R R i niektóre inne kraje socjalistyczne
zajęły pierwsze miejsca na liście dotyczącej rozwodów w krajach
europejskich. Kraje socjalistyczne czeka niełatwa, ale ze wszech miar
potrzebna walka o urzeczywistnienie ideału, sfornułowanego ćwierć
wieku temu przez naszego niezapomnianego przyjaciela, profesora
Bolesława Smulewicza.

3. Dane o rozwodach w wybranych krajach
Naszą dotychczasową wiedzę o stanie i dynamice rozwodów uzu
pełnimy obecnie bliższym spojrzeniem na rozwój wypadków w nie
których, z osobna wziętych krajach. Obiektem penetracji będzie
sytuacja w krajach o szczególnie dużej częstości rozwodów, w p o
dziale na kraje kapitalistyczne i kraje socjalistyczne.
Kraje kapitalistyczne
Z grona krajów kapitalistycznych zapowiedzianą penetracją obej
miemy USA, kraje skandynawskie i Francję.
28 B . Sm ulewicz, K rytyka burżuazyjnych teorii ludnościowych, tłum . z ros., W a r
szawa 1960, s. 129.
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R ozw ody

w

U SA

Stany Zjednoczone są światowym rekordzistą w dziedzinie rozwodów:
żadnym innym cywilizowanym kraju nie spotyka się tak wysokiej
częstości rozpadu małżeństw, jak w U S A .
Początek zwyżkowego trendu liczby rozwodów w USA wiąże
Uonalcl J. Bogue z rokiem 1875, a jako datę szczytowego nasilenia
w ymienia rok 1946. W latach pięćdziesiątych trend rozwodów odw ró
ci! się: miejsce dotychczasowej zwyżki współczynników rozwodów
7, ijęła ich zniżka29.
W latach sześćdziesiątych przypadało w USA rozwodów na 10
tys. ludności:
1960 .................................... 21,8
1965 .................................... 24,7
Już wtedy były to liczby w ysokie: w zespole krajów europejskich
nie znajdowały one odpowiednika.
Tymczasem w latach siedemdziesiątych częstość rozwodów przy
brała w USA tak wielkie rozmiary, że liczby z lat sześćdziesiątych,
które dawniej rodziły niepokój, stały się wspomnieniem starych,
dobrych czasów. Na 10 tys. ludności przypadało rozwodów:
1970
1971
1972
| 1973
1974

...............................
................................
................................
................................
................................

34,7
37,2
40,6
43,6
46,2

1975
1976
1977
1978
1979

.................................
.................................
.................................
............
.................................

48,2
50,2
50,4
51,4
53,4

Stała się rzecz nieoczekiwana: szczytowe powojenne nasilenie
częstości rozwodów, które zdawało się b yć fenomenem niepowta
rzalnym (wyrażało się ono liczbą 40 rozwodów na 10 tys. ludności),
powróciło w 1972 r., a w latach następnych zostało znacznie prze
kroczone.
Sięgając do innego miernika częstości rozwodów, mianowicie
do wskaźnika rozpadu małżeństw, m ożemy prześledzić ewolucję
rozwodowości w długim okresie. Na 100 zawartych małżeństw przy
padało w U SA rozw odów :
29 D . J. B ogue, Population o f the United States, N ow y J ork 1959, s. 239.
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] 800 ....................................

5.7

1 9 0 0 ....................................

7,6

1 9 1 0 ................. .................
1925 ................. .................

1 2 ,0

1930 ................. .................

15.8

1940 ................. .................

18,4

9.8

1947 ................... . . . . . . . .
1959 ................. .................
1970 ................. .................
1975 ................. .................
1976 ................. .................
1978 ................... .................

29,3
26,4
32.7
48,2
50,7
49.0

194(5 ................. ................. 40,0

Na przekór apologetom, wskazującym na dodatnie strony roz
wodów, amerykański ekonomista i dem ograf Edward G. Stockwell
stwierdza, że rozbite małżeństwa są w istocie źródłem wielu niedomagań charakteryzujących współczesne społeczeństwo amerykan skie, jak przestępczość, zaburzenia psychiczne, przestępczość nielet
nich. Swoje rozważania z lat sześćdziesiątych na temat rozwodów
kończył Stockwell uwagą, że nie ma podstaw, b y uznać osiągniętą
w U SA wysoką stopę rozwodów za szczytowy wyraz rozpadu mał
żeństw. W ręcz przeciwnie — należy się liczyć z ich dalszym wzrostem,
a tym samym i ze wzrostem tych wszystkich ujemnych zjawisk,
które im nieodmiennie towarzyszą30. Przewidywania Stockwella
okazały się słuszne: jak już wiemy, stopa rozwodów osiągnęła w USA
poziom przekraczający 50 na 10 tys. ludności.
R ozw ody w krajach skandynawskich

Szersze pole do rozważań nad odrębnością stosunków w krajach,
które są sobie geograficznie bliskie, daje porównanie w spółczyn
ników rozwodów z trzech krajów skandynawskich — Norwegii
Szwecji i Danii. Na 10 tys. ludności przypadało w tych krajach rozw od ów :
Lata

1955
1960
1965
1970
1975
1980

Norwegia

Szwecja

Dania

5,8

12,1

6,6

12,0

6,9

12,4
16,1
31,4
23,9

15,3
14,6
13,7
19,3
26,2
26,5

8,8

13,9
16,2

30 E . G. Stockw ell, Populałion and People, w yd. 2, Chicago 1970, s. 223.
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R zuca się w oczy różnica w poziomie częstości rozwodów w w y
mienionych krajach: nierównie wyższy jest ów poziom w Szwecji
• panii niż w Norwegii. Na innym miejscu wyjaśniamy, że tę odrębn0ść kładą rzeczoznawcy na karb większego odsetka ludności wiejskiej
v/ Norwegii.
Z krajów skandynawskich największą częstością rozwodów w y 
różnia się Dania. Kraj ten niejednokrotnie figurował na liście zacho
dnioeuropejskich maksimów w zakresie rozwodów. Co prawda w la
tach 1974, 1975 a 1976 więcej było rozwodów w Szwecji, ale najnowsze
współczynniki, jakimi dysponujemy, przechylają znowu szalę na stronę
Danii.
Absolutne liczby rozwodów orzeczonych w Danii przedstawiają
się następująco:
1960 ....................................
1970 ...................................
1972 .......................

6 682
9 524

13134

W zrost nasilenia procesu rozpadu małżeństw jest aż nadto wi
doczn y: gdy między 1960 a 1970 r., czyli w ciągu dziesięciu lat, liczba
rozwodów wzrosła o 2842, to w ciągu następnych dwóch lat podniosła
się ona o 3610.
Nie inaczej rzecz wygląda w Szwecji. Za Erlandem Hofstenem 31
podaję następujące absolutne liczby orzeczonych rozwodów:
1966— 1968 ....................................
1069— 1971.......................................
1972— 1974 ....................................
1975— 1976 ....................................

32
39
58
46

000
100
700
800"

Spadek liczby rozwodów w latach 1975— 1976 jest tylko pozorny:
jest ona niższa w porównaniu z wcześniejszą jodynie dlatego, że za
miast trzech lat (1972— 1974) obejm uje chva lata (1975— 1976).
Wskaźniki rozpadu małżeństw (liczba rozwodów na 100 nowo
zawartych małżeństw) przedstawiały się w Danii i Szwecji w okresie
1951— 1974 następująco:
31 E . H ofst^n, t\Vzrost liczby małżeństw nieformalnych w Szwecji, ,,Studia D e
m og ra ficzn e” 1978, z. 54.

Lata

Dania

Szwecja

1951— 1955
1956— 1960
1961— 1965
1966— 1970
1971— 1974

18.0
18,5
18.4
21,3
35,0

15,4
10,0

16,7
20,9
33.fi

Już tutaj mamy przed oczym a ogromny, bo mniej więcej dwu
krotny wzrost częstości rozpadu nowo zawieranych małżeństw, i to
w stosunkowo krótkim czasie — między 1965 a 1974 r. Ałe wskaźniki
z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych bledną wobec poziomu
podobnych wskaźników z drugiej połowy tego dziesięciolecia. D o 
wiadujemy się z tych danych, że w Szwecji rozpada się obecnie co
drugie nowo zawarte małżeństwo. Wniosek taki byłby jednak nie
uzasadniony. ^Należy pamiętać o tym , że kraje skandynawskie są
w tej chwili widownią szerzącej się kohabitacji: młodsze pokolenia
w dużej łiczbie rezygnują z zawierania legalnego małżeństwa, a star
sze w dalszym ciągu rozwodzą się. W tych warunkach wskaźnik
rozpadu małżeństw, oparty na niepełnej łiczbie nowo powstających
związków małżeńskich, przestaje b yć precyzyjną miarą badanego
zjaw iska: wyolbrzymia on jego natężenie.
W ypada pow rócić do tak często krytykowanych, a jednak w tej
sytuacji bardziej użytecznych, zwykłych współczynników rozwodów.
W Szwecji w latach siedemdziesiątych przypadało rozwodów na 10
tys. ludności:
1970 ...............
1 9 7 1 ..............
1972 ...............
1973 ...............
1974 ..............

..............
...............
...............
...............

16,1
16,9
18,7
20,0

] 975
1976
1977
1978
1979

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

31,4
26,4
24,0
24,5
24.1

Pułap rozwodów został zanotowany w Szwecji w 1974 r.: stopa
rozwodów osiągnęła wówczas 33,3 i była najwyższa w Europie. Odtąd
na europejskiej mapie rozwodów Szwecja schodzi na dalszy plan.
W 1980 r. (ostatnim, dla którego dysponuję porównywalnymi da
nym i) więcej rozwodów w stosunku do ludności notowano w USA,
ZSR R . Wielkiej Brytanii. Australii, N RU. Danii i na Węgrzech.
I w' tym przypadku wolno się domyślać wpływu kohabitacji: maleje
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^

¿ość rozwodów, ponieważ rozpadające się związki nieformalne
^chodzą do statystyki rozwodów.

jiie w

jiv w RFN
•fitystyka rozwodów

w Republice Federalnej Niemiec wykazuje

ostatnich latach ich ustawiczny wzrost. Znajduje to wyraz w na

stępujący™ zestawieniu:
1967

.........................................

] 97 1 ....................................
1980 ....................................
1981 ......................................

57 444
80 444
96 222
109520

W ciągu 14 lat liczba rozwodów wzrosła niemal w dwójnasób

tysięcy. 1 tu więc narastanie liczby rozwodów
przybiera charakter epidemii.
i przekroczyła

100

O tym samym mówią liczby względne. Na 10 tys. ludności przy
padało rozw odów :
1960 ....................................
8,3
1965 ........
10,0
1970 ....................................... 12,6
1975 .................................... 17,3
1981 .................................... 17,8
W porównaniu z innymi krajami dotkniętymi epidemią rozwodów
nie są to współczynniki szczególnie wysokie. Trzeba jednak pamiętać,
że w RFN szerzy się ostatnio kohabitacja, a to sprawia, że nie tylko
wiele małżeństw nieformalnych, lecz i wiele przypadków rozpadu
takich związków nie trafia do statystyki.
Pouczający będzie rzut oka w przeszłość. W 1913 r. w ówczesnej
Rzeszy Niemieckiej na 10 tys. ludności przypadało 2.7 rozwodów.
Ta wyraźnie niska stopa rozwodowości pozostawała w zgodzie z ów 
czesną postawą niemieckiego małżeństwa, która tak dosadny wyraz
''-nalazła w dewizie określającej pozycję i zadania kobiety: „K inder,
^iiche, K uchę” (dzieci, kościół, kuchnia). Burzliwe czasy, jakie potem
O stały: pierwsza w ojna światowa, przewrót hitlerowski, druga wojna
t a t o w a — zrobiły swoje: sakramentalny charakter małżeństwa
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stał się wspomnieniem przeszłości. W ojn y i przewroty społeczno
•
sprzyjają trwałości małżeństw.
Z czasopisma zachodnioniemieckiego 32 czerpiemy szereg in.f0rj
inacji o obecnym stanie rzeczy w R F N w zakresie rozwodów, lalj
jak i w innych krajacłi, stroną występującą o rozwód są w większości
kobiety. Jak już wcześniej podawaliśmy, w 1981 r. udział pozwów
o rozwód wniesionych przez kobiety wynosił 59,4% , wniesionych
przez mężczyzn — 31,4% , wniesionych przez obie strony — 9.2°,/
Liczne są przypadki rozwodów orzeczonych przez sąd za obopól
ną zgodą rozchodzących się małżonków. R ozw ody tej kategorii sta
nowiły: w 1979 r. — 46,8% , w 1980 r. — 49,1% , w 1981 r. — 56.1%,
Obustronna zgoda na rozejście się zyskuje więc z roku na rok na czę.
stości i dziś stanowi już większość orzekanych rozwodów.
Rozpadają się małżeństwa zarówno bezdzietne, jak i z dziećmi,
W 1981 r. wśród rozwiedzionych małżeństw b y ło: bezdzietnych —
47,4% , z jednym dzieckiem —- 31,7% , z dwojgiem łub większą liczbą
dzieci — 20,9% . Przyrost liczby tzw. ,.sierot z rozwodu” jest znaczny:
w jednym tylko 1981 r. szeregi ich pow iększyły się o 87 857 nieletnich
dzieci.
Dla Republiki Federalnej Niemiec, tak jak i dla wielu innych
krajów europejskich, nasilające się zjawisko dezintegracji małżeństw
staje się poważnym problemem społecznym.
R ozw ody we Francji

Badacze zagadnienia rozwodów we Francji mieli wszelkie ku temu
podstawy, by pierwszą połowę X X w. określić jako piękną epokę
(,,la belle époque” ): częstość rozwodów była niewysoka, a jeśli
wzrastała, to w bardzo słabym tempie. Jak informują francuscy
demografowie, pani Chantai Blayo i Patrick Festy, spośród mał
żeństw zawartych we Francji około 1900 r. rozwodziło się mniej niż
6 % , a z tych, co się zawiązały około 1940 r. — 9 % 33.
Inny obraz tworzą dane statystyczne z drugiej połow y stulecia.
Na 100 małżeństw przypadało we Francji rozwodów:
32 „W irtsch a ft und Statistik” 1983, nr 12.
33 Ch. B layo, P . Festy, Les divorces en France. Evolution récente et p e rs p e c tif8*
,.Population” 1976, nr 3.
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1955
1960
1965
1970
1974

9,8
............. ..............
............... ............... 9,5
............... ............... 10,7
............. ............... 12,0
............... ............... 16,7

1975
1976
1977
1978
1979

...............
...............
...............
...............
...............

............... 17,4
.............. 16.9
............. 17,4
............... 21,1
............... 24,2

Rozpada się już nie co szesnaste, jak to miało miejsce na począt
ku stulecia, i nie co dziesiąte, jak w połowie stulecia, lecz co szóste,
a ostatnio już nawet co czwarte małżeństwo.
Panoramę rozwodów we Francji uzupełnią następujące infor
macje statystyczne z lat 1968—-1978:
Lata

1968
1970
1972
1974
1976
1978

Orzeczono
rozwodów

36
40
48
58
62
81

063
004
354
459
772
376

N a 1000
istniejących
małżeństw

»

110
120

143
168
176
224

W ciągu jednego dziesięciolecia (1969— 1978) liczba rozwodów
wzrosła we Francji więcej niż dwukrotnie. Dwukrotnie powiększył
się również wskaźnik rozwodów.
To samo daje się w yczytać ze współczynników określających
częstość rozwodów w przeliczeniu na 10 tys. ludności: z 7,9 w 1970 r.
współczynnik ten wzrósł do 12,7 w 1975 r. i do 13,9 w 1978 r., a w
1980 r. osiągnął 17,1.
Wszystkie te dane mówią o szybkim wzroście liczby rozwodów
w kraju, który zdawał się być oporny na szerzenie się tej, modnej
dziś choroby społecznej.
Komentarz na temat przyczyn wzmożonego rozpadu małżeństw
we Francji znajdujem y w referacie Jacqueline Hecht, przygotow a
nym na niemiecko-francuskie spotkanie demografów w Kreuznach
v~—11 V I 1982 r.). Autorka wskazuje, że w dziesięcioleciu 1953—
1963 roczna liczba rozwodów utrzymywała się we Francji mniej
więcej na stabilnym poziom ie: oscylowała ona wokół 34 tys. P o 
cząwszy od 1964 r. datuje się zwyżkowy ruch rozwodów: w efekcie
® ° 2 w o d y — 13

1S3

regularnego wzrostu ich liczba doszła do 90 tys. w 1979 r. Taką samą
liczbę rozwodów zanotowano w 1982 r. Ten gwałtowny wzrost liczby
rozwodów kładzie autorka na karb zmian w postawie społeczeństwa
wobec małżeństwa: Francuzi przejmują amerykańską skłonność d0
powtórnego małżeństwa i szwedzką tendencję do sekwencyjnej kohabitacji. Nie należy natomiast przypisywać tych zmian dokonanej
w 1975 r. nowelizacji francuskiego prawa rozwodowego. Nie zmiana
prawa — oświadcza pani Hecht — lecz zmiana obyczajów zadecydo
wała o upowszechnieniu się rozw odów : rozwód zyskał społeczną apro
batę34.
Kraje socjalistyczne
Spośród krajów socjalistycznych zostaną tu uwzględnione cztery:
Z S R R , N R D , Czechosłowacja i W ęgry. Stosunkom w Polsce będzie
poświęcony osobny podrozdział.
R ozw ody w Z SR R

Przysłowie rosyjskie m ów i: „Bolszom u korabiu bolszoje pławanije”
(Przed dużym statkiem duży rejs). Z S R R , będąc wielkim państwem,
jest widownią wielkiej liczby zawieranych małżeństw, z których
niemała część po jakimś czasie się rozpada. Oto liczby:
Zawarto
małżeństw

Lata

1971
1973
1975
1977
1978

%2
2
2
2
2

460
516
723
776
791

000
000
000
000
000

Zarejestrowano rozwodów
liczba
na 100 małżeństw

644
678
783
898
911

800
900
400
000
200

26,2
27,0
29,9
32,3
32,7

W ciągu badanych siedmiu lat liczba nowo zawartych małżeństw
wzrosła o 12,8%, natomiast liczba rozwodów — o 39,3% . Wzrost
liczby rozw odów b y ł więc trzy razy szybszy od wzrostu liczby mał-

34J .

H echt, From a third to a second Child. Recent Changes in French P opu lation

P olicy, w : B iB M aterialien zur Bevölkerungswissenschaft, z. 32, W iesbaden 1983
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\
¿eiistw35- U progu lat siedemdziesiątych było zagrożone rozpadem
c0 czwarte now o zawarte małżeństwo, a pod koniec tej dekady —już co trzecie.
Dynamikę rozwodów w Z S R R w okresie 1940— 1967 określają
^stępujące liczby absolutne i współczynniki na 10 tys. ludności36:

Lata

Orzeczono
rozwodów
(w tys.)

1940

205,6

11

1950
1955
1960

67,4

4

/

Na 10 tyj
ludności

127,2

6

270,2

13

1965
1966

360,4

16

646,1

28

19G7

646,3

27

Bardzo duże i tym samym nienaturalne wahania liczby i stopy
rozwodów w latach 1940— 1960 odbierają tym danym charakter
wykładnika faktycznej częstości dezintegracji małżeństw. To samo
zresztą trzeba powiedzieć o danych z 1965 r. Dokonana w końcu tego
roku (10X 11 1965 r.) liberalizacja prawa rozwodowego zmieniła ten
stan rzeczy: statystyka rozModów staje się odtąd zwierciadłem pro
cesudezintegracjimałżeństw. Roczna
liczba rozwrodów stabilizuje
się na jakiś czas na poziomie 640
tys., czemu odpowiada stopa rozwodowości rzędu 27— 28 na 10 000 ludności.
0 dalszej ewolucji stopy rozwodów w ZSRR informują dane
z lat siedemdziesiątych37:
1970 ................ ................. 26,2
1 9 7 ] ................ ................. 26,3
1972 ................ ................. 26,4
1973 ................ ................. 27,2
1974 .
................. 29,5

1975
1976
1977
1978
1979

....................................30,8
....................................34,0
................................... 35,0
....................................35,0
................................... 35,6

35 W edług n ow szych dan ych orzeczono w Z S R R rozw odów (w ty s .): 1979 r. —J5l>2, 1980 r. — 929,6, 1981 r. — 929,5, 1982 r. — 903,5.
36 »W iestn ik S ta tistik i” 1909, nr 2.
37Rocznik D em ograficzny 1981, W arszawa 1982, s. 201.
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Lata siedemdziesiąte, oceniane pod kątem częstości rozwodów
nie były korzystne: stopa rozwodów wzrosła w tej dekadzie z 26,2
do 35,6, osiągając tym samym poziom w Europie najwyższy (jeszcze
wyższy, jak wiemy, był i pozostaje pozio.n rozwodowości -w USĄ)
W ysoki poziom współczynników z drugiej połow y lat siedemdziesią.
tych jest wynikiem znacznego w tym czasie wzrostu absolutnej liczby
rozwodów. B yło ich, jak wiemy, 783 tys. w 1975 r. i 898 tys. w 1977 r
Pouczające są dane o częstości rozwodów w poszczególnych re
publikach związkowych. X . Sołowjow 38 przytacza dwojako ujęte
dane z 1967 r . : A — współczynniki rozwodów dla republik w całości
i B — analogiczne współczynniki dla głównych miast poszczególnych
republik — jed*ie i drugie na 10 tys. ludności. Przedstawiają się one
następująco:
Republiki

A

B

Republiki

RSFRR
Ukraina
Litwa
Łotwa
Estonia
Gruzja
Azerbejdżan
Armenia

37
30
18
42
32
14

59
54
32
63
46
23
35

Uzbekistan
Kirgizja
Tadżykistan
Turkmenia
Kazachstan
Białoruś
Mołdawia

10

22

10

A

B

11

38
33
33
36
43
34
56

11

]1
13
16
18
22

Rozpiętość współczynników dotyczących republik jest ogromna:
od 10 w Armenii i Gruzji do 37 w R S F R R i 42 na Łotwie. Swego
czasu, opracowując własną skalę rozwodów, w której najwyższą ka
tegorię otwierała stopa wynosząca 20 rozwodów n a 10 tys. ludności,
zastrzegałem się, że skala ta je s t nieadekwatna do stosunków poza
europejskich, gdzie są notowane współczynniki rozwodów p rze k ra 
czające 30 na 10 tys. ludności (Egipt: 1944 r. — 36,3, 1950 r. —
32,6), a nawet 40 (W yspy Dziewicze: 1961 r. — 43,1). Okazuje się
jednak, że i w Europie można odnaleźć współczynniki, które sw oim
poziomem nie ustępują szczytowym wartościom p o za e u r o p e jsk im Analizowane zestawienie poucza nadto, ż e częstość rozw od om
osiąga niezwykle wysoki poziom w stolicach republik z w ią z k o w y c h W Estonii i Kazachstanie stopa dotycząca stolic przekracza 40,
38 N . Sołowjow, Razwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problemy byta, bra®*

i siwmjiy Wilno 1970.

jjg F R R , Ukrainie i Mołdawii wynosi ponad 50. a na Łotwie osiąga
wysokość 63 na 10 tys. ludności.
f o samo mówią wskaźniki rozpadu małżeństw. Jak informuje
. Charczew39, w 1975 r. w Moskwie, Leningradzie, Rydze. Odessie
• innych największych miastach Z S R R na 1000 zawartych w tym
kU małżeństw przypadało 45— 50 rozwodów.
e l? o !'d o w ą

Rozwody w N K D

2arówno liczby absolutne, jak i względne mówią o szybkim wzroście

rozwodowości w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Oto liczby
orzeczonych rozwodów z niektórych lat: 1963 r. — 24 649, 1971 r. —

30 831 , 1980 r. — 44 778.

W liczbach względnych ów wzrost przedstawia się następująco:
Lata

iVo 10 tys.
ludności

1960
1965
1970
1975
1979

14
16
16
25
27

N a 100
małżeństw

14
21
21

30
32

We wczesnym okresie powojennym rozwodów było anormalnie
dużo: jeszcze u progu lat pięćdziesiątych stopa rozwodów była bardzo
wysoka (1950 r. — 27; 1951 r. -— 2 1 ). Od 1952 do 1954 r. notowano
stopę wysoką (18— 17— 16), a w następnym pięcioleciu, od 1955 do
l!)60 r. — średnią (13-— 14). Od 1961 r. znowu jest notowana stopa
wysoka, i to przez jedenaście lat (15— 16— 17— 19), by w 1972 r.
wznieść się na poziom bardzo wysoki i odtąd ustawicznie zyskiwać
na sile (20—.23— 25— 27).
b

*oz\vody w Czechosłowacji

Ewolucję rozwodowośei w Czechosłowacji przedstawiają następujące
Współczynniki (liczba rozwodów na 10 tys. ludności w stosunku
r°cznym):
•** A . Chai-flzew. Bral: i sinnja w SSSR , ivyd. 2, M oskwa 1979.

1950— 1 9 5 4 ...................
1955— 1959 .....................
1960— 1964 .....................
1965— 1969 .....................

9,7
11,1
11,9
14,6

1970
1975
1980
1981

21,8 '
22,1

2? i

Tak jak Miele innych krajów europejskich, Czechosłowacja jggJ
widownią trwającego już od lat i stale zyskującego na sile procesuj
dezintegracji małżeństw. W skazują na to również wskaźniki r o z p a li
m ałżeństw:
1950— 1954
1955— 1959
1960— 1964
1965— 1969

................... 10,7
................... 14,5
................... 15,2
................... 17,5

1970
1975
1980
1981

19.7 ;
22.7 |
28.8
29,9

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych rozpadało się co dziesiąte'
małżeństwo, obecnie rozpada się co trzecie. A trzeba się obawiać,!
że może być jeszcze gorzej.
K om entatorzy czechosłowackich danych o rozwodach wskazują
na szczególną przyczynę wzrastającej w tym kraju nietrwałości mał-J
żeństw: w Czechosłowacji młode małżeństwa korzystają z szeroko!
zakrojonej opieki ze strony państwa, a to skłania m łodych ludzi
do wczesnego zawierania małżeństw. Tymczasem, jak gdzie indziej,
wczesne małżeństwa są najmniej trwałe40. Na poparcie te j interpre-1
tacji przytaczany jest fakt, że w CSRS rozpada się prawie 40%
ow ych „m łodych małżeństw” 41.
Dem ografowie czechosłowaccy wyrażają obawę, że wzrost liczby I
rozwodówr może się ujemnie odbić n a dalszym rozwoju ludności |
kraju42.
R o zw o d y na W ęgrzech

W ęgry niejednokrotnie figurowały na naszej liście rozw odow ych |
m aksim ów: w 1965 r . miały największą w Europie stopę rozw od ów

J

40 W . Senker, Demographische Lage und Bevölkerungspolitik in der CS S R ,
schrift für B evölkerun gs Wissenschaft” 1983, nr 4.
41 H . P . D a vid , Eastern Europe Pronatalist Policies and Privat Behaviour

Vo-\

pulation B u lletin ” 1982, nr 6 (za W . Senker, jw .).
42 P or. A . K rou p ova , Poznatky, o soucasne rodint v E vrope, „P op u la cn i Zpr;lV0
1983, nr 1— 2.
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latach 1955, 1900 i 1970 zajmowały na podobnej liście drugie
Od tego czasu niejedno się zmieniło: po roku 1970 W ęgry nie
owraeają już na niezaszczytną w tym przypadku listę maksimów,
aje nje dlatego, że częstość rozwodów się zm niejszyła: przyczyną
jeSt to, że inne kraje europejskie, a zwłaszcza Dania, ZSR R , Wielka
Brytania i N R D , zdystansował}' naszych „bratanków” pod wzglę
dem częstości rozwodów. Oto interesujące nas dane węgierskie z ostatnich łat:
Lata

1967
1971
1973
1975
1979
1980

Liczba
rozwodów

21
23
25
25
27
27

070
552
354
997
600
797

N a 10 tys.
ludności

N a 100
małżeństw

24
25
26
26

24,2
25,0
24,9
25,1
31,8
34.6

Liczby absolutne, a wraz z nimi i współczynniki rozwodów,
mówią o nieco wolniejszym ostatnio wzroście liczby rozwodów na
Węgrzech. Niemniej jednak obecną węgierską stopę rozpadu mał
żeństw trzeba określić jako niepokojąco wysoką: wynika z niej
przecież, że co trzecie dziś zawierane małżeństwo jest zagrożone roz
padem. Demografowie węgierscy Andras Klinger i Istvan Monigl
dają nieczęsto w tych sprawach spotykaną lekcję prawdomówności,
stwierdzając w komentarzu do podanych wyżej liczb, że w ich kraju
„nieład w instytucji rodziny stał się w idoczny” 43.
Należałoby jeszcze zwrócić uwagę na rozbrat m iędzy dwojakiego
rodzaju wskaźnikami: wskaźniki rozpadu małżeństw wykazują
znaczny wzrost, podczas gdy współczynniki rozwodowości są bliskie
stanu równowagi. Tłum aczy się to jednocześnie postępującym spad
kiem liczby zawieranych małżeństw: nie zmienione lub prawie nie
Zmienione liczby rozwodów bierze się w relacji do malejących liczb
Małżeństw.

43 A . K linger, I. M onigl, Ludność i polityka ludnościowa na Węgrzech w latach
*lede,rndziesiątych i osiemdziesiątych (w jęz. węgierskim ), „D em og ra fia ” 1981, nr 4.
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^ Statystyka rozwodów w Polsce

Rozw ody w Rumunii

Na I I I Europejskim Seminarium Demograficznym, które obradowało
we wrześniu 1978 r. w Belgradzie, demografowie rumuńscy Octayj;iri
Ciulea i Ioan Copil przedstawili referat na temat rozwoju stosunków
dem ograficznych w swoim kraju. W referacie tym znajdujem y nastę
pujące dane o rozwodach w R um unii:
Lata

Liczba
rozwodów
(w tys.)

N a 10 tys.
ludności

1930
1940
1946
1955
1965
1970
1976

6,3
8,7
21,5
31,1
36,9
7,9
35,9

4,5
5,0
] 3,6
18,0
19,3
3,9
16,8

adm inistracyjnymi niewiele można osiągnąć.
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Ewolucję częstości rozwodów w Polsce określają niżej podane
liczby: A — absolutne i B — względne (na 10 tys. ludności):

1946
1950
1955
1960
1965

do poprzedniego stanu rzeczy?.
K om entując doświadczenie rumuńskie, Kazimierz Dzienio i Mi
kołaj Latuch zauważają, że „m im o wysiłków władz niektórych państw
(np. Rumunii), zmierzających do ochrony rodziny i jej trwałości,
współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne zagrażają trwałości
części związków małżeńskich, przy czym ryzyko rozpadu rodziny
w wyniku rozwodu ma ogólnie tendencję rosnącą” 44. Mój własny
komentarz jest in n y : gdy chodzi o walkę z patologią społeczną
masowe rozw ody są właśnie taką patologią — samymi środka '111

44 K . D zienio, 51. Latucli, Polityka ludnościowa europejskich krajów

•^gularna statystyka rozwodów prowadzona jest w Polsce od 1950 r.
p y sp o n u je m y również danymi dla wcześniejszych lat powojennych,
te jednak mają charakter szacunkowy.

la ta

Z przytoczonych liczb można wnosić, że w okresie międzywo
jennym i w początkowej fazie drugiej w ojny światowej rozwody nie
b yły zjawiskiem częstym. Dopiero po wojnie zaczął się obłędny
wyścig rozwodów. W 1966 r. władze rumuńskie w ydają zdecydowaną
walkę szeroko w kraju rozpowszechnionym zabiegom przerywania
ciąży oraz rozwodom . W tej chwili interesują nas rozw ody. Otóż
ich liczba gwałtownie się zmniejszyła i na tym niskim poziomie utrzy
mywała się do roku 1972. W następnych latach następuje powrót

nych, W arszaw a 1983, s. 41.

jyolu cja rozwodów po drugiej wojnie światowej

s o c j a l i s t y 1'

A

8 000

11
13
14
23

012
294
828
557

B

Lata

3,7
4,4
4,9
5,0
7,5

1970
1975
1980
1981
1982

A

34
41
39
40
46

574
298
833
226
720

B

10,6
12,1
11,2
11,2
12,9

Naszą statystykę rozwodów otwierają niskie współczynniki
z wczesnych lat powojennych. Ów niski poziom rozwodowości jest
zjawiskiem raczej niezwykłym, kłóci się bowiem z dosyć powszech
nym doświadczeniem, że wczesny okres powojenny' przynosi lawinę
rozwodów' jako następstwo wieloletniej rozłąki małżonków oraz
nietrwałości związków zawieranych w czasie wojny. Można wymienić
szereg obiektywnych warunków, które nie pozostały bez wpływu na
niską u nas liczbę rozwodów w pierwszych latach pow ojennych:
— w czasie wojny wiele małżeństw przestało istnieć, głównie
wskutek zbrodni popełnianych przez hitlerowskiego okupanta;
— liczba zawieranych małżeństw była w czasie w ojny nieduża
(na terenach włączonych do Rzeszy nie wolno było Polakom zawierać
związków małżeńskich 'przed ukończeniem 28 lat przez mężczyznę
1 24 lat przez kobietę);
— opóźniła się repatriacja Polaków, którzy wojnę spędzili poza
granicami k raju ;
*
— w pierwszych latach powojennych znaczna część nowo zawieranyeh małżeństw nie dopełniała obowiązku zarejestrowania małZenst\va w świeckim urzędzie stanu cywilnego (tradycyjnie poprze®a^ano na ślubie kościelnym) i w obec tego późniejszy rozpad mał!’(‘r>stwa nie znajdował wyrazu w statystyce rozwodów.

Nic chcę pomniejszać znaczenia wymienionych czynników
które niewątpliwie miarkowały częstość powojennych rozwodów
Myślę jednak, że to nie one zadecydowały o wyjątkowo korzystny^
w Polsce powojennym obrazie stosunków rodzinnych. W moim prze.
konaniu ówczesny wzrost spoistości rodziny polskiej wiąże się z wa
runkami życia pod okupacją hitlerowską, która na większości ziem
polskich trwała ponad 5 lat i która dzień po dniu zabierała mnóstwo
ofiar spośród ludności. Na miliony liczy się poczet obywateli polskiej
zgładzonych przez okupanta, więzionych w „oflagach ” , obozach
koncentracyjnych i obozach śmierci, wywiezionych na katorżnicze
roboty. W tym tragicznym okresie w pełni ujawniła się opiekuńcza rola
rodzin}7, i to zarówno w jej szerszym znaczeniu (Polak Polakowi był
bratem), jak i w znaczeniu ściślejszym (troska o swych najbliższych).
Chlubnie zdały egzamin życiow y polskie k ob iety : w zgodzie ze swoją
bogatą naturą moralną zajęte były troską o tych, co byli narażeni na
niebezpieczeństwo, czyniły nadludzkie wysiłki, b y zapewnić możli
wość przetrwania swoim i obcym . Nie rozwody były ludziom w gło
wie, lecz troska o przetrwanie rodziny. Mit o Penelopie z utęsknie
niem wyczekującej powrotu swego Odyseusza stał się w Polsce rze
czywistością: żony uwięzionych i żony nieobecnych żyły myślą o ich
szczęśliwym powrocie na lono O jczyzny i na łono rodziny45.
Od połow y lat sześćdziesiątych, kiedy w szeregach żonatych
mężczyzn i zamężnych kobiet znalazło się już 20 nowych roczników
(między 1946 a 1965 r. zawarto w Polsce ponad 5 milionów nowych
małżeństw), obraz się zmienia. Młodsze pokolenia odchodzą od zasad,
które ich rodzice uważali za obowiązujące, i z lekkim sercem decy
dują się na zerwanie małżeństwa. W 1965 r. liczba orzeczonych roz
w odów przekracza 20 tys., w latach siedemdziesiątych wynosi od
30 do 40 tys. rocznie, a w 1982 r. osiąga blisko 47 tysięcy.
Jak ocenić częstość rozwodów w Polsce ?
Podkreślając „konieczność ujawniania i zwalczania patologu
życia społecznego” , Zygm unt Mank w swej interesującej pracy o roz
wodach zaznacza, że chodzi w tym przypadku o patologię, „która,
aczkolwiek dotyczy niewielkiego marginesu rodzin, to jednak z uwagi
45 T o p o d ich adresem — p od adresem polskich Penelop — śpiewał Mieczysław
F ogg w zruszającą piosenkę o ukochanym , któJy pokon ując wszelkie przeszkody,
p ow róci do dom u.
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doniosłe funkcje rodziny jest zj awiskiem społecznym” 46. Czy
*zeCzyw iście rzecz dotyczy zjawiska w życiu rodzin polskich m argi
nesowego ?

prosty

rachunek

wskazuje,

że

w dziesięcioleciu

197!

1980

orzeczono w Polsce blisko 400 tys. rozwodów. W poprzedzającym
dziesięcioleciu 1901— 1970 rozwiodło się prawie ćwierć miliona par.

Cumując te dwie wartości, otrzym ujem y dla dwudziestolecia 1961 —
¡980 niebagatelną liczbę 740 tys. zniweczonych małżeństw. Ofiarą
tych dramatów rodzinnych — rozwód jest zawsze przeżyciem dra
m atycznym , i to dla obu stron — padło blisko półtora miliona osób.
Jeśli dodać dzieci z owych rozbitych małżeństw, rachunek ofiar roz
wodów urośnie do kilku milionów. Dla demografa nie jest to „q u a n 
tité négligeable” . Wręcz przeciwnie: mamy do czynienia nie z mar
ginesem. lecz z szeroko zakrojonym przejawem patologii społecznej.

t
Rozwody w mieście i na wsi
W kraju, który się urbanizuje — powojenne czterdziestolecie w Polsce
jest właśnie okresem szybko postępującej urbanizacji — wszelkie
zjawiska demograficzne muszą być badane w przekroju miasto— wieś.
Szczególne znaczenie ma ta zasada w odniesieniu do rozwodów, a to
ze względu na znaczną odmienność poziomu rozwodowości w miastach
i na wsi.
Częstość rozwodów w przekroju miasto—wieś scharakteryzujemy
za pomocą liczb bezwzględnych i liczb względnych w przeliczeniu
na 10 tys. ludności.
Lala

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982

Liczba rozwodów
miasta
wieś

8 570
10 421
12 368
19 786
29 594
34 746
33 868
«34 303
39 568

2
2
2
3
4
6

5
5
7

442
316
397
706
927
435
862
803
016

N a 10 tys. ludności
wieś
miasta

8,8

1,6

9,7

1,5
1,5
2,3
3,1
4,2
4,0
3.9
4,8

8,8

12,7
17,5
18.5
10,3
16,2
18,4

4,1 Z. Mańk, Rozwód, W arszaw a 1978, s. 8.
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W Polsce — tak zresztą, jak i w wielu innych krajach —
są fenomenem p a r e x c e lle n c e miejskim: współczynniki d o t y ^ J
miast są cztery do pięciu razy większe od współczynników dla vv¡s¡ I
Jeśli jednak chodzi o tem po wzrostu jednych i drugich, to na vv^'l
jest ono szybsze niż w miastach. Ludność wiejska w coraz więk.szv«J
stopniu przyswaja sobie miejskie obyczaje — te dobre i te złe.
O konfliktach małżeńskich na wsi wiemy nie za wiele i dlateg0l
warto przypomnieć szereg interesujących uwag na ten temat skre.ś]0. !
nych swego czasu przez Barbarę Seidler. Pisała ona: ,,...w modelu
rodziny od lat usankcjonowanym przez wiejską obyczajowość iiagle
pojawiła się rysa... rysa ta ściśle związana jest z emancypacją, usatno- 1
dzielnieniem i am bicjami młodej kobiety i z tym . że nową zupełni j
rolę, nie znaną dotąd, wyznaczyła sobie w dom owym ognisku. Tudus tria lizać ja kraju stworzyła nie tylko szansę uzyskania pracy;
członkom rodzin chłopskich. Osłabiła spoistość rodziny wiejskiej, jej
czysto produkcyjną rolę. Czy znaczy to, że nie było przedtem konflik
tów małżeńskich w chłopskich rodzinach ? W ydaje się, że było ich na-1
w'et więcej, bo więzy małżeńskie łączyły gospodarstwa - nie ludzi — 1
ale w momencie, gdy już zostały przypieczętowane sakramentem,!
najważniejsze stawały się ekonomiczne potrzeby gospodarstwa. ;
Proces gwałtownej industrializacji kraju uniezależnił wielu członków
rodzin chłopskich od gospodarstw, stało się to jednym z głównych
pow odów zwiększającej się na wsi liczby rozwodów [...] kobiety
wiejskie podają już jako przyczynę żądania rozwodu alkoholizm
i bicie. Już się nie godzą z tym , z czym godziły się jeszcze posłusznie
ich matki i babki [...] W ydaje mi się, że po prostu ulegają coraz
częściej rozbiciu małżeństwa oparte li tylko na spekulacji majątkowej, \
że coraz częściej zaczynają dom inować emocjonalne potrzeby part
nerów, że uczucia i dobór prawdziwy zaczynają odgrywać w małżeń-|
stwie decydującą rolę47.
Rozw ody a wielkość miast
Nasilenie rozwodów jest zależne od wielkości miast. Badanie GU°|
z 1974 r. wykazało następujące różnice:

47 B . S eidler, M onogamia po polsku, ,,¿ycie L ite r a c k ie ”

1965, n r 4 5 .

Rozwody na 10 ty.i.
ludności

Ludność miast

poniżej 5 tys.
5— 10 tys.
10— 20 tys.
20— 50 tys.
50— 100 tys.
]00 tys. i więcej

6,9
11,9
12,2
15,5
16,7
23,4

Częstość rozwodów badana w kontekście wielkości miast wykazu je
rliiią regularność: im wyższa kategoria miast, tym więcej rozwodów
xv przeliczeniu na 10 tys. ludności. Prawidłowość ta, słuszna w odnie
sieniu do grup miast, nie musi się sprawdzać w odniesieniu do p o 
szczególnych, z osobna wziętych miast (o czym niebawem się przeko
namy).
W wielkich miastach (liczących od 100 tys. ludności wzwyż)
cz ę s to ś ć rozwodów jest dwa razy większa niż w miastach małycłi
(5 do 10 tys. ludności). Wielkie miasta są więc siedliskiem wzmożonej
destabilizacji małżeństw.
Rozwody w wielkich miastach
Podkreślony przez nas fakt szczególnie dużej niestabilności małżeństw
w wielkich miastach każe zwrócić uwagę na tę kategorię miast. P o 
zostajemy przy ogólnie przyjętej zasadnie, że do tej kategorii zalicza
się miasta liczące 100 tys. ludności i więcej. W tej grupie miast na
10 tys. ludności przypadało rozwodów:
1960
1966
1967
1975 .

11,2

17,6
19,1
23,3

1979
1980
1981
1982 .

20,4
20,2

20,2
22,7

W latach sześćdziesiątych nasze wielkie miasta przeszły od
sredniego do wysokiego poziomu rozwodowości. Lata siedemdziesią
te przyniosły dalszy wzrost stopy rozw odów : osiągnęła ona poziom
bardzo wysoki.
Przy całej wadze danych sumarycznych, obliczonych dla ogółu
^ asi, nie należy rezygnować z omówienia liczb określających stan
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rzeczy w konkretnych miastach, zwłaszcza tych, w których częst0ś
rozwodów jest szczególnie wysoka i które tym samym powinny sj
stać przedmiotem bliższego zainteresowania czynników zajmującymi
się polityką rodzinną. W naszej, wcześniej wyłożonej skali rozwodów
jako bardzo wysoką określiliśmy rozwodowość wynoszącą 20 i vvięC(lj
na 10 tys. ludności. Zajmiemy się obecnie miastami o takim poziom i
rozw odow ości.
W 1975 r. mieliśmy w Polsce 12 miast o stopie rozwodów prze.
kraczającej 20. B yły to : Warszawa (35,8), Szczecin (33,4), Łódź (30,4)
W ałbrzych (23,7), W rocław (23,7), Gdynia (23,0), Opole (22,9), Gdańsk
( 2 2 .6 ), Bielsko-Biała (22,5), Olsztyn (2 1 , 1 ), Białystok ( 2 1 ,0 ) i Chorzów
(20,3).
Znacznie lepsza była sytuacja w 1980 r . : liczba miast o wysokiej
częstości rozwodów zmniejszyła się do dziewięciu i tylko w jednym
przypadku zanotowano stopę rozwodów lekko przekraczającą 30.
Na liście maksimów tym razem figurow ały: Łódź (30,2), Szazecin
(29.7), Warszawa (28,6), W ałbrzych (28,6), Kraków (24,0), Elblągj
(23.8), Gdynia (23,5), Olsztyn (21,9) i W łocławek (2 1 , 1 ).
Można było sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli nie do zła
godzenia, to przynajmniej do ustabilizowania sytuacji w dziedzinie
rozpadu małżeństw, i to tym bardziej, że takich nie najgorszych
tak bym je określił — lat było pod rząd kilka. Lecz oto nastał wy
bitnie niekorzystny rok 1982: w roku tym listę maksimów zasiliło
już 16 miast o ludności ponad stutysięcznej. Oto one:
W arsza w a...............
W ałbrzych .............
Łódź .......................
W r o c ła w .................
Szczecin .................
E l b lą g .....................
Gorzów W lk p .........
Zielona G ó r a ........

. . 33,8
. . 31,8
..
..
..
..
..

29,9
27.6
25,9
24,7
24,6

W odzisław Śl. .......... 24,1
O ls z t y n ........ ............ 22.4
22,Í
O p o le .............
.
21.7
Gdynia ........
20,7
Poznań ........
20,3
K r a k ó w ........
20.3
L u b lin ..........
Chorzów . . . .

20.2

Trzeba powiedzieć, że lista ta jest już alarmująca: tak złej syj
tuacji nigdy dotąd nie notowano.
Kilka faktów zasługuje na uwagę.
W e wcześniejszych pracach niejednokrotnie wyróżniałem Pozs1311
jako jedyne spośród pięciu największych miast polskich, w k t ó r y j
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r o z w o d ó w nie osiągnęła poziomu dającego powód do szczególuiepokoju (za taki uważam 20 i więcej rozwodów rocznie na 10
]udności)- Niestety, nie mogę tego samego uczynić obecnie:
— °b ° k piętnastu innych miast — znalazł się na naszej liście

maksimów
j )0 jeszcze większego rozczarowania daje powód Wodzisław
^1 aki. Jeszcze w 1975 r. był on tym spośród naszych wielkich miast,
r którym stopa rozwodów była najniższa. Ten sam W odzisław fi>iiruje dziś na liście maksimów.
I jeszcze jeden, zasługujący na uwagę fakt: listę maksimów wypełniają w połowie miasta położone na terenie w ojew ództw zachodnich
j północnych. W ypadałoby się zastanowić nad przyczyną tego zjawiska.
Należy przypomnieć, że chodzi tu o tereny, które wyrokiem
1945 r. do swej prastarej
Macierzy, W yzwolone spod obcego panowania, zostały one od nowa
zasiedlone przez żywioł polski. Napły wali tu Polacy z różnych stron
kraju, poza tym dawni mieszkańcy Wileńszczyzny, wschodniej Ga
licji, repatrianci z Zachodu — ludzie o różnych obyczajach i tra
dycjach. Można domniemywać, że większa dezintegracja małżeństw
na tych terenach pozostaje w jakimś związku właśnie z bardziej
mobilnym i heterogenicznym charakterem ludności tych obszarów.
Formułuję ten wniosek ostrożnie, ponieważ posługujemy się współ
czynnikami rozwodów nie uwzględniającymi różnic w strukturze
ludności według wieku. A przecież i ten czynnik mógł odegrać większą
rolę w wysokim poziomie rozwodowości na dawnych Ziemiach Za
chodnich i Północnych.
sprawiedliwości dziejowej powróciły w

Rozwody w przekroju terytorialnym
Ma®y w Polsce 49 województw — dla demografa jest to prawdziwy
;enibarras de richesse” . Poprzestanę więc na wyeksponowaniu woj^ództw o najniższym i najwyższym poziomie badanego zjawiska
t(° pięć w każdej grupie). W obec znacznej rozpiętości współczynni°'v dotyczących miast i wsi, przedstawimy je oddzielnie.
W 1980 r. minimalne i maksymalne wojewódzkie współczynniki
°dów w miastach wynosiły' (na 10 tys. ludności):

M aksim a

M inim a

Tarnow skie.................
Nowosądeckie ..........
Ciechanowskie ...........
Krośnieńskie .............
Leszczyńskie ............

4, L
7,6
7,8
8,0
8,1

Miejskie łódzkie .
Stoł. warszawskie
S zczeciń sk ie........
K oszaliń sk ie...............
G dań skie.....................

1

27',8

26i1
25a
2] j
ig„

W ojew ództw o województwu nierówne: są takie, w których ro2
w odów wśród ludności miejskiej jest niewiele, ale są i takie, w których
jest ich bardzo dużo. W skrajnym przypadku różnica jest aż siedmio,
krotna: o tyle wyższy jest współczynnik dla województwa łódzkie»0
w porównaniu z tarnowskim.
Znaczna jest również rozpiętość wojewódzkich współczynników
dla wsi. Oto najniższe i najwyższe ich wartości z 1980 r . :
M aksim a

M inim a

T arn ow skie.................
Nowosądeckie ...........
P rzem yskie
.
R zeszow sk ie...............
Leszczyńskie .............

1,1
1,3
1,9
1,9
2,0

Stoł. warszawskie
Miejskie łódzkie .
K oszaliń skie........
W a łb rzy sk ie ........
Jeleniogórskie . . .
L e g n ic k ie .............

10,1

9.3
7,6
7.3
7.2
7.2

I tym razem najniższą wartość spotykam y w województwie
tarnowskim: podw ójny prym at tego województwa (na obu listach
minimów) wskazuje, iż jest to teren w najmniejszym stopniu zakażony
„zarazą” rozwodów. Minimalna jest również częstość rozwodów na
wsi nowosądeckiej. Na drugim biegunie — na liście maksimów
dzierżą p ry m : wieś podwarszawska i wieś podłódzka. W pływ wielkich
miast (Warszawa liczyła w 1980 r. 1596 tys. mieszkańców, Łódź
836 tys.) jest niewątpliwy.
Obecność na liście maksimów szeregu województw położonych
na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych pozostaje w ścisły®
związku ze swoistymi cechami demograficznymi tych terenów. V/fikaJ
zywałem już i tu chcę pow tórzyć, że na większe rozpowszechnię’-!1®
rozwodów na Ziemiach Zachodnich i Północnych m ogły mieć znać*'
niejszy wpływ dwa czynniki: po pierwsze, większa na tych terenu
liczba małżeństw i po wtóre, m igracyjny rodowód populacji
mieszkującej wspomniane ziemie. W olno bowiem' sądzić, że cet&1
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ribus większej liczbie małżeństw odpowiada zawsze większa liczba
zwodów, a także, że żywioł napływowy jest bardziej podatny na
iggjntegrację pożycia małżeńskiego niż element zasiedziały.

poZ\vodv w relacji do liczby małżeństw
gwolneję rozw odów w Polsce scharakteryzujemy obecnie przy użyciu
tzu'. wskaźnika rozpadu małżeństw, czyli relacji orzeczonych w danym
roku rozw odów do liczby zawartych w tym samym roku małżeństw,
przedstawiają się one następująco:
Lata

Polska

Miasta

Wie»

1950
1955

4,1
5,1
6,1

7,5

1,6

8,5
10,0

1,8
2,0

1960
1965
1970

12,3

19,3
20,2

3,8
3,7

1975
1980

12,5
13,0

19,1
18,1

4,9

1981
1982

12,5
14,8

17,5
20,7

4,6
5,6

11,8

4,3

Ogólnopolski wskaźnik rozpadu systematycznie wzrasta. Szczegól
nie niekorzystne były pod tym względem lata sześćdziesiąte, ściślej
pierwsza połowa tej dekady, kiedy to częstość rozwodów, mierzona
stosunkiem do liczby nowo zawartych małżeństw, wzrosła dw u
krotnie. Bardziej stabilny charakter mają ogólnokrajowe wskaźniki
zlat następnych. Ale o wygaśnięciu zwyżkowego trendu rozwodowości
nie można jeszcze m ówić.
Sztafaż obrazu zmienia się przy przejściu do przekroju miasto—
wieś. W latach siedemdziesiątych częstość rozwodów w miastach
wykazywała tendencję zniżkową, na wsi natomiast — zwyżkową.
Urbanizująca się pod niejednym względem wieś odrabia pomału ,,zaległosci” w stosunku do miast — obserwujemy to także w dziedzinie

r°zwodów.
f

W świetle danych z ostatnich lat rozpada się w Polsce co ósme
zawarte małżeństwo48. Między miastem a wsią wciąż jeszcze

• 48 W 1982 r. na 100 zawartych m ałżeństw przypadało w Polsce 14,8 rozw od ów ,
już co siód m y now o zaw arty związek jest zagrożony rozpadem .

^Woily _ 14
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istnieje znaczna pod tym względem różnica: w miastach zagr,
jest rozpadem co piąte lub co szóste małżeństwo, na wsi — co <1^.

|!0 z<Iz<a! piąty

clzieste.
W ypadałoby jeszcze sprawdzić, jak się kształtują wskaźnjjfl
rozpadu małżeństw w wielkich miastach, zwłaszcza tych, które dały I
się poznać jako siedlisko największej nietrwałości małżeństw. ’pu 1
jednak natrafiamy na techniczną przeszkodę: w publikacjach Głów. I
nego Urzędu Statystycznego znajdujem y dane o liczbie ro zw o d n i
w poszczególnych wielkich miastach, brak natomiast informacji]
o liczbie zawartych w nich małżeństw. Jedyne, co nam pozostaje, I
to porównanie liczb małżeństw i rozwodów 7 wśród ludności miejskiej I
trzech województw m iejskich: warszawskiego, łódzkiego i krakow

j^alendarz małżeństw i rozwodów

skiego.
W 1980 r. na 100 zawartych małżeństw przypadało wśród ludności
miejskiej rozw odów : w stołecznym województwie warszawskim — j
27,8, w miejskim łódzkim — 29,7, w miejskim krakowskim — 22,5. j
Groźba rozpadu jest tu udziałem co trzeciego lub co czwartego nowo
zawieranego małżeństwa. Naszym rodzinom — tym z miast i tym
ze wsi — statystyka ta nic dobrego nie wróży.

Moje „ostatnie słowo”
Artykuł pisany w 1972 r. dla „W ięzi” zakończyłem wezwaniem do
podjęcia u nas energicznej walki o umocnienie spoistości i trwałości
rodziny. Ponowiłem ten postulat w artykule zamieszczonym w „Ruchu
Prawniczym, Ekonom icznym i Socjologicznym ” (1981 r.). To samo
muszę uczynić i tym razem — nakazuje to nieubłaganie wzrastając*
częstość rozw odów .

poświadczenie uczy, że genezy rozkładu pożycia i w ślad za nim
idącego rozwodu należy w niejednym przypadku szukać w nieod
powiednim wieku osób zakładających rodzinę. Chodzi tu głównie
o małżeństwa zawierane w zbyt młodym wieku : wiele z nich rozpada
się po krótkim okresie małżeńskiego pożycia. W większym również
stopniu na ryzyko rozwodu wystawione są małżeństwa, w których
zachodzi znaczna różnica wieku małżonków, zwłaszcza gdy stroną,
która góruje wiekiem, jest kobieta. W cieniu kalendarza rozwodów'
ukryty jest w licznych przypadkach niefortunny kalendarz mał
żeństw.
1. K alen darz m a łż e ń s tw
Odnotowane przed chwilą, dosyć częste zjawisko określonego związku
między kalendarzem rozwodów a kalendarzem małżeństw każe nam
zająć się najpierw tym drugim kalendarzem. Spojrzym y nań pod
specjalnym kątem, mianowicie jako na źródło potencjalnych k on flik 
tów małżeńskich, prowadzących do rozwodu.
W agi

wprowadzające

baczen ie problem u

załem już, że wiek, w którym zawiera się małżeństwo, jest sam
Przez się czynnikiem oddziałującym w jakiejś, niekiedy nawet bardzo
*hiżej, mierze na spoistość i trwałość założonej rodziny. Już samo to
s aijiowi o znaczeniu problemu, którym m amy się teraz zająć. Rola
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jego Jest tym większa, że ostatnie sto lat przyniosło powszec^J|
„odm łodzenie” małżeństw, a właśnie w tym fakcie liczni badacze '
nie przesądzam, czy słusznie — upatru ją jedną z głównych przęsła^J
coraz silniej zaznaczającej się zwyżkowej tendencji rozwodów.
notujm y, że senior demografów belgijskich Roger Mols, mówjM
0 potrzebie badań nad modelem ludności, jako jedno z pierwszycj j
zadań w tym zakresie wymienia badanie nad wiekiem zawieranJ
małżeństw1.
Uwaga m etodologiczna

Dane obrazujące wiek nowożeńców są obliczane w różny sposób
W jednych publikacjach statystycznych znajdujem y dane obliczone
dla ogółu zawartych małżeństw. W innych — tylko dla zawieranych
po raz pierwszy, przy czyni nie należy do rzadkości brak informacji
co do zastosowanej m etody obliczeń.
N a ogół oblicza się przeciętny wiek nowożeńców przy użyciu
mediany, czyli wartości środkowej. W tym przypadku rolę wieku
przeciętnego odgrywa wiek leżący pośrodku — talci, którego połowa
nowożeńców jeszcze nie osiągnęła, a druga połowa już go przekroczyła.
Bywa jednak i tak, że przeciętny Anek nowożeńców oblicza się na
podstawie materiałów spisu ludności zawierających informacje o dacie
zawarcia małżeństwa.
Należałoby sobie życzyć, aby m etody obliczania wieku nowo
żeńców zostały w skali międzynarodowej ujednolicone i aby wiek
ten był ustalany oddzielnie dla osób stanu wolnego, dla owdowiałych
1 dla rozwiedzionych. Posunęłoby' to naprzód wiedzę o formowaniu
się pierwszych i powtórnych małżeństw.
Jest rzeczą oczywistą, że małżeństwa powtórne podnoszą prze
ciętny wiek nowożeńców. Na przykład w Danii w 1968 r. przeciętny
wiek, obliczony- dla ogółu nowożeńców, wynosił dla mężczyzn 26,5
lat, dla kobiet — 23,8, a ograniczając rachunek do pierwszych mał
żeństw' otrzymano 24.7 lat dla mężczyzn i 22.3 dla kobiet2.
1 R . Mols, P ięć wieków rewolucji demograficznej w Europie Zachodniej, tłu10,
z franc., „R u ch Praw niczy, E kon om iczn y i S ocjolog iczn y ” 1981, z. 4.
2 I . K och-N ielsen, G . Schm idt, J . Uasing, Law and F ertility in Denmark,
Law and Fertility in Europe, re<l. M. K irk, M. J.ivi-Bacci i E . Szabady, I)olhain l ‘J' 1 ■
s. 201.
\
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. ..,,v wiek nowożeńców
prze0'1? "
.łłV wiek n ow ożeńców w niektórych krajach

pi*ec»ę<ny

]at sześćdziesiątych pochodzą następujące dane z kilku krajów

iocjalist>'cznych3:
£ raje

Lata

M ężczyźni

K obiety

Różnica

jjr D

1965

28,1

25,5

2,6

Polska

1969

24,3

21,5

2,8

Węgry

1967

27>6

23>9

3>7

ZSRR

1965

26,6

24,9

1,7

W tym małym zespole krajów N R D wyróżnia się stosunkowo
wysokim, a Polska stosunkowo niskim wiekiem zawierania małżeństw7.
W publikacji ONZ poświęconej stosunkom demograficznym
w Europie4 znajdujem y bliższe informacje o przeciętnym wieku no
wożeńców jedynie dla siedmiu krajów. Dane te obrazują stan rzeczy
około 1970 r. (przeciętny wiek w latach):
K raje

Belgia
Czechosłowacja
Dania
Finlandia
Francja
Jugosławia
Węgry

M ężczyźni

K obiety

24,5

2 1 ,8

24,8

21,3

25,2

21,5

24,7

21,9

24,4

21,3

24,0

2 0 ,6

25,7

21,3

Obraz jest tym razem inny: maksymalna wartość dla mężczyzn
wynosi 25,7 lat, dla kobiet — 21,9, podczas gdy w poprzednim ze
stawieniu maksima wynosiły 2S,1 i 2 5 ,5 ; obniżyły się również minima:
dla mężczyzn minimum wynosi 24,0 zamiast poprzednich 24,3, dla
kobiet — 20,6 zamiast 21,5. Krajem, w którym małżeństwra są.zawieDane dla N l ii) i W ęgier p od a ję za Jerzym B erentem , polskim dem ografem ,
który przez wiele lat kierował placów ką statystyczną Europejskiej K om isji Gospo-

'tarczej ONZ w Genewie. P or. J. B erent, Causes o f Fertility Decline in Eastern Europe
the Soviet Union, n adbitka z „P op u la tion Studies” 1970, nr 1.
L ’ évolution démographique de I 'Europe depuis la guerre et les perspectives ju squ ’ en
“n 2000, N ow y Jork 1976.
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rane najwcześniej, jest już nie Polska, lecz Jugosławia. Należy
liczyć z tym , że i ten obraz doznałby zmiany, gdyby materiał sta
tystyczny był bardziej kompletny.
Otwarta jest kwestia porównywalności danych określaj ącycj,
stan rzeczy w poszczególnych krajach. W ynika to z faktu, że nie zawsz6
podaje się metodę obliczania wieku nowożeńców: jest więc możliWe
że jedne dane dotyczą wyłącznie nowożeńców wstępujących w związuj
małżeńskie po raz pierwszy, inne zaś — ogółu nowożeńców. W tym
drugim przypadku przeciętny wiek nowożeńców siłą rzeczy podnosi
się. Należy mieć na uwadze i to, że wraz ze wzrostem kohabitacjj
maleje walor poznawczy omawianych wskaźników: faktyczna data
założenia rodziny wychodzi spod kontroli statystyki.
Fluktuacja wieku n ow ożeńców

W Europie i w krajach o kulturze europejskiej przeciętny wiek zawie
rania małżeństw był dawniej stosunkowo wysoki, a częstość rozwodów
nieznaczna. Dziś jest odw rotnie: związki małżeńskie są zawierane
w młodszym wieku, a częstość rozwodów jest nieporównanie większą
niż dawniej. Nasuwa się pytanie: czy nie ma związku między obni
żeniem wieku zawierania małżeństw a częstością rozwodów? Nim
odpowiem y na to pytanie, rozpatrzm y dane obrazujące ewolucję
przeciętnego wieku zawierania małżeństw, jaka miała miejsce w kra
jach kultury europejskiej.
D em ograf angielski John Hajnal pisał w 1956 r. o szerokim za
sięgu spadku parametrów określających przeciętny wiek nowożeńców:
omówił zniżkę tych parametrów w Wielkiej Brytanii (Anglia i Walia),
Danii, Holandii, Irlandii, Szwajcarii i Szwecji (nie znaczy to, że
w innych krajach Europy podobny proces nie działał: Hajnal po
prostu nie dysponował szerszymi danymi). Zamykając swój rachunek
na latach 1945— 1951, autor wyraził przekonanie, że obniżanie si§
omawianych parametrów jeszcze się nie skończyło. W yjątek stanowiła
Francja, gdzie między 1936 a 1949 r. nastąpił pewien wzrost przecięt
nego wieku nowożeńców5. D o sprawy parametrów francuskich za
chwilę powrócimy.
5 J . H ajnal, The M arriage Boom , w : Demographic A nalysis, Selected BeudM ’
red. J .J . Spengler i O .D . D uncan, Glencoe, 111., 1956, s. 232— 234.
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Szeroką panoramę

czasową obejm ują dane dotyczące Anglii.

Jak informuje angielski dem ograf E.A. Wrigley, przeciętny wiek

ftCiążpójścia kobiet w preindustrialnej Anglii wynosił w 1719 r.
lat. W okresie 1770 — 1837 analogiczna wartość wynosiła 25,1
lat czyli była o cztery i pół roku niższa6. W 1940 r. za najkorzystniejg^y dla kobiet wiek zawierania małżeństw uważano już 22,4 lat7.
W USA w okresie 1890— 1976 ewolucja przeciętnego wieku now o
żeńców przebiegała następująco8:
2 9 (5

Lata

Mężczyźni

K obiety

Lata

M ężczyźni

K obiety

1890
1900
1910
1920
1930

26,1
25,9
25,-1
24,6
24,3

22,0

1940
1950
1960
1970
1976

24,3

21,5

21,9
21,0
21,2

21,3

22,8

20,1

22,8

20,3

23,2
24,0

20,8
21,6

Na podstawie przytoczonych danych m ożemy uznać, że para
metry dla mężczyzn obniżały się regularnie od 1890 do 1950 r . : w okre
sie tym przeciętny? wiek zakładania rodziny obniżył się z 26,1 do 22,8
lat, czyli o 3,3 roku. Stan z 1950 r. zdaje się być „dn em ” , do którego
w warunkach amerykańskich może zejść przeciętny wiek wstępowania
mężczyzn w 'zw iązki małżeńskie. Mniej regularny był przebieg od 
powiednich parametrów dla kobiet. Mamy tu : zniżkę parametrów
w latach 1890— 1910 (o jeden rok), potem zwyżkę w latach 1910—
1940 (o pół roku), ponowną zniżkę w latach 1940— 1950 (o 1,4 roku),
a w końcu zwyżkę, która w okresie 1950— 1976 wyniosła półtora roku.
Jako „d n o ” przeciętnego wieku zamążpójścia Amerykanek, utrzym ują
ce się zresztą niedługo, można przyjąć 20,1 lat. Rozumie się samo
przez się, że operowanie danymi corocznym i m ogłoby w niejednym
przypadku zmienić obraz oparty na danych wyrywkowych.
Powróćmy do Francji. W połowie X I N w. Francuzki wychodziły
za mąż mająCprZeciętnie 25— 26 lat. W 1930 r. analogiczny parametr
wynosił 23— 24 lata. Dla Francuzek urodzonych w 1931 r. Patrick
E .A . W rigley, Fam ily Limitation in Pre-industrial England, w : Population in
industrialization, red. M. D rake, L on dyn 1969; R .G . W ilkinson, Poverty and Progress,
n Zoological M odel o f Econom ic Development, L on d y n 1973, s. 74.
7 H . B ow m an , M arriage fo r M oderns, L on d yn 1942.
8 K . D avis, Statistical Perspective on Marriage and Divorce, w : Demographic
AnalysiSi Selectes Readings, jw .
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Festy podaje wartość 23,1 lat9. Przytoczone dane każą. uznać, że i . —
Francji w dłuższym okresie działał spadek przeciętnego wieku za\vj
rania małżeństw.
Szerszymi danymi dysponujem y dla Belgii: zebrał je i skomeil I
tował znany belgijski demograf Etienne Van de Walie (czynny obeCtlj j
w USA). Na wstępie stwierdza on, że w pierwszej połowie X I X ^
społeczeństwa zachodnioeuropejskie wyróżniały się jedynym w świeęje
typem stosunków matrym onialnych: małżeństwa były zawiera^
późno i znaczny był odsetek osób pozostających w trwałym celi.
bacie. W Belgii mniej niż połowa kobiet będących w wieku rozród,
czym znajdowała się w stanie małżeńskim, a 18% ogółu kobiet w tym
wieku w ogóle nie wychodziło za mąż. Przeciętny wiek tych, które
wychodziły za mąż, wynosił 29 lat. Obecnie (pracę, z której czerpiemy
te informacje, ogłosił Van de Walie w 1965 r.) przeciętny wiek „panien
m łodych” wynosi w Belgii 25 lat, a liczba kobiet nigdy nie wycho
dzących za mąż spadła do 9% . Przeciętny wiek Belgijek, stających
na ślubnym kobiercu po raz pierwszy, wynosił w 1960 r. 23,6 lat. jNfie
inaczej wygląda sprawa, gdy chodzi o mężczyzn. W edług obliczeń
dokonanych metodą Johna Hajnala, przeciętny wiek Belgów wstę
pujących w związki małżeńskie wynosił w połowie X I X w. 30.5 lat,
a w latach 1926— 1930 26,6 lat, czyli — tak jak u kobiet — obniżył
się o cztery lata. Zmiany, o których mowa, nazwał Van de Walie
„rew olucją matrymonialną ” 1°.
W Holandii odpowiednie parametry dla kobiet wynosiły: w la
tach 1865— 1869 — 27,5, a w latach 1926— 1930 — 25,7“ . Dalsze
obniżenie przeciętnego wieku zamążpójścia zanotowano dla Holenderek urodzonych w 1931 r. : 24,6 lat12.
Na równi z innymi krajami przez fazę zniżki przeciętnego wieku
nowożeńców przeszła Dania. Jak informuje Paul C. Matthiessen,
odpowiedni parametr dla mężczyzn spadł z 29 lat w okresie 1880—
1899 do 26 lat w okresie 1920— 1939; u kobiet z 26 do 23 lat13. Proces
9 P . F esty, Evolution de la nuptialité en Europe Occidentale depuis la guerr»,
„P o p u la tio n ” 1971, nr 2.
10 E . V an de W alle, L a

nuptialité en Belgique de 1846 à 1930 et sa relation

avec le déclin de la fécond ité, „P opu la tion et Fam ille” 1965, nr 6---7.
11 Tam że.
12 P . F esty, jw .
13 P.C.Matthiessen, The Demography o f the Elderly in Denmark, „D an ish Medical B u lletin ” 1982, nr 3.
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+rwal i po drugiej wojnie światowej: w 1968 r. przeciętny wiek
teI!eP°^ania w zwii*zki ma^ eńskie wynosił u mężczyzn już tylko
f i lata, u kobiet — 22,3 lat.
\V ZSR R lata siedemdziesiąte przyniosły spadek przeciętnego
vieku nowożeńców: w 1973 r. ów wiek u mężczyzn wynosił 24,4 lat,
kobiet — 22 ,6 lat. „N ow ożeńcy — pisze Jurij K orolow — stali
¿ę młodsi z tej przyczyny, że wcześniej kończą obecnie służbę w w oj-Łu; oddziałuje też akceleracja” 14.
0 Polsce powiemy osobno, ale już teraz odnotujm y, że i u nas
miał miejsce proces „odmładzania się” małżeństw: przeciętny wiek
z a w ie r a n ia
małżeństw jest dziś tak po stronie mężczyzn, jak i po
stronie kobiet mniej więcej o dwa lata niższy aniżeli u progu lat trzy
d z ie s ty c h .
I
do nas można więc odnieść poczynioną przez amery
kańskiego statystyka P.C. Glicka uwagę, że dzisiejsi nowożeńcy są
młodsi od swych rodziców i dziadków, gdy tam ci wstępowali w związki
małżeńskie15.
Podsumowując omówione tu doświadczenia różnych krajów, trze
ba się zgodzić z konstatacją W . Kozłowa, że „w ostatnich dziesiąt
kach lat w większości ekonomicznie rozwiniętych państw Europy
przeciętny wiek zawierających związek małżeński uległ znacznemu
obniżeniu” 16.
Badana pod kątem czysto statystycznym , cała ta zniżkowa
ewolucja wieku zawierania małżeństw zdaje się w niejednym kraju
dobiegać końca. Przytoczę dwa przykłady.
We Francji lata siedemdziesiąte charakteryzowały się stop
niowym podnoszeniem się przeciętnego wieku nowożeńców. W ska
zują na to następujące dane:
Lata

M ężczyźni

K obiety

1 97 0

2 4 ,4

2 1 ,3

1 973

2 4 ,6

2 2 ,5

1 976

2 4 ,7

2 2 ,6

1 97 8

2 4 ,9

2 2 ,8

14 J- K orolow , B rak i razwod. Soutriemiennyje tiendiencyi, M oskwa 1978, s. 230.
5 P.C. Gliek, The L ife Cycle o f the F am ily, w : Demographic A nalysis. Selected
la d in g s, j w „ s. 472.
16 W . K o zio w , Stan rodzinny ludnosci, w : Ludnosc siviata, W arszawa 1966, s. 166.
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„panów m łodych" podniósł się o 0,5 roku, „panien młodych” J
o 1,5 roku. Słusznie pouczał nasz znakomity ekonomista i s^atystyd
Oskar Lange, że nie należy przechodzić do porządku nad drobiu-,,’
nawet zmianami w przebiegu wskaźników statystycznych, bo zmianl
te mogą w sobie kryć zapowiedź nowej sytuacji w danej dziedzinie]
W USA — jak informuje Kathleen Newland -— rośnie mediajJ
wieku, w którym ludzie po raz pierwszy wchodzą w związek małżejj
ski: z 23,2 lat w 1970 r. do 24,0 lat w 1970 r. dla mężczyzn, dla kobiet
zaś — z 20,8 do 21,6 la t18.
Na wstępie niniejszego rozdziału postawiłem pytanie, czy utrzy.
m ujący się przez długie dziesięciolecia proces obniżania się wieku
nowożeńców może b y ć uważany za wytłumaczenie wzrastającej!
w tym samym czasie nietrwałości pierwszych małżeństw. Mając ¡a
sobą penetrację stosunków w wielu krajach, możemy dać na to pyJ
tanie następującą odpowiedź.
W ielu autorów broni wspomnianej tezy i trzeba przyznać, że
dużo przemawia za jej trafnością. Niemniej jednak — tu już wyrażam
swoje zdanie — póki nie zostanie udowodniona słuszność tej tezy,
powinna ona b yć traktowana jako hipoteza. Paralelizm zjawisk sam
przez się nie jest dowodem wzajemnej ich zależności: mogą być prze
cież pospołu zależne od jakiegoś innego czynnika sprawczego.

D oświadczenia polskie

Opierając się na danych dawnej statystyki pruskiej obliczyłem
swego czasu, że w latach 1881— 1886 w ówczesnym zaborze pruski®
przeciętny wiek zawierania małżeństw wynosił:
mężczyźni
kobiety

29— 30 lat
26— 27 lat

Dla całej Polski odpowiednie dane wynosiły:

17 O. Lange, Teoria statystyki, c z . I , W arszaw a 1952, s. 60.
18 K . N ew land, Kobieta w świacie współczesnym, tłum . z ang., W a rsza w a 191
s. 227.
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1932
1950
1955
1960
1965

Mężczyźni

Kobiety

Lata

Mężczyzn i

K obiety

26,3
26,0
25,4
25,4
25,7

23,4
23,0
22,5
22,3

1970
1975
1980
1981
1982

24,1
24,2
24,4
24,4
24,6

26,1
21,9
21,6
22,9
22,9

22,0

Przeciętny wiek nowożeńców w Polsce zanotowany u progu lat
trzydziestych X X w. był o trzy— cztery lata niższy od tego, jaki istniał
zaborze pruskim w latach osiemdziesiątych X I X w. (danymi do
t y c z ą c y m i pozostałych zaborów nie dysponujem y). Dalsze zmiany
poziomie rozpatrywanych parametrów nastąpiły po drugiej wojnie
-wj , 3wej. Tu jednak trzeba rozróżnić dwa podokresy: 1) lata 1950—
1 9 7 0 , kiedy przeciętny wiek nowożeńców obniżał się, i 2) lata 1970—1982, które w zakresie analizowanych parametrów charakteryzują
się pewną tendencją zwyżkową. Nie przesądzam kwestii, czym ta
nowa tendencja została wywołana: trudniejszymi w ostatnich łatach
warunkami bytu, większą liczbą małżeństw powtórnych, czy może
szerzeniem się kohabitacji. Mogą zresztą działać wszystkie te czynniki
pospołu. Nie należy też tracić z oczu wpływu, jaki na kojarzenie się
par małżeńskich m ogły wywierać perturbacje na rynku matrymonial
nym. stanowiące echo spadku urodzeń w czasie drugiej w ojny świato
wej, a mianowicie zakłócona równowaga płci.
W podziale na miasto i wieś przeciętny wiek zawierania małżeństw
kształtował się w powojennej Polsce następująco:
Lata

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981

M iasta
mężczyźni
kobiety

26,2
25,4
25,4
25,7
24,2
24,2
24,6
24,6

23,5
22,7
22,5
22,4
22,0

22,3
23,2
23,2

W ieś
mężczyźni

kobiety

26,0
25,4
25,4
25,7
24,0
24,2
24,2
24,2

22,8

22,3
22,0

21,5
21,2

21,5
22,3
22,4

Gdy chodzi o mężczyzn, parametry dotyczące miast i wsi różnią
8l? niewiele: często są identyczne, a jeśli zachodzi różnica, to wy08i 011a nie więcej niż 0,1 do 0,4 roku. Inaczej jest u kobiet: dziew219

częta wiejskie wcześniej wychodzą za mąż niż dziewczęta z ti|j
przy czym różnica dochodzi ostatnio niemal do pełnego roku. u.
bicie danych na pierwsze i powtórne małżeństwa rzuciłoby zup(. ■
więcej światła na tę sprawę.
Godny uwagi jest fakt zmniejszania się różnicy wieku rni^j
nowożeńcami. W latach pięćdziesiątych, a jeszcze bardziej w łatą»
sześćdziesiątych, odstęp między wiekiem „panów m łodych” i ,,paiJ
m łodych” był duży, i to zarówno w miastach, jak i na wsi. Szczyty
nasilenie tego zjawiska przypada na rok 1965, kiedy przecięty
biorąc, wiek partnerów był wyższy od wieku partnerek: w miastach o 3,3 roku, na wsi — o 4,2 roku. Potem następuje z w ro t: zaró\Vti0
w miastach, jak i na wsi odstęp wieku pobierających się osób obniż
się. Doszło do tego, że owa różnica wieku spadła na wsi do 1,8 roku
a w miastach jeszcze bardziej, b o do 1,4 roku.
W spomnę jeszcze krótko o nowożeńcach-mężczyznach, którzy stają
na ślubnym kobiercu nie mając ukończonych 20 lat. Posłużę się tyn
razem liczbami absolutnymi jako lepiej charakteryzującymi sprawi
Takich przypadków zarejestrowano w Polsce (w t y s .):
1 9 3 1 .............................
1950 .............................
1955 ..............................
1960 .............................
1965 ................................

