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RAZEM, ALE OSOBNO
Najpierw dzieci sąza małe, by się rozstaó. Potem cztowiek boi się
sańotności. Jeszćze później przychodzą choroby, a przecież
nie opus zcza się partnera w biedzie. Tkwi się więc latami w matżeństwie,
które psuje się od środka.
RENATA KIM
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Wigilię pan Stanisław. lat 80.

dwóch synóW trzech wnuków,
zona nartna mu ąvcie zmarnowała, wolałby z nią nie być.
ona z politowaniem zaczęła kręcić palcem
kółka na czole: ,,odbiło staremu' durny
dziadeki Wnuki w śmiech.
A on jest tozczatowafty Życtem. I czuje talrł żal' że sobie go z kimś innyrn lepiej

I
\

w*alll. ze

nieułoĄzł, tylko z Haliną, bylejak. Na Halinę po prostu patrzeć nie może. Ani na to,
jak ona śpi' - Chrapie, świsrrzy; za'wszetak
chrapała, sĘkała - krą'wi się.
Ani jakchodzi: - Uryka, saPie.
Ani na to, jak gotuje: - Nabrudzi tYch
garnków tyle' a wszystko mało smaczne,
niedosolone.
W niczym nie mogą się zgodzić, na'
wet do kościołarazem nie wychodzą, tylko
każde sobie. Potrafią cał}rmi dniami się do
siebie nie odą'łvać, ona rylko: ,,Masz śniadanie'' a]bo: ,,obiad sobię odgrzej". Gdy synowie przyjeżdżają, to się porozmawia. Na
ogół ona narzeka na niego, a on na nią. Sy_

nowie robią za mediatorów, mówią jak do
dzięłi: .Przecież pół wieku ze sobąprzeĘliście, o co Wam chodzi? No już, podajcie
sobie ręce na zgodę". Ale im się nawet rąk
do siebie nie chce wyciągać.

Był przed trzydziestĄ,jak się z Ha|iną poznali. on mechanik' ona sklepowa w Poznaniu. - Dawała mi r6żne rzeczy

spod lady. Czy myśmysię w ogóle w sobie
zakochali? Nie pamiętam. oznajmiła, że

jest w ciąży, to trzeba się było żenić.P1źniej
myślałem,żeby wziąć rcrułid, ale dziecko

było małe, chciałem, żeby podrosło. Później znów myślałem,ale urodziło się drugie. A po nim z kolei miałem zawał, to też
odłozyłem- wspomina. Wiele razy ta myśl
o rozwodzie wracała, doąd go l}uje. Chyba
dlatego tak go w tę Wigilię poniosło.
- Kiedy jak nieteraz? Było tyle wolnych
clni, miało się wolną głowę, nie można było
uciec w jakieś zajęcie, oszukiwać się, że
w małżeństwie jest dobrze, skoro nie jest
- tłumaczy tę reakcję dr Rafał Jaros, psy_
cholog społeczny, prezes InsĘltutu Nauk
Społeczno-Ekonomicznych. Wcale go nie
dzivą, że wielu ludzi właśniew Ęm świąteczn)'rn czasie nagle jasno widzi, że ich
nwryekrczkJada się od środka.
Anna (małe miasto na ŚĘsku, 11 lat po
ślubie, 2 córki) też wiel e ruzy myślała,żeby
od męża odejść.Nic jej miłego nie powie,
Ęlko że źle wygląda, Źle gotuje , źle zajmuje
się dziećmi. _ Kładę się do lóżka, zamykam

oczy i wyobtażam sobie, jakby było cudownie, gdyby go nie bylo - mówi Anna'
Wigilię spędzili oddzielnie, ona z c6t'
kami u brata, on u matki. Po powrocie on
się wściekł,że zabruła dzieci. Poszarpali
się, on ją wrwał, uderzył. Dziefipiżniej
zap7tal:,,Kochanie, pogodzimy się? Idzie

nowyrokl

ką cenę. Nawetjeśli jestźle, trzeba nieśó
tenl<rzyż. Z czasem może się wręcz poja_
wić satysfakcja, że mimo doświadczanych

cierpień jakośsię wytrzymuje. Niektó-

rzy mogą w ogóle nie oczekiwać szczęścia,
dla nich wańościąbędzie już samo to, Ze
małżeństwo jest, że trwa.

