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Dziesi¹tki tysiêcy rocznie przeprowadzanych rozwodów1 powoduj¹, ¿e
z roku na rok wzrasta liczba osób prze¿ywaj¹cych traumê tego dowiadczenia
i dwigaj¹cych jego nastêpstwa. Powszechnoæ tego zjawiska przyczynia siê
do jego tolerancji, a nawet jawnej aprobaty. Zauwa¿ono, ¿e rozwodnicy stanowi¹ spor¹ grupê, na której poprzez rozmaite us³ugi mo¿na zarobiæ. Sprzedawane s¹ wzory pozwów rozwodowych i rozmaite poradniki rozwodowe2. Powstaj¹ agencje rozwodowe s³u¿¹ce klientom w kompleksowym zaplanowaniu
rozwodu, a tak¿e wydarzeñ nastêpuj¹cych po nim, takich jak: divorce party,
wyjazdy na wypoczynek do ciep³ych krajów3. Od 2008 r. odbywaj¹ siê targi
rozwodowe pomagaj¹ce w przeprowadzeniu rozwodu, proponuj¹ce odreagowuj¹c¹ zabawê, np. w rzucanie lotkami w zdjêcie wspó³ma³¿onka, umo¿liwiaj¹ce wybór sukni na rozprawê s¹dow¹, przekonuj¹ce, ¿e pora¿ka zamieni siê
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Urszula Dudziak, Katedra Psychofizjologii Ma³¿eñstwa i Rodziny,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, al. Rac³awickie 14, 20-039 Lublin, ududz@kul.lublin.pl.
1 Statystyki rozwodów w Polsce, w: http://www.prawnik-online.eu/porady/rodzinne/statystyka_rozwodow_w_polsce_statystyki_rozwodowe.html (21 IX 2011).
2 http://www.prawnik-online.eu/pozew-rozwodowy/index.html (21 IX 2011).
3 http://agencjarozwodowa.pl/static/show/id=35 (21 IX 2011).
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w sukces4. Rola mediatora postrzegana jest nie jako obroñcy wêz³a ma³¿eñskiego wspomagaj¹cego w porozumieniu i pojednaniu ma³¿onków, ale jako
kogo, kto ma u³atwiæ prze¿ycie rozwodu, by ten odby³ siê sprawnie i bezbolenie, z satysfakcjonuj¹cym podzia³em maj¹tku oraz zgodnymi z oczekiwaniami
decyzjami dotycz¹cymi opieki nad dzieæmi. Wysoka akceptacja rozwodów ma
miejsce tak¿e w Polsce, w której ponad 34 milionów, czyli oko³o 90% ludnoci
deklaruje sw¹ przynale¿noæ do sprzeciwiaj¹cego siê rozwodom Kocio³a
rzymskokatolickiego. Uznawanie rozwodów wystêpuje te¿ pomimo stawiania
rodziny w czo³ówce najcenniejszych wartoci Polaków5. Przyczyn¹ tego mo¿e
byæ lansowanie takiego stylu ¿ycia, liberalizacja zachowañ, brak starañ o w³asn¹ dojrza³oæ osobow¹, braki w wychowaniu, negatywny przyk³ad rodziców,
b³êdne wzorce czerpane z filmów i z ¿ycia idoli, wypaczona hierarchia wartoci,
dominanta opcji przyjemnociowej nad powinnociow¹, brak odpowiedzialnoci, niewiedza religijna, walka z Kocio³em, zewiecczenie. Konsekwencje
usankcjonowanych rozwodami rozpadów ma³¿eñstw i rodzin maj¹ empiryczne
potwierdzenie zarówno w badaniach prowadzonych przez licznych naukowców6, jak i w poradnianym dowiadczeniu terapeutów i doradców rodzinnych7. Prezentacja nastêpstw rozwodu mo¿e byæ pewnego rodzaju uwra¿liwieniem sumieñ, przestrog¹ i ostrze¿eniem przed krzywdzeniem potomstwa
nieodpowiedzialnymi decyzjami rozwodz¹cych siê ma³¿onków-rodziców. Paradoksem jest dzia³anie osób, które zamiast rozwi¹zaæ dowiadczany problemem, próbuj¹ rozwi¹zaæ nierozerwalne ma³¿eñstwo. Odniesienie zastanej rzeczywistoci do wymagañ stawianych przez Bo¿e prawo obliguje do podjêcia
konkretnych dzia³añ profilaktyczno-naprawczych. Ich pierwszym etapem jest
uwiadomienie rozmiarów zjawiska, jego przejawów i uwarunkowañ.
4
5