10.7
10,1
13.2
10,3
3,1

J970 ............................... 8,
1975
10,
1980
8,1
1981..............................
fl
1982
9,!

W zestawieniu tym uderza szczególnie niska liczba mlodocii
nych nowożeńców w 1965 r. Przypom nijm y więc, że w poprzednia
tj. 1964 r., została dokonana w naszym kraju reforma prawa mai
żeńskiego i że nastąpiło ograniczenie, czy raczej utrudnienie, możli
wości zawierania ustawowo przedwczesnych małżeństw. Zanotowany
w 1965 r. spadek liczb}7 takich przypadków był tego skutkiem. Ale
jak to często byw a — życie osiąga przewagę nad prawem: liczba
ultraprzedwczesnych po stronie mężczyzn małżeństw rychło powrócił»
do swej dziesięciotysięcznej normy. O tym , jaki los czeka takie związk
nie trzeba przypominać — niewiele z nich wytrzym uje próbę życif
R óżnica wieku partnerów

W rachunku sumarycznym, obejm ującym ogół zawartych w dany®
czasie i miejscu małżeństw, wiek nowożeńców jest stale wyższy r
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K mężczyzu. Ale różnica między partnerami bywa różna. Oto
str0nU oQa przedstawiała około 19.30 r. w wybranych krajach euro¥
■ i. (przewaga wieku po stronie m ężczyzn):
,,cjsk
2,0
P o ls k a .........................
3,0
b f n
.
22
Wielka Brytania . . . .
3,4
\ustria ...................
2,2
Norwegia ...................
3,5
H olandia.................
2,5
.........................
Dania
3.0
Finlandia ...............
2,5
Portugalia .............
W ł o c h y .......................
3,7
F r a n c ja .......................
Szwajcaria .............
4,0
2,7
Irla n d ia .......................
4,9
Belgia .........................
2,9
ów, mierzona wielkościami przeciętnymi,
zimyka «i? w granicach od dwóch do bez mała pięciu lat. Najbliżsi
sobie wiekiem nowożeńcy w Republice Federalnej Niemiec, naj
dalsi ■
— w Irlandii. Zauważmy, że na stosunkach irlandzkich ciążą
e ch a wydarzeń z połow y zeszłego stulecia, kiedy zaraza ziemniaczana
spowodowała katastrofę gospodarczą w tym kraju i kiedy ratunkiem
przed śmiercią głodową stała się masowa emigracja, głównie za ocean.
Ku utrapieniu profesora Michaiła Sonina, który zaleca kobietom
wychodzenie za mąż za młodszych od siebie mężczyzn (o czym niżej),
w rachunku ogólnym „panny m łode” są wszędzie młodsze od „panów
młodych” . W iem y już, że w stosunkach europejskich różnica ta za
myka się przypuszczalnie w granicach od 2 do 5 lat. Polsce z jej
parametrem oscylującym wokół 3 lat przypada w udziale jedno
z miejsc środkowych.
Nowe, a ze wszech miar interesujące zjawisko zanotowano w sto
licy Z S R R . Badanie przeprowadzone przez W . Sysenkę na terenie
wysoko uprzemysłowionej dzielniej- Moskwy (rejon moskworiecki)
ujawniło, że przewaga po stronie „panów m łodych” , która w 1940 r.
wynosi la 4,7 roku, a w pięć lat później — 3,7 roku, w latach pięćych ustąpiła miejsca przewadze po stronie „panien m łodych” ,
j ąe na sile, przewaga ta osiągnęła u progu lat sześćdziesiątych
roku — o tyle, przeciętnie biorąc, partnerki były starsze od swych
Partrerów,? .
^ ,. 9 W . Sysenko, Brak i siemja w uslowijac-h krupnogo goroda (na matierialach g,

0
yjy ) , w : N iekotoryje
° * * a 1971, s. 66.

socyalno-diemograficzeskije

problemy

narodonasielenija ,
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Czy nie jest to zapowiedź nadchodzących innych relacji wi.-].^
nowożeńców? Jeszcze za wcześnie, by na to pytanie odpowie,
w sposób wiążący. Można natomiast zalecić demografom, b y uważni :
śledzili dalszy bieg wypadków w tej dziedzinie.
W krajach prowadzących szerzej zakrojoną statystykę małżeńswl
oblicza się ich częstość w podziale na różne grupy wieku.
zainteresowania, związane z zasadniczym tematem niniejszej pracy
ograniczają się jedynie do małżeństw wczesnych jako tych, które
w świetle dosyć powszechnych doświadczeń są szczególnie silnie zu.
grożone rozpadem. W chodzą tu w rachubę dwie grupy wieku: poniżej]
20 lat oraz 20— 24 lata: pierwsza z nich jest dla obu płci wczesna,
druga — tylko dla mężczyzn.
Przedmiotem analizy będą kraje, dla których odpowiednio dane
zamieszcza Rocznik Demograficzny 1980. Jest tych krajów 27, w tyn\
23 europejskie i 4 pozaeuropejskie (Australia, Japonia, Kanada i Stany
Zjednoczone). W ynika stąd, że kraje Trzeciego Świata nie będą
objęte naszą analizą.
A by nie przeładowywać pracy nadmiarem liczb, poprzestaniemy
na wyeksponowaniu minimów i maksimów. O jednych i drugich
trzeba powiedzieć, że zachowują ważność jedynie w odniesieniu do
wyżej wspomnianych 27 krajów, i to nie wszystkich: poza nawiasem
analizy porównawczej znajdą się dane ZSR R , a to ze względu na
odmienną i tym samym nieporównywalną klasyfikację wieku zawie
rania małżeństw. Innym mankamentem rozporządzalnego materiału
statystycznego jest brak danych dla niektórych krajów europejskich,
jak Albania, Irlandia i Islandia.
Przyczyny obniżenia się wieku zawierania małżeństw

Jak wdele innych zjawisk demograficznych, tak i obniżenie wieku
nowożeńców ma charakter multikauzalny, czyli jest wywołane wieloma
przyczynami. Jest w tych warunkach rzeczą naturalną, że jedni
badacze eksponują takie, inni — inne przyczyny, przypisując ii»
szczególne znaczenie w procesie „odmładzania się” związków inał*
żeńskich. Na przykład Antonina Kłoskowska jako główne przyczyny
tego zjawiska wymienia: 1) rozluźnienie kontroli ze strony rodziny»
zanik kryterium pochodzenia oraz obniżenie ustawowo d o p u s z c z a l 
nego wieku zawierania małżeństw; 2) łatwość uzyskania pracy i zrów"
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-e młodych ludzi pod względem wysokości zarobku z doświadnymi starszymi pracownikami20. W edług demografa radzieckiego
parskiego „Zm iany te najwidoczniej należy powiązać z rozpo
w s z e c h n ie n ie m
wownąt rzrod zirmej regulacji urodzeń. Dzieje się
jjecnic tak, że zawarcie związku małżeńskiego nie zakłada ani psycho]0 < r i c z n i e ,
ani faktycznie natychmiastowego rodzenia dzieci. Coraz
• cej rodzin podejm uje regulację urodzeń tuż po zawarciu małżeńtwa- Toteż chęć uwolnienia się od corocznego rodzenia nie wymaga
y ś odkładania małżeństwa” 21.
P o tych niewątpliwie trafnych diagnoz można b y jeszcze dodać
proces akceleracji dojrzewania młodzieży jako współsprawcę wcześ
niejszego wstępowania w związki małżeńskie, ale i wówczas — jak
wolno sądzić — katalog czynników odpowiedzialnych za obniżenie
się wieku zawierania małżeństw nie będzie wyczerpany.

Skutki obniżenia się wieku zawierania małżeństw

Następstwa wcześniejszego zakładania rodzin są wielorakie. Nas
w tej chwili interesuje tylko jedno: czy to nowe zjawisko ma wpływ
na obserwowaną obecnie większą nietrwałość małżeństw.
Opinia publiczna, która kształtuje się na podstawie obserwacji
tego, co się w życiu dzieje, jest z dawna przeciwna związkom mał
żeńskim zawieranym w zbyt m łodym wieku. W ytrawny statystyk
niemiecki okresu przedhitlerowskiego Johannes Müller wskazywał,
że małżeństwo zawierane zbyt m łodo kryje w sobie niedobrą prognozę
dla trwałości związku22.
I dziś raz po raz rozlegają się takie głosy.
W referacie wygłoszonym w 1962 r. na międzynarodowej kon
ferencji demograficznej w Budapeszcie dem ograf wschodnioniemiecki
Kurt Lungwitz postawił tezę, że występujący w N R D wzrost częstości

20 A . K łoskow ska, Rodzina w Polsce Ludowej, w : Przem iany społeczne w Polsce
Udow ej, red. A . Sarapata, W arszaw a 1965, s. 35.
21 L. D arski, Tablicy bracznosti żenszczin w SSSR (po wybór ocznym dannym),
!

Izuezinije

wosproizwodstwa

nasielen.ija,

red.

A.

W olk ow ,

M oskwa

1968,

s- 83—84
22 -X. Muller, Orundriss der deutschen Statistik, I I I :

Deutsche Bevólkerungs-

"Uislik, Jena 1926, s. 115.
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rozwodów jest bezpośrednio konsekwencją obniżonego wieku z&v
ranią małżeństw23.
Na międzynarodowej konferencji demograficznej w Taszkien
(1965 r.) czeski polityk ludnościowy J ifi Prokopec powiedział: ..Osób*
wstępujące dziś w związki małżeńskie, będąc w młodszym
niż ich poprzednicy z wcześniejszych generacji, są w znacznym stopka
nie przygotowane do wspólnego pożycia [...] Ich uświadomieni
w sprawach wspólnego pożycia jest minimalne, przy czym nie ży^d
oni jakichkolwiek obaw, nawet wówczas, kiedy pewien niepoWa
byłby wskazany, na przykład gdy mężczyznę czeka służba wojskowa,
gdy kobieta spodziewa się dziecka, a nie mają mieszkania. Tynj
smutniejsza bywa konfrontacja wyobrażeń z okresu przed ślubem
z rzeczywistością po ślubie [...] Przejście z gładkiej drogi, którą kroczyli przed ślubem, na wyboistą drogę małżeństwa wymagającą
przezwyciężenia różnych trudności prowadzi często do konfliktów
między młodymi ludźmi” 24. Epilogiem tych konfliktów są w licznych
przypadkach rozwody.
Badacze francuscy J. Houdaille25 i E. Jaulerry26 wskazują, że
notowany w ostatnich czasach wzrost liczby rozwodów bardzo mło
dych ludzi jest bezpośrednią konsekwencją obniżenia się wieku za
wierania małżeństw. Ten przyrost wczesnych rozwodów jest istotnym
składnikiem ogólnego wzrostu liczby rozwodów. Doświadczenia polskie
nie odbiegają pod tym względem od doświadczeń innych krajów27.
Problemem oddziaływania wieku zawierania małżeństw na spo
istość i trwałość zakładanych rodzin zajmują się bliżej socjologowie.
Odnotujm y dwa głosy polskie.
Danuta Markowska pisze: „M łody wiek nowożeńców tłum aczyć
można [...] poczuciem bezpieczeństwa ekonomicznego w jego wymia-

23 K . Lungw itz, Die Ehelösungen in ehr DDR nach dem Alter der Geschiedenen
unter Berücksichtigung des Einflusses des sinkenden Heiratsalters auf ihre Entwicklung
N em zetközi D em ogràfiai Sym posion, B udapeszt 1962.
24 J. P rokopec, Problemy ekonomiczeskoj, socyalnoj i psichiczeskoj podgotoicM

molodych ludiej k braku, w : Problemy narodonasielenija, red. M. K arachanow , Moskw*
1970, s. 56.
25 J . H oudailie, Le divorce en Allemagne Fédérale. Tendances récentes, ,,Popu'j

la tion ” 1971, nr 4.
26 E . Jaulerry, Les dissolutions d’union en France, étudiées à partir des min'****j
de jugement, ,, Population” 1971, num er specjalny (,, Fam ille, Mariage, D ivorce )*|

27 Por. H . B ogacka, Rozwody w Polsce, w : Ludność, GUS, W arszaw a 197?* |
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W iLdstaw ow yiu: pewnością uzyskania pracy. Jednakże między
a r c i e m małżeństwa a uzyskaniem takiej stabilizacji w zawodzie,
za, dałaby zarobki na poziomie przeciętnym, upływa najczęściej
5__6 lat, a do samodzielnego mieszkania droga bywa zwykłe
zcze dłuższa [...] Jakkolwiek więc odmłodzenie nowożeńców uważa
• za korzystny społecznie objaw, m ający pozytywne skutki bioloSię2Jie i psychospołeczne [...] to jednak zjawisko to stwarza wiele
trudnych problemów zarówno w układzie powiązań rodzinnych, jak
. w aferze polityki społecznej” 28.
Negatywna strona obniżania się wieku zawierania małżeństw
juepokoi socjologa rodziny Marię Trawińską. Podkreśla ona, że
t e n d e n c ja do obniżania się wieku m łodych małżonków niesie
ze sobą zagrożenie nieprzygotowania do wejścia w role małżeńskie,
nie mówiąc już o rodzicielskich” 29.
Będziemy chyba w zgodzie z prawdą, jeśli powiemy, że odm ła
dzanie się małżeństw ma swoje dobre i złe strony. Jest rzeczą polityki
społecznej ustalić, jaką tendencję w danej sytuacji społeczno-ekono
micznej i demograficznej należałoby preferować: zwyżkową czy
zniżkową; to, co w jednych warunkach jest korzystne, w innych
może b y ć niekorzystne.

Struktura populacji nowożeńców według wieku
Szerząca się w świecie zachodnim kohabitacja sprawia, że obrazy
struktury nowożeńców według wieku, oparte na danych urzędowej
statystyki zawieranych małżeństw, w coraz większym stopniu odbiegają od rzeczywistości: brakuje w nich małżeństw nieformalnych,
które pozostają poza zasięgiem rejestracji urzędowej. Zachowują
natomiast swój dotychczasowy walor poznawczy dane z tych krajów,
w których kohabitacja nie zatoczyła szerszych kręgów. Przedmiotem
naszych rozważań będą nie zakłócone przez kohabitację dane polskie
z lat 1960, 1970 i 1980.

28 D . M arkowska, Niektóre zjawiska i procesy demograficzne w świetle socjologicznej
koncepcji cyklu życia rodziny, w : Czynniki kształtujące wielkość i strukturę rodzin,
Poznań 1982, s. 217.
29 M. Traw ińska, Bariery małżeńskiego sukcesu, W arszaw a 1977, s. 43.
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Struktura nowożeńców według wieku przedstawiała się w P0j
następująco:
Gr upy wieku

Poniżej
20 lat
20— 24
lata
25— 29
Jat
30— 34
lata
35— 39
lat
46— 49
lat
50 lat
i więcej
Ogółem

1960

4,2

Mężczyźtii
1970
1980

3,2

1960

Kobiety
1970

2,8

25,4

26,0

] ',6

41,7

56,4

53,5

45,0

54,2

57,1

32,8

22,1

29,0

15,0

8,8

’ 14,9

9,9

7,7

6,5

6,2

3,4

4,2

3,8

3,4

2,1

3,4

22

1,4

3,3

3.3

2,7

3,0

3,0

2,1

4,3

3,9

3,4

2,0

2,4

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

j

W odniesieniu do mężczyzn zasługują na uwagę następujące
fa k ty :
— w grupach wieku, które z punktu widzenia zawierania mał
żeństw nie są typow e (poniżej 20 i powyżej 30 łat), obserwujemy
systematyczny spadek względnej frekwencji nowo zawieranych
związków;
— nasila się tym samym koncentracja faktów zawierania mał
żeństw/ w dwóch pośrednich grupach wieku: 20— 24 i 25— 29 lat;
w 1969 r. przypadało na nie łącznie 74,5% ogólnej liczby mężczyzn
zakładających rodzinę, w 1970 r. — 78,5% , w 1980 r. — 82,5%
(udział procentowy tych dwóch grup wieku byłby jeszcze wyższy,
g dyb y rachunek oprzeć na małżeństwach zawieranych po raz pierwszy
z pominięciem małżeństw pow tórnych);
— z tych dwóch, jak je określiłem, pośrednich grup wieku zde
cydowaną przewagę ma młodsza, czyli grupa w ek u 20— 24 lata:
ostatnio przypada na nią ponad 50% ogółu nowożeiiców.
Mniej jednoznaczny obraz tworzą przytoczone wyżej dane dla
kobiet. Zwróćm y uwagę na następujące fakty:

iiajwięcei małżeństw przypada u kobiet (tak zresztą jak i u
-zn) na gn lpę wieku 20— 24 lata; drugie to do częstości miejsce
jnaczej uiż u mężczyzn) zajm uje grupa wieku poniżej 20 lat;
((U •! obie te grupy skupiały w 1960 r. 70,4% ogółu kobiet stają¿]ubnym kobiercu, w 1970 r. — 80,2% , w 1980 r. — 74,7% ;
<
yięc po pierwotnym wzroście tego łącznego udziału nastąpił
ta^ein jego spadek, na co się złożyło zmniejszenie udziału panien
P?jyeh w wieku poniżej 20 lat;
111
nieregularny przebieg ma również udział kobiet wychodzą>ch za nU^ w
„alżeństw a

25— 29, 30— 34 oraz 50 lat i więcej.

p rzed w czesn e

Kzeczą badacza rozwodów jest zwrócić uwagę na małżeństwa za
wierane w zbyt m łodym wieku, odznaczają się one bowiem szcze
gólna nietrwałością. Zajm iem y się w tej chwili małżeństwami za
wieranymi przez m ężczyzn w wieku poniżej 20 lat. Już sam fakt
licznego rozpadu tych małżeństw upoważnia do tego, b y je określić
jako przedwczesne.
W połowie lat siedemdziesiątych w krajach europejskich, o b 
jętych przeglądem międzynarodowym GUS-u, minimalne i maksy
malne częstości zawierania związków małżeńskich przedstawiały
się (w przeliczeniu na 1000 mężczyzn z tej grupy wieku) następująco:
M in im a

Szwajcaria (1975 r.) . . . 1,2
Szwecja (1976 r.) . . . .
1,5
Dania (1976 r.) .............
1,9
Holandia (1977 r.) . . . 3,6
4,3
ZSRR (1973 r . ) .............

M aksim a

W ęgry (1977 r.) .......... 21,2
Bułgaria (1976 r.) . . . .
16,2
Portugalia (1974 r.) . . . 15,9
N R D (1975 r . ) ...... 14,5
W ielka Brytania
(1976 r . ) ......... 14,3

Siłą tradycji darzym y zaufaniem dane statystyczne dotyczące
'"ałżeństw, ale należałoby się zastanowić, czy i dziś one na to zastogują. W iem y przecież, że w niejednym kraju miejsce małżeństw
palnych zajm uje kohabitacja, a ta nie jest objęta statystyką. Zmi
ęliśm y się przeto w takiej sytuacji, że przez oficjalną statystykę
Małżeństw możem y być łatwo wprowadzeni w błąd. Bezpieczniej
idzie więc zrezygnować z komentowania przytoczonych liczb ;
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zwłaszcza tych minimalnych. >iie odm ówiłbym natomiast
nia liczbom maksymalnym, jakkolwiek i one — przy uw zglę^j
kobabitacji — w ym agałyby pewnej k orjk ty in plus.
D odajm y, że w Polsce w 1977 r. na 1000 mężczyzn w u,;„, ■
15—-19 lat przypadało 8,7% zakładających rodzinę.
Problem optym alnega w ieka do zawarcia raiłżsń stw a

Sprawą wieku odpowiedniego do założenia rodziny in t e r e s p lj
się już filozofowie starożytni. Największy spośród nich Arystyd
les (384— 322 p.n.e.) głosił zasadę, że dla dziewcząt naj korzystni!
szy do wstąpienia w związki małżeńskie jest wiek około 18 lat, d|.
mężczyzn natomiast — 37 lat lub niewiele m niej30. O tym — jjj
byśm y dziś powiedzieli — op ty n aln ym wieku małżeńskim stanowił
wzgląd na dobro prokreacji.
Odnotujmy, że starogreckie prawodawstwo Likurga zabraniało
małżeństwa: mężczyznom — przed ukończeniem 30 lat, kobietom
zaś — przed ukończeniem 17 lat.
Minimum wieku dopuszczającego zawarcie małżeństwa jest
i dziś określane przez obowiązujące w danym kraju prawo małżeń
skie. W iek minimalny nie jest równoznaczny z wiekiem optymalnym.
Niektórzy autorzy skłonni są uznać, że optym alny jest taki wiek
zawarcia małżeństwa, któremu odpowiada najmniejsza częstość
dramatycznego epilogu, jakim jest rozwód. W ychodząc z tego za
łożenia, zachodnioniemiccki dem ograf H. van Randenborgh stwier
dził, co następuje. W świetle danych R F N z końca lat pięćdziesią
tych, na ryzyko rozpadu w najmniejszym stopniu są wystawione
związki małżeńskie zawierane przez kobiety w wieku od 25 do 27 łat
i przez m ężczyzn w wieku od 27 do 33 lat 31. K oncepcja van R»n'
denborgha jest interesująca, ale nie jodyna i z pewnością nie naj
ważniejsza: pojęcie małżeństwa optymalnego zasługuje na szersi
ujęcie.
Wśród socjologów rodziny nie ma zgody co do tego, jaki mo<łe
małżeństwa jest ze społecznego punktu widzenia bardziej pożąd*'
30 Arystoteles, Polityka, przełożył L . Piotrow icz, W arszaw a 1964, s. 329
31 H . van Randenborgh, The Dependence o f D ivorces on A ge and Duration
M arriage and their Importance fo r the Calculation o f M arriage D issolution Tables,
International Population Conference N ew Y ork 1961, t. II , L on d yn 1963.
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K t nństwo zawierane możliwie wcześnie, czy też małżeństwo
r.y: 1^0Iie do czasu większej dojrzałości i bardziej ustabilizowanej
od«*!, ¿yciowej kandydatów. Odnotuję tu glos wybitnego eksperta
lK,z\f g]jjego — jakim jest Anatolij Cbarczew — na poruszony tu
nu*z’ przypom nijm y, że w dawniej Rosji zakładano rodziny w bar, in m łodym wieku i że w Związku Radzieckimi nastąpiło „p osta-

. » wieku zawierania małżeństw. Profesor Charezew wskazuje
ujeITine konsekwencje tego przesunięcia. „ Z jednej strony —
11. ze oU .— rozpowszechniają się przedmałżeńskie i poza małżeńskie
^pjjjr życia seksualnego, rośnie liczba dzieci pozamałżeńskich,
drugiej zaś oddala się czas urodzenia pierwszego dziecka w roIzinie, zwiększa się liczba przerywań ciąży i na tym tle — przydków bezdzietności wśród kobiet zamężnych” 32.
Można nie wątpić, że zastrzeżenia podniesione przez radzieckiego
uczonego mają swój ciężar gatunkowy. Ale nie można przechylać
szali na stronę jednego czy drugiego stanowiska, nie znając wszyst
kich skutków bardzo młodo zawieranych małżeństw. Gromadzone
doświadczenia pozwolą, być może, znaleźć właściwą odpowiedź.
Musimy to jednak pozostawić do głębszego przemyślenia przez
specjalistów.
Ciy leży w interesie kobiet poślubianie m łodszych od siebie mężczyzn ?

W dyskusjach nad optym alnym wiekiem nowożeńców pojawił się
nowy wariant: jest nim pogląd, że w interesie kobiet leży poślu
bianie młodszych od siebie mężczyzn. W ejrzyjm y w tę sprawę.
Zasadą jest, że kobiety w ychodzą za mąż za starszych od siebie
mfżezyzn. Nie znaczy to, by nie b y ło sytuacji odmiennych, ale
Z;isada pozostaje zasadą.
Kobieta, w ychodząc za mąż za starszego od siebie mężczyznę,
Powinna b y ć przygotowana na to. że z czasem zostanie wdową,
^zemawia za tym nie tylko jej młodszy wiek, ale i to, że na ogół
k°biety żyją dłużej od m ężczyzn.
Uczony radziecki profesor Michaił Sonin jest za tym , b y ko)lety wychodziły za mąż za młodszych ocł siebie mężczyzn. Posłu

32 A . Cłmrczew, Tlml; i siemjri w SSSR , w yd. 2, M oskwa 1979.
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chajm y jego argumentacji: „Dynam ika różnic w wieku rn]0(j
nowożeńców wykazuje tendencję do ich zatarcia oraz przejść^' J
przewagi po stronie kobiet, co w ydaje się uzasadnione, gdy m ;1
na uwadze zjawiska akceleracji młodzieży oraz dłuższe tr\Va ^4
życia kobiet. Przecież obecnie przeciętne trwanie życia kobiet
o 10 lat dłuższe niż u mężczyzn. Jest to zupełnie realna i bard 1
ważna okoliczność. Naturalnie, kobieta nie chce pozostawać w doJj
po nawet najbardziej kochanym mężu. Niestety, wychodząc za
kobiety rzadko kiedy myślą o tym , że żyją one dłużej od m ężczyzna’
Propozycja naszego radzieckiego kolegi wydaje się mało re
alna. Zauważmy, że kobiety wychodzą za mąż na ogół w barda,
m łodym wieku. G dyby miały pójść za radą profesora Sonina, sta.
nęłyby w obec dylem atu: odłożyć wiek zamążpójścia o sześć d0
dziesięciu lat lub też wychodzić za mąż za m łodocianych partnerów
nie m ających jeszcze jakiejkolwiek pozycji. Żadna z tych ewentual
ności nie jest dla kobiet korzystna.

2. Kalendarz rozwodów
Przechodzim y do omówienia kalendarza rozwodów. Na treść na
szych najbliższych rozważań złożą się głównie kwestie dotyczącej
wieku osób, które się rozwodzą, oraz czasu trwania ich małżeństwa.
W iek partnerów w momencie rozwodu
Kw estie metodologiczne

Mimo szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej, statystycy
rządowi nie doszli jeszcze do ujednolicenia m etod statystyki rozwodów.
Dzieje się więc tak, że określanie wieku rozwiedzionych nie wszę
dzie opiera się na takich samych zasadach. Różnie też jest obliczany
czas trwania rozwiedzionych małżeństw. Ta różnorodność s t o s o w a 
nych m etod statystycznych ogranicza porównywalność danych
z różnych krajów. Nie pozostanie to bez wpływu na tok naszych
rozważań.
3 3 M. Sonin, Zaglcmiem w god 1990. O służbie brakci s ekonomiko-diemograficzeskid*
pozicy j iii czto my tieriajem , ,,M oskowskij kom som olec” , 10 1 1976.
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wiek rozw odzących się

¿etycznym , w jednej liczbie zawartym (a przez to dogodnym)
miki6" 1 struktury według wiek u populacji osób, które się roz101(jzą. jest przeciętny wiek tych osób.
Jeszcze do niedawna, zestawiając takie dane z różnych lat,
ożna było sobie w ytworzyć pojęcie o tendencji dotyczącej zmian
^ gtrukturze według wieku osób, które się rozwodzą: na tym opiealiśrnvi wnioski o „odm łodzeniu” tej kategorii osób.
W Polsce, w Głównym Urzędzie Statystycznym, oblicza się
medianę, czyli środkowy wiek rozwodzących się osób. Dla lat 1960—■
¡978 ustalono następujące wartości:

I

Lata

Mężczyźni

Kobiety

1960
1970
1975
1978

34,1
36,7
36,1
34,9

31,5
33,9
32,9
32,1

Z liczb tych można w yczytać, że w latach sześćdziesiątych wiek
środkowy rozwodzących się wzrastał, natomiast w latach siedem
dziesiątych obniżał się. Już dawniej wskazywałem, że takie od 
wrócenie tendencji może być pochodną zmian w przeciętnym wie
ku osób wstępujących w związki małżeńskie: wzrostowi wieku n o
wożeńców odpowiada wzrost wieku rozwodzących się, a spadkowi
wieku pierwszych odpowiada spadek wieku drugich. Podobną in
terpretację przyjm ują badacze francuscy34.
Nie zdziwiłbym się, gdyby — zamiast spadku — nowsze sta
tystyki niektórych krajów ujawniły wzrost przeciętnego wieku roz
wodzących się osób. Weszliśmy przecież w nowy okres, który cha
rakteryzuje się wzrostem liczby nowego typu związków małżeń
skich — mam na myśli związki nieformalne — które pozostają poza
nawiasem oficjalnej statystyki zarówno małżeństw, jak i rozwodów35.
34 J . H oudaille, L e divorce en Allemagne Fédérale. Tendances et résultats, „ P o 
pulation” 1971, nr 4.
35 K . N ew land (Kobieta w śmiecie współczesnym, jw ., s. 227) pod aje, że „ w krajach
członkowskich E uropejskiej W sp óln oty G ospodarczej liczba zawieranych m ałżeństw
w okresie 1971— 1975 system atycznie spadała, i to pom im o faktu, iż w ciągu tego
°kresu w wiek małżeński w eszło bardzo wiele osób u rodzon ych w fazie tak zw anego
«boom u dziecięcego» — kulm inacyjnej liczb y urodzeń. P od ob n e zjaw isko zaobser-
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W takich warunkach statystyka urzędowa może w coraz więksjv
stopniu dotyczyć ludzi minionych czasów — czasów legalnego
żeństwa i legalnego rozwodu.
R o z w o d y w m ło d y m

w ie k u

Pierwsza i bodaj najdrażliwsza sprawa — to zyskujący na sile ud^y
osób młodych wśród tych, którzy niweczą rodzinę.
Na wzrastający udział takich osób wskazują dane francuską
z lat sześćdziesiątych. Oto oficjalne liczby określające udział pro.
centowy osób w wieku poniżej 25 lat wśród rozwodzących się w tym
okresie Francuzów i Francuzek:
Lata

M ężczyim

1962
1965
1968

3,0
4,1
5,6

K obiety

9,0
10,2
13,3

Danymi z lat późniejszych nie dysponujemy. Wiem natomiast36,
że przeciętne trwanie rozwiedzionych małżeństw po roku 1968 nadal
się km’czyło (z 11,1 lat w 1968 r. obniżyło się do 9,0 lat w 1974 r.)
a to wskazuje, że proces słabnięcia więzów małżeńskich poczynił
we Francji dalsze postępy.
Zmiany, o który cli mówimy, idą w parze ze wzrostem udziału
osób m łodych i bardzo m łodych wśród nowożeńców. Chodzi tu jed
nak nie o sam paralelizm obu zjawisk: wchodzi nadto w grę za
leżność przyczynowo-skutkowa, gdyż małżeństwa zawierane bar
dzo m łodo są na ogół mniej trwałe.
Maurice K irk wykonał obliczenie, mające ukazać wysokość
udziału m łodych kobiet — które liczą poniżej 25 łat — w ogólnej
liczbie rozwodzących się kobiet (odpowiednie dane pochodzą z Jftt

n o w a n o w Stanach Z jed n oczon ych [...] System atycznie wzrastał odsetek obywateli
am erykańskich w ybierających

«stan w oln y »:

m iędzy 19T0 a 1976 r. liczba osób

w wieku o d 25 d o 34 lat, które n igdy nie zawarty związku m ałżeńskiego, wzrosła
m niej więcej o 5 0 % [...] Pow stałą «lukę» w ypełniają, jak się w yda je, inne ionuy
zw iązków, zwłaszcza w spółżycie bez ślubu’ ’ .
,
36 P or. Ch. B la yo, P . F esty, Les divorces en France. Evolution récente,
„P o p u la tion ” 1976, nr 3.

et p e r s p e c ti

ves,

1907 ).

Oto kraje o najniższych i najwyższych

odsetkach

l^6. L jonych m łodych kobiet:
M inim a

M aksim a

1
Uelgw ••
Wielka Br,
Szwajcaria

...

. . . 11
. . . 12

B u łg a r ia

jjołandia
polska ••

. . . 14

A u s t r ia .

. . . 15

NRD

9

9TTurcja
u r c ja .

34

R u m u n ia
..

Różnice są znaczne, maksima są dwu- i trzykrotnie wyższe od
. jnlów. Dramat rozwodu przeżywa w wieku poniżej 25 lat co
■zecia rozwodząca się Turczynka, Bułgarka czy Rumunka, nato]1j.lSt co ósma rozwodząca się Szwajcarka, co dziewiąta Angielka
1 00 jedenasta Belgijka,
Na liście minimów znalazł się nasz kraj. Sprawdźmy, jak w y 
gląda ta sprawa w Polsce w szerszej perspektywie czasowej. Udział
procentowy kobiet w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie kobiet
rozwodzących się wynosi! w Polsce:

1960
1965
1970
1980

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

24,1
21,3
18,4
16.0

Obniżenie się procentowego udziału młodych kobiet w ogólnej
liczbie rozwodzących się jest rzeczą niesporną. M ylny natomiast
byłby wniosek, iż jest to świadectwem zwiększania się trwałości
małżeństw. Nieco dalej przekonamy się, że fakt taki nie tylko nie
Ma u nas miejsca, lecz przeciwnie — rozpad małżeństw następuje
bitnio po bardzo krótkim pożyciu.
Dlaczego jednak udział młodych rozwódek maleje ( Przyczyny
*ogą być różne, a jedną z nich — i kto wie, czy nie najważniejszą
~~ stanowi by ć może koh abitacja: rozpadające się małżeństwa nie
omylne, a są to głównie małżeństwa ludzi młodych, nie wchodzą
''° statystyki rozwodów.
Należ}' liczyć się z tym , że wszędzie tam, gdzie szerzy się ko^bltacja, parametry obrazujące strukturę według wieku rozcho'¡Zącydi .się partnerów utracą swój dotychczasowy walor poznawczy,
^■¡ostaną jednak i zachowają wartość dane z okresu, kiedy sta
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tystyka miała pełny wgląd w sferę stosunków m atrymonialny, |
Pozostanie dokument swoistego przestępstwa moralnego, jalgJL
jest lekkomyślne zakładanie rodziny i nie mniej lekkomyślne ^
niweczenie — przestępstwa popełnianego bezkarnie przez l i c j j
zastępy młodzieży.
Przyczyny szczególnego zagrożenia młodych małżeństw

W olne od skrupułów niweczenie rodziny określiłem jako przestęp
stwo moralne. Kryminologia uczy, że i przestępstwa wyrastają
na określonym podłożu. W ypada więc zapytać: jakie to przyczyny
sprawiają, że tak niepewny jest los zawieranych dziś małżeństw?
Dlaczego mnożą się zwłaszcza rozw ody wśród młodzieży? Posłu
chajm y autorów bliżej zajm ujących się tym zagadnieniem.
N. Jurkiewicz filozoficznie zauważa, że „ja k wszystko, co żywe
rodzina jest najbardziej słaba w momencie powstania” 37. Istoty
rzeczy uwaga ta nie wyjaśnia.
Głębiej wnika w treść problemu N. Sołowjow, eksponując dwie,
jego zdaniem główne przyczyny niestabilności m łodych małżeństw:
brak przygotowania do samodzielnego życia małżeńskiego oraz
pogłębiającą się lukę między dojrzałością seksualną a dojrzałością
socjalną (pierwsza następuje dwa— trzy lata wcześniej, niż to było
dawniej; druga o taki sam okres opóźnia się)38.
W ujęciu Jurija K ord ow a głównymi sprawcami wzrastającej
częstości rozpadu m łodych małżeństw s ą :
— trudności pierwszego okresu wspólnego życia,
— często z nimi idące w parze kłopoty materialne,
— obciążenie kobiety pełnymi obowiązkami w dziedzinie je]
pracy zawodowej, a jednocześnie żądanie, b y była dobrą gospo
dynią.
O rozwodach, które następują w pierwszym i drugim roku p0'
życia małżeńskiego, mówi Anatolij Charczę w że stanowią naj
bardziej zagadkowe zjawisko współczesnych stosunków między obu
płciami” . Zdaniem autora, nie można go objaśnić samym niep0'
37 N. Jurkiewicz, M otiw y zakluczenija i stabilnost' bralca, w : Problem;) bH‘a’'
braka i siem ji, W iln o 1970, s. 99.
35 N. S ołow jow , Rażwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problemy byki, b r ^
i siem ji. jw .
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stosunkiem do zawarcia małżeństwa łub trudnościami
lE^aptacj i ’ chociaż obie te okoliczności niewątpliwie odgrywają
kreśloną rolę w destabilizacji m łodych małżeństw. Autor podejze\ya- że istotne znaczenie ma tu brak przygotowania do małżeńtw.a, co daje ten skutek, iż młodzi małżonkowie nie władają środ
kami profilaktyki, pozwalającymi unikać konfliktów małżeńskich
lub je łagodzić.
• . Doceniając wagę przytoczonych uwag, pragnę ze swej strony
jodać, że dla pełnego zrozumienia przyczyn mnożącego się zjawiska
rozp a d u m łodych małżeństw należałoby nadto uwzględnić czynniki
natury psychologicznej, obyczajowej i moralnej.
Rozwody w starszym wieku

Przedmiotem bliższego zainteresowania badaczy są również roz
wody w starszym wieku. Powód tego zainteresowania jest zrozu
miały: jest coś nienaturalnego w rozpadzie małżeństw mających
za sobą długie lata wspólnego pożycia, wspólnie przeżyte czasy
dobre i złe, wzajemną troskliwą pom oc w czasie choroby. Ci starsi
ludzie mają dzieci, czasem i wnuki, dla których rozejście się ro 
dziców czy dziadków jest bolesnym przeżyciem. Starsi ludzie mają
też jakiś dorobek materialny, który przez podział często ulega zni
weczeniu. I mimo to — wbrew logice rzeczy, również wbrew na
kazom etyk i — nie brak rozpadających się małżeństw w starszym
wieku.
Nic należy przy tym tracić z oczu. że samo pojęcie ,,starszego
wieku” jest kategorią zmienną w czasie. Nie tak odległe są czasy,
kiedy trzydziestoletnia kobieta żegnała się z młodością, a czterdziesto
letni brodacze z utworów Balzaka uchodzili za starców. Zresztą
1 wśród biologów nie brakowało takich, którzy początek starości k o
jarzyli z 45 rokiem życia. Dziś, według opinii gerontołogów, ,,starszy
wiek” rozpoczyna się w sześćdziesiątym, a dobiega kresu dopiero
w 75 roku życia. Dzisiejsi ,,starsi panowie” są młodsi od swych p o 
przedników tak pod względem biologicznym, jak i społecznym oraz
Psychi cznym 39.
3 9 Bjj£ej naświetla to zagadnienie uczona radziocka- Tam ara K arsajewskaja.
or- 1’ . K arsajew skaja i A . Szatałow, FUosofskije aspiekly gerontologii, M oskwa 1978.
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R ozw ody osób w starszym wieku są częstsze, niżby można 'Uyj 1
tego oczekiwać. O Polsce powiem y nieco dalej, ale już teraz z a u w a ż !
iż w grupie rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej znalazło
w 1980 r. 5155 mężczyzn i 3704 kobiety, co stanowiło 12,9% o » ó j l
w roku tym rozwiedzionych mężczyzn i 9 ,3 % ogółu rozwiedzionych 1
kobiet. Przy okazji sugestia pod adresem Głównego Urzędu ,Sta 1
tystycznego : czy nie dałoby się przesunąć dolnej granicy ostatnią *
grupy wieku rozwodzących się z 50 do 60 lat ? Mielibyśmy wó\vcza«
pojęcie o rozwodach osób będących naprawdę w starszym wieku
Czym się tłum aczy zjawisko stosunkowo częstych (można bv
powiedzieć: nieprzyzwoicie częstych) rozwodów w starszym wieku?
Francuski gerontolog Claude Balier wymienia jedną z takich
przyczyn, w jego przekonaniu dosyć istotną. Jest nią dająca się
zauważyć wśród mężczyzn w starszym wieku, właśnie po pięćdziesiąt
ce, wzmożona fala przygód miłosnych. Zjawisko to — mówi Balier —
jest przyczyną dosyć licznych rozwodów, co Francuzi określają mia
nem ..Démon de m idi” (my byśm y powiedzieli ..w starym piecu
diabeł pali” )40. Nawiasem mówiąc, w tym francuskim demonie
i polskim diable nietrudno się doszukać afiliacji ze starożytnym
Asmodeuszem — złym duchem (demonem, diabłem), który — powtórz
m y za W . Kopalińskim — rozbija małżeństwa i zawiązuje stosunki
nieprawe41.
Interpretacja przyczyn rozw odów w starszym wieku

Wspomnieliśmy o „dem on ie” siejącym niezgodę ’»śród małżonków,
którzy przeżyli ze sobą wiele lat. Tę tajemniczą siłę rozszyfrowują
badacze z grona socjologów i psychologów. Posłuchajmy ich poucza
jących rozważań.
Zbigniew Tyszka pisze: „N a ogół rodzice mają w tym okresie,
to znaczy gdy dzieci są już starsze, więcej czasu dla siebie. Podobnie
jak w okresie małżeństwa przeddzietnego, powstają obiektywne
możliwości zacieśnienia więzi małżeńskiej, z czego bynajm niej nie
wynika, że takie zacieśnienie musi w każdej rodzinie nastąpić. Wiele
spraw może oddalić od siebie ludzi w trakcie dwudziestoletniego czy
40 C. Balier i inni, Vieillissement individuel et vieillissement social, s. 7 2.
41 W . K opaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, w y d . 12
W arszaw a 1983, s. 40.
1

j ziestokilkuletniego pożycia, wygasnąć mogą dawne uczucia,
w *^r0Snąć niechęci i uprzedzenia. Niekiedy następstwem odchowania
jjieci jest wzrost indywidualistycznych tendencji jednego ze współałżoiików wyrażający się np. w szukaniu dla siebie na własną rękę
warzystwa osób obcych, tworzeniu własnych kręgów towarzyskich,
zdarzają się też wypadki zdrady prowadzące do rozdźwięków w spo
r n y m dotąd życiu małżeństwa” 42.
Naum Chmielnicki stwierdza, że dorastanie dzieci otwiera w życiu
¡(>h rodziców pewną pustkę. Oczywiście, rzutuje ona na atmosferę ro
dzinną. I tak, „jeśli małżonków wiąże miłość i przyjaźń, mogą oni
więcej czasu poświęcić na to, by sobie pom óc nawzajem w tym nie
ła tw y m okresie usamodzielniania się dziecka. Gdy natomiast w sto
su n k a ch
między nimi panuje zobojętnienie, opryskliwość, brak czu
łości i zrozumienia, zrodzone w poprzednim okresie poczucie przegranej
przekształca się w obsesyjne pragnienie, nim będzie za późno, każdej
szansy rokującej uznanie, zrozumienie, m iłość” 43.
Mówiąc o tzw. fazie postparentalnej, czyli okresie, kiedy po wyjściu
dorosłych już dzieci z domu rodzice pozostają sami, Danuta Markowska
zaznacza, że „...p o odchowaniu dzieci małżonkowie pozostają jeszcze
względnie młodzi. W środowiskach miejskich, a szczególnie inteli
genckich, ten etap coraz wyraźniej krystalizuje się jako «ponowne
życie we dwoje», wypełnione szerszym niż w okresach poprzednich
korzystaniem z rozrywek kulturalnych, wspólnym spędzaniem czasu
wolnego itp.” 44. R ozw ijając tę myśl, autorka przy innej okazji zauwa
ża, że i ten, zdawałoby się szczególnie małżeństwu przyjazny okres
niesie niekiedy ze sobą poważniejsze troski: bywa i tak, że odżywają
dawne, przez dłuższy czas utajone konflikty45.
Raz jeszcze spotykam y się z podobną interpretacją w wypowiedzi
Anny Dodziuk-Lityńskiej i tejże Danuty Markowskiej. W skazują
one, że w tej fazie pożycia małżonków', kiedy dzieci się usamodzielniły,
42 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, wyd. 3, Warszawa 1979, s. 160.
13 N. Chmielnicki, K onflikty w kolejnych okresach życia rodziny, „P ro b la m y R o 
dziny” 1972, nr 3.

441>. Markowska, Czynniki kształtujące przemiany w strukturze i funkcjach
rodziny wiejskiej, w : Polityka ludnościowa. Współczesne problemy, Warszawa 1973,
s. 327.

43 D. Markowska, Przesłanki i hipotezy perspektywicznej polityki społecznej
*J>ohec rodziny, „Polska 2000” 1978, nr 3.
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pojawia się konieczność readaptacji małżonków do sytuacji pozosta.
wania we dwoje. Na tym etapie — zaznaczają autorki t— mamy (j0
czynienia z sytuacjami dwojakiego rodzaju: w niektórych małże*
stwach następuje wzmocnienie więzi małżeńskiej, nasilenie uczuć J()
partnera, większa troska o niego, w innych natomiast jest to okres
wzrastającego znużenia i zniechęcenia, znudzenia sobą nawzajem
stąd konflikty i rozwody46.
Wreszcie smętna uwaga Alvina Tofflera. Stwierdza on, że moment
opuszczenia domu rodzicielskiego przez ostatnie dziecko przybiera
często postać dramatu rodzinnego. ,,K oniec funkcji rodzicielskiej
pisze Toffler — stanowi dla wielu ludzi bolesną próbę, dotyczy t0
zwłaszcza kobiet, które wraz z odejściem dzieci tracą swoją rację
bytu. Już obecnie znaczna liczba rozwodów — to rezultat niezdolności
małżeństwa do zaadaptowania się do tej nowej, urazowej sytuacji” 47,
D o przytoczonych analiz chciałbym dorzucić jeszcze jedną,
własną. Podczas gdy cytowani autorzy mówili o konfliktach małżeń
skich rodzących się w warunkach pustki, jaka powstała w domu po
wyjściu z niego ostatniego dziecka, ja mam na myśli z dawna istnie
jącą obcość małżonków, którą ukrywano przed otoczeniem w imię
dobra dorastających dzieci. Niejeden ojciec i niejedna matka, zaan
gażowani uczuciowo w stosunku do pozostającej w ukryciu osoby
trzeciej, odkładają formalne rozejście się, by móc występować w roli
przykładnych, zgodnych małżonków na uroczystościach weselnych
wychodzącej za mąż córki lub żeniącego się syna. P o tych uroczy stoś
ciach i po wyjściu z domu ostatniego dziecka następuje realizacja
odroczonego rozwodu. Przypadki takie nie muszą być — u nas przy
najmniej — rzadkie, skoro w odniesieniu do rozwodzących się osób
w wieku 50 lat i więcej polska statystyka przyczyn rozwodów wykazuje
w sumie pokaźny udział takich sytuacji, jak trwałe związanie się
z inną osobą, niewierność czy brak zainteresowania się domem i ro
dziną. W 1973 r. te trzy7przyczyny razem wzięte występowały w 41,7 %
ogólnej liczby rozwodów po stronie mężczyzn i w 31,7% po stronie
kobiet.

45 A . D odziuk-L ityń ska, 1) M arkowska, Współczesna rodzina w Polsce, Wars***
w a 1975. s. 130.
47 A . T offler, L e choc de ju iu r, tłum z ang., Paryż 1971, s. 268 (sk łócon y przekląć
polski nie zawiera tego fragm entu -— przyp. red.).
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rozw odzących się w Z SR R według wieku

łoku dotychczasowych rozważań nad wiekiem osób, które się rozwypadł nam z pola widzenia Związek Radziecki. Będzie więc
[ leczą słuszną wypełnić tę lukę.
Z a cz n ijm y od informacji o charakterze historycznym. Dziś już
nieżyjąCy statystyk i dem ograf radziecki Innokientij Pisariew swego
zasu pisał: „D aw na R osja była krajem bardzo młodo zawieranych
małżeństw, co miało szereg ujemnych następstw. W' Z S R R położono
tein« kres- W porównaniu z przedrewolucyjną R osją zmniejszyła się
liczba osób wstępujących w związki małżeńskie w bardzo młodym
irieku” 48- Cytowany autor nie konkretyzował ujemnych skutków
| przedwcześnie zawieranych małżeństw, ale wolno sądzić, że — obok
innych defektów — miał na myśli kruchość takich związków.
Według świadectwa Iriny Badainjan, ,,w ZSR R w ciągu dwudzie
stolecia 1955— 1975 przeciętne trwanie rozwiązanych małżeństw p od 
nosiło się powoli i wreszcie w 1969 r. szczyt rozwodów przesunął się
z grupy małżeństw o długości 5— !) lat do grupy następnej 10— 19 lat.
Odpowiednio wzrósł wiek rozwodzących się małżonków: maksimum
I rozwodów przemieściło się z grupy 25— 29 lat do grapy 30— 34 lata.
Jest to — podkreśla autorka — tym bardziej godne uwagi, że jedno
cześnie obniżył się przeciętny wiek zawierania małżeństwa, a zatem
rośnie liczebność m łodych małżeństw” 49.
Dane z następnych lat pozwolą nam zdać sobie sprawę z tego, czy
I zmiana, o której mówi cytowana autorka, ma charakter trwały,
i Noblem jest godny uwagi ze względu na demograficzne konsekwencje
różnej struktury według wieku rozpadających się związków mał| żeńskich.
r , jzą!

łzas trwania rozwiedzionych małżeństw

^rugą ważną charakterystyką zjawiska rozpadu małżeństw jest czas
^ trwania od momentu ślubu do momentu orzeczenia rozwodu.
Ostają na tym tle różne problemy.
I lać»
R sa riew , Narodonasieleniie SSSR (Socyalno-ekonomiczeskij ocztrk), Moskwa
2> s- 177.
49 t t-, 7
i
Badam jan , Dicmograficzeskije aspiekty tieorii i praktiki massowogo żyliszH jUtefoiwa, w : P op u la tn i prognozy, Praga 1977, 8. 331.
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Gdy wzrasta liczba rozwodów —- a taki właśnie okres przeżyj
obecnie kraje rozwinięte — wzrok badaczy kieruje się ku
określającym czas trwania rozpadających się małżeństw. Cho^?
o ustalenie, jakie małżeństwa, młodsze czy starsze, są spraWca
tego wzrostu. Dla polityki rodzinnej jest to zagadnienie nader istotQ
Jeszcze nie tak dawno panorama rozwodów była zdomino\Va]
przez rozpad małżeństw po średnim i dłuższym czasie pożycia
Wielkiej Brytanii w 1953 r. na 100 rozwiedzionych małżeństw pr7j.
padało takich, które rozpadły się w ciągu pierwszych dziesięciu y
pożycia — 40, a po dłuższym trwaniu małżeństwa — 60, z czego \vięCe:
niż połowa (35) przypadała na grupę rozwodów po 15-letnim i d]U;
szym pożyciu50. Taki model struktury rozwodów należy już, f|0
przeszłości. Dziś jesteśmy świadkami procesu „odmładzania się’
rozwodów.
Odmładzanie rozwodów następuje nawet w tych krajach, w któ
rych i przedtem koncentrowały się one głównie w młodszych grupach
wieku. „N a Węgrzech — czytam y w węgierskim podręczniku demo
grafii — częstość rozwodów była zawsze największa w młodych gru
pach wieku, jednakże w ostatnich latach przesunęła się w kierunku
grup najm łodszych” 51.
W Z SR R , według opracowanej przez L. Tołczyńskiego kohortowej
tablicy rozwodowości, na 100 małżeństw zawartych w określonym
roku przypadało rozwodów po roku, po pięciu i po dziesięciu latach:
Kohorta
(rok zawarcia małżeństwa)

1960
1965
1970
1975

N a 100 małżeństw rozpadło się
p o 10 latach
po 5 latach
po roku

0,40
0,55
1,15
1,32

4,26
8,65
10,71

11,62 :
17,67

Pełna tablica (której tu z braku miejsca nie mogłem przytocz^
w całości) wskazuje, że każda następna kohorta — już rok ma ^
znaczenie — jest wystawiona na zwiększone ryzyko rozpadu fli*
żeństwa. Takie jest znamię obecnych, pod każdym względem b
wersujących czasów.
50 R .S .W . Pollard, The Problem o f Divorce, L on d yn 1958, 3. 17.
51 W stęp do demografii, red. E . Szabady, tłum . z w ęg., W arszawa 1967.
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pr*e°'ę '
¡ernikiuni syntetycznymi, mimo ich względnej dokładności, nie
tajemy si?- bądź co bądź zawdzięczamy im orientację co do kie
ł k u ewolucji, jakiej podlega badane zjawisko. Do tej kategorii
Werników należy przeciętny czas trwania małżeństw, które się roz_i j y j których rozpad został przypieczętowany wyrokiem rozwo¿owvm sądu.
Odnotujmy na wstępie, że obyczaje rozwodowe są w poszczególych krajach różne: w jednych rozpad małżeństw następuje po dłuż
ej,* pożyciu, w innych —- po krótszym. Nie należy przy tym do rzad
kości, że ów — jak go nazwałem — obyczaj rozw odowy z biegiem
czasu się zmienia: kraj, hołdujący zasadzie dłuższego utrzymywania
rozchwianego związku, od tej tradycji odchodzi.
W 1963 r. Barbara Łobodzińska sygnalizowała, że Polska wchodzi
na drogę wcześniejszego rozwiązywania niespójnych małżeństw52.
Dane statystyczne z lat siedemdziesiątych (zajmiemy się nimi nieba
wem) potwierdziły słuszność tego sygnału.
Sprawa długości trwania małżeństw, które się rozpadły, była
przedmiotem szeroko zakrojonej europejskiej ankiety rodzinnej,
przeprowadzonej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. W yniki
tego badania podsumował angielski demograf M. K irk53. Z jego
opracowania pochodzą poniższe skrajne wartości przeciętnego trwania
rozwiedzionych małżeństw (w latach):
M inim a

Bułgaria .........................
R u m u n ia .........................
Austria ...........................
N R D ................................

x

3
4
5

Maksim a

Belgia ...........................
F r a n c ja .........................
Wielka Brytania . . . .

12
12
10

5

Rozpiętość podanych wartości jest bardzo duża: od 3 do 12 lat.
Jest ona świadectwem odmienności stosunków obyczajow ych, uwarun
kowanej różnymi czynnikami, wśród których, być może, znaczną role
odgrywa różny w poszczególnych krajach model stosunków przed

52 B . L obodziu ska, M anowce malzenstwa i rodziny, W arszawa 1963.
53 M . K irk , Law and Marriage in E urope, w : Law and Fertility in E urope, red.
K irk, M. L iv i-B a cci i E. Szabady, D olhain 1975, s. 10.
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małżeńskich (problem tzw. małżeństw wymuszonych) oraz różnv
pień lub różne pojmowanie troski o dobro dzieci (odraczanie r o z ^ l
do czasu usamodzielnienia się dzieci).
Na kalendarz rozwodów może również mieć wpływ obowiązuj
prawodawstwo. Za przykład może posłużyć prawo brytyjskie, kt.
nie dopuszczało rozwodów w okresie pierwszych trzech lat po zawar '
związku małżeńskiego. P o 18 latach działania tego prawa Bryty] czy
od niego odeszli.

Problem „m niejszego zła”

Czy nie jest „m niejszym złem” to, że rozpad małżeństw przenosi się
z wyższych pięter drabiny małżeńskiej do niższych ? — pytanie takie
zadają sobie niektórzy autorzy z grona ludzi nauki.
N Nasz estoński kolega profesor U. Mereste jest zdania, że jeżeli
małżonkowie zamierzają się rozejść, to lepiej, żeby uczynili to wcześ
niej, kiedy nie ma jeszcze dzieci lub kiedy są one małe54. Tego samego
zdania jest Świetlana Burowa55.
W ręcz odmienne stanowisko zajmuje w tej sprawie polski rzeczo
znawca, prezes Towarzystwa R ozw oju Rodziny, profesor Bolesław
Górnicki. W referacie A vygłoszonym na V I K rajow ym Zjeździe To
warzystwa (Warszawa, 1984 r.), wyrażając ubolewanie z powodu
mnożących się w Polsce rozwodów, uznał on za najbardziej drastyczny
fakt, iż większość rozwodów następuje w pierwszych dziesięciu latach
pożycia małżeńskiego, a więc — powtarzam słowa referenta — w fazie
najważniejszej dla budowy rodziny i wychowania potomstwa.
W łączając się do dyskusji na ten temat, powiem, że rozumiem
i doceniam intencje tych autorów, którzy poszukują rozw iązan ia
stanowiącego „mniejsze zło” . Sam jednak teorii mniejszego zła nie
podzielam, bo widzę w niej gotowość d o ulgowego traktowania sprawy,
która na to nie zasługuje. R ozw ody czy to po krótszym, czy po
dłuższym pożyciu są złem społecznym i nie widzę racji, b y jedną czy
drugą kategorię rozwodów określać jako „mniejsze zło .

54 U. Mereste, R annij brak: „z a ” i „p rotiw ” , „L itieraturnaja gazieta” , 1 X 1 9 /»
55 S. Burow a, Socyołogija i prawo o razwodie, Mińsk 1979, s. 53.
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ba rozpadu m ałżeństwa jest najw iększa?

p0i
pytan’ e n *e niożna
jednoznacznej odpowiedzi: „c o kraj,
byczaj” - NTic bez znaczenia są również m etody określania poszuki*° • wartości: różnym metodom rachunkowym odpowiadają różne
P it o

2 n a j n iż s z ą wartością określającą maksymalny stan zagrożenia
jżeństwa spotykam y się u N. Jurkiewicza, autora wcześniej już
"'cy to w a n e j uwagi na temat szczególnej słabości wszystkiego, co
n'0we: najbardziej zagrożony rozpadem jest według niego pierwszy
rok pobycia małżeńskiego. Tezę tę popiera autor następującymi danVnii dotyczącymi Białoruskiej SR R (w % ):
Trwanie małżeństwa

Poniżej jednego roku
Od roku do pięciu lat
Od 5 do 10 i więcej lat
Ogółem

Struktura rozwodów
1964
1966

34,8
32,5
32,7
100,0

31,6
33,0
34,2
100,0“

Ł'w tym 1,2% brak informacji.

}' v

Liczby te mówią nam, że w ciągu pierwszego roku pożycia mał
żeńskiego rozpada się mniej więcej tyle małżeństw, ile potem roz
pada się ich w ciągu pięciu lat, a następnie w ciągu kilkunastu lub
kilkudziesięciu Jat pożycia.
Z danych tych demografowie radzieccy wyciągają słuszny, a za!iizem nader istotny wniosek, że rozwód stał się „problemem mło
dych rodzin'1 (W. Pieriewiediencew). Te same dane skłaniają profesora
'»rkiewicza do uwagi, że im małżonkowie dłużej żyją ze sobą, tym
'"'iejsze jest statystyczne prawdopodobieństwo rozpadu małżeń
stwa56
Jest zrozumiałe, że danych o charakterze regionalnym —- a z tam'i właśnie dnieliśmy tu do czynienia, dotyczyły one bowiem Białoy* — nie można rozciągać na całość państwa. Dla ZSR R w całośei
•, Pieriewiediencew57 podaje niższy od białoruskiego udział rozX . Jurkiew icz, M otiw y zaklucztnija i slabilnosi’ braka, jw .
P ieriew iediencew , K o k raspadujutsia siem jif, „L itieratu rnaja gaziota” ,

^ 1969.
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wodów przypadających na pierwszy rok małżeństwa: wynosi
21 % . Jest to oczywiście wartość przeciętna, na którą się

J

•składniki niższe i wyższe.
O dnotujm y jeszcze uwagę A. Charczewa dotyczącą zagroże^J
małżeństw na tle rozczarowania do prozaicznej rzeczywistości tUa|
żeńskiej, tak odmiennej od romantyzmu okresu przedślubne»!
Autor wyciąga stąd wniosek, że „szczególnie ważnym i odpowiedz^
nyrn za utrzymanie i umocnienie małżeństwa staje się okres pierwszym
dwóch lat, licząc od momentu jego zawarcia” [s. 202],
W Polsce największa groźba rozpadu małżeństwa przypada
dużo późniejszy okres pożycia. W 1978 r „ według danych (JUg
70 % rozwodów' dotyczyło małżeńst w o pięcioletnim lub dłuższym stażu
małżeńskim. Nie przesądza to jednak sprawy na dalsze lata.
W e Francji w 1959 r. szczytowy punkt nasilenia rozwodów prZy.
padl na siódmy rok pożycia małżeńskiego. W 1905 r. maksimum rozw odów zeszło o dwa lata w dól — w ten sposób najbardziej zło
w różbnym dla małżeństwa stał się piąty rok pożycia58.
Ze statystyki RFN z lat pięćdziesiątych wyciąga Horst van
Randenborgh wniosek, że drugi, trzeci i czwarty rok po zawarciu
małżeństwa to okres najbardziej krytyczny dla trwałości związku
małżeńskiego: na lata te przypada najwięcej rozwodów. Ten sam
autor informuje, że największą trwałość wykazywały małżeństwa,
w których mąż i żona byli w tym samym wieku, oraz te, w których
żona była starsza od męża o rok do czterech lat59.
Analizując amerykańskie dane o rozwodach, Mortimer Spiegelman wskazywał, że w USA stopa rozwodów osiąga swe maksimum
mniej więcej w trzecim roku małżeństwa, po czym stopniowo opad*W ym ieniony autor wyciągał stąd wniosek, że częstość r o z w o d ®
jest negatywnie skorelowana z liczbą nieletnich dzieci w rod zin ie
R o zw od y przypadające na pierwsze trzy lata pożycia

Sprawę wczesnego rozkładu pożycia dobrać charakteryzują
określające udział procentowy małżeństw, które się rozpadły
upływem trzech lat od daty ich zawarcia, w ogólnej l i c z b i e ro*' 1
58 Ch. B la yo, P . F esty, Les divorces en France, jw .
^ 1
59 H . vau R andenborgh, The Dependence o f D ivorces..., jw ., s. 275 i -1 ^
60 M . Spiegelm an, Introduction to Dem ography, Chicago 1955, a. 149.
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gjjjych w danym roku małżeństw. Odpowiednie dane europejskie
19(37 i- przedstawiają się następująco61:
Wielka B r y t a n ia
Belgia ............................
S z w e c ja .........................
F r a n c ja ..........................
Jiorwegia.......................
Finlandia .....................
Szwajcaria ...................
Polska ............................
H olan d ia.......................

1

W ę g r y ...........................

19

6
9
10
10
12
13
14
15

Czechosłowacja ..........
Dania ...........................
R F N .............................
A u s t r ia .........................
J u g o sła w ia ..................
Rumunia .....................
N R D .............................
B u łg a r ia .......................

20
21
23
24
25
32
35
45

Znikoma wielkość wskaźnika dla Wielkiej Brytanii jest zrozumia
ła wobec znanego nam już faktu, że obowiązujące w tym kraju prawo
za b ra n ia ło udzielania rozwodów w okresie pierwszych trzech lat
pożycia. Pom ijając ten wskaźnik, otrzym ujem y i tak bardzo dużą
rozp iętość wskaźników określających częstość wczesnego rozpadu
małżeństw: od 6 % w Belgii do 45 % w Bułgarii. Różnica jest prawie
ośmiokrotna.
Casus angielski skłania do zastanowienia się, czy obrana przez
Brytyjczyków droga prawnego zakazu rozwodów w ciągu pierwszych
trzech lat małżeństwa nie jest właściwym środkiem walki z lekkomyślnym zrywaniem związku małżeńskiego, nim zdołał on w pełni
wykazać swe dodatnie strony oraz nim miał czas na to, by stać się
normą i wyrazem potrzeby harmonijnego współżycia dwojga osób
o często różnym usposobieniu i różnych upodobaniach. A b y od p o
wiedzieć na to pytanie, trzeba b y wiedzieć, jaki był praktyczny efekt
"spomnianego angielskiego przepisu prawa. W chodzą tu w grę dwie
Możliwości, z których jedna byłaby spełnieniem intencji ustawo*
'W cy, tzn. zapobiegałaby pochopnemu, nie przemyślanemu zrywaniu
Małżeństwa, druga — przeciwnie — zam iast poprawiać sytuację,
Mogłaby ją pogarszać. Praktycznym wyrazem tej drugiej ewentual
n e» byłoby rozejście się małżonków bez możności usankcjonowania
!ego stanu rzeczy, ze wszystkimi ujemnymi skutkami kolizji między
■tanem faktycznym a stanem prawnym.

1 Law and F ertility in E u ropę, jw ., s. 16.
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Niedalekie od prawdy będzie przypuszczenie, że zakaz roz\y0(j . B
przed upływem trzech lat od daty zawarcia małżeństwa dawał w i ° J
nych przypadkach efekt zamierzony przez ustawodawcę, w in n y jl
natomiast nie przeszkadzał faktycznemu rozpadowi związku m ał^J
skiego, a tylko odraczał podjęcie starań o jurydyczne uporządkować'
tego, co się stało. Istotne w takiej sytuacji jest to, które przypa(ii.
b yły liczniejsze — te korzystne, czy też te niekorzystne. Na rz<^j
tej drugiej ewentualności zdawał się przemawiać fakt, że inne' krajj
m oże w jeszcze większym stopniu zainteresowane sprawą walkj
z rozwodami, nie poszły za przykładem Wielkiej Brytanii. Kwestię
rozstrzygnęli sami B rytyjczycy, znosząc zakaz rozwodów we wczesuj
fazie pożycia małżeńskiego. W ystarczający to chyba dowód, że ów
zakaz nie zdał egzaminu. Życie musi się liczyć z prawem, ale i prawo
musi się liczyć z życiem.

3. Kalendarz rozwodów w Polsce
Pozostaje nam jeszcze naświetlić kalendarz rozwodów we własnym
kraju. Omówimy — tak jak i poprzednio - wiek rozwodzących się
oraz długość uprzedniego pożycia rozwodzących się małżeństw.

Przeciętny wiek rozwodzących się
Przeciętny wiek rozwodzących się w Polsce kształtował się w latach
1967— 1981 następująco:
Lata

M ężczyźni

K obiety

1967
1970
1975
1980
1981

36,6
38,3
38,3
37,5
36,8

34,0
35,3
35,5
34,8
34,3

Mamy tu dwa przeciwstawne obrazy ruchu rozw odów : w latach
1967— 1975 działał u nas proces „postarzania się” rozwodów, a w la
tach 1975—-1981 proces ich „odm ładzania” . Ustalenie przyczyny te]
rotacji w ym agałoby oddzielnych badań.
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£ ęgtość rozwodów w różnym wieku
jgdny® z mierników częstości rozwodów jest, jak wiemy, relacja
by rozwiedzionych do liczby ludności. Skorzystamy z tej metody
. określenia stanu rozwodowośei w Polsce w latach 1950— 1980
podziale na grupy wieku (liczba rozwodów na 10 tys. ludności
danej pb‘i i danego wieku):
Lata
20— 24

25— 29

12,5
16,7
15,4
15,4

28,2
42,5
62,2
56,8

Grupy wieku
30— 34

35— 39

40— 49

28,0
47,3
64,3
60,7

23,5
36,8
55,3
57,5

18,8
27,0
42,4
40,0

22,8
40,6
59,9
53,7

17,8
28,4
49,0
46,6

13,2
20,2
31,8
32,2

M ężczyźni

1950
1960
1970
1980

K obiety

1950
1960
1970
1980

25,9
38,1
38,4
38,1

29,8
49,8
68,1
65,1

Ta statystyka powinna b y ć bardzo pouczająca. Niestety jednak
muszę odmówić jej tego waloru. Nie widzę bowiem słusznego powodu,
by analizę wieku rozwodzących się osób opierać na ich relacji do
ogółu mężczyzn czy kobiet wypełniających grupę wieku. Przecież
nie rozwodzą się ani kawalerowie, ani wdow cy, ani rozwiedzeni.
Tak samo nie rozwodzą się ani panny, ani wdowy, ani rozwódki.
Rozwodzić się mogą tylko mężczyźni żonaci i kobiety zamężne.
Wobec tego jedynie sensowne jest obliczać w odniesieniu do poszcze
gólnych grup wieku relacje liczby rozwiedzionych cło liczby osób
w stanie małżeńskim. Takimi danymi jednak nie dysponujemy.
Z przytoczonych, danych coś niecoś mówi tylko fakt, że wskaźniki
z lat 1970 i 1980 są znacznie wyższe od tych, jakie notowano w latach
1950 i 1960. W zrost ów dotyczy wszystkich grup wieku, z czego można
Unosić, że plaga rozwodów ogarnęła zarówno młodsze, jak i starsze
grupy wieku.

Struktura rozwodzących się według wieku
Dalsze światło na sprawę rozwodów w Polsce rzuci analiza ich s tr ^
tury według wieku. Dają o niej pojęcie następujące wskaźniki z lat
1960— 1982 (procentowy podział rozwodów według wieku):
W iek rozwodzących się małżonków

Lata
2 0 -2 4

25— 29

9,8
6,4
6,4
6,1

22,3
17,3
24,4
24,4

30— 34

35— 39

40— 49

14,9
18,2
13,2
13,4

17,7
24,4
21,0
18,5

13,0
16,2
10,8
10,9

14.4
20,3
17,4
18,5

50

* "'¡ęcej j

M ężczyźni

1960
1970
1980
1982

21,3
20,2
22,1
25,3

13,7
;
12,9
12,3 1
13,5

Kobiety

1960
1970
1980
1982

23,3
17,3
15,4
14,7

23,5
18,9
27,2
27,7

18,3
18,9
19,3
22,0

9,7

j

9,2
9,3
8,8

Przede wszystkim uwagi natury porządkow ej: 1) dla większej
przejrzystości tablicy pominąłem najmłodszą grupę wieku rozwodzą
cych się mężczyzn i kobiet, a mianowicie poniżej 20 lat; obsada tej
grupy jest tak nieliczna (u mężczyzn najczęściej 0,0% , u kobiet
0,5 do 1 % ), iż można by)o sobie na takie rozładowanie tablicy po
zwolić ; 2) wiek podany w tej tablicy oznacza wiek w momencie wnie
sienia do sądu powództwa o rozwód.
Struktura według wieku populacji, jaką tworzą rozchodzący się
małżonkowie, nie wykazuje większej stałości, czego zresztą można
było oczekiwać. Tylko w w yjątkow ych przypadkach spotykamy się
z jednoznacznym trendem rozwojowym częstości rozwodów, mierzonej
udziałem danej grupy wieku w ogólnej liczbie orzeczonych rozwodów.
Regułą są natomiast wahania tych wskaźników in plus lub in minus.
To samo trzeba powiedzieć o dominacji tej czy innej grupy wieku
wśród ogółu rozwodzących się. U mężczyzn maksymalną częstość
osiągają na zmianę rozw ody wT wieku 25— 29 i 30— 34 lat. Bardziej
zdecydowany charakter mają maksima u kobiet: najwięcej rozwodov
spotykam y stale w grupie wieku 25— 29 lat. Fakt ten notabene
szczególnie niepokoi, najczęściej bowiem rozpadają się małżeństw®
w wieku, który w normalnych warunkach jest wiekiem największe]
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ości prokreacyjnej. D o tego tematu postaram się jeszcze
",(jj(- j^ie już teraz chcę zwrócić uwagę na jego znaczenie, zwłaszP° dla krajów zagrożonych regresem ludności. W iem y zaś, że przyjniej połowa krajów europejskich jest w takiej sytuacji,
w raporcie R ady do Spraw R odziny z roku 1981 zw rócono uwagę
tosunkowo wysoki udział osób w wieku poniżej 30 lat wśród
11 ółu rozwodzących się. Istotne znaczenie ma dodany do tej konsta•: komentarz. ..Zjawisko to — czytam y w raporcie — świadczy,
obok braku przygotowania do życia w rodzinie istnieją obiektywne
t r u d n o ś c i , które nie tylko działają nerwicująco, ale [...] przerastają
możliwości ich rozwiązania przez samą młodzież i wyzwalają mecha
ć m y ucieczki w rozwód, alkohol, narkotyk” 62. Na podkreślenie
zasługuje umiejętność wyciągania m erytorycznych wniosków z ana
lizowanych danych statystycznych. W istocie rozwód jest czymś
więcej niż tylko rozejściem się dw ojga osób.

Rozwody według czasu trwania małżeństwa
Zacznijmy od syntetycznej charakterystyki, jaką stanowi przeciętny
czas trwania małżeństw, które na m ocy wyroku sądowego zostały
rozwiązane. Czas ten wynosił w Polsce: 1960 r.— 7,6 lat, 1970 r. — 10,0
lat, 1975 r. — 9,1 lat, 1978 r. — 8,6 lat. Znamienny jest fakt obni
żania się tego wskaźnika po roku 1970.
Interesujące nas dane porównawcze, dotyczące procentowego
podziału rozwodów według czasu trwania małżeństwa dla lat 1960-—
1980 przedstawiały się następująco:
Czas trwania rozwiedzionego małżeństwa

Lata

1960
1965
1970
1974
1980

poniżej
roku

1 rok

5,7
3,9
3,4
2,7
15,1

6,5
5,2
5,0
5,6
11,0

2— 4
lata

5— 9
lat

10— 14
lat

15
i więcej
lat

23,0
19,4
17,3
18,9
24,0

28,5
29,2
24,3
23,3
22,1

16,8
19,3
19,0
16,5
11,4

19,3
23,0
30,8
31,9
16,2

W ciągu rozpatrywanych 20 lat (1960 r. — 1980) w strukturze roz
rodów, badanej pod kątem czasu trwania zniweczonych małżeństw,
62 M łoda polska rodzina A .D . 1981, „P ro b le m y R o d z in y ” 1982, nr 1—-2.

zaszło niemało zmian. Jedna z nich rzuca się szczególnie
jest nią ogromne w ostatnim roku przesunięcie częstości
w dół: sale sądowe, w których odbyw ają się rozprawy
zapełniają już nie starsze małżeństwa, mające za sobą dłuższe i "'^>1
lecz ludzie młodzi, dopiero niedawno zaślubieni. Jeżeli zsunm^*6’]
udział par rozwiedzionych po mniej niż pięcioletnim pożyciu " ^
żeńskim, to się okaże, że w dziesięcioleciu 1960— 1970 udział ich
żył się z 35,2 do 25,7-%, ale w następnej dekadzie ten sarn uJ
wzrósł z owych 25,7% do 50,1% . Per saldo otrzymujem y dla ro ^ J
trywanego dwudziestolecia bardzo duży wzrost udziału małżeństj
rozpadających się po krótkim, bo niespełna pięcioletnim pożycj J
nie co trzeci, jak w 1960 r., lecz co drugi rozwód mieści się teraz w om«]
wian ej serii. Cóż dopiero mówić o rozwodach, którym nie dane był0J
obchodzić pierwszej rocznicy ślubu: między 1974 a 1980 r., a w iJ
zaledwie w ciągu sześciu lat, ich udział procentowy w ogólnej liczbie
rozwodów zwiększył się niemal sześciokrotnie.
Wniosek nasuwa się sam przez się: bezład, jaki się wkradł do
stosunków rodzinnych, dotknął małżeństwa zarówno młodszej, jak
i starszej daty.
W ejrzyjm y z kolei w nowsze dane określające staż małżeński
związków, które się rozpadły, a mianowicie dotyczące lat 1980—
1982:
Czas trwania
małżeństwa

Poniżej 1 roku
1 rok
2— 4 łata
5— 9 lat
10— 14 lat
15— 19 lat
20— 24 lata
25 lat
i więcej
Ogółem

1980

Liczby rozwodów
1981
1982

1980

W procentach
1981

989
026
698
966
213
345
151

15,3
11,0
24,0
22,1
11,4
8,5
5,1

15,1
11,1
24,4
22,9
11,3
7,5
4,9

15,0
10,8
25,1
23,6

2,5
100,0

6 062
4 364
9 532
8 800
4 537
3 383
2 031

6 031
4 433
9 770
9 175
4 550
3 023
1 973

1 038

1 137

1 180

2,6

2,8

39 833

40 226

46 720

100,0

100,0

6
5
11
10
5
3
2

im

11,2
7,2
4,6

Badane pod kątem częstości rozwodów trzylecie 1980— 19®
było wysoce niekorzystne: wzrosła liczebność rozpadu m a ł ż e ń s t w ]
i tych krócej, i tych dłużej trwających. Można tu pow tórzyć słov*a
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zaraza padła na wszystkie nasze stadła” . Trudno
fioy»;,
porządku nad faktem utrzymywania się znacznej liczby
*
śród związków legitym ujący cli się wieloletnim stażem
iv
r07'V°ńskinl:
na każdą setkę rozpadających się małżeństw prz
J~
k
^akich,
które
dzieląc
dolę
i
niedolę
przeżyły
wspólnie
I
■ Aa wśród nifli
m a łżeń stw k
tó r e srif
nich nif»
nie Kralr
brak małżeństw,
które
spędziły we wspóli w i?^
• • -fti
lCje ćwierć wieku i więcej63.
ja k a ś

korygować rachunek czasu trwania
'ozwiązanych małżeństw

Łiczltv rozwodów rozczłonkowane według długości pożycia nie dają
¿«i".?» wyobrażenia o stopniu zagrożenia małżeństw w zależności
JiRej właśnie cechy, która stanowiła principium divisionis. W ynika
M i prostego faktu, że posługiwaliśmy się materiałem statystycznym,
rozczłonkowanym na niejednorodne, a tym samym nieporównywalne
¿jtresy: jedne z nich obejm owały jeden rok pożycia, inne — trzy
lata, częściej pięć lat. Nietrudno w takich warunkach o wrażenie,
k małżeństwa są najbardziej zagrożone w trzecim, czwartym i piątym
roku pożycia, co jednak nie byłoby zgodne z rzeczywistością.
Umkniemy tej niezgodności, sprowadzając liczby rozwodów do
wspólnego mianownika, jakim jest zastąpienie ich wartościami
średnimi w przeliczeniu na jeden rocznik. Tak obliczone dane dla
lat 1980— 1982 przedstawiają się następująco:
Czas trwania
małżeństwa

Poniżej 1 roku
1 rok
2— 4 łata
5— 9 lat
10— 14 lat
15— 19 łat
20— 24 lata
25 lat
i więcej

1980

Średnie liczby rozwodów
1981

1982

6062
4364
3177
1760
607
677
406

6031
4433
3257
1835
910
605
395

6989
5026
3899
1193
1043
669
430

208

227

236

1Tę bulw ersującą sprawę poruszył Franciszek Adam ski w referacie w ygłoszo
nym na konferencji naukow ej pośw ięconej problem om współczesnej rodziny polskiej.
Konferencja ta odbyła się w 1982 r. w Poznaniu, a przew odniczył jej szef m iejscow ego
°^ od k a dem ograficznego, Stanisław W ierzcliosławski.
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Cytowałem poprzednio opinię profesora N. Jurkiewicza
której istnienie małżeństwa jest najbardziej zagrożone u J ^''3
progu, tzn. przed upływem roku od chwili jego zawarcia. T
znajduje w naszej statystyce pełne potwierdzenie: najwięcej*'
wodów przypada właśnie na okres pożycia poniżej jednego l0?'
K ażdy następny rok jest pod tym względem korzystniejszy
0*'"'
przynajmniej wolno sądzić na podstawie wartości średnich. Nie n a l^
jednak zamykać oczu na fakt, że korzyści, jakie przynosi nrz ,71
żanie się okresu pożycia małżeiiskiego, są początkowo niezbyt (j (| 1
Dopiero po upływie pięciu lat trwałość małżeństwa zaczyna wyraź
zyskiwać na sile, a po upływie dziesięciu lat staje się na ogół znaczna!
Raz jeszcze powrócę do Boya. Pisał on przed laty, że ,,łąCZą ¡d
parki lube z sobą niby na próbę” . Do tego, kiedyś słusznego Sp3
strzeżenia trzeba by dziś wnieść poprawkę polegającą na u su n ięć
„n ib y ” — małżeństwa „n a próbę” zdradzają tendencję do tego
by z wyjątku przeistoczyć się w zasadę. Dokonana przez nas analiza
nie pozostawia co do tego wątpliwości.