Szacunek dla instytucji małżeństwawi-

Kiedyw 2013 r. CBoS
zapyał Polaków o ich stosunek do rozwo-

daó też w sondażach.

Trzeba nieśó krzyż

Kilka tygodni temu amerykański portal The
Huffi ngton Post opublikował zaskakujące
wrłriki sondźu przeprowadzonego ptzez
londyńsĘ fitię mięĘmarodowej kancelarii prawnej Slater & Gordon wśród dwu tysięry małżeństtv z dziećmi: olazńo się, że
jedna piąta z nich trwa w nieszczęśliwych

nłiękach,bo bral'rrje

odwagi, byje skoń_

czyć. Ztobtliby to tylko wtedy, gdyby mieli pewność,że ich spuacja finansowa się

du' okazało się, że ponad połowa dopuszcza go tylko w wyjątkovr,ych s1tuacjach,
a 13 proc. zdecydowanie w1'klucza. Dwa
lata wcześniej, gdy robiono podobne badania na zlecenie Fundacji Mamy i Thty'
ż co piąĘ Polak stwierdzlł, że malżefistwa w żadĄrm, ale to żadn1m przypadku
nie nalezy rozrvi ąryw ać.

ła, żeboi się podziału majątku, zby wiele

Uciążtiwy batast
_ Czekam. A' mlż mąż zrobi mi j"dlo'ą
uprzejmość w życiu i umrze, zanim cał-

Dzieci są pretekstem
do racjonalizowania
tego, co często
W nieszczęśtiwych
matżeństwach
nieuświadomione:
tęku przed zmianą'
przed samotnością

męża nie może liczyć. Kiedy

nie pogorszy. Jedna trzecia szczerue

wYtn-

mają do stracenia' Co czwarty ankietowany
tłumaczył,że tkwi w jałowym malżeństwie
dla dobra dzieci, ale zarnierza się rozstać,

kiedy dorosną. Aż |8 procent wyznaczy'

ło sobie nawet konkretną datę zakoirczenia
zurqr'fu i liczy dni do tego terminu.

U nas nikt nie przeprowadzał takich

sondał, ale Centrum Badania opinii Społecznej regularnie p1'ta Polaków, czy sąza'
dowoleni ze swoich małżeństw: 77 procent
twierdzi, że tak _ wynika z ankiet prze'
analizowanych na początku 2014 roku.
Ęlko co Io. ptzyztal, że jest średnio zadowolony, a częśćwolała na to p1'tanie
nie odpowiadać'
-wTęcz pre- Jest oczekiwanie społeczne,
sja' by trwać w nviąku. A skoro tak, to kto
s\ę prryzna, żesię w nim męczy? Racze1 bę'
dzie unikał sz,czeĄ odpowiedzi albo upięk_
szał - tłumaczy dr Rafał Jaros. - Kościół
katolicki promuje małżeństwo za wsze|20
Newsweek 5-11.01.2015

kiem się zestarueję _ A]eksandra,42-letnia
pracownica wyŻszej wrocławskiej uczelni' tłumaczy, d|aczngo po ponad 2o latach
bardzo nieudanego małżeństwa nie zdecydowała się na rozwód. owszem, wiele
ruzy o tW myślała,ale wie, że musiałaby
ten rozwód przeprowadzić sama, mąz nie
kiwnąłby palcem. A jej rwyczajnie nie stać
na taki wysiłek, także finansowy. Lpoza
Ę'rn nie ma czasu' bo bez przerwy pracuje,
żeĘ zarcbić na spłacenie kred1'tu za dom,
w którylrn mieszkają' Jeśli chodzi o kasę, na

niemająnaĘ'

cie albo gdy przychodzi par' z elektrowni,
by odciąć |icznikza niezapłacone rachunki, on rozkłada bezradnie ręce i mówi: ,,No
co ja na to poradzę? Nic na to nie poradzę'l
- Niewykazuje żadnej inicjatywyw spra-

