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SOME FACfORS WHICH THREATEN THE STABILITY OF MARRIAGE AND FAMILY LIFE

Summ ary: There are many psychologie al publications and research which discuss family problems.
The theoretical analysis represented in this artiele is concentrated on some factors which could

manage marnage and family stability. In the first part the authors underline the causes of marriage

destabilization. such as immaturity towards marriage, a low level of quality and lack of interaction

between people who are go ing to get married, disordered communication and destructive ways of
solving conflicts.
The second part of the article refers to family troubles stability in the context of the relationship
parents - children, especially abnonnal anitudes of parents to children, incorect ways of perfonning

family roles and the negative models of these roles which people talce over from the family in whieh
they are bom.

Wprowadzenie

Niezaleznie od tego, ze rodzina w percepcji spoleczenstwa polskiego pozostaje

ciagle najwyzsza wartoscia (por. Sulek, 1989), od kilku lat zmniejsza sie liczba
zawieranych malzenstw, a wskazniki rozwodów, mimo utrudnionej procedury rozwodowej. wzrastaja. Systematycznie powieksza sie grono osób decydujacych sie
zyc w zwiazkach niezalegalizowanych lub w samotnosci. Stopniowo zmniejsza sie
liczba narodzin dzieci (Zurek, 1996; SIany, 1990; Janicka, 1991).
W swietle powyzszych faktów, próba poddania psychologicznej analizie czynników destabilizujacych funkcjonowanie malzenstwa i rodziny wydaje sie uzasadniona.
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1. Czynniki zagrazajace trwalosci malzenstwa

Malzenstwo, jako zwiazek "dwóch osób niekrewnych odmiennej plci nalez
cych do tego samego pokolenia, pozostajacych w trwalej bezposredniej stycznosci
i polaczonych osobista wiezia uczuciowa (u.), które decyduja sie dalsze zycie
razem" (Ziemska, 1975, s. 53) od poczatków swego istnienia ulega pennanentnym
zmianom. Tradycyjny model zwiazku malzenskiego zakladal sztywne i jednoznaczne zasady funkcjonowania w roli zony i meza, posiadanie licznego potomstwa

oraz odrzucenie mozliwosci rozwodów. Nadrzednym celem takiego zwiazku byla
trwalosc rodziny, gwarantujaca jej bezpieczenstwo oraz przekazanie dóbr material-

nych i moralnych (Roussel. 1980). Stopniowe zmiany, jakie dokonaly sie w ujmowaniu malzenstwa polegaly przede wszystkim na odrzuceniu postulatu jego nierozerwalnosci. dopuszczeniu mozliwosci zerwania zwiazku oraz zaakcentowaniu
waznosci szczescia jednostki.

Zmiana modelu malzenstwa stawia w innym swietle problem jego trwalosci

Nastapilo przejscie od ujecia trwalosci malzenstwa jako warunku niepodwazal
i koniecznego do jego istnienia, do rozumienia trwalosci jako zmiennej zaleznej

od szeregu róznorodnych czynników, a przede wszystkim od zadowolenia partnerów
z wzajemnego pozycia. Relacje miedzy mezem a zona odgrywaja szczególn
w zyciu rodzinnym, gdyz ich jakosc wplywa na stosunki pomiedzy innymi osobam
w rodzinie i decyduje o jej funkcjonowaniu (por. np. Braun-Galkowska, 1992).
Za szczególnie istotne dla trwalosci zwiazku uznaje sie (por. Braun-Galkowska,
1985. 1992; Janicka, 1994; Rys, 1996) dojrzalosc do malzenstwa i sposób kom
nikowania sie w diadzie malzenskiej.

Z punktu widzenia czasu ich ujawniania, czynniki zagrazajace trwalosci malzenstwa mozna podzielic na takie. które pojawiaja sie przed jego zawarciem or
czynniki wystepujace podczas trwania malzenstwa (por. Braun-Galkowska, op.cit.
Tiu. 1986). Ich omówieniem zajmiemy sie ponizej.

1.1. Czynniki zagrazajace trwalosci malzenstwa oddzialujace przed zawarciem
zwiazku

Do tej grupy czynników zaliczyc nalezy brak dojrzalosci do malzenstwa, ni

dobranie przyszlych malzonków. niskajakosc i mala czestotliwosc interakcji
partnerami przed zawarciem zwiazku.
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Brak dojrzalosci do malzenstwa. Zawarcie malzenstwa, a nastepnie podjecie

ról rodzicielskich wymaga od partnerów pewnej dojrzalosci. Istnieja cztery plasz-

czyzny, w zakresie których osiagniecie dojrzalosci jest istotnym warunkiem prawidlowego funkcjonowania w podejmowanych rolach. Jest to dojrzalosc fizyczna,

czyli osiagniecie stopnia rozwoju biologicznego umozliwiajacego macierzynstwo
i ojcostwo; dojrzalosc prawna, czyli osiagniecie statusu pelnoprawnego obywatela;
dojrzalosc spoleczna (socjalna), która glównie daje mozliwosc podjecia pracy za-

wodowej, samodzielnego utrzymania siebie, a nastepnie rodziny i odpowiedzialnosci
za wlasne decyzje. Czwarta plaszczyzna dojrzalosci do malzenstwa, mozna przy-

puszczac, ze naj wazniejsza, to dojrzalosc psychiczna. Oznacza ona osiagniecie takiego poziomu w rozwoju poznawczym, spolecznym i emocjonalnym, który umozliwia przede wszystkim realistyczna ocene rzeczywistosci, samego siebie i skutków
swoich czynów, równowage emocjonalna, akceptacje swojej plci oraz umiejetnosc

wyrazania uczuc prospolecznych, takich jak empatia czy zyczliwosc (Laskowski,
1976; Ziemska, 1975). Waznym aspektem dojrzalosci do malzenstwa jest umiejet-

nosC wspólzycia z drugim czlowiekiem w oparciu o wyzej wymienione kompetencje.
W przypadku braku dojrzalosci psychicznej do malzenstwa, obserwujemy nierealistyczna percepcje sytuacji wynikajaca z myslenia zyczeniowego, czyli kierowania
sie pragnieniami oraz myslenia pryncypialnego, tj. kierowania sie niepodwazalnymi,
sztywnymi kategoriami oceny rzeczywistosci (Marzec-Holka, 1994; Ziemska,
1975). Prowadzic to moze do tego, ze przyszli malzonkowie decyduja sie polaczyc
z kims, kto w rzeczywistosci nie istnieje, gdyz znany jest tylko jego idealny wizerunek.