Ilałd*iał s « S s t y

¡^Jżeństwa powtórne

(dzit' jest wiele rozwodów, tam jest również sporo małżeństw po
w tórn y ch — wynika to już z samego faktu, że wiele osób rozwodzi
sję tylko dlatego, by m óc zawrzeć związek małżeński z inną osobą.
Z n a m ie n ie m doby współczesnej jest nie tylko masowość rozwodów,
lecz .również powszedniość małżeńst w powtórnych, porozw odow ych.

1. Wprowadzenie do problemu
Omówimy na wstępie kilka zagadnień o bardziej ogólnym charakterze.
Pozwoli to nam lepiej zrozumieć istotę i znaczenie problemu mał
żeństw powtórnych, który — tak jak i inne problemy z zakresu de
mografii społecznej
jest złożony i pod niejednym względem kontro
wersyjny.
Należność częstości małżeństw powtórnych
°<ł liczby rozwodów
Gdy wzrasta liczba rozwodów, wzrasta również udział małżeństw
Powtórnych zawartych przez osoby uprzednio rozwiedzione. Charak
terystyczna jest pod tym względem statystyka amerykańska. W USA,
jak informuje Paul C. Glick, kobiety pozostające w drugim lub dalSz>’wi małżeństwie stanowiły w 1010 r. 7 do 8 % ogółu kobiet zamęż
nych, w 1948 r. około 13% , później (na początku lat pięćdziesiątych)

2o% ‘ .
_

1 P . c . G lick, The L ife Cycle o f Ihc Fam ily,
&ulingj > G lencoe. 111., 1956, s. 47:!.

w: Demographic Artalyśis, Selected
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1
Niedługo wypadło czekać na pojawienie się podobnego proce^
w Starym Świecie: w krajach zachodnioeuropejskich szybko wzrast.
procentowy udział osób rozwiedzionych wśród ogółu nowożeńców
Według Louisa Roussela, udział małżeństw powtórnych w oiió!nej
liczbie nowo zawieranych małżeństw, począwszy od 1970 r.. wzrósł
w Wielkiej Brytanii (Anglia) przeszło 100% , w Holandii, Szwecji
i we Francji — o 50% . W wielu krajach zachodnich udział ten wynosi
od 15 do 2 1 % 2. Złudzeniem jest pomyślność demograficzna uzasad
niana wysokim udziałem nowo zawieranych małżeństw, jeśli ich wy
soki poziom jest wynikiem licznych małżeństw' powtórnych.
Innego przykładu zależności częstości małżeństw pow tórny^
od częstości rozwodów dostarcza statystyka zachodnioniemiecka:
w R F N jest notowany nie wzrost, lecz spadek częstości małżeństw
powtórnych, a — zgodnie z uwagą oficjalnego komentatora — odbywa
się on jednocześnie ze spadkiem skłonności do małżeństwa u osób
stanu wolnego3. Czynnik ten może w przyszłości odegrać większą rolę
w związku z rozwojem kohabitacji.
Zagadnienie małżeństw powtórnych (lub krócej — remariażu)
osób rozwiedzionych przestaje być krainą nieznaną, a zawdzięczamy
to inicjatywie badawczej zwiększającego się grona ekspertów (J. Ber
nard, L. Bumpass, L. Czujko, L. Darski, J. Dupaquier, D.E.C. Kversley, P. Festy, P.C. Glick, A.J. Goode, J. Hajnał, M. Livi-Bacci,
A .J. Norton, L. Roussel i inni). Badania z tego zakresu powinny być
nadal rozwijane.
Rola powtórnych małżeństw w przeszłości
Badacze przeszłości demograficznej wskazują, że w minionych epo
kach małżeństwa powtórne odgrywały dużą i pozytywną rolę jako
czynnik przeciwdziałający depopulacji. Chodzi o te czasy, kiedy
mnóstwo m łodych mężczyzn ginęło w nie kończących się konfliktach
zbrojnych i kiedy młode kobiety masowo umierały przy powta
rzających się z roku na rok połogach. W ysoka śmiertelność niweczył»
małżeństwa, których cykl reprodukcyjny byl jeszcze daleki od biolo
gicznego kresu. Kompetentni przedstawiciele demografii liisto2 L . R oussel, Le remariage des dworces, „P op u la tioir
* „W irtsch a ft und Statistik” 1981, z. 12.
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cZliej pani Sevi Sogner i Jacques Dupâquier słusznie podkreślają,
f'
tamtych, jakże niekorzystnych warunkach demograficznych
,o\vtórne małżeństwa tworzyły „pierwszą linię obrony” rodziny,
^gsiątkowanej przez wysoką śmiertelność4.
Niweczenie małżeństw o nie zakończonym cyklu reprodukcyjnym
()ia i dziś charakter masowy, ale — w odróżnieniu od epok miniocj j .— nie jest ono powodowane śmiercią jednego z małżonków, bo
takie przypadki są obecnie stosunkowo nieliczne. Rolę destruktora
małżeństw o nie zakończonym cyklu reprodukcyjnym pełnią obecnie
masowe rozwody. Małżeństwa powtórne tylko w niewielkim stopniu
rekompensują straty biologiczne, których sprawcą są rozwody.
rozwiedzionych z punktu widzenia
remariażu

Kategorie
szans

Amerykański socjolog Jessie Bernard dzieli rozwiedzionych, z punktu
widzenia prawdopodobieństwa remariażu, na następujące cztery ka
tegorie :
1) „hard core” , czyli ciężko poszkodowani; do tej kategorii
należą: chorzy fizycznie i umysłowo oraz osoby dotknięte skłonnością
do samobójstwa;
2) ,,divorce-prone” , czyli skłonni do rozwodu ; są to osoby raczej
przeciwne ponownemu małżeństwu ;

3) „lacking in marital aptitude” , czyli bez większych uzdolnień
do roli małżonka i w obec tego z małymi widokami na remariaż;
4) „capable o f average marital success” , czyli osoby mogące
liczyć na przeciętny sukces małżeński.
Mając na uwadze stosunki amerykańskie z połow y bieżącego stu
dia, Bernard tak określił strukturę rozwiedzionych :

p

kategoria
kategoria
kategoria
kategoria

I .......................
II .....................
I I I .....................
I V .....................

4 Marriage

and Remarriage in Population

14%
20%
14%
52%
o } the Past, red. J . D upâquier,

Selin, I f. L ivi-B acei i S. Sogner, L on d vn 1981 — ze wstępu.
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Jeśli o d lic z /ć tych, którzy według wszelkiego prawdopodobj - I
stwa wejdą w ponowne związki małżeńskie (kategoria IV ), j
którzy są poza możliwością remariażu (kategoria I), pozostaje
j
więcej jedna trzecia ogółu rozwiedzionych, którzy kwalifikują
do trwałego zachowania statusu osoby rozwiedzionej. Spośród tyju
osób zdecydowana większość (około 60% ) pozostaje w tym statuy
nie z braku szansy remariażu. lecz na m ocy własnej, z góry powzięć
decyzji, odrzucającej ewentualność ponownego małżeństwa5. WoliJ
przypuszczać, że podobnie rzecz się ma i d ziś: większość roz\viedzj0 *
nyeh nie wstępujących w ponowne związki małżeńskie to osoby
które postanowiły nie wiązać się powtórnie węzłem małżeńskim'
Nowa kategoria małżeństw powtórnych:
małżeństwa emerytalne
Szerszego rozpowszechnienia doznały w ostatnich czasach powtórne
małżeństwa osób w starszym wieku. W literaturze amerykańskiej
nazwano je „małżeństwami em erytalnymi” („retirement marriage”).
Jest to określenie słuszne nie tylko ze względu na wiek nowożeńców,
lecz również z uwagi na rolę, jaką w kojarzeniu się tych małżeństw
odegrał rozwój zabezpieczenia emerytalnego: powstały materialne
podstawy do takich późnych małżeństw. Co prawda w literaturze
wymieniane są i inne, chyba nie mniej ważne stymulatory upowszech
niania się „małżeństw emerytalnych” . Amerykański badacz W.C.
M cKain (autor badania przeprowadzonego w stanie Connecticut)
wiąże wzrost liczby małżeństw powtórnych zawieranych w późnym
wieku z dłuższym obecnie trwaniem życia i z dokuczliwą dla ludzi
już nieaktywnych samotnością — w tych przypadkach małżeństwo
jest ucieczką od nudy6. Odnotujm y, że takie późne związki spotykaj*
się często z dezaprobatą ze strony własnych dzieci i nie ukrywany®
zdziwieniem ze strony otoczenia.
W stosunkach zachodnioniemieckich notowane są przypali
działania tendencji odw rotn ej: emeryci rezygnują z zawarcia ma®*
stwa, gdyby miały się przez to obniżyć ich łączne dochody z tytol
pobielanej emerytury. Miejsce małżeństwa zajmuje w takich przyp 1
kach kohabitacja.
5 J . Bernard, Remarriage, N ow y J ork 1956, s. 107.
6 W .C. M cK ain, Retirement M arriage, Storre 1909.
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gepetenci i recydywiści
w stosunku do ogółu rozwiedzionych stających powtórnie na
używam określenia „repetenci” , to należałoby
^ różn ić tych spośród nich, którzy mają na swym koncie po kilka
r o z w o d ó w i po kilka ponownych zaślubin —- tych nazwałbym „recydywist a mi .
Ilu ich jest? Z polskiej statystyki wiemy, że w 1987 r. na 100
rozwodzących się mężczyzn przypadało siedmiu „recydyw istów ” ,
na 100 rozwodzących się kobiet — sześć „recydyw istek” . W śród
jednych i drugich nie brakowało takich, co się rozwodzili po raz
trzeci, a może i czwarty.
Bieżąca statystyka rozwodów nie zawiera inform acji na temat
częstości zjawiska recydyw y rozwodowej. Nieczęste są też chyba
specjalne badania z tego zakresu, skoro sam tylko raz spotkałem
się z odpowiednimi danymi. Ustalił je pół wieku temu doskonały
demograf ukraiński J. Korczak-Czepurkowski (1896— 1967). Według
tych danych, na Ukrainie w 1925 r. podział procentowy rozwie
dzionych w tym roku mężczyzn i kobiet według kolejnego numeru
rozwodu przedstawiał się następująco:
J e ś li

¿lubnym kobiercu

Rozwiedzeni po raz:

M ężczyźni

Pierwszy
Drugi
Trzeci
Czwarty i dalszy
Nie ustalony
Ogółem

K obiety

89,60
6,75
0,38
0,03
3,24

92,16
4,66
0,17
0,01
3,00

100,00

100,00

Recydyw istów jest więcej wśród mężczyzn niż wśród kobiet,
co — być może — pozostaje w związku z poczynioną przez cytow a
nego autora uwagą, że „rozwiedzionej kobiecie najczęściej udaje
S1ę znaleźć sobie parę w m łodym wieku (20— 30 lat), a gdy przekro
i ł a 35 lat, nadzieja staje się coraz mniejsza” 7.
K Sądzę, że bliższe poznanie zjawiska recydyw y rozwodowej nie
Jest pozbawione większego znaczenia i dlatego byłbym za uwzględ'

7 J. K orczak-C zepurkow ski, Izbrannyje diemograficzeskije issledowanija, M oskwa

l9’ 0, s. 123.
jp W o d y

17
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nieniem tego zagadnienia w którymś z kolejnych specjalnych bad j
nad rozwodami w Polsce.
Stosunek do małżeństw powtórnych
Jak to często podkreślam, mało jest w demografii zjawisk, której
by nie budziły kontrowersyjnych ocen. Los taki jest również udziałen,
zjawiska, którym się w tej chwili zajm ujem y: powtórne małżeństwa
są przez jednych autorów oceniane pozytywnie, przez innych -J
negatywnie. Zacznijmy od ocen pozytywnych.
Oceny pozytywne

Amerykańscy socjologowie P.C. Glick i A.J. Norton witają z uzna- I
niem fakt licznych małżeństw powtórnych w USA. Jest to — ich
zdaniem — przejaw wzrastającej popularności małżeństwa8.
Nie szczędzi pochwał pod adresem powtórnych małżeństw badacz
radziecki Jurij K orolow. Oto jego słowa: „Zam iast rodziny, która
się rozpadła, często powstaje nowa i nierzadko bardziej trwała niż
pierwsza. W małżeństwach powtórnych właśnie wolność rozwodu daje
możność istnienia mocnej i normalnej rodziny, opartej nie na strachu
lub obawie odejścia żony czy męża, lecz na trwałym wzajemnymi
przywiązaniu” 9.
Swoje spostrzeżenia na temat małżeństw powtórnych kończy
Jurij K orolow swego rodzaju peanem na cześć szczęśliwych drugich
małżeństw. Pisze on: „Pow tórne małżeństwo, będąc w zasadzie kom- .
pensacją rozwodu, tworzy stosunkowo mocną i trwale istniejącą
rodzinę. Małżeństwo to w wielu przypadkach stanowi przymusowe
wyjście-dla większości zainteresowanych, naprawia 0110 błędy pier«'
szego małżeństwa. Wraz z tym nie da się zaprzeczyć, że udane i szczę^H
we drugie małżeństwo rozwiedzionych małżonków może stworzy® !
wszelkie warunki do wychowania dzieci, istnienia zdrowej i krzepkiej!
rodziny, opartej na socjalistycznych zasadach” 10.

8 P.C. Gliek, A .J . N orton, M arrying, D ivorcing and Living Together in the U-S-Ą
T oday, „P op u la tion B ulletin” , październik 1977.
9 J. K orolow , Brak i razwod, M oskw a 1978, s. 118.
10 Tam że, s. 186.
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jy[ożna nie wątpić, iż w stosunku do wielu małżeństw powtórnych
jjggn° za *a iest słuszna. Czy jest ona również słuszna w odniesieniu
większości takich małżeństw, co do tego można już mieć wątpłi0ści- Nie jedyna to zresztą moja obiekcja wobec tej kategorii mał¿eństw, ale o tym za chwilę.
Oceny negatywne

Niechęć do małżeństw powtórnych ma swoją długą historię. W ystę
pował przeciwko nim w swym liście do Koryntian święty Paweł.
Jego pogląd podzielali liczni doktorzy Ewangelii.
Krytykom małżeństw powtórnych z dawna nasuwa się niekorzyst
na dla tych małżeństw, więcej nawet — dyskryminująca je analogia
z poligamią. Już w połowie X V III w. statystyk niemiecki, autor zna
komitego na owe czasy dzieła o Boskim porządku w sprawach repro
dukcji ludności, Johann Peter Süssmilch określał, czy raczej potępiał,
małżeństwa powtórne zawierane przez wdowców z pannami (były
one w XVI I I w. nader liczne) jako „sekwencyjną poligamię” 11.
I dziś wielu autorów wyraża pogląd, że małżeństwa powtórne
zawierane przez osoby rozwiedzione są prawnie uznaną odmianą
poligamii. Profesor Jessie Bernard, socjolog rodziny o autorytecie
światowym, oświadcza, że wielokrotne małżeństwa są dziś bardziej
rozpowszechnione niż w społeczeństwie, gdzie istnieje prawnie dozw o
lona poligamia — z tą tylko różnicą, że „u nas jest ona uświęcona
w formie serii lub sekwencji małżeństw, a nie w formie związków
jednoczesnych” . Przeciwna rozwodom autorka francuska Mireille
Delmas-Marty w oła: „Zakazana jest jedynie bigamia lub poligamia
jednoczesna natomiast dozwolona jest poligamia sukcesywna” 12.
Komentarz socjologa

jolog radziecki N. Solowjow przytacza, że w 1967 r. w ZS R R
r°zwiodło się 646,3 tys. par małżeńskich, a w ponowne związki małenskie w tym samym roku wstąpiło 353,7 tys. mężczyzn i 312,9 tys.
j^bjet. K omentując te dane Solowjow zauważa: „D ecydując się na
,'jŚ^ 11 -Przypomniał to niedaw no znany ze swej eru dycji dem ograf angielski J. H ajnal,

^M|Pcan Marriage Patterns in Perspective, w : Population in History , red. D .V . Glass
[

W. C. Eversley, L o n d y n 1965.
p

12 ■

M. D elm as-M arty, Le mariage et le divorce, Collection ,.Que sa is-je?” nr 1462,
1972, s. 32.

rozwód, człowiek ucieka nie od rodziny w ogóle, lecz od tej u 1
krotnej rodziny, która go z jakiegoś p o ro d u nie zadowala. Los ° B
motnika go nie pociąga” 13.
Komentarz jest słuszny, ale tylko w odniesieniu do części
1
wiedzionych: z przytoczonych liczb wynika przecież, że tylko 530/'
mężczyzn i 48% kobiet wstępuje ponownie w związki małżeński0
Reszta, czyli 45% mężczyzn i 52% kobiet, to ludzie skazani na tr\Va3
samotność. Optym istyczny komentarz socjologa dotyczy w n 1
lepszym razie połowy ogółu rozwiedzionych. Czy nie byłby hardzi •
uzasadniony wniosek, że masowe rozwody wywołują raczej rozcz ,
rowanie do instytucji małżeństwa i rezygnację z poszukiwania noweg<J
szczęścia ?
Rezygnacja z ponownego zamążpój cia. Motywy i skutki
Szkoda, że Bernard, tworząc typologię rozwiedzionych, poprzestał
na mniej wartościowych w tym przypadku danych sumarycznych.
Skoro bowiem wiadomo, że losy rozwiedzionych inaczej układają się
u mężczyzn i inaczej u kobiet, to już sam ten fakt nakazywałby
operować danymi zróżnicowanymi według płci. Osobiście nie mam co j
do tego wątpliwości, że kategoria skupiająca osoby dobrowolnie
rezygnujące z powtórnego małżeństwa okazałaby się w nierównie
większym stopniu domeną kobiet niż mężczyzn. Jeżeli wśród kobiet —J
w odróżnieniu od mężczyzn — większość po rozwodzie pozostaje
na stałe w stanie bezżennym, to w moim przekonaniu jest to naj
częściej wynikiem ich decyzji o niewiązaniu się po raz drugi węzłem
małżeńskim.
Liczni autorzy radzieccy wskazują, że w Z S R R coraz więcej
osób rozwiedzionych odrzuca myśl o ponownym małżeństwie. Podobnie
jest na W ęgrzech: liczba małżeństw maleje, liczba rozwrodów rośnie,
a rozwiedzeni coraz rzadziej decydują się na powtórne małżeństwo •
Nasuwa się pytanie, co skłania coraz to liczniejsze zastępy r0
wiedzionych do rezygnacji z ponownego małżeństwa.
Ogólnie można by powiedzieć, że osoby, dla których małżeńst'*0!
okazało się grobem pokładanych nadziei i żywionych uczuć, są wystał
13 N . S ołow jow , Razwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problem y byta,
i siernji, W iln o 1970, s. 126.
14 K . Fersno, Stability o f Marriages and F am ily Size, „D e m o g ra fia ” 1983,
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Ł c o zrażone do takiego związku, by go już więcej nie pragnąć,
ila której niepowodzenie małżeńskie stało się życiowym
n, odrzuca myśl o nowym małżeństwie: przecież i ono może
ę niczym innym, jak tylko powtórzeniem raz już przeżytego
Mniej dramatyczną interpretację poruszonego tu problemu daje
utor radziecki Jurij K orolow . W skazuje on, że nie ponawiają mał. ństwa osoby, które nie znalazły odpowiadającego im partnera,
^ 2 te. które wolą pozostać przy samotnym samodzielnym życiu:
kobiecy — bez prowadzenia gospodarstwa domowego i opiekowania
się mężem, mężczyźni — bez brania na siebie obowiązków rodzinnych
i odpowiedzialności. Częste są przypadki — dodaje K orolow — że
osoby rozwiedzione, rezygnując z małżeństwa, wchodzą w nowe, ale
już nieformalne związki fs. 183].
Własna refleksja
Jak już przedtem powiedziałem, skoro istnieją rozwody, muszą
również istnieć małżeństwa powtórne, porozwodowe. Nie powód to
jednak do pochwał pod adresem tych m ałżeństw: są wprawdzie wśród
nich takie, które w niczym nio kolidują z zasadami moralności, ale
nie brak i takich, które zostały okupione krzywdą ludzką
krzywdą
poprzedniego współmałżonka (najczęściej żony) i krzywdą porzu
conych dzieci. W stosunku do tej kategorii małżeństw powtórnych —
a jost icii niemało — wszelkie dytyram by są nie na miejscu. K rzyw 
dy zadanej poprzedniemu partnerowi czy partnerce oraz krzywdy
udanej dzieciom z poprzedniego małżeństwa nie zmaże fakt zgodnego pożycia w nowym związku. Tdeałem społecznym powinny
mocne i szczęśliwe pierwsze małżeństwa - takie, którym narody
Zawdzięczają swoją reprodukcję, a wraz z nią przekazywanie dorobku
■’"Przednich pokoleń, dorobku swTojej historii.
^ i tego, że część rozwiedzionych wstępuje w ponowne związki mal
uśkie, J. Korolow wysnuwa wniosek, że „fak t rozwodu nie zawsze
t Uacza likwidację rodziny” [s. 185], Broniłbym się przeciw takiej
dramatu rozwodu nie przekreśla fakt, że jego sprawca (częściej
,1Z ( ) f i Q * „ \
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R ad bym się przyłączyć do tezy Marii Trawińskiej, Wed}
której „wzrost liczby rozwodów nie jest właściwym wskaźniki
obniżania się wartości małżeństwa i rodziny (nawet w ich a sp ek ty J
instytucjonalnych)” , ale sama autorka mi w tym przeszkadza, ll?J j
sadniając swoją tezę argumentem, że duży procent rozw iedzion jH
zawiera ponowne związki małżeńskie10. Jeżeli owe liczne powtórni
małżeństwa mają służyć za dowód, że mimo lawiny rozwodów aarn '
instytucja małżeństwa i rodziny pozostaje nie zdeprecjonowana, u j
a contrario spadek częstości małżeństw powtórnych musi być uznany
za wyraz postępującej deprecjacji wartości owych instytucji. A właśnie
z różnych krajów nadchodzą wiadomości o systematycznym zmniej
szaniu się liczby małżeństw powtórnych, poroz wodo wy ch.
Czy nie będzie lepiej, jeśli — idąc w ślady uczonych radzieckich)»
— spytamy, czy masowe rozwody, notoryczny brak troski o porzuco
ne dzieci, zastąpienie formalnie zawartego małżeństwa kohabitacją
czy wszystko to nie stanowi przejawów obniżania się prestiżu rodźmy
w ocenie ludzi młodych ? Osobiście jestem przeciwny ukrywaniu
schorzeń toczących nasz (i nie tylko nasz) organizm społeczny, czemu
zresztą niejednokrotnie dawałem wyraz. M iejmy odwagę mówić
o panoszącej się i u nas pladze rozwodów. Obnażajmy ich rolę jako
poważnej choroby społecznej i moralnej.

2. Statystyka małżeństw powtórnych
A by bliżej poznać znaczenie tego czy innego zjawiska d e m o g r a fic z 
nego, trzeba sięgnąć do liczb. Zajm iem y się obecnie statysty!vą mał
żeństw powtórnych, głównie zaś częstością ich występowania.
Uwaga metodologiczna
Istnieją różne sposoby obliczania częstości małżeństw p ow tórn y ch !
Najczęściej stosowana jest procedura rachunkowa polegaj*0*]
na określeniu, dla każdej płci z osobna, relacji liczby osób roz«'1®
15 M. Trawińska, Patologia życia społecznego, Warszawa 1974.
16 A. Charczę w i M. Maćkowski (Soiuriemiennaja siew.ja i jejo problemy,
1978, s. 115) podkreślają, że postępujący spadek częstości małżeństw powtórny ,
oddziaływa negatywnie na prestiż małżeństwa, redukuje zastępy potencjalny0'1
dżicielek oraz podcina korzenie małżeństwa jako instytucji.
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V(.|i do ogólnej liczby nowożeńców w danym roku (okresie).
Polsce w 1981 r. zawarto 322 059 małżeństw;
patiów m łodych” było 21 700 rozwiedzionych, a wśród „panien
lodycl >” — 17 697; wobec tego odsetek ponownie żeniących się
¿cZyzn wynosił 6,7% , a odsetek ponownie wychodzących za mąż

I

przykładu: w

^

'

ii KO/

liobiet

o.» /o-

Modyfikacją tej procedury jest określenie stosunku procentowego
małżeństw powtórnych (nas interesują w tej chwili powtórne małżeń
stwa rozwiedzionych) do ogólnej liczby zawartych w danym roku

małżeństw. Za powtórne uważa się przy tym małżeństwo,
którym chociażby jedna strona była uprzednio rozwiedziona (np.
małżeństwo rozwiedzionego z panną). Nawiązując do poprzedniej
ilustracji liczbowej, przytoczę, że małżeństw takich było w Polsce
w 1981 r. 31 525, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zawartych
małżeństw wynosił 9,8% .
Inną miarą częstości małżeństw powtórnych jest ich stosunek
procentowy do liczby orzeczonych rozwodów. Obliczamy tę częstość
oddzielnie dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet. Punktem odniesienia
może być liczba rozwodów z danego roku, z poprzedniego roku (taką
jest praktyka w Grecji) lub średnia roczna liczba rozwodów z kilku
poprzednich lat (najczęściej pięciu lub sześciu). Dwa ostatnie sposoby
obliczania znajdują swoje uzasadnienie w tym , że powtórni nowożeńcy
z danego roku rekrutują się w przeważającej liczbie spośród osób,
które się rozwiodły w ciągu kilku poprzednich lat.
W takich przypadkach ma również zastosowanie metoda kohortowa. W formie ilustracji mogę tu podać za Louisem Rousselem, że
Szwajcarii spośród mężczyzn, którzy się rozwiedli w 1960 r., wstą
piło w ponowne związki małżeńskie w ciągu następnych pięciu lat
°®%, a z kohorty rozwiedzionych w 1972 r. ożeniło się ponownie
w okresie pięcioletnim 44 % 17.
(okresie)
v

Skromny zasięg statystyki małżeństw powtórnych
statystyce, która nie zajmuje się obserwacją i analizą zjawiska
żeńslw powtórnych, powiedziałbym, że skazuje się samochcąc
f*u zubożenie.
17

L. Roussel, Le remariage des divorcés, jvv.
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Zubożenie takie jest niestety faktem, i to szeroko rozpo\ys,
nionym. W spomniany już francuski dem ograf Louis Roussel stwiercj^
że demografowie i socjologowie mało dotąd zwracali uwagi na
nial.
żeństwa powtórne. W yjątek pod tym względem stanowili badac
amerykańscy, którzy — odkąd rozwody, a w ślad za nimi powtó 6
małżeństwa, przybrały charakter masowy (stan ten datuje się od w p ^
nych lat sześćdziesiątych) — zainteresowali się bliżej tym zjawiskiem
W 1963 r. wskazywałem, że „problem małżeństw powtórnyc.u
wypadł z pola widzenia statystyków i stąd ubóstwo materiału sta
tystycznego z tej dziedziny — wydaje się jednak, że chodzi tu o pr0b
lem dużego formatu, zasługujący na to, by mu poświęcić więcej
uwagi” 38. W 19 lat później Konrad Sienkiewicz (z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu) z ubolewaniem twierdził, że „m ateriał
statystyczny istniejący obecnie także nie pozwala na przeprowadzenie
głębszych analiz” 19.
Jeszcze mniej uwagi poświęca się problemowi powtórnych roz
wodów. Postaram się — w ramach posiadanego materiału statystycz
nego — naświetlić sprawę częstości obu wspomnianych zjawisk.
Dane statystyczne z X IX w.
W ypada się cofnąć do zeszłego stulecia, by sobie uświadomić, jaką
przeszłość ma zjawisko, którymi się w te j chwili zajmujemy. Dyspo
nuję takimi danymi dla Szwajcarii. Na 100 zawartych małżeństw
przypadało w tym kraju związków powtórnych (drugich, trzecich
i dalszych):
Lata

Kobiety

M ężczyźni

1811— 1820
1851— 1860
1881— 1890

12,9
6,7
4,6

16,9
16,4
10,2

Z przytoczonych liczb widać, że wiek dziewiętnasty był o k r e s e m
systematycznego obniżania się częstości małżeństw p o w t ó r n y c h Podstawowym czynnikiem tego procesu był postępujący w tym stu
18 E.

R osset,

Małżeństwo

a

reprodukcja

ludności,

„S tu d ia

Demograf'c’zn

1963, z. 1.

19 K . Sienkiewicz, Potencjał rozrodczy kobiet w małżeństwach powtórnych, ” r
lem y R o d z in y ” 1982. nr 4.
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gpadok umieralności: ubywało dzięki temu wdów i wdowców,
'e n marnym uszczuplały się szeregi potencjalnych kandydatów do
* .^m ego ożenku czy zamążpójścia.
P0' j nną rzucającą się w oczy cechą ówczesnych stosunków szwajcar
ach jest znaczna różnica w poziomie wskaźników dla mężczyzn
•kobiet: z przytoczonych danych można wnosić, że możliwości p o 
l n e g o zamążpójścia kobiety były ograniczone. Niski poziom
•gkaźników dla kobiet mógł też być w jakiejś, może nawet dużej
¡erze wywołany „nadumieralnością” kobiet — zjawiskiem, które
X I X w. jeszcze dawało o sobie znać.
Stan rzeczy w pierwszej połowie X X w.
podczas gdy w X T X w. bohaterami dramatu byli w ogromnej więk
szości wdowcy i wdowy, to w nowym stuleciu wśród osób wstępują
cych w związki małżeńskie pojawia się coraz więcej rozwiedzionych.
Dosyć wcześnie występuje to zjawisko w USA, a wiąże się ono z wcho
dzącym wśród młodzieży amerykańskiej w modę obyczajem krótko
trwałych małżeństw. Oto co na ten temat pisał w 1926 r. Gustav

„Purytanizm każe wciąż jeszcze widzieć w małżeństwie
jedyny dopuszczalny kontakt płci [...] Purytanizm pozostaje zakła
many i obłudny: potępia tzw. stosunki, ale aprobuje małżeństwo
i rozwód, tak iż owe stosunki przybierają przeważnie postać krótko
trwałych małżeństw. Niezliczona liczba m łodych Amerykanów
mężczyzn i kobiet — w wieku między 20 a 25 rokiem życia to już
trzy- i czterokrotnie żonaci i rozwiedzeni” 20.
Podobne zjawisko, acz wyrosłe na innym podłożu, zaobserwowano
w ówczesnym Leningradzie. Znakom ity dem ograf tamtego okresu,
l«‘ningradczyk W . Pajewski pisał w 1930 r.: ,.i)la objaśnienia wysokiej
obecnie liczby zawieranych małżeństw trudno byłoby się powołać
na strukturę nowożeńców według wieku [...] Zasadniczy wpływ na
Poziom współczesnej stopy małżeństw wywiera inna przyczyna —•
*lilrdzo duża częstość małżeństw powtórnych [...] Podczas gdy przed
"°jną «czyste pierwsze małżeństwa» stanowiły przytłaczającą więkz°sć zawieranych małżeństw (ponad 85% ), to obecnie małżeństwa
Kauder:

C yt. za K . Michels, Sittlichkeit in Z iffe r n * K ritik der Moralstatistik, Mo— Lipsk 1928, s. 205.
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tej kategorii stanowią niewiele ponad połowę ogólnej liczbv” 2i
to jednak
dodajm y — zjawisko przejściowe, uwarimjj ■
destrukcyjnym wpływem minionego okresu wojennego.
Dane statystyczne z 1955 r.

Nasilająca się częstość powtórnych. porozw<3dowych małżeństw
siła statystyków różnych krajów do zwrócenia uwagi na to
no»e
w stosunkach europejskich zjawisko. W różnych krajach zaczv
yna się
wyodrębniać tę kategorię małżeństw powtórnych. Pozwoliło to
Wę.
gierskiemu demografowi G. Vukovichowi sporządzić dla kilk
Ur»astJ
krajów Europy zestawienie, określające procentowy udział 0sdB
rozwiedzionych wśród ogółu nowożeńców w 1955 r.22 Oto dane z tewl
źródła:
K raje

Mężczyźni

Austria
Belgia
Bułgaria
Czechosłowacja
Francja
Holandia
Jugosławia
Szwajcaria
Szwecja
W ęgry
W ielka Brytania
(Anglia i Walia)

Kobiety

14.1

10,0

9,6

4,4

9.0

5.1

10.2

7.7

10,1

6.1

7.1

4,3

9.2

5.8

9,4

6.8

11,2

8.7
9.8
5.8

16,3
10,9

Stwierdzamy znaczną rozpiętość interesujących nas wskaźników:
u mężczyzn zamyka się ona w granicach od 7,1 ( Ilolandia) do 16,3
(W ęgry), u kobiet zaś — od 4,3 (Holandia) do 10.0 (Austria). W P0'
Iowie X X w. więc na terenie Europy szczególnie niskim udziałom
rozwiedzionych wśród ogółu nowożeńców wyróżniała się Holandii

21 W . t*ajewski,
1970, s. 347.

W oprosy diemograficzeskoj i vniedicynskoj statistiki.

M

4

27 G. V u kovich , Some Characteristics o f the Hungarian N uptiality, w : Internal*0 1
Population Conference N ew York 1901. t. II , Lon dyn 1963, s. 319— 326.

„cZvtną pozycję kraju o największej częstości małżeństw
7>vjedzionych współzawodniczyły W ęgry i Austria.
,oZpatrzonyeli danych można w yczytać jedną, zdawałoby się
'
prawidłowość: rozwiedzeni mężczyźni znacznie częściej
l«'z‘ 1 . łV ponowne związki małżeńskie niż rozwiedzione kobiety,
rafia jednak nie jest krainą „żelaznych praw ". Jak informuje
23, w Republice Federalnej Niemiec,
W h „haft
a f t und Statistik”
Statistik"23,
procentową przewagę powtórnych mał,
w 195 * ri.- notowano „v,
50-proce
K
j,,,
obecnie - i to już od 1970 r. — wskaźnik
po stronie mężczyzn, obecni«
żenst " A
ałżeństw dla obu płci się wyrównał.
()

tych rm

powtórne małżeństwa w wybranych krajach
Przyjąłem jako zasadę, że przeglądy międzynarodowe, dające jedynie
najogólniejszy obraz nasilenia badanego zjawiska, uzupełniam szerzej
ujętym materiałem inform acyjnym dotyczącym wybranych krajów,
dla danego problemu szczególnie pouczającym . Uczynię obecnie to
samo w odniesieniu clo małżeństw powtórnych.

Powtórne małżeństwa w USA

Stany Zjednoczone wysunęły się po drugiej wojnie światowej na
pierwsze miejsce pod względem częstości rozwodów. Jest więc natu
ralne, by tam właśnie poszukiwać największej częstości małżeństw
powtórnych. Statystyka USA pod tym względem nie sprawia zawodu:
obok najwyższych w skali światowej współczynników rozwodów spo
tykamy tu również rekordowo wysokie wskaźniki małżeństw p o 
wtórnych.
Z głośnej pracy Clifforda Kirkpatricka, analizującego rodzinę
Jako proces i instytucję, czerpiemy następujące informacje o procen
towym udziale małżeństw powtórnych (drugich, trzecich itd.) w ogóln°J liczbie małżeństw zawieranych w USA na przełomie lat czter
dziestych i pięćdziesiątych X X w.24:

"

----[. ?3 sjW irtschaft und Statistic” 1981, z. 12.
P 24 C. K irkpatriek, The Fam ily as Process and

Institułion, N ow y

Joi k

1964,

s* 372-^373.
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Lata

Mężczyźni

Kobiety

1948

13,2

12,5

1950

21,8

22.9

T

jó rne małżeństwa w Z SR R

po"’

^¡■esujące, historycznie ujęte badanie nad częstością małżeństw
0wtórnych w ZSR R , a przedtem w Rosji, wykonał radziecki de

Dla 1956 r. N .B. R yder podaje łączną dla obu pici wartość 24'y j5 i
Należy liczyć się z tym , że i ten niezmiernie wysoki udział małżeńst
powtórnych został w następnych latacli przekroczony.

mograf M. Tole. Dla R osji europejskiej (1807—-1870 i 1896— 1897)

Z poprzednich rozważań wiemy, że apologeci „amerykańskie»
stylu życia” podnoszą, rzec można, masowe powtórne małżeństwa
do godności cnoty narodow ej: w nich — oświadczają — znajduje
wyraz charakterystyczna dla Amerykanów „skłonność do małżeń
stwa” . Zwiodło to tak poważnego badacza, jak Kingsley Davis:
w" jednej ze swych prac podkreśla on „trwałą skłonność Amerykanów
do małżeństwa” 26. B yłby bliższy prawdy, gdyby powiedział, że Ame
rykanie mają wyraźną skłonność do p o w t ó r n e g o małżeństwa

uieranych m ałżeństw:
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Kobiety

1807— 1 8 70

19

16

05
GO

25 N .B . R yd er, Measures of Recent Nuptiality in the Western World, w:
national Population Conference New York 1961, jw.
K . D avis, Statistical Perspective on Marriage and Divorce. G lencoe, III27 P.C. Matthiessen, The Demographic Situation , K open haga 1981.

Mężczyźni

14

8

1926

19

16

1171-1975

15

13

00

Dania interesuje nas jako teren opanowany przez nową formę mał
żeństwa — kohabitację. Jest rzeczą znamienną, że wysokiej klasy
dem ograf duński P.C. Matthiessen, analizując sytuację demograficz
ną swego kraju27, w ogóle pom ija kwestię udziału rozwiedzionych
wśród tych, którzy zawierają nowe legalne związki małżeńskie, wska
zuje natomiast na ich częstość wśród osób zakładających rodziny
typu kohabitacyjnego: 35% rozwiedzionych pomnaża szeregi kohabitantów. Naturalnie, mogą to być osoby, które dlatego właśnie
rozwiodły się, aby móc zawrzeć nowy, tym razem wolny związek
z nową partnerką czy nowym partnerem, ale mogą to także być osoby
porzucone, które nie chcą się już po raz drugi narazić na proces
rozwodowy. W każdym bądź razie mamy tu do czynienia z nowym
zjawiskiem : osoby, które mają poza sobą rozwód, na nowe legalne
małżeństwo już się nie decydują; bądź pozostają na zawsze w stanie
rozwiedzionym, bądź też godzą się na mniej wiążące małżeństwo
kohabitaeyjne. Można tego oczekiwać i w innych krajach preferu
jących wolne związki małżeńskie.

Lata

5

Powtórne małżeństwa w Danii

0raz dla Z S R R (1926 i 1971— 1975) podaje on następujące wartości
roCentowego udziału małżeństw powtórnych w ogólnej liczbie za-

Autor wyjaśnia, że:
— w końcu X I X w. małżeństwa wdów i wdowców były znacznie
mni ‘j rozpowszechnione niż w połowie tego stulecia, a to w wyniku
postępującego spadku umieralności, który rozpoczął się w Rosji
w połowie X I X w .;
— w latach dwudziestych X X w. nastąpił znaczny wzrost p o
wtórnych małżeństw w związku z rozpowszechnieniem rozwodów,
które w przedrewolucyjnej R osji nie odgrywały zauważalnej roli28.
Dalej Tolc informuje, że w 1926 r. na 100 „repetentów ” m atry
monialnych przypadało 50 z grona rozwiedzionych, a na 100 „repetentek” — 43 rozwródki. Mam jednak wątpliwości, czy liczby te nie
oznaczają relacji owych „repetentów” do liczby rozwiedzionych np.
z tego samego roku.
Dla 1976 r. Anatolij Charczew podaje następujące bezwzględne
liczby małżeństw pierwszych i powtórnych w Z S R R (w tys.):
Kobiety

Małżeństwa

Mężczyźni

Pierwsze
Powtórne

2188.3
408,0

2218,0
378,3

2596.3

2596.3

Ogółem

1
8 M. T olc, Niekotoryje obobszczajuszczije charaktieristilci bracznosti, priekraszi dlitielnosti brakay w : Diemograficzeskoje razwitije siernji, red. A. W olk ow ,

‘1
**kw a

1979, ,

46.
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Z liczb tych wynika, że udział repetentów w ynosił: wśród żeruj
cych się mężczyzn 15,7%, a wśród wychodzących za mąż kobiet
14,0% . Istotne znaczenie ma tu poczyniona przez Charczewa
że „wskaźniki te mogą się w istotny sposób różnić w zależności^!
regionu i grupy ludności, ponieważ [...] na liczbę małżeństw pow^-y
nyeh znaczny wpływ ma odsetek rozwodów, charakterystyczny l i
danej konkretnej republiki, dla grupy zawodowej, typu osiedli it ■|
Małżeństwa powtórne częściej występują w wielkich miastach n
dziej
Powtórne małżeństwa na W ęgrzech

Statystyka węgierska często dostarcza pouczających przykładów
a to może wynikać z właściwej naszym węgierskim kolegom umiejęt
ności zwracania uwagi na pewne szczególne cechy badanych zjawisk
demograficznych. Zaakcentowano więc niezwykle dużą częstość
małżeństw powtórnych w stolicy kraju — Budapeszcie. Oto podane
swego czasu przez G. Vukovicha liczby dotyczące udziału małżeństw
powtórnych na Węgrzech i w Budapeszcie (na 100 nowo zawartych
małżeństw):
Lata

Węgry

Budapeszt

1938
1950— 1954
1955— 1959
1959

19,2
23,3
25,0
27,0

20,5
38,5
40,8
49,8

G.
Vukovich nazywa te związki „pałingamicznym i” i zaznacz
że są one na Węgrzech szczególnie liczne30. Cóż dopiero mówić o Bu
dapeszcie, gdzie — jak z przytoczonej statystyki wynika — co drugie
nowo zawarte małżeństwo było związkiem przynajmniej dla jednej
strony pow tórnym .
Taki stan rzeczy należy już na Węgrzech do przeszłości. Ja^
informuje autorka węgierska J. Czernak, małżeństwa powtórne sta
nowią dziś w tym kraju około 20% . Jest to konsekwencja trwająceg0
od 15 lat procesu kurczenia się liczby takich małżeństw: r o z w i e d z e n 1
29 A . Charczew, Brak i siem ja w SS SB , w yd. 2, M osk va 1979, s. ¿04 —
30 G. V u k ovich , Some Characteristics o f the H ungarian Nuptiality, jw ., s. ^ 1
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rzadziej wstępują w ponowne związki małżeńskie31. Część
rezygnuje z małżeństwa w ogóle, część zaś wybiera
l)abita(‘j^ jako bardziej pożądaną formę związku małżeńskie«

(fiir»2
""•edzionyeh

jvalendarz m a łże ń stw p o w tó r n y c h
UówiĄC 0 kalendarzu małżeństw powtórnych, mamy na myśli dwie
słu"ująf'e na nwagę kwestie: po pierwsze
jak duży jest odstęp
¿zieW'Y datę zawarcia nowego małżeństwa od daty rozwiązania porzedniego, i po wtóre — jaki jest wiek nowożeńców wstępujących
w powtórne, porozwodowe związki małżeńskie.
Luka czasowa między kolejnymi małżeństwami
Istnieje dosyć powszechne przekonanie, że osoby rozwiedzione tuż
po uzyskaniu rozwodu zgłaszają w urzędzie stanu cywilnego zamiar
zawarcia nowego związku małżeńskiego. Co więcej, istnieją obser
wacje statystyczne, które zdają się potwierdzać słuszność wyłuszczonego poglądu. Przypom nijm y, że wrocławski antropodemograf
Edmund Piasecki, analizując lokalną statystykę rozwodów, doszedł
do wniosku, że najczęstszym, choć nie ujawnionym motywem p o
dejmowanych przez mężczyzn starań o rozwód jest zamiar poślu
bienia innej kobiety, przy czym chodzi tu przeważnie o legalizację
już istniejącego pozamałżeńskiego współżycia. Nie chcę bynajmniej
kwestionować słuszności tej konstatacji: doświadczenie badawcze
i rzetelność naukowa autora przemawiają za prawidłowością w y
mienionego wniosku. Chcę natomiast się zastanowić nad reprezen
tatywnością obserwacji poczynionej na terenie W rocław ia: czy chodzi
tu o pewną prawidłowość mającą szerszy zasięg? Co do tego mogą
S1? nasunąć wątpliwości. Na podstawie danych statystyki radzieckiej
Jurij Korolow stwierdza, że „w praktyce bynajmniej nie wszyscy
małżonkowie rozwodzą się po to, by niezwłocznie wstąpić w nowy
związek małżeński” . W charakterze argumentu uzasadniającego tę
t®2? przytacza fakt, że znacznemu wzrostowi liczby rozwodów, jaki
^ a ł miejsce w Z S R R w łatach 1966— 1968, nie towarzyszył równie
duży wzrost liczby powtórnych małżeństw [s. 185].
31 J. Czernak, Development of First Marriages o f Birth Cohorts after World War JJ.
’’Demogriifia” 1982, nr 4.
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W tej sytuacji duże znaczenie miałyby dane statystyczne 0J
żujące lukę czasową między rozwiązaniem starego małżeństwa
warciem nowego.
W e Francji — jak informuje Louis Roussel — powtórne maj- .1
stwa są zawierane, średnio biorąc, po upływie dwóch i pół roku'0' 1
daty rozwodu, w innych krajach — przeważnie po trzech — czter ^S
latach. A jak jest w Polsce? Niestety, pod tym względem nasze ł
zeznanie jest — jak dotąd — nader ograniczone. Konrad SienkiewjJj
zaznacza, że w Polsce nie gromadzi się informacji, które by pozwoljjJ
ustalić, w jakim czasie po rozwodzie dochodzą do skutku powt<jjj
małżeństwa. B yłoby oczywiście pożądane, by ta luka została n j
prawiona.
Z kalendarza małżeństw porozwodowych wynikałoby, że między
rozwodem a ponownym małżeństwem istnieje z reguły kilkuletni
interwał. Nie przekreśla to tezy o przemożnej roli zawiązanego kon
taktu pozamałżeńskiego jako właściwego inspiratora starań o rozwód
ale też jej nie potwierdza. Rzecz zasługiwałaby na dalsze badania.
W iek repetentów małżeńskich
Tym razem posłużym y się danymi statystycznym i z własnego kraju,
które charakteryzują stan rzeczy, jak dotąd nie opanowany przez
szerzącą się w świecie współczesnym modę kohabitacji.
Oto dane polskie z lat 1973, 1980 i 1982, określające wiek roz
wiedzionych w chwili zawierania powtórnego małżeństwa:
W iek

Poniżej
20 lat
20— 24 lata
25— 29 lat
30— 34 lata
35— 39 lat
40— 49 lat
50— 59 lat
60 lat
i więcej
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1973

Mężczyźni
1980

1982

1973

Kobiety
1980

1982

43
2022
3619
2816
2289
2852
841

25
1792
4626
3793
1859
2872
1177

17
1869
5046
5016
2605
3641
1389

329

385

352

2
722
3723
3954
3663
5497
1918

555
4151
5109
2862
4695
2493

3
618
4720
6609
3916
5074
2811

1293

966

1009

2

Uprzywilejowanym wiekiem dla powtórnego, porozwodowego
* «eństwa są tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet lata 25— 29 i 30— 34,
,uil je(j nak różnicą, że u mężczyzn szczyt takich małżeństw przypada
* ^ ftip ę wieku 30— 34 łata, u kobiet zaś na grupę 25— 29 lat. Wraz
„erQinięciem wspomnianego szczytu częstość małżeństw powtór* jj gtaje się coraz mniejsza, a po 60 roku życia zaczyna dogasać.
jeśli w małżeństwach pierwszych różnica wieku małżonków jest
-kle nieduża (mówi się nawet o tendencji do zrównania się wieku
owożeńców). to w małżeństwach powtórnych jest na odwrót : now o
żeńców dzieli często znaczna różnica wieku — rozwiedzione kobiety
chętnie wychodzą za starszych panów, a rozwiedzeni mężczyźni w y
bierają sobie żonę z grona dużo młodszych od siebie kobiet.
Demografowie przywiązują wagę do sprawy wieku kobiet wstę
pujących w ponowne związki małżeńskie: -chodzi o rzecz niedrobną,
mianowicie o związane z wiekiem mniejsze łub większe prawdopodo
bieństwo ich aktywnego uczestnictwa w procesie reprodukcji lud
ności.
Na podstawie dokonanej analizy danych statystycznych z terenu
Polski Konrad Sienkiewicz doszedł do wniosku, że „pow tórne mał
żeństwa nie ograniczają dzietności kobiet, mogą ją nawet zwiększyć” .
Zdaniem autora, „aktyw nego udziału w reprodukcji można oczekiwać
od kobiet, które wstępują w powtórne związki małżeńskie z kawale
rami (tycli kobiet jest najwięcej w najmłodszym wieku rozrodczym),
natomiast nikły efekt prokreacyjny mogą dać małżeństwa zawarte
z wdowcami...” 32.
Poruszony problem zasługiwałby na dalsze badania.
Kwestią tą zajął się ostatnio na łamach budapeszteńskiej „D e 
mografii” cytow any już przez nas K . Ferenc. Tak jak i K . Sienkiewicz,
wskazuje on. że na Węgrzech liczne są przypadki pozwalające mówić
0 z y s k u reprodukcji ludności, jaki dają powtórne małżeństwa:
kobiety, które w poprzednich, według ich oceny niestabilnych związ
kach nie decydowały się na powiększenie rodziny, w nowym małżeń
stwie wypełniają tę lukę z nawiązką33.
Na definitywną ocenę trafności tej tezy jest jeszcze za wcześnie —
ri’t: pozwala na nią zbyt szczupły dotąd materiał dowodowy. Sam
32 K . Sienkiewicz, Potencjał rozrodczy..., jw .
33 K . Ferenc, Stability o f MarHages... , jw.
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problem jednak ma istotne znaczenie, i to tym większe, że
Jest
więcej rozwodów i w konsekwencji coraz więcej pow tórnych' ^
żeństw.

4 . Problem ponownego zamążpójśeia
rozwiedzionych kobiet
Zwróciliśmy uwagę na odmienną sytuację rozwiedzionych kobi
które rzadziej wstępują w ponowne związki małżeńskie niż rozwi ’
dzeni mężczyźni, i wyraziliśmy w związku z tym przypuszczeni
że dramat życiowy, jakim jest rozwód, silniej godzi w kobiety n^J
w mężczyzn. Może właśnie dlatego w rozważaniach nad powtórnym1
małżeństwami zawieranymi pi-zez osoby rozwiedzione szczególnie
dużo uwagi poświęca się kobietom.
Kobiety rozwiedzione — ponownie na ślubnym kobiercu
W raporcie z przeprowadzonych na terenie Europy badań nad wpły.;
wem prawa na stosunki demograficzne współredaktor tego raportu,
angielski dem ograf Maurice Kirk zaprezentował i poddał analizie
dane z lat 1966— 1967, określające udział kobiet rozwiedzionych
wśród ogółu kobiet, które w tym okresie stanęły na ślubnym ko
biercu34. Dane te pochodzą z 19 krajów europejskich i przedstawiają
się następująco:
Austria ...........................
Belgia ................ ..........
Bułgaria .........................
C zechosłow acja...............
D a n ia ......................... ..
F in lan d ia.........................
Francja ...........................
Grecja .............. ..
H o la n d ia .........................
Jugosławia ...................

9,
9,8
5,3
8,8
9,2
8,
8,8
5,2
5,6
2,3
3.2
3,2
7.6

Norwegia ...............
N B D .......................
P o ls k a .....................
R F N ...........................
Rumunia .................
Szwajcaria ...............
S z w e cja .....................
W ę g r y .......................
Wielka Brytania . . .

1.9
¡4.2
3.5
8,6
9,0
6,4
7,7
13,7
6,o

34 M. K irk, Law and M arriage in Europe, w : Law and Fertility in Europe, D oll'alIJ
J975, s. 19.
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Kim przystąpimy do analizy powyższych wskaźników, wypada
Ir. -a uwagę na. niekompletność przytoczonego materiału statysBrakuje w nim informacji dotyczących Albanii, Islandii
.-„¿ku Radzieckiego, kraje te bowiem nie uczestniczyły w badaktórego pochodzą przytoczone dane. Nie ma tu również Hiszniu z
Irlandii, Portugalii i W łoch — są to kraje katolickie, w których
^ . 0 w tym czasie nie dopuszczało rozwodów, a tym samym odpa
dały małżeństwa po rozwodzie.
Udział procentowy rozwódek wśród kobiet biorących ślub jest
różny; °d bardzo małego do bardzo dużego. Na szczególną uwagę
j.ŁlSłu«ują w tych warunkach wielkości skrajne, a więc najniższe
i

najwyższe.
M inim a

Grecja

...................

Holandia
Polska ...........................
N o rw e g ia .......................

M aksim a

2,3
3,2
3,5
4,9

N R D ..........................
W ę g r y ........................
Austria ......................
Czechosłowacja . . . .
Rumunia .................

14,2
13,7
9,8
9,2
9,0

Na jednym biegunie znajduje się Grecja z bardzo niskim udziałem
ponownych małżeństw rozwódek, na przeciwległym — Niemiecka
Republika Demokratyczna z udziałem bardzo wysokim. Ten drugi
odsetek jest sześciokrotnie większy od najniższego.
Zwraca uwagę fakt, że z pięciu krajów figurujących na liście
maksimów cztery to kraje socjalistyczne. Ale Polska, będąca również
krajem socjalistycznym, znajduje się na liście minimów, co oczywiście
ma swoją wymowę. Z konfrontacji analizowanych danych z danymi
c rozwodach nietrudno wywnioskować, że udział rozwódek jest naj
miększy tam, gdzie rozw ody są szczególnie liczne.
i W stosunku do ] 1 krajów, dla których przytoczyliśm y p o
przednio dane z 1955 r., możemy ustalić kierunek zmian, jakie nastąpity w ciągu następnych jedenastu— dwunastu lat:
— w większości krajów (7 na ogólną liczbę 11) nastąpiły mini
malne zmiany (in plus lub in minus);
w czterech krajach nastąpił liczący się wzrost udziału rozwók wśród ogółu kobiet stających na ślubnym kobiercu : w Czecho6°Wacji i Jugosławii — o niecałe 2 punkty oraz w Bułgarii i na W ę^ e c h — blisko 4 punkty.

Ewolucja udziału rozwódek wśród ogółu wychodzących za
kobiet w świecie zachodnim
Dla świata zachodniego odpowiednie dane zebrał francuski cletn
Louis Roussel. W zasięgu jego obserwacji znalazło się 8 krajów ' 11
pejskich i 2 pozaeuropejskie (USA i Kanada). Oto jak się pi7,e(j
wiała w tych krajach dynamika interesujących nas wskaźtiiuL
w okresie 1958— 1978 (liczba rozwódek na 100 kobiet biorą.
ślub)35:
K raje

Belgia
Dania
Francja
Holandia
Kanada
RFN
Szwajcaria
Szwecja
USA
Wielka Brytania
(Anglia i Walia)

1958

1965

1978

4,8
11,2
6J
4,1
3,4
6,2
6,7
9,4
6,0

5,5
15,4
5,6
5,4
4,3
10,8
7,1
7,9
10,8

8,7
21,7
8,8
8>7
12,6
17,0
9,5
19,2
15,7

5,2

6,4

18.0

Obraz zmian jest tym razem jednoznaczny: we wszystkich dzie
sięciu krajach zachodnich obserwujemy duży wzrost udziału rozwódek
w ogólnej liczbie kobiet wychodzących za mąż. Zwróćm y uwagę
na fakt, że w 1958 r. z tych dziesięciu krajów tylko jeden wskazywał
udział kobiet rozwiedzionych przekraczający 10% . W 1965 r. jest
już więcej krajów o tak wysokim udziale kobiet słuchających marsza
weselnego nie po raz pierwszy (Dania, R F N i USA). W 1978 r. dzie
sięcioprocentowy udział rozwódek w ogólnej liczbie kobiet wstępują
cych w danym roku w związki małżeńskie jest przekroczony, i " j
znacznie, już w większości krajów będących przedmiotem na*®6!
analizy (Dania, Szwecja. Anglia z Walią, R FN , USA, Kanad»)jem y też konsekwentny wzrost wielkości maksymalny^’

35 L. Roussel, Le reniciriage des divorcés, jw\, s. 786.

>76

j9“ S ........................ ~
maksimów jest nieodmiennie Dania. O kraju tym
a p o w i e d z i e ć , że staje się swego rodzaju laboratorium demogra^
to właśnie tu tworzą się nowe, a nie najlepsze formy
^ j j g a c j i stosunków małżeńskich. Inne kraje ochoczo za nią p o
jlis k ie in
gjeu

dążająJaki proeeIlt rozwiedzionych kobiet
#vchod*i ponownie za m ąż?
mieliśmy do czynienia z danymi obrazującym i udział
kobiet rozwiedzionych w ogólnej liczbie kobiet stających
na ślubnym kobiercu. Teraz zajmiemy się wskaźnikami o nierównie
większej wym ow ie: będą to dane określające odsetek rozwiedzionych
kobiet wychodzących powtórnie za mąż.
Nader cenny materiał statystyczny z tego zakresu przedstawił
Maurice Kirk w znanym nam już raporcie o przejawach zależności
zjawisk i procesów dem ograficznych od istniejącej w danym kraju
legislacji. W 1966 lub 1967 r. na terenie objętych badaniem krajów
europejskich stosunek liczby małżeństw powtórnych, zawartych
przez kobiety rozwiedzione, do przeciętnej rocznej liczby rozwodów
z ostatnich pięciu lat wynosił:
D otychczas

procentow y

S zw ajcaria...........
F in lan d ia.............
Szwecja ...............
Polska .................
D a n ia ...................
N orw eg ia .............
Francja .............
Jugosławia
H o la n d ia .............

........
........
........
........
.........
........
........
.........
........

36,5
40.3
44.4
44,7
55,9
57,2
58,2
59.2
59.7

Czechosłowacja
.
N R D .........................
Austria ..................... .
Belaia ....................... .
Rumunia ................. .
W ę g r y ....................... .
Wielka Brytania . . . .
Bułgaria ................... .
R F N ......................... .

59,9
65,5
65,8
65,9
67,3
68,7
73,2
75,6
83.1

świetle powyższych danych stosunkowo nieduże jest prawdo
podobieństwo powtórnego zamążpójścia dla rozwiedzionych Szwaj
carek, Finek, Szwedek, a także Polek, szczególnie natomiast duże
W

dla Niemek z R FN , Bułgarek, Angielek. Węgierek i Rutnut,,^
przynaj mniej rzecz wyglądała w p o ło w i1 iat sześćdziesiąty c h .' H
Pewną orientację co do prawdopodobieństwa powtórnego 2a 1
pójścia da nam podział krajów na dwie g -upy, z których jedaa
muje kraje o odsetku niższym od 50, druga zaś kraje o odsetku
kraczającym 50. Do pierwszej grupy należą: Finlandia,
Szwajcaria i Szwecja — ogółem 4 kraje. Grupę drugą zasilają; Austr-1
Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Francja, Holandia j j
sławia, N R D , Norwegia, R FN , Rumunia, W ęgry i Wielka Rryta^
— ogółem 14 krajów. Górują więc, i to zdecydowanie, kraje, w któj
rych większość rozwiedzionych kobiet wychodzi ponownie za
Nie zapominajmy jednak, iż jest to obraz tylko z jednego, i ^
już dziś ra?zej odległego roku.
Była to analiza danych zeb unych przez M. Kirka. Uzupełnimy
ją informacjami dotyczącym i częstości porozwodoW ych małżeństw
w ZSR R .
Zetknęliśmy się już poprzednio z odpowiednimi danymi przyto
czonymi przez N. Sołowjowa. W świetle tych danych, w 1966 r. na
100 małżeństw rozwiedzionych przypadało małżeństw powtórnych:
wśród mężczyzn — 55. wśród kobiet —- 48.
Podobną informację w odniesieniu do Ukraińskiej SLIR podaje
L. Czujko: według jej relacji, na Ukrainie więcej niż połowa rozwie
dzionych i owdowiałych mężczyzn staje ponownie na ślubnym ko
biercu, natomiast spośród kobiet tej kategorii — mniej niż połowa36.
Odnotujm y wreszcie uwagę Jurija Koroiowa, że w Z S R R obraz
małżeństw powtórnych systematycznie się zmienia, i to — jak się
wyraża autor — w gorszym kierunku. Ma on na myśli coraz liczniejsze
zastępy osób rezygnujących z ponownego małżeństwa: już mniej
niż połowa rozwiedzionych decyduje się na powtórne małżeństwo
[s. 1831.
Ewolucja prawdopodobieństwa powtórnego zamą.żpójścia
Naszą wiedzę o prawdopodobieństwie wstąpienia rozwiedzionych
kobiet w ponowne związki małżeńskie znacznie wzbogacił Louis Roussel swym cennym esejem na temat zamążpójścia rozwódek. W eseju
36 L. Czujko, Braki i razwody, M oskwa 1975, s. 17?.
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gpajdujemy następujące wskaźniki ponownego zamążpójścia
ty01 , «r 10 krajach zachodnich (na 100 kobiet rozwiedzionych):
„obi®*
1960
19G5
1970
1975
1978
Kraje
64
73
65
62
54
Belgia
62
57
58
52
47
panią
62
56
53
53
50
praneja
71
64
57
43
40
jlolandia
83
87
64
80
kanada
72
79
71
61
61
RFN
63
62
58
44
Szwajcaria
40
40
55
54
38
35
Szwecja
46
49
45
USA
Wielka Brytania
72
81
71
61 .
61
(Anglia i Walia)
Nie mam podstaw, by kwestionować dokładność przytoczonych
danych — dopuszczam zatem możliwość, że jeszcze w latach sześć
dziesiątych naszego w e k u 70, 80 czy nawet 90 procent ogóiu rozwódek
wychodziło powtórnie za mąż. Mam jednak duże wątpliwości, czy
w liczbach tych znajduje odzwierciedlenie faktyczna sytuacja p o 
rzuconych kobiet. Niedawne to czasy, kiedy rozw ód był czymś źle
widzianym i kiedy do formalnego rozwiązania już martwego małżeń
stwa uciekano się dopiero wówczas, kiedy to było konieczne dla wstą
pienia w ponow ny związek małżeński. W takich warunkach możliwy
był tak wysoki udział przypadków ponownego zamążpójścia roz
wódek.
W omawianym zestawieniu uderza jeszcze inna rzecz: lata sie
demdziesiąte przyniosły znaczny spadek częstości ponownego zamąż
pójścia rozwiedzionych kobiet, i to we wszystkich objętych tym
zestawieniem krajach zachodnich. Zwróćm y uwagę na fakt, że podczas
gdy w 196 O r. powszechne było zjawisko ponownego zamążpójścia
w i ę k s z o ś c i rozwiedzionych kobiet, to w 1978 r. podobną szansę
miały rozwódki już tylko w połowie krajów objętych analizą. N ow 
y m i danymi z tego zakresu nie dysponuję, jestem jednak przeko
r n y , że prawdopodobieństwo ponownego zamążpójścia jeszcze się
®pniejszyło.
i Czemu przypisać to nowe zjawisko? Z różnych wchodzących
w rachubę czynników sprawczych wyeksponowałbym następujące:
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— masowość formalnie przeprowadzanych rozwodów;
— częste fakty rezygnacji rozwiedzionych kobiet z pono\y
zamążpójścia;
— podobne, choć nie tak częste, zjawisko po stronie rozwiej •
nych mężczyzn, którzy itto łempore chętnie się wiązali z rozwódkultl-i
— wypieranie legalnych małżeństw przez kohabitację (p0 2j ’
doświadczeniach w małżeństwie legalnym może ona bardziej 0(W
wiadać osobom mającym za sobą dramat rozwodu);
— zaobserwowane w wielu krajach dążenie rozwiedzionych sta
szych panów do poślubiania dużo od siebie młodszych kobiet, j i
stanu wolnego.
W swej pracy z 1964 r. William J. Goode informował37, że spośród
Amerykanek w wieku od 20 do 40 lat przytłaczająca większość (8o
do 90% ) w ychodzi ponownie za mąż. Inform acja ta pokutuje do dziś
w apologetycznej literaturze przedmiotu. My jednak musimy w zgodzie
z prawdą stwierdzić, że ,,minęły piękne dni Aranjuezu” .
Problem remariażu kobiet obarczonych dziećmi
W literaturze demograficznej spotykam y się z twierdzeniem, że roz
wódka z dzieckiem, a tym bardziej z dziećmi, ma mniejszą szansę
ponownego zamążpójścia38. Jest tak jednak nie wszędzie. Louis
Roussel, który bliżej zainteresował się tym zagadnieniem, daje od
mienny obraz sprawy. W edług niego, posiadanie jednego lub dwojga
dzieci nie zmniejsza szansy ponownego zamążpójścia rozwiedzionej
kobiety. Dopiero mając troje dzieci staje rozwódka wobec zmniej
szonej szansy remariażu. Tak przynajmniej dzieje się w USA, w Wiel
kiej Brytanii (Anglia) i we Francji (danymi z innych krajów Roussel
nie dysponował)39.
Chcę poruszyć jeszcze inną kwestię.
L. Czujko mówi o mniejszej s z a n s i e zamążpójścia rozwiedzio
nej kobiety, zwłaszcza kobiety z dzieckiem— w porównaniu z rozwie
dzionym mężczyzną. Teza ta wymagałaby udowodnienia. W żadnym

37 W . J . G oode, The Fam ily, E n glew ood Cliffs 1964, s. 94.
38 Opinię tak$ w yraża np. ukraińska badaczka problem u m ałżeństw i
L . Czujko (Braki i razwody, jw ., s. 172).
39 L . Roussel, Le remariage..., jw .
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jest dowodem to. że mniej kobiet wstępuje w powtórny
jnałżeński. O mniejszej czy większej szansie ponownego
. ¿iścia można by mówić jedynie w odniesieniu do kobiet
y Cjj ponownie związać się węzłem małżeńskim. Nie wszystkie
pr;1® , Rozwiedzione kobiety na to się decydują. „K obieta — pisze
¡ K o r o l ó w — jest z reguły bardziej oględna, gdy chodzi o wybór
lamera do drugiego małżeństwa ; nie chce powtarzać popełnionego
Pf". » poszedłbym dalej, niż to czyni zacytowany autor: jestem
efconany, że pewien, może nawet spor;7 odsetek rozwiedzionych
P i,jet w ogóle rezygnuje z powtórnego m ałżeństwa; wystarczą im
je doświadczenia z nieudanego pierwszego związku. T o nie mniejsza
zansa” zamążpójścia, lecz w wielu przypadkach własna, nieprzy
muszona wola kobiet decyduje o tym , że nie wychodzą powtórnie
,nąż. Ma to zresztą na uwadze Korolow, zaznaczając w toku dal
szych rozważań, że „w ponowne związki małżeńskie nie wstępuje
kreślona kategoria mężczyzn i kobiet — osoby, które nie znalazły
partnera, oraz te, które wolą samotne, samodzielne życie” [s. 182—183]. Autor wyjaśnia, że w ybór kobiet pada na życie wolne od prowa
dzenia gospodarstwa dom owego i od troszczenia się o męża. Są po
temu — według tego autora — i socjalne przy czy n y : kobieta zaczyna
świadomie i efektywnie protestować przeciw podwójnemu obciążeniu
— w pracy zawodowej i w dom u. W szystko to ma niewiele wspólnego
z większą czy mniejszą „szansą” powtórnego zamążpójścia. P rzypo
mnijmy informację Korolowa, że w ostatnich latach wzrasta w ZSR R
udział rozwiedzionych mężczyzn, którzy rezygnują z powtórnego
małżeństwa, i że motywem tej decyzji jest dążenie do uwolnienia
się od obowiązków rodzinnych i od związanej z tym odpowiedzial
ności. I w tym przypadku nie można mówić o takiej czy innej „szan
sie” ponownego małżeństwa.
■e

5* Powtórne małżeństwa w P o lsce
Niezależnie od prawidłowości ogólnych, tzn. występujących powszech
ne, zjawisko małżeństw powtórnych kształtuje się w każdym kraju
w jemu tylko właściwy sposób. W ypada nam nieco bliżej zająć się
*8 sprawą w odniesieniu do własnego kraju.

Liczebność pierwszych i powtórnych małżeństw w Polsce
Dzieląc nowo zawarte małżeństwa w Polsce na pierwsze
otrzym ujem y dla lat 1960-—1982 następującą ich strukl
Lata

1960
1965
1971
1975
1980
1981
1982

W tysiącach
pierwsze
powtórne

215,1
171,0
255.6
289.6
268,8
282.6
271,5

!zepro^tach
pierwsz

28,4
28,8
36,0
41,3
38,6
44,1
44,3

W yjaśnijm y przede wszystkim, że do kategorii pierwszych zalicza]
się w naszej statystyce te małżeństwa, które są pierwsze dla obu
stron. Grupa druga obejm uje małżeństwa, w których jedna ze stron
lub obydwie b yły już uprzednio w stanie małżeńskim (osoby rozwiedzione lub owdowiałe).
Pouczające będzie porównanie wskaźników polskich z analogicz
nymi wskaźnikami krajów o szczególnie wysokiej częstości małżeństw
powtórnych. Z dawniejszych badań G. Vukovicha wiemy, że krajami
takimi są W ęgry i Austria. Otóż na Węgrzech — według nowszych
danych — udział małżeństw powtórnych w ogólnej liczbie nowo
zawieranych małżeństw wynosi około 20% , w Austrii w świetle da
nych z 1975 r. 22,7% . Częstość małżeństw powtórnych w Polsce
nigdy dotąd nie osiągała takich rozmiarów: w latach siedemdzie
siątych wynosiła ona od 12,1 do 12,5%.
W ostatnich latach nastąpił w Polsce znaczny wzrost liczby mał
żeństw pow tórnych: podczas gdy w pierwszej połowie lat sześćdzie
siątych nie sięgały one 30 tys. rocznie, to w latach 1981 i 1982 prze
kraczały 44 tys. Procentowy udział małżeństw powtórnych w ogólnej
liczbie nowo zawieranych małżeństw wzrósł ostatnio do 14%.
Różne typy kojarzenia się par małżeńskich
Bliższy wgląd w sprawę formowania się małżeństw pierwszych i pow
tórnych daje ich podział według poprzedniego stanu cywilnego
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<S£ne*ys-);

_ _ V

' ów- Przytoczę tu odpowiednie dane z ostatnich lat (liczby

|,£“

K W er z panną ----g aWaler z wdową . . . .

1980

1981

268,8

;

2,2

1982

282,6

271,5

2.4

2,6

8,2

9,3

£ awaler
rozwiedzioną..............

7,4

Wdowiec z p a n n ą
Wdowiec z wdową . . .
Wdowiec

2.2

j, rozw iedzioną..............

2,2

2,0

3,9

4,0

1,6

1,6

1,7

11,2

11,6

13,2

2,0

2,2

2,4

7,6

7,9

9,2

4,3

Rozwiedziony
z p an n ą .........................
Rozwiedziony
z w d o w ą ..........................
Rozwiedziony
z rozw iedzioną ..............

Zatrzymując się na kategorii osób rozwiedzionych, stwierdzamy
w odniesieniu do wszystkich jej układów (kawaler z rozwiedzioną,
wdowiec z rozwiedzioną, rozwiedziony z rozwiedzioną) wyraźną
tendencję zwyżkową. Na podstawie przytoczonych szczegółowych
danych określę obecnie ogólną liczebność małżeństw, w których przy
najmniej jedna ze stron występowała w rołi nowożeńca nie po raz
pierwszy. Oto wyniki takiego rachunku:
!'

M ężczyźni
w tya.
w %

K obiety
w tys.

w %

1967

13,8

5,8

10,2

4,3

1970

17,9

6,4

12,3

4,5

1980

20,8

6,8

16,6

5,4

1981

21,7

6,8

17,7

5,5

1982

24,8

7,8

20,2

6,4

Nasuwają się tu dwie uwagi:
i — charakterystyczna dla małżeństw powtórnych prawidłowość,
określająca wpływ płci na ich częstość, przejawia się i u nas: w p o
nowne związki małżeńskie częściej wstępują rozwiedzeni mężczyźni
«iż rozwiedzione kobiety;
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— daje się zauważyć i poprzednio już odnotowana prawidło^że w miarę wzrostu liczby rozwodów zwiększa się również liczeb ° i
małżeństw powtórnych, zawieranych przez osoby rozwiedzione
Obliczmy z kolei częstość zawieranych małżeństw, w którv
przynajmniej jedna ze stron była osobą rozwiedzioną. Było tak- !'
małżeństw: 1980 r. — 29.8 tys., 1981 r. — 31,5 tys., 1982 r .
gg
tys. W stosunku do ogólnej liczby zawartych w tych latach małżeńst'
oznaczało t o : 9,7% — 9,8% — 11,3%. Z liczb tych wynika, że ostatnj0
w Polsce co dziesiąte lub co dziewiąte małżeństwo jest zawieran
przez osobę lub osoby mające już za sobą krótszą lub dłuższą przesz
łość małżeńską.
Na jedną rzecz przy okazji zwrócę uwagę: istnieje wyraźna kolizja między przyjętym u nas, uroczystym charakterem ślubu a póź
niejszą kruchością wielu spośród tych uroczyście zawartych związ
ków40.
Prawdopodobieństwo powtórnego małżeństwa
osób rozwiedzionych
Z badań M. Kirka wiemy, że w Polsce w 1966 r. na 100 rozwodzących
się kobiet przypadało 44,7 rozwiedzionych wstępujących w ponowne
związki małżeńskie. Moje własne obliczenia dla lat 1967 i 1970 dały
następujące wyniki (liczba małżeństw powtórnych na 100 rozwie
dzionych) :
Lata

M ężczyźni

K obiety

1967
1970

50,9
50,2

37,6
35,6

Zastanawia fakt znacznej rozbieżności między danymi dla ko
biet w rachunku Kirka i moim. Kładę ją na karb różnych metod
obydwu rachunków. Zestawiając liczbę małżeństw powtórnych
z 1966 r. z przeciętną roczną liczbą rozwodów z poprzedniego pięcio
lecia, musiał Kirk otrzymać wyolbrzymioną relację powtórnych
małżeństw.

40 Nie bez ra cji zniesiono w Szwecji uroczystą form ę ślubu. W. w arunkach 1118
sow ych rozw odów ten skądinąd piękn y zw yczaj traci sw oją rację b ytu .
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,y rzeczywistości, gdy chodzi o widoki zainążpójścia, lata 1966—
70 11ie by?v c^a k°biet w ogóle, a dla rozwiedzionych w szczegól* 4ci korzystne. Wynikało to ze zdeformowanego podówczas układu
H T y jj-ó w na — jak to przyjęto określać.— rynkn m atrym onialnym :
? ,j0 stosunkowo dużo młodych kobiet z pierwszych lat powojennego
jjju urodzeń, ale mało mężczyzn, bo ci. o kilka łat starsi od kandy
datek d ° zamążpójścia, rekrutowali się z chudych” pod względem
r o z r o d c z o ś c i lat wojennych.
Ostatnie łata przyniosły bardziej normalny układ wskaźników
Ha mężczyzn i kobiet. Na każdą setkę orzeczonych w danym roku
rozwo dów przypadało nowożeńców z grona rozwiedzionych mężczyzn
i kobiet :
Z'itn

Mężczyźni

Kobiety

1980

52,5
53,9
53,1

41,7
44,0
43,2

1981
1982

Na ten stan rzeczy składa się bez wątpienia szereg różnych
czynników, z których jedne wpływają na podwyższenie, inne —
przeciwnie — na obniżenie wspomnianych wskaźników. Do pierwszych
zaliczyłbym postępującą w naszym kraju urbanizację (zyskuje na
sile czynnik' przejawiający się w zwiększonej częstości powtórnych
małżeństw), do drugich — wzrastające ostatnio u osób rozwiedzionych
zniechęcenie do powtarzania raz nieudanego — tak to nazwijmy —
eksperymentu małżeńskiego. Zmienny natomiast wpływ przypisał
bym rotacji roczników „n iżu ” i „w y żu ” demograficznego, co w na
szych warunkach może mieć większe znaczenie.
Małżeństwa powtórne w miastach i na wsi
Jak wiadomo, rozw ody są w Polsce fenomenem par excellence miejskim.
Wobec tego i małżeństw porozw odow ych jest u nas nierównie więcej
miastach niż na wsi. W 1981 r. na ogólną liczbę 2i 700 małżeństw
Za'vartych przez rozwiedzionych mężczyzn złożyło się 18 434 w mias*ach i tylko 3266 na wsi. Podobnie jest w odniesieniu do kobiet:
ogólnej liczby 17 697 małżeństw zawartych przez rozwódki przy
padało na miasta — 14 884. na wieś — 2813.
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Odpowiednio znaczne są różnice w rachunku procent
W 1981 r. po stronie mężczyzn udział małżeństw porozwo, 1
wynosił: w miastach — 9,4% , na wsi — 2,6% , a po stronie i
7,6 i 2,2% .