wach domowych' do wszystkiego muszę
go zmlszać. I jeszcze muszę to robić de_

likatnie, żeby mu się wydawało, że to jego
albo co najv,ryżey nasza wspólna decyzja
- wylicza.
W mężu nic jej już nie pociąga. Nigdy
nie potrafił oka:zywaćjej uczuć, sprawić,
żeby cnia się kochana. Na początku tego t
nie zauważała,chyba jej miłościwystarczalo zanich oboje, ale od lat cĄe wobec
niego tylko obojętnośćze skłonnościądo
niechęci. Najbardziej na świecie chciałaby
być sama i nteza|eżta, ewentualnie z ko- ?
chankiem z doskoku. Ptzecięż i tak od lat
ma poczucie, że jest sama, rylko obarczona uciążliwym sublokatorem. Balastem,
l<tóry nie chce się odczepió. Czasem myśli'

i

żalu. I jakośbrnąć

że gdyby ktośmógł za nią załatwić wszyst-

nia

obojgu miejsca do mieszkania, nie zastanawialaby się ani chwili. A]e wie' że cudów

Matżeńskitrup
Agnieszce, 35-letniej urzędticzce z Warszawy, pomaga to, że
na horyzoncie widzi kres nieudanego

kie rwiązane z torvłodem sprawy' łącznie
z podziałem majątl'u i zapewnieniem im
niema.
on, ona i dług

- Finanse to największy problem - potwier-

dza Krzysztof Kuchciak, prawnik, me-

diator i w.r'kładov'ca prawa mediacji na
Uniwers}'tecie Jagiellońskim. - Ludzi nie
stać na oddzielne Życte, na utrąrrnywanie

dwóch gospodarstw domowych, na wy-

chowywanie dzieci osobno. Nie wiedzą' jak
podzielić majątek.
Ani jak spłacić kredyty. _ Gdyby ich nie
mieli, na pewno łatwiej by się rozstawali.
To są ogromne kwoty, po 300-400 Ęsięcy zloqch, zaciągnięte na wiele lat. Banki niechętnie stę zgadzają, byjedna strona
brała na siebie spłatę całego zadłużenia. Ci
ludzie tlcwią w marazmie latami, czekając
na j akieś rozvłtązanie, jakiś cud.

- Pieniądze ludzi równocześnie wiążą

i dzielą. A najbardziej długi - dodaje psycholog Roman Pomianowski . Zgłaszają się
do niego pary niew1placalne, z potężryłn
kred1tem, czasem kilkoma. Ani to spłacić,
ani podzielić. A przecież w spirali zadłużenia jestjuz 2,J mln Polaków. - To nie jest
bliskośćzwyboru, rylko spętanie, uwięzienie. Jedno od drugiego nie może się uwolnić, tkvią u'trójkącie: on, ona i d}ug.
Aleksandra przy'takuje: owszem' z mę-

żem wiązeją kred1t hipoteczny, alejednak
przede wszystkim najmłodszy syn' Starsza
dwójka jestjuż na studiach, o nich się nie
mart'ivi, ale Piotrek nie ma jeszcze ośmiu
lat. _ Jest bardzo rwiązarty i ze mną, i z ojcem, nigdy nie naraziłab1.rn go na traumę

rozwodu. Zwłaszcza że mąż jest złośliwy' na pewno zajadle by walczył o opieĘ
nad dzieckiem rylko po to, żeĘ postawić
na slvoim - tłumaczy'
No więc żyją sobie dośćpoprawnie, bez
awantur i dokuczania. Uzgadniają wyjściai wyjazdy, jedno drugiemu niczego
nie zabrania. Nie mają rozdzielności stołu ani lodówki, ale nie rypiają ze sobą od

wieczór kźde maszeruje do innego pokoju' Na szczęściedom
jest duzy, więc nie wchodzą sobie w drogę.
N'o i na szczęście od czasu do czasu można się upić w sztok. ' A to, wbrew mądryrn
opiniom ekspertów, pomaga oczyścićdu_
szę ze złog6w wściekłości,tozczatowaponad ośmiu lat

_ co

do przodu.

