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Streszczenie: Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wybranych wy-
ników badań zagranicznych poświęconych związkowi kohabitacji przedmałżeń-
skiej z jakością małżeńską. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy 
i w jaki sposób kohabitacja koreluje z jakością małżeńską? Na podstawie przeglą-
du wybranych wyników badań stwierdzono, że związki nieformalne w istotny spo-
sób korelują z niskim poziomem jakości małżeńskiej. Tylko w jednym, spośród 
wszystkich prezentowanych wyników opracowań naukowych, ustalono istotny 
związek pierwszego, pozamałżeńskiego stosunku seksualnego z wysokim pozio-
mem relacji partnerskich w przyszłym małżeństwie. 

 

Wprowadzenie 

Od wielu lat problematyka kohabitacji pozostaje w obszarze ciągłego zain-

teresowania socjologów rodziny, demografów, pedagogów społecznych, a także 

specjalistów z zakresu polityki społecznej oraz prawa rodzinnego. Jednym z po-

wodów niemalejącego zainteresowania tym zagadnieniem są najnowsze wyniki 

badań statystycznych, na podstawie których zaobserwowano ilościowy wzrost 

związków nieformalnych, szczególnie wśród młodych osób, które nierzadko 

zwlekają z podjęciem decyzji o zalegalizowaniu związku (Fields 2004). Przy-

pomnijmy, że słowo kohabitacja pochodzi od łacińskiego słowa co-habitatio 

i oznacza wspólne zamieszkiwanie z kimś („Wielki słownik wyrazów obcych” 

2003, s. 640). Szwedzki socjolog – Jan Trost pisze, że kohabitacja to związek 

tworzony przez dwie osoby płci przeciwnej, wspólnie zamieszkujące przez dłuż-
szy czas, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe oraz utrzymujące stosunki 

seksualne (Trost 1979, s. 13). Wyraz kohabitacja pojawił się również między 

innymi w definicji rodziny, opracowanej przez Europejską Komisję Gospodar-

czą Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której czytamy, że rodzina w węż-
szym znaczeniu jest definiowana jako rodzina nuklearna, oznaczająca dwoje lub 

więcej osób w obrębie gospodarstwa domowego, które są ze sobą związane tak, 
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jak mąż z żoną, lub dwoje kohabitujących ze sobą partnerów, lub jak rodzic 

i dziecko (Keilman 2003, s. 20). Zjawisko wzrostu liczby osób mieszkających ze 

sobą wydaje się być tak bardzo złożone, jak złożone są przyczyny, dla których 

ludzie decydują się na życie w związku nieformalnym. Złożoność tę najlepiej 

obrazują najnowsze wyniki badań amerykańskich, w których poruszono wątek 

wpływu przekonań religijnych na kohabitację dwojga młodych partnerów. Jak 

się okazało, 30% ankietowanych przyznało, że fakt pozostawania przez nich 

w związku nieformalnym pozostaje w sprzeczności z ich przekonaniami religij-

nymi (Stanley i inni 2011, s. 236). Nie można zatem przewidzieć, chociażby na 

podstawie poglądów religijnych partnerów, czy będą oni lub też nie będą razem 

mieszkać. Wiadomo z kolei, że do najczęstszych powodów decydowania się 
przez młode osoby na wspólne mieszkanie należą: chęć częstego spędzania wol-

nego czasu z partnerem, niedogodności, jakie wynikają z życia na odległość, 
chęć uczynienia kolejnego kroku w kierunku zaangażowania się w związek, 

posiadanie wspólnego dziecka, chęć sprawdzenia drugiej osoby przed zawar-

ciem związku małżeńskiego, a także niewiara w instytucję małżeństwa (Stanley 

i inni 2011, s. 237). Z uwagi na powszechność występowania związków niefor-

malnych oraz ich różnorodne przyczyny, warto przyjrzeć się bliżej konsekwen-

cjom, jakie mogą wyniknąć względem jakości relacji małżeńskich. Dlatego ce-

lem prezentowanego tekstu jest próba ukazania związku, jaki zachodzi pomię-
dzy współzamieszkiwaniem dwojga ludzi a jakością ich późniejszych relacji 

w małżeństwie.  

Przedmałżeńska kohabitacja  
a jakość późniejszych relacji małżeńskich 

Obserwowany aktualnie wzrost liczby badań z zakresu problematyki koha-

bitacji i jej związku z jakością relacji małżeńskich, uwarunkowany jest między 

innymi niepokojącymi zjawiskami społeczno-demograficznymi, do których zali-

czyć można rozpady związków nieformalnych, separacje oraz rozwody mał-

żeństw. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych prawie połowa wszystkich 

związków nieformalnych rozpada się w pierwszym roku ich trwania. Ponadto 

tylko co dziesiąty związek nieformalny trwa przez 5 lub więcej lat. Pomimo 

dosyć powszechnego przeświadczenia o tym, że wspólne mieszkanie stanowi 

dobry sposób na sprawdzenie zgodności dwojga ludzi, między innymi pod 

względem ich cech charakteru, tak naprawdę może ona znamionować wysokie 

ryzyko rozpadu późniejszego związku małżeńskiego (Sassler 2011, s. 68). 

Ilościowy wzrost badań zagranicznych, poświęconych współzamieszkiwania 

oraz jej implikacjom względem jakości małżeńskiej,  odnotowano w latach 70. 