J

Najwięcej małżeństw powtórnych spotyka się w wielkich miast,
W 1970 r. w pięciu największych miastach polskich udział proco i
małżeństw powtórnych w ogólnej liczbie nowo zawartych małż, • J
w ynosił:
Miasta

-

Warszawa
Łódź
Kraków
Wrocław
Poznań

M ężczyźni

K obiety

25,7
21,1
17,5
14,8
15,2

17,2
14,8
11,7
9,0
9,0

Zestawieniem tym objęte są wszelkie małżeństwa powtórne
a więc obok małżeństw porozwodowych również małżeństwa wdów
i wdowców. Jest jednak jasne, że wygórowany poziom przytoczonych
wskaźników jest w przytłaczającym stopniu dziełem rozwodów.
Przeciętny wiek zawierających powtórne małżeństwo
W edług danych GUS przeciętny wiek nowożeńców z grona osób roz
wiedzionych wynosił41:
Lata

1931— 1932
1950— 1951
195S— 1959

'

M ężczyźni

K obiety

38,2
39,9
36,3

32,7
32,8
30.9

Zasługuje na uwagę, że przeciętny wiek mężczyzn w momeacie
zakładania nowej rodziny na ogół pokrywa się z ich wiekiem w mo
mencie rozwodu, z czego wynikałoby, że rozwiedzeni mężczyźni
bezpośrednio po rozwodzie wstępują w nowe związki małżeńskieInaczej sprawa przedstawia się u kobiet : przeciętny wiek w raomencie powtórnego zamążpójścia jest o dwa-—trzy lata niższy od
przeciętnego wieku w momencie rozwodu. Nieomylny to znak, że roz4-1 Małżeństwa w Polsce to latach 19-jO— J9 ó 9, GUS, W arszaw a 1962.
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1
1
j

I
j

łodsze wiekiem szybciej wychodzą ponownie za mąż. Starsze

w0lno sądzić — w niemałej liczbie rezygnują w ogóle z po-

^

> J etQ małżeństwa. Jeszcze to jeden wdzięczny temat dla socjolon°" ,,)(}zuiy i współpracujących z nimi demografów.

¿0"' li
Czv p o w tó rn e małżeństwa są trwalsze
od pierwszych ?
już się dzieje w demografii, że co krok, to kontrowersja. K ontroe^yjny jest również problem, którym mamy się teraz zająć: według
ednych autorów powtórne małżeństwa są na ogół bardziej harmo
nijne i trwalsze, według innych — rzecz się ma wręcz odwrotnie.
Oddajmy glos jednym i drugim.
Opinia pozytywna
Tezę o większej trwałości małżeństw powtórnych podziela wielu
autorów.
.Jurij K orolow oświadcza, że „pow tórne małżeństwa są w porów
naniu z pierwszymi w większości bardziej trwale i stabilne” . Jako
przyczynę wymienia autor przede wszystkim to, że małżonkowie
nabyli już doświadczenia życia rodzinnego i otrzymali dostatecznie
dotkliwą lekcję przy rozwodzie. W drugim małżeństwie — wywodzi
autor — stają się oni bardziej tolerancyjni w obec siebie, unikają
niepotrzebnych konfliktów i sporów, ich stosunki są bardziej stabilne.
Mało kto chciałby się znaleźć po raz trzeci na ślubnym kobiercu
(jest takich małżeństw w Z S R R do 20 tys. rocznie). Toteż — kon
kluduje K orolow — przy wyborze partnera do drugiego małżeństwa
°bie strony działają bardziej oględnie, nie spieszą się i dokładniej
kontrolują swoje uczucia i zamierzenia; również wzajemne uczucia
jednej i drugiej strony przy wstępowaniu w pow tórny związek stają
Sl? nieco rozsądniejsze i bardziej umiarkowane [s. 183— 184].
Zdaniem niektórych autorów fakt, że w wielu przypadkach drugie
Małżeństwo jest lepsze od poprzedniego, ma oczywiście swoje znaCZenie, z czego jednak nie wynika, by należało uznać pełną swobodę
r°2\viązywania pierwszych małżeństw. W Anglii — jak stwierdza

R .S.W . Pollard — istnieje wiele szczęśliwych związków p0z1
żeńskich, co jednak nie znaczy, że instytucja małżeństwa jest w
zbyteczna*2.
'
gó1« 1

Opinia negatywna

Podczas gdy rzecznicy opinii pozytywnej operują raczej osobistyJ I
odczuciami niż tak potrzebną w podobnych sytuacjach argument?«»- '
liczbową, ich przeciwnicy sięgają do odpowiednich danych statyj
tyczn ych .

Na tej właśnie podstawie stwierdzają oni, że małżeństwa powtór.
ne, zawierane przez osoby rozwiedzione, są obarczone ponadprzecięt
nym ryzykiem rozpadu. Dysponujem y takimi danymi dla USA
A utor odpowiednich badań, przeprowadzonych w latach pięćdziesią. I
tych w amerykańskim stanie Iowa, Thomas Monahan ustalił, że waz
ze wzrostem kolejności ponawianych małżeństw (drugie, trzecie itd.)
wzrasta prawdopodobieństwo ich rozpadu. W zebranym przez Mo- 1
nahana materiale statystycznym kończyło się rozwodem 43:
16,6% małżeństw pierwszych,
34,9% małżeństw drugich,
79,4% małżeństw trzecich i dalszych.
A zatem -— w świetle pow yższych danych — małżeństwa powtór
ne rozpadają się dwa razy częściej niż małżeństwa pierwsze, a mał
żeństwa zawierane po raz trzeci i dalszy —- pięciokrotnie częściej.
Odnotujm y, że o tym badaniu mówił z uznaniem specjalista z zakresu
socjologii rodziny Bert N . Adam s: określi! je jako wysoce staranne
(„careful” )44.
Nic cla się -zaprzeczyć, że przytoczone dane podważają tez?
o większej trwałości małżeństw powtórnych. Nie pow iedziałbym
jednak, że ją obalają: na taką kwalifikację w żadnym razie nie zasłu*

42 R .S .W . Pollard, The Problem o f Divorce, L on d yn ]958, s. 4.
43 Tli. M onahan, The Changing Nature and Instability o f Remarriages, ,,K lire
Q uarterly” 3958, nr 5.
44 B .N . Adam s, The Am erican Fam ily, A Sociological I interpretation, Cliica®
1971, s. 335.
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Kua.no z jednego stanu i z jednego roku. Niemniej jednak przeciwo większej trwałości małżeństw powtórnjrch mogą się pona zgodne z wynikiem badań Monahana opinie poważnych
* czy europejskich. Francuscy autorzy P. Festy i F. Prioux stwierLajft
mniejszej trwałości małżeństw powtórnych w porównaniu
zawieranymi po raz pierwszy. Wymienieni autorzy są zdania, że
B yczyną tego zjawiska jest znaczniejsza w małżeństwach pow tór
nych różnica wieku małżonków: rozwiedzeni mężczyźni poślubiają
Jużo młodsze od siebie kobiety, a to na ogół nie rokuje trwałości
małżeństwa45. Podobną opinię wypowiada Andriej W ołkow46.
Wreszcie głos polski. W swoim świetnym artykule poświęconym
powtórnemu małżeństwu Jerzy W itczak stawia pytanie: czy szczęś
liwsze? Już samo postawienie sprawy wskazuje na wątpliwości, jakie
nurtują autora tego pytania. Określa on dobre i złe strony powtór
nego małżeństwa. Mówi o większej ,,dyplom acji” w reagowaniu na
postawy nowego współmałżonka, co wychodzi pożyciu na dobre. Ma
również znaczenie większa staranność w wyborze nowego partnera
czy partnerki. Autor wspomina również o „wcale nierzadkich przypad
kach utrapienia, jakiego doświadczają repetenci przy porównywaniu
swej obecnej sytuacji z poprzednią” 47. I tak też jest w życiu: za
miana współmałżonka czasem wychodzi na dobre, czasom — na złe

7. Rozwiedzeni, którzy nie wstąpili
w ponowne związki małżeńskie
Zadanie badawcze
Ustalając relację liczby małżeństw powtórnych, zawieranych przez
osoby rozwiedzione, do liczby orzeczonych rozwodów, określiliśmy
tym samym — oczywiście tylko w przybliżeniu — losy osób, które
w pierwszym małżeństwie nie zaznały szczęścia. Część tych osób,
częstokroć bliska połowy, zakłada nowe rodziny, część zaś pozostaje
45 P . F esty, F . P riou x L e divorce en Europe depuia I960, „P op u la tion ” 1976,

'ir C.
46 A . W olk ow , Ob ożydajemoj prodołżytielnoati braka i jajo diemograficzeakich
faktorach, w : Diemograficzeakoje razwitije aiemji, M oskw a 1979, s. 70.
47 J. W itczak , Małżeństwa powtórne, „P rob lem y R o d z in y ” 1983, nr 4.
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na jakiś czas albo na zawsze w sytuacji rozwodnika lub r o z .
O tych, co założyli nowe rodziny, można powiedzieć, że p()M
do normalnego życia — za takie bowiem należy uważać żvcie °c'dżinie. Innym okiem trzeba spojrzeć na te osoby, które z ponow
małżeństwa zrezygnowały: tworzą one specyficzny odłam K u j , j
składający się w dużej mierze z osób rozgoryczonych, trwale rozgtJ
jonych, nieszczęśliwych. Nie jest obojętne, jak liczny jest ten od{a |
jak duży jest jego udział w danym społeczeństwie. Nie jest też bez z^Ji
czenia, czy liczebność tych skrzywdzonych przez los osób u trzy m -'.i
się na jakimś stałym poziomie, czy też podlega określonej ewolu> - ,
zmniejsza się lub zwiększa. Oczywiście, ta druga ewentualność byłab
społecznie szkodliwa, a w warunkach nasilającej się częstości rozwodów
jej właśnie należy się obawiać. Spróbujm y tę rzecz wyjaśnić.

Co ustaliła Europejska Komisja Gospodarcza ONZ?
Szerszą działalność w zakresie porównawczo ujętych badań nad
rozwojem stosunków demograficznych w powojennej Europie rozwi
nęła mająca siedzibę w Genewie Europejska Kom isja Gospodarcza
ONZ. Badaniami tym i przez wiele lat — aż do przejścia na emeryturę
— z wielkim oddaniem kierował wytrawny demograf, z pochodzenia
krakowianin, Jerzy Berent. Zyskujący w powojennej Europie na
ostrości problem rozwodów nie pozostał, oczywiście, poza sferą
zainteresowań badawczych wspomnianej Komisji. Z przygotowanego
przez nią, a wydanego w 1976 r. przez biuro ONZ w N owym Jorku
obszernego studium pt. L ’évolution démographique de l ’Europe depuis
la guerre et les perspectives ju squ ’en l ’an 2000 czerpię następujące
dane procentowe o udziale osób rozwiedzionych wśród ogółu męż
czyzn i kobiet w wieku od 15 lat wzwyż w 20 krajach europejskich
w latach 1950, 1960 i 1970.

K raje

Austria
Belgia
Bułgaria
Czechosłowacj a
Dania
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1950

2,3
0,9
0,4
1,0
2,5

M ężczyźni
1960

1970

1950

2,5

2,9

3,0

1,0

1,1
0,9
2,5
4,3

1,2
0,6

0,6
1,7
3,0

1,4
3,6

K obiety
I960

1970

1,3

4,3
1,4

1,1
2,4
4,4

1,8
3,4
5,6

3,6

pranej a
Grecja
jIolan(iia
Jugosławia

jiorwegia
NRP
polska
RFN
Szwajcaria

Szwecja

1,1
1,8
0,4
1,0
0,8
1,2
1,3
1,3
1,6
1,5
0,9

Węgry
Wielka Brytania
Anglia i Walia 0,5
0,3
Szkocja
0,1
Irlandia Pin.

1,7
1,9
0,5
0,9
0,8
1,5
1,6
0,8
1,6
1,7
2,3
1,3
0,6
0,4
0,1

22
2,1
0,9
0,9

1,9
2,2
0,6
1,4

1,1
2,2
2,7

1,3
1,7
2,7

1,1
1,4
1,8
3,4
2,2

1,9
2,4
2,1

1,1
0,8
0,1

2,8
2,5
1,0

3,8
2,8

1,6

1,4
2,6
2,7
3,0
2,5

1,2
1,4
2,4
2.8
5,2
2,4
3,0
3,1
4,4
3.8

0,7
0,5
0,2

0.9
0,6
0,2

1,6
1,2
0,2

1,4
1,7
2,0
4,8

Najpierw kilka uwag porządkow ych: I) brak w tym zestawieniu
danych dla Z S R R i Rumunii został spowodowany nieposiadaniem
odpowiednich inform acji przez K om isję; 2) ja sam opuściłem kraje,
w których w okresie sprawozdawczym obowiązujące prawo nie uzna
wało rozwodów (Hiszpania, Portugalia, W łoch y); 3) dane przytoczone
w zestawieniu nie są w pełni jednorodne, gdyż jedne z nich dotyczą
wyłącznie osób rozwiedzionych, inne obejm ują nadto osoby sepa
rowane.
W przytoczonym zestawieniu znalazły niedwuznaczny wyraz dwa
fakty: primo — rozwiedzionych kobiet jest dużo więcej niż rozwie
dzionych m ężczyzn; secundo — rozpatrywane dwudziestolecie (1950—
1970) charakteryzuje się tak po stronie mężczyzn, jak i po stronie
kobiet wzrostem udziału osób rozwiedzionych. Tej drugiej konsta
tacji warto się przyjrzeć nieco bliżej.
Z okresu na okres marny do czynienia z coraz wyższymi szczyto
wymi wartościami żyjących pośród nas osób rozwiedzionych. Maksyrnalny udział rozwiedzionych mężczyzn wynosił w 1950 r. 2,5% ,
* l9 6 0 r.
3,0 % , w 1970 r. — 4 ,3 % ; w każdym z wymienionych lat
tUropejskint rekordzistą było pod tym względem społeczeństwo
^ s k ie . Podobną ewolucję przeszły maksima dotyczące kobiet:
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w 1950 r. najwyższy udział rozwiedzionych kobiet wynosy
(Dania), w 1960 r. — 4,8% (N R D ), w 1970V — 5,6% (Dania).
się w oczy prym at Danii na tym polu.
v2Uca
Zauważmy, iż wymienione „rekordy” należałoby podwoić
1
otrzym ać pełne liczby osób, w których życiorysie zapisany j ea^’ ^
rozwodu. K rótko mówiąc, szeregi rozwodników i rozwódek
1
wzrosły.
^
Nowsze dane dla Polski
Dla własnego kraju dysponujemy już nowszymi danymi. Omawiam
je bliżej na in rym miejscu, tutaj więc ograniczym y się do krótkieinform acji, że owe nowsze dane (liczba rozwiedzionych na 1000
w wieku 15 lat i więcej) w ynoszą:
Lata

1978
1980

M ężczyźni

1,6
1,8

Kobiety

2,6
2,8

Jesteśmy właśnie świadkami tego, czego można siębyło obawiać:
patologia społeczna, jaką jest wzrost udziału w społeczeństwie jed
nostek — jak je określiłem — rozgoryczonych, trwale rozstrojonych
i nieszczęśliwych, czyni postępy. Co więcej, zanosi się na dalsze postępy
tego procesu.
Refleksje
Narzucają się tu pewne, nienowe zresztą w moich ustach refleksje.
D otyczą one niejednorodności małżeństw pow tórn ych: są wśród nich
takie, które nie budzą zastrzeżeń z moralnego punktu widzenia,
ale są i takie, które na podobną ocenę nie zasługują. O tych drugich
chcę właśnie mówić.
I dawniej zdarzało się, że zrywano małżeństwo nie dlatego, a
drugiej stronie można było coś istotnego zarzucić, lecz jedynie po t°’
by ponowić przygodę życiową, ale już z inną osobą. Dziś takie przy'
padki się mnożą. W charakterze świadków koronnych powoła®
dobrze nam znanych, nie ukrywających prawdy, znawców problem11’
Radzieccy socjologowie A. Charczew i M. Maćkowski stwierdzaj^
że — jak dotąd — w krajach socjalistycznych rozpad małżeństw
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ie nie w wyniku wyparcia starej miłości przez nową miłość,
u®8 a-cZęściej przez wyrzeczenie się starej miłości na rzecz nowego,
Vct n<l określenia autorów — przypadkowego związku [s. 113].
" ft'polski socjolog Franciszek Adamski oświadcza: „Pierwszy zwiąa ł ż e ń s k i traktuje się niejednokrotnie jako swego rodzaju próbę
z<'k 20towanie do następnego. Chęć zawarcia następnego związku
’ ‘ . - gję coraz częściej przyczyną rozwiązania poprzedniego mał' U'^e , j;48
przv całej wyrozumiałości dla ludzkich słabości nie można
eiść do porządku nad dramatyczną treścią obu przytoczonych
konstatacji: mówią one przecież o nierzadkich faktach, kiedy dla
powtórnego małżeństwa bez skrupułów niweczy się szczęście osoby,

której przysięgało się dozgonną w ierność:— chodzi oczywiście o krzyw
wyrządzoną współmałżonkowi z pierwszego małżeństwa. Powiedzia
łem. że są to przypadki nierzadkie — wynika to wyraźnie z obu
zacytowanych wypowiedzi socjologów rodziny. Przypadki te są ze
wszech miar godne pożałowania.
Dokonana analiza ujawniła nader istotną sprawę: częstość p o
wtórnych małżeństw, mierzona stosunkiem icli liczby do liczby roz
wodów. maleje. Niewiele jeszcze wiemy o etiologii tego procesu. Jego
związek z szerzącą się kohabitacją jest możliwy, nie sądzę jednak,
by kohabitacja była przystanią dla rozbitków życiowych. Osobiście
szukałbym objaśnienia poza sferą takich czy innych stosunków mał
żeńskich. Osoby skrzywdzone przez rozwód — przede wszystkim ko
biety — mają wystarczający powód, by się nie wiązać ponownie
węzłem małżeńskim, nawet tak luźnym jak kohabitacja. R ozcza
rowanie do samej instytucji małżeństwa — zjawisko społecznie
groźne — każe im wyrzec się wszelkiej myśli o nowym związku.
Zjawisko to powinno się stać przedmiotem bliższych dociekań.
dę

48 F . Arinmglci, Socjologia

m a lż etm ttca

i rodziny. W arszaw a 1982. s. 238.

Rozdział siódmy

Mechanizm rozwodów

Mówiąc o mechanizmie rozwodów, mam na myśli różnego rodzaju
determinanty, które swoim działaniem składają się na rozmiary]
zjawiska rozpadu małżeństw. W chodzą tu w grę nie tylko bezpośrednie przyczyny rozwodu, lecz i te, które należałoby określić jako
praprzyczyny — są to różnego rodzaju przesłanki i czynniki sprzy
jające rozkładowi pożycia. Niełatwe zadanie czeka badacza, który
pragnie wnieść swój wkład do wiedzy o mechanizmie rozwodów.
Nie znaczy to jednak, b y wolno było uchylić się od jego podjęcia.
W spółczesny filozof Konrad Lorenz oświadcza, że ..wszelkie
niebezpieczeństwo traci wiele ze swej okropności, gdy zostały roz
poznane jego przyczyny’ ' 1. Słowa te uzmysławiają nam potrzebę
i wagę badań nad mechanizmem rozwodów.

1. Zagadnienia wprowadzające

Notatka wstępna
Nie należy ukrywać, że w zakresie wiedzy o mechanizmie ro z p a d u
małżeństw zainteresowane tym problemem nauki społeczne nie
poczyniły większych postępów. Uskarżają się na to liczni badacze,
a wśród nich: A . Charczew, L. Czujko, L. I) arak i, P. Festy, J. Hajnal
L. Henry, E. Jaulerry, N. Jurkiewicz, Z. Vavra; u nas — F. A d a m s k i,
H. Bogacka, A. Podgórski, M. Trawińska. Z. Tyszka, S. W ie r z c h o 1 K . Lorenz, D ie acht Totsünden der zivilisierten Menschheit, M onachium 197®’
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jji Luki i niejasności, wobec których raz po raz staje zuchwalec,
się wedrzeć w tajniki cudzych, nieudanych małżeństw,
Pr% . lżniają do tego, by dziedzinę wiedzy o mechanizmie rozkładu
l|P° -a określić jako krainę domniemań i nie w pełni zweryfikofl‘l'V[iąCy

CU

*hipotez

/„»czenie problemu
\a tle poczynionych uwag jasne się staje znaczenie badań nad raehanizmem rozwodów, jasna staje się również potrzeba, więcej nawet
nieodzowność takich badań. Z własnego doświadczenia życiowego
każdy' z nas w'e >
terapia w przypadku choroby, jeśli ma być sku
teczna, musi być poprzedzona staranną diagnozą. Nie inaczej rzecz
się ma, gdy chodzi o skuteczną walkę z chorobami społecznymi,
pa ona tym lepsze wyniki, im lepiej poznam y siły napędowe pa
tologii, którą chcielibyśmy z naszego życia wyrugować. Na dem o
grafie ciąży obowiązek zebrania i krytycznej oceny danych statys
tycznych z tego zakresu.
Na potrzebę rozpoznania podstawowych mechanizmów, które
rządzą życiem człowieka w społeczeństwie, wskazywał na konferencji
wizjonerów obradującej w 1975 r. w Jouy-en-Josas (Francja) Henri
Cavanna. „W braku takiej wiedzy -— powiedział on — gromadzimy
jedynie dane, z których nie potrafim y zrobić użytku” 2. Stąd waga
i potrzeba badań nad mechanizmem interesujących nas zjawisk.
L. Tołczyński zwraca uwagę, że pod względem demograficznym
rozwód jest dotąd w niewielkim stopniu zbadany, a w literaturze
naukowej nie znajdujem y odpowiedzi na pytanie, czym się tłumaczy
tak szybki w ostatnich czasach wzrost liczby rozwodów. A by głębiej
pojąć i ocenić dynamikę oraz czynniki rozwodów — pisze Tołczyński
~~ nieodzowne jest uczynienie ich przedmiotem regularnie pona
wianych badań3.
Porządkując własne obserwacje nad dzisiejszą rzeczywistością,
na której wyciskają piętno masowe rozwody, Jurij K orolow dochodzi
wniosku, że „przyczyny tkwią nie tylko w braku uczuć czy współ1 H . Cavanna, Changement et enracinement, w : Les terreurs de Van 2000f Paryż
s. 248.
3 L. Tołczyński, Ocenka uroumia razwodimosti w SS SIi, w : Dismograficzeskoje
fiiemji. Sbornik statiej, red. A . W ołk ow , Moskwa 1979, s. 185.
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noty, lecz i w innych czynnikach — nowych, jeszcze nie do j l zbadanych, znacznie głębszy cli i bardziej złożonych"4.
oceniłbym jako szczególnie istotną, nie uważam bowiem za
H
powielania starych tez i starych prawd: światsię zmienia i ab^
zrozumieć, trzeba w yjść poza stare doświadczenia, które u- '
r
CzOrad
słuszne, dziś mogą już być nieaktualne.
J

Postęp społeczny i kulturalny a częstość rozwodów
Zdawałoby się, że wpływ postępu społecznego i kulturalnego Ua rQ
wody może być tylko jednoznaczny, mianowicie uzdrawiający,
redukujący ich częstość. Zdaniem A. Charczewa i M. Maćkowskiego
sprawa jest bardziej złożona.
„Ostatnio — piszą oni — notuje się zwiększenie odsetka rozwodów z powodu grubiaństwa małżonka, alkoholizmu, niezgodności
psychicznej. Widocznie następuje to nie tyle z powodu szerszego
rozpowszechnienia tych zjawisk, ile wskutek tego, że wraz ze wzrostem
kulturalnego poziomu współczesnego człowieka, z podniesieniem
kultury obcowania między ludźmi, szacunku dla osoby itd. przy
padki grubiaństwa, psychologicznej niezgodności, a tym bardziej pi
jaństwa, zaczęły by ć silniej odczuwane i stały się dostatecznie ważką
przyczyną rozwodów. W ten sposób postęp społecznym i kulturalny
naszego społeczeństwa może pociągnąć za sobą nowe możliwości
nie tylko w zakresie stabilizacji, lecz również w destabilizacji ro
dziny...” 5.

Bezład terminologiczny czy klasyfikacyjny?
D o istotnych atrybutów prac\T naukowej należy ścisłe d e fin io w a n ie
używanych przez badacza pojęć. O potrzebie przestrzegania tej zasa
dy w badaniach socjologicznych mówi Anatolij Charczew: „ D o k ła d n e
i jednoznaczne określenie zasadniczych pojęć to jedno z główny^1
wymagań stawianych badaniom socjologicznym na w s z y s t k i c h
etapach: od opracowania programu aż do uogólnienia i objaśnię»1
4 J . Korolow, Brak i razwml. Sowriem iennyje liendiencyi, Moskwa 197S. 3.- H jj
5 A . Charczew, At. Maokoweki, Sowriem iennaja siemja i je jo problemy,
1978, s. 128.
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rrych wyników” 6. Ze swej strony chcę podkreślić wagę tego
ii*.vf jatu w odniesieniu do badań demograficznych. Ma to w szczególznaczenie dla poprawności badań nad mechanizmem rozwodów,
"‘’^h arczew i Maćkowski kładą nacisk na potrzebę nieidentyfiania takich pojęć, jak „m otyw ” i „przyczyna” . Piszą oni: „Jedz ważniejszych warunków otrzymania dostatecznie pewnych
eh dotyczących rozwodów jest zasada nieutożsamiania motywu
^^ffodu z jego przyczynami. [...] powszednia świadomość nie jest
tanie ocenić całości przyczyn, które doprowadziły do rozwodu,
• często skierowuje uwagę na przyczynę najbardziej widoczną (pi•ństwo), odchodzi od wyjaśnienia przyczyny (niezgodność charak
teru) łub (l aje na °g ół nieprawidłowe wyjaśnienia [...] Nie znane
nam dostatecznie poważne prace, w których byłby rozpatrzo
ny problem wzajemnej relacji m otywów i przyczyn rozwodów...”
\i 140-143],
Pozornie mamy tu do czynienia z bezładem terminologicznym,
w istocie zaś chodzi o bezład klasyfikacyjny, który jest równoznaczny
z bezładem logicznym.

Jak badać etiologię zjawisk demograficznych?
Przy powierzchownym badaniu etiologii zjawisk demograficznych -—
a jest to raczej regułą niż wyjątkiem — poprzestaje się na w yli
czeniu określonych bezpośrednich przyczyn jako sprawców takiego
czy innego stanu rzeczy w badanej kwestii. Współczesna nauka w y 
maga od badacza czegoś w ięcej: powinien on uwzględnić nie tylko
bezpośrednie przyczyny, lecz i — najogólniej rzecz biorąc — wa
runki, na których tle uformowały się owe przyczyny.
Dziś już nieżyjący wybitny dem ograf radziecki Borys Urłanis
'1906—-1981) wskazywał na znaczenie, jakie w badaniu demograficz
n i « ma rozpoznanie sił napędowych, stanowiących o nasileniu ba
danego zjawiska, przy czym pośród tych sił zalecał rozróżniać czynnjki, przyczyny i warunki. Podstawowe znaczenie przypisywał czyn
nikom : to one są właściwą siłą napędową, decydującą o stanie i rozw°ju zjawisk demograficznych, działają zaś nie bezpośrednio, lecz
6 A . Ohare&ew, Byt i siemja kak katiegorii istoriczeskogo matieru/lizma, w : Próbien,y byta, braka i siem ji, red. N . S olow jow , W i ln o 1970, s. 9.
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poprzez określone przyczyny. Czynnik jest więc, według okresu
profesora Urłanisa, „przyczyną przyczyn". Pozostają jeszcze wart^jr
które mogą bądź wzmacniać, bądź osłabiać działanie wspomniany^
czynników. D o sprawy tej powrócił Urłanis w pracy z 1974 r.. [<t(osobiście zaliczam do najcelniejszych w jego bogatym dorobku nauk
wym. Autor ponowił w niej tezę, że etiologiczna analiza zjawisk i pro
cesów demograficznych wymaga tego, aby obok przyczyn został
również uwzględnione czynniki i warunki, które miały wpływ )la
ukształtowanie badanego zjawiska7.
Potrzebę rozróżnienia różnego rodzaju zależności eks{>oni!j(,
również zachodnioniemiecki demograf Hermann Schubnell. W swoim
pouczającym opracowaniu na temat spadku urodzeń w Republice
Federalnej Niemiec Schubnell, analizując źródła tego fenomenu de
mograficznego, rozróżnia: przyczyny („Ursachen” ), warunki („Be
dingungen” ) i wpływy („Einflüsse” ). Autor lojalnie zaznacza, H
idzie pod tym względem w ślady dziś już nieżyjącego demografa nie
mieckiego Rodericha von Ungem-Sternberga, który czynił rozróżnie
nie między przyczynami i warunkami. Potrzebę dyferencjacji czyn
ników, pod których działaniem kształtują się procesy demograficzne,
uzasadnia profesor Schubnell tym, że mamy do czynienia z wie
lością i różnorodnością wchodzących w grę czynników. Podciąganie
ich pod jeden szablon - oświadcza Schubnell — przyczyniło się do
daleko idącego zagmatwania dyskusji na temat spadku rozrod
czości8.
W odniesieniu do rozwodów zbliżoną koncepcję klasyfikacyjną
wysuwa N. Sołowjow. Rozróżnia on: 1) czynniki, 2) przyczyny
i 3) pow ody rozwodów. Wyjaśnia, że przez „p ow od y ” rozumie okolicz
ności zewnętrzne, często przypadkowe, które pobudzają do wszczęcia
postępowania rozwodowego. W charakterze przykładu uczony ra
dziecki wymienia niedostatek materialny, ingerencję teściów, obmowę,
plotki, zazdrość9.
7 B . U r la n is , Rożdajemost' i prodolżytielnost' żyzni w SSSR , M o s k w a I9U:i. -

’s

i n a s t . T e g o ż a u t o r a : Problemy dinam iki nrmielenija SSSR, M o s k w a 1 9 7 4 . s. i 0 5 i nast8 H . S c h u b n e l l , D er Geburtenrückgang in der Bundesrepublik Deutschland, vv’ •
D ynam ik der Bevölkerung. Strukturen — Bedingungen
- Folgen, r e d . R . Mackens®1*
i H . W ew or, M o n a c h i u m 1 9 7 3 , s. 4 6 .

9 N . S o ł o w jo w , Razwod, jef/o faktory, pricziny, powody, w : Problemy byta, braku
i siem ji, j w . , s. 116 .
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socjolog rodziny William J . Goode wyodrębnia po(;)eomplaints” ) i przyczyny („grounds” )10.

¡A m e r y k a ń s k i

'

W polskiej literaturze poświęconej rozwodom Jan Górecki roz'żnia pizyczyny rozkładu pożycia i jego przejawy. W rozumieniu
^m ienionego autora, przyczyny tłumaczą, z czego ów rozkład
Tfstał, a przejawy są świadectwem istnienia rozkładu oraz jego
topnia. Autor nadmienia, że niejednokrotnie nie ma różnicy między
)rzyczyną a przejawem rozkładu pożycia (np. konkubinat może być
jednym i d ru g im )".
Jurij K orolow zwraca uwagę na trudności związane z etiologiczną
analizą rozwodów. Sam postulat uwzględniania przyczyn, powodów
i Senników rozwodów — mówi on — jest słuszny, ale kto potrafi
o k r e ś lić
ich wagę: kto nam powie, jaki jest udział urbanizacji we
wzroście liczby rozw odów ?, kto określi stopień zależności liczby
rozwodów od liczby dni przedślubnej znajomości partnerów? Nie
ma tu prostej zależności —- stwierdza K orolow — przejawia się ona
tvlko w swej masowości i powtarzalności [s. 161].
Stanowisko własne
Jeśli chodzi o moje własne stanowisko w tej sprawie, to chcę przede
wszystkim dać wyraz przekonaniu, że potrzebę rozgraniczania pojęć
kryjących w sobie różną treść uważam za nieodzowną. Jestem za
trójdzielnym ujęciem determinant rozwodów. W charakterze de
terminant przyjm uję: 1) przesłanki, 2) czynniki i 3) przyczyny.
Innowacją w stosunku do poprzednio wymienionych klasyfikacji jest
wprowadzenie przesłanek, w których widzę coś w rodzaju prognozy
dla zawiązujących się małżeństw: pewne warunki mogą z góry
zapowiadać wyłonienie się poważniejszych trudności w pożyciu mał
żonków, oznaczając tym samym zwiększone prawdopodobieństwo
rozpadu małżeństw. Taką właśnie klasyfikację zastosuję w analizie
mechanizmu rozwodów.
Na jedno chciałbym zwrócić uwagę: w wielu przypadkach roz
graniczenie różnego rodzaju determinant jest nader trudne i dlatego
pragnę się zastrzec, że ich zaszeregowanie traktuję jako umowne
1

niedefinitywne.
18 W . J . G o o d e , The Fam ily, E n g l e w o o d C lif fs

1964, s. 9 6 — 97.

J . G ó r e c k i , Rozwód. Studium ęocjoloffięzno-prawne, W a r s z a w a

1 9 6 :!, s. 8 5 .
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W ystępując w roli promotora „wielkich idei” uczony fra
Jean Fourastie zajm uje się zagadnieniem mechanizmu zjawisk spę
łecznych12. Docenia on ambicję tych autorów, którzy usiłują skata
logować wszelkie możliwe czynniki oddziałujące na kształt i przebip
badanego zjawiska. Zaznacza jednak, że próżny to trud, nigdy l)0
wiem nie udaje się im w pełni osiągnąć tego celu. Fourastie zale^
koncentrowanie wysiłku rozpoznawczego na czynnikach o większym
znaczeniu. Tak też ja postępuję.

2. Przesłanki konfliktów małżeńskich
Nie brak przesłanek, co do których istnieje przekonanie, że nie wróżą
trwałości zawiązującego się małżeństwa. Omówimy te spośród nich,
które według communis opinio sprawdzają się najczęściej.
Egzogamia
W yjaśnijm y przede wszystkim znaczenie terminów, którym i wypad
nie nam się obecnie posługiwać. Egzogamia oznacza społeczną de
zaprobatę w obec związków małżeńskich niejednorodnych — chodzi
głównie o dzielące partnerów różnice pod względem narodowości,
pochodzenia społecznego itd. Przeciwieństwem egzogamii jest 011dogamia — obyczaj wym agający lnb zalecający zawieranie małżeństw
jednorodnych. W literaturze przedmiotu związki jednorodne nazy
wane są ,,homogenicznymi” , niejednorodne — „heterogenicznymi’ ■
Wielu autorów — zastrzegam się z góry, że sam do nich nie
nałeżę — wypowiada się przeciwko małżeństwom heterogenicznym,
a swoje stanowisko m otywują tyra, że brak jednorodności jest za
rzewiem konfliktów, które czynią prawdopodobnym rozpad mał
żeństwa. Od tych właśnie autorów, czyli od przeciwników e g z o g e n n i ,
rozpocznę m ój z konieczności krótki przegląd wypowiadanych w tej
materii opinii.
Mówiąc o popularności endogamii w społeczeństwie amerykań
skim, William Petersen ilustruje tę skłonność następującym, z życia
wziętym przykładem: lekarz-katolik m ający 32 lata i mieszkaj*^
12 J. Fourastie, Id ee# majeures, Paryż J906.
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centralnej dzielnicy Nowego Jorku („c ity ” ) pragnie poślubić kobietÇ- która odpowiadałaby mu wyznaniem, wiekiem, pochodzeniem
cznym i wykonywanym zawodem. Petersen nadmienia, że związ
uj heterogeniczne, czyli niejednorodne (różniące się rasą, wyznaniem
ittb statusem społecznym), są w USA zjawiskiem nietypow ym 13.
S o c j o l o g i prawnik w jednej osobie pani Eliane Jaulerry zapewnia,
. wybór współmałżonka bliskiego wiekiem, pozycją społeczną i miejs>e!u zamieszkania jest dziś we Francji n o r m ą 14.
Na rzecz endogamii jako przesłanki zgodnego i trwałego pożycia
małżeńskiego 'wypowiadał się senior austriackich demografów profesor
\yilhohn Winkler15.
Korzystne właściwości endogamii podnosi również francuski
d e m o g r a f Alain Girard. Oto jego słowa: „świadomość zbiorowa p o
twierdzi zresztą ten fakt, uznając, że lepiej zdają egzamin związki
zawierane przez osoby należące do tego samego środowiska spo
łecznego” 16.
W świecie zachodnim pewną rolę w procesie rozpadu małżeństw
o igry wa ją różnice wyznaniowe. Badając to zagadnienie na gruncie
Szwajcarii, J.W . N ixon17 ustalił, że w 1950 r. na 100 000 istniejących
związków małżeńskich przypadało przy tej samej religii partnerów —
357 rozwodów, przy różnej —■ 998.
O popularności zasady endogamii wspomina również radziecki
socjolog rodziny W . Sysenko. „ W większości przypadków — pisze
on — jako partnera małżeńskiego wybiera się osobę o takim samym
poziomie wykształcenia, o jednakowej pozycji społecznej oraz o róż
nicy wieku odpowiadającej ustalonemu w danym społeczeństwie
obyczajowi” 18.
13 W . Petersen, Population, N ow y J ork 1961, s. 73.
14 E. Jaulerry, L es dissolutions d’union en France, étudiées â partir des minutes
de jugement, „P o p u la tio n ” 1971, num er specjalny.
13 W . W inkler, Bevölkerung, w : Staatslexikon Reohl- Wirtschaft —- Gesellschaft,
I. w yd. 6, Freiburg 1957, s. 1216.
16 A. Girard, L e choix du conjoint, Une enquête psychosociologique en Francs,
Psryż 1961, 3. 77.
®

17 J .W . N ixon , Som e Démographie Characteristics o f Protestants and Catholics
^witzerland, w : International Population Conference N ew York 1961, fc. I I , L on dyn

^ 3 >s. 48.
18 W. Syrenko, Brak i siernja w uslowijach krupnogo goroda, w : Niekoloryja
^'Jdno-diem ograficzeskije problemy narodonasielenija, M oskwa 1971.
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Badaczka stosunków polskich Maria Trawińska inforniV) ■
„sam i kandydaci na małżonków coraz mniej wagi przywiąZy 6’ *
przynależności klasowo-warstwowej” , dodaje jednak, że
r*°
m enty doboru heterogenicznego dają o sobie znać najczęściej w7!
przedmałżeńskim lub w pierwszej fazie małżeństwa, ale mogą
pojawić później...” 19.
^
Są również inne głosy.
D o endogamii socjalnej nie przywiązuje większej wagi .j, J
Korolow. Przeciwstawia jej endogamię psychiczną, tj. polegającą n I
duchowej bliskości małżonków. Nie egalitaryzm społeczny ozy ¡Tj
wodowy, lecz właśnie bliskość duchowa decyduje o zgodności pożyć[s. 122 ],
“
*1
Tego zdania są również H. Stone i A. Stone. Nie przecząc. ¿e
dzielące małżonków różnice natury społecznej i kulturowej utrud
niają wzajemne przystosowanie się, wskazują oni, iż nie jest to trud
ność nieprzezwyciężalna. Autorzy podnoszą, że istnieje wiele mał
żeństw zawartych przez osoby z bardzo różnych środowisk, o różnym
stopniu wykształcenia i odmiennych poglądach, a mimo to bardzo
szczęśliwych20.
D o niedawna jeszcze w krajach rolniczych pielęgnowana byk
zasada: „Ż eń się z bliska” . Jeżeli kraje te, a w ich liczbie i Polska,
mają obecnie dorodną młodzież, to
zdaniem wielu specjalistów —
zawdzięczamy to odejściu od genetycznie niekorzystnej zasady
endogamii przestrzennej^1.
Moim zdaniem, wiara w zbawienną moc endogamii jest produktem
konserwatyzmu myślowego, stanowiącego relikt przeszłości. Nie twier
dzę, że egzogamia jest lepsza od endogam ii: twierdzenie takie byłoby
w moim przekonaniu równie ryzykowne, jak to, że endogamia jest
lepsza od egzogamii. Endogamia sama przez się nie uwalnia mał
żeństwa od niezgodności poglądów, egzogamia natomiast otwiera
19 M. Trawińska, Bariery małżeńskiego sukcesu, W arszawa 1977, s. 46 i 47.
20 H . Stone, A . Stone, Podręcznik małżeństwa, W arszaw a 1961, s. 239— 240,
21 Por. A . Sälzler, Ursachen und Erscheinungen der Akzeleration, Berlin 1968;
T . K arsajew skaja, A . Szatalow, Filosofskije aspiekty gierontologii, M oskw a 1978;
M. Sonin, R azwitije narodonasielenija, M oskwa 1980; B . Nikitiuk,
poslednije 100 let wielicziny tiela, „W o p ro s y antropologii’

I z m i e n i e n i j a ~:i

1972, nr 4 2 ; N. Wolaóskii

Zm ieniający się człowiek, W arszaw a 1976; E . R osset, Akceleracja, „P ro b le m y Rod**'
n y ” 1980, nr 1.
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„{¿onkami perspektywę integracji różnych obyczajów i różco może uczynić życie bardziej interesującym i em ocjony<^ j)0tratszym. Tak małżeństwa endogeniczne, jak i heterogenicz

n i

gą hyc w pełni szczęśliwe.

^kształcenie » rozwody

tystyki różnych krajów wskazują, że częstość rozwodów zwiększa
5 ^Taz z poziomem wykształcenia ludności.
' 1? P o z y ty w n a korelacja między stopniem wykształcenia a częstością
ffodów znajduje również wyraz w polskiej statystyce. Oto co mówią
aane z roku 1980:
Stopień
wykształcenia

Wyższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
podstawowe

Liczba ludności
(15 lał i więcej)

ogółem

Rozwiodło się
na 1000 lu

1 338 000

7 185

5,4

5 687 000

22 729

4,0

4 037 000

18 967

3,8

12 134 000

30 580

2,5

Przy całej niedoskonałości powyższego zestawienia (z m etodo
logicznego punktu widzenia) jedno jest pewne: im wyższy stopień
wykształcenia, tym więcej osób rozwiedzionych. Nasuwa się domnie
manie, że w naszym szkolnictwie sprawa przygotowania do życia
rodzinnego jest m ocno zaniedbana. Zresztą nie tylko nasza to b o
lączka — jest to choroba bodaj całej współczesnej cywilizacji.
•

Zbyt młody wiek nowożeńców
Badacze problemu dezintegracji małżeństw przywiązują dużą wagę
d° wieku nowożeńcówr: wiek obojga partnerów jest, ich zdaniem,
jedną z przesłanek większej lub mniejszej trwałości małżeństwa.
Doświadczony niemiecki statystyk i dem ograf okresu przedhi‘lerowskiego Johannes Müller zwracał uwagę, że małżeństwa zawieraae w zbyt m łodym lub zbyt starym wieku, zresztą i takie, w których
^stępuje duża różnica wieku partnerów, kryją w sobie zwiększone
'yzyko rozkładu22.
22 J. Müller, Deutsche Bevölkerungsstatistik, Jena 1926, s. 115.

O nietrwałości wczesnych małżeństw piszą D o ris .J0 ,v
|
Henry H. Foster Jr.23. W świetle doświadczeń ameryt,
ryzyko rozpadu małżeństw je s t u nastolatków (,,teen-agers” )
krotnie większe niż u dorosłych. Składają się na to różne pr?
a wśród nich to, że część owych wczesnych małżeństw lrva ,
:
charakter przymusowy, uwarunkowany przedślubną c ią ż ą Da.!^ a^
i

Na międzynarodowym kongresie ludnościowym w Nowym j 1
(1961 r.) zachodnioniemiecki statystyk Horst v a n R - a n d e a ^ ^ B
przedstawił wyniki przeprowadzonego w R F N b a d a n ia n a d za!eżno^ J
rozwodów od wieku małżonków i czasu trwania małżeństwa24
główne wyniki tego badania:
1) większość rozwodów następuje w 2 do 4 łat po zawarciu i » J
żeństwa; po upływie 20 łat częstość rozpadu małżeństw obniża sio ^ 1
jednej czw artej;
2) najmniej zagrożone są te małżeństwa, w których kobieta '
wychodząc za mąż miała 25 do 27 lat; odchylenia od tego wieku
w górę czy w dół, obniżają szansę trwałości małżeństwa;
3) dla m ężczyzny najkorzystniejszy z tego punktu widzenia jest
wiek od 27 do 29 lat; związane z wiekiem ryzyko rozejścia się jest
u mężczyzn słabiej zaznaczone niż u kobiet;
4) największą trwałością charakteryzują się małżeństwa zawarte
przez partnerów w tym samym wieku; przewaga wieku po stronie
męża wpływa na trwałość małżeństwa korzystniej; w przypadku
starszego wieku kobiety ju ż drobna różnica obniża szansę trwałości
małżeństwa.
Interesujące są opinie rzeczoznawców czeskich.
Specjalista z zakresu polityki rodzinnej Vladimir Wynnyezuk
konstatuje z pewną troską, że w Czechosłowacji wzrasta liczba mai'
żeństw zawieranych przez ludzi bardzo młodych. Niepokoi autora
fakt, że ci młodzi ludzie, nie oglądając się na własną, z konieczno
skromną sytuację materialną i nie myśląc o obowiązkach, ja®*
nakłada na partnerów stan małżeński, lekko (czyli beztrosko) decyduJl

23 D .J . Freed, H .H . Foster Jr., Divorce Am erican Style, „T h e Annals

1fi69.

nr ^83.
24 H . van R andenborgh, The Dependence o f D ivorces on A ge and Dura*1,0
M arriage and Their Importance f o r the Calculation o f M arriage D i s s o l u t i o n
w : International Population Conference N ew York 1961, jw ., s. 274— 284.
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J o że n ie

rodziny, b y po krótkim pożyciu z taką samą lekkością

1i\vecZ3'

ja ^

y polityk ludnościowy Jiri Prokopec wskazuje, że dzisiejsi
. ^cV) będąc w młodszym wieku niż ich poprzednicy- z weześn0" "
pokoleń, są w znacznym stopniu nie przygotowani do cze,,lC^ *cb icli zadań. Autor powołuje się na badania czechosłowackie,
^ tóryc^ — o czym już mówiliśmy — wynika daleko idące nie1 0towanie ludzi młodych do małżeństwa.
f1*' p0iski socjolog Heliodor Muszyński słusznie wymaga od rodziny,
. cechował ,,wysoki poziom życia rodzinnego” , stanowi to bowiem
nieodzowny warunek konstruktywnego pełnienia ról członkowskich
rodzinie 26• Tego właśnie — dodajm y od siebie — brakuje w' mał. ¿gtwach zawieranych przez m łodych ludzi nie przygotowanych
lo swojej nowej soli. Wiedzie to często do dysharmonii lub wręcz
rozkładu pożycia.

M ałżeństwa

wymuszone

pośród „panien m łodych” słuchających marsza weselnego niemało
jest w ciąży. W świetle przeprowadzonej przez GUS „A nkiety rodzin
nej 1970” co czwarta kobieta, stając na ślubnym kobiercu, była
wciąży (dokładnie: 26,4% ). Na wsi analogiczny wskaźnik jest wyższy:
J. Turowski określa go na 35% . Czyli już nie co czwarta, jak w mias
tach, lecz co trzecia biorąca ślub kobieta jest w ciąży27.
Część tych małżeństw ma charakter wym uszony: samo zajście
w ciążę było w niejednym przypadku pomyślane jako środek skło
nienia partnera do małżeństwa28. Małżeństwa takie są szczególnie

P 25 V. W y im yczu k . M ’adśi rodiny, Praga 1975.
36 H. M oszyński, Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży,
’ Problemy R o d z in y ” 1982, nr 3.
ł
7 *J. Turow ski, Teoria indy widualizacji rodziny malej i autonomizacji jednostki
wieile p o lsb ch badań socjologicznychr „S tu d ia S ocjologiczn e” 1972, nr 3.
8 Maria Trawińska (Bariery małżeńskiego sukcesu, jw ., s. 07) zauw aża, że niey^<łana ciąża byw a, i to od niepam iętnycłi czasów , sposobem na upatrzonego kaD awniej zachęta do zastawiania takiej pułapki w ychodziła często od m atek,
przy osłabieniu ingerencji rodziców w sprawy m łodych — same córki o ty m
^ < lu ją . D o rzadkości natom iast należy imanie się pod obnej pułapki dla pozyskania
wPy partnerki na m ałżeństwo.

*Jy — 20
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nietrwale: znaczna ich część kończy się rozwodem, i to zazw y,.,..
krótkim czasie trwania wymuszonego związku. Są i takie prZv 1
ki, że świeżo kreowany małżonek rozstaje się ze swoją dopie,'
poślubioną żoną już przy wyjściu z urzędu stanu cywilnego.
O małżeństwach zawieranych w „sytuacji przymusowej” (d«j0(,i
w drodze) mówi Mikołaj Kozakiewicz, iż w warunkach europejs]jj J
stanowią one najczęstsze wyjście w przypadku niezamierzonej (¡¡J j
dorastającej dziewczyny. Związki takie — stwierdza profesor
]
z reguły nietrwałe, wykazują wysoki wskaźnik rozwodów29.

J

Lekkomyślny stosunek do małżeństwa
Mogliśmy się już przekonać, że z nazbyt wczesnym wiekiem zawarcia
małżeństwa idzie na ogół w parze lekkomyślny stosunek do te»0
związku. Dla wielu badaczy zagadnienie lekkomyślnego stosunku d0
obowiązków w ynikających z zawarcia małżeństwa stanowi odrębny
i ważny problem, nad którym nie należy przechodzić do porządku.
W ręcz przeciwnie, problem ten powinien być jak najmocniej ekspo
nowany ze względu na jego rolę jako destruktora rodziny. M e można
nie zgodzić się z tym poglądem.
Lekkom yślny stosunek do małżeństwa przejawia się już w fakcie
zawierania związku małżeńskiego po krótkiej znajomości partnerów.
Doświadczenie uczy, że takie pośpiesznie zawierane małżeństwa są
w wysokim stopniu nietrwałe: krótkotrwała, z natury rzeczy powierz
chowna znajomość stanowi przesłankę nieporozumień już we wczesnej
fazie małżeństwa, a te, stopniowo nasilając się, prowadzą w niedługim
czasie do rozkładu pożycia30. Lekkomyślny stosunek do małżeństwa
przejawia się również w małej ze strony męża trosce o dom, co także
wiedzie do rozpadu małżeństw.
19 M. K ozakiew icz, Rozrodczość nastolatek —■ nowy problem społeczno-pudai0'
giczny, „P rob lem y R o d z in y ” 1978, nr 5.
30 W literaturze radzieckiej przytaczane są następujące w yniki

o p r a c o w a n i*

danych z terenu M oskw y: w śród rozw iedzionych par m ałżeńskich znało sit; przed
ślubem m niej niż m iesiąc 7 ,5 % , jeden d o dw óch m iesięcy — 11 ,7% , trzy d o <■'iorocli
m iesięcy — 1 2 ,5 % , pięć do sześciu m iesięcy — 11 ,6% . W sumie daje to 43,ii% ogól«8!
liczb y orzeczonych rozw od ów , a przypadki te d ają p ow ód d o przypuszczenia. ,/S>
źródłem kruchości ty ch rodzin była właśnie krótkotrw ała przed ślubem znajoro0*
partnerów.
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SLjatolij Charezew jest zdania, że „aktyw nym czynnikiem, który
, r^-al i nada] wpływa (w sensie negatywnym) na stabilność mał"P "
jest obniżona odpowiedzialność części młodzieży za los
, ^ajiej r o d z i n y rł'ezę powyższą ilustruje autor przykładem tych
r L tfc h ludzi, którzy „w olą widzieć w małżeństwie jedynie dostępny
walny sposób zaspokajania potrzeb seksualnych, a czasem też
1 ganienia sobie zamieszkania w mieście ze stałym meldunkiem
latach nauki . Ludzi o takim stosunku jest — jak sądzi Charezew
^leniało. Za trafnością tej hipotezy przemawia, jego zdaniem,
-jjl stosunkowo dużego udziału małżeństw młodych mężczyzn
ffjeku 20— 24 lat z kobietami w starszym wieku — wr wielkich mias
tach jest takich małżeństw szczególnie dużo. Jest rzeczą sym ptom a
tyczną, dodaje Charezew, że szczyt rozwodów przypada u mężczyzn
na grupę wieku 25— 29 lat, a zatem na wiek, kiedy małżeństwo nie
jcst już im koniecznie potrzebne do urządzenia się w życiu31.
Konstatując fakt, że na Białorusi co trzeci rozwód przypada na
pierwszy rok pożycia małżeńskiego, N. Jurkiewicz tak objaśnia
źródło tego zjaw iska: chodzi tu głównie o m łodych łudzi, którzy mają
lekkomyślny stosunek do małżeństwa — jest to lekkomyślność ludzi
niedojrzałych. Autor rozróżnia trzy rodzaje dojrzałości: fizyczną,
ekonomiczną i psychiczną. Warunkiem trwałości małżeństwa jest nie
tylko dojrzałość fizy czn a : małżonkowie muszą być dojrzali pod każdym
względem. Niedojrzałość społeczna (pojęciem tym obejm uje autor
niedojrzałość ekonomiczną i psychiczną) rzutuje ujemnie na pożycie
małżonków i trwałość ich związku. W ybór dokonany w zbyt młodym
wieku bywa często nie przemyślany i błędny. Ale i w tym przypadku,
gdy był trafny, niedojrzałość okazuje się zgubna dla małżeństwa.
•Jako zbyt młode określa Jurkiewicz małżeństwa zawierane przez
mężczyzn przed ukończeniem 21 lat i przez kobiety przed ukończeniem
1(J lat32.
Jako szczególnie jaskrawy przykład lekkomyślnie zawieranych
małżeństw wymienia Jurkiewicz te przypadki, kiedy rozpad małżeńs^ a następuje de f a c t o już w momencie opuszczania pałacu ślubów

| 31 A. Charezew, Brak i niemja w SS SR . w y d . 2, M oskw a 1979,. s. 222— 223.
02 N. Jurkiew icz, Moi/iwy zakluczenija i stabUnosf braka, w : Problem y była,
kflła i sieruji, jw\, s. 102— 107.
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no uroczystości zawarcia małżeństwa. Profesor Jurkiewicz za
że na terenie jego obserwacji, tj. na Białorusi, takich małżeńs
2 do 3 procent.
Czy rzeczywiście są to przykłady lekkomyślnego z u w
małżeństw? Logika dyktuje, że chodzi tu raczej o tzw. małżeńs
wymuszone, obliczone najczęściej na to, by dziecku, które rna
na świat, a "które zostało poczęte w wolnym, może nawet przy
związku, zapewnić status dziecka ślubnego.

„Infantylizm małżeński”
Radziecki autor B. Gruszyn nic zgadza się z tezą,, według której
źródłem nietrwałości wielu małżeństw zawieranych przez
m łodycli jest lekkomyślny stosunek do małżeństwa. Zdaniem Gruszyna, w takich przypadkach należy mówić o nieprzygotowaniu
m łodych łudzi do życia małżeńskiego, o ich „infantylizmie mał
żeńskim” — tu tkwi przyczyna rozpadu wielu młodzieżowych mał
żeństw33.
Ustosunkowując się do rozważań Gruszyna, X. Sołowjow zauważa,
że lekkomyślność, nie będąc jedyną ani nawet główną przyczyną
rozpadu małżeństw zawieranych przez m łodych ludzi, nie przestaje
jednak być przyczyną wielu z nich. Sołowjow przytacza, że w Pałacu
Ślubów w Leningradzie prawie co dziesiąta para małżeńska nie
zgłasza się po odbiór świadectwa ślubu, co — zdaniem wymienionego
autora — może służyć za dowód, iż niemało m łodych ludzi decyduje
się na zawarcie małżeństwa z pobudek przypadkowych, nie uspra
wiedliwiających tej decyzji [s. 115 i 123].
Tezę o destrukcyjnym wpływie „infantylizmu małżeńskiego’
podtrzym ują radzieccy demografowie Michaił Sonin i Anatolij Dyskin.
W ich niedawno wydanej pracy czytam y: „M łodzi małżonkowie, na
wet ci, którzy oderwali się od dom u rodzicielskiego, często zachowują
się infantylnie, jak dzieci. A wynik jest taki, że rozpoczęta przez nich
budow a nowej rodziny natychmiast ujawnia odczuwalne rysy ’3*

j3 B. Gruszyn, Slusznjelsia dielo o razwodie, „M olod a ja gw a rd ija ”
(za : N . S ołow jow , Razmod, jego fak tory, ' pricziny, powody, jw .).

1964, i'r

34 M. Soriin, A. D yskin, P ozyloj czclowiek w sienije i obszczestwie, Moskwa
s. 168.
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«a nieprzygotowanie do życia we dwoje jako ważno źródło rozj u młodych małżeństw zwraca również uwagę czeski dem ograf
j,nir W ynnyczuk. „Chodzi tu — powtórzm y za autorem —
' tosunki międzyludzkie w życiu codziennym, które to stosunki
S jja o często już na progu wspólnego życia młodej pary psują s;ę
tego stopnia, że powodują następnie szybki rozpad rodziny” 35.
Oczywiście, nie można nie uznać słuszności korekty wniesionej
rzez Gruszyna: wyeksponowany przezeń „infantylizm małżeński”
*anowi w wielu przypadkacli istotny czynnik rozpadu małżeństwa.
Kwestię nieprzy gotowania młodych ludzi do podjęcia ról mał
żeń sk ich i rodzicielskich podnosi również polski socjolog Zbigniew'
T y szk a . Chodzi tu — zdaniem naszego uczonego — o rzecz nie
zwykle doniosłą. Tymczasem dojrzałość do podjęcia tych ról dość
c z ę s to jest niewystarczająca. „Stan ten byw a powodem rozczarowań
w małżeństwie, narastania konfliktów rodzinnych, a niekiedy staje
6ię także choćby pośrednio przyczyną rozpadu rodziny” 36.
Odnotuję jeszcze własną uwagę w omawianej sprawie: triada,
i którą mieliśmy do czynienia, a więc lekkomyślny stosunek do mał
żeństwa — niedojrzałość społeczna — nieprzygotowanie do ról mał
żeńskich, jest wzajemnie m ocno spleciona i tym większe kryje w sobie
ryzyko rozkładu małżeństwa.
Zły przykład ze strony rodziców
Demografom znana jest teoria, którą sformułował dziś już nieżyjący
demograf amerykański John Grauman, a która głosi, że jednym
z istotnych źródeł utrzymywania się modelu rodziny małodzietnej
jest przykład wyniesiony z domu rodzicielskiego: dzieci wychowane
w warunkach małej rodziny same stają się z czasem rzecznikami
nialodzietności37.
Podobną ideę reprezentują socjologowie amerykańscy w odnie
sieniu do rozw odów : twierdzą oni, że dzieci z małżeństw rozwiedzio
nych, gdy dorosną, idą w ślady swroich rodziców, tzn. rozwodzą się.
r 35 V . W y n n yczu k , Badania ludnościowe w Czechosłowacji, „B iu lety n IG S ” 1977,
nr ).
36 Z. T yszka, Socjologia rodziny, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 146.
37 J .V . C iau m an, Population Estimates and Projection», w : The Study o f P opufolion. A n Inventory and A ppraisal, red. P .M . H auser i O .D . D uncan, Chicago 1959.
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Tezę tę popierają Amerykanie następującymi danym i:
1
potom ków rodzin trwałych przypada 1 rozwód na 6,8 małż,,"
to wśród potom ków rodzin, w których je Ina strona była w uprz6(j
małżeństwie rozwiedziona, relacja ta wyn >si 1:4,2, a gdy obie str^"1*
miały za sobą rozwód — 1 :2,6 (P.H. Landis). Należy się z»0^
z komentarzem A. Charczęwa, iż nie chodzi tu o dziedziczność i
logiczną — jest to hołdowanie wzorom obyczajow ym swoich °1
dziców.

3. Czynniki destabilizacji rodzin
Gdy w podręczniku socjologii rodziny czytam y, że anonimowość
i ruchliwość'społeczna sprzyjają zdradom małżeńskim, a te z kolei
przyczyniają się do dezorganizacji rodziny (Z. Tyszka), to mam*j
pouczający przykład dwustopniowego form o wania się rozkładn
pożycia małżonków: najpierw działa czynnik, który osłabia opory
przeciw przygodnym pozamałżeńskim kontaktom seksualnym, potem
zaś owo podw ójne życie drąży przepaść między małżonkami i wiecłzie
do rozwodu. W niejednym przypadku nie doszłoby do rozkładu
pożycia małżeńskiego, gdyby nie wcześniejszy wpływ czynnika
destrukcyjnego. W takich warunkach w analizie etiologii rozwodów
nie można pominąć rozpoznania czynników stanowiących siłę napę
dową rozkładu pożycia i w konsekwencji — rozwodów.
Siły napędowe procesu destabilizacji rodziny
Różni badacze kładą nacisk na różne, ich zdaniem najważniejsze
czynniki sprawcze, odpowiedzialne za wytworzenie się klimatu
sprzyjającego destabilizacji rodzin. Tę różnorodność stanowisk ocenił
bym jako pożyteczną, ponieważ dzięki niej otrzym ujem y szerszy
pogląd na złożone pod względem etiologicznym zjawisko, jakim jest
narastająca od dłuższego czasu częstość rozwodów'.
Przytoczę tu dwńe opinie, z których jedną sformułował amery
kański, drugą — radziecki uczony.
Kingsley Davis (jeden z najbardziej liczących się d e m o g r a f
amerykańskich) w charakterze czynników sprzyjających rozw odom
wymienia następujące, wzajemnie powiązane zm iany dotycz$c®
współczesnych społeczeństw: degradacja znaczenia zbiorowisk 1°'
kałnych, wygasanie sprawowanej przez te zbiorowiska kontroli sp0'
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E jje j nad postępowaniem znanych im mieszkańców osiedla, wzrost
le< fIjL zn ej i socjalnej mobilności ludności, rozwój wielkiego przeS
rozrost miast, zmiana struktury rodzin}-, spadek rozrodwygasanie dawnych ekonomicznych funkcji rodziny, podejfl i a n i e pracy zawodowej poza domom przez kobiety, zmiana oso«¡jatego poglądu na zadowolenie i szczęście w małżeństwie. W szystko
Oprawia, że ludzie stają się mniej skłonni do pozostawania w związjj małżeńskich, które nie dają im satysfakcji. Prawo i opinia
^liczna podążają za życiem : następuje liberalizacja ustawodawstwa
Rozwodowego. prawo obywatelstwa zdobywają nowe obyczaje zryfl’aj^ce z zasadą dozgonnego charakteru małżeństwa, opinia publiczna
(rodzi się z faktem łatwego zrywania więzów małżeńskich38.
N. Sołowjow wśród sił napędowych, określających naturę i cha
rakter procesu rozkładu małżeństw, rozróżnia czynniki ekonomiczne,
psychofizjologiczne i duchowo-moralne. Głównym i decydującym
czynnikiem jest socjalistyczna industrializacja gospodarki narodowej
oraz kolektywizacja rolnictwa. Zmieniły one gruntownie życie, pracę,
społeczny i osobisty byt wielu milionów ludzi... Na liście czynników
rozwodu umieszcza Sołowjow poza tym urbanizację, migracje, wzrost
ekonomicznej samodzielności kobiet, przyspieszenie ekonomicznej
samodzielności młodzieży, pogłębienie sprzeczności między dojrza
łością seksualną a dojrzałością społeczną, nierównoinierność socjal
nego obciążenia mężczyzn i kobiet, wreszcie kataklizmy wojenne
z ich destrukcyjnym oddziaływaniem na stosunki demograficzne i na
psychikę ludzką. „N ow e stosunki — mówi Sołowjow — formują
nowych ludzi: zdecydowanie dążą oni do rozwodu, gdy dany związek
małżeński ich nie zadowala” [s. 116],
Dalsze rozważania pozwolą nam zrozumieć mechanizm działania
ważniejszych sił napędowych wzrostu liczby rozwodów.
Industrializacja, urbanizacja, migracja ludności
Badacze problemu rozwodów przypisują tym trzem procesom nie
zmiernie dużą rolę jako sile napędowej przemian w stosunkach spo
łecznych. Procesy te zaważyły też' w istotny sposób na umasowieniu
zjawiska rozw odów .
38 K . D avis, Statistical Perspective on M arriage and Divorce, w : Demographic
^ n«lyeia, Selected Readings, red. J .J . Spengler i O .D . D uncan, Gloncoo, 111., 1956,

s. 251.
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Procesowi urbanizacji przypisywał ogromny wpływ na stos> 1
demograficzne kraju wybitny socjolog francuski .Maurice Halbwacj J
(zamoi'dowany przez hitlerowców w czasie drugiej w ojny światów •■
Był on zdania, że nie co innego, tylko urbanizacja zadecyil0vv^. I
o tzw. „rewolucji demograficznej” , która otworzyła nowy etap \v r
woju stosunków demograficznych. A utor miał w szczególności
1
myśli powstanie wielkich miast, ich szybki rozwój oraz przeobrażając i
wpływ na całe życie współczesne39.
Procesy te sprzyjały rozpowszechnieniu rozwodów raz dlatego
że utorowały drogę masowym przemieszczeniom ludności ze wsi (|q
miast (głośny „exodus ruralis” ), po wtóre zaś przez wyjęcie owych
napływających do miast, mas ludzkich spod kontroli otoczenia: nie
trzeba już było zdawać rachunku ze swego postępowania przed ro
dzicami i krewnymi, przed sąsiadami, przed księdzem czy swym
dawnym nauczycielem — ustał wpływ otoczenia na postępowanie
tak w sprawie założenia, jak i rozwiązania rodziny.
Nasza utalentowana badaczka Antonina Kłoskowska akcentuje
wpływ urbanizacji na wzrost częstości rozwodów w Polsce : z rozwojem
miast idzie w parze wzrost liczby rozwodów; podobne zjawisko jest
również udziałem urbanizującej się wsi40.
Zasięg „urbanizacji wsi” staje się coraz szerszy. Jak stwierdza
polski socjolog Zbigniew' Sufin, wschodzą tu w grę takie zjawiska, jak
ograniczanie wielkości rodziny, likwidacja panującego dawniej despo
tyzmu głowy rodziny, wzrost liczby zamężnych kobiet podejmujących
pracę poza domem, przejmowanie niektórych funkcji rodziny przez
tworzone na wrsi instytucje opiekuńcze i społeczne41. Z tym wszystkim
korespondują coraz liczniejsze na wsi rozw'ody.
B yłoby naturalnie błędem, gdybyśm y stracili z oczu jednoczesny'
wpływ innych czynników, które przecież wywierały i nadal wywierają
znaczący wpływ na częstość rozw odów: rozwody -— co wielokrotnie
podkreślam — są zjawiskiem multikauzalnym i wobec tego nie należy
sprowadzać ich etiologii do jednej przyczyny.
39 M. H albw achs, M orphologie sociale, w yd. 2, Paryż 1946, s. 141.
40 A . K łoskow ska, Rodzina w Polsce Ludow ej, w : Przem iany społeczne w Polsce
Ludow ej, red. A . Sarapata, W arszawa 1965.
41 Z. Sufin, Przem iany wartości i wzorów społeczno-kulturowych na tle p rocesów
urbanizacji, w : Socjologiczne problemy miasta polskiego, red. S. N ow akow ski, W ar'
szawa 1964, s. 251.
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jestem pod tym względem jednom yślny ze Zbigniewem Tyszką,
nie negując tezy o dużym wpływie urbanizacji na częstość
^ o d ó w - zauważa, iż rola tego czynnika nie zawsze musi być der°duj^c£i: oddzialu^ Plzec'ież na rodzinę, i to w sposób istotny,
^ c7£ iurie stany i procesy, które w określonych warunkach mogą
J . ważniejsze42. Na poparcie tej tezy można by przytoczyć szereg
„rzykladów. I tak:
. jak podaje Kingsley Davis, w latach 1945— 1947 amerykańska
stop» rozwodów była sześciokrotnie wyższa od analogicznej stopy
angielSk i e j , mimo że Anglia jest silniej zurbanizowana niż USA —
zadecydowały o tym inne czynniki;
podobną uwagę poczyniłem swrego czasu w odniesieniu do Ma
cedonii: ma ona najwyższy stopień urbanizacji wśród republik związ
k o w y ch Jugosławii, a jednocześnie najniższą stopę rozwodów.
Nie mniej pouczająca jest inform acja podana przez W illiama
J. Goode’a43. O to:
fr — w Europie Zachodniej przeważają rozw ody w miastach;
I' — w USA nie ma większej różnicy m iędzy stopą rozwodów w
mieście i na wsi;
i ’ — w Japonii i w krajach arabskich rozw ody są częstsze na wsi
niż w miastach.
Nie przekreśla to bynajmniej teorii o pierwszoplanowej roli in
dustrializacji i urbanizacji jako siły napędowej zjawiska destabili
zacji rodziny. Przypom ina tylko, że o częstości tego zjawiska decyduje
nie ten czy inny z osobna wzięty czynnik, nie ta czy inna przyczyna,
lecz splot wielu determinant, których siła działania jest zależnie od
czasu i miejsca różna.
Brak kontroli rodzinnej i społecznej
Dawniej rodzina miała wiele do powiedzenia w kwestiach dotyczących
małżeństwa i rozwodu każdego z jej członków, dziś głos rodziny
w ogóle się nie liczy. Bez większego znaczenia jest już nawet głos
rodziców.
42 Z. Tyszka, Socjologiczne badania nad rodziną z uwzględnieniem interdyscypli
narnej współpracy, „K u ltu ra i Społeczeństw o” 19S0, n r 1-— 2.
43 W .J . G oode, The Fam ily, jw ., s. 85.

313

Tak dzieje się również w Polsce. Według świadectwa g J J
Łobodzińskiej, występuje u nas wyraźna autonomizacja mł0J
ludzi, wyrażająca się w swobodnym doborze partnerów malże^ v l
czasem bez aprobaty rodziców lub nawet bez ich wiedzy.
to jest częstsze w mieście niż na wsi. „M am y tu do czynjenj ł
zaznacza autorka — z przeświadczeniem m łodych ludzi, że za^a ' j
małżeństwa jest sprawą prywatną m łodych [...] rady rodziców n: H
potrzebne” 44.
Maria Trawińska stwierdza, że „m łodzi pojm ują nieza]p-)„.M
jako brak rodzinnej kontroli” , kontrolę taką traktują jako uciążli^J
i bronią się przed nią, gdy chodzi o „wszelkie zabiegi w y c h o w a li
i opiekuńcze” . Odmawiają rodzinie prawa do wtrącania się w ¡^1
sprawy i manifestują swe nieliczenie się z opinią rodziny45.
Przedmiotem dyskusji jest kwestia, jak ten nowy sposób form0.
wania się rodziny wpływa na jej spoistość.
„Jest rzeczą bezsporną — oświadcza J. K orolow — że małżeM
stwo z miłości, z głębokiej i wzajemnej skłonności to najważniejsza
przesłanka przyszłego szczęśliwego życia rodziny” [s. 65], Mówiąc
o małżeństwie z miłości, przeciwstawia je K orołow dawniejszemu
małżeństwu, w którym wiele mieli do powiedzenia rodzice stron,
przy czym nieobojętne były względy natury finansowej.
Inaczej patrzy na tę sprawę amerykański socjolog Gary S. Becker.
Miarodajny dla niego jest fakt, że dziś, kiedy o założeniu rodziny
decyduje miłość dwojga partnerów, rozpada się o wiele więcej mał
żeństw niż dawniej, kiedy zawarcie małżeństwa było d e k r e t o w a n e
przez rodziców m łodych ludzi46.
Sądzę, że w każdym z tych stanowisk jest jakaś doza prawdy:
wzajemna miłość młodych ludzi stanowi niezawodnie przesłankę
szczęśliwego pożycia, ale brak kontroli ze strony rodziców i środowiska
ułatwia zmarnowanie tej obiecującej przesłanki. Szczęście rodzin#
odwraca się od człowieka, który go nie szanuje, a okazję po
stwarza życie uwolnione spod kontroli rodzinnej i społecznej.
Jeżeli pozostały jakieś ślady po dawnej tradycji włączania
rodziny do spraw swych młodocianych krewnych, zwłaszcza Fr7'4 ł B . Łobodzińska, Rodzina w Polsce, W arszaw a 1974, a. 70— 71.
45 M. Trawińska, Bariery małżeńskiego sukcesu, jw ., s. 48.
46 G.S. Becker, A Treatise oj the Fam ily, Cam bridge, Mass., 1983.
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i i ‘l nJa.nia przez nich własnej rodziny, to można je spotkać raczej
Tam też zachowały się ślady kontroli społecznej, choć pole
¿pałania znacznie się zwęziło. W ynika to z nader licznego, by
iflje TTA« masowego
6 odpływu młodzieży wiejskiej do miast i ośrodków
)rZemy^owy ch W odniesieniu do stosunków panujących na wsi radzieckiej
p za ia sow a stwierdza, co następuje: „Mikrośrodowisko rodziny
ie jsk ie j charakteryzuje się względną stabilnością. K ontakty mięiz y f^ k i0 są na wsi silnie rozwinięte. Ludzie na wsi są sobie nazajeTn-zarówno towarzyszami pracy, jak i sąsiadami, a nierzadko
krewnymi lub przyjaciółmi. Poszczególne jednostki znajdują się
tu
pod silną kontrolą społeczną, co sprzyja zachowaniu tradycy jpVch norm społecznych i obyczajów ” 47.
Nie inaczej rzecz wygląda w Polsce: i u nas — mimo przenikania
na wieś poglądów afirmujących rozw ody — trwałość małżeństw
jest tam bez porównania większa niż w mieście, czemu właśnie sprzyja
funkcjonująca na wsi kontrola społeczna.
Aktywizacja zawodowa kobiet
W osłabieniu spoistości stadła małżeńskiego niemałą rolę odegrała
aktywizacja zawodowa kobiet — stwierdzają to zgodnie socjologowie
różnych krajów.
Omawiając stosunki amerykańskie, Clifford Kirkpatrick zaznacza,
że szerokie wciągnięcie kobiet do pracy zawodowej utorowało drogę
bliższym kontaktom osób różnej płci. W tej nowej sytuacji — dodaje
Kirkpatrick — związek męża z żoną stał się mniej wyłączny, mniej
trwały48.
Autorka zachodnioniemiecka Elisabeth Pfeil mówi o zagrożeniu
małżeństw w sytuacji istniejącego nadmiaru kobiet w stosunku do
liczby małżeństw i zażyłości, jaka się wytwarza m iędzy mężczyznami
a ieh towarzyszkami pracy, pośród których jest wiele niezamężnych49.
Oczywiście, kwestie seksualne nie wyczerpują sprawy. K obiety
czynne zawodowo stają w obec licznych trudności w życiu osobistym
47 I. D zarasowa, Struktura siem iej w SSSR , „N arodonasielen ije” 1979, z. 28.
I 48 C. K irkpatrick, The F am ily as Process and Institution, N o w y J ork 1955.
9 E. Pfeil, Orosstadtforschung, Entwicklung und gegetouiartiger Stand, w yd. 2,
aQ°Wer 1972, s. 149 .
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i rodzinnym, co niejednokrotnie rzuca cień na wzajemny stosiin

małżonków.
Socjologowie radzieccy A. Charczew i M. Maćkowski wskazuj,
że aktywność zawodowa kobiet może negatywnie wpływać na real-'
zację przez rodzinę jej funkcji reprodukcyjnej, wychowawczej, ]jy
towej, duchowej, emocjonalnej. Niesłuszny byłby jednak wniosek
że należałoby wobec tego dążyć do zmniejszenia aktywności zawo'
dowej kobiet. Właściwe będzie poszukiwanie bardziej racjonalny^
dróg pogodzenia pracy zawodowej kobiet z wykonywaniem przez nie
określonych funkcji rodzinnych, z pełnym i harmonijnym rozwojem
ich osobowości [s. 137].
Polski socjolog m edycyny Magdalena Sokołowska informuje, że
w krajach uprzemysłowionych praca kobiety miejskiej w gospodar
stwie dom owym pochłania około 50 godzin tygodniowo, czyli akurat
tyle, ile wynosi tam normalny tydzień roboczy w różnych zawodach
— w ten sposób kobieta jest obciążona pracą nie tak, jak mężczyzna,
lecz dwa razy więcej50.
Odnotujm y wreszcie uwagę B. Łobodzińskiej, że większa eko
nomiczna niezależność kobiet czynnych zawodowo może wpływać na
decyzję o nieutrzymywaniu związku małżeńskiego za wszelką cenę.
R ozw ody częstsze są wśród kobiet pracujących niż wśród nie pracu
jących zawodowo51.