O braku dojrzalosci psychicznej do malzenstwa swiadczy równiez niezdolnosc

do przezywania milosci. Slowo to. tak powszechnie uzywane, ma wiele znaczen.
Poczynajac od podejscia biologicznego traktujacego milosc jako dzialanie honnonów, konczac na rozumieniu behawioralnym - jako zespól zachowan skierowanych

do danej osoby. Interesujace i przekonujace podejscie do fenomenu milosci przedstawia B. W ojciszke (1994, s. 8), okreslajac milosc jako proces "rozgrywajacy sie
w dlugotrwalym zwiazku dwojga ludzi", którego nieodlacznym elementem jest
zmiennosc. Na procesualny charakter milosci zwraca uwage równiez M. BraunGalkowska (1985). podkreslajac potrzebe ciaglego wysilku dla rozwoju wspomnianego uczucIa.
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RJ. Sternberg (za: Wojciszke, 1994) wyróznia trzy komponenty milosci, które
sa istotne z punktu widzenia trwalosci malzenstwa. Sa to: intymnosc, nam
i zaangazowanie w utrzymanie zwiazku. Intymnosc jest charakterystyczna dla wszystkich typów milosci, tzn. milosci rodzicielskiej, siostrzanej, przyjacielskiej czy
malzenskiej i oznacza pozytywne uczucia kierowane do partnera oraz towarzyszace
im dzialania. Namietnosc - jako element zwiazku erotycznego - jest mozaika in
tensywnych emocji (pozadania. radosci, a takze zazdrosci, tesknoty), którym t
warzyszy silna motywacja do fizycznego polaczenia sie z partnerem. Zaangazowanie
w utrzymanie zwiazku oznacza zachowania majace na celu przeksztalcenie go w
zwiazek trwaly oraz pokonywanie róznorodnych trudnosci. Zaangazowanie przejawia sie w decyzjach, myslach. uczuciach i konkretnych dzialaniach partnerów.
Brak któregokolwiek z powyzszych komponentów milosci w interakcjach malzenskich zmniejsza szanse na trwalosc zwiazku, a ponadto czyni go mniej satysfakcjonujacym. Tak na przyklad brak autentycznej intymnosci w zwiazku malzenski
oznacza nieakceptowanie odrebnosci partnera. wzajemne niezrozumienie oraz brak
uczuciowego wsparcia. Jak twierdzi E.H. Erikson (1997) milosc, jako cnota chara-

kterystyczna dla stadium wczesnej doroslosci, jest wzajemnym oddaniem sie dwóch

osób, zdolnoscia do lagodzenia antagonizmów w obliczu zadan, które podjely za
kladajac rodzine.

Wielu autorów (por. np. Adamski, 1982; Braun-Galkowska, 1985; Czapów,
1985) podkresla. ze wzajemna milosc malzonków jest warunkiem podstawowym

gwarantujacym trwalosc zwiazku. Brak zdolnosci do przezywania dojrzalej mil
przejawiajacy sie glównie w nastawieniu egocentrycznym, labilnosci emocjonalnej
prowadzi do zaburzen w funkcjonowaniu w roli zony i meza. a w dalszej konsekwencji do dezintegracji malzenstwa.

Niedobranie przyszlych malzonków. Niedobranie malzonków wynika glównie ze znacznych róznic miedzy partnerami pod wzgledem przynaleznosci do war
stwy spolecznej, narodowosci. religii, wieku, uznawanych wartosci, postaw oraz

wyksztalcenia. Dlaczego powyzsze róznice moga zagrazac trwalosci zwiazku
zenskiego? Utrudniaja one bowiem realizacje niektórych celów, których osiagniec
wymaga od partnerów eliminowania badz lagodzenia róznic. Stawiaja przed mal
zonkami problemy czesto trudne do rozwiazania. wymagajace wzajemnych kompromisów i tolerancji. Wyniki badan (Aronson, 1995; Necki, 1996), jak i potoczne
obserwacje wskazuja dosc jednoznacznie, ze to, co llldzi zbliza do siebie, to ic
podobienstwo - lubimy tych, którzy sa do nas podobni.
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Podobienstwo malzonków czyni zwiazek bardziej dobranym. Z punktu widzenia trwalosci malzenstwa istotne jest podobienstwo spoleczno-kulturowe (endogamia) oraz podobienstwo psychiczne (homogamia) (Rostowski, 1986, 1987).

Jednakze homogamia w zakresie cech osobowosci nie jest kwestia jednoznaczna.
Podobienstwo pewnych cech psychicznych malzonków sprzyja zadowoleniu z pozycia, podobienstwo w zakresie innych jest elementem konfliktotwórczym. Nie

chodzi tu jednak o podobienstwo faktyczne, obiektywne, stwierdzane za pomoca
metod psychologicznych, lecz podobienstwo spostrzegane przez partnerów na podstawie ich subiektywnego spostrzezenia. przeswiadczenia czy doswiadczenia. Usta-

lenia z zakresu psychologii spolecznej oraz rezultaty badan nad parami malzenskimi

(np. Rostowski, op.cit.; Aronson, op.cit.; Aronson, Wilson i Akert, 1997) wskazuja,
iz jednostki, które wzajemnie sie lubia spostrzegaja sie jako bardziej podobne niz
ma to miejsce w rzeczywistosci. Dla trwalosci zwiazku istotne jest podobienstwo
partnerów w zakresie znaczacych wymiarów osobowosci. A. Kepinski (1972,
s. 211) twierdzi, ze "dla harmonii malzenstwa lepiej jest, gdy zgodnosc dotyczy
cech bardziej powierzchownych", np. temperamentu, uzdolnien, potrzeb seksualnych, "a rozbieznosc cech glebszych", np. potrzeby opiekowania sie i doznawania

opieki, dominacji i submisji. Pozadana rozbieznosc, to komplementarnosc pewnych
cech i potrzeb. Trudno o wykazanie jednoznacznego zwiazku przyczynowo-skutkowego miedzy cechami osobowosci malzonków a trwaloscia ich zwiazku. Nalezy
stwierdzic jednak, ze wspólwystepowanie pewnych ukladów cech partnerów, takich
jak np. tendencja do dominacji, pobudliwosc czy zazdrosc u kobiet i niedojrzalosc
emocjonalna, neurotycznosc oraz brak wytrwalosci u mezczyzn stanowi czynnik
ryzyka dla trwalosci malzenstwa (por. Braun-Galkowska, 1985).
Niska jakosc i mala czestotliwosc interakcji osób planujacych zawarcie
zwiazku malzenskiego. Choc czas trwania okresu narzeczenstwa nie swiadczy
o intensywnosci poznania, wyniki badan (Janicka, Niebrzydowski, 1994) wskazuja,
ze optymalny czas znajomosci przedslubnej nie powinien byc krótszy niz jeden
rok. Zbyt krótka znajomosc przyszlych malzonków uniemozliwia odpowiednie poznanie wlasnych potrzeb. oczekiwan, preferowanych wartosci i rodzi rozczarowania
w czasie wspólnego zycia. Badania par przygotowujacych sie do zawarcia zwiazku

malzenskiego (np. Krzyszkowski, 1993) swiadcza o tym, ze dominujaca forma
aktywnosci przedslubnej sa wspólne zabawy, spacery, a wiec spedzanie razem czasu
wolnego. Tego typu aktywnosc osób. które planuja w przyszlosci podjac role mal-
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zenskie i rodzicielskie powoduje powstanie niekompletnego obrazu funkcjonowania
partnera, ograniczonego do sytuacji zabawowych, sytuacji, w których nie wystepuja
obowiazki czy zadania typowe dla zycia w stalym miejscu.