n*try,ku'Już jakiśczas temu' dokładnie jak
ci Bfficzycyw sondźu, postanowiła, że
odejdzie od mę ża, gdy dziect skoirczą szkołę średnią.Tojeszcze trochę potrwa, bo qłr
ma dopiero 8 lat, a córka 13, ale jej się juz
nie spieszy. Po latach złoszczenta się i kłócenia odpuściła.Niczego od męża nie chce,
niczego nie wynaga. osiągnęła spokój,
a moŻe raczej obojętność.
W sumie nie ma do niego wielkich pretensji oprócz tego, że całkowicie skapca-

niał. Nie wyjdzie na imprezę, nie spotka
się ze znajomymi' trzeba mu na\Metw}Tny_
ślać,co ma zrobić w weekend z dziećmi.
- Dawniei chodziliśmy do teatru, wędrowaliśmy po górach. W pewn}'m momencie jemu wszystkiego się odechciało. Kiedy
p),tam, dlaczego,nie rozumie, o co mi chodzi' Czego od niego chcę? Pruecież przynosi do domu pieniądze, powinnam być
zadowolona - wzntsza ramionami.
A ona tyle ruecry chciałaby jeszeze zrobić, pożryć pełną piersią. Namawiała go
na terapię, ale odmawiał. A kiedy w końcu się zgodził, wyszedl z gabinefu terapeuĘ
wścieĘ,bo nie będzie takich głupot sŁuchał. obiecywał nawet potem, że się zmie-

*

prze-

stają o sie-

bie dbać' wPadają:

w alkoholizm, umierają. Zko|ei kobieta, która
staje się z mężem, traci na tym

ekonomicznie, zdarza się, że ląduje

z

dziećmt w nędzy. Świadomość, że choć
tkrvimy w bagnie, możemy się po rozlvodzie wpakować w jeszcze większe, jest chyba największą wewnętrzną blokadą przed
rozstaniem się - mówi prof. Czapiński.
- Polacy nie mają wiedzy naukowej, ale

mają wiedzę społeczną, która im podpowiada, że rozwód to stres i kłopoty - dodaje prof Tomasz Szlendak, socjolog rodziny
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Dlatego starają się nawet kiepsko
funkcjonującą insĘtucję, nawet tego mał-

żeńskiego trupa sztucznie utrzym1'r,r'ać
przy zyciu, nie chcą ponosić kosztóv', kóre ich przerastają' Tłumaczą sobie: może
w moim małżeństwie nie ma miłości,ale
wiele innych moich potrzeb jednak jest
zabezpieczonych.

ni, ale słowa oczyrriście nie dotrzJzmał.

I potem Ąją obok siebie. - oddzielne pokoje, wspólna kuchnia i łazienka. Wychodząz domu, kiedy chcą i z kim chcą. Nie

wreszcie powie mu: do widzenia.
- Ludzie w Polsce bardzo często Ęrwają
argumentu: tlavię w toksyczn1'rn rwiąz,kt

ją

Więc Agnieszka czeka na ten dzień, gdy

tlumaczą się nikomu. Dłużej rozmawia_
jedpie o Ęrrn, kto pójdzie z dzieckiem

przez dziect' Ęlko że to najczęściej nieprawda. Dzieci są pretekstem do racjonali-

do lekarza, na zakupy czy na w1vdadówkę - mówi KrzysŹof Kuchciak. - W Polsce
panuje bowiem przekonanie, że dziecko

małżeńsfivach nieuświadomione: lęku

nie. Niewźne, co się dzieje, liczy się to, że

zowania tego, co często w nieszczęśliwych

można wYchować rylko w pełnej rodzi-

przed zmianą, przed samotnością, przed
Ęm, że po rozrvodzie może być jeszcze
gorzej niż przed nim - mówi prof' Janusz
Czapiński, psycholog społeczny z Uni-

mama i tata mieszkająrazem. Gdyby się
rozstali, to co powie rodzina, przyjaciele,

wersytetu Warszawskie go, szef zespołu,
który przygotował cykliczny rapoń o wa_
runkach i jakościzycia Polaków

',Diagnoza

społeczna 2o13''.