Tolerancja opinii publicznej wobec rozwodów
B ył czas, kiedy rozwód poruszał opinię publiczną. Opinię tę kształ
towały sfery mfeszczańskie, z zasady nieprzyjazne rozwodom . W
ówczesnej sytuacji fakt rozkładu pożycia był skrzętnie ukrywany
przed otoczeniem. Na międzynarodowym sympozjum demograficz
nym, które obradowało w 1962 r. w Budapeszcie, uczestniczący w tym
spotkaniu austriacki statystyk Hans Fuchs przytaczał w forime
ilustracji, iż w niejednej rodzime wiedeńskiej tabliczka na drzwiach

30 M. Sokołow ska, Nieznane środowisko p ra cy: gospodarstwo domowe
S ocjologiczn o” 1963, nr 3.
51 B . Łobodzińska, Rodzina w Polsce , jv ...
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skakania z imionami obojga małżonków była jedyną rzeczą, która
. I, łączyła-2.
jjie ma już zjawiska, na które nieżyjący już H. Fuchs zwracał
ft.agę; dziś w przypadku rozkładu pożycia strony bez żadnego
k ręp ow an ia wnoszą sprawę o rozwód, a sąd legalizuje rozpad mał•gńsfcwa w formie orzeczenia o jego rozwiązaniu. Dawne skrępowanie
odpadło, ponieważ opinia publiczna uznała, iż w samym rozwodzie
nje m a nic gorszącego: lepszy jest rozwód niż piekło w domu.
Tolerancja opinii publicznej wobec rozwodów jest dziś zjawiskiem
rzec można — powszechnym. W R F N tak społeczeństwo, jak
i sadownictwo nie są rozwodom przeciwne, a swoje stanowisko m o
tywują tym , że jest z korzyścią dla dzieci, jeśli nieudane małżeństwo
ich rodziców zostaje rozwiązane53.
Autorka radziecka Swietłana Burowa odnotowuje, że „z narasta
niem częstości rozwodów idzie w parze coraz większa tolerancja
opinii publicznej w stosunku do osób rozwiedzionych - coraz rzadziej
się zdarza, by je uważano za kandydatów «drugiego gatunku» do
małżeństwa” 54.
W szystko to można uważać za rzecz normalną — nie można
przecież rozciągać ostracyzmu na tak szeroki krąg ludności, jaki
dziś w niejednym kraju tworzą osoby rozwiedzione — aie też nie
należy tracić z oczu, że tolerancja opinii publicznej wobec rozwodów,
będąc produktem szerokiego icli rozpowszechnienia, sama staje się
z kolei stymulatorem wzrostu ich częstości. Kie bez racji William
J. Goode przypisuje jej współodpowiedzialność za ogromny w ostat
nich czasach wzrost liczby rozwodów w U SA55. Tezę tę ponowił
(¡oode w swej następnej, w rok później wydanej pracy56.
Dziś jest już dla wielu badaczy jasne, że daleko posunięta tole
rancja opinii publicznej nie pozostaje bez wpływu na wzrost częstości
rozwodów.

51 H. Fuchs, Die Wirkung in der Gescllschaftsstruktur vorgehenden Veränderungen
U"'J dte Gestaltung der Eheschließungen und Ehescheidungen, Budapeazt 1962 (referat).

p

SJ H . Schubnell, S. R a p p , Law and Fertility in
Law and Fertility in Europe, Dolhain 1975, s.
■“ S. B urow a, tfocyologija i prawo o razwodie,
. 55 W .J . G ooc'e, The Family, jw ., s. 94.
Ss W .J . Groodo, World Revolution and Family

the Federal Republic of Germany,
304.

Minsk 1979, s. 9.
Patterns, N ow y J ork 1985.
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Zagadnieniem oddziaływania prawodawstwa na częstość rozwt ,,j już się zajmowaliśmy. W iem y zatem z wcześniejszych rozważań •
samo prawo może — wbrew swym intencjom — przyczyniać sio
wzrostu częstości rozpadu małżeństw. Nie ukrywają tego nawet •
autorzy, którzy — ulegając naciskowi opinii publicznej — aprobudaleko posuniętą liberalizację prawa rozwodowego. Nie kto iilnv
tylko Jurij K orolow, niesporny rzecznik dokonanej w Z S R R libérai;'
zacji tego prawa, oświadcza, że sarna możliwość rozwiązania mał
żeństwa w przypadku, gdyby okazało się nieudane, a tym samym
możliwość odzyskania wolności i niezależności, zmienia wyobrażenie
o nieodwracalności małżeństwa i niekiedy zachęca m łodych ludzi
do nie przemyślanego zawarcia związku małżeńskiego, co — zdaniem
cytowanego autora *— w pewnej mierze obniża znaczenie tego faktu
[s. 48J. Mówiąc o tolerancyjności prawa wobec rozwodów, należy
mieć na uwadze nie tylko akty prawodawcze, lecz również ich stoso
wanie, które w praktyce może być bardziej lub mniej liberalne. <

Czy rodzina nuklearna jest mniej trwała?
Postawione pytanie należy rozumieć w taki sposób, że wyjaśnienia
wymaga kwestia, czy obserwowana ostatnio kruchość nowo zawiera
nych małżeństw nie stanowi w tej czy innej mierze konsekwencji
przejścia do nuklearnego typu rodziny. Tego rodzaju zależność su
geruje część socjologów.
Takiego w szczególności zdania jest radziecki socjolog rodziny
I. Rodzinskaja. Analizując wyniki badania socjologicznego, prze
prowadzonego w 1977 r. na terenie jednego z mikroregionów Moskwy,
autorka doszła do wniosku, że w rodzinach nuklearnych spoistość
małżeństwa doznaje osłabienia wskutek braku kontroli i pomocy
ze strony starych rodziców : między młodymi małżonkami, skazanymi
wyłącznie na siebie, wytwarza.się stan pełnego napięcia, k tóry jest
wstępem do późniejszego rozkładu pożycia. Taką samą rolę — zda
niem cytowanej autorki — odgrywa brak rady i pom ocy ze strony
dziadków57.
57 I. R odzinskaja, W Ujanije alartzego pokoienija na stabilno»!' molodoj ttet*}*’
w : Wzaimoot noszenija pokolenij iv siem je, red. Z. Jankow a i W . Szapiro.
1977, s. 94.
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Jak widać, nowe stosunki rodzinne rodzą nowe problemy. Jest

SKfjge za wcześnie, by się do nich w sposób wiążący ustosunkować.
gotropia uczuc
^ cjalistk a z zakresu psychospołecznych badań nad rodziną Maria
^¡einska podkreśla doniosłość zadowolenia z małżeństwa. Sytuacja
j«gt pod tym względem daleka od ideału. W toku przeprowadzonego
„a terenie Warszawy badania, którym objęto małżeństwa stosunkowo
¡nlode (przeważnie w wieku od 30 do 40 lat) z jednym lub dwojgiem
dzieci: ustalono, że stopień zadowolenia z małżeństwa jest na ogół
wyższy po stronie męża, ale — przeciętnie biorąc — osiąga on jedynie
poziom umiarkowany58. Brak zadowolenia z małżeństwa nie wróży
trwałości związku.
W artykule zamieszczonym na lamach wychodzącej w Moskwie
. Litieraturnoj gaziety” 59 akademik G. Naan uzasadnia tezę, według
której harmonia i ciepło małżeńskie podlegają prawu entropii, w miarę
upływu czasu doznają osłabienia, co w wielu przypadkach wiedzie
do rozpadu małżeństwa. Niezbędne są więc stałe wysiłki ze strony
obojga partnerów, b y utrzymać uczucia i wzajemne stosunki na na
leżnym poziomie. U czony radziecki stwierdza, że wiele rozwodów
jest tani, gdzie panuje obojętność, nuda i gdzie małżonkowie nie
mają wspólnych celów.
Pogłębianie się różnicy w poziomie intelektualnym
małżonków
W społeczeństwie, które umożliwia i popiera kontynuację nauki
przez ludzi czynnych zawodowo, nietrudno o przypadki, kiedy jeden
1 małżonków osiąga wyższy poziom intelektualny, a drugi pozostaje
P°d tym względem w tyle. Sytuacja taka, jak pisze J. K orolow, nieJe<litokrotnie prowadzi do zakłóceń w harmonii pożycia małżeńskiego:
między małżonkami wytwarza się pustka duchowa, która staje się
Prz.Vczyną rozpadu małżeństwa.
: ' 58 M. Ziem ska, Postawy małżonków wobec siebie, ,,P roblem y R o d z in y ”
*

1982

5-6.
■ f 9 „L itieratu rnaja gazie ta” , 15 1 X 1976.

319

Z ły

p r z y k ła d

s.e s t r o n y o t o c z e n i a

J

Nie można nie doceniać wpływu, jaki na postawę małżonków
zły wpływ ze strony otoczenia: gdy rozwodzą się ludzie z
otoczenia (krewni, przyjaciele, znajomi), myśl o rozwodzie ni,.- "
Ko
małżeństwu przestaje być obca.
(' lleHn
Przeprowadzone w Moskwie w 1976 r. badanie pilotażow
zalo, że istnieje sporo m łodych małżeństw, których pożyć'
dobre (jedna trzecia ogólnej liczby zbadanych m łodych małż •
ale i w tych — jak powiedziano —- dobrych małżeństwach
m 3rśł o możliwości rozejścia się. a to pod wpływem tego, co się (k*-*
d ok oła : „widzą oni, jak się rozpadają rodziny ich krewnych i , 9
jom ych, jak kończą się małżeństwa, z których wiele istniało
długie lata i które uważane b vły 7.ą szczęśliwe” — pisze A Charcz«!
[s. 227].
Własna refleksja
Dokonaną penetrację czynników odpowiedzialnych za ogromne na-■
silenie rozwodów, jakie dziś obserwujemy, chcę uzupełnić własną
uwagą, iż na silniejsze podkreślenie zasługuje sprawa osłabienia po
czucia odpowiedzialności za założoną rodzinę. Swego czasu Włodzi
mierz Lenin wskazywał na rolę „klimatu moralnego” jako czynnika
warunkującego zgodne pożycie małżonków oraz prawidłowe wycho
wanie i prawidłowy rozwój potomstwa. Tego właśnie klimatu mo
ralnego zabrakło u wielu rodzin (z winy jednej łub drugiej strony,
czasem z winy obu stron). Zwolennicy interpretacji ekonomicznej
skłonni są kłaść te przypadki na karb nękających rodzinę kłopotów
materialnych. Może tak i jest w niektórych przypadkach, główną
jednak rolę przypisuję nie ekonomicznym, lecz etycznym warun
kom —- owemu, przez Lenina podkreślanemu „klim atowi moralne
mu” : gdzie go nie ma, gdzie poczucie odpowiedzialności jest nikłe
lub zgoła nie istnieje, tam nawet najkorzystniejsze warunki społeczno-ekonomiczne nie chronią rodziny przed dezorganizacją i r o z p a d e m -

4. Przyczyny rozwodów
Mówiąc o przyczynach rozwodów, mam na myśli wszystko to,
bezpośrednio przyczynia się do skłócenia i rozkładu pożycia ma
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f
X ty 01 razom mamy do czynienia z szeroką gamą warunków
^ ^ ^cych rozwodom, począwszy od niesnasek wynikających
cpr^lkotrwalcj znajomości m łodych ludzi przed ślubem i kończąc
t
11»

pralnym wykolejeniu się jednego z małżonków. Omówimy nieprzyczyn rozkładu pożycia.

^ rC Z
^ d ła informacji
r

i^ieią dwa źródła informacji o przyczynach rozw odów : jednym
nich są oficjalne statystyki rozwodów, drugim —- badania na ten
mat, podejmowane e x p o s t (w stosunku do osób już rozwiedzionych)
—ez socjologów i demografów. W alor danych pochodzących z jednych
i drugich źródeł jest różny.
Co można powiedzieć o oficjalnej statystyce przyczyn rozwodów ?
Statystyka ta daje wierny obraz działalności sądów' w zakresie
spraw rozwodowych, wiernie też informuje o tym , jakie były m o
tywy orzeczeń sądowych o rozwodach, ale nie zawsze daje rzetelny
obraz tego, jak naprawdę układały się stosunki w małżeństwach,
które się rozpadły, i co było naprawdę przyczyną rozejścia się mał
żonków.
Niedokładność, o której mowa, wynika z faktu, że strony zaanga
żowane w procesie rozwodowym nie mówią całej prawdy, co więcej —
często, może nawet zbyt często, składają zeznania wręcz nieprawdziwe.
Któż się przyzna wobec sądu, że prawdziwym bodźcem do ubiegania
się o rozwód jest zamiar odnowienia przygody miłosnej z inną k o 
bietą? A tymczasem, według cytowanego już wrocławskiego antro
pologa Edmunda Piaseckiego, ten właśnie m otyw kryje się najczęściej
za wnioskami o rozwód. Oczywiście, sąd stara się dociec prawdy, ale
w sytuacji, kiedy strony starannie ją ukrywają, zadanie to przestaje
być łatwe. Trzeba zresztą mieć na uwadze i to, że w rozpadającym
S1? małżeństwie — na co już dawniej zwracał uwagę William J. Goode
nawarstwia się tak wiele przejawów dezorganizacji, iż niepo
dobna bezbłędnie określić, który z nich odegrał najbardziej destruk
cyjną rolę60.
Ł
Wszystko to sprawia, że oficjalnych statystyk przyczyn rozwo
dów nie darzy się pełnym zaufaniem, a dla zapełnienia powstałej
' W .J . G oode, A fter Dworce, Glencoe, 111., 1956.

—
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w ten sposób luki w naszej wiedzy o rozwodach podejm uje się specja]
ne badania ankietowe, mające wyświetlić ukryty przed sądem fa]j
tyczny stan rzeczy. Tego rodzaju ankiety kierowane są do adwokatów
lub do osób rozwiedzionych, które będąc już po rozwodzie nie mają
potrzeby ukrywać prawdy.
Zdaniem Roberta 0 . Blooda, i te badania nie przedstawiają
większej w artości: ani prawnicy, ani rozwiedzione kobiety — oświadcza
on — nie są naukowymi ekspertami w zakresie diagnozy małżeńskiej6’
W yraża też nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy od nauk społecznych
otrzym am y bardziej miarodajną listę przyczyn rozwodów.
Zakres analizy
Jeśli powiedzieliśmy, że mechanizm rozwodów' jest w istocie ,,krainą
nieznaną” , to mieliśmy na uwadze fakt, iż znamy co najwyżej (i to
w odniesieniu do nielicznych krajów) m otyw y podjętych przez sąd
decyzji o rozwodzie, nie znamy natomiast — tak jak nie zna ich sąd
— różnych, starannie przez strony ukrywanych okoliczności, które
doprowadziły do ostatecznego rozkładu pożycia. W ygodniej jest np.
powoływać się na niezgodność charakterów, niż obnażać ciemne strony
pożycia. Z tego powodu naszą analizę przyczyn rozwodów ograniczy
m y do własnego kraju, uzupełniając ją nielicznymi dostępnymi
autorowi tej pracy informacjami z terenu innych krajów, głównie
so cj alisty czny ch .
Alkoholizm
Jest to bez wątpienia jeden z największych burzycieli ładu i szczęścia
rodzinnego. Wprawdzie na listach szeregujących rozwody według
częstości przyczyn spotykam y alkoholizm niejednokrotnie na drugim
lub trzecim, a czasem nawet na czwartym miejscu, lecz według opiuu
rzeczoznawców — o czym za chwilę powiemy — rola alkoholizm11
jako sprawcy rozkładu pożycia małżeńskiego jest znacznie wdększł
niżby to wynikało z oficjalnych statystyk. Znane są zresztą przypadł’
kiedy prym at alkoholizmu jako sprawcy rozwodów został statystycZj
nie potwierdzony (Białoruś, Leningrad)62.
61 R .O . B lood J r.. M arriage, N ow y J ork 1964, s. 234.
62 P or. D . Czeczot, Socyologija braka i razwoda, Leningrad 1973.
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W ejrzyjm y w liczby określające częstość rozpadu małżeństw
z powodu alkoholizmu.
W Polsce w 1973 r. rozwody, których przyczyną był alkoholizm,
gtanowiły 23,1% ogólnej liczby orzeczonych rozwodów. Analogiczne
dane z ostatnich lat przedstawiają się następująco:
Lata

1979
1980
1981
1982

Liczba
rozwodów

11
11
10
11

732
622
835
422

N a 100
rozwodów w ogóle

29,1
29,2
26,9
24,4

Udział procentow y alkoholizmu jako głównej przyczyny rozkładu
pożycia jest w naszym kraju niewiarygodnie w ysoki: w latach 1979
i 1980 przekraczał on 29% . W dwóch następnych latach odpowiedni
rachunek okazał się korzystniejszy, ale poprawa była tylko pozorna,
gdyż w liczbach bezwzględnych żadnej poprawy nie w idać: tak jak
i w poprzednich latach, bezwzględna liczba rozwodów, których
główną przyczyną był alkoholizm, kształtowała się*na poziomie 11
tys. rocznie.
Na naszą niekorzyść wypada również porównanie podanych liczb
z analogicznymi, znanymi mi wartościami z kilku innych krajów
socjalistycznych. Udział rozwodów z powodu alkoholizm u wynosił:
Bułgaria (1965/66) .......................
9,5%
Czechosłowacja (1 9 8 0 ).............
18,0%
Węgry (1959) ......................
9,8%
, Przytoczone dane porównawcze pozwalają nam zdać sobie
sprawę z ogromu szkód, jakie polskiej rodzinie wyrządza alkoholizm.
Jak reagują na ten stan rzeczy nasi badacze i działacze spo
łeczni ?
Przedstawicielki statystyki państwowej Henryka Bogacka i Alina
obieszak w wyniku dokonanej analizy problemu rozw odów w Polsce
°szły ¿ o niewątpliwie słusznego wniosku, że rola alkoholizmu jako
8Prawey rozkładu pożycia małżeńskiego nie znajduje w statystyce
Rozwodów pełnego wyrazu. Oto uwagi tych autorek: „Badanie ankie. e z 1974 r. wykazało, że w pozwach złożonych przez kobiety
°holizm jako przyczyna rozwodu występował w 39,7% , a w poz323

wach złożonych przez mężczyzn — tylko w 3,6% . Nie jest to •
obraz pełny [...] Wiele osób, nie chcąc po prostu przyznać się '
holizmu jako przyczyny rozdźwięków w małżeństwie, po(!° a^ 0'
przykład niezgodność charakterów. Często alkoholizm jest r)r
^
pierwotną, od której zaczynają się inne konflikty, jak mewjV * ^ B
brak zainteresowania domem i rodziną, nieporozumienia
finansowym, czy znęcanie się nad rodziną” 63.

!

Sprawę szkodliwości alkoholu bliżej omawia Stanisław Akol-' I
Rejestrując ujemne, nierzadko wręcz katastrofalne skutki alkoholizuj
nasz uczony nie przechodzi do porządku nad destrukcją, jaką n .J
ten wnosi do życia rodzinnego. Życie to ulega zakłóceniu, n o r m a «
rzeczą stają się awantury, znęcanie się nad współmałżonkiem i dziećnj
odm owa alimentacji, pogorszenie się położenia materialnego rodzinki
Ten sam autor stwierdza, że „dzieci alkoholika często są psychicznie
lub fizycznie obciążone, mniej zdolne, trudne do wychowania. Napięta
atmosfera w takiej rodzinie jest przyczyną niewłaściwego wychowania
dzieci, ,może też pogłębiać naturalne trudności” . Odnotujmy jeszcze
podaną przez profesora Akolińskiego informację, że „około 10%
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jest ociężałych umysło
wo, zaniedbanych i ma złe postępy w nauce; około 3% stanowią
dzieci kalekie w sensie fizycznym lub psychicznym. W sumie daje to
blisko 700 tys. dzieci, z których co najmniej dwie trzecie wywodzi się
z rodzin alkoholików” .
Zaburzenia, o których mowa, prowadzą w prostej linii do rozpadu
małżeństwa. Powołując się na opinie pracowników wymiaru sprawiedli
wości, tak zresztą jak i pracowników opieki społecznej, profesor Akoliński stwierdza, że „przyczyną około 80% orzeczonych rozwodów
i faktycznego rozpadu wspólnoty małżeńskiej jest nadużywanie
alkoholu” 64.
Badacze zagadnienia przestępczości nie bez racji podnoszą
konsumpcję alkoholu do roli jednego z predykatorów przyszłego
nasilenia przestępczości. Autorzy ostrzegają, że „jeżeli nie zostan ie
u nas zahamowany wzrost konsumpcji alkoholu, jeśli nie potrafimy
63 H . B ogacka, A . Sobieszak, Rozwody w Polsce w latach 1950— 1974 w
badań statystycznych, w : Wybrane zagadnienia patologii rodziny, W arszawa 19^®»

s. 111.
6 1 S. Akoliński, Problem y patologii społecznej, w : Polityka społeczna, wydW arszaw a 1979, s. 309, 314 i 327.
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B
polityką społeczną zmienić struktury napojów alkoholoaJ***c^ . gpowodować radykalnej przemiany obyczajow o przyjętych
picia, oczekiwanie zmniejszenia się liczby naruszeń prawa,
" z° ,tających na tle nadużywania alkoholu i alkoholizmu, nie wydaje
ealne” 65- Przytoczoną przestrogę można z całą słusznością roz&
i na sprawę rozw od ów : nic ma co liczyć na ich spadek, jeżeli
^Kjogtanie poskromiony tak bardzo u nas rozpowszechniony nałóg
a^Htwa66P r o b le m o w i związku przyczynowego m iędzy alkoholizmem a dezanizacją życia rodzinnego sporo uwagi poświęcają badacze radziec~ Z ap ozn a jm y się z ich wypowiedziam i na ten temat.

Anatolij Charczew informuje, że pijaństwo wciąż jeszcze odgry•a w ZSRR ważną rolę jako stymulator rozwodów. Nie znajduje to
jednak pełnego wyrazu w statystyce przyczyn rozw odów : w więksgości przypadków pijaństwo jest ukryte w innych rubrykach, przede
wszystkim zaś w rubryce „okrucieństw o” [s. 213]. A utor nadmienia,
że społeczeństwo socjalistyczne prowadzi uporczywą walkę ze starymi
wglądami, nawykami, tradycjam i, aby małżeństwa odpowiadały
nowym ideałom moralnym.
N. Sołowjow zalicza pijaństwo do rzędu najważniejszych przy
czyn niweczących rodzinę. P o przestudiowaniu litewskich aktów
rozwodowych wymieniony autor ustalił, że „c o czwarty rozwód był
spowodowany pijaństwem. W ystępuje ono najczęściej w powiązamu
z brutalnością, okrucieństwem, lekkomyślnym stosunkiem do ob o
wiązków małżeńskich i rodzicielskich. Jest też źródłem załamania się
finansowego bytu rodziny i wielu innych kłopotów. Nie najlepsze
kwalifikacje na mężów mają mężczyźni lubiący zaglądać do kieliszka:
decydując się na zawarcie małżeństwa z takim osobnikiem, kobieta
podwaja ryzyko rozkładu pożycia” [s. 122],
65 J.K . Falew icz, J. Jasiński, A . Rażniew ski, Elementy problem u patologii spokcznej, t. I , W arszaw a 1975, s. 80.
6 Dziś ju ż n ieżyjący zn akom ity polski krym inolog, w jednej osobio lekarz i prawStanisław B ataw ia w yraził pogląd, że nadużyw a alkoholu system atycznie i w duZ ilościach stw arzając określone z ty m związane problem y o n egatyw nej w ym ow ie
P° eoznej 10 do 1 5 % ogółu p iją cych m ężczyzn w wieku o d 20 lat w zw yż. W literatuttnglosaskiej tego rod zaju o sob n icy określani są ja k o „p rob lem drinkers” (S.
*&Wia, Rozmiary zjawiska częstego nadużywania alkoholu przez różne kategorie p iją ’ »P roblem y A lk oh olizm u ” 1973, nr 5).
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Jurij Korolem podkreśla, że na pojawienie się elemeif- ;
kładu pożycia małżeńskiego najczęściej wpływa amoralne z u i' " r°*'
się — w większości przypadków alkoholizm jednego z rriał ' ° " ail'e
M otyw ten — zaznacza K orolow — nie zawsze jest otwarcie ° Ilk'JVvw sądzie czy urzędzie stanu cywilnego : łatwiej jest uwolnią
wstydu i od publicznego roztrząsania nieprzyjemnych kwest
dając jako m otyw rozwodu „niezgodność charakteru” .
^°'
pijaństwo stanowi 25 do 40% sądownie ustalonych przyczyn t0
wodów. K orolow określa pijaństwo jako społeczne zlo, które -J
ubłaganie prowadzi do ogólnej degradacji osobowości, do awa^Üfc
i zniewTag, do demoralizacji dzieci. Nie ma potrzeby wskazywać 1
wszelkie możliwe następstwa tego fatalnego społecznego z ła
J
idą z nim w parze ubóstwo, grubiaństwo, okrucieństwo i zdrgJJ
małżeńskie [s. 141 i nast.].
Swietłana Burowa podaje, że w Białoruskiej S R R alkoholizm
jest najczęściej spotykaną przyczyną rozpadu małżeństw. Często
występuje on w powiązaniu z okrucieństwem wobec współmałżonka
(z reguły żony) i w obec dzieci. Praktycznie te dwie przyczyny, pi
jaństwo i okrucieństwo, można połączyć w całość. „Pijaństwo i to
warzyszące mu negatywne zjawiska — oświadcza Burowa — to
główny wróg pomyślności rodzinnej...” . Powszechnie wiadomo, jaki
uszczerbek pow oduje alkoholizm. Jednakże — tu . autorka cytuje
opinie profesora N. Jurkiewicza — „społeczeństwo nasze jeszcze nie
w pełni uświadomiło sobie szkodliwości alkoholizmu. Na walkę z nim
należałoby przeznaczyć więcej sił i środków, niż to się dziś czyni” 67.
Niewierność małżeńska
Z alkoholizmem jako jednym z największych destruktorów rodziny
współzawodniczy równie często występująca w statystyce przyczyn
rozwodów niewierność małżeńska. W istocie oba te czynniki są naj
częściej wzajemnie ze sobą powiązane, i to tak dalece, iż w wiel®
przypadkach należałoby mówić o ich symbiozie jako właściwej p1*/
czynie rozpadu rodziny.
Co mówią liczby z tego zakresu?

67 S. B urow a, Socyologija i prawo o razwodie, jw ., s. 21

L
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'r ierw trzeba wyjaśnić, że w dawniejszych latach ogłaszano
n a d z i e li dane o rozwodach spowodowanych niewiernością
u
jeinie o tych, których przyczyną było trwałe związanie się
i 01 Osobą. Ostatnio ta druga kategoria nie jest już wyodrębniana,
i 'n'Ut cZC(to należy przyjąć, iż tkwi ona w rubryce „inne” . Powstaje
niejasność, dlaczego w takim razie owe „inne” rozwody
nadal nieliczne. Czyżby strony uznały za bardziej korzystne
^K jw nianie faktu związania się z inną osobą ? Czy przypadkiem
• «ostąpiono go „niezgodnością charakterów” ? W szystko to —
Wajmy '— stawia walor poznawczy statystyki przyczyn rozwodów
i>0j ¿lakiem zapytania.
W' 1973 r. -— przy dawnym systemie rejestracji przyczyn rozwo
je
na kategorię rozwodów z powodu niewierności małżeńskiej
jjgypadało 23,8% ogólnej liczby orzeczonych rozwodów, a na ka
tegorię rozwodów uzasadnionych trwałym związaniem się z inną
flJka. — 20,5%. G dyby i tę drugą kategorię uznać za rodzaj niewier
ności małżeńskiej (co zapewne w wielu przypadkach odpowiadałoby
rzeczywistości), to otrzymalibyśmy w sumie 44,3% rozwodów spo
wodowanych niedochowaniem wierności małżeńskiej.
Dane z ostatnich lat przedstawiały się następująco:
Lata

1979
1980
1981
1982

Liczba
rozwodów

11
11
12
14

949
738
368
883

N a 100 rozwodów
w ogóle

29,6
29,5
30,7
31,9

Niopocieszające to dane. W ynika z nich, że częstość rozwodów
spowodowanych niewiernością małżeńską stale wzrasta. Niemal co
trzeci rozwód jest rezultatem takiego postępowania.
Ciekawe, jak pod tym względem układają się stosunki w innych
krajach .
Jeśli chodzi o Związek Radziecki, to dysponuję danymi dotyczą
cymi Białoruskiej i Litewskiej SR R .
Analizując dane białoruskiej statystyki rozwodów, Świetlana
Urowa stwierdziła, że niewierność małżeńska występuje w tej staystyce jako druga co do częstości (po alkoholizmie) przyczyna
w°dów . Udział procentowy zdrady małżeńskiej w ogólnej liczbie
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orzeczonych rozwodów wynosił: 1965 r. — 16,1%, 1966 r. — 13 g 0
1971 r. — 11,4%, 1975 r. — 9,9% . Z przytoczonych danych wy ^ 0
że rola tej przyczyny rozpadu małżeństwa maleje. Czy dlatego •
samo zjawisko staje się rzadsze? Niekoniecznie. Może to przeć
b y ć efektem zwiększania się liczby rozwodów z innych przyczyn
Zauważmy, iż nie jest to słabość statystyki białoruskiej, ]e(;?
wszelkich statystyk, które się posługują tak niedoskonałą miarą
jak procentowy podział rozwodów z różnych przyczyn.
Na Litwie — według badań N. Sołowjowa — na pierwszym
miejscu figurowały rozw ody umotywowane faktem istnienia drugiej
rodziny ( 2 1 ,0 % ogólnej liczby orzeczonych rozwodów), na drugim —.
rozw ody z powodu zdrady małżeńskiej (17,9%).
Na Węgrzech w 1959 r. niewierność małżeńska była przyczyną
jednej piątej wszystkich rozwodów (19,2% ).
Niemal identyczną wartość (19,0% ) spotykam y w 1980 r. w Cze
chosłowacji.
Niespodziewanie wysoki jest udział tej kategorii rozwodów
w Bułgarii: w latach 1965— 1966 rozw ody z powodu niewierności mał
żeńskiej — powtarzam za M. Latuehem 68 — stanowiły 45,2% ogólnej
liczby orzeczonych rozwodów (w miastach — 43,9% , na wsi — 48,4%).
Okrucieństwo
O okrucieństwie jako przyczynie rozwodów można powiedzieć, iż
jest ono amerykańską „specialite de la maison” , nigdzie bowiem
nie spotykam y równie dużej częstości rozwodów z tej przyczyny,
Jak informuje William J. Goode, w USA okrucieństwo („cruelt y ” ) jest przyczyną około 60% wszystkich rozwodów. Istotne znacze
nie ma przy tym uwaga wymienionego autora, iż jest to motyw,
który znajduje największe zrozumienie u sędziów orzekających
w sprawach rozwodowych69.
Powołując się na źródła amerykańskie, A . Charczew podaje, że
w USA najczęstszymi motywam i rozwodów są: okrucieństwo (50%
ogólnej liczby rozwodów), dezercje (33% ), odmowa utrzymywania
rodziny ( 8 % ). Niewierność małżeńska znajduje się na czwartym
68 Por. M. L atuch, Demografia społeczno-ekonomiczna. W arszaw a 1980, s. 15®’
69 W .J . G oode, The F a m ily, jw ., s. 97.
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' -g'seii — j ej znaczenie jako przyczyny rozwodu jest nieznaczne.
FSusznc jest. zapewne podejrzenie Charczewa, że rola okrucieństwa
wyolbrzymiona, a rola niewierności pomniejszona.
I K a r ą okrucieństwa padają również dzieci, i to z rąk własnych
j^iców. Pow tórzm y za Charczewem, że w Anglii i W alii — według
* ublikowanego w 1977 r. raportu K om isji Izby Gmin do spraw
-tasowanej w rodzinie przem ocy — ginie co tydzień sześcioro dzieci
^katowanych na śmierć przez rodziców, corocznie doznaje w ten
sposób poważnego kalectwa 3 tys. dzieci, a 40 tys. — mniej groźnych
o b r a ż e ń . Nierzadkie są przy tym przypadki uszkodzenia mózgu —
około 400 przypadków rocznie. Statystyka szpitalna wskazuje, że
] 5<j/0 dzieci przebywających w szpitalach to ofiary bicia przez swych
rodziców [s. 117],
Odpowiednikiem amerykańskiego „okrucieństwa” jest w polskiej
statystyce z 1973 r. „znęcanie się fizyczne i moralne nad rodziną” .
Na tę przyczynę przypadało wówczas 3,8% ogólnej liczby orzeczonych
rozwodów.
W nowszych Rocznikach Dem ograficznych GUS figurują rozwody
wywołane „nagannym stosunkiem do członków rodziny” . Oto ich
liczebność:
■ L ata

1979
1980
1981
1982

Liczba
rozwodów

N a 100 rozwodów
w ogóle

3614
3795
3843
4600

9,0
9,5
9,6
9,8

Już w samej nazwie tej kategorii rozwodów jest podkreślony
naganny charakter postępowania, które doprowadziło do rozwiązania
małżeństwa (myślę, że właściwsze byłoby bardziej ostre sformuło
wanie nazwy takiego postępowania, skoro się je uznaje za wystarcza
ł b y p o w ó d do orzeczenia rozwodu). Tego rodzaju przypadków
jest u nas niemało (w ciągu rozpatrywanych czterech lat rozpadło
Slę z tego powodu prawie 16 tys. małżeństw) i — co gorsza — zazna
na się w tym zakresie dosyć wyraźna tendencja zwyżkowa.
I jeszcze garść danych porównawczych z kilku krajów socjalis
tycznych.

W Bułgarii ta sama pozycja obejmowała w latach 196g
11,9% ogólnej liczby rozwodów (w miastach — 12,5%, na w •
10,3% ).
Na Węgrzech rozwody spowodowane „brutalnością współmał* j
ka ’ stanowiły w 1957 r. 5,5% ogólnej liczby rozwodów. W statysł-0^
litewskiej z 1954 r. figurują rozwody spowodowane „fizyczną z - j
wagą” — było ich 3,8% .
^
Uzupełnię te informacje własną refleksją. Otóż mam wątpliWo^
czy dobrze spełnia swoje zadanie prawo, kontentując się w ydani '
orzeczenia o rozwodzie. Wprawdzie uwalnia się w ten sposób rodzin
od brutalnego małżonka i ojca (rzadziej matki), lecz jednocześnie
otwiera mu się drogę do założenia nowej rodziny, której łos będzje
podobny do losu poprzedniej.
Niezgodność charakterów
W polskiej statystyce rozwodowej i w podobnych statystykach
wielu innych krajów „niezgodność charakterów” występuje jako
dosyć częsty, czasem nawet bardzo częsty m otyw rozwiązania mał
żeństwa. Trudno dokładnie sprecyzować, co się kryje za tym pojęciem.
Doświadczony socjolog rodziny N. Sołowjow skłonny jest przyjąć,
że „niezgodność charakterów” oznacza nieistnienie uczucia wzajemnej
miłości i tym samym brak warunków do harmonijnego współżycia.
Inną interpretację tej nie tyle socjologicznej, ile prawno-sądowej
zagadki lansuje Barbara Łobodzińska. Sądzi ona, że częstość powództw
m otywowanych niezgodnością charakterów wynika z częstszeg
obecnie zjawiska uzgadniania treści pozwu przez obie strony zain
teresowane uzyskaniem rozwodu. Własnym wątpliwościom dałem
już wcześniej wyraz. Nie jestem daleki od obu w zasadzie różnych,
a przecież nie wyłączających się koncepcji.
Jaką rolę odgrywa niezgodność charakterów jako motyw orzeka
nych w Polsce rozwodów?
Dane z lat 1979— 1982 przedstawiają się następująco:
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Lata

Liczba
rozwodów

N a 100 rozwodów
w ogóle

1979
1980
1981
1982

10 454
10 348
10 813
13 098

25,9
26,0
26,9
28,0

Ł te liczby nie wyglądają korzystnie: jest, po pierwszo, ponad
l
rozwodów z powodu „niezgodności charakterów” , a po wtóre
|lliil!v.0lucję tych liczb cechuje tendencja zwyżkowa.
Ÿf radzieckiej praktyce sądowej jest to dosyć liczna grupa przy_jjjów: na terenie Litwy — 19% (Solowjow), na terenie Leningradu
f 20 5 % w sprawach rozwodowych wszczętych przez mężów i 9%
s p r a w a c h wszczętych przez żony (Charczew).
'f \V Czechosłowacji rozwody z powodu niezgodności charakterów
„owiły w 1980 r. najliczniejszą pozycję w statystyce przyczyn
Zw odów (23% )70.
{(rak odpowiednich warunków mieszkaniowych
■^ie można nie doceniać roli warunków mieszkaniowych w stosun
kach rodzinnych: nie najlepiej dzieje się w rodzinach, którym los
poskąpił zadowalających warunków pod tym względem. Kwestią
tą żywo interesują się politycy społeczni.
Omawiając wyniki przeprowadzonego na terenie Warszawy ba
dania, którego celem było rozpoznanie przyczyn konfliktów małżeń
skich
chodzi ojjadanie z roku 1968/69 — Maria Trąwińska wskazuje
na znaczenie, jakie w etiologii wspomnianych konfliktów mają nie
odpowiednie warunki mieszkaniowe we wczesnej fazie małżeństwa.
Na pytanie, czy możliwe jest szczęśliwe pożycie w braku wspólnego
mieszkania, ponad 80% respondentów odpowiedziało zdecydowanie
— nie. A tymczasem w dosyć licznych przypadkach stwierdzono
taką właśnie sytuację, tzn. brak własnego mieszkania. Jak stwierdza
M. Trawińska, faktem, którego nie można nie widzieć, jest współ
czesne rozpowszechnienie się „małżeństw na odległość” — małżeństw
takich było wśród uczestników omawianej ankiety 7,7% . Ogólnie
hiorąc, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (z punktu widzenia
modelu indywidualnego) stwierdzono u 40% zbadanych rodzin71.
W wywiadzie, z którym mieliśmy już okazję się zetknąć, sędzia
Hanna Rybińska-Namiotkiewicz powiedziała: „ W wielu sprawach

0 W . Senker, Demographische Lage und Bevôlkerungspolitik in der CSSR, „Z e itŁ für Bevolkerungsw issenschaft” 1983, nr 4.
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Trawińska, Mieszkania współczesnych rodzin warszawskich,
1971>
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Problem y

rzeczywistym źródłem konfliktów między małżonkami są złe
lokalowe — ciasne mieszkania, często dzielone z teściami. Ta J
dotyczy zwłaszcza m łodych małżeństw; przy braku dojrzałoś
stron prowadzi do rozpadu związku małżeńskiego” 72.

^

lim y charakter, ale podobne skutki ma separacja r o d z in z w » » j
z różnym miejscem pracy małżonków. Ekonomista radziecki I
chawer stwierdza, że umieszczanie robotników w hotelach r '
niczych samych, bez ich rodzin, kończy się często rozpadem
a
żeństwa73.
P olitycy mieszkaniowi, z najlepszym w Polsce znawcą p r z e d m ij
fesorem Adamem Andrzejewskim na czele, wołają o m ie sz k a j
dla m łodych małżeństw. W anda Czeczerda z całą słusznością s w J
dza, że „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych młodego pokolenjj
wchodzącego w życie, podejm ującego pracę zawodową i zakladajJ
cego rodzinę należy do najistotniejszych zagadnień społecznych’ 74
Brak własnego mieszkania i utrzymanie spójności ro d z in y
to gnl
tuacja, której jak uczy doświadczenie, sprostać niełatwo.
Jako główna przyczyna rozwodu nieodpowiednie warunki n.ieszkaniowe występują niezbyt często. W skazują na to liczby z ostatnich
lat:
Lata

Liczba
rozwodów

1979

545

1 ,3

1980

425

1 ,1

467

1 ,2

532

1 ,1

1981
1982

.

Na 100 rozu
w ogóle

Liczby te nie dają raczej pełnego obrazu rozkładu pożycia na
tle nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Wskazywała na
Henryka Bogacka75 podając, że:

72 „Ż y c ie W arszaw y” , 1 3 X 1 1 1973.
J
731. Paschawer, Wlijanije organizacyi, formirowanija i pierieraspri(dUl>ni3u

trudowych riesursow na diemograficzeslcuju situaeyju, w : Problemy diemografii|
prosy tieorii i praklilci, red. D . B roner i X. W ieniecki, M oskwa 1971.
.1
74 W . Czeczerda, Młode małżeństwo i mieszkanie. Potrzeby i ich zaspokoj
W arszaw a 1 9 7 6 — ze wstępu.
73 H . B ogacka, Przyczyny rozwodów. Wyniki badania a n k i e t o w e g o pr~J'
rozkładu małżeństw w listopadzie 1967 r. . „S tu d ia i Praco Statystyczn e” 1968, n J

| «r 1967 r. około 27% rozwiedzionych małżeństw mieszkało
‘ męża lub żony, albo z jednym z rodziców ;
g% rozwiedzionych małżonków nie mieszkało wspólnie od dnia
17 % rozwiedzionych otrzymało mieszkanie w kilka lat p o

lubię;
Ł. przy wspólnym zamieszkaniu stosunki z teściami układały się
ęsto w sposób nieprzyjazny.
podobny obraz dała ankieta z 1974 r. Autorki opracowania zaerająccg0 analizę wyników tej ankiety dochodzą do wniosku, że
^mieszkanie z rodzicami w czasie trwania małżeństwa i związana
" tym prawdopodobnie ingerencja rodziców w życie młodego mał
żeństwa doprowadza do rozluźnienia więzów małżeńskich” 76. Oso
b i e nie mam zastrzeżeń co do zasadności tego wniosku, chcę jednak
zauważyć, iż jest do pomyślenia i odwrotna sytuacja, mianowicie
ilodatni wpływ na umocnienie rodziny wspólnego zamieszkania z ro
dzicami (przy istnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych).
Trzeba więc sięgnąć do innych źródeł, przede wszystkim socjologicz
nych, by zdać sobie w pełni sprawę z roli, jaką odgrywają warunki
mieszkaniowe w stosunkach rodzinnych.
Nieporozumienia na ile finansowym
Rola sprawcza czynnika ekonomicznego w procesie rozpadu małżeństw
ma charakter dyskusyjny: podczas gdy jedni badacze przypisują
czynnikowi ekonomicznemu bardzo duże znaczenie, inni skłonni są
Pomniejszać jego wpływ. Tak poważny znawca problemu, jak Jurij
Korolow, pomniejsza znaczenie tezy o wpływie sytuacji materialnej.
Podziela on opinię prawników i socjologów, według której rola czynmka materialnego traci na znaczeniu, gdy stosunki rodzinne budowane
jak to ma miejsce obecnie — nie na podstawach ekonomicznych,
02
łączności duchowej [s. 119]. Za takim stanowiskiem prze
l a ł b y nieduży obecnie odsetek rozwodów na tle nieporozumień
materialnego.
tir
O
statystyce polskiej ta przyczyna rozwodów jest reprezentoru‘;wysokimi liczbami.
^6j r
'

• “ ogacka, A . Sobieszak, Rozwody w Polsce, jw .

niewiele jest przypadków rozwodów z tej przyczyny.
Inne przyczyny rozwodów
Wyczerpaliśmy te kategorie przyczyn, które są wyodrębnione w na
szym Roczniku Demograficznym. Pozycji zbiorczej „inne” nie będę
ilustrował danymi liczbowymi, ponieważ nie wiadomo, co ta pozycja
obejmuje. Poprzestanę na stwierdzeniu, że chodzi tu o „quantités
négligeables” , skoro w sumie tworzą one 2 do 3 procent ogólnej liczby
rozwodów. Ze statystyk innych krajów wiemy, że spotyka się przy
padki rozwodów z powodu różnic wyznaniowych i socjalnych, przy
musowej rozłąki, pokochania innej osoby, choroby jednego z mał
żonków, niedoboru seksualnego, nieprzyjaznego stosunku do teściów.
Jako demografowi wypada mi uzupełnić tę listę przypadkami bezdzietności oraz niezgody małżonków na punkcie pożądanej liczby
dzieci77.
Przyczyny rozwodów w Polsce — ocena sumaryczna
Omówione przez nas oficjalne dane polskie dotyczące przyczyn roi
wodów w latach 1979— 1982 pozwalają dać sumaryczną ocenę częs _ i
ści poszczególnych przyczyn rozwodów. W e wspomnianym czterolecl0j
77 Ostatnio wym ienioną kwestię porusza W . Czarkowska w ' opracow a n ym i

Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowanie dzietności rodzin w w o j e w ó d z t w i e
krakowskim, „B iu lety n R zą d ow ej K om isji L u dn ościow ej” 1981, n r 29.
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po w Polsce ogółem 167,1 tys. rozwodów. Z tego na poszczególne

^ * y n y przypada:
Przyczyny rozwodu

bezw od n e

f f - . „ wiern°ść małżeńska
Alkoholizm
H ^ g a n n y stosunek do rodziny
Ł y u d n ości mieszkaniowe
Nieporozumienia na tle
finansowym
'^Niezgodność charakterów
Inne
Ogółem

50
45
15
1

W P u en tach

938
611
852
969

30,4
27,3
9,5
1,2

3 179
44 713
4 839

1,9
26,7
3,0

167 101

100,0

Mimo licznych zastrzeżeń, jakie wzbudza wszędzie — także i u nas
— statystyka przyczyn rozwodów, możemy na podstawie pow yż
szego zestawienia w ytworzyć sobie pewien przybliżony obraz przyczyn
rozpadu małżeństw w Polsce. W świetle przytoczonych danych głów
nymi sprawcami rozkładu pożycia są: niewierność małżeńska i alko
holizm. Na te dwie przyczyny przypada łącznie 57,7% ogólnej liczby
rozwodów, orzeczonych przez sądy w czterołeciu 1979— 1982. W olno
przypuszczać, że pewna liczba przypadków rozkładu pożycia, spo
wodowanych tym i dwiema przyczynami, weszła w statystyce do in
nych, bardziej dyskretnych rubryk, jak np. „niezgodność charak
terów” . Dochodzę tym samym do wniosku, że niedaleki od prawdy
był Stanisław Akoliński twierdząc, że alkoholizm i niewierność mał
żeńska są w 80 procentach odpowiedzialne za rozkład małżeństw w na
szym kraju. Na rzecz tej tezy przemawia również 10-procentowy
U(iział rozwodów, do których doprowadza „naganny” , a w istocie
brutalny stosunek do współmałżonka i innych członków rodziny.
? W ypada zwrócić uwagę na fakt, że częstość rozwodów z poszcze
gólnych przyczyn jest u nas co rok (mówię o analizowanych tu cztere ch
a°h) niemal taka sama. Stajemy wobec pytania: czy należy t o
^apisać na plus tej statystyki? Barbara Łobodzińska podnosiła c o
tego wątpliwości. Ową powtarzalność danych kładła na karb
Pomnianego już formułowania pozwów rozwodowych „p o d upoania sędziego” . Stąd też — pisała autorka — w pozwach powta335

rzają się stereotypowe „p o w o d y ” rozkładu pożycia78. Za ster
'
wy mi pozwami szły b y stereotypowe orzeczenia sądowe. A le°0t^ |
tylko domniemanie, które można podzielić jedynie w części i t ^ ^
niedużej. W idziałbym w tym raczej dowód, że to stosunki ż\- ■
na małym skrawku czasu powtarzalne.
e
Podobnych wątpliwości może być więcej. Nie ma pewność’ 1
za taliim lub innym występującym w pozwie motywem żądani
wodu nie kryje się niechęć do męża, który nie potrafi zapewnić rod
dostatniego utrzymania. Ujawnienie rzeczywistej przyczyny moo-1^1
— w przekonaniu osób zainteresowanych — zmniejszyć czy na J
przekreślić widoki na pozytyw ny wynik sprawy.
Rozważania na temat przyczyn rozwodów pragnę zakoń cz J
potwierdzeniem tezy, którą sformułowałem na wstępie r o z d z ia W
a która głosi, że oficjalnie ogłaszane przyczyny rozwodów są raczę’
krainą domniemań niż bezspornie stwierdzonych faktów. Nie zapo-'
minajmy, że dane te są oparte głównie na zeznaniach składanych na
sali sądowej przez osoby zainteresowane, nie zawsze mówiące prawdę
lub mówiące niecałą prawdę.
Poczynione tu uwagi mają, oczywiście, szersze odniesienie: do
tyczą one przewodów sądowych tak w Polsce, jak i poza Polską.
Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, iż nasze sądy wykazują szczegól
ną staranność na punkcie ustalenia prawdy materialnej, a to ze
względu na świadomość roli wyroku sądu dla zainteresowanych
stron, dla ich dzieci i dla społeczeństwa.
Uwagi końcowe
W toku analizy mechanizmu rozwodów mogliśmy się przekonać, jak
różnorodne są czynniki sprawcze rozpadu małżeństw, a w k o n se k w e n cji
i formalnych, przez sąd orzeczonych rozwodów. Czynniki te w jednych
krajach działają z większą, w innych z mniejszą siłą — nic zatem
dziwnego, że nasilenie zjawiska dezintegracji małżeństw i podążających za nim rozwodów jest w poszczególnych krajach różne.
tłumaczy to jednak innego zjawiska, mianowicie nagle pojawiając6!
się lawiny rozwodów, nie dającej się położyć na karb liberalizuj
obowiązującego prawodawstwa rozwodowego, ani t e ż na karb jakichś
78 B . Łobodzińska, Rodzina w P olsce, jw ., s. 151.
336

^KLąsów społecznych. Czemu w takim razie przypisać pojawienie
• owej epidemii? Dałem już poniekąd odpowiedź na to pytanie,
Tjeglają0 lawinę rozwodów jako epidemię. W idzę daleko idącą ana■ę między gwałtownie nasilającą się częstością rozpadu małżeństw
różnymi* znienacka przychodzącym i epidemiami chorób zakaźnych.
W ydaje mi się, że zachodzi zbieżność między takim spojrzeniem
na najnowszą lawinę rozwodów w Europie a tokiem myśli Konrada
Lorenza* który w swej głośnej pracy79 mówi o „epidem icznych choro
bach duchow ych współczesności” . Ten sam autor — a jest to filozof
ffv sok ie j klasy — wskazuje, że wylęgarnią wspomnianych chorób
jest Ameryka, a do Europy przychodzą one zazwyczaj z pewnym
opóźnieniem.
Pow racając do własnej koncepcji, pragnę dodać, że epidemia

jak i inne epidemie, może wykazywać różne nasilenie,
może też różnie przebiegać. Jako źródło- tych odrębności wskazał
bym mniejszą lub większą podatność zaatakowanego przez epidemię
kraju na uleganie niesionemu przez nią zakażeniu. Jeśli chodzi o roz
wody, dużą rolę, może nawet decydującą, odgrywają przy tym
najprawdopodobniej czynniki psychologiczne i moralne — to od nich,
jak sądzę, przede wszystkim zależy stopień odporności na miazmaty
choroby społecznej, jaką stanowią rozwody.
rozw od ów ,

79 K . Lorenz, D ie acht Totsiinden der zivilisierten Men/tchheit, jw .

Rozdział ósmy

Skutki rozwodów

Sporo uwagi poświęca się przyczynom rozwodów, mniej natomiag*
ich skutkom. Pomijanie następstw jest niesłuszne, gdyż rzutują one
i to w sposób wysoce niekorzystny, na różne dziedziny życia.
Przekonamy się niebawem, jak słuszne jest twierdzenie Adania
Podgóreckiego, że los osób rozwiedzionych urasta do roli ważkiego
problemu społecznego1.

1. Los rozwiedzionych kobiet
Przenikliwy badacz, jakim był Fryderyk Engels, zwracał swego
czasu uwagę na fakt, że mężowi rozwód nie przynosi pod względen
społecznym absolutnie żadnego uszczerbku: zachowuje on całkowicie
swoje położenie, po prostu staje się znowu kawalerem; żona nato
miast traci całe swe położenie, musi zaczynać wszystko od nowa
i do tego w dużo gorszych warunkach. Powie k to ś: tak było w X IX "■
To prawda, ale prawdą jest również, że ten dziewiętnastowieczny
inodel nierówności wobec skutków rozpadu małżeństwa wciąż jeszcz^
zachowuje aktualność: i dziś ofiarami rozwodu padają j)rzede wszys
kim kobiety.
Samotność rozwiedzionych kobiet
Część rozwiedzionych kobiet wychodzi ponownie za mąż,
tomiast pomnaża na stałe gromadę kobiet samotnych.

część

1 A . P odgóreeki, Patologia życia społecznego, W arszaw a 1969, s. 236.
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to li°zby sP*sowe określające liczebność rozwiedzionych kobiet

polsce '
"

1960

154853
..........................................

273 394

l978 ................................

360 881

i980

40 0 047

970

Obraz jest zaskakujący: w naszym kraju, traktowanym jako oaza
_j0^ci małżeństw, liczba rozwiedzionych kobiet, które nie wyszły
' ownie za mąż, wzrosła w ciągu jednego dwudziestolecia ze 155

Î 40° ty8'

Dożywotnia samotność, będąca udziałem znacznej, m oże nawet
rzeważającej części rozwiedzionych kobiet, daje o sobie z dużą siłą
[nać w starszym wieku. Socjolog rodziny i gerontolog, uczony o wysokiej kompetencji, Jerzy Piotrowski podkreślał wielką wagę mał
żeństwa w życiu łudzi starych2. Pozbawione są tego dobrodziejstwa
osoby rozwiedzione, które nie związały się ponownym małżeństwem,
2łównie zaś kobiety, bo bezżenność po rozwodzie jest w większym
stopniu ich udziałem niż udziałem mężczyzn. Samotna jest starość
rozwiedzionych kobiet, samotna też jest często ich śmierć.

Nic inny jest los starszych samotnych kobiet w innych krajach.
Oto informacja ilustrująca stan rzecz y w stolicy wysoce kultu
ralnego i zamożnego kraju, jakim jest Francja. K rytyk francuskiej
rzeczywistości, analizowanej p od kątem socjalnym, Jean-Pierre
Launay pisze: „Starcy są opuszczeni, izolowani. Co trzecia osoba
z tego grona umiera w Paryżu samotnie. Dozorca lub pom ocnik skle
powy, zaniepokojeni faktem niezjawiania się od szeregu dni lub
tygodni staruszki, wzywają policję, która wkracza do mieszkania.
Tego typu interwencji jest przeciętnie 1200 co miesiąc” 3. Już sam
ten fakt wystarcza, b y zgodzić się z niepocieszającą konkluzją c y 
towanego autora, zawartą w słowach: „N asz świat jest chory” .
Francuski polityk społeczny pani Evelyne Sullerot stwierdza,
Ze w świecie współczesnym stare kobiety kończą swe życie niemal
2 J . Piotrow ski, Miejsce człowieka starego w rodzinie, i społeczeństwie, W arszaw a
9,3> s. 226.

J.-P . L au nay, La France sous-développée : 15 millions de pauvres, Paryż 1970,
8- 7 6 .
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zawsze w samotności4. Dla niejednej z nich ta samotna 4 • ■
epilogiem drogi, na którą zepchnął ją rozwód.
Niepocieszaj ącą prognozę kreśli niemiecki historyk •
1
profesor Arthur E. Im hof: jest on zdania, że samotne odch°^C:
z tego świata będzie w przyszłości jeszcze częstsze nit ob
Iecniei
Tem at naszych rozważań, którym jest w tej chwili
Sattlotnn
rozwiedzionych kobiet, kazał nam zastanowić się nad sainot;
umieraniem kobiet w ogóle, a rozwódek w szczególności. \y •
liśmy, że niejedna z nich — gdyby nie rozwód — mogłaby w c; • ™
chwilach rozstawania się z życiem cieszyć się opieką swego je s z ^
żyjącego męża. Ale problem samotnej śmierci — jak na to słu
zwrócił uwagę profesor Zbigniew Tyszka — w nierównie więkg 3
stopniu dotyczy rozwiedzionych mężczyzn. K obiety są z regujd
młodsze od swych mężów, a do tego jeszcze natura obdarzyła
przywilejem dłuższego życia. Fakty te sprawiają, że o wiele częścieżona chowa męża niż odwrotnie. Wniosek jest ja sn y : gdyby nie roz'
wód, jakże często niepotrzebny, większość mężczyzn, którzy pozostali
w stanie bezżennym, nie byłaby skazana na umieranie w dokuczliwej
samotności.
Sytuacja materialna rozwiedzionych kobiet
Rozpad małżeństwa z reguły pogarsza sytuację materialną rozwie
dzionej kobiety, zwłaszcza gdy na jej utrzymaniu .pozostają dzieci.
Problemowi warunków materialnych kobiet rozwiedzionych po
święca bliższą uwagę polityk społeczny i dem ograf Danuta Graniewska.
Jak wykazało jej badanie, przeprowadzone na terenie Warszawy —
sytuacja materialna rozwiedzionych kobiet, obarczonych dziećmi,
jest najczęściej nader trudna: podstawę egzystencji rodziny stanowi
skromny zazwyczaj dochód z pracy matki plus alimenty, które jednak j
nie rekompensują strat w budżecie dom owym , poniesionych w zwią2® !
z odejściem męża. Uzyskanie alimentów jest często związane z du-l
żym i trudnościami. Jest to, według Graniewskiej, „problem naJ ä
trudniejszy, o poważnych reperkusjach w sferze materialnego i em°eJ I
4 E . Sullerot, La femme dans le monde moderne, Paryż 1970, s. 50.
5 A .E . Im h of, Unterschiedliche Säuglingssterblichkeit in Deutschland, IS■
Jahrhundert — Warum?, n a d b i t k a z „Z eitsch rift für B e v ö l k e r u n g s w i s s e n s c
1981, z. 3, 8. 343.
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I _ ¿.ycia rodziny” . Zresztą wysokość alimentów jest w wielu
'‘‘‘^ d k a e h niedostateczna: są one za niskie już w relacji do kosztów
prtf^nia. Nie zamykając oczu na fakt, że istnieją również sytuacje
“
odmienne (raczej sporadyczne), autorka stwierdza, że stroną
«a snołeczne, materialne i moralne skutki rozwodu są ko[Kin0si*tc* v
^ podobną opinię wcześniej już słyszeliśmy z ust prawnika Stanisła-

. Dolińskiego- Stwierdza on, że rodziny rozwiedzione (tak zresztą,
* j faktycznie rozbite), czyli rodziny pozbawione jednego z żywi1 U z n a j d u j ą się zwykle w gorszej sytuacji materialnej niż pozostałe
¿jjiay- Wprawdzie na rozwiedzionym współmałżonku ciąży obowią, aiimentacji, jednak w wielu przypadkach obowiązek ten jest
ruszany: często występuje zjawisko złośliwego uchylania się od
ilacenia należności alimentacyjnych. Profesor Akoliński nadmienia,
•e osoby odmawiające świadczeń alimentacyjnych „w dużym odsetku
iokoło 75%) są alkoholikami, a często przestępcami, recydywis
tami” 7.
0 trudnej sytuacji, w jaką wtrąca kobietę rozwód, wspomina
rów nież psycholog Naum Chmielnicki. Wskazuje on na częste fakty
złośliwego uchylania się eks-męża od płacenia alimentów. Cały ciężar
utrzymania rodziny spada wówczas na rozwiedzioną kobietę. W roz
bitych rodzinach występują liczne trudności wychowawcze. Istotna
jest uwaga N. Chmielnickiego: „T o , że matka boryka się z trud
nościami, że jest wytrącona z równowagi i nieszczęśliwa, może w y
rządzić więcej szkód wychowawczych, niż brak ojca w rodzinie” 8.
Mikołaj Kozakiewicz podaje, że w świetle polskich danych niemal
"szystkie kobiety będące jedynym i żywicielkami rodzin i samotnie
"yehowujące dzieci (w wyniku rozwodu, owdowienia, porzucenia
hb urodzenia nieślubnego dziecka) żyją w* warunkach poniżej „linii
bóstwa” 9.
„, v
^

Graniewska, Socjalne i materialne problemy rodzin niepełnych powstałych
® r°zwodu (to świetle badań em pirycznych), „P ro b lo m y R o d z in y ” 1982, nr 5 — f}.

8. Akoliński, Problem y patologii społecznej, w : Polityka społeczna, red. A . R a jeWlcz’ wyd. 3, W arszaw a 1979, s. 325— 326.

H
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• Chmielnicki, W pływ struktury rodziny na niepowodzenia szkolne, „P rob leRodziny” i 971; nr 2 .

’>Pł .
K ozakiew icz, Rozrodczość nastolatek — nowy problem społeczno-pedagogiczny,
0 lemy R o d z in y ” 1978, nr 5.

341

W arto jeszcze zajrzeć do starannie opracowywanych dor
raportów naszej, działającej pod przewodnictwem profesoi°0Zt^ c*i
mierzą Secomskiego, Rządowej Kom isji Ludnościowej. \V
z roku 1982 czytam y: „Przyjm ując, że najczęściej rozwodzi^**®*6
małżeństwa z jednym dzieckiem, łatwo wykazać, jak istotnie “
narusza ekonomiczne podstawy egzystencji dziecka” . Na
dalej przytoczonych rachunków autorzy stwierdzają, że
'Uv'e
w bardzo wielu przypadkach skazuje matkę i dziecko na d o k u ^ r J
niedostatek10. D o dramatu psychicznego, jaki jest udziałem
rozwiedzionych matek, docłiodzi więc dramatyczne pogorszenie\J
sytuacji materialnej.
Nie inaczej dzieje się w świecie zachodnim. Amerykańska ] J
daczka Kathleen Newland informuje, że w USA większość rozwi
dzionych kobiet skazana jest na rażąco trudne warunki materialne
i to, według autorki, jest najbardziej niepokojące. „Alimenty < «
żony —- pisze pani Newland — przyznaje się nieczęsto, a ich wysokość
jest z reguły niewielka. W Stanach Zjednoczonych, gdzie z tego punktu
widzenia sytuacja kobiet jest korzystniejsza niż w większości innych
krajów, jedynie 14% kobiet przyznano alimenty, z tej skromnej
liczby zaś przeszło połowa ma poważne kłopoty z ich wyegzekwowa
niem. Nawet alimenty na dzieci niełatwo jest zdobyć. I znowu:
w Stanach Zjednoczonych alimenty na dzieci przyznano tylko 44%
kobiet rozwiedzionych m ających nieletnie potomstwo, a dwie trzecie
spośród tych, którym owe alimenty przyznano, z biegiem czasu
muszą uciekać się do pom ocy prawa w związku z ich niewypłacaniem. Po upływie pierwszego roku od rozwodu przeszło 40% amery
kańskich kobiet z dziećmi nie otrzymuje żadnych alimentów” . '
Dalsze uwagi pani Newland dotyczą Japonii. „Japońskie przepi
sy rozwodowe — pisze autorka —- stawiają kobietę w szczególni®
dotkliwej sytuacji. Nie istnieje tam żaden uregulowany s y s te m alimentowania. Wielu rozwodzących się mężczyzn nie płaci swym byty®^
małżonkom ani grosza” . W konkluzji pani Newland raz jeszcze
stwierdza, że „R ozw ód oznacza bardzo dotkliwe pogorszenie sytuuj
ekonomicznej kobiety i członków rodziny na jej u t r z y m a n iu
10 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 1982, R ząd ow a K om isja LudwMC*0* j
W arszawa 1982, s. 21.
11 K . Newland, Kobieta w świecie współczesnym, tłum . z ang., Warszaw»
s. 238 i nast.
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widzi autorka studium o położeniu kobiet w świecie

* ¿ L n y 1“ ’ a^e n^e w^zĄ tego, lub nie chcą widzieć, apologeci
tóruyeh małżeństw, dla których rozwód jest otwarciem wrót do
jjy c i a s z y c i a .
Niewinne o fia r y ro zp a d u m a łżeń stw a —

dzieci

je ż e n ie problemu
porgueona strona nie jest jedyną ofiarą rozpadu małżeństwa. Inną,
najmniej winną ofiarą dramatu rodzinnego jest dziecko, częściej —
(jiieci. Opłakuje się los dzieci osieroconych wskutek śmierci ojca czy
matki- A przecież nie inny jest w wielu przypadkach los dzieci z roz
bitych małżeństw: i one są sierotami w całym tego słowa znaczeniu.
Mówiąc o sytuacji w zdezorganizowanej rodzinie, Joanna H orodecka słusznie zauważa, że „dziecko może jej nawet nie rozumieć,
ale ją wyczuwa — i płaci za nią” 12.
Problem jest szerszy, niż m ogłoby się wydawać. Chodzi w szcze
gólności o trudności wychowawcze, które tak często odbijają się na
losie dzieci z rozbitych małżeństw. W arto i tym razem posłuchać
doświadczonego, znającego życie prawnika Stanisława Akolińskiego.
Pisze on: „R ozbicie naturalnej wspólnoty rodzinnej, powstający
na tym tle niedostatek materialny, powoduje trudności w w ychow y
waniu dzieci. Często jest to przyczyną słabych postępów w nauce,
ucieczek z domu rodzinnego, uprawiania prostytucji przez młode
dziewczęta. Dzieci często bywają opóźnione w rozwoju, nie przy
stosowane społecznie. Stącl łączą się chętnie w grupy nieformalne,
nawet przestępcze. Dzieci z takich rodzin przebywające w zakładach
wychowawczych zapadają na swoistą chorobę, sieroctwa społecznego.
Wyniki badań są pod tym względem jednoznaczne” 13.
Liczebność „sierot z rozwodu”
Problem dzieci z małżeństw, które się rozpadły, występuje wszędzie
tam, gdzie rozwodów jest dużo. W ypada zacząć od kraju, w którym
r°zwodów jest najwięcej. Krajem tym, jak wiemy, są Stany Zjednoczone.
12 J. H orodeeka, P o rozwodzie, „P ro b le m y R o d z in y ” 1966, nr 2.
13 S. Akoliński, Problemy patologii społecznej, jw ., s. 326.
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„S ieroty z rozw odu”

w USA

W USA — jak informują amerykańscy rzeczoznawcy D j
i H .H . Foster Jr. — udział małżeństw z nieletnimi dziećmi w
liczbie małżeństw, które się rozpadły, wynosił14:
'L'J'nej
1948 ................................
1955 ...............................
1962 ...............................

42%
60%
60%

Posiadanie nieletnich dzieci było ongiś hamulcem, który w I
jednym przypadku stawiał tamę zerwaniu małżeństwa. H am ^J
ten działa coraz słabiej. Dziś bodaj już w ogóle nie działa.
W związku z tymwzrasta liczba„sierot z rozwodu” . Jak infornj
ją E. Cornish i in., w USA co siódme dziecko w wieku poniżej Ig ia*|
wychowuje się w rodzinie bez ojca. Autorzy tej informacji zaznacza«
że długofalowe konsekwencje wzrastającej niestabilności małżeństw
pozostają nieznane, a mogą okazać się wyjątkowo poważne15.
Garść nowszych danych znajdujemy w znanej nam już korespon
dencji „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z Waszyngtonu. Podano
w niej, że „po zwiększeniu się liczby rozwodów wzrosła również liczba
dzieci., skazanych na wychowywanie tylko przez jedną stronę rodzi
cielską, z 8,2 min w 1980 r. do 13,7 min w 1982 r. Podczas gdy w bia
łych rodzinaeli 80% dzieci wyrasta pod opieką ojca i matki, to wśród
rodzin czarnych — tylko 42 % . Prawie połowa wszystkich dzieci
czarnych wyrastała w 1982 r. pod opieką jednej strony rodzicielskiej,
z reguły — matki. Do tego trzeba dodać 9 % dzieci pozbawionych
opieki obojga rodziców — znalazły one przyjęcie u dziadków lub
innych krewnych” .
Pozostaje nam już tylko stwierdzić, że w porównaniu ze stanem
rzeczy z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, który budził niepokój
Cornisha i jego współpracowników, sytuacja „sierot z rozwodu J
znacznie się pogorszyła, a rok 1982 przyniósł dalsze jej zaostrzeni®!
Jest to — rzec można — znak czasu: czasu, który na miano dobreg®
nie zasługuje.
.
14 D .J . Freed, H .H . Foster Jr., D ivorce Am erican Style, „T h e Annals
n r 383.
.
15 E . Cornish i in., The Study o f the Future. A n Introduction to the Art ana «
o f Understanding and Shaping Tomorrow's World, W aszyngton 1977, s. 31-

roZwodu” w Europie

M IL^ki model „w ym iany współmałżonka ' znalazł — jak wiemy
\iiier^ naśladowców w Europie. Nic zatem dziwnego, że i skutki
.1**? „«ry” dały tu rychło o sobie znać: stanął na porządku dzien:i1”^rnblem „sierot z rozwodu” .
.,vm P
ten temat mamy nieco więcej inform acji dotyczących Republij eralnej Niemiec. Ze statj-styki tego kraju czerpiemy następujące
^ ^ ^ K y k tu r z e procentowej rozwiedzionych rodzin według liczby
l^ ^ janyeh nieletnich dzieci (poniżej 18 lat):
Rozwiedzione rodziny:

1956

1969

1979

42,9
33,7
15,0
5,1
1,6

36,7
34,0
18,5
6,6
2,4

47,4
31,7

0,8

1,8

gez dzieci
Z jednym dzieckiem
Z dwojgiem dzieci
Z trojgiem dzieci
Z czworgiem dzieci
Z pięciorgiem dzieci
lub więcej

20,9

W okresie między 1956 a 1959 r. odsetek rozwodzących się mał
żeństw bezdzietnych zmniejszył się — pod tym względem stan rzeczy
w RFN nie różnił się od sytuacji w Stanach Zjedn oczonych : tu i tam
nastąpił wzrost odsetka rozwiedzionych małżeństw obarczonych
‘Iziećmi. Inaczej rzecz wyglądała w dekadzie między 1969 a 1979 r . :
tym razem wzrastał odsetek rozwiedzionych małżeństw bezdzietnych.
Czyżby społeczeństwo zachodnioniemieckie powróciło do dawnej
zasady, że posiadanie dzieci każe zaniechać rozwodu? Chyba nie.
raczej prawdopodobne, że o nowej tendencji zadecydowały
"zrastające w R F N szeregi małżeństw bezdzietnych.
Dopływ nowych „sierot z rozwodu” zwiększa się w RFN ustaVVlcZui<“- Wynosił on (w t y s .):

195<5 ...............................
1961 ...............................
1905 ...............................

42
46
60

1967

68

1968
1969
1979

72
80
89
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Mikołaj Latuch podaje, że ogólna liczba „sierot z ro
nosi w R F N co najmniej półtora miliona. Ten sam aut0,.W°^u’’
że cztery miliony rozwiedzionych kobiet żyje w tym kraii
W

CO O

...

™

_

.

Saiłl° t n i ?

W Białoruskiej S R R w 1975 r. około 70% rozwiedzie '
0,)ych
miało nieletnie dzieci17.

Inną sytuację zastajemy na Łotwie. Tutaj, według ś • 1
miejscowych demografów (J. Szlindman, P. Zwidrińsz)
. ^
"'śród

chodzących się par więcej niż połowę stanowią małżeństwa b e -T -f°*'
a te, które mają dw oje lub więcej dzieci, stanowią ,z a le d w i^ B
procent.
.

„Sieroty z rozw odu” w Polsce

Dotychczasowe rozważania unaoczniły fakt różnorodności stosim *
demograficznych, badanych w przekroju terytorialnym — u H
kraj, rzec można, ma swoje specyficzne cechy demograficzne.
stosunków w Polsce, dzięki dużo dłuższemu okresowi obserwacji
statystycznej, pozwoli nam się przekonać, że struktura „sieroctwa*
z rozwodu” jest ponadto zmienna w czasie: w jednym i tym samym
kraju może z biegiem czasu ulegać istotnemu przeobrażeniu, i
Oto dane o liczebności (absolutnej i względnej) „sierot z roz
w odu” w Polsce po drugiej wojnie światowej (zgodnie z ogólni*1
przyjętą zasadą, do tej kategorii zalicza się i u nas dzieci w wieki
poniżej 18 lat):
Lata
•0

1951
1960
1965
1970
1975
1980
1982

6 775
7 615
9 949
12 940
16 458
14 962
16 491

Rozwiedzione małżeństwa o liczbie dzieci
3
1
2
Liczby bezwzględne

3 147
4 610
8 198
13 397
17 002 ■
17 273
20 248

961
1 945
3 957
6 175
6 196
6 206
8 246

195
496
1 079
1 518
1 197
1 071
1 347

16 M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, W arszaw a 1980, s.
17 S. B urow a, Socyologija i prawo o razwodie, Mińsk 1979.
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*+!
47
143
345
499
445
321
388

r
1951
1960
1965
1970
1975
1980
1982

Podział procentoioy

60,9
51,4
42,2
37,4
39,9
37,6
35,3

28,3
31,1
34,8
38,8
41,2
43,3
43,3

8,6
13,1
16,8
17,9
15,0
15,6
17,7

1,8
3,3
4,6
4,4
2,9
2,7
2,9

0,4
1,0
1,5
1,4
1,0
0,8
0,8

Wa dwa aspekty roztrząsanej sprawy należałoby zwrócić uwagę,
nianowicie na strukturę „sieroctwa z rozw odu" oraz na jego d y 
namikęAnaliza strukturalna każe zwrócić uwagę na pierwotnie wysoki,
s potem stale zmniejszający się udział procentowy małżeństw bez
dzietnych w ogólnej liczbie rozpadających się związków. W 1951 r.
udział takich małżeństw wynosił 60,9% , a już w 1960 r. obniżył się
do 51,4%; w pięć lat później wynosił już tylko 42,2% , a w latach
siedemdziesiątych zszedł już poniżej 40% . Najniższy — jak dotąd —
udział rozpadających się małżeństw bezdzietnych zanotowano w
1982 r.: wynosił on wówczas 35,3%. W ciągu ostatnich 31 lat nastąpi
ła więc gruntowna zmiana w strukturze badanego zjawiska: jeśli
na początku tego okresu zdecydowaną większość (blisko dwie trzecie
ogólnej liczby rozwodów) tworzyły małżeństwa bezdzietne, to obecnie
ta kategoria rozpadających się małżeństw stanowi wyraźną mniej
szość (niewiele ponad jedną trzecią). Niedobry to objaw. Składać
się n a ń mogą różne przyczyny, ale jako główne widziałbym dwie:
1) wzrost częstości małżeństw „przym usow ych” i 2) wzrastającą
częstość małżeństw „n a próbę” — w wielu przypadkach taka „p róba”
kończy się niepomyślnie wraz z przyjściem dziecka na świat. Ów
meponriyślny wynik próby może być wywołany różnymi okolicznościa1111 życiowymi: brakiem odpowiednich warunków mieszkaniowych,
7‘Wjększonymi kłopotami finansowymi itd.
Zużytkujmy jeszcze dane liczbowe do określenia rozmiarów zjaa »sieroctwa z rozwodu” w naszym kraju.
Niżej wymienione lata charakteryzowały się następującą liczeb
nością dopłyWU nowych „sierot z rozwodu” (przy założeniu, że
eci?tna liczba dzieci w grupie „4 i więcej” wynosi 4,5):
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1951
1960
1965
1970

.......................
.......................
.......................
.......................

5
10
20
32

865
660
945
6 14

1975 . . . .
1980 ___
1981 .........
1982 . .

'I B

34^
35 2ł '
42
Minął już czas, kiedy posiadanie dziecka (a tym bardzi • 9
powstrzymywało rodziców od rozejścia się: z tym „przesąden^»'^^)
sze pokolenia zerwały. Skutek jest widoczny: gdy w 1951
rn*°drozkładu pożycia rodziców padło niespełna 6 tys. nieletnich
to obecnie liczba ich następców wynosi około 35 tys. rocznie a
golnie niekorzystnym 1982 r. przekroczyła 42 tys.
71
Według moich obliczeń sprzed kilkunastu lat mieliśmy w p J «
przynajmniej pół miliona „sierot z rozwodu” ; obecnie oceniam ■
ich liczba przekroczyła 600 tys.
"
Dzieci alkoholików

Mówiliśmy o zagrożeniu „sierot z rozwodu” . W nie mniejszym stopnJ
zagrożone są nieletnie dzieci z małżeństw zdezorganizowanych, lecz
niekoniecznie rozwiedzionych. Chodzi konkretnie o dzieci alkoholików.
Jak liczne są u nas szeregi dzieci (w wieku poniżej 18 lat) zagro
żonych patogennym oddziaływaniem alkoholizmu w domu rodzi
cielskim? Mamy tu następujące trzy szacunki:
— Andrzej Święcicki szacuje, że owe zagrożone dzieci stanowią
około 9 % ogółu dzieci w podanym wieku18;
— opierając się na tym szacunku, Maria Jarosz określa liczbę
zagrożonych dzieci na 900 tys., a ponieważ w ostatnich latach za
rejestrowano wzrost tak alkoholizmu, jak i sieroctwa społecznego,
autorka twierdzi, że liczbę dzieci zagrożonych wykolejeniem sp0'
łecznym należy podnieść co najmniej do jednego miliona19;
— autorka przytacza ponadto szacunek J.K . Falewicza, według
którego liczba dzieci w rodzinach określonych jako „ p a t o l o g i c z n e
wynosiła w 1978 r. półtora miliona20.
18 J. R utkiew icz, A . Święcicki, Problem y pom ocy społecznej dla dzieci z rodnĘ
alkoholików, W arszaw a 1972.
19 M. Jarosz, Rodziny dysfunkcjonalne, w : Rodzina polska lat siedemdziesioW” 1
W arszaw a 1982, s. 164— 166.
20 J .K . Falew icz, Rzecz o pijaństwie, „K u ltu ra i Społeczeństw o”
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1978, n'

3-

■ „ozbawione opieki ojca

pzie01 «

reguły, że wykonywanie funkcji rodzicielskiej i opiekę nad nie^ . . j ziećmi z rozwiązanego małżeństwa sąd powierza matce.
w sobie słuszna zasada — któż bowiem lepiej od matki
• się z tego zadania wywiązać — nie jest jednak wolna od pewnej
" ,ekwencji, którą specjaliści z zakresu problematyki wychowawczej
° aiają jako nader istotną: w procesie oddziaływania rodziców na
mocjonalno-społeczny rozwój dziecka powstaje szkodliwa luka w potaei braku pozytywnego przykładu ze strony ojca. Zajmujący się
bliżej tym zagadnieniem Marian Wolicki wyjaśnia, że „przez naśla
dowanie dziecko uczy się współczucia, miłości, gniewu, zazdrości,
ezv nawet nienawiści. Życie uczuciowe dziecka rozwija się wraz
i doskonaleniem się zdolności poznawczych, orientacyjnych, mani
pulacyjnych [...] Im bogatsze jest życie uczuciowo ojca, tym bogatsze
i bardziej zróżnicowane będzie prawdopodobnie życie emocjonalne
i uczuciowe dziecka. Naśladowanie ojca wpływa również na kształ
towanie się u dziecka odpowiednich postaw moralnych i społecz
nych” 21. I tego wszystkiego pozbawione są dzieci wychowujące się
bez ojca.
Kazimierz Pospiszyl stwierdza,
"pieki ojcowskiej są upośledzone w

że dzieci pozbawione właściwej
zakresie przystosowania społeczrieS° — stąd występujące u nich zaburzenia na polu samooceny.
Najbardziej zgubnym skutkiem pozbawienia dziecka właściwej opieki
ojcowskiej jest — według tego autora -— nasilenie postaw lękowych,
0 stanowi główny składnik wszelkich zaburzeń psychicznych22.
Amerykańscy futurolodzy Edward Cornish i współautorzy wskaZul% że w USA co siódme dziecko w wieku poniżej 18 lat wzrasta
M. W olicki, M echanizm naśladownictwa w kontakcie ojca z dzieckiem, „P rób iey godziny” 1982, nr 5— 6.
.