http://www.video.banzaj.pl/film/5314/targi-rozwodowe-we-wroclawiu-i-gdansku (21 IX 2011).
K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartoci. Cz. I. Ja i inni, Kraków 2004, s. 23. Zob. te¿:
K. Ostrowska, Wokó³ rozwoju osobowoci i systemu wartoci, Warszawa 1998; K. Ostrowska, Nie
wszystko o wychowaniu, Warszawa 2000, zw³aszcza s. 135136; H. wida-Ziemba, M³odzie¿ koñca
tysi¹clecia. Obraz wiata i bycia w wiecie, Warszawa 2000; K. Ostrowska, Zdrowie. Wychowanie.
Osobowoæ, Warszawa 1998; B. Rogulska, Rodzina polska  wzory i wartoci, Warszawa 2000.
6 Badaczami skutków rozwodów i autorami konkretnych prac temu powiêconych s¹: H. Cudak,
Funkcjonowanie dzieci z ma³¿eñstw rozwiedzionych, Toruñ 2005; B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, Bydgoszcz 1992; J. Wallerstein, Children of divorce: The psychological tasks of the child,
Annual Progress in Child Psychiatry & Child Development 1984 s. 263280; R.E. Dobash, R.P. Dobash,
Coping with Disorders in the Family, Surrey 1987.
7 Terapeutami lub doradcami osób obci¹¿onych dowiadczeniem rozwodu, a jednoczenie autorami poradników powsta³ych na kanwie swojej pracy s¹ np.: J. Conway, Doros³e dzieci rozwiedzionych
rodziców. Jak uwolniæ siê od bolesnej przesz³oci, t³um. W. Maj, Warszawa 1995; J.S. Wallerstein,
S. Blakeslee, Rozwód, a co z dzieæmi? Jak uchroniæ w³asne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu?, t³um. C.E. Urbañski, Poznañ 2005; W. Jaede, Jak uchroniæ dziecko przed skutkami rozwodu rodziców, Poradnik dla rodziców, t³um. A. Kleszcz, Kraków 2007; A.D. Hart, Rozwód. Jak ratowaæ dzieci,
t³um. M. Ciszewska, Poznañ 2006.
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Rozwód – pojęcie i statystyki
Zdania osób wypowiadaj¹cych siê na temat rozwodów s¹ podzielone.
W 1969 r. Adam Podgórecki wymienia³ rozwód w kategoriach patologii spo³ecznych8. Dziesiêæ lat póniej Maria Jarosz sprzeciwia³a siê temu, twierdz¹c,
¿e zjawisko rozwodu nie powinno byæ tak okrelone, bo jest tylko prawnym
usankcjonowaniem ju¿ dokonanego rozpadu rodziny9. Podobnie twierdzi
Zdzis³aw Krzemiñski, podkrelaj¹c, ¿e orzeczenie prawne dotyczy procesu
rozbicia rodziny, który zosta³ zapocz¹tkowany wczeniej10. Henryk Cudak
uznaje, ¿e rozwód z pewnoci¹ nie jest zjawiskiem o charakterze patologicznym, ale czêsto bywa du¿¹ pora¿k¹ ma³¿onków oraz dramatem ich dzieci11. Autorka badañ osobowoci dzieci dowiadczaj¹cych rozwodu rodziców Barbara Kaja przyjmuje, ¿e rozwód to akt prawny legalizuj¹cy rozbicie
rodziny, jednoznaczny wskanik rozbicia rodziny poprzedzony zwykle procesem jej dezintegracji zwi¹zanym z nasileniem siê konfliktów, czemu towarzysz¹ kumuluj¹ce siê przykre i silne prze¿ycia12. Encyklopedyczna definicja
przedstawia rozwód jako rozwi¹zanie wa¿nego zwi¹zku ma³¿eñskiego przez
s¹d na ¿¹danie jednego z ma³¿onków lub obojga; wed³ug prawa polskiego
przes³ank¹ rozwodu jest trwa³y i zupe³ny rozk³ad ma³¿eñstwa13. W Katechizmie Kocio³a Katolickiego, kiedy mowa jest o rozwodzie, zwraca siê uwagê
na to, ¿e katolicy w wielu krajach na podstawie prawa cywilnego decyduj¹
siê na rozwód i zawieraj¹ cywilnie nowy zwi¹zek14. W zwi¹zku z tym
Katechizm przypomina, ¿e Koció³ nie mo¿e uznaæ nowego zwi¹zku za
wa¿ny, jeli wa¿ne by³o pierwsze ma³¿eñstwo15. Skoro cz³owiek nie mo¿e
roz³¹czyæ tego, co zosta³o z³¹czone przez Boga16, to ¿adne orzeczenie instancji ludzkiej nie jest w stanie uniewa¿niæ sakramentalnego przymierza ma³¿onków. W sytuacjach, gdy wspólne ¿ycie ma³¿onków staje siê praktycznie
niemo¿liwe, Koció³ dopuszcza fizyczn¹ separacjê17. Mo¿e ona byæ czasowa
i stanowiæ now¹ szansê naprawy tego, co w ma³¿eñstwie uleg³o psychicznej
degradacji. Mo¿liwe jest te¿ orzeczenie niewa¿noci ma³¿eñstwa sakramental-

s. 736.

8
9
10
11
12
13

A. Podgórecki, Patologia ¿ycia spo³ecznego, Warszawa 1969.
M. Jarosz, Problemy dezorganizacji rodziny. Determinanty i spo³eczne skutki, Warszawa 1979.
Z. Krzemiñski, Rozwód, Kraków 2001.
H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z ma³¿eñstw rozwiedzionych, Toruñ 2005, s. 15.
B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, Bydgoszcz 1992, s. 7.
Rozwód, w: B. Petrozolin-Skowroñska (red.), Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1994,