Wyniki wyzej przytaczanych badan wskazuja na brak przygotowania do wspólnego zycia - brak zachowan swiadczacych o próbach celowego przygotowywania
sie partnerów do zycia malzenskiego, np. nauki okreslonych umiejetnosci,
znajomosc partnera oraz duza zaleznosc ekonomiczna od rodzin pochodzenia
Gotowosc do podjecia roli zony i meza oraz jakosc pelnienia tych ról
lezniona jest m.in. od rodzaju doswiadczen, jakie mlodzi ludzie wynosza z wzajemnych interakcji w okresie przedmalzenskim. Sa to najczesciej doswiadczen
zdobywane w tej fazie rozwoju indywidualnego jednostki, w której podlega ona
w znacznym stopniu wplywom rodziny pochodzenia (Harwas-Napierala, 1993).
W tym kontekscie jawi sie nastepny czynnik zagrazajacy trwalosci malzens
Wysoki stopien zaleznosci psychicznej jednostki od rodziny pochodzenia.
Trudnosci, jakie pojawiaja sie w relacjach miedzy zona a mezem nader
wynikaja z zaleznosci owego charakteru wiezi laczacych mlodych doroslych z
rodzicami (por. Jankowski, 1980, 1983). Szczególnego znaczenia nabiera tutaj emocjonalna zaleznosc doroslych juz dzieci od rodziców, co prowadzi do nieumieje
nosci wchodzenia w trwale zwiazki uczuciowe z wybranym partnerem, oparte na

zaufaniu i przyjazni oraz braku zdolnosci do samodzielnego podejmowania decyzji.

Uzaleznienie od rodziny wiaze sie z nadmierna kontrola rodziców, szczególn
matek - tesciowych, których destrukcyjna ingerencja przejawiajaca sie glównie

w postawach nadmiernego ochraniania, krytyki i utrzymywania doroslych juz dzieci
w scislej zaleznosci jest tym trudniejsza do odparcia, gdyz czesto sa to oso
o znacznym autorytecie. Malzonkowie uwiklani niekiedy w siec wzajemnych za-

leznosci pomiedzy lojalnoscia w stosunku do rodziców a lojalnoscia wobec ws
malzonka przyjmuja role mediatora, próbujac pogodzic strony konfliktu; bronia
obojetnoscia badz podejmuja otwarta walke, broniac jednej z rywalizujacyc
Zadna z wymienionych reakcji nie daje racjonalnych rozwiazan, zagraza natomiast
trwalosci malzenstwa.

Obecnie przejdziemy do omówienia czynników zagrazajacych trwalosci malzenstwa, ujawniajacych - sie podczas trwania zwiazku.
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1.2. Czynniki zagrazajace trwalosci malzenstwa dzialajace podczas jego trwania
Wsród wspomnianych czynników mozna wyróznic dwie grupy: czynniki zewnetrzne, do pewnego stopnia niezalezne od woli i cech malzonków oraz czynniki
wewnetrzne, czyli uklad warunków wynikajacych glównie z cech osobowosci partnerów (Braun-Galkowska, 1985).

Czynniki zewnetrzne. Ogólnokrajowa sytuacja spoleczno-ekonomiczna moze
nie sprzyjac budowaniu komfortu psychicznego, niezbednego dla prawidlowego
funkcjonowania w rolach malzenskich.
Brak konstruktywnych rozwiazan polityki mieszkaniowej powoduje, ze dla

wielu malzenstw posiadanie wlasnego mieszkania jako niezaleznego terytorium,

jest dobrem nieosiagalnym. Niejednokrotnie w jednym mieszkaniu zyje rodzina
trzy-, czteropokoleniowa. Wywoluje to napiecia i konflikty, które trudno rozwiazywac w takich warunkach. Zdarzaja sie sytuacje, w których z powodu braku mieszkania mlodzi malzonkowie mieszkaja oddzielnie, kazde u swoich rodziców (Marzec-Holka, 1994). Takie oddalenie malzonkow moze powaznie zaburzyc relacje
miedzy nimi. a przede wszystkim nie daje mozliwosci podejmowania zadan typo-

wych dla ról malzenskich, takich jak np. wzajemna pomoc, wsparcie. a ponadto
utrudnia wspólzycie seksualne. Trudna sytuacja mieszkaniowa nie sprzyja rozwojowi intymnej relacji, jaka powinni budowac miedzy soba malzonkowie. W ten
sposób moze przyczynic sie do dezintegracji ich zwiazku.
Dlugotrwale pozostawanie bez pracy ujemnie wplywa na kondycje psychiczna
czlowieka, powodujac pennanentna frustracje. Dla wielu osób praca zawodowa
jest sposobem realizowania celów, zaspokojenia ambicji i waznych potrzeb, a utrata
motywacji stwarzanej przez prace jest dalece stresujaca. Praca wyznacza rytm dnia.
natomiast jej brak z reguly zmniejsza aktywnosc i kontakty spoleczne, powodujac
apatie i tendencje do lekowego spostrzegania perspektyw na przyszlosc. W rezultacie
zmniejsza sie poczucie wlasnej wartosci, a wewnetrzne napiecia sa zródlem konfliktów malzenskich. Praca zawodowa jest zródlem satysfakcji i rozwoju jednostki.

Robienie czegos, co jest uzyteczne dla innych, co jest przez innych cenione daje
czlowiekowi zadowolenie z zycia oraz istotne infonnacje potrzebne do samookre-

slenia i poczucia tozsamosci. Ten obszar aktywnosci ma fundamentalne znaczenie
glównie dla mezczyzny, któremu tradycyjnie przypisuje sie role osoby utrzymujacej
rodzine, zapewniajacej jej materialne bezpieczenstwo (por. np. Zubrzycka, 1993).
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Inne czynniki zewnetrzne, wplywajace na jakosc zwiazku malzenskiego
Braun-Galkowska. 1985). to opinia spoleczna kreowana glównie przez mass media
propagujace okreslone style zycia, wzorce zachowan, pogladów, wartosci. a ta
standard materialny rodziny uzalezniony w glównej mierze od rodzaju wykonywanej
pracy. Wplyw tych czynników moze byc modyfikowany przez uwarunkowania
osobowosciowe partnerów.