Pospiszyl, Niedostatki opieki ojcowskiej a zaburzenia w zachowaniu się

' P r o b le m y R o d z in y ” 1979, n r 5.
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Stan zdrowia dzieci z rozbitych małżeństw
W śród dzieci z rozbitych małżeństw czeste sa r»r-7^o,n_-

1945— 1954) 72% dzieci leczonych w tym ośrodku pochodziło z n d l
rozbitych, separowanych i takich, które — choć formalnie p e łn '®
były dotknięte wewnętrznym rozkładem24.

Nawiązując do tej informacji, Joanna Horodecka pisze: z S
mienny jest fakt, że sąd coraz częściej musi korzystać z pomoJ
psychologa i psychiatry. Dzieci, wciągnięte w rozgrywki między J
dzicami, są rozdarte, pozbawione poczucia bezpieczeństwa, często
zaszczute i zastraszone — po prostu nieszczęśliwe. Rodzice tego nie
widzą lub nie chcą widzieć, bo niestety w sprawach, które trafiają
do sądu, najczęściej wcale nie o dziecko chodzi” . Ta informacja
dotyczy już Polski, a nie Francji.
Joanna Horodecka nadto zauważa, że jeśli niejednokrotnie roz
wód można złożyć na karb niezawinionej klęski życiowej jednego czy
obojga rodziców, to to, co się dzieje po rozwodzie — a chodzi o los
dziecka — zależy już wyłącznie od rodziców: tylko oni ponoszą za
to odpowiedzialność. „Niestety — dodaje autorka — wyłącznie mo
ralną, a nie dla każdego jest ona wystarczającym hamulcem”2!
Gorsze postępy szkolne dzieci z rozbitych małżeństw

Jako miernik szkód wywołanych rozbiciem małżeństw może równ*I
posłużyć znany nauczycielom fakt gorszych postępów w nauce, Ł®1
często spotykany u dzieci z rozbitych małżeństw. Przytoczę jedeo,|
z literatury przedmiotu zaczerpnięty przykład.
23 E . Cornish i in., The Study o j tlie Futurę, jw ., s. 31.
24 H . Spionek, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka,,
25 J. H orodecka, P o rozwodzie, jw .
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W a rsza w a
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r

rowa(lzoae na Litwie badanie socjologiczne wykazało, że
dezorganizowana z nie uregulowanymi, niekorzystnymi
i małżeńskimi, gdzie panują konflikty, grubiaństwo,
* oschłości, wzajemna obojętność, gdzie stale m ają miejsce
tin°s^ r'1 Wandale małżeńskie, stanowi źródło słabych postępów
sprawowania się dziecka w szkole” 26,
p o d o b n y ch wniosków doszedł Naum Chmielnicki, badając

i
K ć

j ^

szkolne dzieci w Polsce. W rodzinach zdezorganizowanych
takich właśnie rodzin rekrutuje się większość uczniów słaojciec nie troszczy się o rozrywki dziecka, nie chodzi z nim

r Tlnnr - leez wymierza mu kary za różne przewinienia. Książek
Bpyfcania dziecku nie kupuje. W spółżycie małżonków cechują
' ęgte kon flikty i awantury, głównie na podłożu nadużywania alkolu Wymierzane dziecku kary są brutalne27.
Przestępczość

dzieci z rozbitych małżeństw

Rozpad małżeństwa ma niejednokrotnie taki skutek,

że zamiast
rodziców wychowuje dziecko ulica. Następstwa są wrówczas opłakane.
Amerykański dem ograf Edward G. Stockwell wymienia wśród nich
przestępczość, choroby psychiczne i w ogóle wykolejenie, a w nawią
zaniu do tego, najogólniej ujętego katalogu skutków dezintegracji
małżeństw zauważa: „N ie ulega wątpliwości, że zburzona rodzina
jest głównym źródłem schorzeń, jakimi obarczone jest współczesne
społeczeństwo amerykańskie” 28.
Problemem przestępczości nieletnich pochodzących z rodzin roz
bitych przez rozwód rodziców zajmowali się bliżej amerykańscy
'»dacze Sheldon Glueck i Eleanor Glueck. W ykazali oni, że dzieci
1 rodzin rozbitych (przez śmierć lub rozwód) są znacznie bardziej
podatne na dopuszczenie się przestępstw niż dzieci z rodzin pełnych,
P^y czym skłonnością tą bardziej są obarczone „sieroty z rozwodu” .
1 a]wyższą przestępczość stwierdzono wśród dzieci z małżeństw
W . Titarienko,

W lijanije siemiejnych otnoszenij na uspiewajem ost’ dietiej,

roblerny bytu, braka i siem ji, W i l n o 1 9 7 0 , s. 1 7 3 .
N. Chmielnicki, W pływ atmosfery domu rodzinnego na postępy szkolne dziecka,
” r° ^ y

R o d z in y ” 1 9 7 9 , nr 5 .

®-G. Stockw ell, Popułation and People, C h i c a g o 1 9 7 0 , 8. 2 2 3 .
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skłóconych, lecz nie rozwiedzionych: przestępczość taki
jest dwukrotnie wyższa niż dzieci z rodzin norm alnych 9^
Inni amerykańscy badacze William Healy i Augusta [>
wykryli niewątpliwy wpływ wywierany na przestępczość
przez takie czynniki, jak nienormalna budowa fizyczna oraz
struktura psychiczna, ale — zdaniem autorów — znacznie
jest w pływ czynników społecznych, zwłaszcza złych waru
dzinnych30.

! r°ntl«i
0<^ H
"
u

Oczywiście, nie jest to tylko problem amerykański: Wv t

J

011 wszędzie tam, gdzie rozpad małżeństw jest zjawiskiem c

*
Jest on przedmiotem troski pedagogów społecznych, s o c i o S B
kryminologów i polityków społecznych wielu krajów.

Obfitą kolekcję danych statystycznych, udowadniających zw isa ł
przestępczości nieletnich z rozkładem pożycia ich rodziców, z g r o i j
dził badacz francuski J.-G. Lemaire. Z materiałów tych w y n j j
że wśród 18 376 m łodocianych delikwentów z 25 t rajów byl0 151
razy więcej osobników pochodzących z rodzin rozbitych, niż wynosiła
przeciętna dla ogółu rodzin w tych krajach31.

Sporo informacji wskazujących na związek przestępczości nie
letnich z dezorganizacją stosunków rodzinnych w ich domu rodzi
cielskim znajdujem y w pracy A . Charczewa. Przytoczę dwie infor
m acje :
l
— G. Mińkowski ustalił, że 35 do 40% nieletnich przestępców
wychowywało się w rodzinach, w których ktoś z dorosłych nadużywał
alkoholu lub prowadził amoralny tryb życia, albo gdzie stale miały I
miejsce kłótnie i skandale32;
— S. Ostroumow stwierdza, że złe stosunki między r o d z ic a m i są 1
7— 8 razy liczniejsze w grupie m łodocianych przestępców n iż w gT“ |
pie kontrolnej, obejm ującej młodzież nie obciążoną k o n f l i k t a j
z prawem karn ym ; pijaństwo rodziców jest w grapie przestępczeJ
młodzieży 6— 7 razy częstsze; wśród młodocianych p r z e s t ę p c ó w b™

29 S .

G lu e e k , E .

G lu e c k ,

Untraveling Juvenile Delinquence

C a m b r id g e

30 P o r . C z . C z a p ó w , M łodzież a przestępstwo, c z . I I , W a r s z a w a
31 J . - G . L e m a i r o , Les conflits conjugaux, P a r y ż

32 G . M i ń k o w s k i, Problemy diejstwitielnyje i m nim yje, „ N a u k a
n r 9 ( z a : A . C h a r e z e w , Brak i siemja w SS SR , M o s k w a 1 9 7 9 ).
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1 962, s-

1 9 6 6 , s . 179 .
i żyzń

I

, więcej z małżeństw rozwiedzionych niż w grupie kontrołJ'17'
p0dstawie m a t e r ia łó w m i lic y jn y c h z te r e n u W i l n a a u t o r k a

(id3

P * . jf. Andriejenkowa stwierdza, że nieletni przestępcy pop»1'21'
absolutnej większości z tych rodzin, gdzie norm y moralne
cbo^ uo nje są przestrzegane i gdzio dzieci są nieprawidłowo wy’
W dużej liczbie przypadków (39,5% ) stosunki w rodzinie
} rodzice uprawiają pijaństwo, dochodzi do gorszących skandali
si z‘e’

.1 3^

\V polskim piśmiennictwie naukowym wiele uwagi poświęcał

'

01Ubolesnemu problemowi dziś już nieżyjący, utalentowany badacz

bleiiiów z zakresu

pedagogiki

społecznej

Czesław

Czapów35.

q społecznym uwarunkowaniu przestępczości nieletnich w środowisku

wielkomiejskim wTPołsce mówiła na zjeździe kryminologów w Warnie
1975 r.) ceniona polska badaczka Maria Jarosz. Badania wymienio
nych autorów ukazują wagę problemu przestępczości nieletnich
w naszym kraju, wskazując jednocześnie na rolę, jaką w rodowodzie
te<:o zła odgrywają rozbite małżeństwa.
Badacze problemu patologii społecznej J.K . Falewicz, J. Jasiń
ski i A. Rażniewski ustalili, że w Polsce w każdym roczniku siedem
nastolatków rok po roku spotyka się zbliżoną liczbę osobników,
którzy byli już kiedyś sądownie skazani: waha się ona w granicach
od 24 do 28 tys., co stanowi 3,5 do 4,3% obsady danego rocznika.
Uchłopców udział ten wzrasta do 6,3— 7,7% , u dziewcząt zaś wynosi
—-0,7%. Podobny rachunek wykonany dla populacji osób liczących
-1 lat wykazuje liczbę 52—-53 tys. osób, co stanowi 7,6 do 8,5% tej
populacji. U mężczyzn odpowiedni udział wynosi około 14% , u kobiet
—1.4 do 2,2%. Co siódmy mężczyzna w wieku 21 lat ma więc już za
wyrok sądowy za popełnione czyny karalne. Autorzy powyższej
formacji słusznie podkreślają, że „stopień formalnej kryminalizacji
naf>zej młodzieży jest poważny” 36.
^
o m ).
i ,•

34 1^-

Ostroumow, Sowietskaja sudiebnaja statistikn, M oskwa 1976 (za A. Char
'
•Amlriejorikowa, Roi siem ji i socyalizacyi indiwida, w : Problemy była, braka
i * . , s. 1 6 2 - 1 7 1 .

36* Z" ^ z a P ° w > Młodzież a przestępstwo, j w .
lecz*.
F a le w ic z , J . J a s iń s k i, A . R a ż n i e w s k i , Elementy problemu patologii spo* w Polsce, t . I , W a r s z a w a 1 9 7 5 , s. 4 4 .
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I jeszcze jedna informacja rzucająca światło na bo]eS)|fi
sekwencje dezorganizacji i rozpadu małżeństw mających ^
Zuzanna Cełmer stwierdziła, że dziewczęta przebywające 'ecj
- ~ W
ty— 1
kładach poprawczych to „dziewczyny, które albo nigdy nje . V
rodzinnego domu [...] albo dziewczyny, które co prawda dom roc ,nif%
mają, ale jest on domem zaledwie z nazwy” 37.
W świetle badań przeprowadzonych przez M. Jasińską, młod
prostytutki rekrutują się spośród dzieci pochodzących w znak*«!®
tej większości z dom ów rodzinnych, które nie m ogły zapewnić d zie^ B
elementarnych warunków normalnego rozwoju psychicznego. W śróJ
badanych 60% pochodziło z rodzin niepełnych; złe pożycie rodzicóJ
stwierdzono w 70% przypadków38.
Dodatkowe światło na los dzieci samotnie wychowywanych prze. l
matki (m.in. wskutek rozwodu) rzuca podana przez M. Kozakiewicza!
informacja, że około 1/4 tych dzieci jest już notowanych przez n J
lic ję ; mniej więcej tyle samo próbowało popełnić samobójstwo (w edhJ
danych GUS z 1975 r.)39.
Podkreśliłem destrukcyjny wpływ zdezorganizowanej rodziny!
i jej faktycznego rozpadu. W niejednym przypadku podobną rolę.
odgrywa formalny rozw ód: doświadczenie uczy, że po rozwodzi»
ojcow ie na ogół przestają interesować się dziećmi, a te — pozbawione
opieki i kontroli ze strony ojca — w niemałej liczbie schodzą na
moralne bezdroża.
Maria Jarosz ustaliła, że proces społecznego nieprzystosowania
dzieci z rodzin zdezorganizowanych zaczyna się już podczas pierw
szych kontaktów ze szkołą i przejawia się drugorocznością, uciecz-1
kami, próbam i samouszkodzeń lub agresji, by zakończyć się n a jczęś-1
ciej przerwaniem edukacji na poziomie czwartej klasy szkoły podfl
stawowej40.
Omówiliśmy różne, w swej treści negatywne skutki rozwodu d l*
najmniej winnych ofiar dramatu, jakimi są dzieci z r o z b ity c h rn a ł-ł

37 Z. Celmor, Kim są dziewczęta z domów poprawczych?, „P ro b le m y R o d z w «
1972, nr 3.
38 M. Jasińska, Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warsz®*»
1967, s. 167 i nast.
39 M. K ozakiew icz, Rozrodczość nastolatek, jw .
40 M. Jarosz, Rodziny dysfunkcjonalne, jw ., s. 178.
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pokonane rozważania przekonały nas o słuszności twierdzeqfldetłany Burowej, że „dzieci, które po rozwiązaniu małżeństwa
^ez jednego z rodziców, to najbardziej nieuzasadniona
P^j^tna konsekwencja rozwodu” 41.

2 gtan

zdrowia osób rozwiedzionych

. cZęgci rozwiedzionych małżeństwo było niczym więcej jak przygoa rozwód jest otwarciem drogi do nowej przygody. M y zajmiemy
. ’ ty,ri odłamem rozwiedzionych, dla których rozwód stał się szo
tów i źródłem nie wygasającego stresu. Stan zdrowia tych osób
wykazuje głębokie i często nieodwracalne skutki przeżytego dra
matu.

Stan

psychiczny osób rozwiedzionych

Badacze problemu rozwodów uskarżają się na niewielkie dotąd za

interesowanie sprawą o dużym znaczeniu społecznym, jaką jest tak
często obserwowane pogorszenie stanu zdrowia osób rozwiedzionych.
Chodfci tu zwłaszcza o szkody w zakresie zdrowia psychicznego.
A. Charczow' i M. Maćkowski informują, że brak bliższych danych z tej
dziedziny dla własnego kraju i innych krajów socjalistycznych każe
im sięgnąć do oświetlającej to zagadnienie literatury zachodniej.
Wymienieni autorzy radzieccy piszą: „Znany amerykański socjolog
rodziny W . Goode przeprowadził rozm owy z 425 rozwiedzionymi
matkami mieszkającymi w Detroit. Większość ankietowanych p o
dała, że po rozwodzie nie utraciły swej pozycji w społeczeństwie,
me utraciły też swych dotychczasowych przyjaznych kontaktów
(jak to było z kobietami starszych pokoleń). Wiele spośród ankie
towanych uważa, że rozwód jest i dla dzieci korzystniejszy, gdyż
byłoby im o wiele gorzej, gdyby miały pozostać w rodzinie dotkniętej
konfliktem” . Inni amerykańscy socjologowie H. Christensen i K . John
sa w •wyniku analizy szeregu empirycznych prac ustalili następujące
typy reakcji na rozwód: „D osy ć często obserwuje się specyficzny szok
Ze wstydem i żalem do samego siebie [...] D osyć rozpowszechnione
^"stl uczucie niepokoju, zniecierpliwienia, wynikające z naruszenia
S. Burow a, Socyologija i prawo o razwodie, jw .
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przyzwyczajeń i utraty swych zwykłych ról [...] Nierządu "
wodzie człowiek zaczyna się prowadzić w sposób kolidui ° P°
przyjętymi normami, stara się utopić swe zmartwienie w * i
lub też kompensować utratę rodziny zwiększeniem częstość
tów seksualnych” . Zużytkujmy jeszcze jedną informację01
czoną w pracy radzieckich autorów. John Bernard daje w yr^^
gnębieniu, jakie wywołują dane amerykańskie o nasileniu
^
wśród osób rozwiedzionych: „Trwanie życia takich osób je st^ ^ i
kowo krótkie, śmiertelność i zachorowalność, wyłączając alkohol«
są nader wysokie, stosunkowo wysoki jest odsetek przypadkó ^
stroju psychicznego i samobójstw” . Ten sam autor zauważa iż J
wyższone wskaźniki patologii spotyka się także u wdów i wdów-'
lecz w dużo mniejszym stopniu niż u rozwiedzionych42.
Z trzech przytoczonych ocen, pochodzących ze źródeł ameryk
skich43, dwie pierwsze są nasycone elementem apologetyczn
informacje o destrukcyjnym wpływie rozwodu na stan psych icz
osób, dla których rozwód był życiowym dramatem, „rozwadnia si
przytoczeniem informacji o osobach, które z rozwodu wyszły |,
szwanku na zdrowiu. Ale i z tych, celowo ufryzowanych relacji wida
że pogorszenie stanu zdrowia, i to poważne, jest udziałem clul
części rozwiedzionych. Niedwuznacznie wynika to z trzeciej relac
Obraz, wolny od zabiegów apologetycznych, przedstawia się d
matycznie: dla dużej części rozwiedzionych rozstanie ze współmal
żonkiem jest zarazem rozstaniem ze swoimi marzeniami, nadziejam
którym został zadany brutalny cios. Wiele spośród tych osób prz.
płaca rozwód raz na zawsze złamanym życiem.
Zwiększona umieralność osób rozwiedzionych

Od dawna wiadomo, że umieralność żonatych jest dużo niższa aniz®
tych, którzy pozostali w stanie bezżennym. Mniej uwagi poświęco,
zagadnieniu umieralności osób owdowiałych i rozwiedzionych. NI
42 A . Charczew, M. M aćkow ski, Sowriemiennaja siemja i je jo problemy>
1978, s. 115— 116.
43 W . J. G oode, A fter Divorce, N ow y J ork 1956; H .T . Christensen, K .
M arriage and the Fam ily, N ow y J ork 1971; J. Bernard, N o News, but New
w : Divorce and A fter, red. P . Bohannan, N ow y Jork 1970 — wszystkie trzy P
cytow ane za Charczewem i M aćkow skim , jw .
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8k j „yn a tematem niniejszej pracy — wypada zająć się umie" ,Z.'U|jSób rozwiedzionych. Będzie tu oczywiście chodziło o zgony
rłU>ością, rozWiedzionych, które po rozwodzie nie wstąpiły w ponowne

fakt szczególnie dużej umieralności rozwiedzionych zwrócih
E > amerykańscydemografowie Evelyn M. Kitagawa iPhilip
’'"tfuser44- Podają oni,że w USA w latach 1959— 1961wśród lud. ^ja}ej w wieku 35— 64 lat indeksy obliczone na podstawie stóp
-1 alności wynosiły (stopa umieralności w stanie małżeńskim ==

' 100):
I ¿¡¡an cywilny

M ężczyźni

K obiety

Małżeński

100
1^5
178
230

100
134
130
137

Wolny
Wdowi
Rozwiedziony

Niemiecki historyk Arthur E. Im h of podaje, że w USA w latach
]959—1961 wśród białej ludności męskiej w wieku od 25 do 64 lat
indeksy stopy umieralności (przy przyjęciu umieralności żonatych
za 100) wynosiły:
Żonaci.......................................

100

Kawalerowie .............................
195
W dow cy..............................
264
Rozwiedzeni........................ 339
Duże różnice w zależności od stanu cywilnego stwierdzono wśród
M,iiobójców (100 — 200 — 501 — 475), wśród ofiar ruchu kołowego
1100 130 — 250 — 363), wśród zmarłych na raka płuc (100 — 145 —
'-4
307) oraz wśród zmarłych na marskość w ątroby (100 — 329 —
884). Do tych liczb (zaczerpniętych z pracy amerykańskiego
■U ra Johna Powelsa) dodaje Im h of komentarz, w którym poda> ze umiarkowanie w jedzeniu i piciu, jak również Ostrożność
- fUchu ulicznym wydają się b yć zależne od stopnia integracji socjal' w stanie małżeńskim wywierają one swoi dobroczynny w p ły w ,.

44E) \t

4 ¡jt ,

K itagaw a, Ph.M . Hauser, D ifferential M ortality in the United States.

in Socio-Economic Epidem iology, Cam bridge, Mass., 1973.
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podczas gdy u kawalerów, wdowców i rozwiedzionych
biorą
nawyki szkodliwe dla zdrowia45.
___
Z podobnym zjawiskiem spotykam y się na Węgrzech - Urtl- j
m ężczyzn jest najwyższa wśród rozwiedzionych. Inaczej
ma u kobiet : umieralność rozwiedzionych jest wyższa niż za
i panien, ale jeszcze wyższa jest umieralność wdów. Ąu, 'V'".vch
badań Lajos Madai odnotowuje wielokrotną przewagę lie^ę-i ^
m obójstw wśród rozwiedzionych mężczyzn i kobiet w
z osobami w stanie małżeńskim46.
Jak jest pod tym względem w Polsce?
W 1980 r. (według moich obliczeń opartych na danych Qnl
przypadało:
Stan
rodzinny

W olny
Małżeński
W dow i
Rozwiedziony

Zgonów na 1000 osób
danej kategorii
mężczyźni
kobiety

16,3
8,7
21,2
21,6

7,9
3,4
6,5
5,0

Liczby mde,ksmn\
mężczyźni
koj £ £

187
100
244
248

232
100
191
147

Prawidłowość, na którą wskazywali Kitagawa, Hauser i Imhof,
w pełni się potwierdza, gdy chodzi o wyniki naszych obliczeń dla
mężczyzn. W odniesieniu do kobiet jest inaczej: stopa umieralności
kobiet rozwiedzionych jest niższa od analogicznej stopy ustalonej
dla kobiet niezamężnych i dla wdów. Mimo wszystko trzeba ją uznać
za wysoką, skoro jest półtorakrotnie wyższa od stopy umieralności
kobiet zamężnych. Zresztą należy mieć na uwadze, że sprawa stanu
cywilnego jest u nas postawiona niejednoznacznie, bierze się bowiem
pod uwagę raz stan faktyczny, innym razem znów stan prawny, a
pozostaje to bez wpływu na dokładność rachunków dotyczącymi
kobiet (mając na uwadze tę różnorodność pojmowania stanu c«
wilnego, wolałem użyć w nagłówku zestawienia określenia >'S^1
rodzinny” ).

45 A .E . Im h of, D ie gewonnenen Jalire. Von der Zunahme unserer LebenMf^M
$eit dreihundert Jahren, M onachium 1981, s. 112.
46 L . M adai, Relations between M arital Status-and M ortality and TheW
Trends, „D e m o g ró fia ” 1982, nr 2— 3.
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jjie pozostają bez wpływu na stosunki demograficzne
po*"0 ¿działują one na rozrodczość w sensie jej obniżenia i wywielcfiiju ■
wplyw na średnią długość życia ludności wskutek krótr;l^ ''trwania życia rozwiedzionych. Tymi właśnie zagadnieniami
się obecnie.
v a liczba urodzeń

«grafowie są na ogół zgodni w ocenie wpływu rozwodów na częurodzeń: jest to z reguły wpływ ograniczający. W edług obliczeń
statystyków radzieckich z 1968 r., rozpad pierwszych małżeństw
v w ie k u żony wynoszącym poniżej 2 0 lat zmniejsza liczbę dzieci
ogółu kobiet tego wieku o 2 5 % ; podobnie obliczona strata dla grupy
wieki! 20— 24 lata wynosi 13% . Straty są więc niemałe.
B a d a ją c stosunki małżeńskie i rodzimie na terenie Ukrainy,
L Czujko doszła do wniosku, że „zwiększona rozwodowość ujemnie
wpływa na liczbę dzieci w rodzinie, ograniczając przede wszystkim
wydanie na świat dzieci drugich i dalszej kolejności” 47.
Interesujące bad'anie, mające na celu Ukazanie wpływu rozwodów
na rozrodczość, wykonał dem ograf radziecki Andriej W ołkow. Mając
na uwadze, że procesowi reprodukcji ludności wyrządza szkodę
rozpad małżeństw w okresie zdolności rozrodczej kobiet, postanowił
on zbadać, jaka jest częstość dezintegracji małżeństw w tym właśnie
okresie. Z całą słusznością założył, że najlepiej na to pytanie odpowie
tablica wykruszania się małżeństw, obliczona dla kohorty możliwie
wiernie odtwarzającej istniejące stosunki rodzinne. Korzystając
2 empirycznego materiału statystycznego, A. W ołkow uwzględnił
kohortę małżeństw zawartych przez mężczyzn, którzy mając 24 lata
Poślubili kobiety w wieku 22 lat. W ykonana dla tej kohorty tablica
skruszania się małżeństw pozwoliła stwierdzić, że w ciągu pierwszych
Gęsięciu lat od daty zawarcia ślubu, a więc w okresie jak najbardziej
Pfedestynowanym do wydania na świat potomstwa, rozpada się
1 kończy rozwodem około 16% tworzących tę kohortę małżeństw,
w ciągu 25 lat, czyli całego okresu zdolności rozrodczej kobiet,
Czujko, B raki i razwody, Moskwa 1975, s. 171.
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ulega rozpadowi, co w konsekwencji pociąga za sobą rozwód ]
małżeństw48.
’
Problemem demograficznych szkód wyrządzanych przez
zajmowano się również na pamiętnej konferencji demo»-' ■V
'°%
która obradowała w Jadwisinie pod Warszawą (1962 r)^
' Zriej.
patronow-ała czołówka polskich demografów w osobach p iut irej
Stanisława Borowskiego, W incentego Kawalca i Kazimierza
'^
niuka. Uczestniczący w konferencji delegaci N R D Parviz Kl
bari, Klaus Müller i Erich Strohbach wskazali, że niestabilne t
rodzinne odbijają się na poziomie płodności, gdyż przy k r ó ^ B
trwaniu pożycia małżeńskiego jego owocem jest z reguły tylk,
u .T'clno
dziecko. Małżeństwa powtórne są często bezdzietne49. Odnotu'
jmy.
że profesor Khalatbari, który jest dyrektorem wydziału demogrą*
na Uniwersytecie H um boldta w Berlinie, wzbogacił i nadal wzlm»J
naukę demografii swymi doskonałymi pracami oraz systemat yf7J
organizowanymi międzynarodowymi konferencjami demograficznymi
z licznym zazwyczaj udziałem demografów polskich.
Podobne uwagi usłyszeliśmy w Jadwisinie z ust czeskiego demo
grafa Ladislava Pachla. Najwięcej rozwodów' — powiedział on
przypada na wiek 20 do 30 lat, a jest to optym alny wiek rozrodczy.
R ozw ody przeszkadzają urodzeniu pierwszych i drugich, czasem
i dalszych .dzieci50.
Nie trzeba zresztą rozwodu, b y reprodukcja rodziny skończyła
się jednym dzieckiem: już sama myśl o możliwym rozpadzie małżeń
stwa może mieć taki sam skutek. W literaturze radzieckiej jako
jeden z pierwszych zwrócił na to uwagę Leonid Darski. Pisał on:
„Podwyższenie prawdopodobieństwa rozpadu małżeństw ''przyj*
formowaniu się niższego poziomu płodności małżeńskiej, ponieważ
kobieta obawia się, że pozostanie sama z dziećm i"51.
Podobnie W . Borisow stwierdza, że na częstość urodzeń w pływ a- 1
48 A . W olk ow , Ob ożydajemoj prodołżytielnosti braka i je jo diemograficzesk^M
faktorach, w : Dięmograjiczeskoje razwitije siem ji. Sbornik statiej, red- AM oskw a 1969.
49 P . K halatbari, K . Müller, E . Strohbach, Problemy polityki ludnościou^^Ł
N R D , w : Polityka ludnościowas. Współczesne problemy, W arszaw a 1973.
50 L . Pachl, Problem y reprodukcji ludności w Czechosłowacji oraz metody M
rozwiązywania, w : Polityka ludnościowa, jw .
51 L . D arski, Form irow anije siem ji. Diemografo-statisticzeskoje issledowiĘ
M oskwa 1972, s. 145.
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sanie rozw ody, ile poprzedzające je stosunki między małÍ41116 ' Stosunki te — zauważa Borisow — mogą wywierać wpływ
jcZość i w tych małżeństwach, w których do rozwodu nie
■;:>

roZr°

, :52
p 0zr°dcz0®° — pisze Michaił Sonin — spada w związku z roz” • chociaż naturalnie nie tylko z tego powodu [...] Istnieją
« g ^ v n e dane wskazujące na to, że już z racji prawdopodobień^
zWOdu płodność małżeńska doznaje ograniczenia, a kompen• iaką stanowią małżeństwa powtórne, jest w tym zakresie
nieznaczna «
podobną opinię reprezentuje Dmitrij W alentej. „R odzin a jedno.
__oświadcza on — zmniejsza trwałość więzów małżeńskich.
jęgt podstawa, b y sądzić, iż coraz bardziej zwiększająca się liczba
■zwodów jest w określonym stopniu związana z tym , że nieistjienie dzieci lub posiadanie tylko jednego dziecka czyni rozpad ro,lzinv tak pod względem psychologicznym, jak i socjalnym mniej
złożonym. Ze swej strony nietrwałość małżeństw stwarza, głównie
u kobiet, psychiczny nastrój, b y mieć tylko jedno dziecko” 54.
Może nadto wchodzić w grę i taka sytuacja, że pod wpływem
-tresu, wywołanego przez nieporozumienia małżeńskie i obawę roz
padu stadła, zostaje osłabiona zdolność rozrodcza kobiet. „ W chwili
obecnej — pisze Alvin Toffler — demografowie i ekolodzy dysponują
-Tomnym materiałem świadczącym o tym , że w warunkach silnego
-tresu całe zbiorowości ludzi i zwierząt reagują obniżonym poziomem
godności” 55.
'J ito

Amerykański dem ograf Charles F. W estoff przewiduje, że w nad'hodząeych dziesięcioleciach Stany Zjednoczone znajdą się w strefie
Produkcji zwężonej, co będzie skutkiem postępującego spadku
I ności, którego przyczyną są m.in. upowszechniająca się koha" acia oraz masowo rozw ody56.

!3 ^ ' Borisow, Pierspiektiw y rożdajemosti, M oskw a 1976, s. 94.
541) ^on' ri’ żaglaniem w god 1990, „M oskow skij kom som olec"’, 101 1976.
u’orii ■ ' Wal<*tej, Pohtika narodonasielenija, w : Problem y diem ografii ( W oprosy
a
red. D . Broner i I. W ieniecki, M oslava 1971, s. 19.
56 y
°fflor, Szok przyszłości, tłum . z ang., W arszaw a 1974, s. 358.
T, '
Speculations on the Future o f M arriage and Fertility, „F a m ily
Perspectives” 1978, nr 2.
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Zagrożenie samej instytucji małżeństwa
Jak widzieliśmy, w sformułowanym przez Charczewa i Macki
katalogu społecznie ważnych następstw rozwodów' figuruje i .
pierwszym miejscu, zagrożenie samego bytu instytucji lnaj- !" ^
w warunkach znacznego rozpowszechnienia się rozwodów. ( t'Vil

padu związku. Istotny jest dalej fakt, że rozwiedzeni w coraz większe!
liczbie rezygnują z powtórnego małżeństwa, co obniża prestiż mał
żeństwa i podkopuje jego rolę jako instytucji [s. 114— 115],
Analizując przyczyny rozwodów, wskazywałem na rolę sprawczą
złych warunków mieszkaniowych: nie należą do rzadkości przypadki
rozpadu małżeństwa, spowodowane działaniem tego właśnie czynnika.
Trzeba jednak dodać — i pod tym względem będę zgodny z opinią
naszego najlepszego znawcy problematyki mieszkaniowej, profesora
Adam a Andrzejewskiego57 — że rozwody ze swej strony pogłębiają
trudności w dziedzinie mieszkalnictwa, stwarzając zapotrzebowanie
na nowe mieszkania.
Refleksje
Sam jestem pod wrażeniem bezmiaru indywidualnych i społecznych
szkód, jakie wynikają z rozkładu rodziny i następującego potem roz
wodu : zaprezentowany materiał w pełni tę szkodliwość wykaz»
Stąd refleksja: nic bardziej błędnego niż tu i ówdzie spotykany,
optymizmem zabarwiony pogląd, że rozwody to po prostu droga
zamiany nieudanego małżeństwa na bardziej udane. Pełniej rozpo2
nana rzeczywistość nie tylko nie daje powodu do optymizmu, leC1
skłania do wręcz odmiennej oceny roli rozwodów: są one przejaWe
patologii społecznej, godzącej niczym zatruta strzała w życie śpi
łeczeństwa.
57 A . Andrzejew ski, Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, soria
g a ” , W arszaw a 1970.

|{oZdz«ał dziewiąty

ja walczyć z rozwodami?

^kreślenie „walka z rozwodam i” jest swego rodzaju uproszczeniem,
istocie bowiem chodzi o walkę z tym wszystkim, co prowadzi
■0 rozwodu, co osłabia i dezorganizuje rodzinę. Będziemy zatem
bliżsi prawdy, jeśli powiemy, że należy podjąć najszerzej zakro
joną walkę o umocnienie rodziny.
Postawmy sprawę wyraźnie: nawoływanie do walki o umocnienie
rodzin"«’ jest ze wszech miar potrzebne, słuszne i aktualne, ale na
woływać to nie wszystko —■trzeba nadto wskazać, jak to złożone za
danie wykonać, jakie środki należy zastosować, by moralna jedność
i trwałość rodziny stały się powszechną rzeczywistością. To właśnie
staje się w tej chwili przedmiotem naszej troski.
Muszę tu uczynić jedno istotne zastrzeżenie. Nie stawiam
sobie za zadanie opracowania programu walki o umocnienie rodziny
— nie jestem w tej sprawie kompetentny. Ułożenie takiego p ro
gramu jest zadaniem szerszego grona specjalistów pod przewodem
socjologów'. Co natomiast mogę i chcę uczynić, to w uporządkowanej
formie przedstawić znane mi z literatury opinie i zalecenia kom pe
tentnych osób, w nadziei, że ułatwię w ten sposób pracę zespołu,
który będzie powołany do opracowania polskiego programu walki
0 umocnienie rodziny.
O gólne z a ło ż e n ia w a lk i z r o z w o d a m i
Uwagi wstępne
Przed laty polemizowałem ze znanym włoskim demografem, dziś
nieżyjącym profesorem Marcello Boldrini — przedmiotem sporu
Vła sprawa postawy demografa. U czony włoski był zdania, że rola
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demografa kończy się na opisie rzeczywistości. Pisał onjest diagnostą, a nie terapeutą” 1. Tezie tej przeciw staw ił^
że zadanie demografa daleko wykracza poza sferę ob serw
rzeczywistości: z dokonanej obserwacji powinien on
wnioski natury teoretycznej i praktycznej. W referacie wyglf, * ^ 0
w dniu 17 maja 1963 r. na Zgromadzeniu Ogólnym członków
Akademii Nauk powiedziałem: „Chodzi o to, abyśm y nie byli hi,' ^
świadkami, albo — w najlepszym razie — rejestratorami
' ,n*
interpretatorami dokonujących się przeobrażeń dem ografią ^
Powinniśmy wziąć na siebie rolę budowniczych, świadomie
kształcających rzeczywistość” 2. Tak też widzę rolę demoPlJ
jako badacza problemu rozwodów i współuczestnika walki o stw!3
rżenie społeczeństwa, w którym będzie w pełni zrealizowany i d e j
harmonijnej i trwałej rodziny, a zatem społeczeństwa bez rozw J
dów. Droga do tego celu jest z pewnością trudna i daleka, z cZeg3
jednak nie wynika, b y z tej walki zrezygnować — wręcz przeciwnie
jest to powód, b y ją wzmóc i przyspieszyć.
Społeczne znaczenie problemu
Nie ma przesady w twierdzeniu, że wralka o umocnienie rodziny 1
urasta obecnie do roli podstawowego zadania polityki rodzinnej.
W podjęciu tego zadania i w jego skutecznym przeprowadzeniu
(czego dowodem byłby znaczny, oby jak największy, spadek liczby
rozwodów) są zainteresowane wszystkie społeczeństwa, głównie zaś
te, które są zagrożone lub już dotknięte szerokim rozpowszechnię- I
niem plagi dezintegracji małżeństw. W edług słusznej opinii socjo
logów rodziny, społeczeństwo we własnym interesie powinno troszczyć
się o pom yślny układ stosunków rodzinnych, a co za tym idzie — *
śledzić uważnie stan tych stosunków i przeciwdziałać pojawiającym
się w nich zakłóceniom. W krajach socjalistycznych problem walki I
0 umocnienie rodziny zaprząta dziś uwagę czynników państwowych®
1 społecznych: popierane są badania nad stanem i f u n k c j o n o w a n i e m
rodziny oraz — odpowiednio do wyników tych badań — wdraża si? 1
środki mające przeciwdziałać dezintegracji rodziny.
1 M. B oldrini, Dem ografia, M ediolan 1956.
2 E . R osset, Przeobrażenia demograficzne w Polsce i ich konsekwencje dla ,luU
i gospodarki narodowej, „S tu d ia D em ograficzne” 1964, z. 4.
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'.ri ciąży obowiązek walki o umocnienie rodziny?

K a o której mówimy, wymaga silnego zaangażowania ze strony
^ t 'v a i społeczeństwa. Ogromną rolę ma do odegrania szkoła jako
wiedzy i charakteru swych wychowanków. Wielkie zadanie
§ F }a w udziale poradniom rodzinnym i małżeńskim. Bardzo
może być współdziałanie duchowieństwa, placówek lekarprawników, ruchu kobiecego i organizacji młodzieżowych.
^K^owny jest szeroki współudział środków masowego przekazu,
nylko zbiorowym wysiłkiem całego społeczeństwa można osiągnąć
licZĄce
wyniki w walce o umocnienie rodziny.
Osobno wypada wspomnieć o potrzebie znacznego wkładu ze
trony nauki. Na pierwszy plan wysuwa się tu potrzeba badań pro
w a d z o n y c h przez socjologów rodziny i pedagogów. Wiele do po
wiedzenia mają również politycy społeczni, prawnicy, lekarze oraz —
W but not least — demografowie3. Przedstawiciele teorii i praktyki
społecznej są pospołu zainteresowani w prawidłowym zaprogramo
waniu i realizowaniu działalności na rzecz umocnienia rodziny.
Dowiemy się teraz, jakie sugestie i postulaty są przez nich zgłaszane.
Kierunki działania
Wiełoprzyczynowość zjawiska dezorganizacji rodziny sprawia, że
do walki z nim konieczne jest działanie w różnych dziedzinach życia
społecznego. Nie pretenduję do omówienia wszystkich wchodzących
w grę kierunków działania. Poprzestanę na przedstawieniu tych,
którym literatura przedmiotu przypisuje największe znaczenie.
Kola prawa w dziele umocnienia rodziny

" gronie badaczy zajmujących się problematyką stosunków rodzinnyeii nie ma pełnej zgody co do roli prawa jako czynnika zapewnia
n ego ład i porządek w tej tak ważnej sferze stosunków społecznych:
nie kwestionuje normatywnej roli prawa, ale różnie jest oce|||b; Radzieccy specjaliści podkreślają, że pow odzenie działań na rzecz um ocnienia
t>

n^ w dużej mierze zależy od sprawnego funkcjonow ania polityki dem ograficznej.

%S$:i

Gharczew, Brak i siemja w S S S R , w yd. 2, M oskw a 1979, s. 364.
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niana jego zdolność przeciwdziałania deformacji stosunków
m
nych, a co za tym idzie — jego możliwości jako wspóluc?
walki o umocnienie rodziny. Przytoczę dwie wypowiedzi w tej ] ,
Znany nam badacz radziecki, z wykształcenia i zawodu r>r
Jurij Korolow mocno podkreśla wpływ prawa, na stosunki rod
jakkolwiek nie przypisuje mu pod tym względem wyłączności Vuti3
ten oświadcza, że najbardziej bezpośredni wpływ na malżeństJ
wywierają środki prawne i moralne4. Teza ta brzmi obiecują^J
można wiele osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich środkdJ
prawnych. Nie znaczy to, by bez znaczenia były czynniki j>ózt3
prawne. W zgodzie z innym prawnikiem, dziś już nieżyjącym J \yQ
rożejkinem (a był to wytrawny znawca prawa rodzinnego), Korolowi
zaznacza, że oddziaływanie prawa osiąga największą efektywnej
wówczas, gdy się kojarzy z innymi środkami: politycznymi, ekonomicz
nymi, organizacyjnymi i innymi.
Bardziej powściągliwie wypowiada się na ten temat polska
autorka Barbara Ślusarczyk. Pisze ona: „Przy analizowaniu wpływu
prawa na stosunki rodzinne wysuwana jest hipoteza o jego tzw.
oddziaływaniu awaryjnym, zgodnie z którą życiem rodzinnym rządzą'
na co dzień normy pozaprawne (moralne, zwyczajowe, religijne),
często odbiegające od uregulowań prawnych. W oparciu o tę hi
potezę oraz o wyniki badań empirycznych stwierdza się, że prawo
jest tylko w ograniczonym zakresie aktywnym regulatorem życia
rodzinnego...” 5.
Nie kwestionując tych zastrzeżeń, pragnę stwierdzić, że prawo
jest nieodzownym współuczestnikiem walki o umocnienie rodziny, i
Postulat całkowitego zakazu rozwodów

W zgodzie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego, który —
jak wiadomo — nie uznaje rozwodów, wysuwany jest przez poli“|
tyków społecznych, reprezentujących katolicką myśl społeczną,
postulat całkowitego zakazu rozwodów. Za reprezentatywną
tego kierunku można uznać deklarację francuskiego prawnika, pr0|
4 J . K orolow , Brak i razwod, M oskwa 1978.
]
5 B . Ślusarczyk, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w pols** I
prawie karnym, „P ro b le m y R o d z in y ” 1984, nj1 2.
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■Lg, Uniwersytetu w Bordeaux, J. Brethe de la Gressaye, który
kwestię środków mogących zapewnić uzdrowienie zakłóych w święcie współczesnym stosunków małżeńskich, oświadczył:
jgtniej6 tylko jeden sposób, a jest nim zniesienie rozwodów'” . Cy^ y uczony przypomina, że na podobnym stanowisku stali głośni
j^ncusey socjologowie Auguste Comte i Emile Durkheim — podkreśla
■gga tym : „oni się nie mylili” . Nie zamykając oczu na rzeczywistość,
fljethe de la Gressaye zaznacza, że ..opinia publiczna w swej większości nie zgadza się z tak drakońskim środkiem, jak całkowity zakaz
rozwodów, sądząc, żc w niektórych dotkliwych przypadkach jedynym
wyjściem z sytuacji jest rozwód” 6.
Pr. wdą jest, że każde z tych stanowisk ma swoje głębokie uza
Z moralnego punktu widzenia rzecz wygląda tak, że Koś
ciół głosi zasadę o największej doniosłości moralnej : małżeństwo
będzie godne tej zaszczytnej nazwy tylko wówczas, gdy będzie nie
rozerw aln e, dozgonne; natomiast świecka praktyka ustawodawcza,
licząc się z istniejącą rzeczywistością, dopuszcza rozwiązanie mał
żeństwa, jeśli ta właśnie moralna podstawa związku z tych czy in
nych względów przestała istnieć. Prawodawca nie godzi się na sytuację,
wktórej rozwody zniknęłyby ze statystyki, a w rzeczywistości istnia
łyby nie kończące się zastępy związków faktycznych, pozaprawnych,
powstających na gruzach związków legalnych, które uległy roz
biciu.
sadnienie.

Nie powód to jednak, by rezygnować z dążenia do wcielenia
w życie normy moralnej, ustanawiającej nierozerwalność małżeń
stwa. Podzielam opinię profesora Charczewa, który z pobudek czysto
moralnych określa dozgonne małżeństwo jako ideał porządku spo
łecznego. Powstaje jedynie kwestia: jak ów ideał zrealizować? Za
cytowana na wstępie odpowiedź francuskiego uczonego nie jest nie
słuszna — jest ona tylko przedwczesna: należy najpierw przygotować
grunt dla postulowanego zakazu rozwodów, a jest nim odpowiednie
Moralne wychowanie następnych pokoleń. Normy moralne mogą
wpełni funkcjonować tylko w społeczeństwie wychowanym w duchu
lch bezwarunkowego poszanowania.
6 J. Brethe de ]a Gressaye, Les problèmes actuels du statut fam ilial, w : Fam ille
^ aujourd’hui, Situation et avenir, Chronique sociale de France, L y o n 1958, s. 291.
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Nie każdy środek walki jest dobry

Przystępując w rozdziale siódmym do analizy mechanizmu roz',vo<j
wyjaśniłem, iż jest to konieczne do uświadomienia sobie, skąd pły^’
zło i czemu w imię ogólnego dobra należy przeciwdziałać. Xer *
kiedy stajemy wobec skatalogowania środków przeciwdziałaras,
rozwodom, wypada stwierdzić, iż nie wszystkie poprzednio wykaz,
arie
determinanty rozwodów mogą wejść do tego katalogu: niemało ]6gł
wśród nich takich,- które — szkodząc sprawie trwałości małżeństwa
są jednocześnie wyrazem, czy nawet więcej — warunkiem postępu
cywilizacyj nego.
Weźmy np. industrializację i związaną z nią urbanizację. yle
ma wątpliwości, iż to właśnie one stały się siłą napędową pochodu
cywilizacyjnego ludzkości. Ale —- jak słusznie zauważa ZbignieTyszka — „nieunikniony i korzystny dla ludzkości proces uprze
mysłowienia powoduje jako jeden z ubocznych, niezamierzonych skul
ków zjawiska wchodzące w zakres patologii życia rodzinnego. W wielu
wypadkach zresztą nie tyle je powoduje, ile ułatwia ich występowanie
i potęguje je” 7. W W ielkiej encyklopedii pow szechnej P W N , które;
autorzy wywodzą się z grona najwybitniejszych specjalistów nauki,
czytamy: „Wraz z procesami industrializacji i urbanizacji liczba
rozwodów (od przełomu X I X i X X wieku) zaczęła wykazywać silną
tendencję zwyżkową we wszystkich niemal krajach ekonomicznie
rozwiniętych” . Któżby — zapytuję — wyciągnął stąd wniosek, że
dla dobra rodziny jako instytucji należy zrezygnować z industriali
zacji i urbanizacji?
To samo powiemy o wykształceniu. I m wyższy stopień w y k s z t a ł
cenia, tym częstsze są przypadki dezintegracji małżeństw i w ślad
za nimi rozwodów — mogliśmy się o tym przekonać w toku analizy
ich mechanizmu. Nie wychodzi mi z pamięci postać niedawno zm arłej,
wspaniałej amerykańskiej uczonej Margaret Mead, która cz te r o k r o t n ie
wychodziła za mąż i tyleż razy rozwodziła się i która zapewniała, *e
małżeństwo jest i powinno być związkiem czasowo ograniczony111
Nie mniej charakterystyczny jest fakt, że w Związku Radziecki®
największą częstość rozwodów stwierdzono w tzw. „miasteczku
uniwersyteckim” w Nowosybirsku, a —- jak wiadomo — w mi©’010
7 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, wycl. 3, W arszaw a 1979, s. 231.
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powstał i rozwinął się ośrodek naukowy o najwyższej randze
patowej.
przykro nam, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia
•ęjjsza się częstość rozpadu małżeństw, lecz rezygnacja z upowpjmienia oświaty, kultury i nauki nie wchodzi w rachubę.
W ZSRR w listach do redakcji czytelnicy żądają sankcji w stoJLku do osób beztrosko zrywających małżeństwo: należałoby —
Z(janiem autorów tych listów — wprowadzić dla rozwodników zakaz
ponownego legalnego małżeństwa w ciągu dwóch— trzech lat od daty
rozw od u . Nie pisze się na to prawodawca: jedynym, realnym skut
k i takiego zakazu byłby przypuszczalnie wzrost liczby związków
nieformalnych.
Na tych przykładach możemy poprzestać. Są one wystarczają
cym dowodem na to, że sformułowanie programu walki o umocnie
nie rodziny jest zadaniem odpowiedzialnym — musi ono być złożone
wręce dobrze przygotowanych do jego podjęcia teoretyków i prak
tyków z grona osób zajmujących się polityką rodzinną, z socjolo
gami na czele.
Problem małżeństw mieszanych
Powracam do tematu omówionego w rozdziale poświęconym mecha
nizmowi rozwodów. Wyłożyłem tam dosyć powszechne przekonanie,
że małżeństwa z tego czy innego punktu widzenia niejednorodne
są w zwiększonym stopniu narażone na ryzyko rozpadu. Nie da się
zaprzeczyć, że istnieją statystyki potwierdzające autentyczność
**go zagrożenia. Ale czy nie jest jeszcze większym zagrożeniem
Poślubienie mieszkańca czy mieszkanki wielkiego miasta? Cytowany

Iuż (por. rozdział siódmy) autor pracy o ryzyku rozpadu małżeństwa
Nixon w konkluzji swojej analizy danych o rozwodach na
drenie Szwajcarii doszedł do wniosku, że zamieszkanie w wielkim
'nieście niesie ze sobą większe niebezpieczeństwo rozpadu małżeństwa
^ przynależność małżonków do różnych wyznań religijnych.
I, Bardziej nowoczesny wydaje mi się pogląd reprezentowany
fflP8 znanych nam badaczy J . Korolowa i N. Sołowjowa. Jeśli
^ « z i o Korolowa, to wprawdzie i on przywiązuje wagę do jednoj^Bp°Ści partnerów zamierzających połączyć się węzłem małżeńskim,
e '^jaśnia, że mówiąc o jednorodności ma na myśli duchową blis
«•W.

* ° ÎVVOdy _
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kość partnerów. Nic pochodzenie społeczne i nie zawód wyko
przez małżonków, lecz właśnie bliskość duchowa decyduje
att.
zgodnego współżycia [s. 122], Inaczej podchodzi do tego ^
nienia Sołowjow. Omawiając stosunki małżeńskie wśród 1
miejskiej na Litwie, pisze on: „W miastach zderzają się różi < ' *C*
czaję, obrzędy, tradycje oraz poglądy na małżeństwo i rodzin,
różnych narodowości i grup społecznych, wychodźców % r<<- ł
regionów kraju. R óżny stosunek do małżeństwa i rodziny w
przypadkach wiedzie do bardziej przemyślanego, samokrytycz ■
zachowania się osoby, w innych — do moralnego nihilizmu i roz
dów ” 8. W świetle tej interpretacji równie dobrze można oezelrfB
szczęśliwych, jak i nieszczęśliwych małżeństw mieszanych.
K to tę opinię podziela, ten musi uznać, iż przy wyborze n i j
żonka należy większą wagę przywiązywać do jego cech charakterj
logicznych niż do tak zawodnych elementów, jak pochodzenie gpfl
łeczne, wykształcenie, wykonywany zawód, sytuacja materialna
itd. Osobiście nie popieram endogamii, wiem bowiem z życia, ie
w małżeństwie „sw ó j” może łatwo stać się obcym , a ,,obcv ' swoim.

2. Modele rodziny
W pracach nad programem wralki o umocnienie rodziny mogą yć
przydatne modele rodziny, zwłaszcza te, które są rozumiane jako
wrzorce prawidłowego układu stosunków rodzinnych. Warto więc
poświęcić tej sprawie nieco uwagi.
Różnorodność modeli rodziny
T ypy rodzin są bogatsze, niż to sobie zazwyczaj wyobrażamy. Według
liczby posiadanych dzieci przyjęto rozróżniać rodziny bezdzietny
z jednym dzieckiem, z dwojgiem dzieci, rodziny średniej wielko*®»1
rodziny' wielodzietne. Podejście klasowe każe rozróżniać rodzi®!
robotnicze, chłopskie, mieszczańskie, inteligenckie. Rozróżnia0®
też rodziny biedne, średnio zamożne, zamożne i bogate. Aktui*®l
8 N. S ołow jow , liazwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problemy bytn> v
i siem ji, W iln o 1970, s. 127.

■ się podział rodzin na nuklearne i wielopokoleniowe. W każdym
^■Ljzie funkcjonuje określony, można rzec, własny model rodziny,
^ E j o o w a o rodzinie amerykańskiej, radzieckiej, polskiej itd. Nie
t ni°'m zadaniem omówienie tych różnych morleli. Chcę natomiast
K
Łdązku z tematem niniejszej pracy — wyeksponować kilka
^ i i; różniących się stosunkiem do problemu rozwodów.
jU°nt5
łlodel rodziny chrześcijańskiej
„rodziny chrześcijańskiej” (ściślej rzymskokatolickiej) został
formowany w pismach ojców Kościoła. Podstawową cechą tego
,nodelu jest nierozerwalność małżeństwa. K ościół katolicki nie uznaje
rozw odu (przewiduje separację oraz — w pewnych szczególnych przyBflkach — unieważnienie małżeństwa, ale w żadnym razie nie roz
wód). Można powiedzieć, że tak rygorystycznie ujęte prawo kościelne
nie zdało życiowego egzaminu. Można jednak — i to nie bez racji —
rzecz odwrócić i uznać, że to nie prawo, lecz ludzie nie zdają egzaminu.
Słusznie zauważa marksistowski socjolog Anatolij Charczew, że
ideałem socjalistycznej rodziny by łob y małżeństwo dozgonne.
tfodcl

Model rodziny amerykańskiej
Badaczy stosunków rodzinnych żyw o interesuje model współczesnej
rodziny amerykańskiej. Nic w tym dziwnego, gdyż chodzi tu o ro 
dzinę, o której można powiedzieć, iż pod względem kruchości nie
ma sobie równej na świecie.
W referacie wygłoszonym na sym pozjum nt. „D ziecko i rodzina
w przeobrażającym się świecie” (Monachium, 22— 25 X I 1982 r.)
Wayne H. Holtzmann wymienił następujące, charakterystyczne
dla ostatniego dziesięciolecia cechy rozwoju stosunków rodzinnych
w USA9 :
I — znacznie wyższy poziom wykształcenia i awans społeczny
amerykańskich;
— wzrastająca liczba kobiet czynnych zaw odowo;
■ — rozszerzenie zasięgu pozadom owej opieki nad dzieckiem;
|i; —• wzrastająca liczba gospodarstw dom owych, zwłaszcza jedno
dobowych ;
.

9 W .H . H oltzm a n n , Am erican Fam ilies and Social Policies for Services to Children,
0n8ehium 1982 (w edług relacji B iB ).
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— spadek liczby rodzin pełnych;
— podniesienie wieku zawierania pierwszych małżeństw—- trzykrotny wzrost liczby pozamałżeńskich współ ’ '
ciowych;
— podwojenie liczby rozwodów;
— spadek umieralności i wzrost średniej długości życia—- dalsze postępy procesu starzenia się ludności.
Krytycy „amerykańskiego stylu życia” podkreślają wpły*
jaki na model współczesnej rodziny amerykańskiej wywiera szeroki
rozpowszechniona „swoboda seksualna” : po chwilowej np, . J
ciółce” przychodzi kolej na chwilową żonę — podobnie wygląd
życiorys kobiety. Jak informują Charczew i Maćkowski, sami am 1
rykańscy autorzy przyznają, że panujący w USA model rodziny jes^
raczej modelem małżeńskiego nieszczęścia10.
Model rodziny socjalistycznej

Nie zamykając oczu na trudności, jakie obecnie są udziałem ro
dziny w krajach socjalistycznych, socjologowie marksistowscy dają
wyraz przekonaniu, że ukształtowanie się nowego, socjalistycznego
modelu rodziny, charakteryzującego się partnerskim stosunkiem
małżonków, harmonią pożycia i trwałością związku, jest kwestią
czasu.
Socjologowie radzieccy A. Charczew i M. Maćkowski wskazują
na przejściowy charakter występujących dziś w ZSRR negatywnych
zjawisk w sferze stosunków małżeńsko-rodzinnych: powstały spo
łeczne warunki do ukonstytuowania się modelu harmonijnej i sta
bilnej rodziny. Podjęte przez zakłady wychowawcze planowe przygo
towanie młodzieży do małżeństwa i życia rodzinnego przyspieszy
realizację tego celu [s. 206— 207).
Przyszłościowy model rodziny socjalistycznej w ujęciu Z bign iew 3,
Tyszki przedstawia się następująco:
—- rodzina zostanie uwolniona od trudnych i absorbujących
czynności, a jej członkowie w większej mierze będą mogli poświ?cl
się sprawom bezinteresownego współżycia, opartego na przesłanka0
emocjonalnych;
10 A . Charczew, M. M aćkowski, Sowriem iennaja siem ja i je jo problemy,
1978, s. 206.
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wytworzy się całkowity egalitaryzm w doborze partnerów do
uejistwa;
i" _ rodzina będzie mogła zapewnić maksimum pomyślności żyM L j sWym członkom;
^ będą się nasilać zmiany wewnątrzrodzinne wynikające bezpoipio z postępów industrializacji i urbanizacji;
ludzi wstępujących w związki małżeńskie będzie cechować
.jeowa i moralna dojrzałość;
tnała rodzina monogamiczna będzie harmonizować z warun
kami socjalistycznego społeczeństwa.
Czy można oczekiwać, że w przyszłościowej rodzinie socjalis
tycznej nie będzie konfliktów prowadzących do rozpadu więzi mał
żeńskiej ? Tego profesor Tyszka nie obiecuje. „Istnieje szansa —
mówi on — że wzrosną obiektywne przesłanki pomyślności rodzinnej,
które jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować konfliktów
psychologicznych w rodzinie...” 11.
Nie są również różowe horoskopy socjologów, gdy chodzi o czas
potrzebny na wykorzenienie złych reliktów przeszłości. Wyjaśniają
tę rzecz następujące, przez Z. Tyszkę przypomniane uwagi Sta
nisława Kowalskiego: „Przeżytki ideologiczne trwają uporczywiej,
a nowe wartości przyjmują się trudniej w rodzinie niż w środowisku
pozarodzinnym — w grupach rówieśników, w szkole, w zakładach
pracy i innych instytucjach. Po prostu instytucje pozarodzinne są
nosicielkami nowych wartości bez opierania się o tradycję, czasem
nawet dzięki radykalnemu zerwaniu z nią, rodzina zaś akceptuje
nowe wartości w procesie uporczywego ścierania się starego z nowTym.
1’okolenie dorosłych, nawet wychowane w nowych warunkach,
skłonne jest reprezentować na gruncie rodziny wartości stare, przejęte
°d poprzednich pokoleń” 12.
Anatolij Charczew tak .charakteryzuje współczesną rodzinę ra
dziecką: „Socjalistyczny sposób życia doprowadził do gruntownej
zmiany systemu wartości normujących zachowanie seksualne. Pod
stawową wartością usprawiedliwiającą seksualną bliskość i małZenstwo stała się romantyczna miłość [...] Wszystkie badania moty^
Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 135— 138.
Im»:
-K°walski, Rola rodziny w jednolitym systemie wychowania, „S tu dia S ocjoglCZlle” 1972, „ r 1.
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wów seksualnej bliskości i małżeństwa, przeprowadzone w 7 ^».
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, potwierdzają 7 1
wniosek. Świadczą one zarazem i o tym , że seksualna bliskość ^
sadniona tylko miłością, nierzadko kończy się nie małżeństw J
lecz rozczarowaniem; małżeństwa zaś z miłości rozpadają sję
rzadziej, a czasami nawet częściej, niż związki małżeńskie, opa^ J
na bardziej prozaicznych racjach (np. «nastał czas zamążpójśej 1
«on (ona) dobry człowiek» itd.)” [s. 341],
Model rodziny czechosłowackiej

Jak informuje demograf czeski Ladislav Pachł: ,,Po II wojnie świa
towej następują w Czechosłowacji poważne zmiany w modelu rodziny
W związku z polityczną i ekonomiczną emancypacją kobiet one same
a w pewnym stopniu również ich dzieci wyzwalają się spod władzy
męża-ojca. Społeczeństwo socjalistyczne celowo umacnia równoupraw
nienie kobret, stwarzając lepsze warunki do ich włączenia w proces
pracy. Zatrudnianie kobiet, jak również inne jeszcze czynniki oddzia
łują w ten sposób, że powstaje wyraźna tendencja przeniesienia na
społeczeństwo funkcji pełnionych dotychczas przez rodzinę. Współ
czesna rodzina zaczyna zatracać niektóre zewnętrzne czynniki stabi
lizujące, czego przejawem jest wzrastająca liczba rozwodów”13.
Model rodziny polskiej

W jednej ze swych nowszych prac Zbigniew Tyszka kreśli model
współczesnej rodziny polskiej14. Oto ważniejsze, przez autora wy
eksponowane rysy typowej rodziny:
— znaczne oddalenie się od dominującego dawniej wzorca ro
dziny patriarchalnej;
— upowszechniający się typ małej, dwupokoleniowej rodziny;
— aktywność zawodowa kobiet zamężnycli, będących jedno
cześnie matkami;
13 L . Paehl, Problemy reprodukcji ludności w Czechosłowacji oraz metody
rozwiązywania, w : Polityka ludnościowa. Współczesne problemy, W arszaw a 1973,
8. 442 -4 4 3 .
11 Z. Tyszka, Rodziny współczesne w Polsce, W arszawa 1982.

wewnętrzne napięcie w rodzinie, wynikające z podwójnego
R a ż e n ia kobiet: praca zawodowa i praca w dom u;
stan egalitaryzmu w uprawnieniach obojga małżonków przy
•pełnym zrównaniu w obowiązkach ;
tendencja do ograniczenia dzietności;
I
docenianie zarówno materialnych, jak i em ocjonalnych podt*w ży cia rodzinnego;
wysoka na ogół ocena roli i znaczenia ródziny.
problematyka rodziny ma w Polsce bogatą literaturę. Materiały
z tego zakresu można znaleźć przede wszystkim w pracach polskich
s o c j o l o g ó w - - jedną z nich wypada na tym miejscu imiennie w y
m ie n ić ,
mianowicie pracę Franciszka Adamskiego pt. Modele maiieAstwa i rodziny a kultura masowa (Warszawa 1970). Swój wkład
do tej ważnej dziedziny badań wnieśli również demografowie polscy.
Godzi się przypomnieć, że nasz znakomity K olega i Przyjaciel,
przedwcześnie zmarły profesor Stanisław Borowski (1921— 1977)
opublikował statystycznie ujęty model rodziny polskiej15.
,

3. D rogi wiodące do umocnienia rodziny
Pozostając do końca w iem y przyjętej zasadzie szerokiej konsultacji,
której uczestnikami są kompetentni znawcy przedmiotu tak z grona
ludzi nauki, jak i spośród przedstawicieli praktyki społecznej, wyłożę
obecnie opinie na temat dróg wiodących do umocnienia małżeństwa.
Winienem zaznaczyć, że o układzie materiału zadecydowały względy
techniczne, a nie ranga zagadnienia, ta bowiem może być w różnych
przypadkach różna.
Wychowanie do małżeństwa
Spośród środków, które powinny się przyczynić do umocnienia ro 
dziny, na pierwszym miejscu trzeba postawić wychowanie do mał
żeństwa.
Anatolij Charczew wskazuje, że dorastającym chłopcom i dziew
czętom należy zaszczepiać, jako zasadę moralną o dużym znaczeniu,
15 S. B orow ski, M odel rodziny w Polsce i czynniki kształtujące ją , w : Polityka
wdnoéciowa. Współczesne problemy, jw ., s. 187.
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ideę równouprawnienia partnerów w małżeństwie oraz oLo^j I
troski o harmonię i trwałość zawartego związku. W tym celu nieod ' ^
ne jest odpowiednie wy chowanie i wykształcenie młodzieży. T o ° J
się obecnie w tym zakresie robi, jest zaledwie wstępem do rozw iąż C°
problemu. Autor kładzie nacisk na moralno-estetyczne w y ch n ^ j
młodzieży [s. 224],
W pracy specjalnie poświęconej problemowi dróg w iodący^ J
umocnienia rodziny Charczew podkreśla potrzebę stworzenia ca}e i
systemu przygotowania młodzieży do małżeństwa. P rzygotow ać
takie — wywodzi autor — powinno obejm ować całokształt stosunkó
rodzinnych, nie wyłączając warunków bytow ych, wzbudzać u mjjj
dzieży zrozumienie, szacunek i świadomość obowiązków w stosunku do
instytucji rodziny, przekonać o dobroczynnym wpływie harmonii
w rodzinie, pouczyć, jak taką harmonię można w małżeństwie osiągnąć.
wyjaśnić znaczenie zgody pokoleń jako podstawy zdrowego klimatu
w .rodzinie16.
Również N . Sołowjow kładzie szczególny nacisk na potrzebę
właściwego moralnego wychowania młodzieży — przyszłych mał
żonków. Uprzedza, że tendencja wzrostowa liczby rozwodów wśród
młodzieży będzie się nasilać, jeśli kwestii przygotowania młodych
ludzi do samodzielnego życia rodzinnego nie poświęci się największej
uwagi [s. 119],
J. Korolow oświadcza, że należy w ydać walkę moralnej niedoj
rzałości, z jaką się spotykam y wśród części m łodzieży: jest ona tylko
fizycznie dojrzała, a do założenia rodziny i wychowania dzieci, które
przyjdą na świat, potrzebna jest nadto dojrzałość ducłuw a [s. 99].
Walka, o której mowa, ma polegać na racjonalnym wychowaniu
młodzieży, począwszy od wczesnego dzieciństwa, i na rozwijaniu
jej kultury [s. 127],
Radziecki autor B. Griszyn, którego prace znam z drugiej ręki,
mówi o lekkomyślnym stosunku wielu młodych ludzi do sprawy
małżeństwa i rodziny. Zdaniem Griszyna, ta niewłaściwa postawa
wynika z braku przygotowania do życia w założonej przez siebie
rodzinie. Winne są temu zarówno dom y rodzicielskie, jak i szkoły>
źle wychowujące młodzież w tym zakresie.
16 A . Charczew, O putiach dalniejszego ukrieplenija siem ji w SS SR , w : Socyd"
n yje isaledowanija, M oskw a 1965.
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i przsejdźmy do autorów polskich.
5 Ifranciszek Adamski postuluje „działanie w kierunku lepszego
i^rgotowania młodego człowieka do ról małżeńskich i rodzinnych,
ra-W? warunków społeczno-ekonomicznych funkcjonowania ror™*- przystosowanie tradycyjnej rodziny do zmienionej sytuacji” ,
^skazuje też na potrzebę „ wyrabiania wyższej kultury osób tworząch związki małżeńskie — tak aby i małżeństwo, i rodzina mogły
Jjawnie funkcjonować we współczesnej, zmieniającej się rzeczyRadwański postuluje zajęcie się społecznie ważnym
r o b ie n ie m przygotowania młodzieży do czekającego ją podjęcia
ról rodzicielskich. Jego zdaniem, główny ciężar wykonywania wyni
k a ją cy c h stąd zadań powinien spoczywać na szkołach. „Jest to —
mówi profesor Radwański — postulat powszechnie obecnie wysuwany
ffe wszystkich państwach socjalistycznych” 18.
Zbigniew

Leon Dyczewski wskazuje, że w procesie
dzieży do małżeństwa należy zwracać uwagę

przygotowania mło
na te cechy, które
szczególnie nie podobają się współmałżonkowi. Trzeba wystrzegać
się niewłaściwego postępowania wobec partnera czy partnerki, tak
aby — powtórzmy za autorem — wzajemne współżycie nie przyspa
rzało komuś nieszczęścia19.
Danuta Graniewska widzi możliwość ograniczenia liczby rozwo
dów w drodze „doskonalenia form i metod działania mających na
celu przygotowanie młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego” .
Zdaniem autorki, „szerszy dostęp do poradni rodzinnych i spopu
laryzowanie ich działalności mogłoby odegrać większą niż obecnie
rolę w procesie reintegracji rodzin” 20.
Wypowiadając się na temat potrzeby „uczenia się trudnej sztuki
wychowania i współżycia w rodzinie” Janina Maciaszkowa postuluje
11 F . A dam ski, Socjologia małżeństwa i rodziny, W arszawa 1982, s. 303.
18 Z. Radw ański, Prawne zagadnienia zawierania malżeiistw w aspekcie fu n k cji
Prokrcacyjnej rodziny, „B iu le ty n R ząd ow ej K om isji L u dn ościow ej” 1981, nr 29,
b. 44
19 L . D yczew ski, Rodzina polska i kierunki je j przem ian, W arszaw a 1981, s. 197.
23 D . Graniewska, Socjalne i materialne problemy rodzin niepełnych, powstałych
rozwodu, „P ro b le m y R o d z in y ” 1982, nr 5— 6.
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wprowadzenie odpowiedniego przedmiotu do programu szkół s i
nich21.
'ed'
Zuzanna Celmer podkreśla, że przyczyną trudności w ystępują J
w początkach współżycia małżeńskiego jest nie tylko niekorzv«f
sytuacja mieszkaniowa czy materialna: może jeszcze bardziej
oświadcza autorka — zaburza wzajemny układ niedostateczne p « / !
gotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich. Powst \j
niesnaski, narasta niezadowolenie z małżeństwa i partnera22.
Problematyką wychowania do małżeństwa zajmuje się ró\vnieJ
M. Braun-C4ałkowska23.
I jeszcze krótki wyciąg z raportu naszej R ady do Spraw Rodziny
z roku 198I24: „Statystyka rozwodów, jak i obserwacje socjol0.
giczne młodych rodzin wskazują na nieprzygotowanie do życia w ro
dzinie. D otyczy to braków przygotowania ekonomicznego, moralnego
jak i seksualnego oraz rodzicielskiego” . Autorzy raportu p o stu lu ją]
b y przedmiot o nazwie „Przysposobienie do życia w rodzinie” bvł
realizowany w ostatnich klasach szkoły podstawowej na lekcjach wy
chowawczych, a jako odrębny przedmiot w szkołach ponadpodsta-1
wowych.
Poczyniona na wstępie uwaga o dużym zńaczeniu wychowania
do małżeństwa jako środka umocnienia rodziny jest podzielana
przez ogół specjalistów. Trzeba przygotować młodzież do małżeństwa
w sensie uświadomienia jej o moralnym, zresztą i prawnym obo
wiązku, jaki biorą na siebie młody mężczyzna i młoda kobieta, wstę
pując w związek małżeński.
Czy przywrócić instytucję zaręczyn?
Autorzy radzieccy zastanawiają się, czy nie byłoby celowe przywróci
star\r, dziś już zarzucony obyczaj zaręczyn. Są oni zdania, że zar?"
czyny stanowiłyby dodatkowy czynnik zobowiązujący nowożeńcom
21 J. M aciaszkowa, Kultura współżycia rodziny, „P ro b le m y R odziny

,,

nr 5.
22 Z. Celmer, Poradnictwo małżeńskie iv aspekcie zdrowia psychicznego, »’

1979J
-,j

J
i

m y R o d z in y ” 1982, nr 5— 6.
Ł
23 M. Braun-G alkowska, M iłość aktywna. Psychiczne uwarunkowanie po^od1^
małżeństwa, W arszaw a 1980.
24 Por. ,,P roblem y R od z in y ” 1982, nr 1— 2.
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Bńdpowiedzialności za harmonię i trwałość zawartego związku małi° ■
■ W Ideę powrótu do zaręczyn popiera A. Charczew. W pierwszym
j aniu jego pracy o małżeństwie i rodzinie w Z S R R czytam y:
\ Tajjuży0iu istniejącego ustawodawstwa w interesie nielojalnej
” py m ogłoby przeszkodzić moralne uprawomocnienie pubhcznych
M L.zyn lub jakiejś innej form y społecznego ujawnienia charakteru
r z e d m a ł ż e ń s k i c h stosunków między mężczyzną i kobietą. Zaręczyny
*je nakładają na ludzi prawnych zobowiązań, łecz w przypadku
odmowy przez mężczyznę zawarcia małżeństwa po urodzeniu dziecka
gą posłużyć jako podstawa do uzyskania alimentów” 25.
Z całym przekonaniem wypowiedział się za przywróceniem
zaręczyn N. Sołowjow (o czym jeszcze powiemy). Zalecając nawrót
do t e j starej tradycji, określił ją jako „szlachetną” . Dał tym samym
wyrAz swemu przekonaniu o dobroczynnej roli tej instytucji.
Przypomnijmy, że w przeszłości zaręczyny otwierały okres naraeczeństwa i że okres ten trwał na ogół dosyć długo. K rytykow ał
ten stan rzeczy Fryderyk Engels. Wskazywał, że długie pozostawanie
w sytuacji narzeczonego w dziewięciu przypadkach na dziesięć
stanowi prawdziwą szkołę przygotowawczą do niewierności mał
żeńskiej .
Dziś, w zmienionych warunkach obyczajow ych, dłużej czy
krócej trwające narzeczeństwo nie miałoby tych następstw, o których
przed stu laty mówił Engels. Nie wynika stąd jednak, by powstały
warunki sprzyjające wskrzeszeniu wygasłego obyczaju.
Swego czasu czytaliśmy w „Problem ach R odzin y” , że w ramach
przeprowadzonej w Danii w 1969 r. reformy ustawodawstwa do
tyczącego małżeństwa i rodziny usunięto termin i pojęcie „zarę®yn . W życiu obyczajow ym społeczeństwa duńskiego zaręczyny
^ dawna odgrywały bardzo ważną rolę: stanowiąc stadium poprze^Jące małżeństwo, przygotowywały one małżeństwo właściwe.
. Zar?czyn traktowany był bardzo poważnie, trudno było wycofać
^ 1 n*ego, a zerwanie upoważniało w określonych przypadkach
^niesienia skargi o odszkodowanie. W myśl now ych przepisów
czyny są sprawą prywatną dwojga młodych ludzi i nie pociągają
s°bą żadnych konsekwencji prawnych. Wielu jednak Duńczyków
Charczew, Brak i siemja w SSSIt, w yd. 1, M oskwa 1964, s. 171.
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sądzi, że mimo ustawowej zmiany dawny obyczaj zaręcz
będzie miał jeszcze w Danii długi żyw ot26. Możliwy jest oczy^ •
horoskop wręcz przeciwny, ale to jest już m oja własna
W polskiej literaturze poświęconej małżeństwu i' rodzinie
natrafiłem na inspiracje do powrotu do zarzuconego i u nas z\vy,. ^
zaręczyn. Sam też nie jestem za wskrzeszaniem tego zwyczaju ^
więcej, nie rozumiem tych autorów, którzy aprobują modne / i J j
uniezależnienie decyzji o małżeństwie od zgody, czy choćby opjnj j
rodziny, a jednocześnie zachęcają do wskrzeszenia zaręczyn: przec'p S
zaręczyny są właśnie uroczystością par excellence rodzinną.
Przeciwko zbyt wczesnemu zakładaniu rodziny
Socjologowie rodziny, zresztą i demografowie, wskazują na niedobry S
horoskop dla trwałości małżeństwa, jakim jest zbyt miody wiek I
nowożeńców.
Jakie małżeństwo należy uważać za przedwczesne? Białoruski
socjolog N. Jurkiewicz do tej kategorii zalicza małżeństwa kobiet
w wieku poniżej 20 lat i m ężczyzn w wieku poniżej 22 lat. Małżeń
stwa te są uważane za przedwczesne właśnie ze względu na charafcj
teryzującą je kruchość: znaczna ich część po stosunkowo krótkim
pożyciu rozpada się. Czy płynie stąd wniosek, że należałoby podnieść
wiek małżeński, powiedzm y dla kobiet o 1 rok, a dla mężczyzn —
0 3 lata? Profesor Jurkiewicz nie jest za ty m : podniesienie wieku
małżeńskiego miałoby tylko ten skutek, że wzrosłaby liczba niefor- |
malnych związków przedmałżeńskich, co — jak zaznacza autor —H
jest zupełnie niepożądane27.
Wnikliwa obserwatorka działających w rodzinie czynników patogennych Maria Jarosz wymienia w tym charakterze przedwczesne
założenie rodziny. Pisze ona: „ Z kompleksu wielorakich przyt-zy11«
rozbicia małżeństwa i rodziny na szczególną uwagę zasługuje pochopne
1 przedwczesne zakładanie rodziny przez partnerów, którzy nie osiąg' j
nęli jeszcze określonego stopnia dojrzałości społecznej, niezbędnej 1

26 „P ro b le m y R o d z in y ” 1970, nr 3 (za „L e M onde” ).
27 N . Jurkiewicz, M otiw y zalcluczenija i stabilnost' brctlca, w : Problemy
braka i siem ji, jw ., s. 109.
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prawidłowego sprawowania ról małżeńskich i rodzicielskich.
Mczy to zwłaszcza małoletnich dziewcząt zawierających małfe/ist«'0 za zgodą sądu” 28.
próbie«1 małżeństw zawartych za zgodą sądu
j tak doszliśmy do nowego i bodaj jeszcze trudniejszego problemu,

¿¿¡jn są małżeństwa zawierane za zgodą sądu przez osoby nieLtnie- Z niepokojem patrzą na ten rodzaj małżeństw badacze z grona
,0cjologów, demografów i prawników.
,
Demograf węgierski Istvan H ooz odnotowuje fakt licznych na
Węgrzech związków małżeńskich, zawieranych przez osoby niepeł
noletnie. W prawdzie obowiązujące prawo małżeńskie przewiduje,
¿e tylko w w yjątkow ych sytuacjach sąd może udzielić zezwolenia
na zawarcie małżeństwa przez osobę, która nie ukończyła jeszcze 18
lat, ale w praktyce prawie 30% panien wychodzi za mąż przed osiąg
nięciem tego wieku. Część owych sądowych „indultów ” (15 do 20% )
jest motywowana stanem ciąży, część zaś sieroctwem, złym trakto
waniem przez rodziców itp. Postawa sądu jest w tych sprawach na
ogół liberalna, co 1. H ooz tłumaczy’ siłą tradycji aprobującej wczesne
małżeństwa29. Z innych badań węgierskich wiemy, że trwałość takich
związków jest więcej niż wątpliwa.
Przejdźmy do sprawy wczesnych małżeństw w Polsce.
Słuszność przekonania o szczególnej nietrwałości małżeństw
zawieranych „za indultem” (tak można nazwać małżeństwa osób
nieletnich) znalazła potwierdzenie w interesującym i pouczającym
badaniu przeprowadzonym przez Zofię Rosiak, którego przedmiotem
tył los młodocianych małżeństw zawartych za zgodą sądu na te
renie Krakowa i okolicznych gmin wiejskich. Autorka ustaliła, że
sPosród badanych małżeństw nie wytrzym ało próby życia około 35% .
Są to — według określenia autorki — małżeństwa nieudane (rozwie^zione i zdezorganizowane), społecznie bezwartościowe. O małenstwach tych mówi autorka, że już wr momencie starań o zezwolenie
s3du bjdy dostrzegalne niepomyślne prognostyki dla ich przyszłych
28

Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M. Jarosz, W arszawa 1976 —-

j, ^ 9 I- H ooz, On the M arriage o f Persons Under Age (Results o f a Study in Country
)’ >.Demogr4fia” 1972, nr 1 (w j^z. w^g).
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losów. Istotna jest konkluzja autorki: „niewyrażenie zgody ,
warcie małżeństwa w takich przypadkach nie tylko m ogłoby z
/-ii~
wielu tragediom osobistym i niepożądanym zjawiskom spo]e,..' 'ec
ale byłob y zgodne z obowiązującym i przepisami” . Zdaniem a u t '^
zamiast zezwolenia na zawarcie małżeństwa należałoby ni(-le(nj
o zezwolenie sądu) zapewnić odpowiednią pom oc. Wymagałob J
„stworzenia znacznie szerszego systemu opieki nad młodymi
1
kami i ich przypadkowo poczętym i dziećmi” — konkluduje autork^o"
Na podobnym stanowisku stoi Henryk H aak — również prawnjjj
Nie ma on zastrzeżeń co do prawodawstwa normującego sprani
zezwoleń sądowych na przedwczesne małżeństwo, natomiast <lez3
próbuje zbyt liberalną w tych sprawach praktykę sądową: powiruj
ona być bardziej rygorystyczna31.
Nietrwałośe „małżeństw przymusowych”
Kategoria tzw. „małżeństw przym usowych” (nazywanych również
„w ym uszonym i” ) nie ogranicza się tylko do młodocianych, którzy —
chcąc się pobrać — muszą się ubiegać o zgodę sądu na zawarcie
małżeństwa. Wiele „małżeństw przym usowych” przypada na wiek
uprawniający do zawarcia małżeństwa. Jak już o tym mówiliśmy,
są one z reguły wymuszone przez fakt ciąży partnerki, a sam fakt
„wym uszenia” małżeństwa stanowi o dużej nietrwałości tej kategorii
związków małżeńskich.
Zauważmy, że utożsamianie ogółu małżeństw zawieranych po .
zajściu partnerki w ciążę z małżeństwami „przymusowymi" (jak*
to czynią niektórzy autorzy) jest wręcz niedorzecznością. Określenie
to jest słuszne jedynie w odniesieniu do tych przypadków, kieąB
mężczyzna uchyla się od poślubienia kobiety, która ma się staC
matką jego dziecka, w końcu jednak, ulegając takim czy innyJJ
naciskom, decyduje się na zawarcie małżeństwa, ale bardzo częstB
z myślą o jak najrychlejszym jego zerwaniu. Takich właśnie zw itk o®

30 Z. R osiak , Funkcjonowanie małżeństw zawartych przez małoletnie (Izie ‘" l
na podstawie zezwolenia sądu, „P ro b le m y R o d z in y ” 1978, nr 5.
31 H . H aak, Zezioolenie na małżeństwo w aspekcie społecznym, „P roblem y
n y ” 1978, nr 5.
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y uwaga Barbary Łobodzińskiej, że „małżeństwo przymusowe
gtanowi dobrego rokowania dla losów małżeństwa i dziecka,

się w nim urodzi” 32.
\V wielu krajach prowadzi się badania nad tzw. „odstępem
’ ^genetycznym ” , przez co należy rozumieć odstęp czasowy między
R dzeniem pierwszego dziecka w małżeństwie a datą ślubu. W ten
osób ustała się częstość urodzeń pierwszych z poczęć przedślubnych
co w zasadzie na jedno w ychodzi — częstość kobiet, które
^chodząc za mąż są już w ciąży. W yniki szeregu badań z tej dziedziny
„ chodzi konkretnie o prace K . Horstmanna (RFN ), D. Vogelnika
(Jugosławią), Ch. Piro i Ch. Blayo (Francja) — wyłożyłem w jednej
- wcześniejszych książek33. Tutaj poprzestanę na niektórych innych

badaniach.
We Włoszech, w świetle badań ankietowych przeprowadzonych
w 1969 r. przez Instytut Demograficzny Uniwersytetu Rzymskiego
(objęto nimi 2236 kobiet w wieku od 18 do 45 lat), pierwsze uro
dzenie następuje w większości przypadków w 9 do 10 miesięcy po za
warciu małżeństwa; urodzenia pochodzące z poczęć przedślubnych
wynoszą 4 do 15% i są cżęstsze w gminach miejskich niż wiejskich,
co autorka badania nad kalendarzem urodzeń, Antonella Pinnelli
kładzie na karb mniejszej w miastach kontroli ze strony rodziny
i środowiska34.
A oto garść danych z innych krajów :
— w Czechosłowacji podobne badanie wykazało dużą na terenie
kraju rozpiętość liczby urodzeń z poczęć przedślubnych : stanowrią
one od 12 do 35% , przy przeciętnej ogólnokrajowej wynoszącej
26,5%»;
*•••— w USA (Detroit) badanie z 1966 r. wykazało 18,3% takich
urodzeń36 ;
1

2 B . Ł obodziń sk a, Rodzina w Polsce, W arszaw a 1974, s. 166.

f 33E ,

R osset, Demografia Polski, t. II , W arszaw a 1975, s. 95 - 97.
34 A. Pinnelli, Calendario de,Ile nascile, w : C. Bielli, A . Pinnelli, A . R u sso, F ee lavoro della donna, V n ’indagine in qualtro zone tipiche italiane, Istituto di
'HXtografia, R zy m 197:!, s. 166.