14
15
16
17

KKK 1650.
Ibidem.
Por. Mt 19, 6.
KKK 1649.
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nego, je¿eli przed s¹dem kocielnym, po przeprowadzeniu procesu udowodni
siê jego niewa¿ne zawarcie18.
W dyskusji nad tym, czy rozwody s¹, czy nie s¹ patologi¹ spo³eczn¹,
warto zwróciæ uwagê tak¿e na szersz¹ argumentacjê ni¿ uznanie dokonanego
ju¿ rozpadu rodziny. Z³o rozwodów ujawnia siê w stwarzaniu b³êdnego przypuszczenia, ¿e cz³owiek ma moc sprawcz¹ rozwi¹zywania ma³¿eñstwa, ¿e jest
spo³eczna zgoda na rozwody, ¿e s¹downie potwierdzony rozpad rodziny jest
nieodwo³alny, ¿e ju¿ nie trzeba podejmowaæ starañ naprawczych i ¿e po zniszczeniu jednego ma³¿eñstwa zostaje otwarta droga, by zawieraæ nowe. Rozwody zamiast mobilizowaæ ma³¿onków  zazwyczaj tak¿e rodziców  do wiêkszej odpowiedzialnoci i troski o relacje rodzinne przekonuj¹, ¿e zawarte
kiedy ma³¿eñstwo ju¿ nie istnieje. Rozwody s¹ niewychowawcze, a nawet
stanowi¹ powód zgorszenia, tworz¹c przekonanie, ¿e z³o¿ony lub mo¿na odwo³aæ i nie czuæ siê zobowi¹zanym do jego realizacji. Próba eliminacji zawartego zwi¹zku nie jest te¿ równoznaczna z eliminacj¹ (znikniêciem) jego owoców, czyli dzieci, które ¿yj¹, faktycznie istniej¹ i w niezrozumia³y dla siebie
sposób dowiadczaj¹ rozpadu domu, do którego zosta³y zaproszone.
W opartej na nauczaniu Jana Paw³a II Encyklopedii nauczania moralnego
zdefiniowano istniej¹ce w wiecie zjawisko rozwodów, ale równie¿ przedstawiono katolickie stanowisko wobec tego. Rozwód  rozwi¹zanie za ¿ycia
obojga ma³¿onków wa¿nie zawartego ma³¿eñstwa; wspó³czenie jest dopuszczalny w prawodawstwie wszystkich niemal pañstw, przy czym niektóre ustawodawstwa traktuj¹ go jako sankcjê za zawinione naruszenie obowi¹zków
ma³¿eñskich, inne  jako rodek likwidacji ma³¿eñstwa niemog¹cego spe³niæ
swej funkcji, jeszcze inne pozostawiaj¹ ma³¿onkom swobodê decyzji rozwi¹zania ich zwi¹zku19. W Kodeksie Prawa Kanonicznego mówi siê, ¿e zawarcie
ma³¿eñstwa dochodzi do skutku poprzez wzajemnie wyra¿on¹ zgodê na nieodwo³alne, wieczyste przymierze mê¿czyzny i kobiety20. Wykluczona jest
wiêc mo¿liwoæ rozwodu. Stwierdza to jednoznacznie kanon 1141: ma³¿eñstwo
zawarte i dope³nione nie mo¿e byæ rozwi¹zane ¿adn¹ ludzk¹ w³adz¹ i z ¿adnej
przyczyny, oprócz mierci21. W odniesieniu do rzeczywistoci norma ta wydaje
siê byæ albo ma³o znana, albo w znacznym stopniu bagatelizowana. Do takiego
wniosku upowa¿nia fakt, ¿e liczba rozwodów tak¿e wród ludzi ochrzczonych
wzrasta (rys. 1).
18 J. Grêlikowski, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni wieccy wobec ma³¿eñstw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa, Czêstochowa 2005.
19 P. Góralczyk, Rozwód, w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia nauczania
moralnego, Radom 2005, s. 470471.
20 KPK 1057.
21 KPK 1141.
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Rys. 1. Liczba rozwodów w Polsce w latach 20032009 na podstawie danych GUS
ród³o: Statystyki rozwodów w Polsce, http://www.prawnik online.eu/porady/rodzinne/statystyka_rozwodow_w_polsce_statystyki_rozwodowe.html (21 IX 2011)

Na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e liczba rozwodów z 49 000 w roku 2003, po 7 latach powiêkszy³a siê o 23 000.
Zarówno w 2009, jak i w 2010 r. siêga³a ona 72 00022. Za wspó³czynnik
rozwodów przyjmuje siê ich liczbê na 10 tysiêcy mieszkañców. Bardzo niski
wspó³czynnik stanowi 5 rozwodów na 10 tysiêcy osób, niski 510, redni
1015, wysoki 1520 i bardzo wysoki powy¿ej 20. Z danych wynika, ¿e
w 2000 r. wskanik rozwodów mo¿na by³o uznaæ za redni (11,1), obecnie za
siêga on powy¿ej 18 rozwodów na 10 tysiêcy mieszkañców. Jest wiêc wysoki
i zbli¿a siê do bardzo wysokiego23. Liczba rozwodów wród osób mieszkaj¹cych w miastach jest prawie trzykrotnie wy¿sza ni¿ wród mieszkañców wsi.
Kobiety czêciej ni¿ mê¿czyni wnosz¹ sprawy o rozwód, a¿ 3/4 rozwodów
dokonuje siê z ich powództwa. W 70% rozwody dokonywane s¹ bez orzekania
o winie. W przypadku jej orzekania czêciej osob¹ winn¹ okazuje siê byæ
mê¿czyzna (20%) ni¿ kobieta (3%). Najwygodniejsz¹ z podawanych przyczyn
rozwodów wydaje siê byæ niezgodnoæ charakterów. Wed³ug badañ GUS
w 2009 r. pojawi³a siê ona przy co trzecim orzekanym rozwodzie. Przeprowadzone przez portal prawnik-online badania internautów równie¿ wykaza³y, ¿e
ta przyczyna rozwodów jest podawana najczêciej. Kolejne to nadmiernie spo¿ywany alkohol i zdrada. Decyzje o rozwodzie bywaj¹ te¿ podejmowane ze
wzglêdu na problemy finansowe i konflikty o pieni¹dze lub naganny stosunek
do cz³onków rodziny, którego przejawem jest przemoc. Jeden procent respondentów podaje, ¿e przyczyn¹ rozwodów jest tak¿e ró¿nica wieku ma³¿onków.
W zwi¹zku z czêstymi wyjazdami zarobkowymi za granicê warto zwróciæ
uwagê na to, ¿e podawanym powodem decyzji o rozwodzie bywa równie¿
d³u¿sza nieobecnoæ.
22
23

http://www.zdradzeni.info/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=829 (15 IX 2011).
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2009, Warszawa 2009, s. 234.
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Rys. 2. Przyczyny rozwodów [rok 2010] na podstawie badania w grupie 3400 internautów
ród³o: http://www.prawnik-online.eu/porady/rodzinne/przyczyny_rozwodow_statystyka.html (21 IX 2011)