W pewnej konfiguracji wzajemnych zaleznosci moga stac sie nadrzedny
problemem dezorganizujacym funkcjonowanie malzenstwa i rodziny, w innej moga
byc czynnikiem integrujacym czlonków rodziny, którzy zmobilizuja swe wewne
trzne sily w celu pokonania trudnosci zewnetrznych. Badania wskazuja (Braun-

Galkowska. 1985), ze wieksze znaczenie dla trwalosci malzenstwa maja uwa

kowania osobowosciowe, typ reagowania na rozmaite zdarzenia.
Czynniki wewnetrzne. Najczesciej wymieniane przyczyny rozpadu malze

stwa (Gapik, 1989; Janicka, 1991), to naduzywanie alkoholu. niedochowanie wier-

nosci malzenskiej oraz niezgodnosc charakterów.
Uzaleznienie alkoholowe jednego z malzonków (najczesciej meza), wynika
z takich uwarunkowan, jak: biologiczna podatnosc na negatywne oddzialywanie
alkoholu, psychiczna konstrukcja jednostki, otoczenie spoleczne i przyjete w nim

zwyczaje (Zubrzycka. 1993; Kolarczyk, 1984), moze byc skutkiem jak i przyczyna

konfliktów malzenskich. Cyklicznosc naduzywania alkoholu utrwala sztywny mode

wspólzycia w rodzinie, obejmujacy naprzemienne fazy ciagów alkoholowych i zachowywania trzezwosci. Okresy naduzywania alkoholu wywoluja lek i napie
u czlonków rodziny, uniemozliwiajac zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Niejednokrotnie zachowanie osoby z problemem alkoholowym w tych okresach (awantury, grozby, przemoc fizyczna) zagraza podstawowemu poczuciu bezpieczenstwa
innych. Okresy trzezwosci wzbudzaja radosc, a zarazem niepewnosc. Na tym
dochodzi do konfliktów. W malzenstwach takich brak jest autentycznej wiezi emo-

cjonalnej, a niekiedy obserwuje sie otwarta wrogosc. Pennanentne napiecie ne
wowe, niezaspokojenie istotnych potrzeb wlasnych i dzieci oraz lek przed kolejna
awantura powoduje, ze wiele zon osób dotknietych alkoholizmem wymaga opieki
psychologicznej z racji zaburzen emocjonalnych (Ochmanski, 1981). Trudnosci powyzsze prowadza do dezintegracji zwiazku malzenskiego. Jak podkresla L. C
pialkowska (1997), alkoholizm jest choroba jednostki i rodziny. Jej przebieg zalezy
do uwarunkowan osobowosciowych oraz interakcji rodzinnych, a przejawy uzalez-

nienia wplywaja na funkcjonowanie wszystkich czlonków rodziny.
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Inne czynniki wewnetrzne zagrazajace trwalosci malzenstwa. Glebokim
wstrzasem, który burzy spójnosc zwiazku i podwaza poczucie wlasnej wartosci

jest odkrycie niewiernosci seksualnej lub uczuciowej wspólmalzonka. Zdrada jest

jednak zawsze skutkiem powstalych w malzenstwie deficytów uczuciowych, zaistnialej rutyny oraz braku pozytywnego zainteresowania partnerem (Samson, 1995;
Gapik. 1989) i nalezy ja rozpatrywac jako rezultat dezintegracji malzenstwa.
Nader czesto uzywane w orzeczeniach sadowych okreslenie niezgodnosc cha-

rakterów jest tenninem wieloznacznym. W doslownym rozumieniu oznacza nieodpowiednie dobranie malzonków. O tych uwarunkowaniach pisalysmy wczesniej.
W rzeczywistosci tennin ten stosuje sie jako okreslenie rozmaitych cech
i relacji w malzenstwie, które doprowadzily do trwalych - nie rokujacych na pozytywne rozwiazanie - konfliktów. Te z kolei moga byc rezultatem innych wewnetrznych uwarunkowan - wynikajacych z osobowosci partnerów i postaw wobec
siebie. Wsród nich nalezy wymienic: konfliktotwórcze cechy osobowosci partnerów;
brak wzajemnego zaufania, tolerancji i akceptacji; brak zdolnosci do kompromisów;
brak zrózumienia i akceptacji odrebnosci psychicznej kobiety i mezczyzny; zdecydowane róznice oczekiwan wobec malzenstwa i nieumiejetnosc ich zmiany (dostosowana do realiów zycia); brak równowagi praw i obowiazków pomiedzy zona
i mezem; preferowanie zadan pozarodzinnych oraz niski poziom otwartosci komunikacji.

Sposób komunikacji malzonków. Jest to jedna z kluczowych detenninant
trwalosci malzenstwa. Komunikowanie sie jako wymiana informacji przez partne-

rów interakcji (Domachowski. 1991) jest podstawa kontaktów interpersonalnych.
Wymiana infonnacji odbywac sie moze w sferze emocji - komunikowanie uczuc,
w sferze intelektualnej - wymiana refleksji. spostrzezen, doswiadczen oraz w sferze
dzialan - komunikacja w zakresie dazen i podejmowanej aktywnosci (Rys, 1996).
Osiowym wyznacznikiem jakosci komunikacji jest sopien otwartosci wymiany
infonnacji przekazywanych werbalnie, jak i niewerbalnie (wyraz twarzy, gesty,

postawa ciala, niewerbalne aspekty mowy, zachowania przestrzenne). Otwartosc
oznacza nie tylko ujawnianie siebie, ujawnianie infonnacji o sobie i wlasnych zachowaniach umozliwiajacych partnerowi interakcji poznanie siebie, ale równiez
zywe zainteresowanie innymi osobami oraz gotowosc do dzialania na ich rzecz
(Janicka, Niebrzydowski, 1994). "Otwartosc wiaze sie z zyczliwa orientacja na
drugiego czlowieka, umozliwia lepsze jego poznanie oraz pozwala poznac siebie"
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(Janicka, 1994, s. 395). Otwartosc uwazana jest za najbardziej dojrzala forme relac
interpersonalnych.