Jego zdaniem te obawy są całkiem uzasadnione. _ Zvńelu badań' także i naszej
,,Diagnozy" w}nika, że nieszczęście nieudanego małżeństr,va b1'wa mniejsze niż
nłeszczęścierozrvodników. Byli małżonkowie stają się zyciowo bezradni. Mężezyżni
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znajomii
Dta znajomych

- Rozrvód zderydowanie skomplikowałby
nam układy towarzyskie - przyznaje Ewa,
38Jetnia romanistka z Gdańska, która - jak
sama to ujmuje - od tt lat tkwi w rlviązkv
z człowiekiem' którego nie znosi.
Weźmy na przyHad sylwestra: od lat spędzajągo w pałacyku kolegi poliryka z liczn)'m gronem znajomych. Z q'rrLi samymi
|uMmi jeżdżąteżnawakacjena jachtach, )

l
I
I
I

i

na Mazurach albo rv Chorwacji. Ewa nie
umie sobie wyobrazić, jak by zareagowali
na ich rozstanie'
Z mężem, historykiem z wykształcenia,
ma dwóch s1mów, obaj chodzą jeszcze do
podstawówki. Od narodzin młodszego ze

sobą nie sypiaj ą,awcześniejtdzĘlko po to,
by spłodzić dzieci. Ewa szczerzeprzyznaje,
ze mąż nigdy jej specjalnie pod t1łrn wzglę_
dem nie pociągal, nawetjej się nie podobał'

Dlaczego zatiego wyszłal Bo był miĘ
kulturalny, wykształcony, ładnie się wysławiał, nie trą'mał łokci na stole' Bo zna_
li się od dziecka' chodzili do tego samego
dobrego liceum. _ Byliśmy ulepieni z tej

Zdaniem Agnieszki P r zyby sz, ekspertki ds. relacji, chodzi o reputację. Bez niej ci
ludzie by nie istnieli, ich biznesy mog$y
podupaść'straciliby zaufanie kontrahentów. To dlatego za radą doradców od wizerunku zaciskajązęĘ i pokaĄą światu,
jakbardzo są ze sobą szczęśliwi.
U kresu wytrzymałości

się już co trzecie mał_
orzeczono 66 Ęroku
żeństwo - w 2oI3
o 35 procent
To
wzrost
rozwodów.
sięcy
w ciągu dekady, ale wciąż znacznie mniej

W Polsce rozpada

niż w Hiszpanii, Portugalii, Czechach
i na Węgrzech, gdzie rozwodzi się sześć

Jest oczekiwanie spoteczne' Wręcz presia'
by trwaó w zw\ązku. A skoro tak,
tó xto się przyzna| że się W nim męczy?
samej gliny, tak mi się prz1majmnte3 wydawało - wyjasnia. _ Już nasi pradziadkovłe stę pt Ąaźnili, oboje pocho dzą z r odów
wyvodzących slę z czas1w Władyslawa

Jug"łły.
Mniej więcej rok po ślubieEwa zorien-

towała się' że choć z Piotrem da się godzi-

nami rozprawiać o wyższościII RP nad

III i IV to nie można |iezyć ta nic więcej'
- okazalsię totalnym abnegatem, zupełnie
niezainteresowanym zyciem rodzinnym,
mającyrn w ntrsie mnie i dzieci. Na początlcr mnie to dziwilo' ale potem przys*a
obojętność, a w końcu nienawiść.Dziśnię
mogę znieśćnawet jego zapachu - ptzy-

? znąe. A]e nie ma wyjścia,musi znosić,
; bo w ich kręgach ludzie się nie rozwodzą,

z każdychdziesięciu małżeństw. W Belgii
- siedem z dziesięciu.

Z

danych GUS wynika, że najchętniej rozstają się małżonkowie bezdzietni (lub z jednl'rn dzieckiem)' 4o-la&owie
z mj,asta ze średnim i zawodowym wy_
kształceniem, po mniej więcej 14 latach
wspólnego życia. Wielu zwleka, aż miną

,."b'''" gody'

25-30 lat od ślubu. Niemal

co dziesiąty rozwld doĘczy par, które
byĘ ze sobą ponad 30 lat.
W zdecydowanej większościw1pad-

ków pozew składa kobieta. - Często dopiero po latach agresiifizycznej i psychicznej
ze strony męża. Wtedy, gdy jest u kre_

su wytrą,rrnalości'gdy myśli, że lepiej by_
łoby umrzeć, niż dalej tak zyć - twierdzi