Zastanawiaæ mo¿e, dlaczego maj¹c zdiagnozowany powód zak³ócaj¹cy
relacje ma³¿eñskie, nie usi³uje siê wyeliminowaæ tego w³anie powodu, tylko
przyjmuje siê go, jako usprawiedliwienie decyzji przekrelaj¹cej ma³¿eñstwo.
Stwierdzenie choroby sk³ania zwykle do jej wyleczenia lub przynajmniej do
podjêcia dzia³añ, maj¹cych na celu z³agodzenie dokuczliwych objawów, a nie
do ataku na ¿ycie pacjenta. Bez wzglêdu jednak na argumenty za rozwodem,
jego przeprowadzenie wywo³uje zawsze okrelone skutki. Ich odczuwalnoæ
bêdzie szczególnie dotkliwa dla osób do niedawna uznawanych za najbli¿sze,
zw³aszcza zrodzonych z jednoci ma³¿eñskiej dzieci.

Sytuacja rozwodowa – przejawy i odniesienia
Rozwód to wyj¹tkowo silny stres i jedna z powa¿niejszych, traumatycznych sytuacji w ¿yciu cz³owieka24. Pora¿ka ma³¿eñstwa rodzi u osoby opuszczonej zwiêkszone poczucie samotnoci. Mo¿e wyst¹piæ pogorszenie jej stanu
zdrowia, zmniejszenie wydajnoci w pracy, ucieczka w uzale¿nienia25. Rozwód to pogrzeb, który nigdy siê nie koñczy [...] czyni wrogów z ludzi, którzy
przysiêgali sobie mi³oæ a¿ do mierci26. Dla dzieci rozwód rodziców zwi¹zany jest z rozdwiêkiem uczuciowym, niesie poczucie braku rodzica, który odszed³, braku  utraconej na zawsze  jednoci rodziny i tak cennego wychowawczo rodzinnego bycia razem. Sytuacja ta powoduje zagro¿enie, lêk przed
utrat¹ mi³oci i, albo nadmiar uczuæ przelewanych na dziecko, albo zaniedby24
25
26

B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, s. 23.
Zob. W.J. Goode, Women in divorce, New York 1956.
A.D. Hart, Rozwód. Jak ratowaæ dzieci, t³um. M. Ciszewska, Poznañ 2006, s. 29.
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wanie go, zw³aszcza w przypadku zwi¹zania siê z nowym partnerem. Koncentracja na sprawach rozwodowych i próba nowego u³o¿enia ¿ycia po rozwodzie
zwi¹zana jest ze zmniejszeniem czasu powiêcanego dziecku. Nierzadko pojawiaj¹ siê problemy finansowe utrudniaj¹ce zaspokojenie podstawowych potrzeb, a dodatkowa praca, tak jak koncentracja na prze¿yciach zwi¹zanych
z rozwodem, zabiera kolejny czas. Nastêpstwem rozwodu bywaj¹ te¿ przetargi
o dziecko. To wszystko stwarza problemy opiekuñczo-wychowawcze27.
S¹ jednak osoby twierdz¹ce, ¿e rozstanie skonfliktowanych rodziców jest
mniej szkodliwe, ni¿ podtrzymywanie nieszczêliwego zwi¹zku28, to szansa
wyjcia z niekorzystnych relacji, uwolnienie siê od stresu i od cz³owieka powoduj¹cego traumatyczne prze¿ycia, to poprawa sytuacji finansowej, gdy
wczeniej wspó³ma³¿onek przepija³ wiêkszoæ wspólnych pieniêdzy. Niektórzy, pomijaj¹c wzglêdy religijne, uwa¿aj¹, ¿e korzystnym rozwi¹zaniem dla
ma³¿onków mo¿e byæ równie¿ mo¿liwoæ zawarcia nastêpnego zwi¹zku29. Doszukiwanie siê pozytywnych cech rozwodów jest doæ powszechne w spo³eczeñstwie. wiadczyæ o tym mo¿e wysoka aprobata rozwodów wyra¿ona
w badaniach ankietowych przez nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych i uczniów
liceów. Wród 603 ankietowanych nauczycieli ca³kowit¹ lub relatywn¹ akceptacjê rozwodów wyrazi³o 71,4% grupy30. Licealici jednej z lubelskich szkó³
dopuszczaj¹cy rozwody, w ka¿dej lub w szczególnej sytuacji, stanowili w roku
1992  75%, w 2000  88%, w 2003  83%, w 2007  89% badanej grupy31.
Prorozwodow¹ argumentacjê m³odzie¿y oddaj¹ nastêpuj¹ce wypowiedzi:
 Lepiej, ¿eby siê rozwiedli, ni¿ pozabijali.
 Je¿eli ma³¿onkowie le siê dobrali, to po co maj¹ siê mêczyæ?
 Powinny byæ rozwody, poniewa¿, gdy pope³nimy b³¹d musimy mieæ jak¹
drogê odwrotu.
27
28