E

** Por. L . H enry, Elude statistique de l'espacement des naissances, „P o p u la tio n ”
96li ni' 3 .

k. ■*® L .C .. C oom bs, R . Freedm an, Pre-m arial Pregnancy, Child Spacing and Later
°rnic Achievement, „P o p u la tion Studies” , listopad 1970.
383

wily w 1967 r. 14% ogólnej liczby urodzeń pierwszych37.

w całości. Przeciwnie, należy się liczyć z tym, że wskaźnik ogólno
polski jest dużo niższy, a to ze względu na znaczny i stale wzrastający
udział ludności miejskiej, a więc tej części ludności, która przypUsz.
czai nie dużo częściej korzysta ze środków antykoncepcyjnych, a w
przypadku niezamierzonej ciąży ma większe możliwości jej usu
nięcia.
Ł ącząc liczby kobiet, które wychodząc za mąż były w ciąży,
i liczby urodzeń pozamałżeńskich, możemy sobie wytworzyć obraz
częstości ciąż pozamałżeńskich i losu tych ciąż. Nie daje to jednak
pojęcia o częstości małżeństw ,.przymusowych” . Pewne światło na
tę sprawę m ogłyby rzucić prowadzone pod tym kątem badania
socjologiczne nad formowaniem się małżeństw. Przydałyby się. takie
badania na potrzeby polityki rodzinnej, mającej na celu umocnienie
rodziny. O dnotujm y przy okazji, że na potrzebę takich badań od
dawna wskazuje Leonid Darski40.
Poradnictwo rodzinne
Specjaliści przywiązują szczególną wagę do działalności porado?
rodzinnych. Powinno ich być wystarczająco dużo i powinny one
rozw ijać intensywną, w pełni zaangażowaną społecznie i prawidłowo
pom yślaną działalność. Łotewski demograf B. Meżgajlis zwraca uwagi
37 M . W o o lf, Fam ily Intentions, Her M ajesty’s Stationary O ffice, Londyn
38 B . T ryfa n , Pozycja społeczna kobiety wiejskiej, W arszawa 1968, s- ^ \
39 B . Ł obodziń ska, Rodzina współczesna i j e j perspektywy, w : Polityka ludno»
wa. W spółczesne problemy, jw., s. 295.
i
40 L . D arski, Tablicy bracznosti żenszczin w SSSR (po wyborocznym danW j
w : Iz u cz en ije wosproizwodstwa nasielcnijz, Moskwa 1968, s. 85.

! poranie takie dla sprostania swemu trudnemu zadaniu — trud
no11 ze wzS^(lu na skomplikowany charakter moralno-psyehologiczjj problemów życia rodzinnego —- muszą w swym składzie osobomieć odpowiednio przygotowanych psychologów, lekarzy,
pewników, socjologów i seksuologów41.
Zarówno programy działalności poradni rodzinnych, jak i meto
dy ich działania powinny uwzględniać dorobek współczesnej myśli
^¿awczej z danego zakresu. Chodzi tu głównie o wskazania płynące
i osiĄgnię° socjologii rodziny. Zbigniew Tyszka wskazuje, że na
gromadzona wiedza socjologiczna może usprawnić funkcjonowanie
poradni rodzinnych i małżeńskich: usystematyzowana wiedza może
i powinna służyć jako naukowa podstawa i drogowskaz praktycznej
działalności wymienionych poradni42.
Podkreślając społecznie ważną rolę działalności poradni małżeń
skich, Zbigniew Radwański zaznacza, iż powinny one świadczyć swe
usługi zarówno przed ślubem, jak i w czasie trwania małżeństwa,
zwłaszcza gdy zaczyna zagrażać rozpad małżeństwa lub gdy poja
wiają się nieprawidłowości w procesie wychowania dzieci43.

Danuta Graniewska jest przekonana, że „szerszy dostęp do
poradni rodzinnych i spopularyzowanie ich działalności mogłoby
odegrać większą niż obecnie rolę w procesie integracji rodzin”44.
Poradnictwu małżeńskiemu duże znaczenie przypisuje doświad
czona w tym zakresie Zuzanna Celmer. Zapewnia ona, że pomoc
udzielona małżonkom we właściwym momencie bardzo często ma
szanse zapobiec decyzji rozwodowej, stwarzając podstawy do prze
modelowania wspólnego życia w harmonijny, satysfakcjonujący dla
obojga układ45.
Zdaniem wymienionej autorki, tego typu placówki powinny
realizować cele trojakiego rodzaju:

— kreatywne, a więc pomoc w podejmowaniu i kształtowaniu
r°l małżeńskich oraz decyzji i ról rodzicielskich;
i ..

Meżgajlis, Diemograficzeskaja situacyja w Łatwijskoj SS B , „N arodonasie1978, z. 23.

■ '
Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 239.
, . ^ 1 Radwański, Prawne zagadnienia zawierania małżeństw..., jw .
4s ' } ®raniewska, Socjalne i materialne problemy rodzin niepełnych..., jw .

Celmer, Poradnictwo małżeńskie..., jw .

-
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— profilaktyczne, przez co należy rozumieć zapobiegaj
nościom, stresom i konfliktom we współżyciu pary i rodzin
— korekcyjne, czyli możliwie wszechstronną pomoc w ’ j
zywaniu konfliktów i wszelkich problemów, jakie mogą
. ' J^’
na różnych etapach trwania związku małżeńskiego.
Własną koncepcję poradnictwa rodzinnego (traktowanego ~» ■
forma kształtowania postaw rodzicielskich) wyłożyła Maria Ziem^M
kierownik Zakładu Psychospołecznych Badań nad Rodziną
łającego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebę bliżs^U
zajęcia się problemem poradnictwa rodzinnego uzasadnia antorS
tym, że prawidłowy rozwój dziecka zależy od emocjonalnych postój
rodziców wobec niego, a z dokonanych badań wynika, iż „w ię k ^ J
rodziców przejawia postawy wychowawcze niewłaściwe” — w stopnjj
umiarkowanym, a nawet wysokim. Kompetentna autorka kładfl
nacisk na profilaktyczne zadania poradnictwa rodzinnego — te gl
z natury rzeczy pierwszoplanowe — nie pomija jednak znaczenia
zadań o charakterze terapeutycznym, naprawczym, korygującym
czy resocjalizacyjnym46.
Koncepcję fazowego modelu spotkań z rodziną wymagającą
pomocy ze strony poradni małżeńskiej wyłożyła Maria Szałankiewicz47.
Warunki mieszkaniowe młodych małżeństw

Zagadnieniem wielkiej wagi jest zapewnienie młodym małżeństwom
niezbędnych warunków mieszkaniowych, czyli takich, które umożli
wiają założenie własnego gospodarstwa i stworzenie rodziny.
„Posiadanie odrębnego mieszkania nie jest warunkiem zawarcia
małżeństwa i założenia rodziny, stanowi natomiast warunek praj
widkrwego jej rozwoju” — oświadcza największy w Polsce autorytet!
w zakresie problemu mieszkaniowego, profesor Adam A ndrzejew ska
Łącząc w sobie kompetencje ekonomisty, urbanisty i demograf®!
uczony nasz eksponuje demograficzne znaczenie problemu rflies»*
kaniowego. Podkreśla, że „wśród nowych czynników przemawiaj«!
cych za przyspieszeniem poprawy warunków mieszkaniowych c°raJ
46 M. Ziemska, Zarys koncepcji poradnictwa rodzinnego jak o form y
postaw rodzicielskich, „P rob lem y R od z in y ” 1983, nr 2.
47 M. Szałankiewicz, Fazowy model terapeutycznego spotkania z rodziną, >J
m y R o d z in y ” 1982, nr 5— 6.
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K a i \pyst§Pują względy polityki populacyjnej i potrzeba zapew^jjia prawidłowej reprodukcji ludności” 48. Tu dochodzim y do bliżej
interesującego problemu, jakim jest ujem ny wpływ opóźniającego
roaWiązania sprawy mieszkaniowej na stabilność m łodych rnałczęść tych małżeństw rozpada się właśnie z powodu złych
6 unków mieszkaniowych.
^Kguzarma Celmer zauważa, że „brak własnego domu jest poważutrudnieniem w prawidłowym planowaniu rodziny i nie sprzyja
Ileńskiej stabilizacji” . A tym czasem :
przeszło połowa m łodych małżeństw rozpoczyna swoje samo,¡zielne życie w jednym wynajętym pokoju;
co szósta młoda para w mieście i co piąta na wsi zajmuje
pokój wspólnie z innymi domownikami;
— pewien odsetek małżeństw jeszcze przez pewien czas po ślubie
nie posiada żadnego lokum i mieszka oddzielnie.

Autorka nadmienia, że w większości przypadków potrzeby
mieszkaniowe m łodych małżeństw zostają zaspokojone dopiero po
kilku, a nawet kilkunastu łatach od momentu zawarcia formalne
go związku49. Dodałbym , że niejedno małżeństwo rozpada się przed
tym czasem, i to właśnie z powodu nie zaspokojonych potrzeb mie
szkaniowych.
Powtórzmy jeszcze za Marią Trawińską, że w świetle ankiety,
przeprowadzonej na terenie Warszawy w końcu lat sześćdziesiątych,
na pytanie: czy można b y ć szczęśliwym w małżeństwie nie posia
dając wspólnego domu, wspólnego mieszkania? ponad 8 0 % ba
danych odpowiedziało zdecydowanie: „nie” . Autorka zaznacza,
istnieje powszechna świadomość znaczenia mieszkania jako p od 
stawowego warunku życia rodzinnego50. Można nie wątpić, że takie
Sanie były i nadal pozostają odczucia ludności, a zwłaszcza ludzi
m'°dych, na terenie całego kraju.
Upominając się o mieszkania dla młodych, nasza ceniona ba
jeczka warunków mieszkaniowych W anda Czeczerda pisała w 1972 r . :
stopniowej poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce, tempa
A ' Andrzejew ski, Potrzeby mieszkaniowe — problemy i perspektyw y, W arszaw a
7°> s. 153.
jT Z. Celmer, jw .
50 ■»r
fc.,
l* Trawińską, M ieszkania współczesnych rodzin warszawskich, „P rob lem y
d2u>y” 1971, nr 2.
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tej poprawy nie można uznać za dostateczne. Występuje znaczmy
niedobór mieszkań samodzielnych, których brak dotkliwie odczuWa^
młode rodziny [...] Potwierdzają to liczne badania Instytutu Gosp0,
darki Mieszkaniowej, dotyczące młodych małżeństw [•••] brak ga.
modziełnego mieszkania nie tylko w pierwszym okresie po ślubie
ale i w wiele lat po zawarciu związku małżeńskiego” 51.
Polepszyć sytuację kobiety pracującej

W programie walki o umocnienie rodźmy nie powiimo zabraknąć
środków zmierzającycłi do polepszenia sytuacji życiowej kobiet za
wodowo aktywnych. Wagę tego postulatu podkreśla Zbigniew Tyszka:
„Zebrane i przeanalizowane statystycznie dane oraz jakościowe
analizy warunków życia kobiety pracującej w rodzinie i w zakładzie
pracy wykazują w całej rozciągłości jej trudną sytuację, rzutującą
z kolei ujemnie na funkcje wypełniane przez rodzinę oraz na atmosferę
w niej panującą” 52.
Zbigniew Tyszka postuluje, by uprawiana przez państwo poli
tyka rodzinna możliwie szeroko uwzględniała potrzeby kobiet —
gospodyń domowych. Należy zatem dążyć do rozwoju instytucji
kooperujących z rodziną i przy ich pomocy odciążyć częściowo ko
bietę od szeregu czasochłonnych funkcji. Rodzina powinna być
uwolniona od trudnych i absorbujących czynności, tak aby jej człon
kowie mogli więcej czasu poświęcić na sprawy pozagospodarskie53.
Oryginalny i w swych sądach niezależny socjolog i polityk spo
łeczny Andrzej Tymowski uznaje prymat rodzinnych obowiązków
kobiety jako żony i matki: nie umniejszając znaczenia wykony
wanej przez kobiety pracy zawodowej, autor przypisuje jednak
większą wagę społeczną ich zadaniom rodzinnym54. Stanowisko
profesora Tymowskiego — dodajmy od siebie — dobrze służy sprawie
trwałości rodziny.
W roli rzeczników „infrastruktury rodzinnej” występują również:
F. Adamski, Z. Celmer, M. Czerwiński, A. Dodziuk-Lityńska, L. Dy51 W . Czeczerda, M ieszkania dla młodych, „T ry b u n a L u d u ” , 25 X 1972.
52 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw ., s. 238.
53 Tam że, s. 136— -138.
54 A . Tym ow ski, Dylemat rodzinnych i zawodowych obowiązków współczesn6
)
kobiety, w : Rodzina polska lat siedemdziesiątych, red. M. Jarosz, W arszaw a 198?'
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cZewski, D. Graniewska, T. Kukołowicz, J . Kulpińska, A. Kurzynowski, D. Markowska, A. Musiałowa, M. Parzyóska, J . Piotrowski,
Przecławski, M. Trawińska, J. Turowski, M. Ziemska. Wyraźny
to dowód społecznej doniosłości problemu ułatwienia życia kobiecie
jako żonie i matce.
Radziecki socjolog rodziny Z. Jankowa uzasadnia potrzebę
właściwego uregulowania podziału zadań w gospodarstwie domowym
między mężem a żoną. Znaczną pod tym względem rolę może odegrać
mechanizacja prac domowych: będzie ona sprzyjać nowemu p o 
działowi pracy małżonków, nowej kooperacji zadań, a przez to
i nowym, korzystniejszym stosunkom wzajemnym w rodzinie. Reali
zacja tego postulatu przyczyni się do definitywnego przezwyciężenia
nierówności kobiet w małżeństwie, a jedną z konsekwencji będzie
zmniejszenie się częstości konfliktów rodzinnych i wywoływanych
przez nie rozwodów55.
Pomoc materialna dla młodych małżeństw

Xa pożyciu młodych, świeżo zawartych małżeństw ujemnie odbijają
się trudności i kłopoty materialne: utrudniając start młodych ludzi
do samodzielnego życia, kłopoty te stają się niejednokrotnie źródłem
zniechęcenia do samego, już zawartego małżeństwa. Niejedno z takich
małżeństw rozpada się.
Młodym małżeństwom państwo powinno zapewnić tak potrzebną
w okresie zakładania rodziny pomoc finansową. Zauważmy, iż ostatnio
czynniki rządowe w Polsce rozwinęły szeroką działalność na tym polu.
Walka z alkoholizmem

■Nie rokuje oczekiwanych wyników walka o umocnienie rodziny
Przy utrzymywaniu się szeroko rozpowszechnionego nałogu pijaństwa,
^ie tak nie godzi w trwałość rodziny, nic tak nie podkopuje harmonii
r°dziimej, jak właśnie alkoholizm jednego z małżonków. Profesor
bigniew Tyszka rozciąga tę sferę patologii rodzinnej na narkomanię,
bydwa zjawiska — stwierdza autor — nasilają się, a tym samym
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zwiększa się liczba ludzi z zaburzeniami psychicznymi, eonie pozostajG
bez ujemnego wpływu na życie rodzinne56. Stąd potrzeba energicznej
walki z obu plagami społecznymi.
Doświadczony prawnik profesor Akoliński nie spodziewa
większych osiągnięć na polu walki z rozwodami, jeżeli nie pokonamy
groźnego wroga rodziny, jakim jest alkoholizm57.
Rolę alkoholu jako czynnika rozpadu małżeństw podkreśla
również Maria Jarosz. Autorka wskazuje, że spożycie napojów alko
holowych wynoszące w Polsce 8 litrów czystego spirytusu na jednego
mieszkańca (dane z roku 1978) staje się podłożem zachowań patolo
gicznych zagrażających otoczeniu, zwłaszcza zaś najbliższej rodzinie.
W świetle szacunku podanego przez autorkę sprawa alkoholizmu
dotyczy u nas około jednej dziesiątej ogółu ludności, a patogenne
skutki tego nałogu występują w paruset tysiącach rodzin58.
Czołowy demograf radziecki profesor A. Bojarski słusznie wska
zuje, że walka z alkoholizmem jest nader trudna. „Jest do dyskusji —
oświadcza on —- jaką należy obrać drogę walki z alkoholizmem,
wiadomo jednak, iż trzeba kierować się bardzo surowymi zasadami;
nie można dopuścić, by plagą alkoholizmu zarażały się, i to od naj
młodszych lat, coraz to nowe pokolenia” 59.
I jeszcze ważkie wskazanie dla służb poradnictwa małżeńskiego
i rodzinnego: w swojej działalności powinny one poświęcić należną
uwagę sprawie wyrugowania alkoholu z życia podopiecznych rodzin,
zagrożonych lub już dotkniętych dezorganizacją. Według słusznej
uwagi Marii Ziemskiej, działanie takie powinno być podjęte w porę,
tak by zapobiec — jak to określa autorka — przekształceniu się
rodziny „problemowej” w „wieloproblemową” , wiele bowiem za
chowań dewiacyjnych łączy się z alkoholizmem60.
Problem walki z alkoholizmem ma szczególnie duże znaczenie
w Polsce, a to ze względu na szeroko rozpowszechnione w naszym
kraju upodobanie do kieliszka. W ekspertyzie dokonanej pod egidą
56 Z. Tyszka, jw ., s. 233.
57 S. Akoliński, Problemy patologii społecznej, w : Polityka społeczna, wydW arszaw a 1979, s. 307 i nast.
58 M. Jarosz, Rodziny dysfunkcjonalne, w : Rodzina polska lat siedemdziesiątyo >
W arszawa 1982, s. 160— 161.
59 A . B ojarski, O niedalokom buduszczem, „N arodon asielen ije”
60 M. Ziemska, Zarys koncepcji poradnictwa rodzinnego..., jw .
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1979, z- '

t?olski'\i Akademii Nauk61 podkreślono, że Polska jest krajem o najfuększyin na świecie spożyciu wysokoprocentowych napojów spiry(L fw ych. Czytamy tam również, że liczbę osób „nadmiernie piją
c y c h ” oblicza się u nas na półtora miliona, a z nich 400 tyś. to alko
holicy- Szacuje się ponadto, że mamy 100— 150 tys. osób cierpiących
pa alkoholizm przewlekły oraz 15 do 30 tys. chorych na psychozy
alkoholowe. Autorzy ekspertyzy określają istniejącą u nas sytuację
zakresie lecznictwa alkoholików jako dramatyczną i na dalszą metę
Die do utrzymania.
i Walkę z alkoholizmem należałoby u nas podnieść do rangi pierw
szoplanowego zadania państwowego i społecznego. Jest to konieczne
do podniesienia morale społeczeństwa, nie mówiąc już o ekonomicz
nym i kulturalnym znaczeniu tego zadania.
Potrzeba dalszych badań nad rodziną
Nie można stać w miejscu — nie można kontentować się badaniami
już wykonanymi, życie bowiem wyłania coraz to nowe problemy.
W referacie wygłoszonym na V I K rajow ym Zjeździe Towarzystwa
Rozwoju Rodziny (1983 r.) profesor B. Górnicki mówił o znaczeniu
badań nad rodziną, o potrzebie ich kontynuowania i o wzrasta
jących zadaniach placówek zajm ujących się polityką rodzinną.
Wysunięte postulaty są oczywiście słuszne. W ypada tylko zauważyć,
że szczególnej troski wymaga problem walki z plagą rozwodów.
Opieka szkoły nad dziećmi z rozbitych małżeństw
% ła mowa o groźbie wykolejenia, jaka wisi nad niejednym dzieckiem
z rozbitych małżeństw. Można i trzeba temu przeciwdziałać.
Teresa Kądzielowa zwraca uwagę na szczególne zadanie, jakie
w związku z tym staje przed szkołą. Wskazuje, że dzieci z rozbitych
Małżeństw wym agają szczególnej troski, ta zaś może konkretnie
Polegać na stwarzaniu tym dzieciom możliwości w yżycia się w pełmeniu funkcji społecznych, na rozbudzeniu ich zainteresowań przez
^ciąganie do pracy w różnego rodzaju kółkach, na czuwaniu nad dopożądanego towarzystwa rówieśniczego. Troska taka —
K

1 Stan zdrowia ludności w P olsce: Zagrożenia, działania, „N au k a Polska” 1984,
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konkluduje autorka — może zmienić potencjalnego trudnego
w jednostkę wartościową i przystosowaną do życia
szkolnym62.

'

Katalog zaleceń
Z rozważań niektórych autorów można by sporządzić katalog 0b ]
m ujący całość zalecanych środków walki o umocnienie r0d • 1
Sporządziłem taki katalog na podstawie opracowania N. S o lo w j^ j
pt. Razwod, jego faktory, pricziny, powody. Oto pozycje tego katU
logu:
— przywrócić starą, lecz szlachetną tradycję zaręczyn;
— obowiązującą obecnie miesięczną karencję, która daje czag
na przemyślenie kwestii małżeństwa przez partnerów, zastąpić okrel
sem zaręczyn trwającym od 3 do 6 miesięcy;
— przy urzędach stanu cywilnego utworzyć instytucję konsul
tanta do spraw pożycia małżeńskiego;
— do wszystkich szkolnych programów nauczania wprowadzić
obowiązkowy kurs gospodarstwa domowego wraz z nauką o budżecie
domowym i o dobrych stosunkach wzajemnych w rodzinie;
— w uniwersytetach ludowych utworzyć wydziały kultury
współżycia w rodzinie, których zadaniem byłoby podniesienie higie
nicznej, ekonomicznej, prawnej, etycznej i psychologicznej kultury
stosunków malżeńsko-rodzinnych;
— zalecić rodzicom, nauczycielom i innym wychowawcom mło
dzieży zwracanie większej uwagi na podniesienie u młodzieży kul
tury uczucia miłości i poczucia godności osobistej jako moralnej
podstawy stosunków rodzinnych;
— opracować system pom ocy materialnej i moralnej dla młodych
małżeństw;
— usprawnić statystykę rozwodów.
Rolę ..małego katalogu” spełnia przegląd zadań sformułowany
przez N. Jurkiewicza. Oświadcza on : „Zadanie socjologii i nauko^ I
uzasadnionego prawodawstwa w społeczeństwie socjalistyczny®*
polega na wypracowaniu takich środków, które pozwolą sprowadzaj
liczbę przypadków rozpadu rodziny do minimum. Można tu
zdziałać, zwłaszcza przez wykształcenie poczucia odpowiedzialn°*<ł
-

--- -------- ■
a
62 T . K ądzielow a, N a pom oc rodzinie rozbitej, „P ro b le m y R o d z in y ” 1971; D H

r
rodziny, za los dzieci” . Dalej wymienia Jurkiewicz następujące
polityki rodzinnej:
powstającym m łodym małżeństwom państwo powinno bezwa, off0 zapewnić pom oc (długoterminowe kredyty lub pożyczki
l**rwrotne na urządzenie mieszkania);
konieczna jest również pom oc państwa w zdobyciu przez
, j e małżeństwa własnego mieszkania, pom oc w zakresie w ycho
w a dzieci i zaspokojenia potrzeb bytow ych;
podstawą zawarcia małżeństwa powinno być uczucie wzajem
miłości63.
Autorzy obydw u przytoczonych „katalogów ” są za podjęciem
s z e r o k ie j kampanii na rzecz umocnienia rodziny: jest w tym celu
n i e o d z o w n a wielostronna działalność profilaktyczna i terapeutyczna.
pia pełności obrazu przytoczę jeszcze zalecenia ogólniejszej
natury, które wyszły spod pióra doświadczonego polskiego badacza
nej

rodziny.
Mikołaj Kozakiewicz ostrzega, że „w obec zaszłych przemian
biologicznych i społecznych, obyczajow ych i kulturowych, wszelkie
nawoływania i apele moralistów, kierowane wobec młodzieży w spra
wie wstrzemięźliwości i niepodejmowania przedwcześnie życia sek
sualnego, będą jedynie przysłowiowym wołaniem na puszczy” .
Autor wyciąga stąd następujący wniosek: „Trzeba raczej oczekiwać
od nauki odkrycia — dostosowanych do sytuacji i potrzeb nasto
latków — nowych środków antykoncepcyjnych, od wychowawców
zaś — upowszechnienia wiedzy o istnieniu i działaniu tych środków
oraz skutecznego zaszczepienia poczucia obowiązku moralnego’ 64.
Mimo z lekka ironicznej uwagi pod adresem moralistów profesor
Kozakiewicz powraca ostatecznie do sprawy moralnego obowiązku
jako istotnego warunku powodzenia walki ze złem. Jest to — pozw olę
s°hie zauważyć — bez wątpienia słuszne.
problem ów

^Waga końcowa
Szeroki zakres działań objętych katalogiem środków walki o um oc
zen ie rodziny każe zastanowić się nad tym, czy jest możliwa jego
H^foacja w pełnym rozmiarze. Osobiście reprezentuję pogląd, że wal63 N. Jurkiew icz, M otiw y zakluczenija i słabilnost' braka, jw ., s. 102 i 110.
64 M. K ozakiew icz, Rozrodczość nastolatek — nowy problem społeczno-pedago^ Zny,

„P ro b le m y R o d z in y ” 1078, n r 5.
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ka powinna być prowadzona możliwie szerokim frontem, bo
tyiko1
w ten sposób da się osiągnąć pożądane wyniki. W alka z tak masoę
zjawiskiem, jak rozwody, nie będzie oczywiście łatwa, z czego jedj^J
nie wynika, iż nie można liczyć na większe sukcesy. Słuszna Wyd • ■
mi się opinia wypowiedziana na ten temat przez radzieckiego d e in o g j
ia Galinę Kisielową, a głosząca, że „państwo socjalistyczne d y s '
nuje olbrzymimi możliwościami realizacji polityki demografiezn •
i optymalizacji procesów ludnościowych’ ’ . Zacytowana autorka Wyra
ża przekonanie, że odpowiednie zaangażowanie państwa i Sp0le
czeństwa stanowi gwarancję uporania się z negatywnymi tendencjami
występującym i w sferze zjawisk dem ograficznych65. Zauważmy, j*
Kisielową snuje te uwagi w kontekście rozważań na temat troski
0 młode małżeństw'a.
Jerzy W itczak, który z racji zajmowanego stanowiska sekretarza
generalnego w Zarządzie Głównym Towarzystwa Rozw oju Rodziny
ma szerszy wgląd w sprawy, o których mówimy, oświadcza, że sy
tuacja w dziedzinie wychowania seksualnego jest u nas „alarmująco
zła” 66. Trzeba w tych warunkach uznać, że i my stoimy wobec pilnej
potrzeby' nasilenia działań na rzecz umocnienia rodziny.
Czy można oczekiwać szybkich efektów wprowadzonej polityki
rodzinnej ? Spotkaliśmy się już z opinią, że nie należy liczyć na jej
szybkie i efektywne rezultaty (Kowalski, Darski). Przy całej słuszności
przytoczonej tezy wolno przyjąć, że istnieje możność oddziaływania
na przyspieszenie oczekiwanych wyników i podniesienie ich efek
tywności. Mam w szczególności na myśli podstawowe zadanie polityki
rodzinnej, jakim jest walka o umocnienie rodziny.
Znaw cy przedmiotu są zgodni co do tego, że zadania, jakie
z tego tytułu spadają na państwo i społeczeństwo, są wielostronne
1 trudne67. Okoliczność ta nie powinna wpłynąć na osłabienie zaanga
żowania w realizację programu walki z przyczynami zyskującego na

65 Przem iany demogruficzne w Z S R R , „Ż y c ie W arazaw y” , 14 V 1982.
66 J . W itcza k , Sprawy kłopotliwe, „P ro b le m y R o d z in y ” 1982, nr 1—-2.
67 W R epu blice Federalnej Niem iec ogłaszane są szczegółow o ra porty o poło**
niu rodzin w kraju i o ich potrzebach. Są ono w prawdzie krytykow ane przez specja
listów z zakresu pedagogiki, lecz nie um niejsza to w artości tego rod za ju raport0""'
tw órcza k rytyk a jest zaw'sze pożądana. Por. C. W illeke, R . W illeko, Versagen unsert
Fam ilien ?, „K irch e und Gesellschaft” 1976, nr 26.
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B ija w is k a niestabilności rodzin. Przeciwnie, należy to uznać za
jL ó d do zdwojenia wysiłków w walce ze złem.
„ostatnim słowie” — bo właśnie doszliśmy do końca rozJLhi — chcę powtórzyć to, co przed kilkunastu laty pisałem na
iT c h
W ięzi” : walka o umocnienie rodziny powinna być proE | on a w najszerszej skali, z maksymalnym poświęceniem i z niefcwianą wiarą w jej skuteczność — jest to przecież walka o dobro
^ y stk ich pokoleń, a więc dzieci, ludzi dorosłych i ludzi starych —
l|0w'eni, o dobro całego społeczeństwa.

\

Rozdział dziesiąty

Rzut oka w przyszłość

Nasze dotychczasowe rozważania — które wypełniły dziewięć roz
działów niniejszej pracy — nie były wolne od wielu krytycznych
uwag i ujemnych ocen układu stosunków rodzinnych, charakteryzu
jącego współczesną cywilizację przemysłowy. Kraj nasz jest cząstką
tej cywilizacji, a więc i jego te niekorzystne konstatacje dotyczą,
jakkolwiek — co godzi się podkreślić — stan rzeczy w Polsce nie jest
jeszcze tak zły jak w wielu innych krajach europejskiego kręgu kul
turowego. Obnażając rany społeczne, spełniłem obowiązek, jaki
ciąży na badaczu, którego dewizą jest mówienie prawdy, i to nawet
wówczas, gdy jest ona przykra czy też bolesna.
Nie taki charakter będzie miał niniejszy, ostatni już rozdział
tej książki: mniej będzie w nim pesymizmu, a więcej optymizmu,
co znajduje uzasadnienie w ożywiającej autora nadziei, więcej —
przekonaniu, iż wcześniej czy później, po tylu złych dośw iadczeniach,
przyjdzie czas oprzytomnienia i ludzkość zejdzie z fatalnej drogi,
jaką dotąd kroczyła. — z drogi wrogości między narodami, w ro g o ś ci
między ludźmi i wrogości w rodzinie.
Jest chyba dla wszystkich jasne, że na przyjście nowych, lepszych
czasów nie można czekać z założonymi rękami. Nastąpi ono tylko
wówczas, gdy obecne pokolenie i te, które po nim przyjdą, nie
szczędzić wysiłków na rzecz przebudowy świata w duchu nadrzęd'
ności zasad moralnych jako regulatora stosunków międzypaństwowy®
i międzyludzkich, których nie małoważną częścią są stosunki "'C# j
nątrzrodzinne. Tę wyidealizowaną przyszłość trzeba, tworzyć. ,
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j perspektywy rozwodów
JL d nami krótka wycieczka w ukrytą przed okiem ludzkim przysz
l i pakt jej ukrycia daje w zasadzie równą siłę przewidywaniom
eciwstawnym: optymistycznym i pesymistycznym — nie wiadoo które z nich okażą się bliższe prawdy. Milsza jest zawsze wizja
Łypiiri tyczna, ma ona zresztą swe niezaprzeczone walory. Przy
ilej sympatii do takiej wizji, nie należy jednak w żadnym razie
lekceważyć opinii pesymistów. Jest to „problem Kasandry” : Troja
•e upadłaby, gdyby zawierzono złowróżbnej wieszczce.
Nie da się zaprzeczyć, że te dobrze przyjmowane optymistyczne
przewidywania aż nadto często zawodzą. Niezapomniany ekonomista
lll(rielski, dziś już nieżyjący E.F. Schumacher — ten, który uczył
.¡ostrzegać piękno rzeczy małych — przypomniał, że uważany przez
swych rodaków za „proroka” gospodarczego John Maynard Keynes
1930 r. zapowiadał bliskie już nadejście ery powszechnego dobro
bytu: pokoleniu wnuków wróżył on, że składać się ono będzie wy
łącznie z ludzi bogatych*. Nawet w najbogatszych krajach zapowiedź
ta nie sprawdziła się.
Niewdzięczne zadanie: przewidywanie przyszłości
Z własnego, niekiedy bolesnego doświadczenia demografowie wiedzą,
jak trudne i jak zawodne jest przewidywanie przyszłości. Ma nie
wątpliwie rację uczony francuski Jean Fourastić, gdy mówi, że
archiwa, urzędów statystycznych są składnicą niezliczonych prognoz

demograficznych, którym życie zadało kłam. Nie zapomnieliśmy
również o grzechach polskiej prognostyki demograficznej w okresie
Jej ząbkowania — podważyły one na długi czas zaufanie do tak
'a żn eg o instrumentu predykcyjnego, jakim jest prognoza.
»Wspomniany przed chwilą Jean Fourastić, którego cechuje roz
eta wiedza i ostrość wypowiadanych sądów, mów7i o niemal totalnej
‘^orancji współczesnego człowieka, gdy chodzi o widzenie przyszłości.
to zresztą — zauważa autor — zjawisko normalne: w świecie
"'8półezesnym dokonuje się rewolucja, a generacja odkrycia („la
..

E .F. Schum acher, M ałe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założe-

leni' ** człowiek coś znaczy, W arszawa 1981, s. 35.
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génération de la découverte” ) może mieć co najwyżej słabc
obrażenie o tym, co z tej rewolucji wyniknie -— jest to dla nas ró Wy.
niemożliwe, jak i niemożliwe było dla pierwszych użytkowi . ^
brązu zdać sobie sprawę z tego, jakie będą skutki ich odkryci, |
przyszłości świata2.
W innej pracy Fourastié oświadcza: „Świat przechodzi ewoln • j
Wiedza doświadczalna wskazuje, że przyszłość nie będzie identyc^M
ani z teraźniejszością, ani z przeszłością. Przyszłość nie jest w pełnij
przewidziałna. Dziś jest ona w znacznym stopniu naukowo nienozn3
walna” 3.
* "J

Inny uczony francuski, Henri-Irénée Marrou, wyciągając RautęJ
z dezorientacji ludzi minionych czasów w odniesieniu do przyszłości I
oświadcza: „Nie jest dla współczesnych łatwe zdać sobie w peJnjl
sprawę z głębokich zmian, jakie się dokonują na ich oczach
jest
to lekcja rozsądku, którą powinniśmy mieć na uwadze”4.
O małej dokładności prognoz społecznych wspomina futurolog
D.V. Michael. Nie posuwa się jednak tak daleko, by odmówić prog
nozom przydatności w charakterze instrumentu ułatwiającego roz
wiązanie problemów społecznych. Zaleca natomiast pogłębienie stu
diów nad metodologią prognozowania5.
Czeski demograf Zdenëk Pavlik jest zdania, że nie można dziś
określić społecznego oblicza i społecznych struktur jutra; nasza
Miedza jest niewystarczająca, by dać prawidłową ocenę tego, jaki
typ rozwoju demograficznego będzie zaaprobowany przez przyszłe
pokolenia6.
Kłopoty prognostyczne, o których mówiliśmy, dotyczą oczywiście
i rozwodów. Spośród socjologów rodziny zwraca na to uwagę Bernard.!
Farber. Opierając się na zgromadzonym materiale historycznym
wskazuje on, że wielość i różnorodność czynników oddziałujących '
2 J . Fourastié, L a civilisation de 1973, w yd. 8, Paryż 1967, s. 6.
3 J. Fourastié, Id ées majeures, P aryż 1966, s. 186.
4 H .-I. Marrou, L a f i n du monde antique vue par les contemporains, w : Les * ’
reurs de l’ an 2000, P aryż 1976, s. 19.
5 D .V . Michael, Learning from the Future, „W o r ld Future Society Bulte®1
1979, n r 4.
6 Z. P a vlik , Popularni vÿvoj v kontextu spolecenskćho rozvoje, ,,Acta D®10®
graphica'’ V I/1 , Praga 1983, s. 41.
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■Lzęstość małżeństw i rozwodów utrudnia prognozowanie ewolucji
'cb- zjawisk, zwłaszcza w długim okresie7.
K jpraktycznie występujący bliski związek między rozwodami
. jjjałże^s^ vam^ skłania badaczy do porównawczej analizy warunków
■gnozowania dalszego biegu wypadków w obu dziedzinach. W ska
kuj6 s^ ’
0'->u wymienionym zakresom badawczym wspólny jest
aI1kament, polegający na brakli solidnych podstaw metodologiczflyCli do przewidywania przyszłości. Azerbejdżański demograf K a ^ ¿ i n Mamedow zwraca uwagę, że mimo dużego znaczenia, jakie
miałoby określenie perspektyw rozwoju rodziny, w istniejącej li¡eraturze demograficznej — jak dotychczas — nie ma dostatecznie
opracow anej m etodyki odpowiednich przewidywań. Rachunki pers
pektywiczne z tego zakresu są nader trudne, a wobec tego i niezbyt
liczne3Wskazywanie na słabe strony metodologii badań jest zawsze
cenne — powiem to również o przytoczonej uwadze Mamedowa.
Dodam tylko, że warunki ustalania prognoz dotyczących małżeństw
i rozwodów nie zawsze są do siebie podobne — te drugie bywają merównie trudniejsze, a to ze względu na możliwość epidemicznego
nasilenia rozwodów, co w przypadku małżeństw tylko wyjątkowo ma
miejsce. W yobrażam sobie, że w odniesieniu do rozwodów duże
usługi mogłaby oddać m etodyka prognozowania epidemii, gdyby taka
została opracowana.
Prognozowanie rozwodów jest dużo trudniejsze aniżeli progno
zowanie małżeństw, urodzeń i zgonów. Ta szczególna trudność wynika
z faktu, że cywilizowany świat może wkrótce stanąć wobec zgoła
nowego zjawiska: jest możliwe, że liczba rozwodów zacznie maleć,
ale nie dlatego, że małżeństwa staną się trwalsze, lecz wskutek tego,
Ze nie będzie komu się rozwodzić; taką perspektywę wróży wzrost
liczby związków wolnych przy jednoczesnym spadku liczby małżeństw
legalnych. Za mało poświęcono dotąd uwagi problemowi formowania
S1? małżeństw i mechanizmowi rozwodów, a ma to taki skutek, iż
Panuje dziś daleko idąca dezorientacja co do przyszłej ewolucji za^ no małżeństw, jak i rozwodów.
j.

7 B. Farber, F a m ily: Organization and Interaction, San Francisco 1964, s. 279—
8 K . M amedow, Niekotoryje podchody k rasczotam pierspiektiwnogo isczislenija
CZt» y siemji, w : Populacni prognozy, Praga 1977, s. 361.
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W sytuacji kiedy przyszłość jest tak niejasna, musimy i I
przygotowani zarówno na dobre, jak i na złe. Mamy prawo oczeki
że wzrost liczby rozwodów z czasem wygaśnie, co więcej — j est
we, że ustąpi on miejsca spadkowi częstości rozwodów, ale t r ^
dziś powiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach to nastąpi. W k
dym razie kalendarz ewentualnych zmian będzie dla poszczę !o i
nych krajów różny: w jednych krajach nastąpią one wcześni •'
w innych później.
Demografowie o przyczynach małej wiarygodności prognoz

Jest rzeczą istotną, co o przyczynach niepowodzeń, które tak często
są udziałem prognoz demograficznych, sądzą miarodajni przedsta
wiciele tak dziś ważnej dyscypliny naukowej, jaką jest demografia
Zasłużony demograf jugosłowiański, były szef wydziału ludnoś
ciowego ONZ Milos Macura zwraca uwagę na trudną sytuację, w jakiej
się obecnie znajduje demografia. Trudność polega na tym, że prakty
ka domaga się od demografów konkretnych i niezwłocznych wskazań
w zakresie polityki ludnościowej, a tymczasem nasza wiedza o przy
czynach i skutkach takiego czy innego układu stosunków demogra
ficznych jest fragmentaryczna, niecałkowicie zweryfikowana, pełna
wątpliwości i kontrowersji. W tym stanie rzeczy profesor Macura
doradza formułować zalecenia dla polityki ludnościowej na podsta
wie tej części wiedzy, która jest najbardziej pewna, uzupełnionej
własną intuicją i imaginacją dyktującą sposoby ulepszenia istnie
jącej sytuacji demograficznej9.
Profesor Parviz Khalatbari z Uniwersytetu im. H u m b o ld ta
w Berlinie — a jest to jeden z czołowych teoretyków m a rk s is to w s k ie j
myśli demograficznej — oświadcza, że „społeczno-teoretyczna sła
bość demografii, nie rozpoznany system praw ludnościowych i niepełna
znajomość skutków działania całego szeregu czynników — w s z y s t k o
to sprawia, że mimo doskonałych technicznych metod prognozowani®
otrzymujemy błędny obraz przyszłości” 10.
Doświadczony demograf amerykański, szczególnie kompetentna
w kwestiach analizy danych statystycznych o ruchu ludności, Nath*0]
9 M. Macura, L a politique démographique : éléments d ’une approche internat
„R e v u e Internationale des Sciences Sociales” 1974, nr 2.
10 P. K halatbari, Bevôlkerungsdynamik und Gesellschaft, Berlin 1977,
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I
pyfitz zwraca uwagę na godny pożałowania, niemniej jednak auten(yCZny fakt, że sztuka prognozowania nie dotrzymuje kroku rozwo0^ri teorii demografii — jest ona wciąż jeszcze wysoce niedoskonała
| tym samym nie zapewnia pełnowartościowych wyników. Zdaniem
£eyfitza, w takiej sytuacji należałoby polecić metodę ekstrapolacji
jgtmejących trendów, by określić domniemany obraz przyszłości
demograficznej11.
Wszystko to każe nam zachować należną ostrożność wobec prze
w id y w a ń przyszłości — i tych krótkoterminowych, i tych bardziej
odległych w czasie. Statystycy, zresztą i demografowie, w swej
większości nie są wizjonerami potrafiącymi odgadywać przyszłość.
Wyznaczniki ewolucji rozwodów

dotyczące ewolucji rozwodów są w tej chwili szczegól
a to ze względu na pogłębiający się wr świecie współ
czesnym kryzys ekonomiczny, ekologiczny, żywnościowy, surowcowy,
polityczny, a przecież występują również oznaki kryzysu rodziny.
Wskazywałem już, że za mało znamy mechanizm kształtowania się
częstości rozpadu małżeństw', z tego zaś wynika, że z przedłużających
się kłopotów i zagrożeń nie potrafimy wyciągnąć prawdziwych wnios
ków co do ewolucji rozwodów.
Istnieją wszakże z jednej strony wyznaczniki negatywne, czyli
takie, które będą działać na rzecz wzrostu liczby rozwodów, z drugiej
zaś wyznaczniki pozytywne, działające na rzecz spadku częstości

Przewidywania
nie trudne,

rozwodów.

Mówiliśmy o niekorzystnym wpływie, jaki na trwałość małżeństw
wywierają niektóre procesy ekonomiczne i demograficzne, a zwłaszCZa industrializacja, urbanizacja i wędrówki ludności. W tym samym
kierunku działają: podnoszenie się poziomu wykształcenia ludności,
Przenikanie wzorców życia miejskiego na wieś oraz szerzenie się
:^koholizmu. Nie są to jedyne czynniki, pod których działaniem
rmuje się poziom stopy rozwodów, i nie muszą one przesądzać
“Prawy. Musiałyby jednak działać silne czynniki antydestrukcyjne,
y stopa rozwodów nie doznała w tej sytuacji podwyższenia, a tym
' ^ A ^ a b y się obniżyła.
}> .
K e y fitz , Can Knowledge Improve Forecasts?, „P op u la tion and D evelopm en t
V,ew'' 1982, nr 4.
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Z wyznaczników negatywnych szczególnie niebezpieczny
1
alkoholizm. Ileż dramatów rodzinnych ma na swym koncie ten fat j
ny nałóg. Trudno myśleć o wzmocnieniu rodziny i spadku C2est^ j
rozwodów bez skutecznej walki z alkoholizmem.
Ważne jest i to, że będzie wzrastał niekorzystny wpływ urb -I
zacji. Oznacza ona bowiem wzrost udziału tej części społeczeństw '
która jest w większym stopniu narażona na ryzyko dezinte»ra -I
małżeństwa. Należy również się obawiać, że nie utrzymają się
dycyjnie niskie wskaźniki rozwodów na w si: łatwość uzyskani
rozwodu wychodzi coraz wyraźniej poza rogatki miejskie.
Negatywnym wyznacznikiem jest także obniżanie się wieku za
wierania małżeństw: z „odm łodzeniem ” związków małżeńskich idzie
w parze wzrost częstości rozwodów. Według słów czeskiego polityka
społecznego, zajmującego się problemami rodziny, Yladimira Wynnyczuka proces ów stawia społeczeństwo wobec nowych problemów
tym trudniejszych, że do ich rozwiązania ani starsze, ani ś re d n ie
pokolenia nie dysponują potrzebnym doświadczeniem12.
Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam jako tako rozpoz
nać rolę czynników destruktyw nych— niewiele, niestety, było okazji,
by zdobyć wiedzę o czynnikach konstruktywnych. Na spadek częs
tości rozwodów można jednak liczyć tylko w tym przypadku, gdy
te właśnie, tzn. pozytywne czynniki osiągną przewagę nad wpływem
czynników negatywnych. Trudne warunki życia mogą ludziom
uprzytomnić — tak jak to było w czasie minionej w ojny — że łatwiej
jest przetrwać złe czasy w warunkach harmonii rodzinnej niż w kli
macie domowych niesnasek i narastającej na tym tle wrogości part
nerów13. Można jednak — zdaniem ekspertów — wiele na tym polu
12 V . W ynn yczu k, Mladśi rodiny, Praga 1975.
13 W w ywiadzie udzielonym „D zienn ikow i Łódzkiem u”

(z dnia 27 X I 1983 r.)

sekretarz generalny Tow arzystw a R ozw o ju R od zin y Jerzy W itczak, m ów iąc o wpty"16
kryzysu na stosunki rodzinne, stwierdził: „...k o n flik ty i problem y społeczne rzutujł
na życie rodziny. W iem y, że w ostatnich latach cofnął się jej poziom życia. Wiele roj
dzin, skołatanych codziennym i sprawami, zam knęło się we w łasnym kręgu. 7. p ow rota j
docenion o dom rodzinny, gdzie m ożna znaleźć wsparcie m oralne, zaufanie, s z c z o r o s ®
spok ój, gdzie ludzi łączy w ola przetrwania kryzysu. Ten okres jeszcze bardziej s0®l

L g n ą ć , krzewiąc w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży,
^ ap robatę w stosunku do lekkomyślnie zawieranych małżeństw
i jównie lekkomyślnego ich zrywania. Jest to jedno z ważniejszych
.gdań, jakie w dobie obecnej staje przed polityką rodzinną.
1, Stwierdzając, że moralne i prawne zasady wymagające docho- _
(vania wierności małżeńskiej są w świecie współczesnym nagminnie
jjBiane, Zbigniew Tyszka dopuszcza możliwość, że nastąpi dalszy
wzrost kontaktów pozamałżeńskich, co może mieć taki skutek, iż
normy prawne i m oralno-obyczajowe dostosują się stopniowo do
dewiacyjnych zachowań małżeństw i pozamałżeńskie życie sek.ualne spotka się z tolerancyjną oceną opinii publicznej” 14. Niedobra
to wróżba, ale nie można twierdzić, że nierealna. G dyby wypadki
potoczyły się zgodnie z tymi przewidywaniami, wówczas zapewne
straciłby na znaczeniu jeden z dziś najczęstszych m otywów roz
wodu — niewierność małżeńska. Ale czy małżeństwo byłoby jeszcze
małżeństwem ?
Domniemana górna granica częstości rozwodów
Pytanie to stawiają sobie badacze zaniepokojeni ustawicznym wzros
tem liczby rozwodów w poszczególnych krajach. Amerykański badacz
Kingsley Davis zastanawiał się nad tym , czy niezw7ykle wysoka
częstość rozwodów, jaką zanotowano w USA w- pierwszym roku p o 

wojennym — 1946 (wynosiła ona wówczas 40 na 100 nowo zawar
tych małżeństw) — nie stanie się w przyszłości normą rozwodowości.
Wniosek autora brzmiał następująco: „N ikt nie zna odpowiedzi,
^cz niektóre rozważania sugerują, że na to się zanosi” 15. Zacytowane
sW a amerykańskiego demografa pochodzą z 1956 r. Jestem osobiście
" położeniu o tyle od Davisa lepszym, że dysponuję już danymi
Oprowadzonymi do końca lat siedemdziesiątych. Okazuje się, że
W*975 r. relacja rozwodów do nowo zawartych małżeństw wynosiła
" USA 48% , a w 1978 r. podniosła się do 50% , a więc przekroczyła
a°rinę z 1946 r „ która spędzała sen z powiek Davisa. Rekordowa
n°rma amerykańska z pierwszego roku powojennego została w jeszcze

m entow ał dobre małżeństwa, ale w słabszych pogłębił rozdźw ięki. Narastają WeP j
rozum ienia” . O d siebie dodam ty lk o, że zawsze są cenne uwagi obserwatora
o czy otw arte na to , co się dzieje w życiu , naw et w sferze in tym nej, jaką j®s*
rodzinne.
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Tyszka, Socjologia rodziny, w yd. 3, W arszaw a 1979, s. 118.
iJavis, Statistical Perspective on Marriage and D ivorce, w : D em ographic
Glencoe, 111., 1956, s. 262.
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większym stopniu przekroczona w Szwecji: w 1978 r. na 3.00
zawartych małżeństw przypadały tu 54 rozwody. Tego rzędu ° W°
kości są w historii rozwodów notowane po raz pierwszy. Sam m u j»!'
iść teraz w ślady Davisa i pow iedzieć: nikt nie wie, co nam przy^j
następne lata. Jest już jednak tak źle, iż mało prawdopodobne ^
miało b yć jeszcze gorzej.
^
Operujemy tu wartościami przeciętnymi, obliczonymi dla l-r

w całości. Współczynniki regionalne wykazują odchylenia w ohyd
kierunkach, in minus i in plus. W tej chwili interesują nas te ostatni
Wśród nich można odnaleźć takie współczynniki częstości rozwodów
które dorównują częstości małżeństw lub nawet ją przekraczają'
Informuje o tym Jurij Korolow. W jego pracy czytamy: ,,\y
uczeni z niepokojem konstatują nieprzerwany wzrost liczby rozwodówprzewyższa już ońa liczbę małżeństw” 16. Przypadek, o którym mowa
przytrafił się zapewne w jakimś wielkim mieście, może nawet w któ
rymś ze stanów USA, mającym szczególnie liberalne prawo rozwo
dowe — bliższych szczegółów w tym przedmiocie Korolow uiestetv
nie przytacza. Wiemy natomiast, że w skali ogólnokrajowej przy
padku takiego w USA dotąd nie zanotowano.
Jak wiadomo, najmniej trwałe są związki małżeńskie w wielkich
miastach — tam więc należy szukać najwyższych wskaźników rozpa
du małżeństw. Oto kilka przykładów.
W Berlinie Zachodnim w latach 1948— 1948 na 100 nowo zawar
tych małżeństw przypadało około 50 rozwodów. W 1950 r. wskaźnik
rozpadu małżeństw wzrósł tu do 54,217.
W Z S R R , jak informuje Anatolij Charczew, w 1975 r. przy
wskaźniku ogólnokrajowym wynoszącym 28 rozwodów na 100 mał
żeństw — w Moskwie, Leningradzie, Rydze, Odessie i w szeregu
innych największych miast wskaźnik ten wynosił 45— 50. Jest to —
zaznacza Chatczew — najwyższy poziom rozpadu małżeństw na tere
nie kraju18.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przewidzieć*
że w najbliższych latach maksymalne wartości stopy rozpadu niał
żeństw będą się zamykały w granicach od 50 do 60. W nieco dalszej
16 J . K orolow , Brak i razwod, M oskwa 1978, s. 163.
17 W edług: G. M ackenroth, Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und
der Bevölkerung, Berlin— Getynga— -Heidelberg 1953, s. 89.
18 A . Charczew, Brak i siem ja

w SSSR,

w yd. 2, M oskw a 1979, s. 225.
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_y gZłości poziom maksimów będzie zależny od losów rodziny,
g u b ie n ie się kryzysu małżeństwa i rodziny może mieć dwojaki
najpierw może nastąpić wzrost stopy rozpadu małżeństw (już
hoćby dlatego, że nowo zawieranych legalnych małżeństw będzie
0raz mniej), potem jej spadek (bo mniej będzie potencjalnych kan
dydatów do rozwodu).
Szczegółow e

zagadnienia metodologiczne

poszukują dróg, które b y pozwoliły w sposób sensowny
i zabezpieczający przed większymi błędami prognozować ewolucję
częstości rozwodów.

p e ffiO g r a fo w ie

Francuscy badacze pani Chantai Blayo i Patrick Festy, mając
na uwadze gwałtowne w ostatnich czasach tem po zmian w nasile
niu zjawiska rozwodów, zalecają odejście od procedury prognos
tycznej, opartej na ekstrapolacji dotychczasowych, sumarycznie
ujętych trendów. Spodziewają się, że lepsze wyniki zdoła w tych
warunkach zapewnić metoda kohortowa. Zresztą i tej m etody autorzy
nie przeceniają: można raczej polegać na wykazanych przez rachunek
perspektywiczny t e n d e n c j a c h niż na liczbach w ynikowych19.
Poruszona tu kwestia ma szersze znaczenie: we wszelkich prog
nozach demograficznych, a więc nie tylko tych, które dotyczą roz
wodów, tempo zachodzących zmian ma niemały w pływ na dokładność
rachunków perspektywicznych, a tym samym i na ich przydatność.
Interesujący jest głos czeskiego demografa Vladimira Roubićka w tej
nader ważnej kwestii.
Na międzynarodowej konferencji demograficznej w Liblicach
(1976 r.) Vladimir R oubicek przeprowadził rozróżnienie prognoz
Etnograficznych, dzieląc je na:
1) takie, które mając charakter intuicyjny nie wymagają innego
“tstrumentu badawczego, jak najprostsze m etody interpolacji;
2) takie, które są obliczane przy zastosowaniu formalnego aparatu matematycznego, a w szczególności za pom ocą złożonych modeli
ru°hu ludności.
19 Ch. B layo, P . F esty, Les divorces en F ra n ce: évolution récente et perspectives,
"N u ta tio n ” 1976, nr 3.
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Kolega Roubićek nie lekceważy pierwszej z wymienionych
eedur. Stwierdza, że koniec końców przebieg faktyczny w mniejg^0'
lub większym stopnia, ale zawsze różni się od prognozy i — co wie SZ.^ B
niejednokrotnie prognozy intuicyjne okazują się bliższe rzeczy
niż złożone sformalizowane prognozy. Ważna jest też konstaj'^ -'
Roubicka, że ani pierwsze, ani drugie prognozy nie sprawdzają
gdy w porządku reprodukcji ludności następują nagłe zmiany2o
Rozważania naszego czeskiego kolegi można z całą słuszność«
odnieść do prognozowania rozw odów : i w tym przypadku prze wid ^
wania na nieodległą przyszłość zdają wystarczająco dobrze egzamin
w warunkach łagodnego przebiegu zjawiska; sprawdza się rów ni
na przykładzie rozwodów teza Roubicka, że burzliwe zmiany w na
sileniu procesu demograficznego odbierają wartość wszelkim progno
zom — nie tylko opartym na prostej ekstrapolacji, ale i tym, które
zostały obliczone za pom ocą bardziej wyszukanych metod.
Horyzont czasowy prognozy
Istotnym problemem, w obec którego stają autorzy prognoz demo
graficznych, jest sprawa horyzontu czasowego spojrzenia w przysz
łość. Rzecz w tym , że im dałej wybiegamy w przyszłość, tym bardziej
niepewne stają się przewidywania. W pracy wydanej w 1972 r. Jan
Tinbergen pisał, że jego zdaniem metoda prognozowania wybiegająca
poza lata 1990 czy 2000 jest niezbyt użytecznym instrumentem oceny
przyszłych sytuacji. Autor nie jest przeciwny stawianiu długofalowych
horoskopów, ale wymaga, by nie zapominać o ich czysto spekulatyw nym charakterze21.
Gdy chodzi o prognozowanie rozwodów, już ten, skromnie przez
Tinbergena zakreślony horyzont czasowy (20 do 30 lat) jest nazbyt
długi. W eźm y np. sytuację demografa w Z S R R : obliczając w 1967 r. 1
prognozę rozwodów, dysponował on liczbą rozwodów z 1965 r. wy- I
noszącą 360 tys. ; miał prawo sądzić, że jeżeli w ciągu następneg0
dziesięciolecia może nastąpić wzrost liczby rozwodów, to nie wiÇceJ|
niż o 20 do 30 procent. Nie miał żadnych podstaw, b y przyjąć, z ]
20 V. R ou bićek , Metodika prognoz plodnosti, ùmrtnosli a süateinosti , w: Popu^ *
prognozy, Praga 1977, s. 756.
^ fl
21 Por. J . Tinbergen, Politique économique et optimum social, P a iy ż 1972, Si
I
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_ j )a rozwodów Wzrośnie o 150%. A tymczasem w 1977 r. zarejestroall0 w Z S R R 898 tys. rozwodów. Tego rodzaju skoków autor prognie może brać pod uwagę, a jednak mają one miejsce i — rzecz
. SIia — przekreślają wartość prognozy.

Na tym tle zrodziła się myśl, że w odniesieniu do rozwodów —
oc[ innych procesów, którymi zajmują się demogra\V’■
fowie — zasada zmniejszania się wiarygodności prognoz w miarę wyH f ó a n ia się horyzontu czasowego nie może być stosowana. Jurij
i^orolow, który jest rzecznikiem tej koncepcji, oświadcza, że w dzie
dzinie rozwodów zawodne są prognozy krótkoterminowe, wiarygodne
natomiast są prognozy długoterminowe [s. 222], Pozwolę sobie za
uw ażyć, iż przytoczona teza jest w swej pierwszej części bez wątpienia
słuszna, a co się tyczy części drugiej, to dopiero przyszłość pokaże,
v- jakim stopniu jest ona słuszna.
*
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Kwestie natury interpretacyjnej

Dane prognostyczne, niezależnie od ich przedmiotu, wymagają po
prawnej interpretacji: należy stale pamiętać o tym, że prognoza jest
ze swej istoty w a r u n k o w ą antycypacją przyszłości. Kwestię
tę oświetla bliżej Alfred Sauvy. Wskazuje on, że wyniki prognozy
zależą od hipotez, na których został oparty rachunek perspektywiczny.
Wprognozie występują zatem dane warunkowe, uzależnione od przy
jętych hipotez, a takie przewidywania — zdaniem Sauvy’ego —
nie mają charakteru predykcji. „Przewidywanie warunkowe nie jest
predykcją” — oświadcza francuski uczony22. Można by w tej sprawie
zająć inne stanowisko i z niemałą dozą słuszności powiedzieć, że nie
zasługuje na miano predykcji przewidywanie nie oparte na określonej,
a zasadnej hipotezie. Niemniej pozostaje w mocy uwaga francuskiego
demografa, że dla poprawnej interpretacji rachunku perspektywicz
nego nieodzowne jest uwzględnienie założeń, na których rachunek
ten został oparty.
r Wskazałem już poprzednio na nie zawsze uświadamianą, lub po
Pr°stu przemilczaną, a w swej treści dramatyczną wymowę wskażc'w rozwodów. Poczynione uwagi z tym większą siłą dotyczą da-
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nych perspektywicznych, które zapowiadają narastanie częst
rozwodów. Oduczmy się widzieć w takich danych szansę zami
„nieudanego” małżeństwa na „udane” — zapowiedź wzrostu c z ę sw j
rozwodów jest w istocie przestrogą przed pogłębianiem się kry?*.01
społecznego.
Perspektywy rozwodów na tle innych perspektyw
demograficznych

Zastanawiając się nad przyszłością demograficzną rodzaju ludzkiego]
francuski demograf Gerard Calot wspomina o dwóch obiegowych
wizjach przyszłości. Według jednej, społeczeństwa zachodnie, które
weszły na drogę reprodukcji zwężonej i tylko przejściowo pow strzyl
mują spadek rozrodczości, zostaną zastąpione przez inne, bardziej
żywotne cywilizacje (jest tu analogia z gwiazdami, które nim znikną,
rzucają ostatnie blaski). W drugiej przyjmuje się, że ludzkość znaj
duje się obecnie w fazie „niżu” demograficznego i że — zgodnie
z prawami rozwoju cyklicznego — wcześniej czy później z tej nie
korzystnej fazy się wydostanie. Calot dosyć bezradnie oświadcza,
że „żadne dane nie pozwalają na ostateczne zweryfikowanie tych
skrajnych hipotez” 23.
Przytoczyłem rozważania francuskiego demografa z myślą o mał
żeństwach i rozwodach : i one mogą podlegać ewolucji, o której mówi
liśmy w odniesieniu do rozrodczości — tyle, że okresom „niżu”
płodności będzie odpowiadać taka sama, czyli zniżkowa, tendencja
w dziedzinie małżeństw i przeciwstawna, czyli zwyżkowa, tendencja
w zakresie rozwodów, a okresom „wyżu” płodności — odpowiednio —
wzrost częstości małżeństw i spadek częstości rozwodów.
Nie spełnione prognozy

Poważny amerykański demograf Joseph J . Spengler powiedź
przed laty, że „historia prognoz demograficznych jest historią błę*
dów” . Ocena ta jest i dziś aktualna: częściej mamy do czynieni»
z fiaskiem prognoz niż z ich powodzeniem. Taki jest również
23 G. Calot, Spadek płodności we F rancji w ciągu ostatniego piętnastolecia,
P raw niczy, E kon om iczn y i S ocjologiczn y” 1981, z. 4.
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1'żei nas w tei chwili interesujących prognoz, a mianowicie tych,

róre dotyczą rozwodów. Przytoczę garść przykładów ilustrujących
•0p O wodzenie tej
kategorii prognoz.
Głośni swego czasu amerykańscy socjologowie rodziny E.W.

gurgcss * H .J. Locke, ekstrapolując w przyszłość trend rozwodów
obserwowany w U SA w okresie 1870— 1940, doszli do wniosku, że
r0ku 1965 relacja rozwodów do liczby zawartych małżeństw osiągnie
USA 5 0 % 24. Prognoza ta nie sprawdziła się: w 1965 r. wymieniona
relacja wynosiła w tym kraju poniżej 30% .
Zapowiadając: wzrost częstości rozwodów w USA, Kingsley Davis
wyrażał przekonanie, że relacja rozwodów do zawieranych małżeństw

nie osiągnie 40% 25. I ta prognoza okazała się nietrafna: w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych pojawiły się w USA relacje rzędu
5°%'
Wschodnioniemieccy badacze dr Akkermann i zasłużony higie
nista społeczny, zresztą i demograf, Kurt-Heinz Mehlan na początku
lat siedemdziesiątych zapowiadali, że w przyszłości w N R D ulegać
będzie rozwiązaniu przez rozwód co piąte nowo zawarte małżeństwo26.
Rzeczywistość okazała się mniej różowa: z 20— 2 1 % na początku
dekady wskaźnik rozpadu małżeństw, systematycznie podnosząc
się, doszedł pod koniec dekady do 33% .
Nie spełniły się przewidywania francuskiego socjologa prawa
Eliane Jaulerry, wyrażone u progu lat siedemdziesiątych: spodzie
wała się ona, że najbliższe lata przyniosą jej krajowi stabilizację już
osiągniętego, dostatecznie wysokiego poziomu rozwodowości27. Stało
się inaczej — nastąpił dalszy, i to znaczny wzrost liczby rozwodów
(19 7 0 r. — 40 tys., 1978 r. — 81 tys.).

Tak to już niestety się dzieje, że w naszych, nie za dobrych
czasach częściej sprawdzają się przewidywania niekorzystne niż
korzystne.
24 E .W . Burgess, H .J. L ocke, The Fam ily from. Institution to Companionship,
N°wy Jork 1945, s. 515.
25 K . D avis, Statistical Perspective on M arriage and Divorce, w : Demographic
B olyais, Selected Headings, Glencoe, 111., 1956, s. 252.
26 D r Akkerm ann, K .-H . Mehlan, Law and Fertility in the German Democratic
^Public, w : Law and Fertility in Europe, D olhain 1975, s. 274.
S 27 K. Jaulerry, Les dissolution# d’ union en France, „P op u la tion ” 1971, num er
sP®°-jalny; „F am ille, Mariage, D ivorce” .
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Przewidywania B.B. Lindsaya

W okresie międzywojennym dużym autorytetem w kwestiach
J
czących małżeństwa i rozwrodu, albo szerzej — wr sprawach rodz'^'
cieszył się amerykański sędzia dla nieletnich, w jednej osobie pra ^ i
i polityk społeczny Benjamin Barr Lindsay (1869— 1943). Swoje
I
glądy na aktualną i przyszłą sytuację rodziny wyłożył on w dw^ul
większych pracach: w pracy z 1925 r. pod tytułem Bunt mlwb' • j
i pracy z 1927 r. noszącej tytuł Małżeństwo koleżeńskie.
jB
Lindsay zapowiadał, że w życiu nowoczesnych społeczeństw będ I
dom inować w przyszłości dwa modele rodziny:
— małżeństwo bezdzietne z ułatwioną możliwością rozwod i
i wolne od materialnych zobowiązań;
— małżeństwo dzietne ze wszystkimi wynikającym i stąd kon-'
sekwencjami prawnymi, przy czym o liczbie dzieci i czasie wydania
ich na świat będzie decydować świadoma wrola rodziców.
Z koncepcją.Lindsaya solidaryzował się głośny matematyk i fi
lozof angielski Bertrand Russell (1872— 1970).
Referując poglądy obu autorów', Tadeusz Boy-Żeleński tak je
podsumował: „Małżeństwo — zdaniem tych jego nowych kodyfikatorów — przebyło różne eta p y ; długi czas opierało się na przemocy,
potem na kłam stwie; oto próba oparcia go na wolności i na prawdzie
[...] Nowe poglądy nie dążą bynajmniej do podkopania rodziny,
ale wręcz przeciwaiie, do jej wzmocnienia przez złagodzenie nieunik
nionych zderzeń, które wprzód pow odow ały jej rozbicie” 28. Chodzi
więc — dodajm y od siebie — nie o zmierzch rodziny, lecz o jej ko
lejną m odyfikację.
Prognoza amerykańska

Dla USA P.C. Glick przewiduje na ostatnie dwudziestolecie X X w.
następujące tendencje rozwoju stosunków rodzinnych:
— dalszy wzrost przeciętnego wieku nowożeńców z pierwszych!
małżeństw wnraz z prawdopodobieństwem, że im bardziej m łodsi
ludzie będą odkładać czas zawarcia związków" małżeńskich, tym nirUeJj
dojdzie ich do skutku;
28 T. Żsloński (Boy), Reflektorem w mrok, Warszawa 1978, 3. -409.