Nieodwzajemniona otwartosc komunikacji w malzenstwie prowadzi do obcosc
miedzy partnerami, utrudnia pokonanie trudnosci zwiazanych ze wspólnym zyciem.
Konsekwencja tego moze byc niska jakosc relacji malzenskich. Brak otwar
komunikacji malzonków w sferze emocjonalnej jest zródlem negatywnych przezyc
i prowadzi do budowania psychicznego dystansu. Komunikacja w sferze intelektualnej jest plaszczyzna porozumienia, jej brak doprowadza do róznicowania sie postaw, co zmniejsza atrakcyjnosc partnera. Niska otwartosc komunikacji w zakresie
dzialan zmniejsza szanse na rozwiazanie konfliktów w sposób satysfakcjonujacy

partnerów. Jak pokazuja wyniki badan (Grzesiuk, Tryjarska, 1995; Janicka, Niebrzydowski, 1994; Rys, 1996), malzenstwa zadowolone i niezadowolone z wzajemnego pozycia róznia sie poziomem otwartosci komunikacji. Pary niezadowolon
z malzenstwa charakteryzuje niski poziom otwartosci w sferze intelektualnej,

a przede wszystkim emocjonalnej, czesta krytyka, obwinianie sie, zadania. W mal
zenstwach takich szczególnie silna jest tendencja do odwzajemniania negatywnych
ustosunkowan. czyli odpowiadania równie negatywnymi emocjami i zachowaniami

jakie ujawnil partner. Pary szczesliwe natomiast otwarcie wyrazaja stosunek do
partnera, czesciej rozmawiaja na temat swoich sadów, problemów. Maja wie
wspólnych tematów rozmów, czesciej wyrazaja milosc i troske. Cechuje je pocz
wspólnej odpowiedzialnosci za podejmowane dzialania. Odwzajemniona otwartosc
malzonków. wzmacniana korzystnym poziomem empatii, ulatwia konstruktywne

rozwiazywanie pojawiajacych sie problemów (por. Janicka, 1994; Janicka, Niebrzydowski, 1994), co w efekcie prowadzi do podwyzszenia jakosci interakcji
w podsystemie malzenskim i zwieksza szanse jego trwalosci. Otwarta komunikacj
zaklada wystepowanie konfliktów. Brak umiejetnosci konstruktywnego ich rozwia
zywania stanowi kolejny czynnik zagrazajacy trwalosci malzenstwa.

Nieumiejetnosc rozwiazywania konfliktów. Istota konfliktu jest jednoczesn

wystepowanie co najmniej dwóch nie dajacych sie zaspokoic lub sprzecznych po
trzeb. uczuc, postaw, dzialan. Konflikty szczególnie nieuniknione sa pomiedzy oso

bami zyjacymi razem, dzielacymi wspólne terytorium. Wynikac one moga gen
ralnie z trzech przyczyn: cech osobowosciowych partnerów, obiektywnej sytuacji

rodzinnej lub interakcji malzenskich (Trawinska, 1977). Równiez tzw. malzens

bezkonfliktowe, to malzenstwa nie bez konfliktów, lecz malzenstwa, w któryc
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konflikty rozwiazuje sie od razu i definitywnie, nie dopuszczajac do powstania
skomplikowanych kryzysów (Plzak, 1992). Trwalosc malzenstwa nie wyklucza bowiem zaklócen i niezgodnosci. Problem nie tkwi w tym, ze konflikty sie pojawiaja,

tylko w tym jak sa rozwiazywane. Moga one zarówno spajac, jak i dezintegrowac
zwiazek malzenski.

Konflikty zagrazajace trwalosci malzenstwa wynikaja glównie z przyjecia stra-

tegii rywalizacyjnej w ich rozwiazywaniu (Grzesiuk, Tryjarska. 1995), której efektem jest relacja typu "ja wygralem - ty przegrales". Komunikacja w tego typu
konfliktach nie jest jasna. Komunikaty niewerbalne nie sa zgodne z werbalnymi.
Malzonkowie oskarzaja sie nawzajem. daza do przeforsowania wlasnych racji. Zachowania takie uniemozliwiaja w dalszej perspektywie uzyskanie wzajemnego

wsparcia, sa zródlem wewnetrznego napiecia i zmniejszaja odpornosc na trudnosci
wystepujace w malzenstwie. Wyniki badan wskazuja (Rymer, 1986), ze strategie
rywalizacyjne w malzenstwach najczesciej doprowadzaja do destrukcyjnych rozwiazan konfliktów typu: forsowanie przez jednego lub oboje partnerów wlasnej
wizji malzenstwa, rezygnacja jednego ze wspólmalzonków na korzysc wzorów
wniesionych przez drugiego oraz brak dazenia do wytworzenia wspólnego stylu
zycia (zycie obok siebie). Stosowanie strategii rywalizacyjnej w konfliktach malzenskich pociaga za soba stosowanie róznych fonn przymusu i jest niszczace dla
zwiazku. Ponadto konflikty dlugotrwale i utajone zagrazaja trwalosci malzenstwa.
Wlasciwe rozwiazywanie konfliktów nastepuje poprzez wspólprace lub nego-

cjowanie kompromisów. Strategia wspólpracy prowadzi do rozwiazania zadowalajacego w pelni obie strony konfliktu. Strategia kompromisowa daje rozwiazania
polowiczne, ale satysfakcjonujace partnerów konfliktu, z których kazdy cos zyskuje
i cos traci. Rozwiazanie jest wynikiem wspólnych ustalen. Proces dochodzenia do
konkluzji w wymienionych strategiach nastepuje dzieki jasnej i konkretnej konfrontacji stanowisk, udzielaniu informacji zwrotnych, szacunku wobec partnera i jego racji. Komunikacja w takich konfliktach jest szczera i dotyczy zarówno
sfery intelektualnej, jak i emocjonalnej. Tego typu interakcje w malzenstwie powoduja, ze .,konflikty miedzy partnerami wzmacniaja poczucie wspólnoty, zmuszajac do wypracowania plaszczyzny "my", która staje sie-Plaszczyzna porozumienia" (Fischaleck, 1990, s. 62). Równiez klótnia jako specyficzny sposób komunikacji w konflikcie moze pelnic konstruktywna role w uzyskaniu nowego, zmodyfikowanego porozumienia, jezeli malzonkowie beda dazyc do wzbogacenia wza-
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jemnych stosunków o nie znane partnerowi infonnacje na temat wlasnych potrzeb
i oczekiwan (Samson, 1995).

Skoncentrowalysmy sie na znaczeniu komunikacji w malzenstwie. Podzielam

bowiem poglad (np. Rys, 1994; Janicka. 1994; Fischaleck, 1990), ze moze ona
odgrywac role czynnika modyfikujacego wplyw innych czynników zagrazajacy
trwalosci zwiazku malzenskiego. Dzieki otwartej komunikacji latwiej dojsc do
struktywnych rozwiazan istotnych problemów w malzenstwie, jak i calym system
rodzinnym.

Powyzej omówiono czynniki zagrazajace trwalosci malzenstwa. Obecnie
miemy sie problematyka zaburzen trwalosci rodziny.
2. Czynniki powodujace zaburzenia trwalosci rodziny
Przyjscie dziecka na swiat powoduje zmiane dotychczasowej struktury rodzin-

nej. Przed malzonkami staja nowe i trudne zadania, poniewaz nie przestajac pel
ról malzenskich, musza oni podjac obowiazki zwiazane z rodzicielstwem i wy
waniem potomstwa.