B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, s. 23.
L. Wojciechowska, Oddzia³ywanie wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie
spo³eczne ich dzieci, w: L. Wo³oszynowa (red.), Materia³y do nauczania psychologii, seria II, t. 11,
Warszawa 1984, s. 268356. Warto jednak rozwa¿yæ, dlaczego uwzglêdnia siê w tej refleksji tylko dwie
mo¿liwoci, albo podtrzymywaæ nieszczêliwy zwi¹zek, albo go zlikwidowaæ, bez wskazania na
trzeci¹ mo¿liwoæ, jak¹ jest uleczenie tego co chore, naprawa relacji ma³¿eñskich, doskonalenie zwi¹zku, troska o mi³oæ.
29 D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni ojcowie, Warszawa 1986, s. 90, 99. Postawa aprobaty rozwodów dla ww. racji wskazuje na wybór tego, co wydaje siê
wygodne, na ucieczkê od trudnoci zamiast zmagania siê z nimi, na brak zaanga¿owania i s³u¿by
mi³oci, a tak¿e na niewiedzê lub obojêtnoæ wobec ró¿nic pomiêdzy rozwodem a separacj¹ i rozdzielnoci¹ maj¹tkow¹.
30 U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartoci nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2009, s. 545.
31 Ibidem, s. 152. W badaniach wziê³o udzia³ 401 uczniów.
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 Rozwody daj¹ drug¹ szansê.
 Ludzie powinni uzyskiwaæ rozwody, poniewa¿ nie mog¹ byæ do niczego zmuszeni.
 Jestem za rozwodem w przypadku zdrady. Nie znios³abym tego, by mój m¹¿
sypia³ z innymi kobietami lub mê¿czyznami.
 W przypadku znêcania siê fizycznego.
 Gdy trafi siê alkoholik.
 Je¿eli powodem rozwodu jest nieposiadanie dzieci to zgadzam siê na niego.
 Jeli ma³¿eñstwo zosta³o zawarte tylko pod wp³ywem chwilowego zauroczenia32.
W wypowiedziach brakuje uznania ma³¿eñstwa za priorytetow¹ wartoæ.
Nie widaæ traktowania go jako nierozerwalnego zwi¹zku, do którego nale¿y
dojrzeæ i solidnie siê przygotowaæ. Nie ma przekonania, ¿e o ma³¿eñstwo
nale¿y siê troszczyæ, rozwi¹zuj¹c pojawiaj¹ce siê problemy, a w przypadku
zaistnienia takiej koniecznoci  podejmuj¹c terapiê. Wydaje siê, ¿e mi³oæ
ma³¿eñska traktowana bywa przez niektórych respondentów, publicystów,
a nawet badaczy tak, jak los na loterii, który jednym siê trafia, a drugim nie,
bez zauwa¿ania potrzeby zaanga¿owania w³asnej aktywnoci w budowanie
i pielêgnowanie tej wiêzi. Byæ mo¿e powodem takiego nastawienia jest postawa ucieczki od problemów, by usun¹æ wszelk¹ niewygodê i trud towarzysz¹cy
próbom ich rozwi¹zywania. Zdaniem H. Cudaka wród przyczyn rozwodów
zdarza siê równie¿ d¹¿enie do tego, by stary zwi¹zek ma³¿eñski, który przesta³ byæ atrakcyjny, zast¹piæ nowym, ju¿ przez sam urok nowoci  bardziej
atrakcyjnym. Mamy tu do czynienia z jawnym nadu¿yciem prawa i norm spo³ecznych. Jednym z subiektywnych czynników prowadz¹cych do rozwodów
jest nieprawid³owo rozumiane prawo do wolnoci33. Skutkami takich decyzji
obarczone s¹ nie tylko jednostki, ale równie¿ ca³e spo³eczeñstwo. Dotyczy to
aspektów zdrowotnych, wychowawczych, moralnych, ale tak¿e finansowych
ze wzglêdu na zobowi¹zanie do wiadczeñ na rzecz kobiet samotnie wychowuj¹cych dzieci34. Badania ankietowe przeprowadzone na zlecenie Fundacji
Mamy i Taty w styczniu 2011 r. w ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 800
Polaków wykaza³y, ¿e spo³eczeñstwo nie jest w pe³ni wiadome skutków, jakie
niesie rozwód. Respondenci twierdzili, ¿e rozwód rodziców to trudny czas dla
dzieci i ¿e trzeba im pomóc przez niego przejæ. Uznawali jednak, ¿e »kulturalny rozwód« pomo¿e zniwelowaæ ten problem35.
32 U. Dudziak, Akceptacja niektórych norm moralnych. Badania empiryczne wród m³odzie¿y
licealnej, [mps pracy magisterskiej] Archiwum KUL, Lublin 2004, s. 104.
33 H. Cudak, Funkcjonowanie dzieci z ma³¿eñstw rozwiedzionych, s. 15.
34 B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, s. 9.
35 http://www.rozwodprzemyslto.pl/zalozenia-kampanii/ (7 X 2011).
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Zgodnie z dokonan¹ przez B. Kajê ocen¹, nawet, jeli wskutek rozwodu
nastêpuje uwolnienie siê od d³ugotrwa³ego stresora, to sytuacja, jak¹ on stwarza nie jest optymalna36. Prze¿ywane wówczas cierpienie dotyczy zarówno
doros³ych, jak i dzieci. Porzucony ma³¿onek przechodzi wszelkie etapy rozpaczy: bunt, pragnienie zemsty, apatia, poczucie bezsensu i bezcelowoci
¿ycia, utrata wiary w siebie, niesmak i pogarda, utrata wiary w mi³oæ, brak
zaufania do innych, zw³aszcza osób p³ci przeciwnej, poczucie osamotnienia,
strach. Jedna ze zdradzonych i porzuconych mê¿atek wyzna³a: »Czujê siê
tak, jakby co we mnie umar³o«. Takie uczucia s¹ powodem d³ugotrwa³ego
bólu psychicznego, który daje o sobie znaæ nawet po latach37. Rozwód niesie
poczucie niespe³nienia, niepewnoci, upokorzenia. Wi¹¿e siê z koniecznoci¹
zmiany decyzji, która mia³a obejmowaæ ca³e ¿ycie. Prowadzi do psychologicznie bardzo trudnego podzia³u wspólnego dorobku i przeorganizowania
wszystkiego.
Na sytuacjê rozwodow¹ sk³ada siê pogarszaj¹ca siê atmosfera rodzinna,
poczucie odrzucenia i braku mi³oci, osobista krzywda, obarczanie siê win¹,
dowiadczenie braku rodzica, który odszed³, nierealnoæ sprostania przez jednego rodzica podwójnej roli matki i ojca, poczucie zawodu bêd¹cego nastêpstwem niespe³nienia siê rodziców w ich ma³¿eñskiej i rodzicielskiej roli. Nastêpstwem rozwodu rodziców s¹ ró¿nego rodzaju deprywacje u dziecka. Jedn¹
z nich jest bezsilnoæ zwi¹zana z odejciem ojca lub matki, ale tak¿e brak
zaspokojenia potrzeby bezpieczeñstwa i uznania osobowej wartoci oraz obni¿enie standardu ¿ycia. Sytuacja rozwodu, wczeniejsze konflikty, poszukiwanie nowego partnera przez matkê lub ojca, zaniedbywanie dziecka ze wzglêdu
na skoncentrowanie siê na swoich sprawach to powody nerwowego przeci¹¿enia
u dzieci. Utrudniona bywa realizacja dotychczasowych celów. Dziecko mo¿e
prze¿ywaæ sytuacjê konfliktow¹ zwi¹zan¹ z dysonansem poznawczym i problemem decyzyjnym: kochaæ rodzica, który odszed³, czy nie kochaæ? Poczucie
zagro¿enia u dziecka rodzi utrata pe³nej rodziny i konkretnego rodzica. Opuszczone dziecko ma trudnoci z kszta³towaniem w³asnego ja, obrazem wiata
widzianego przez pryzmat rodziców, formowaniem przysz³ych zwi¹zków,
dostrzeganiem sensu ¿ycia. Sytuacja rozwodowa przekracza mo¿liwoci adaptacyjne dziecka. Dowiadczane zmiany dezorganizuj¹ jego zachowanie. Ju¿
pierwsze przedrozwodowe sprzeczki, k³ótnie, awantury ma³¿eñskie, ciche dni,
36
37