R _ - w wyniku późniejszego zawierania związków małżeńskich
f niniejszej liczby oczekiwanych dzieci faza reprodukcyjna skróci
to będzie oznaczać wydłużenie życia małżeństwa we dw oje;
szybki do niedawna wzrost liczby rozwodów zwolni się, co
H ^ i e stanowiło kontynuację tendencji, która dała się zauważyć
już w (lrugiej połowie lat siedemdziesiątych;
■ — liczba gospodarstw dom ow ych o jednym rodzicu będzie nadal
vZra~stala, ale nadal większość dzieci będzie się w ychowywać w ro 
ż n a c h pełnych;
R —- coraz więcej ludzi dorosłych będzie preferować życie w stanie

M»lnym•
■

konkluzji Glick wyraża przeświadczenie, że instytucja mał
żeństwa — wbrew opiniom często wypowiadanym w środkach maso
wego przekazu — w tej czy innej formie utrzyma się2
' W

Prognoza rozwodów we Francji

Nie zważając na niewielką sprawdzalność przewidywań dotyczących
ewolucji rozwodowości, demografowie francuscy pani Chantai Blayo
i Patrick Festy podjęli się tego ryzykownego zadania i obliczyli dla
własnego kraju oraz dla Anglii prognozę rozwodów na najbliższe
lata30. Sam fakt podjęcia tej próby jest godny uwagi: dla przezwy
ciężenia słabości, jaką wykazuje prognostyka rozwodowa, konieczne
jest obliczanie odpowiednich prognoz, b y następnie — w konfrontacji
z feeczywistością — wykrywać przyczyny niepoprawności poczynio
nych przewidywań. Rzecz, oczywiście, polega na przyjęciu nie
trafnych założeń: jak słusznie zauważa Alfred Sauyy, w ybór hipotez
stanowi o całej prognozie.
Demografowie francuscy oparli swoją prognozę dla Francji na
wożeniu, że na wprowadzoną reformę prawa rozwodowego zareagują
Francuzi tak samo. jak to uczynili Anglicy po podobnej, nieco weześtUej w Anglii dokonanej reformie. Hipotezę taką należy określić jako
®*der ryzykowną. Już dawniej wyłożyłem własny punkt widzenia
K
Informacje o badaniach P.O. Glicka z 1979 r. podał Wayne H. Holtzmann
■ I.W eracie wygłoszonym na sympozjum w Monachium zorganizowanym przoz
i Uniwersytet Monachijski (według relacji BiB).
Ch. Blayo, P. Festy, Les divorces en France: évolution récente et perspectives,
" °Puliition” 1976, nr 3.
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w sprawie nieprzenośności doświadczeń z zakresu reprodukcji ludn *
z jednego kraju na inny. Wskazywałem, że polityka dem ografią J
powinna mieć charakter narodowy, przez co należy rozumie($ - I
nie może kopiować cudzych wzorów, lecz musi b y ć dostosowana'
I
warunków i potrzeb własnego kraju. D otyczy to w szczególno* •
rozwodów : już z samego faktu, że poziom rozwodowości jest w
szczególnych krajach różny, można wywnioskować, że i reakcja na |
zmianę ustawodawstwa rozwodowego nie musi b y ć taka sama I
A utorzy francuskiej prognozy rozw odów zdawali sobie sprawę z nie I
pewności przyjętego założenia, na co wskazuje zastrzeżenie co do
realności przewidywań opartych na hipotezie powtórzenia się doś
wiadczeń angielskich. Prognoza francuska nie sprawdziła się. Oto
przykłady: na rok 1976 przewidywano 86 370 rozwodów, faktycznie
było ich 62 772; na rok 1978 przewidywano 108 445 rozwodów, fak
tyczna liczba wyniosła 81 376. Raz jeszcze się okazało, jak trudno
jest prognozować ewolucję rozwodów.
Prognozowanie rozwodów w ZSRR

Me zrażeni trudnościami, na jakie natrafia prognozowanie dalszego
rozwoju rozwodów, badacze radzieccy podejmują tó niełatwe zadanie.
Posłuchajmy, co mówią na ten temat czołowi radzieccy eksperci
z zakresu problematyki rodziny i rozwodu. Ich wypowiedzi przedsta
wię w kolejności chronologicznej.
N . Sołowjow snuł w 1970 r. następujące przewidywania31:
i
■— na najbliższe dwa—trzy lata nie należy przewidywać radykal
nej redukcji stopy rozwodów;
— wiele spośród aktualnie działających czynników, przyczyn
i powodów rozwodu ma charakter tym czasow y; ostrość ich działania
będzie słabła w miarę podnoszenia się materialnej i duchowej kultury
społeczeństwa, w miarę oddalania się od w ojny z lat 1941— 1945;

— w dalszym biegu wypadków stopa rozwodów będzie się zmniej
szać; predykcję tę uzasadnia Sołowjow tym, że w aktywny wiek mał
żeński wejdą osoby urodzone po wojnie (a jest ich bardzo dużo)
i krzywa małżeństw będzie rosła.

i

31 N. Sołowjow, Razwod, jego faktory, pricziny, powody, w : Problemy byta, brote’’
siemji, Wilno 1970, s. 126.
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Zycie - - jak dotychczas — nie potwierdziło optymistycznego
li0roskopu Sołow jow a: w ciągu kilkunastu lat, jakie minęły od sfor
mułowania przytoczonych przewidywań, nie tylko nie nastąpił za0vpiadany spadek liczby rozwodów, lecz przeciwnie — częstość ich
^rosła, i to wydatnie.

| Zajrzyjm y z kolei do pracy J. Koralowa wydanej w 1978 r. Autor
patrzy w przyszłość z optymizmem. W miarę rozwoju społeczeństwa
radzieckiego — pisze on — będą się również doskonalić stosunki
małżeńsko-rodzimie, i to zarówno pod względem form y jak i treści,
a dziać się to będzie w harmonii z ogromnymi zmianami w dziedzinie
duchowych i materialnych warunków życia ludzi. Przechodząc do
sprawy rozwodów, K orolow rozważa perspektywy krótkoterminowe
idłu goterminowe. Na najbliższy okres (bez sprecyzowania czasu jego
trwania) przewiduje „bezwarunkową” redukcję liczby rozwodów:
ulegną jej przede wszystkim te rozwody, które są „nie uzasadnione, nie
umotywowane” i które ujemnie wpływają na los dzieci z rozwiąza
nych małżeństw. Na dalszą metę autor przewiduje całkowitą normali
zację stosunków małżeńskich, opartą na przygotowaniu do mał
żeństwa, na prawidłowym emocjonalnym i rozum nym wyborze współ
małżonka, na dostatecznej dojrzałości uczuć i rozumu, na moralnym
obowiązku małżeńskim. Nie znaczy to, że nie będzie rozwodów. P o 
zostaną te, o których mówi Korolow, że „nie będzie dużego nieszczęśścia, nie będzie tragedii, jeśli ulegać będą rozwiązaniu małżeństwa
nie oparte na miłości, w których miłość wygasła, jeśli los dzieci i mał
żonków znajdzie optymalne pomyślne rozwiązanie” [s. 237].
W swej pierwszej części — którą dziś możem y już poddać wery
fikacji — predykcja Koralowa nie sprawdziła się. Jeśli natomiast
chodzi o część drugą, dotyczącą nieco dalszej przyszłości, to wolno
wierzyć, że okaże się ona realna. Jest bowiem nie do pomyślenia,
by dziś występujące, ogromne nasilenie rozwodów miało się stać
zjawiskiem trwałym. Epidemie, nawet najdotkliwsze, przemijają —
Przeminie i ta.
Zdecydowanie pozytyw ny charakter ma wypowiedź A. Charczewa,
zamieszczona w drugim wydaniu jego tak dobrze znanej nam książki
ts- 231 i 348]. A u tor zapowiada umocnienie małżeństwa na nowych
°b.yczajowo-psychologicznych podstawach. Urzeczywistnienie tych
Podstaw — pisze Charczew — będzie wymagać nieporównanie wyższe
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go, niż kiedykolwiek w przeszłości, poziomu moralnej i estetyCz I
kultury ludności oraz osiągnięcia niezbędnego w tym celu standa
produkcji materialnej i spożycia. Częstość rozpadu małżeństw, a J
konsekwencji i rozwodów, wydatnie się zmniejszy, a złożą się na t 1
następujące czynniki:
— lepsze będzie w przyszłości przygotowanie młodzieży do nia}
żeństwa ;
— w ybór przyszłego małżonka będzie dokonywany bardziej sta
rannie ;
— lepsza będzie adaptacja m łodych ludzi do życia w małżeń
stwie ;
-— osłabną materialne i mieszkaniowe kłopoty m łodych małż eństw •
— zmniejszy się alkoholizm.
Terminu spodziewanej poprawy Charczew nie podaje.
Rzut oka w przyszłość znajdujem y również w pracy A. Charczewa
i M. Maćkowskiego. Oświadczają oni, że w niedalekiej przyszłości
(bez konkretnego oznaczenia czasu) można oczekiwać w ZSR R waż
nych pozytyw nych zmian w dziedzinie stosunków małżeńsko-rodzin
nych. Autorzy przewidują, że dalszym postępom rewolucji naukowo-technicznej w powiązaniu z preferencjami ustroju socjalistycznego
będzie towarzyszyć stopniowe przezwyciężanie trudności, jakie dziś
przeszkadzają trwałości małżeństw. Nastąpi więc umocnienie rodziny
i — jako konsekwencja tego zjawiska — spadek liczby rozwodów32.
Perspektywy rozwodów na wsi polskiej

Nader pesymistyczną ocenę stanu rzeczy na wsi polskiej zawiera
raport R ady do Spraw Rodziny z roku 1981. Podkreślono w nim,
że „analiza populacji młodych małżeństw wiejskich burzy mit o sta
bilności i trwałości współczesnej rodziny wiejskiej” . W charakterze
najczęstszych przyczyn rozwodów m łodych małżeństw we wspomnia
nym raporcie wymienia się : niewłaściwy dobór małżonków, zawierani
małżeństw przez osoby nieletnie (za zgodą sądów), złą sytuację rmesZ"
kaniową oraz przeciążenie trudnościami życia rodzinnego33- Kksper
32 A . Charczew, M. Maćkowski, Sowriemiennaja siemja i jejo problemy,
1 9 7 8 , s. 2 1 0 .

\

33 Młoda polska rodzina A .D . 1981 (z referatu Rady do Spraw Rodziny), »
m y R o d z in y ”

1 9 8 2 , n r 1— 2.
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T
ta przygotowuje nas na to, że na wsi w najbliższych latach
•gtąpi dalszy wzrost częstości rozwodów. I ja również liczę się
taką ewentualnością.
I W przeszłości badacze stosunków rodzinnych zapowiadali, że
'¡izba rozwodów będzie nadal wzrastała, i nie mylili się: nasilenie
^padu małżeństw istotnie wciąż się potęgowało. Nie popełnimy
japewne błędu, jeśli i dziś będziemy przepowiadać — przynajmniej
najbliższą przyszłość — dalszy wzrost liczby rozwodów. Ale, jak
ttCzył starożytny myśliciel i orator Cycero, „Nihil semper floret”
nie kwitnie w nieskończoność): wcześniej czy później dobiegnie
również kresu „rozkwit” rozwodów. Nie uważałbym za zbyt śmiałe
przypuszczenia, że w krajach, które dziś przodują pod względem
zęstości dezintegracji małżeństw, moment ustania wzrostu liczby
rozwodów — mam naturalnie na myśli względną ich częstość —
może już być nieodległy.
» ’Dyskusyjny jest nie tylko czas wygaśnięcia „epidemii” rozwodów.
Dyskusyjna jest również kwestia, czym ów epilog zostanie wywołany.
Wypow iadane na ten temat różne poglądy mają ten walor, że przybli
żają nas do poznania mechanizmu rozwodów od strony czynników
ilotąd raczej nie branych pod uwagę, jak wpływ na trwałość małżeństw
różnego rodzaju kryzysów, a w tej liczbie kryzysu rodziny, który
może w sposób decydujący zaważyć na ewolucji rozwodów. Instytucja
rozwodu jest pochodną instytucji małżeństwa i tym samym będzie
Izielić jej los.
ylĄ

-• Przyszłość instytucji małżeństwa i rodziny
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^ gronie przedstawicieli nauk społecznych, głównie zaś socjologów",
°d dawna ścierają się dwa przeciwstawne poglądy na temat przyszinstytucji małżeństwa i rodziny. Gdy jedni mówią o kryzysie
°|>u tych instytucji, mającym doprowadzić do ich wygasania, inni —
e negując faktu przeobrażania się rodziny — odrzucają wspomnianą
jtafetystyczn;] tezę i przeciwstawiają jej waarę w trwałość instytucji,
0rych — co podkreślają — nic nie jest w stanie zastąpić.
I i Sam jestem przeświadczony o błędności teorii zapowiadających
^Saśnięcie instytucji małżeństwa, z czego jednak nie wynika, bym
JP?* rezygnować z wyłożenia teorii, z którymi się nie zgadzam. By415

łoby to sprzeczne z głoszonym przeze mnie postulatem to|0ra^
wobec poglądów niezgodnych z własnym rozumieniem rzeczy ^
dwóch kolejnych częściach omówię zatem negatywne i p o ż y t e j
oceny przyszłości instytucji małżeństwa i rodziny.
Wprowadzenie do problemu

Wyobrażenia o przyszłości wyrastają na różnym, często kontr
wersyjnym podłożu. Trzeba wejrzeć w mechanizm kształtowania si
tych wyobrażeń, by zachować bezstronny wobec nich stosunek Od
tego więc zaczniemy nasze rozważania.
J a k i b ę d z ie ś w ia t p r z y s z ły c h p o k o l e ń ?

Przyszłość jest przed okiem ludzkim ukryta: nikt jej nie zna i znać
nie może. Nie znaczy to, byśmy się mieli z tą niewiedzą powodzićwręcz przeciwnie, jesteśmy świadkami nie kończących się usiłowań
zmierzających do zerwania zasłony nie pozwalającej nam widzieć
przyszłości i sami w nich uczestniczymy. Prześwietleniem pr iyszłości
trudnią się liczne dziedziny nauki, prognostyka, futurologia oraz li
teratura fantastyczno-naukowa. Zwycięski w ostatnich czasach pochód
planistyki rozszerza pole widzenia przyszłości: sami ją przecież
w jakimś stopniu kształtujemy. Powstaje nowy, godny współczesnego
człowieka stosunek do przyszłości: nie kontentujemy się już jej od
gadywaniem, usiłujemy ją formować.
Widzenie przyszłości jest w dużym stopniu zależne od osobowości
danego człowieka. Jeden widzi przyszłość tak, inny — inaczej. D- Loye
wykazał, jak różnie wypadły odpowiedzi indagowanych 61 osób na
te same pytania dotyczące przyszłości politycznej świata34. Niep0'
dobna dziś powiedzieć, które z tych odpowiedzi są bliższe, a ktortl
dalsze prawdy; niesporny jest natomiast fakt rozbieżności f u n k c j o
nujących ocen.
1
Różna też bywa ocena przewidywanych zmian w życiu jednos^n
i społeczeństw. Mniej kulturalni autorzy obrzucają zwolenników 3
miennego kierunku myślowego stekiem obelg — za przykład m01!
34 D . Loye, Personałity and Prédiction, „Teehnologicat
Change” 1980, nr 1.

j Sod®*
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»łużyć nazwanie krytykowanego utworu, wydanego pod egidą
j^ubu Rzymskiego, „zuchwałym dokumentem” i „bezwstydnym
Il0nscnsem” 35.
I Trzeba uznać, że różny sposób widzenia przyszłości demografi-jjej świata jest ze wszech miar pożyteczny: nikt przecież nie ma
inonopołu na nieomylność. Nauka nie zamyka drogi do odmiennie
ujętych wizji przyszłości. Jest w niej miejsce dla różnych przekonań
j rożnych punktów widzenia. Reprezentuję pogląd, że kreślone przez
różnycb autorów wyobrażenia o przyszłości mogą być kwestionowane
^pytykowane, ale z zachowaniem dwóch rzeczy: szacunku dla cu
dzego punktu widzenia oraz niezbędnej ostrożności w ocenie własnej
nieomylności. Chodzi przecież o zdarzenia przyszłe, których kształtu
możemy się dziś tylko domyślać: prawdopodobieństwa nie należy
utożsamiać z pewnością. Dewiza ta będzie nam przyświecać przy oma
wianiu perspektyw małżeństwa i rodziny.
Różny s p o s ó b w id z e n ia p r z y s z ło ś c i

Już przy ocenie danych empirycznych przedstawiciele jednej i tej
samej gałęzi wiedzy zajmują różne, czasem nawet diametralnie różne
stanowiska. Pomińmy tu różnice ocen wynikające z takich przyczyn,
jak brak wystarczającej erudycji (z czym przecież spotykamy się
także u ludzi szczycących się stopniami i tytułami naukowymi),
słabość charakteru (wypowiadanie ocen „dobrze widzianych” ) itp.,
&i tak się okaże, że nie ma jednolitości w ocenie tego, co już zaszło.
Tym większe rozbieżności dają o sobie znać, gdy rzecz dotyczy
zdarzeń przyszłych.
Demograf o wyjątkowo przenikliwym umyśle, Alfred Sauvy,
ara się wyjaśnić tajemnicę tych różnych postaw. Ograniczając swoją
ekspertyzę do grona przedstawicieli własnej specjalności, uczony
francuski oświadcza: „W sercu każdego specjalisty działają pewne
^czucia, które mniej lub więcej świadomie wpływają na jego postawę.
^ podział na optymistów i pesymistów. Są tacy, którzy wierzą
. P^yszły, dotąd jeszcze nie urzeczywistniony postęp, który przew określonym czasie nadejdzie. Są jednak i tacy, którzy — tak
t .j^j .

^

Chodzi o Oranice wzrostu — pierwszy raport dla Klubu Rzymskiego (przyp.
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jak niewierny Tomasz — w to tylko wierzą, co widzą, a nie w‘r U
możliwości zapewnienia miliardom istnień ludzkich po 2500 kal
dziennie oraz tego wszystkiego, co jest ludziom potrzebne” 3« ^
Skłonność do optymizmu lub pesymizmu — to tylko jPfi I
z czynników oddziałujących na postawę badacza. Podobną
różnicującą rolę odgrywają liczne inne czynniki, a wśród nich' 0(j V
mienna ideologia, przynależność do różnych odłamów ludności. różn
'status ekonomiczny lub polityczny, szerszy lub węższy zakres po
siadanych informacji.
Otwarta pozostaje kwestia, który z przeciwstawnych pogląd^*
jest bliższy rzeczywistości. Na ogól dzieje się tak, że stanowisko
pośrednie redukuje wielkość potencjalnego błędu. Nie jest to jednak •
reguła bezwzględna i nie w każdej sytuacji można ją polecać.
O p tym iści i p e sy m iści —

co o n ic h sąd zić ?

O optymizmie i pesymizmie, zwłaszcza w ich skrajnej postaci, można
powiedzieć, iż jedna rzecz jest im wspólna, a jest nią — nie wahajmy
się użyć tego słowa — pewien f a ł s z w ocenie zjawiska, tyle że
różnie ukierunkowany: in plus — w przypadku optymizmu, in minus
— w przypadku pesymizmu. Nie bez podstaw więc część badaczy
odrzuca tak jedną, jak i drugą postawę. Donald J. Bogue, któremu
nie bez racji zarzuca się nieuzasadniony optymizm, mówi o sobie,
że jest przeciwny zarówno przesadnemu optymizmowi, jak i przesad
nemu pesymizmowi.
Ekonomista szwedzki, laureat Nagrody Nobla, Gunnar Myrdal
tak określa swe stanowisko w poruszonej sprawie: „Osobiście nie
jestem skłonny ani do optymizmu, ani do pesymizmu: widzę w nich
tylko przesądy zwrócone w różnym kierunku. Jako człowiek nauki i
dążę do tego, b y b yć realistą” 37.
Podobną wypowiedź słyszeliśmy z ust profesora Andrzeja
mowskiego. W rozmowie przed mikrofonem Polskiego Radia w dniu ,
4 września 1984r. na postawione przez redaktora wspomnianej r0“J
głośni pytan ie : „C zy jest Pan optym istą?” profesor o d p o w i e d z ia ł - j
36 „L e Courrier” , UNESCO, luty 1966 —- wypowiedź Alfreda Sauvy.
37 G. Myrdal, Ökonomie der verbesserten Umwelt. Strategien wider die SdbstmO'-^m
gesellschaft, w : Kritische Antworten zum ,,Bericht des Club of Rome” , red- S '
j
Nussbaum, Düsseldorf 1972.

y
flje jestem ani optymistą, ani pesymistą — staram się patrzeć na
Jat realnie” .
Od optymizmu i pesymizmu odżegnywał się niedawno zmarły
¿iicuski socjolog i ekonomista Raym ond Aron. Mówił on o sobie,
/. jest probabilistą38.
5 Reprezentując podobną postawę, chcę jednak zaznaczyć, że jestem
daleki od niedoceniania pożytecznej funkcji społecznej, jaką speł
zają autentyczni optym iści i pesymiści („autentyczni” , czyli ci,
którzy mówią nie to, co jest komuś miłe, lecz to, co naprawdę sami
CZUJĄ)- Zacznę od pesymistów. Niepopularna była mityczna zwiastunka nadciągającego nieszczęścia Kasandra, niepopularni są również
jej realni następcy — pesymiści. A jednak trzeba bezstronnie przyznać,
¿efcesym iści, dzięki swemu szczególnemu wyczuleniu na punkcie
m ożliwych niepowodzeń czy nieszczęść, wcześniej od innych dostrze
gają zarysowujące się niebezpieczeństwo i zawczasu je sygnalizują.
Vi'alkę z groźnym niebezpieczeństwem składamy w ręce optymistów,
bo optymizm i właściwa mu wiara w możliwość skutecznego przeciw
działania zagrożeniu stanowią o sukcesie podjętego działania.
r Osobno należy wspomnieć o postawie skrajnie pesymistycznej,
jaką jest katastrofizm. Stosunek opinii publicznej do katastrofistów
jest na ogół negatywny : uważa się ich za siewców beznadziei i roz
paczy. Można jednak również spotkać głosy w ich obronie. Angielski
demograf Iann Bowen nawołuje do innego spojrzenia na rolę kata
strofistów: podnoszone przez nich alarmy otwierają ludziom oczy
na nadciągającą burzę społeczną i pobudzają ich do szukania dróg
ratunku39.
®*syfik.acja w izji przyszłości

^Pojrzcnie w przyszłość bywa różne: jedni widzą ją w jaśniejszych,
111w ciemniejszych barwach. Na tym tle Grzegorz Ekiert konstruuje
^stępującą klasyfikację wizji przyszłości:

!• Koncepcja rozwoju cyklicznego — rozwój polega na kolejnym
tarzaniu tych samych lub podobnych wariantów cywilizacji.

!

R. Aron, Dix-huit leçons sur la société industrielle, Paryż 1966.
I. Bow en, Economies and Demography, Londyn 1976.
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2. W izjo pesymistyczne i katastroficzne — rozwój społec
’
zmierza ku niechybnej zagładzie ludzkości lub ku takiemu zor ^
nizowaniu społeczeństw, gdzie ludzie będą skazani na cierpię •'
1
-Ł
i udrękę.
3. W izje perfektybilistyczne — społeczeństwa i cywilizacje wci $
się rozwijają i doskonalą, osiągając coraz wyższy poziom rozw ojumożliwości rozwoju i doskonalenia się społeczeństw są nieskończone'

Autor tej klasyfikacji nadmienia, że „wszystkie znaczące system y
teoretyczne, wyjaśniające rozwój społeczny, mogą stanowić egzeinpli
fikację którejś z wyróżnionych wyżej kategorii” 40.
Spór na temat „złotego wieku”

Naturze ludzkiej nie jest obca pewna skłonność do mitomanii. Prze
jawem tej skłonności — nie jedynym , ale nader charakterystycznym
— jest wiara w istnienie „złotego wieku” , sięgająca wczesnych epok
istnienia rodzaju ludzkiego, a do dziś niewygasła.
„Aurea prima sata est aetas” (Złoty był ów pierwszy w iek )__
pisał w swych Metamorfozach żyjący na przełomie poprzedniej i naszej
ery liryk rzymski Owidiusz. B ył on wyrazicielem powszechnego
za jego czasów przekonania, że historię ludzkości otwiera sielankowy
okres, w którym niczego ludziom nie brakowało, a życie ludzkie —
dodajm y: długie życie — upływało w pełni szczęścia. Mijały wieki,
a wiara w cudowny świat pierwszych mieszkańców Ziemi nie gasła.
Osiemnastowieczny filozof francuski Voltaire (1694— 1778) z całym
przekonaniem poparł wyrażoną przez Owidiusza wiarę w pradawne
istnienie „złotego wieku” . Rozprawił się z tym mitem 'Włodzimierz
Lenin. Jako „głupią powiastkę” określił on wyobrażenie o sielankowym
życiu pierwotnego człowieka. Żadnego „złotego wieku” w przeszłości
nie było — pisał Lenin. Człowiek pierwotny był kompletnie zdławiony
trudnością bytowania, trudnością walki z przyrodą41.
Mit o „złotym wieku” odradza się obecnie w zmienionym układzie
chronologicznym : z przeszłości przenosi się go w przyszłość. W tej
nowej postaci idea „złotego wieku” została z aplauzem przyjęć
40 G. Ekiert, Wizja społeczeństwa przyszłości w strukturze teoretycznej marksizm >
„Studia Socjologiczne” 1981, nr 2.
41 W . Lenin, Kwestia agrarna a „krytycy Marksa", Warazawa 1951.

przez wybitnego radzieckiego demografa Borysa Urłanisa. „Złoty wiek
jjje za nami, lecz przed nami” — wołał on z euforią. Amerykański
ucz«11}' G. Stent wydał obszerną książkę, afirmującą tę hipotezę42,
j^ie podziela jej autor brawurowej pracy, bo rozważającej przyszłość
ludzkości w ciągu następnego miliona lat, angielski biolog Charles
parwin (imiennik i wnuk odkrywcy teorii ewolucji). Jeśli już mówić
0 „złotym wieku” — oświadcza Darwin — to można za taki uznać
okres, w którym my dziś żyjemy, okres dostatku, jakiego nie znała
przeszłość i jaki się już nie powtórzy w przyszłości43. Któżby jednak
uznał za „złoty wiek” to akurat stulecie, w którym miały miejsce
dwie mordercze wojny światowe — dwa kataklizmy, które pochłonęły
dziesiątki milionów ofiar ludzkich.
' W jednej z moich wcześniejszych prac44 przeciwstawiłem się
mitowi o „złotym wieku” w obu jego wcieleniach: przeszłościowym
1przyszłościowym. Krytycznie ustosunkował się do tej odradzającej
się „idei” Stefan Bratkowski: od badaczy przyszłości wymaga on,
by nie dali się zbałamucić marzeniem o złotym jutrze ludzi prze
mienionych w anioły45.
Nie jestem przeciwny utopiom, ale dezaprobuję mitomanię, a do
niej właśnie zaliczam sprzeczną z historycznym doświadczeniem
wiarę w przeszły czy przyszły „złoty wiek” . Musimy jednak Uczyć
się z tym, że uparte, od wieków istniejące mity nie pozostają bez
wpływu na ludzką wyobraźnię. Mogą one rówrnież kształtować wyobra
żenia o czekającej ludzkość powszechnej sielance małżeńskiej i ro
dzinnej. Niestety, takich „darów niebios” natura nie zna.
Pesymistyczne wizje przyszłości
Dawność przewidywań pesymistycznych

Rodowód teorii zapowiadających wygaśnięcie instytucji rodziny jest
"m o ż n a rzec — starodawny: jako świadectwo może posłużyć utwór
ZX V II w., wróżący taki właśnie los tej instytucji. Mowa jest o pracy
42 6 . Stent, The Coming of the Golden Age, Nowy Jork 1969.
| 43 Ch. Darwin, The Next Million Years, Nowy Jork 1953.
44 E. Rosset, Trwanie życia ludzkiego, Warszawa 1979.
.■ 45 S. Bratkowski, Przyszłość gatunku Homo sapiens, w : Czloioiek wśród ludzi,
a,,szawa 1974, s. 578 i nast.
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utopijnego komunisty, mnicha-dominikanina Tomasso Cainna
pt. C itta del S ole (M ia sto sło ń ca). Swoje opozycyjne nastaw' • I
wobec istniejącego porządku społecznego przypłacił C a m p ą ^ J
długotrwałym więzieniem, gdzie napisał swój utwór zawierają^ I
gruntowną krytykę istniejącej rzeczywistości. Żąda w nim zni/
sienią prywatnej własności, likwidacji indywidualnych mieszka'
zniesienia instytucji rodziny. Obok tych haseł wysuwał słuszny p0’
stulat troski o jakość potomstwa. Wołał: „My, którzy zajmujem
się ulepszaniem rasy psów i koni, całkowicie lekceważymy spraw"
ulepszenia rasy ludzkiej” . Wyobrażał sobie, że publiczne, pozaro
dzinne wychowanie dzieci sprosta temu zadaniu. Wiązał z tyni
również nadzieję na zmniejszenie ogromnej za jego czasów śmiertel
ności dzieci.
Przeciwny małżeństwu i rodzinie, kacerski duch Campanelli
odżywa w utworach współczesnych nam autorów. Wielu z nich uważa
iż nadchodzi kres istnienia tych instytucji.
Złowróżbne przepowiednie z lat międzywojennych
•

Kolebką niewiary w trwałość instytucji małżeństwa i rodziny są
Stany Zjednoczone — to właśnie tu rozwinęła się w okresie mię
dzywojennym ożywiona debata na temat losów wspomnianych in
stytucji. Propagowano myśl, że małżeństwo i rodzina chylą się ku
upadkowi i że ich zanik nastąpi w niezadługim czasie.
Zainicjował tę debatę amerykański psycholog John B. Watson,
wypowiadając na łamach „Chicago Tribune” z dnia 6 marca 1927 r.
tezę, według której instytucja małżeństwa w ciągu najbliższych
50 lat przestanie istnieć — podzieli ona los innych przeżytków .

Małżeństwo — pisał Watson — wywodzi się z potrzeb społeczeń
stwa plemiennego („the tribal custom” ) i dzisiejszym warunkom nie
odpowiada. „Za lat pięćdziesiąt tradycyjne małżeństwo nie będzie
już istniało” . Wolno przypuszczać, że impuls do tego rodzaju rozwa
żań dały Watsonowi negatywne objawy w amerykańskich s t o s u n k a c h
rodzinnych ówczesnej doby powojennej.
W dziesięć lat później rozległ się nowy, nie mniej pesym istyczny
głos na temat losu rodziny, głos tym ważniejszy, że jego autorek
był cieszący się dużym autorytetem socjolog amerykański, Rosjan*0
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Łpchodzenia, Pitirim Sorokin. W tomie czwartym swego dzieła
î Social and Cultural Dynamics Sorokin rozwinął tezę o nieuchrontUci dalszej dezintegracji rodziny jako uświęconego tradycją i prawem
Liązku tnęża i żony oraz rodziców i dzieci. Przejawi się to — pisał
a0rokin — w takiej formie, że:
R .— częstość rozwodów i separacji będzie coraz większa;
B
zniknie dziś istniejąca dezaprobata społeczna dla wolnych,
tlje usankcjonowanych prawem związków;
R
dzieci będą się wcześnie separować od rodziców.
Problemem przyszłości rodziny zajmował się również amerykań
ski socjolog wysokiej klasy Ernest W. Burgess. Podzielał on w pełni
poglądy głoszone w tym przedmiocie przez Watsona i Sorokina.
Cytując ich wypowiedzi, uzupełnił je następującym komentarzem:
Jest rzeczą pewną, że małżeństwo i rodzina przechodzą w USA pro
ces szybkiej przemiany. Czy jest to zmiana niekorzystna? Często
oznacza ona zmianę na lepsze” 46. Burgess zapowiadał degradację
tradycyjnej instytucji legalnego małżeństwa: zastąpi ją partnerski
związek dwojga osób („the companionship family” ). Zmierzch rodzi
ny dawnego typu jest dla Burgessa logiczną konsekwencją zmiany
w położeniu kobiety — jej emancypacji oraz wzrostu autorytetu
i ekonomicznej niezależności. Odnotujmy, że swój negatywny stosunek
do małżeństwa zamanifestował Burgess pozostaniem do końca życia
w stanie wolnym.
Galerię proroków wygaśnięcia instytucji rodziny uzupełnia znany
amerykański historyk rodziny C.C. Zimmerman. Naum Chmielnicki
przypomina, że w pracy pt. Family and Civilisation Zimmerman
przedstawił przyszłość tej instytucji w najciemniejszych barwach:
w uprzemysłowionych skupieniach wielkomiejskich rodzina będzie
stopniowo zatracała swe funkcje społeczne, aż dojdzie do jej ostatecz
nego rozpadu47.
Minęło już dobre pół wieku od chwili pojawienia się pierwszej
^owróżbnej przepowiedni dla instytucji rodziny, a blisko pół wieku
°d ukazania się innych podobnych zapowiedzi. W stosunku do tych
Pr°gnoz jest już możliwa weryfikacja ich trafności. Cóż widzimy ?
F

Bamc Writtings oj Ernest W. Burgess, red. D.J. Bogue, Chicago 1974, s. 128.
N. Chmielnicki, Etyczne problemy rodziny w społeczeństwie socjalistycznym,
?°blemy Rodziny” 1977, nr 4.
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Prognoza Wata m a, zapowiadająca wygaśnięcie instytucji m
żeństwa do końca lat siedemdziesiątych, nie sprawdziła się. Taki
los spotkał inne skrajnie pesymistyczne przepowiednie z okresu J? 1
dzywojennego. Ich niepowodzenie nie oznacza, że teza o dogasailf '
instytucji małżeństwa i rodziny skończyła swój żyw ot: znaleźli • ^
nowi jej propagatorzy.

Nowsze teorie wygaśnięcia instytucji rodziny

Po drugiej wojnie światowej fala prognoz m ówiących o nadchodzącym
wygaśnięciu instytucji małżeństwa i rodziny wystąpiła ze zdwojoną
silą: pesymizm znalazł nie byle jaką dla siebie pożywkę w fatalnych
doświadczeniach now ej doby powojennej — w rozwiązłości seksualnej
masowych rozwodach i cieszącym się powodzeniem wśród młodzieży
wolnym pożyciu.
Wyrazicielem skrajnego pesymizmu stał się pisarz angielski
George Orwell (1903— 1950), który w swej powieści pt. 1984 (ukazała
się ona na rok przed śmiercią autora) namalował obraz przyszłego
świata, w którym prawda i moralność ustąpią miejsca kłamstwu
i amoralności48. W takim, całkowicie zdegenerowanym społeczeństwie
nie będzie miejsca na szlachetniejsze uczucia, które wiązałyby osoby
różnej płci. W takim też świecie małżeństwo i rodzina stałyby się
istotnie przeżytkiem49.
W trwałość małżeństwa przestaje^wierzyć głośny pisarz francuski,
członek Akademii Francuskiej i laureat N agrody Nobla, François
Mauriac. Oto co ten znakom ity obserwator życia mówi o młodych
chłopcach: ,,Z każdym dniem coraz większa ich liczba zacznie unikać
jarzma małżeńskiego; i teraz już, jeśli uginają karku, to z zastrzeże
niem w duchu ; niejeden, choć od urodzenia katolik, żąda tylko ślubu
cywilnego. Bo — jak mówi — łatwiej będzie zerwać” 50.
Zajrzyjm y z kolei do bliższego nam piśmiennictwa naukowego-

48 G. Orwell, 1984, tłum. z ang., Paryż 1953.
49 Astronom angielski A. Berry, autor wydanej w Londynie w 1974 r.
pt. The Next Ten Thousand Years, określa powieść Orwella jako wizję ś w i a t a
nego władzy dyktatorów hołdujących zasadzie dwulicowości, kłamstwa i ,:a
państwa nad każdym krokiem obywatela.
50 F. Mauriac, Burza cichnie o zmierzchu, Warszawa 1972, s. 229.
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r
I Jednym z głośniejszych ..grabarzy” instytucji małżeństwa jest
pjpcnie Ferdinand Lundberg. Przeobrażenia, jakie się dokonują we
^półczesnym życiu rodzinnym, wiodą — jego zdaniem — do zaniku
instytucji małżeństwa51.
s W ysokiej klasy antropolog Margaret Mead była zdania (mówię
flr czasie przeszłym, ponieważ pani Mead już nie żyje), że podążam y
^ kierunku systemu, w którym tylko nieliczne rodziny wezmą na
siebie ciężar rodzenia i wychowywania dzieci — reszta istnień ludzkich
będzie, po raz pierwszy w historii, wolna od tego rodzaju obowiązków,
a tym samym będzie w pełni wolna52.
Ideę zerwania z tradycyjną rodziną, a jest to rodzina pomyślana
jako związek dozgonny, propaguje prezydent amerykańskiego sto
warzyszenia psychoanalityków G. Greenwald. Rodzinę tradycyjną
powinien zastąpić wolny związek o charakterze terminowym, tzn.
przewidziany na z góry określony czas. Odnotujm y, że taki typ
małżeństwa (małżeństwo na jakiś czas) jest jedną z form poligamii,
uprawianą przez niektóre społeczeństwa pierwotne53. Wielu autorów
wyraża pogląd, że świat współczesny stacza się do poziomu średnio
wiecza. Aprobata dla „m onoandrii” , którą słyszeliśmy z ust Margaret
Mead, oznacza nawrót nie do średniowiecza, lecz do epoki dzikości
i barbarzyństwa.
Francuski polityk społeczny Evelyne Sullerot liczy się z tym ,
że i we Francji wytworzą się nowe, niezbyt korzystne struktury ro
dzinne. Autorka ma na myśli takie zjawiska, jak częstsze niż dotych
czas konkubinaty wśród młodzieży, liczniejsze urodzenia pozamałżeńskie, wzrost liczby rozwodów54.
F: Zasługuje na uwagę informacja, że w świecie zachodnim ęzęść
badaczy ocenia panujący typ rodziny nuklearnej jako fazę przejścio
wą wiodącą do wygaśnięcia rodziny55. Taki właśnie charakter ma
51 F. Lundberg, The Coming World Transformation, Garden City, N.J., 1963.
52 M. Mead, The Life Cycle and Its Variations: The Division of Roles, w: Toward
Year 2000, red. D. Bell, Boston 1968.
53 Zagadnienie to omówili W.G. Sumner i A.G. Keller w głośnej swego czasu
Pracy The Science of Society (1927). W nowszej literaturze omawiają je A. McClung
^'8e i E. Briant. Lee, współautorzy pracy Marriage and Family, wyd. 4, Nowy Jork
1965.
54 E. Sullerot, Demographie et migration, „Futuribles 2000” 1980, nr 31.
55 Por. B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, Warszawa 1974.
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postawione przez belgijskiego demografa Roberta Cliquet pytanie.
„From Zero Population Growth to Zero Family-Size Variance?’’
(Czy świat, podąża od zerowego wzrostu ludności do zerowej wielkości
rodziny?)56. Samo to pytanie brzmi jak głos przestrogi.
Futurolog Alvin Toffler wyobraża sobie, że rodzenie dzieci prze
stanie być funkcją zwykłej rodziny. Zajmą się tym rodziny speejalile
których zadaniem będzie utrzymywanie reprodukcji ludności. Normą
przyszłości będzie zatem rodzina bezdzietna. Dwoje ludzi o podobnych
zainteresowaniach i upodobaniach będzie się łączyć nie dla płodzenia
dzieci, lecz dla wspólnego, wolnego od trosk przejścia przez życie.
Toffler przewiduje, że będą się mnożyć szeregi rodzin bezdzietnych
zawodowych rodziców, rencistów trudniących się wychowaniem
dzieci, poligamistów, małżeństw zawieranych przez ludzi starych,
małżeństw homoseksualistów. Rodzina przybierze różnorodne formy
(czasowa, kolektywna, konsensualna itd.)57.
Tak widzi przyszłość małżeństwa i rodziny autor popularnego
i u nas S zo k u p rzy szło ści. Jego wizja przyszłości jest niczym innym,
jak tylko produktem wyobraźni, ale — co jest nie bez znaczenia —
wyobraźni człowieka, który umie patrzeć w przyszłość.
Zamykając na tym przegląd pesymistycznych wizji przyszłości,
możemy powiedzieć, iż nie zawsze mówią one o zaniku instytucji
rodziny — częściej jest w nich mowa o przeobrażeniach, które jednak
z punktu widzenia współczesnej etyki są nie zawsze korzystne.
Krytyka pesymistycznych wizji przyszłości

Pesymistyczne wizje przyszłości, zwłaszcza te, które zapowiadają
•wygaśnięcie instytucji rodziny, spotykają się ze zdecydowanym
sprzeciwem ze strony wiodących przedstawicieli socjologii rodziny.
Tezę o wygasaniu instytucji małżeństwa i rodziny odrzucają
socjologowie radzieccy. Oto co pisze na ten temat N. S o ł o w j o w :
„Zmierzch dawnych poglądów na małżeństwo i rodzinę, z m i e r z c h
56 R .J. Cliquet, From Zero Population Growth to Zero Family-Size VarianceU
w : The Effect of Current Demographic Change in Europe on Social Structure, red. MMacura, Belgrad 1979, s. 64— 66.
57 A. Toffler, Le choc de futur, tłum z ang., Paryż 1971, s. 234 (skrócony przekład
polski nie zawiera tego fragmentu — przyp. red.).
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starvch obyczajów rodzinnych i rozpad wielu niezdolnych do życia
jttriązkó\v małżeńskich — to nie jest wygasanie instytucji małżeństwa
; rodziny. Klęskę ponosi jedynie ograniczony, niedialektyczny pogląd
nn te instytucje, upatrywanie w nich jakiegoś niezmiennego, ahisto«rcznego fenomenu” [s. 233].
I Anatohj Charczew skłonny jest uznać słuszność stanowiska
autorów zachodnich, jeśli je ograniczyć do przyszłości małżeństwa
j rodziny w świecie kapitalistycznym. W przedmowie do drugiego
W dania swej książki pt. Brak i siew,ja w SSSR oświadcza, że obecnie
społeczeństwie burżuazyjnym istnienie rodziny — tak w teorii,
jak i w praktyce — jest dosłownie pod znakiem zapytania.
Przeciwko pesym istycznym wizjom kreślonym przez amerykań
skich i zachodnioeuropejskich autorów wypowiada się Zbigniew
Tyszka. Jego zdaniem, „istnieją jednak wyraźne przesłanki, że pe
symizm ten jest w znacznej mierze nieuzasadniony” 58.
Pesymistycznego spojrzenia w przyszłość nie podzielają również
Anna Dodziuk-Lityńska i Danuta Markowska. Piszą one: „Minęło
z górą 100 lat, a rodzina utrzymuje się we wszystkich znanych nam
społecznościach świata, także w radykalnie zmienionych uprzemysło
wionych społeczeństwach zachodniej Europy” 59.
Ustosunkowując się do przepowiedni E .W . Burgessa i H .J.
Locke’a, według których małżeństwo przeobrazi się z „instytucji”
w luźny „związek partnerski” (companionship), amerykański demo
graf William Petersen już w 1961 r. uznał tę prognozę za fałszywą60.
Innego co prawda zdania jest Franciszek Adamski: uznaje on, że
upowszechniający się ostatnio model rodziny „wyraźnie zbliża się do
skonstruowanego przez Burgessa i L ocke’a typu rodziny partner
skiej” 61.
Z całą natomiast pewnością mogliśmy nieco wyżej stwierdzić
niesprawdzenie się przewidywań Johna B. Watsona, który w 1927 r.
zapowiadał wygaśnięcie instytucji rodziny w' ciągu najbliższych 50
lat — było to bezspornie fałszywe proroctwo.

58 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw., s. 139.
; 55 A. Dodziuk-Lityńska, D. Markowska, Współczesna rodzina w Polsce, WarSzą" a 1975.
' 60 W. Petersen, Population, Nowy Jork 1961, s. 300.
61 P. Adamski, Małżeństwo i rodzina. Analizy socjologiczne, Lublin 1980, s. 27.
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Alvin Toffler, który nie jest bynajmniej optymistą z
pesymistom, że w swych wizjach przyszłości kontentują si T .
wiedzią wygaśnięcia instytucji rodziny, nie dając odpowiedzi ZilP°'
rzucające się siłą rzeczy pytanie, co zastąpi przestającą istnieć r i'
Daleki od kompromisów, Toffler nie zgadza się również z optv
mi zapowiadającymi nastanie „złotego wieku” w dziedzinie
sunków rodzinnych. Nawiasem mówiąc, pogląd ten jest Ze ! l
z moją tezą zalecającą złożenie mitu o „złotym wieku” do lntnu ^
jako czegoś nierealnego tak w przeszłości, jak i w teraźniejszo^ *
oraz w przyszłości.
Optymistyczne wizje przyszłości
Głosy optymistów i ich argumentacja

Pełni wiary w świetlaną przyszłość ludzkości są uczeni krajów socja
listycznych — wiara ta rozciąga się również na sprawę przyszłości
rodziny.
Z niezachwianym optymizmem patrzy w przyszłość Anatolij
Charczew. Pisze on: „Jeśli krótko uogólnić to, co powiedziano, i okreś
lić zasadnicze kontury przyszłej rodziny w krajach socjalistycznych,
to rzecz przedstawia się bynajmniej nie jak zapowiadany przez
wielu burżuazyjnyeh socjologów ruch ku łatwo rozwiązywanym,
stosunkowo niedługotnvalym, a nawet nie zawsze ściśle monogamicznym formom współżycia mężczyzny i kobiety. Przyszła rodzina
będzie wytworem przyswojenia i rozwoju wszystkich wartości kultury
l u d z k i e j w sferze stosunków wzajemnych płci i głównej z nich —
romantycznej miłości z właściwymi jej atrybutami obowiązku, wier
ności, poświęcenia, stałości. Ten trium f autentycznej monogamii
będzie urzeczywistniony dzięki rozszerzeniu i umocnieniu duchowo-moralnej podstawy jednożeństwa w toku dalszego rozwoju s o c j a l i s 
tycznego społeczeństwa” [s. 346],
A. Charczew i M. Maćkowski są zdania, że ,,ze wspólnoty o prze
wadze cech instytucji społecznej rodzina przekształca się we współ'
notę, w której dominujące znaczenie mają cechy grupy społeczno-psychologicznej” [s. 109].
Jak widzi przyszłość rodziny Zbigniew Tyszka? Ostrożny w
powiadanych sądach, oświadcza on: „N a razie trudno nam sobi®

Ł 0brazić jakąkolwiek instytucję, która mogłaby zastąpić rodzinę
ju w jej funkcji wychowawczej i emocjonalnej. B yć może w dalekiej
^ y szłości powstaną jakieś form y zastępcze, wszelkie jednak roz
d a n i a na ten temat mają obecnie charakter całkowicie spekula
cyjny’ ’62I Podobną opinię wypowiadają Anna Dodziuk-Lityńska i Danuta
Karkowska. Piszą one: „Żadna instytucja społeczna — nawet najle
piej: funkcjonująca — nie jest w stanie wyręczyć rodziny całkowicie,
njoże natomiast pom óc w wypełnianiu jej zadań. Przedszkole czy
-zkoła nie zastąpią wychowania rodzinnego, a dom opieki nie zapewni
powiekowi w podeszłym wieku potrzebnego oparcia emocjonal
nego, jakie zdolne są dać mu dzieci i wnuki” 63.
| Milos Macura daje wyraz przeświadczeniu, że „wraz z nowym
kontekstem rozwoju społecznego powitanie nowa forma rodziny i de
mograficznego rozwoju, a w jego ramach dzieci będą się rodzić za
równo dla rodziców, jak i dla społeczeństwa” 64. Autor nadmienia,
że perspektywy są pod tym względem korzystniejsze dla krajów
-oejalistycznych niż dla krajów kapitalistycznych.
:: Nie brak również optym istycznych prognoz wśród autorów
zachodnich.
Autor wielu prac o małżeństwie i rozwodzie, angielski prawnik
Robert S.W . Pollard przewiduje, że monogamiczne i dozgonne mał
żeństwo pozostanie trwałym zjawiskiem w życiu Anglików. Tezę tę
formułuje autor w sposób ostrożny, m ówiąc: „P rzyjm uję zatem,
że dozgonne małżeństwo monogamiczne pozostanie ogólną regułą
życia oraz instytucją odpowiadającą większości istnień ludzkich
v Anglii” 65.
Rodzina jako ostoja człowieka w coraz trudniejszym świecie

fycio staje się coraz trudniejsze. Stosunki międzyludzkie, zamiast
S1§ polepszać, pogarszają się. Wzmaga się agresja zwrócona przeciw
^iźniemu. Nie jest się przed nią zabezpieczonym ani w miejscu
E ’ 2 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, jw., s. 138.
k ' 63 A . Dodziuk-Lityńska, D. Markowska. Współczesna rodzina w Polsce, jw.,

s- 9.

LjHi
M. Macura, Populaćni dynamika v kontextu souiasneho socidlniho vyvoje, w:
!'P’J
vyvoj v kontextu społeSenskćho rozvoje, t. I, Praga 1983, s. 28.
R 65 R.S.W . Pollard, The Problem of Divorce, Londyn 1958, s. 3.

pracy, ani na terenie działalności społecznej. Mając fakty te
uwadze, dziś już nieżyjący szermierz postępu społecznego J 0
de Castro pisał: ,,W żadnym momencie historycznym stosunki łudzi-'
nie były tak napięte jak obecnie. Napięcia społeczne między klas ^
i grupami rasowymi, politycznym i i ideologicznymi osiągnęły
zastraszającą intensywność [...] Ż yjem y w okresie największe
kryzysu w historii świata” 66. Futurolog Alvin Toffler zapewnia ż
przyszłość będzie pod tym względem jeszcze trudniejsza niż teraź
niejszość: Indzie będą żyć w ustawicznym szoku. Przyczyni się do tego
już sama szybkość dokonujących się przemian w życiu człowieka
spowodowana burzliwym rozwojem rewolucji naukowo-technicznej67
Socjologowie zwracają uwagę, że ten, z różnych stron zakłócony
tryb życia człowieka skłoni go do rewizji swego dotychczasowego
nie zawsze poprawnego stosunku do rodziny. To ona — własna ro
dzina — stanie się dlań opoką; w niej znajdzie udręczony człowiek
tak mu potrzebną, tak nieodzowną dla jego spokoju i poczucia bez
pieczeństwa przystań życiową.
Nasz czołowy socjolog i wizjoner Jan Szczepański ukazuje sko
łatanemu człowiekowi końca X X w. tę właśnie drogę, która dla wielu
ludzi może stać się prawdziwą „drogą ocalenia” . Oto ważkie słowa
polskiego uczonego: „W pływ y, zdarzenia, czynniki występujące
w życiu zaw odow ym , w aktywności społecznej czy politycznej, w życiu
towarzyskim, które mogą grozić dezintegracją osobowości, zostają
lub mogą zostać zneutralizowane i wyrównane przez wpływ zharmo
nizowanego współżycia rodzinnego” 68.
Spopularyzowanie tych — jak je określiłem —- ważkich słów
m ogłoby się przyczynić do tego, b y instytucji małżeństwa przy
wrócić należną jej, a tak często nie docenianą rolę.
W zgodzie z omówioną teorią austriacki ekspert w z a k r e j
prawa małżeńskiego Herbert Ent wyraża pogląd, że renesanso«®
roli małżeństwa i rodziny toruje drogę szerzący się w świecie wspoj*
czesnym kryzys gospodarczy: ludzie zagrożeni wskutek k ry ^ M
w swej materialnej i moralnej egzystencji, a tym bardziej ci, W
66 Z przedmowy J. de Castro do książki: A. Angelopoulos, Le liers

face aux pays riches. Perspectives pour l’an 2000, Paryż 1973.
67 A. Toffler, Szok przyszłości, tłum z ang., Warszawa 1974.
68 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s.
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I
jlt2 się znaleźli za burtą życia zawodowego, znajdują moralną p od por? we własnej komórce rodzinnej. Temu właśnie Ent przypisuje
Jtowany tu i ówdzie wzrost liczby małżeństw. ,,Wraz z zaostrza
niem si§ problemów gospodarczych — oświadcza on — wzmaga się
tęsknota za małżeństwem jako przystanią życiow ą” 69.
I Koncepcję renesansu stabilnej rodziny jako przystani życiowej
jla człowieka zagubionego w nie ustabilizowanym świecie, do które„0 ludzkość rzekomo zdąża, podtrzym uje amerykański psychiatra
profesor Irving M. Greenberg. W rozmowie z A. Tofflerem wyraził
oQ przekonanie, że w przyszłości ludzie będą hołdowali małżeństwu
stabilnemu: im bardziej świat będzie się stawał efemeryczny, tym
«iększe znaczenie będzie zyskiwać trwała rodzina.
I Problem jest godny bliższych badań.
Stanowisko pośrednie
Osobno trzeba wspomnieć o grupie autorów, którzy „w różą na dw oje” :
z obecnego kryzysu rodzina może w yjść obronną ręką, choć nie ma
jwarancji, czy nie runie p od naporem nieprzyjaznych jej sił. Przytoczę
kilka takich opinii.
Opinia A. Pitrou

Francuski gerontolog A. Pitrou, na postawione jej przez redakcję
czasopisma „Futuribles 2000” pytanie, czy należy się liczyć ze zmierz
chem rodziny, odpow iedziała: w obliczu dyskutowanych dwóch możli
wych dróg, mianowicie rozpadu instytucji rodziny lub przeciwnie —
iej wzmocnienia, jako bardziej realną oceniam tę drugą ewentual
ność70.
°Pinia w. Nikitenki

j^alizująo zagadnienie rotacji pokoleń, dem ograf ukraiński W . N i
j a k o staje wobec pytania, czy instytucja rodziny ma przed sobą
^ P ^ ktywę trwałego istnienia. „N ie ma jednomyślności — pisze
»Da

69 T p i

sicherer Hafen wieder gefragt, „ Kronen-Zeitung” , 11 V II 1982 (za:
°graphische Informationen” 1982, s. 117).
■ Interview
■ avec Mme Agnes Pitrou par O. Haumont, „F u ł^. Lr f- de la familie?
M r * 2000" 1979, nr 25.
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Nikitenko — na punkcie interpretacji wzmożonej niestali J
rodziny: chodzi tu o krótkotrwały zygzak, czy też o nieodwr °SC*
trend ? Opinie są tu częściej oparte na subiektywnych wyobra? • ^
niż na ściśle naukowym przewidywaniu” . W tym kontekście
!■
podkreśla potrzebę skrajnej ostrożności w stawianiu prognoz p^°r
chodząc do meritum sprawy, Nikitenko mówi: „Jest rzeczą 0e J
wistą, że pokolenia jako sekwencja rodziny mogą zniknąć ze s
-dziejowej dopiero wówczas, kiedy wraz z utratą swej ostatni
generatywnej funkcji przestanie istnieć indywidualna rodzina Pq’
zostaną wtedy w społeczeństwie rodzice w rozumieniu biologicznym
ale nie będzie ojców i matek w znaczeniu społecznego rodzicielstwapozostaną starcy, emeryci, ale nie będzie babek i dziadków jako
wykonawców określonych ról w rodzinie” 71. Nikitenko sądzi, żel
w dającej się przewidzieć przyszłości rodzina zachowa jeszcze znaczną i
część swych funkcji w zakresie utrzymania i wychowania dzieci
Opinia A. Andrzejewskiego

Uczony polski, badacz o szerokiej skali zainteresowań naukowych,
profesor Adam Andrzejewski kreśli następujące uwagi na temat
ewolucji rodziny: „Kształt współczesnej rodziny uformował się pod
wpływem postępujących procesów industrializacji i urbanizacji,
coraz dalej idącego społecznego podziału pracy, mechanizacji i auto
matyzacji, przemian struktury demograficznej. Nie jest ona jednak
formą zakrzepłą i w miarę rozwoju społeczno-ekonomicznego ulega
stałym przekształceniom” . „Pomimo szybko zachodzących przemian
oraz wstrząsów, jakie rodzina przeżywa na tle nowej obyczajowości
i napięć międzypokoleniowych, wykazuje ona jako komórka spo
łeczna, jak dotychczas, dużą trwałość” 72. Doświadczony badacz
miarkuje swój optymizm wstawką „jak dotychczas” .
Własne stanowisko

Pozostaje już tylko określić własne stanowisko w omawianej,
wątpliwie kontrowersyjnej kwestii. Widzę dużo niekorzystnych
kryzysowych objawów w funkcjonowaniu współczesnej rodźmy»
]
71 W. Nikitenko, Diemogrąficzeslcij analiz pokolenij, Moskwa 1979, s72 A. Andrzejewski, Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, Warsz T

1970, s. 82 i 83.
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¿aJeki jestem od tego, by je uznać za dowód wygasania instytucji
a}2eństwa i rodziny. Poglądowi temu ;iie po raz pierwszy daję
wyra*.
W 1963 r. na łamach „Studiów Dem ograficznych” pisałem:
■ pstytu cja małżeiistwa nie pozostała poza nawiasem wielkich wstrzą
sów i wielkich przeobrażeń, jakie są udziałem naszej epoki, epoki
nowych prądów, now ych postaw i nowych wartości. Ulega więc
przeobrażeniu również instytucja małżeństwa” 73.
W dwa lata później pisałem: „O tóż w ydaje się b y ć rzeczą pewną,
¿g z przeżywanego obecnie kryzysu instytucja małżeństwa wyjdzie
obronną ręką: zmieni się wprawdzie, i to zapewne pod niejednym
względem, charakter tej instytucji, zmienią się jej funkcje, ale nie
wzruszona pozostanie — i to jest decydujące — społeczna doniosłość
małżeństwa. W swej nowej formie, lepiej dostosowanej do zmienio
nych warunków życia, małżeństwo, rodzina powrócą do roli czynnika
pozytywnie kształtującego stosunki społeczne” 74. I dziś — mimo
więcej niż niedobrych doświadczeń ostatniego dwudziestolecia —
skłonny jestem pozostać przy tej optym istycznej "wizji przyszłości.
Ale, prawdę mówiąc, wizja ta jest bardziej wyrazem mego pragnienia,
niż przeświadczenia, że tylko ta jedna ewentualność wchodzi w ra
chubę.
; Już te fakty, na które powołałem się przed chwilą, aż nadto
w moim przekonaniu usprawiedliwiają wysuwaną tezę, iż świat cywilizowauy stał się widownią ostrego kryzysu małżeństwa i rodziny.
A przecież należałoby uwzględnić i szereg innych, o tym samym
świadczących faktów, jak postępujący spadek liczby małżeństw,
zejście dzietności poniżej poziomu gwarantującego prostą odnowę
pokoleń, pojawienie się tzw. małżeństw grupowych, w których kilka
hb kilkanaście osób prowadzi wspólne życie małżeńskie i rodzinne,
gdzie za ojców przychodzący cli na świat dzieci uważa się — bo inaczej być nie może — wszystkich mężczyzn tworzących to osobliwe
Małżeństwo.
Dziś, kiedy wśród żyjących nie ma już ani W atsona, ani Sorokina,
8,111 Burgessa, i kiedy jesteśmy bogatsi od nich w doświadczenie
Sejmujące ponad pół wieku, byłob y słuszne, gdybyśm y wypowiedzieli
73 E. Rosset, Wiek nowożeńców w Polsce, „Studia Demograficzne” 1963, z. 3.

E. Rosset, Oblicze demograficzne Polski Ludowej, Warszawa 1965, s. 291.

nasz sąd o zasadności ich anty małżeńskich i antyrodzinnych pfZe
widywań. Rzecz nie jest jednak łatwa. Dzieje się bowiem tak •
wbrew ich prognozom rodzina bynajmniej nie przestała istnieć a]e
z drugiej strony występują oznaki poważnego kryzysu małżeństw
i rodziny.
Widzę jeszcze inną trudność. Nie jestem w pełni przekonany
że kryzys rodziny jest zjawiskiem samoistnym i że można stawiaj
dlań diagnozę czy prognozę w oderwaniu od źródła, z którego on
wypływa. Czy nie należy spojrzeć na obecny kryzys rodziny ja]j0
na pochodną przeżywanego przez świat współczesny głębokiego kry
zysu moralnego ? Jak to już przy innej okazji powiedziałem, żyjemy
w niedobrym czasie, w czasie zaniku poszanowania dla zasad moral
ności, a ta choroba społeczna-, rozciągając się na wiele dziedzin życia,
nie ominęła rodziny. Chodzi więc raczej o moralny kryzys ludzkości
niż o kryzys rodziny.
Dzisiejszą cywilizację świata krytycznie ocenia Bogdan Sucho
dolski. „Jej współczesny kształt — oświadcza nasz uczony — jest
źródłem rosnących zagrożeń, a także i katastrof” . Autor wskazuje
na konieczność odnowy cywilizacji, a to przez odpowiednią edukację
młodych pokoleń — edukację dla nowej przyszłości świata75. Przeko
nany o słuszności postulatu odnowy naszej cywilizacji w sensie
uczynienia jej bardziej humanitarną i bardziej moralną i ufając,
że wysiłek w7 tym kierunku będzie w imię dobra ludzkości podjęty,
chcę wyrazić nadzieję, że w programie walki o umoralnienie ludz
kości odpowiednie miejsce zajmie sprawa wykorzenienia istniejących
anomalii społecznych, a wśród nich lekkomyślnego stosunku do
małżeństwa i rodziny. Chodzi przecież o zapobieżenie jednej z naj
cięższych katastrof społecznych, jaką byłaby dla ludzkości degradacja
instytucji rodziny.
75 B. Suchodolski, Ideały Marksa a wychowanie nowego człowieka, „Nauka Pols£a
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posłowie

liim odłożę pióro, chciałbym w najkrótszy sposób podsumować
własne wnioski wynikające z dokonanej analizy zjawiska mnożących
się rozwodów. Zwrócę przy tym szczególną uwagę na te aspekty
roztrząsanego zjawiska, które nie przestają być przedmiotem sporu
w gronie zainteresowanych badaczy.
*

Jako pierwsze i zarazem najbardziej zasadnicze wyłania się zagad
nienie postawy wobec zjawiska rozwodów, zagadnienie ich oceny
społecznej i moralnej. Istnieją tu dwa punkty widzenia: jeden z nich,
w swym założeniu optymistyczny lub wręcz apologetyczny, każe wi
dzieć w rozwodzie środek pozwalający zastąpić nieudane pierwsze
małżeństwo bardziej udanym powtórnym związkiem; w drugim
brane są pod uwagę ofiary tej „odnowy” — są nimi w przeważającej
liczbie owe „nieudane” pierwsze żony, które z nieopatrznie zawartego
małżeństwa wychodzą z uczuciem raz na zawsze złamanego życia,
oraz nie kończące się zastępy „sierot z rozwodu” , przed którymi
rozwód rodziców otwiera perspektywę trudnego dzieciństwa, a w licz
nych przypadkach — groźbę upadku moralnego. Nie szczędziłem
ostrycli słów pod adresem apologetów, dla których każdy środek
Jest dobry, by przedstawić „odnowę” małżeństwa jako szczególne
dobrodziejstwo. Niewiele lepszego zdania jestem o semiapologetach, którzy z tych czy innych pobudek pomniejszają ujemne strony
rozwodu, eksponują natomiast jego strony dodatnie. Czasem mamy
^ do czynienia ze źle pojętym patriotyzmem, częściej — ze zwykłą
hipokryzją.
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Teza apologetyczna, według której powojenny wzrost częsty
rozwodów jest „złudzeniem statystycznym ” , straciła ostatec ■
pozory słuszności, gdy roz\yodowość w USA zaczęła przybierać *
straszające rozmiary. W ypadało więc z tej „teorii” wycofać się Ą|
uparci obrońcy rozwodów nie dali za wygraną: wynaleźli n ow e (j
w od y ” na to, że — wbrew rozlegającym się pesymistycznym
nawet katastroficznym ocenom — masowe rozw ody nie są bynajrnn' •
jakimś złem społecznym.
Pojaw ia się więc teoria, że wraz ze zmianą stylu życia zmienja
się również charakter rozwodu: staje się on „przyjaznym aktem ”
rozejścia się dwóch osób, związanych dotąd węzłem małżeńskim
Taki sielankowy, a przecież z gruntu nieprawdziwy obraz nowego
stylu życia roztaczają amerykańscy autorzy o dobrym w literaturze
nazwisku — Bloodow ie1. Zamiast mówić o dramacie życiowym,
jakim dla mnóstwa osób jest rozpad małżeństwa, autorzy ci prawią
na temat „przyjaznych rozwodów” , co jednak w najlepszym razie
może stanowić drobny ułamek w corocznej milionowej liczbie roz
wodów w USA.
Inny charakter ma lansowana ostatnio obrona rozwodów', odwo
łująca się do statystycznego pojęcia „wartości modalnej” (inaczej
dominanty lub wartości najczęstszej). R zecznicy tej teorii głoszą
zasadę, że to, co w życiu występuje najczęściej, co zatem zdobyło
sobie prawo obywatelstwa, jest zjawiskiem normalnym i za talde
powinno b yć uznane. Właśnie fakt masowości rozwodów w święcie
współczesnym ma dowodzić „norm alności” tego zjawiska. Mówili
0 tym — zresztą krytycznie — na X I X Międzynarodowym Semi
narium C FR , poświęconym sprawie rozwodów i powtórnych mał
żeństw (Louvain, 1981 r.), socjologowie szwajcarscy Jean Kellerhals
1 Pierre-Yves Troutot2.
A b y zagadnienie to bliżej wyjaśnić, przytoczę wypowiedź pol
skiego socjologa Pawła Rybickiego. Roztrząsając sens wyrazu „oby
czaj” , uczony nasz stwierdza, że należy przezeń rozumieć „sposoby
1 R.O. Blood, M.C. Blood, Amicable Divorce: A New Life Style, „Alternate®
Lifestyles” 1979, nr 4.
2 J. Kellerhals, P .-Y. Troutot, Divorces et modèles matrimoniaux. Quelques figur^
pour une analyse des règles de l'échange, „R evu e Française de Sociologie” 1982, n*
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Bjgtępowania faktycznie stosowane w danej społeczności” i — co
Więcej — ;,że te właśnie sposoby poczytywane są za dobre i właści
we i że towarzyszy im sankcja społeczna” 3. Zdawałoby się, że ta inŁjpretacja „obyczaju” może być odniesiona i do obyczaju rozwodów.
Tak jednak nie jest. Każda wykładnia ma swoje granice wyzna
czone przez logikę rzeczy. Ta właśnie logika dyktuje, że przytoŁona interpretacja „obyczaju” żadną miarą nie może być zastosowana
¿o zjawisk, które mają charakter patologii społecznej. Nie trzeba
przekonywać, że taki charakter ma rozszerzająca się obecnie po świecie
epidemia rozwodów. Karygodnym nadużyciem jest więc podnoszenie
masowych rozwodów do godności zjawiska normalnego — „dobrego
i właściwego” . Zło społeczne nie przestaje być złem przez to, że się
rozpleniło. Wręcz przeciwnie — staje się wówczas klęską społeczną.
Jest nią właśnie plaga masowych rozwodów.
*

W toku wcześniejszych rozważań dałem wyraz przekonaniu, że
zgodność poglądów nie zawsze jest cnotą: jeśli chodzi o naukę, to
ożywia ją zderzenie różnych spojrzeń na roztrząsaną sprawę. W zgodzie
z tą zasadą nie pochwalam autorów, którzy „dla świętego spokoju”
podporządkowują się tezom głoszonym przez tzw. autorytety. Mam
przy tym na myśli wymianę zdań w gronie osób kompetentnych,
nie wchodzi bowiem w rachubę polemika z osobami niedouczonymi
(posiadany stopień naukowy jest w tym przypadku bez większego
znaczenia).

jv Z panującą u nas, a ustanowioną przez autorytety, opinią nie
zgadzam się, gdy chodzi o ocenę obecnej sytuacji w dziedzinie stosun
ków rodzimiych: jestem zdania, że nieład, jaki się wkradł do tych
stosunków, kryje w sobie, ze względu na masowość zjawiska, charakter
kryzysu rodziny. Jakże uznać, że nie ma kryzysu rodziny, skoro
Ustawicznie zwiększa się liczba rozwodów, skoro coraz więcej osób
Oskarża się na złamane życie spowodowane rozpadem małżeństwa,
skoro mnożą się zastępy osób, które po złych doświadczeniach wy
niesionych z rozbitego małżeństwa postanawiają raz na zawsze
Wyrzec się ponownego ożenku czy zamążpójścia, skoro mnożą się
3 P. Rybicki, Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa
l97&, s. 304.
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zastępy „sierot z rozwodu” , zagrożone stoczeniem się na m
\
bezdroża. Być może, iż opinia papieża Jana Pawła II skłoni n' •
nego autora do zrewidowania swej optymistycznej, a nie odpowi^j
jącej faktom, oceny istniejącego stanu rzeczy.
Oczywiście, kryzys nie oznacza, że dotknięta nim instytllcjest skazana na wygaśnięcie. Kryje w sobie jednak taką groźbę i tyj^ B
samym zmusza do zwiększenia wysiłków na rzecz wzmocnienia ro I
dżiny, by nie dopuścić do najgorszego. Taki też cel przyświeca mo'
opozycji przeciwko radosnej tezie o nieistnieniu kryzysu rodzin
*

We współczesnym, coraz bardziej niestabilnym świecie psują
stosunki nie tylko między małżonkami — pogorszeniu ulegają również
stosunki międzypokoleniowe, i to zarówno w rodzinie, jak i w szer- ’1
szym kontekście społecznym. Z licznych obserwacji wynika, że dzieci
są skłócone z rodzicami, ci zaś — ze swymi, starymi już rodzicami
a w ogóle — młodzi ze starymi.
Obserwator stosunków społecznych, na którym można polegać
— mówię o Janie Szczepańskim — pisze: „W społeczeństwach współ
czesnych coraz większej wagi nabierają konflikty między rodzicami
i dziećmi...” . Konflikty te „są znacznie trudniejsze do rozwiązania
niż między małżonkami”4.
Słuszność tej obserwacji znajduje potwierdzenie w meldunkach
z różnych stron świata. Przytoczę niektóre.
Liczni badacze amerykańscy podnoszą, że w USA stosunki
międzypokoleniowe po drugiej wojnie światowej wyraźnie się po
gorszyły: wzrasta częstość konfliktów między młodszymi i starszymi j
generacjami, zaostrza się charakter tych konfliktów. Amerykański »
gerontolog Robert N. Butler nadał temu zjawisku nazwę „ageism”,
co ma oznaczać fanatyczną niezgodę pokoleń5. Socjolog A . W. Green
wskazuje, że coraz częstsze są fakty niepoczuwania się młodych ludzi
do jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do swych starych
rodziców — miejsce dla nich jest w przytułku dla starców6.
4 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, wyd. 3, Warszawa 1972, s. 32

i nast.
5 R.N. Butler, Ageism, Another Form of Bigotry, „G erontology”
6 A.W . Green, Sociology, Nowy Jork 1956.
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1969, nr

f Podobne sygnały dochodzą z różnych krajów europejskich.
| Angielka Irene Gore stwierdza, że „brak łączności między ludźmi
jeSt czymś charakterystycznym dla naszych czasów. Ze względu na
niedostateczne kontakty zanikają często stosunki rodzinne [...]
Itarsi ludzie narzekają, i to całkiem słusznie, że synowie, córki lub
jęrewni nie rozumieją ich, zaniedbują...” 7.
* Austriaccy uczeni, profesorowie Uniwersytetu Wiedeńskiego,
j-j Hoff i E. Ringel oceniają nasilające się zjawisko konfliktu po
koleń jako przejaw nader szkodliwej patologii społecznej. Uprzedzają
też, że zjawisko to, pozostawione bez odporu, może przynieść wiele
szkód8.

I Na Węgrzech — jak stwierdza F. Seregi — w absolutnej więk
rodzin wiejskich dzieci wykazują brak szacunku dla dorosłych,
nie uznają ich autorytetu9.
[• Miłośnicy kamuflażu — gdzież ich nie ma? — zapewniają, że
Polska jest od tego problemu wolna. Głosy poważnych badaczy
temu przeczą.
Psycholog krakowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Maria Susułowska, przeprowadzając rozmowy z mieszkańcami domu
starców na temat samooceny ich „bilansu życia” , spotkała się z licz
nymi faktami rozgoryczenia u ludzi, oddanych przez swe własne
dzieci do przytułku. Udziałem tych ludzi jest kompleks zmarnowanego
szości

życia10.

I Pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersy
tetu Gdańskiego Brunon Synak ustalił trudną sytuację starych ro
dziców, którzy na ostatnie lata swego życia przenieśli się ze wsi do
swoich, mieszkających w mieście, dzieci. Jak stwierdza autor, „zre
konstruowana aktem migracji miejska rodzina trzypokoleniowa
zawiera wiele elementów konfliktowych” . Według B. Synaka, naj
częstszym źródłem konfliktów rodzinnych, notabene wzmagających
się w przypadku podobnych „relokacji” , są sprawy związane z dzie
j 7 I. Gore, Wiek a aktywność życiowa, Warszawa 1980, s. 115— 116.
8 H. Hoff, E. Ringel, Der alte Mensch im Konflikt mit der modernen Umgebung,
H n an gle” 1969, nr 8 .
¡'■'
F. Seregi, Otnoszenija mieżdu pokolenijami w sielskoj siemje (Opyt issledowanija
W NR) , w : Wzaimootnoszenija pokolenij w siemje, Moskwa 1977, s. 166.
t; 10 M. Susułowska, Bilanse życia, „Problem y Rodziny” 1979, nr 6 .
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leniem wspólnej powierzchni mieszkalnej oraz kwestie finan
Odnotujmy, że podobny wynik dały analogiczne badania prz > e '•
dzone na terenie Białegostoku przez zespół geriatrów pod kierunk^'
Wojciecha Pędicha: i tu okazało się, że ludzie starzy, pochod ^
ze wsi, z trudem adaptują się do warunków życia w dużym m ie ś^
pozostają w konflikcie ze swymi współmieszkającymi dziećmi i • C’
w złych warunkach.
O niedostatku, jaki jest udziałem samotnych ludzi starych
wsi, pisała na łamach „Więzi” Irena Wóycicka12.
Poprzestańmy na tych kilku informacjach: wystarczą one d
zrozumienia, że problem konfliktów intergeneracyjnych występu-e
i u nas, jakkolwiek z pewnością nie przybrał on w Polsce takiego
wymiaru, jak w świecie zachodnim.
Na powyższe rozważania nie byłoby miejsca w tej pracy, g d y b y
nie ich potencjalny, a chyba też i realny, związek z rozwodami.
Wyjaśnię to pokrótce. W świecie współczesnym, w świecie nie naj
lepszych, a wielokrotnie złych stosunków rodzinnych, dziecko prze
chodzi niedobrą szkołę. W odniesieniu do tych przypadków socjo
logowie mówią o „zubożeniu procesów socjalizacji niłodego pokole
nia” 13. Wyciągam z tego faktu logiczny wniosek: w rodzinach skorum
powanych złym pożyciem małżonków i nie innym charakterem ich
postawy wobec swych własnych starych rodziców, słowem w złej
szkole życia, dzieci już od najmłodszych lat uczą się braku szacunku
dla osób bliskich i braku o nie troski. Z takich dzieci wyrastają póź
niejsi małżonkowie, skorzy do łatwego porzucenia współmałżonka
i dzieci, nieczuli na cudze dramaty.
*

Badaczom problemu rozwodów przyświeca ważny naukowo i społecz
nie cel, jakim jest rozpoznanie czynników odpowiedzialnych za rozpad
małżeństwa. Realizacji tego zadania powinny służyć badania zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne. Jednym z zadań natury teoretyczne]
jest wypracowanie typologii rozwodów — z zadowoleniem odnoto1 1 B. Synak, Sytuacja starych rodziców (migrantów wiejskich) mieszkający^
u swoich dzieci w mieście, „Problem y Rodziny” 1982, nr 2.
12 I. W óycicka, Niedostatek, „W ięź” 1981, nr 4.
13 A. Dodziuk-Lityńska, D. Markowska, Współczesna rodzina w Polsce, W »r8! '
wa 1975.
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_ję żc podjęli nad tym prace koledzy z Uniwersytetu Śląskiego
Katowicach14. Bardzo potrzebne są badania praktyczne w formie
|Ljet obejmujących osoby mające proces rozwodowy już poza sobą.
¡ioli10 oczekiwać, że w toku rozmów z zainteresowanymi ujawnią się
K y , które na rozprawie publicznej w sądzie nie znalazły wyrazu,
ttóre leżały u podłoża narastającego rozkładu pożycia. Takie,
-grzej zakrojone i starannie przygotowane badania socjologiczne
■nieodzowne do rozpoznania pełnej gamy czynników, które prowadzą
«»rozkładu pożycia. Oficjalna statystyka przyczyn rozwodów, uzu
pełniona takimi badaniami, nabierze rumieńców życia. Jest to nie
wiernie ważne dla wypracowania właściwego programu walki z na
silającą się u nas nietrwałością małżeństw.

Daleki jestem od niedoceniania wielorakich czynników (ekonomicz
nych i pozaekonomicznych), oddziałujących na częstość rozwodów.
Niemniej jednak na plan pierwszy wysuwam czynnik moralny. To
on, moim zdaniem, w decydującym stopniu zaważył na najnowszym
lawinowym wzroście częstości rozpadu małżeństw.

Pozytywnie w związku z tym oceniam krok demografów czecho
słowackich. W ramach działającej w stolicy kraju Statni Populaćni
Komise (odpowiednik naszej Rządowej Komisji Ludnościowej) zosta
ła stworzona stała grupa robocza, zajmująca się specjalnie zagad
nieniami natury moralnej oraz ideowo-wychowawczej w kontekście
problemów demograficznych, a zwłaszcza rodzinnych. Sądzę, iż jest
to przykład ze wszech miar godny naśladowania.

»0, nieszczęsna ciemnoto jasnowidzów!” — wołał twórca Eneidy,
Poeta rzymski Wergiliusz (70— 19 p.n.e.). To samo można dziś p o
wiedzieć pod adresem futurologów, którzy podejm ują się bezna
dziejnie trudnego zadania polegającego na zerwaniu zasłony, za którą
obryta jest przyszłość. Niewiele lepsza jest sytuacja autorów prognoz
demograficznych: jakże często się zdarza, że nie potrafią oni prze
widzieć już nie tylko odległego, lecz i najbliższego biegu wypadków.
14 W . ICubik, Rozwody i dezorganizacja rodziny (Próba typologii czynników),
”Studia Socjologiczne” 1984, nr 2.
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Dokonana analiza przekonała nas, że szczególnie niewdzięczn
zadaniem jest prognozowanie ewolucji rozw odów: tej lawiny rozw H
dów, jakiej widownią stała się ostatnio Europa, nikt nie przewidyWaj'
Minęło już 70 lat od chwili, gdy węgierski statystyk Mirko
K osić w artykule zamieszczonym na łamach czasopisma ,,Allgemeine
Statistisches A rchiv” (1914 r.) określił szerzenie się rozwodów ja^0
„zakażenie psychiczne” (dosłownie: „seelische Ansteckung” ). £ p0
dobnyin spojrzeniem na wzrost nasilenia częstości rozpadu niał
żeństw można się spotkać u niektórych autorów francuskich, którzy
mówią o „contagion psychique” , co dokładnie odpowiada pojęciu
lansowanemu przez Kosicia. Nie jestem daleki od przyjęcia, że w te
orii „zakażenia psychicznego” tkwi jakieś ziarnko prawdy: przemawia
za tym zarówno fakt rozprzestrzeniania się „zarazy” na coraz to -”1
dalsze kraje, jak i brak pełnego wytłumaczenia powodów eksplozyj
nego wzrostu częstości rozwodów — przy wyeliminowaniu domnie
manego wpływu „zakażenia” . Wyciągnąłem stąd hipotetyczny wnio
sek, że byłaby może pożyteczna myśl oparcia przewidywań co do
ewolucji rozwodów na uwzględnieniu dodatkowego wpływu czynnika
epidemiologicznego. Pozwoliłoby to oczekiwać obniżenia częstości
rozwodów wraz z wygaśnięciem tej swoistej epidemii.
*
W ypada wreszcie podkreślić rolę, jaką ma do odegrania nauka w reali- j
zacji zadań polityki rodzinnej, z umocnieniem rodziny na czele. .
W słowie występnym zacytowałem opinię amerykańskiego uczonego
0 wzrastającym znaczeniu nauki i techniki jako czynnika organizacji
1 kontroli życia społecznego. Już dziś ważna, rola tego czynnika ]
będzie zyskiwać na znaczeniu w miarę dalszych postępów rewolucji
naukowo-technicznej. Można nie wątpić, że nadchodzące nowe stulecie
będzie pod tym względem bogatsze od naszego, kończącego swój
żyw ot wieku. Jest też jasne, że kreatywne działanie nauki będzie
tym bardziej efektywne, im lepiej będą prześwietlone wymagające
uporządkowania stosunki społeczne. Z tą myślą pisałem niniejszą
pracę i myśl ta — o czym nie wątpię — będzie przyświecać moi©
następcom.
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