Do najwazniejszych czynników zagrazajacych trwalosci rodziny, zwiazany
z relacja rodzice - dziecko, naleza:
- niewlasciwe wzorce pelnienia ról rodzinnych wyniesione z rodziny pochodzenia,
- nieprawidlowe postawy wychowawcze rodziców wobec dzieci,
- niekonstruktywne sposoby rozwiazywania konfliktów.
2.1. Niewlasciwe pelnienie ról rodzinnych

Problematyka funkcjonowania jednostki w spolecznych rolach rodzinnych stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy (m.in. Harwas-Napierala, 1996; Mika. 1987; Obuchowska. 1996; Trawinska. 1977; Tyszkowa. 1988. 1990; Vasta.

Haith, Miller, 1995). Róznie tez definiuje sie role rodzinna. W niniejszym opr

cowaniu posluzymy sie definicja roli rodzinnej podana przez M. Radochonskie
(1984, s. 93). Stwierdza on. ze "z okreslonymi pozycjami (w rodzinie przyp. aut.)
zwiazane sa odpowiednie role okreslane (...) jako wzory wymagan, celów, wierze
uczuc. postaw, wartosci i dzialan, które oczekiwane sa od jednostki zajmujac
okreslona pozycje". W pojeciu roli zawieraja sie tez obowiazki. prawa i za
przypisane okreslonym czlonkom w rodzinie.
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M. Jurga (1985) wskazuje, ze aby spelnic wymagania dotyczace danej pozycji
spolecznej, nalezy posiadac wiedze o odpowiednich przepisach nonnatywnych dotyczacych ról, natomiast proces uczenia sie roli polega na przyswajaniu odpowiednich zachowan. Najwazniejszym miejscem, gdzie czlowiek przyswaja owe zacho-

wania i przygotowuje sie do pelnienia przyszlych ról jest rodzina pochodzenia.
Jedna z podstawowych funkcji rodziny - funkcja socjalizacyjna, polega wlasnie
na przygotowaniu dzieci do pelnienia okreslonych ról spolecznych w okresie doroslosci (Tyszkowa, op.cit.). Proces ten dokonuje sie m.in. droga spolecznego uczenia, dzieki mechanizmom modelowania i identyfikacji (Harwas-Napierala, 1987,
1995). Ich dzialanie polega na tym, ze jednostka przejmuje pewne zacho-

wania i postawy od modela, z którym jest silnie zwiazana emocjonalnie. Dla dziecka
modelami takimi sa rodzice, których obserwacja i bliski kontakt z nimi umozliwia

dziecku przyswajanie okreslonych zachowan i wzorców postepowania, zarówno
negatywnych, jak pozytywnych.

W przypadku, gdy rodzice niewlasciwie pelnia role malzenskie czy rodzicielskie lub gdy jedno z rodziców nie uczestniczy w procesie wychowania, dziecko
moze zostac pozbawione wlasciwych modeli ról rodzinnych. Wplywa to na jego
funkcjonowanie w omawianych rolach w zalozonej przez siebie rodzinie. Dowodów
na potwierdzenie tej tezy dostarczaja dane dotyczace rozwodów. L. Gapik (1989)
podaje, ze dzieci pochodzace z rodzin rozbitych, w swym doroslym zyciu o wiele
czesciej decyduja sie na rozwód niz dzieci, których rodzice zyli w harmonijnym
i trwalym zwiazku malzenskim. Autor wskazuje na dwie przyczyny tego zjawiska.
Pierwsza z nich moze byc to, ze dzieci osób rozwiedzionych maja mniejsze trudnosci
w pokonywaniu leku przed rozwodem. Nie jest to dla nich wydarzenie tak niezwykle,
jak dla ich rówiesników. którzy nigdy nie zetkneli sie z nim bezposrednio. Druga

przyczyna, bardzo istotna z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania jest
to. ze dziecko. które wzrasta w rodzinie niepelnej ma znacznie gorsze warunki

rozwoju, zwlaszcza spolecznego. Stala nieobecnosc ojca lub matki w domu oznacza
w praktyce dla dziecka brak wzorca pelnienia ról rodzinnych. Dotyczy to zarówno

problemu pelnienia ról charakterystycznych dla wlasnej plci, jak i obserwacji pelnienia ról wlasciwych plci przeciwnej. Mozna sadzic, ze dzieci takie w przyszlosci
nie beda mialy pelnej wiedzy o tym, jak funkcjonowac w rolach malzenskich
i rodzicielskich, nie beda takze wiedzialy czego oczekiwac od partnera.

Istotnym czynnikiem zaklócajacym proces uczenia sie ról rodzinnych jest równiez brak obojga rodziców. Dotyczy to szczególnie dzieci z domów dziecka, które
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nie posiadaja doswiadczen z obszaru zycia rodzinnego albo maja ich niewie

i tym samym pozbawione sa wzorców pelnienia owych ról. Potwierdzaja to badania
przeprowadzone przez M. Jurge (1985). Ich wyniki pokazuja, ze wychowanki do-

mów dziecka prezentuja inny obraz ról spolecznych i rodzinnych kobiety, niz ich
rówiesnice wychowujace sie w nonnalnych rodzinach. Autorka podaje, ze dziew
czeta z placówek wychowawczych opisuja wybrane role kobiece w sposób stereotypowy i uproszczony, co wskazuje na brak doswiadczen i kontaktów z pozytywnymi modelami ról. Badane stawiaja mniej wymagan i fonnuluja mniej warunków
koniecznych do pelnienia ról rodzinnych. W swoich wypowiedziach pomijaja tez
znaczenie wiezi emocjonalnej, zaufania i tolerancji laczacych partnerów pelniacyc
rózne role, np. córki i rodziców, zony i meza. Co charakterystyczne, liczne wy
chowanki nie umialy tez odpowiedziec na pytania dotyczace sposobów przejawiania
milosci macierzynskiej lub malzenskiej oraz ewentualnych gratyfikacji, jakie c.zerp
osoba z pelnienia danej roli. Mialy one mniejsza swiadomosc odpowiedzialno
spolecznej przy podejmowaniu ról, a szczególnie roli matki. Nalezy przypuszczac,
ze taki obraz ról u wychowanek bedzie negatywnie rzutowal w przyszlosci na

funkcjonowanie i trwalosc ich rodzin.
Trudnosci w doroslym zyciu rodzinnym maja takze dzieci wychowywan

w pelnej rodzinie, których rodzice w sposób niewlasciwy pelnili role mal-

zenskie i rodzicielskie. M. Braun-Galkowska (1986) opisuje sytuacje dziewczynki

zyjacej w rodzinie. w której stosunki miedzy rodzicami nie ukladaja sie dobr
choc nie jest to przekazywane w rozmowach. Dziewczynka odkrywa, ze pod pozorem zgody kryje sie niezadowolenie matki z malzenstwa, ujawniane niewerbalnie.