B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, s. 23.
U. Dudziak, W. Przygoda, W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny, Roczniki Teologiczne 53 (2006), z. 10, s. 81; zob. te¿ U. Dudziak, Wychowanie w klasie szkolnej.
Scenariusze godzin wychowawczych dla szkó³ ponadpodstawowych, Warszawa 2002, s. 101.
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wyrz¹dzane sobie nawzajem przykroci sprawiaj¹, ¿e obecne przy tym dziecko
czuje siê jak widz strasznego filmu. Mo¿e mieæ przy tym nadziejê, ¿e z³o,
którego dowiadcza nied³ugo siê skoñczy. Ono jednak trwa bez koñca i nie
prowadzi do szczêliwego zakoñczenia, jakim by³oby odnowienie jednoci,
mi³oci i poczucia bezpieczeñstwa. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e ta sytuacja niekorzystnie wp³ynie na zmiany osobowoci dziecka. Odejcie rodzica potêguje
smutek, przygnêbienie, poczucie osamotnienia, rodzi z³oæ, bunt, agresjê, trudnoci w nauce, popadniêcie w na³ogi, czasem nawet powoduje podjêcie prób
samobójczych. Typowy dla dowiadczenia sytuacji rozwodu jest lêk, depresja,
izolacja od wiata, zamkniêcie siê w sobie. D³ugotrwa³y stan napiêcia emocjonalnego, analizowanie w³asnego postêpowania, obci¹¿enia posytuacyjne przenoszone w ka¿de nastêpne zdarzenie to kolejne problemy psychologiczne
zwi¹zane z prze¿ytym rozwodem rodziców. Powa¿nym problemem jest nierzadka indoktrynacja i manipulacja dzieckiem przez jednego lub oboje rodziców traktuj¹cych potomstwo jako narzêdzie do realizacji w³asnych celów, czêsto a¿ do odwetu na wspó³ma³¿onku. Zdarza siê, ¿e rodzic pozostaj¹cy
z dzieckiem czyni z siebie ofiarê i wiêtoæ, w któr¹ dziecko ma dogmatycznie wierzyæ. Ta autorytarna postawa stanowi znaczne ograniczenie dla rozwoju dziecka38.
Psychologiczne reakcje na dowiadczony rozwód uk³adaj¹ siê w piêæ faz:
wyparcie, gniew, próby po³¹czenia rodziców, depresja, akceptacja39. Charakterystyczna jest ci¹g³a oscylacja uczuæ miêdzy nadziej¹ a rozpacz¹. Osi¹gniêcie
stanu wzglêdnej równowagi wymaga poradzenia sobie z urazowym prze¿yciem wywo³anym rozk³adem ma³¿eñstwa rodziców. Ewentualna ucieczka którego z rozwodz¹cych siê ma³¿onków od prze¿ywanych problemów w uzale¿nienia (od alkoholu, leków b¹d narkotyków), tworzy dziecku kolejn¹ sytuacjê
trudn¹, do której nie sposób siê przystosowaæ. Prowadzona od lipca do grudnia
2011 r. ogólnokrajowa kampania Fundacji Mamy i Taty pod nazw¹ Rozwód?
Przemyl to! zwraca uwagê na to, ¿e rozwód rodziców uczy dziecko postawy:
Bo w ¿yciu tak ju¿ jest, ¿e nie ma nic na zawsze i na nikogo do koñca liczyæ
nie mo¿na... ¯ycie to nie bajka!40. Autorzy kampanii uwiadamiaj¹ spo³eczeñstwo, ¿e Dla dziecka rozwód jest lekcj¹ na ca³e ¿ycie. Uczy, ¿e ludziom
nie mo¿na ufaæ, ¿e od problemów trzeba uciekaæ zamiast je rozwi¹zywaæ,
38 B. Kaja, Rozwód w rodzinie a osobowoæ dziecka, s. 20; zob. T. Tomaszewski, Psychologia,
Warszawa 1997, s. 3235; K. Obuchowski, Psychologia d¹¿eñ ludzkich, Warszawa 1983; W. £ukaszewski, Szanse rozwoju osobowoci, Warszawa 1984, s. 447486; E.R. Cebo, Rozwód w rodzinie  gdy
jedno z rodziców odchodzi, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=411 (21 V 2009).
39 T.L. Hozman, D.I. Froiland, Families in divorce: A proposed model for counseling the children, Family Coordinator 25 (1976), s. 271276.
40 http://www.rozwodprzemyslto.pl/ (25.09.2011).
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¿e nie dotrzymuje siê danego s³owa, ¿e mi³oæ i wiernoæ nie s¹ mo¿liwe... Ale
nade wszystko, ¿e nie zas³u¿y³o, by mieæ szczêliw¹ i pe³n¹ rodzinê. Rozwodz¹cy siê rodzice nierzadko mówi¹ dziecku: »Obiecujê ci, ¿e nic siê nie zmieni«. W rzeczywistoci rozwód zmienia wszystko. Wygl¹d mieszkania, kontakty z rodzicami, plan dnia, sposób spêdzania wakacji Relacje z kolegami,
wyniki w szkole, stan zdrowia Przysz³oæ, mo¿liwoæ spe³nienia w pracy
zawodowej, szanse na szczêliwe ¿ycie rodzinne... Dzieci, których rodzice
rozwiedli siê, trac¹ tak wiele. Wielu rodziców decyduje siê na rozwód, by ich
dziecko nie musia³o patrzeæ, jak ¿yj¹ obok siebie bez mi³oci. Dla dobra dziecka postanawiaj¹ kulturalnie siê rozstaæ. Tak rozpoczyna siê cierpienie, którego
skutki bêd¹ towarzyszyæ dziecku przez d³ugie lata, a czêæ z nich do koñca
¿ycia41.