Ę nawet jeśliĄ{ą ze sobą jak pies Z kotem'
E 5""r"r. gorzej mająpod tym wdędem

dr ńaIbl;aros 'Zapevłria, że dalekijest od

niku, więc nawet jeślisąnieszczęśliwe,muszą odgrywać rolę

najbardziej toksycznych małżeństw, lepiej
byloby dla nich samych oraz tch dzieci,
gdyby nie czekali z rorwodem do ostatjuż nie będą mogli na siebie
.'i"i
"t'*lti,ju.t
patrzeć.

osoby publiczne. _ CaLy czas są na świecz-

zadowolonych małżonków, skrywać prob-

- tłumaczy
Julita Czerne-

lemy

cka, socjolog

zZakładuSocjologii Płci

i

Ruchów

połeczych Unier

sytetu

namawiania Polaków, by się rozwodzili,
ale w wielu przlpadkach, zwlaszczatych

E7żbteta, 56-Ietnia anglistka z Krakowa' ma głębokie poczucie, że zmarnowałaprzy męu zycie. Po raz pierws zy chciała

się z nim ronvieśćlata temu, po urodzeniu
drugiego dziecka. - Us$załam,żew Ęciu
się niew1prowadzi, że będę musiała nasłać
na niego policj ę, żeby gowyrnrciła z domu'

wiedżiałam' że nie miał dokąd pójśó'
odpuściłam- wspomina.
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A potem mąż zacz$. chorować' bo jest
sporo starszy. A'Ło tarczyca, a to wrzody,
zawsze coś'Wiecznie miała poczucie, że
nie może go zostawić. Kłócili się, głównie
o pieniądze. - on był artysą, niebieskim
ptakiem. Ja miałam wprawdzie stabilną
pracę, ale nie wystarczało na utrąTnanie
rodziny, musiałam się wykłócać o każdą
złotówkę. Czułam się z tym podle, a on odpowiadał zrvykle: ,'Nie mam. Zabij mnie,
a nie mam'' - opowiada Elżbieta.
Ma świadomość,że dzieci go bardzo

kochają, on też je kocha. I to jest kolejna
rzecz, która powstrąrmyvata ją ptzedtozstaniem: głębokie przekonanie, że wszyscy staną po jego stronie. Bo on taki fajny,
miĘ wesoĘ wszyscy go lubią' A ona to ta
marudna zoŁa, wiecznie niezadowolona'

Nie jest w stanie powiedzieć, dlacze-

go od niego nie odeszla. Zb1t słaba wola?

Za mała determinacjat Jakaśinercja?

ostatnio ptzyszła jej do głowy myśl, czy

przypadkiem nie odpowiadałajej rola cierpiętnicy. - Może moja niechęć do niego jest
taka samo silna iak miłość?Może to ona

mnie z nim wi ąz,e? _ zastanavna się głośno.
Th niechęć - jest o Ęrn przekonana - bardzo ją zmienla. Zrobtła się zgorzknia\'m,

zrezygnowanp, złośliw1mczłowiekiem.

oĄ'łł'a dopiero

po wyjściuz domu.

Aleksandra (42'1atka z'Wrocławia, po-

nad 20 lat w nięudan}ryn małżeństwie) juz
dawno doszła do wniosku, że rrie można
mieć wszystkiego, jej .vqvsI:rrcza, że ma fajne dzieci, dobrą pracę. I przyjaciela, kochanka, z kórym widuje się raz, d'wa razy
w roku. - TŁłki układ jest wygodny: oboje

tkwimy w swoich emocjonalnie pustych
zvłtązkach, zachowuj ąc pozory. Razem
dzielimy potrzebę miłości'pasji, namięt-

ności, szczerości' zaufania i wsparcia. To
najblŻszy mi człowiek.
W sylwestra po raz kolejny zastanawiała się nad swoim życiem' - Takie katharsis
na koniec roku podlane whisĘ dobrze robi
człowiekowi na glowę. I tak sobie teraz myślę,że kiedy najmłodszy qłrr będzie nieza_
leżny, odejdę od męża. TanadziĄatrryma
mnieprzy zyciu na równi z alkoholem.
Współpraca: Małgorzata święchowicz,
Anna Szulc, Ewetina Lis
lmiona bohaterek tekstu zostały zmienione
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