Jesli doswiadczenia takie sie powtarzaja, dziecko dochodzi do wniosku, ze d

dobra rodziny kobieta musi sie poswiecac i rezygnowac z wlasnych ambicji.

przekonanie moze oddzialywac negatywnie w przyszlosci na jej relacje z mez
i zycie rodzinne.

2.2. Nieprawidlowe postawy rodziców wobec dzieci

Kolejnym czynnikiem zagrazajacym trwalosci rodziny w relacji rodzice - dzieci sa niewlasciwe postawy rodzicielskie. M. Ziemska (1979, s. 168) definiuje postawe rodzicielska jako "wystepujaca u rodziców tendencje do odczuwania dziec

myslenia o nim i zachowania sie - werbalnego lub niewerbalnego - w pewien

195

okreslony sposób wobec niego". W ogólnej definicji postawy, w tym takze rodzicielskiej, wyróznia sie trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny i behawioralny.
Dziecko jest przez rodziców spostrzegane, oceniane i traktowane w sposób, jaki
warunkuje postawa. Postawy rodzicielskie stanowia wazny wymiar stosunków inter-

personalnych w rodzinie i nie mozna ich traktowac w oderwaniu od caloksztaltu
zycia rodzinnego.

M. Ziemska (op.cit.) opisuje nastepujace niepozadane postawy rodzicielskie.
Unikanie dziecka. Unikanie cechuje luzny stosunek emocjonalny rodziców
wobec dziecka. Rodzice przebywanie z dzieckiem oceniaja jako trudne, sa bierni,

malo odpowiedzialni, nie dbaja o dobro dziecka, czasem nawet je ignoruja. Czesto
równiez stwarzaja pozory dobrego kontaktu - obsypuja dziecko prezentami, sa
nadmiernie liberalni.

Odtracanie dziecka. Rodziców reprezentujacych postawe odtracajaca charakteryzuje duzy dystans uczuciowy wobec dziecka i stosunek, który mozna by okre-

slic jego brak bezwarunkowej akceptacji. Traktuja oni dziecko jako ciezar, czasem
nawet poszukuja instytucji lub osoby, która przejelaby ich obowiazki. Demonstruja
wobec dziecka uczucia negatywne, nie okazujac mu przy tym milosci. czesto je
krytykuja i stosuja surowe kary.

Postawa nadmiernych wymagan. Pierwsza z postaw polega na tym, ze rodzice nadmiernie koncentruja sie na dziecku i próbuja uksztaltowac je na miare

stworzonego przez siebie idealu. nie liczac sie przy tym z jego indywidualnymi
mozliwosciami i upodobaniami. Wymagania wobec dziecka sa bardzo wysokie,
czesto wygórowane, a dziecko jest nierzadko zmuszane w sposób autorytarny do

podporzadkowania sie im. Rodzice sa przesadnie nastawieni na osiagniecia dziecka
i nadmiernie krytykuja jego niepowodzenia.
Nadmierne ochranianie. Postawa nadmiernie chroniaca przejawia sie prze-

sadnym skoncentrowaniem na dziecku. Rodzice czesto ulegaja mu, a ich stosunek
wobec niego jest bezkrytyczny. Prócz tego chronia je przed wszelkimi trudnosciami
i nie pozwalaja na samodzielnosc, ograniczajac czesto równiez kontakty spoleczne
dziecka. Rodzice prezentujacy ten typ postawy charakteryzuja sie nadmierna lekliwoscia i przekazuja ten niepokój dziecku, przedstawiajac mu otaczajacy swiat jako
niebezpieczny i zagrazajacy.

Postawy rodzicielskie rzadko wystepuja w czystej postaci. Niemniej jednak
mozna wyróznic postawy zdecydowanie nieprawidlowe oraz prawidlowe.
Kazda z nich wywiera okreslony wplyw na osobowosc i zachowanie sie dziecka.
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W przypadku postaw nieprawidlowych obserwuje sie m.in.: agresywnosc, zahamowanie rozwoju uczuc wyzszych (postawa odtracania); zaburzenia uspolecznienia,
niestalosc uczuc (postawa unikania); niedojrzalosc emocjonalna, nadmierna
nosc od rodziców (nadmierne ochranianie); lekliwosc, brak wiary we wlasne s
(nadmierne wymagania) (Ziemska, op.cit.).
Wymienione wyzej cechy nie sprzyjaja prawidlowemu funkcjonowaniu w otoczeniu spolecznym, a szczególnie w rodzinie, zarówno generacji, jak i prokreacji.
Dziecko pod wplywem negatywnych postaw rodziców czesto moze przejawiac zaburzenia zachowania i sprawiac trudnosci wychowawcze, co z kolei moze powo-

dowac liczne nieporozumienia i konflikty zagrazajace trwalosci rodziny. Natomias
gdy dziecko dorosnie i zalozy wlasna rodzine moga pojawic sie trudnosci
widlowym w niej funkcjonowaniem. Odziedziczone wzorce relacji i postaw utrudniaja, a niekiedy uniemozliwiaja wlasciwe pelnienie roli malzonka i rodzica.
Prawidlowe postawy wychowawcze sprzyjajace hannonijnemu rozwojowi
dziecka, korzystnie wplywaja na funkcjonowanie rodziny.

2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów dezintegrujace rodzine

Konflikty sa zjawiskiem powszechnie wystepujacym w zyciu rodziny. Stanowia one przedmiot zainteresowania wielu autorów (m.in. Rys, 1994; Izdebska, 1979).
Straus i Murray (za Pospiszyl, 1986) sa zdania, ze "im bardziej intymna wiez lacz
czlonków jakiejs grupy spolecznej, tym wyzszy jest przecietny poziom konfliktów
wystepujacych w tej grupie. Rodzina jest typowym tego przykladem..."
Jakie sa przyczyny i obszary konfliktów w rodzinie? W jakich przypadkach
moga one stanowic zagrozenie dla jej trwalosci? Jedna z najwazniejszych przyczy
konfliktów tkwi w specyfice intymnych kontaktów miedzy malzonkami. Intymnosc
rozumiemy (za: Izdebska. op.cit., s. 62) jako: "sprawy najbardziej osobiste j nie
podlegajace ingerencji innych osób". Problematyka tych relacji i ich uwarunkowania

zostaly przedstawione w pierwszej czesci opracowania. Warto tu jednak wspomniec,
iz konflikty miedzy zona a mezem dotycza nie tylko ich samych, ale maja is
wplyw na funkcjonowanie dzieci oraz innych czlonków rodziny.
Wazna dziedzina zycia rodzinnego. która wywoluje konflikty jest problem
wychowywania dzieci. M. Trawinska (1977) stwierdza, ze obszar ten jest najbardziej
konfliktotwórcza sfera w zyciu rodzinnym. Dzieje sie tak dlatego, ze wiele ma
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zenstw prezentuje zupelnie odmienne wizje rodzicielstwa i modele wychowania,

które wyniesli ze swoich rodzin pochodzenia. M. Trawinska (op.cit.) zaznacza. ze
rodzice czesto maja wobec siebie nawzajem pretensje o postawy wychowawcze.
Mezczyzni zarzucaja kobietom poblazliwosc, zbyt niskie wymagania, przesadne

zainteresowanie i opieke nad dzieckiem. Kobiety natomiast sa zdania, ze ich me-

zowie w roli ojców sa surowi, zbyt wymagajacy i prezentuja przestarzale zasady
wychowawcze.