Zapobieganie rozwodom
Analiza tego jak jest ujawnia wysok¹ liczbê rozwodów i ich znaczn¹
aprobatê spo³eczn¹. Odniesienie tego do normy moralnej wskazuj¹cej na to,
jak byæ powinno wiadczy o wyranej rozbie¿noci postaw rzeczywistych
z oczekiwanymi. Porównanie to, zgodnie z modelem w³aciwym dla teologii
pastoralnej obliguje do udzielenia odpowiedzi na pytanie co zrobiæ, ¿eby by³o
tak, jak byæ powinno?42.
Podjêciu profilaktyki rozwodowej sprzyjaæ mo¿e pog³êbienie wiedzy o nierozerwalnoci ma³¿eñstwa, wiêksza wiadomoæ troski o dojrza³oæ do jego
zawarcia, realizacja rzetelnych przygotowañ, poradnictwo familiologów pragn¹cych s³u¿yæ trwa³oci rodziny, a nie jej rozpadowi, a tak¿e szersze przekazywanie wiedzy o powa¿nych skutkach rozwodów.
Osoby planuj¹ce za³o¿enie rodziny powinny powa¿nie traktowaæ przygotowanie siê do ma³¿eñstwa, rozpoczynaj¹ce siê na wiele lat przed jego zawarciem. Zadaniem ma³¿onków i rodziców jest sk³adanie pozytywnego wiadectwa
z realizacji swego powo³ania. Osoby odpowiedzialne za katechizacjê zobowi¹zane s¹ do promowania ma³¿eñstwa i rodziny w katechezie szkolnej, a tak¿e do
prowadzenia katechezy parafialnej stanowi¹cej dla m³odzie¿y ponadgimnazjal41
42

Ibidem.
B. Mierzwiñski, J. Wilk, R. Bieleñ, Duszpasterstwo rodzin, w: R. Kamiñski (red.), Teologia
pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegó³owa, LublinWroc³aw 2002, s. 412; R. Kamiñski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w: R. Kamiñski (red.), Teologia pastoralna, t. 1, Lublin 2000, s. 21;
idem, Metoda w teologii pastoralnej, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37 (1990), z. 6, s. 9497; idem,
Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Lublin 1992, s. 101103.
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nej formê bli¿szego przygotowania do ma³¿eñstwa43. Istotnym tematem podczas tych¿e zajêæ powinna byæ nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa, sprzeciw wobec
rozwodów, ostrze¿enie przed ich negatywnymi skutkami. Warto, by treci te
zosta³y równie¿ w³¹czone w niedzielne i rekolekcyjne kazania. Pomoc¹
w przeciwdzia³aniu rozwodom mog¹ byæ równie¿ dzia³ania doradców ¿ycia
rodzinnego zaanga¿owanych w prace katolickich poradni parafialnych, w tym:
spotkania z narzeczonymi, porady udzielane ma³¿onkom, warsztaty dla ma³¿eñstw ukierunkowane na kszta³towanie odpowiedzialnoci za mi³oæ, organizowanie konferencji i kiermaszy ksi¹¿ek powiêconych rodzinie, udzia³ w parafiadach i festynach rodzinnych, prezentowanie wartoci ma³¿eñstwa i rodziny
w publikacjach naukowych i popularnych, nagrywanie audycji radiowych
i telewizyjnych powiêconych nierozerwalnoci ma³¿eñstwa i moralnemu zakazowi rozwodów, w³¹czenie siê w tzw. pedagogizacjê rodziców podczas wywiadówek szkolnych. Troska rodziców o religijne wychowanie dzieci powinna
równie¿ uwzglêdniaæ rozmowy powiêcone normom moralnym reguluj¹cym
¿ycie seksualne i prokreacyjne. Szczególn¹ pomoc¹ jest skierowanie dzieci
do w³aciwych grup rówieniczych: Ruch wiat³o-¯ycie, Ruch Czystych
Serc i innych, podejmuj¹cych w swej formacji zagadnienia s³u¿¹ce dobru
przysz³ej rodziny. Ogromne znaczenie wydaje siê mieæ uwra¿liwienie na koniecznoæ w³aciwego doboru ksi¹¿ek, czasopism i programów oferowanych
przez rodki spo³ecznego przekazu oraz podejmowanie rodzinnych rozmów
maj¹cych na celu krytyczne ustosunkowanie siê do wys³uchanych lub obejrzanych audycji.
Jednoznacznoæ chrzecijanina wymaga, by wyznawana wiara by³a potwierdzana ¿yciem. Temu zadaniu sprzyja moralne wychowanie cz³owieka.
Moralnoæ respektuj¹ca normy takie, jak: czystoæ i wiernoæ, nierozerwalnoæ
ma³¿eñstwa i odpowiedzialne rodzicielstwo stanowi najlepsz¹ ochronê ma³¿eñstwa i rodziny. Konsekwencyjny parametr ludzkiej religijnoci uwzglêdnia
43 Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zaleca: Niezale¿nie od katechizacji w szkole nale¿y
w ka¿dej parafii  jako program optymalny  prowadziæ dla tej m³odzie¿y  roczn¹ katechizacjê przedma³¿eñsk¹ obejmuj¹c¹ co najmniej 25 spotkañ. Powo³aæ w parafii Zespó³ pastoralny sk³adaj¹cy siê
z duszpasterza, doradcy ¿ycia rodzinnego z miejscowej poradni przedstawiciela ruchów ma³¿eñskich
i rodzinnych i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zespó³ ten dokona adaptacji programu katechizacji
przedma³¿eñskiej do miejscowych warunków i bêdzie czuwa³ nad jego wykonaniem. Program katechezy
powinien zawieraæ oprócz zagadnieñ z teologii ma³¿eñstwa i rodziny tak¿e problematykê zagro¿eñ
i obrony ¿ycia, omawiaæ potrzebê i sposoby organizowania siê w stowarzyszenia i uczestnictwa
w grupach o pog³êbionej formacji. Nale¿y organizowaæ dla uczestników odpowiednie rekolekcje [...].
M³odzie¿y koñcz¹cej tê katechizacjê wrêczy siê odpowiednie zawiadczenia (DDR 25). Zob. te¿:
Program katechezy parafialnej m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych opracowany przez Komisjê Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Radê do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu
Polski, Kraków 2004.
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sprzeciw wobec rozwodów. Uznaj¹c mi³oæ za syntezê chrzecijañstwa trzeba
sobie i innym przypominaæ, ¿e Kocha siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha siê na zawsze44.

POLES AND DIVORCE. CAUSES AND CONSEQUENCES
OF FAMILY BREAKDOWN AND PREVENTION
(SUMMARY)

Increasing social acceptance for violating moral norms, including the indissolubility of
marriage, has led to a focus on is the causes of divorce and divorce statistics to trace and identify
the consequences of divorces. Psychological studies have confirmed that a betrayal of Gods law
by statutory law, which permit the breakdown of the family, brings painful effects. It applies to
divorcing spouses and their children. A large number of them, because of the tens of thousands of
divorces made annually, indicates that this is a serious problem, both for individuals as well as
society. Faithfulness to God and care for human beings requires taking preventive measures relating to negative consequences of divorce and to encourage greater responsibility for the vow until
death do us part. It is the task of spouses and parents, catechists and pastors, teachers and
educators, counselors and families, representatives of the media, politicians and lawyers and all
people of good will. Instead of accepting divorces, it is very important to identify possible solutions to marital conflicts, warn of the evil of divorce and its negative effects and find ways to
formulate concrete help.

POLEN UND SCHEIDUNGEN. DIE URSACHEN UND FOLGEN
DES ZUSAMMENBRUCHS VON FAMILIEN UND DESSEN VORBEUGUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz für die Verletzung einer moralischen Norm,
wie es die Unauflösbarkeit der Ehe ist, erfordert es, nicht nur das Wesen der Ehe zu erforschen,
sondern auch die Scheidungsstatistiken und die Folgen von Scheidungssituationen zu untersuchen.
Psychologische Studien bestätigen, dass ein Verrat an Gottes Gesetz, gesetzlich sanktioniert durch
die Regelung der Familienauflösung, schmerzhafte Konsequenzen nach sich zieht. Dies gilt sowohl für die Ehepartner, die sich scheiden lassen, als auch für deren Kinder. Die hohe Zahl an
Ehescheidungen, die jährlich in die Zehntausende geht, weist auf ein schwerwiegendes Problem,
ein nicht nur individuelles, sondern auch soziales, hin. Die Treue zu Gott und zu den Menschen
regt dazu an, präventive Maßnahmen zu ergreifen und für eine größere Verantwortlichkeit hinsichtlich des Gelöbnisses bis der Tod euch scheidet einzutreten. Dieses ist die Aufgabe der Eheleute
und Eltern, Katecheten und Pfarrer, Lehrer und Erzieher, Familienberater, Vertreter der Medien,
Politiker und Rechtsanwälte und aller Menschen guten Willens. Statt Versuche zu unternehmen,
Scheidungen zu akzeptieren, müssen wir das Bewusstsein stärken, die Scheidung als Übel wahrzunehmen, ihre negativen Auswirkungen zu sehen und konkrete Hilfe anzubieten.
44

Jan Pawe³ II, Przemówienie w Castel Gandolfo, 10 VII 1994 r.