Inna wazna przyczyna konfliktów w rodzinie moze byc nieumiejetnosc go

dzenia róznych ról spolecznych, pelnionych przez malzonków. Problem dotyczy
ról pelnionych w rodzinie i poza nia - ról malzenskich, rodzicielskich i zawodowych.
Kwestia sporna moze byc tez wlaczenie sie meza w wykonywanie obowiazk
domowych i ustalenie zakresu tych obowiazków.

Z drugiej strony, konflikty moga tez byc spowodowane brakiem umiejetnosci
godzenia ról malzenskich i rodzicielskich. Oznacza to, ze osoby pozostajace
w zwiazku malzenskim zbyt koncentruja sie na pelnieniu ról rodzicielskich, nie

doceniajac roli wspólmalzonka. badz odwrotnie - koncentruja sie na rolach malzenskich.

Z punktu widzenia trwalosci rodziny bardzo istotny jest sposób rozwiazywania
konfliktów. R. Bach i P. Wyden (za Rys, 1994) wyodrebnili negatywne i pozytywne

typy konfliktów, które mozna okreslic takze jako dezintegrujace badz integrujace
rodzine.

Konflikty dezintegrujace, czyli takie, które maja negatywny wplyw na trwalosc
rodziny, dotycza przypuszczen, wyobrazen i fantazji. Obie strony rania sie wza-

jemnie, uzywajac obrazliwych epitetów. Bywa, ze jedna ze stron nie angazuje sie
w ogóle, okazuje lekcewazenie lub postawe rezygnacji. Nikt nie chce wziac odpowiedzialnosci za skutki konfliktu. strony przekazuja sobie sprzeczne komunikaty

(werbalne i niewerbalne), co w efekcie rodzi napiecia i poczucie bezsilnosci. Nie
wiadomo w jakim kierunku daza partnerzy, a wyniki konfliktu sa trudne do uchwycenia. Na skutek tego typu konfliktów ludzie oddalaja sie od siebie, maja poczucie
zalu, krzywdy i niezrozumienia, a nierzadko nawet pojawia sie chec zemsty.
W konfliktach o charakterze integrujacym rodzine, spór dotyczy konkretnych

faktów (por. m.in. Rys. op.cit.; Fischaleck, 1990). Partnerzy nie obnizaja nawzajem
swojej wartosci i nie urazaja godnosci. Obie strony aktywnie angazuja sie w rozwiazanie konfliktu, ponoszac calkowita odpowiedzialnosc za siebie, swoje dzialania
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i wyniki konfliktu. Emocje tak pozytywne, jak i negatywne wyrazane sa w sposób
szczery i autentyczny. Komunikacja jest jasna, a komunikaty slowne zgodne
z bezslownymi. Istnieje jasno okreslony kierunek dzialan i sa one podejmowane
w sposób aktywny i bardzo konkretny. Wynikiem tych konfliktów jest oczyszczenie

z emocji, wzrost poczucia bliskosci, zrozumienia i zaufania. Dzieje sie tak dlatego,
ze obie strony potrafia sobie przebaczyc.
Powyzsze rozwazania mozna podsumowac slowami: "To nie konflikt jes

zródlem nieporozumien i walki miedzy ludzmi, lecz sposób jego rozstrzygania
(Gut, Haman. 1993, s. 12).

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu podjeto próbe analizy niektórych czynników mo-

gacych stanowic zagrozenie dla trwalosci malzenstwa i rodziny.
W pierwszej czesci omówiono najczestsze przyczyny destabilizacji zwiazku

malzenskiego. Sa to:
1) czynniki oddzialujace przed zawarciem zwiazku (tj. m.in. brak dojrzalosci do

malzenstwa, nieodpowiednie dobranie przyszlych malzonków, wysoki stopie
zaleznosci psychicznej jednostki od rodziny pochodzenia),
2) czynniki oddzialujace podczas trwania zwiazku - zarówno wewnetrzne (m.in.

niewlasciwa komunikacja miedzy malzonkami. naduzywanie alkoholu, niezgod
nosc charakterów partnerów), jak i zewnetrzne (m.in. niekorzystna sytuacja
mieszkaniowa i zawodowa malzonków).

Druga grupa problemów dotyczyla czynników wynikajacych z relacji rodzice
- dziecko, ze szczególnym uwzglednieniem:

1) niewlasciwego sposobu pelnienia ról rodzinnych,
2) negatywnych postaw rodziców wobec dzieci,
3) sposobów rozwiazywania konfliktów dezintegrujacych rodzine.

Zwrócono uwage na to, ze wymienione czynniki nie wystepuja pojedynczo,

lecz w powiazaniu ze soba. Zaden ze wspomnianych czynników nie mozna uzna

za jednoznacznie przesadzajacy o trwalosci malzenstwa i rodziny. Brak dojrzal

psychicznej malzonków wiaze sie, na przyklad, z zaleznoscia od rodziny po
dzenia. Gdy w takim malzenstwie pojawiaja sie róznice zdan miedzy partner
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bardzo czesto tesciowie angazuja sie lub sa angazowani w charakterze ..arbitrów".
Ingerencja taka na ogól utrudnia malzonkom porozumienie i nie prowadzi do konstruktywnego rozwiazania problemów, bedacych przedmiotem sporu.
Reasumujac, warto zaznaczyc, ze stosunki miedzy malzonkami dotycza nie
tylko relacji miedzy nimi, lecz maja duzy wplyw na zachowanie pozostalych czlonków rodziny, a zwlaszcza dzieci - "...zmiana w jednej relacji rodzinnej powoduje
zmiany w drugiej. Jezeli zona przezywa niepowodzenie w relacji malzenskiej. zmienia sie równiez w roli matki, bo jej postawy wobec dziecka przesuwaja
sie w kierunku nadmiaru" (Braun-Galkowska, 1992, s. 167).
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