(Slany 2002, s. 146), a także 80. XX wieku. Przykładowymi badaniami z tamte-

go okresu są między innymi badania Neila Bennetta, Ann Blanc oraz Davida 

Blooma, którzy poddali analizie empirycznej związek pomiędzy kohabitacją 
przedmałżeńską a dysfunkcjami w późniejszym małżeństwie. W oparciu o uzy-
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skane wyniki badań ustalili oni, że jakość relacji małżeńskich osób żyjących 

wcześniej w związkach nieformalnych, jest zdecydowanie niższa od par, które 

ze sobą nigdy nie mieszkały (Bennett i inni 1988, s. 127). Ustalenia te potwier-

dzają inne wyniki badań, które przeprowadzono wśród 2033 Amerykanów. 

Dzięki uzyskanym wynikom badań ich autorzy stwierdzili, że kohabitacja jest 

związana z gorszą jakością interakcji małżeńskich, niezadowoleniem z małżeń-
stwa oraz skłonnościami małżonków do rozwodów (Booth i Johnson 1988, 

s. 255). Tezę o związku kohabitacji z niskim poziomem jakości małżeńskiej 

potwierdzili również w swoich analizach Elizabeth Thomson i Ugo Colella, 

wykorzystując do tego wyniki krajowych badań nad amerykańskimi rodzinami 

w latach 1987–1988. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzili oni, że 

zamieszkiwanie przedmałżeńskie w istotny sposób koreluje z niskim poziomem 

jakości relacji małżeńskich, obniżonym zaufaniem do instytucji małżeństwa 

oraz większym prawdopodobieństwem rozwodu (Thomson i Colella 1992, 

s. 259). Natomiast Alfred DeMaris i William MacDonald w przeprowadzonych 

przez siebie badaniach, zauważyli że niski poziom jakości małżeńskiej posiada 

istotny związek z seryjną kohabitacją (DeMaris i MacDonald 1993, s. 399). 

Interesującym, a zarazem bezprecedensowym, odkryciem w analizach poświę-
conych związkom nieformalnym oraz jakości małżeńskiej, są wyniki badań, 
których autorzy odkryli, że pierwszy przedmałżeński stosunek seksualny stano-

wi wskaźnik dobrych relacji partnerskich w późniejszym związku małżeńskim 

(Cate i inni 1993, s. 158). Próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu kohabita-

cji oraz jakości małżeńskiej z lat 90. XX wieku podjęli w swoim przeglądzie 

badań Jeffrey Larson i Thomas Holman. Chcąc zidentyfikować uwarunkowania 

przedmałżeńskie korelujące z jakością małżeńską, potwierdzili oni ustalenia 

poprzednich naukowców. Otóż stwierdzili oni, że małżeństwa, których małżon-

kowie wcześniej ze sobą mieszkali, są mniej satysfakcjonujące oraz mniej sta-

bilne aniżeli partnerów, którzy nigdy nie tworzyli związków nieformalnych 

(Larson i Holman 1994, s. 228). Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Stanowego 

w Pensylwanii próbowali uzyskać odpowiedź na pytanie: czy niska jakość rela-

cji małżeńskich może mieć związek z powszechnie występującym współcześnie 

zjawiskiem kohabitacji przedmałżeńskiej? W tym celu do udziału w badaniach 

zaproszono 1425 Amerykanów, którzy zanim zawarli związek małżeński 

mieszkali razem. Badanych podzielono na dwie grupy. Do grupy pierwszej na-

leżały osoby, które zwarły swój związek pomiędzy 1964 a 1980 rokiem (kiedy 

kohabitacja była mało popularna). Natomiast do drugiej grupy zaliczono mał-

żonków, którzy wzięli ślub pomiędzy 1981 a 1997 rokiem (kiedy kohabitacja 

była bardzo powszechna). Po przeanalizowaniu wyników badań naukowcy 

stwierdzili, że niezależnie od stopnia popularności związków nieformalnych 

w społeczeństwie, obie grupy badanych charakteryzują się gorszymi relacjami 

małżeńskimi oraz nietrwałością małżeńską (Kamp Dush i inni 2003, s. 539). 

Przykładem opracowania, w którym po raz kolejny próbowano usystematyzo-

wać wiedzę na ten temat, jest artykuł Stanleya Scotta, Galeny Rhoades oraz 
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Howarda Markmana. Na podstawie zebranych wyników badań ustalili oni, że za 

negatywny wpływ kohabitacji na jakość małżeńską odpowiadają między innymi 

dwie przyczyny, do których zaliczyć można: wybór partnera oraz doświadczenie 

zdobyte podczas życia w związku nieformalnym. Autorom opracowania udało 

się pokazać, w jaki sposób wybór partnera oraz doświadczenie nabyte podczas 

mieszkania z nim, mogą zwiększyć ryzyko występowania problemów w później-

szym małżeństwie, a nawet doprowadzić do rozwodu. Podkreślili również, że 

pary, które sprawiały wrażenie, że nigdy nie zalegalizują swojego związku, osta-

tecznie podjęły taką decyzję pod wpływem dotychczasowego pozostawania 

przez nie w związku nieformalnym. Ponadto autorzy opracowania omówili 

zmiany w relacjach małżonków, nierzadko wynikające z faktu ich przyzwycza-

jenia do siebie nawzajem, aniżeli świadomej decyzji o wyborze partnera. Badani 

zdawali sobie sprawę, że pozostawanie w związku nieformalnym zwiększa ry-

zyko jego niezalegalizowania, niezależnie od jego jakości oraz stopnia dopaso-

wania partnerów. Zdaniem naukowców, bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi 

przed mieszkającymi ze sobą partnerami, jest wspólna rozmowa na temat warto-

ści, jaką przedstawia dla nich kohabitacja, etapów wzajemnego zaangażowania 

się w związek oraz wspólnych poglądów przemawiających za jego zalegalizo-

waniem (Scott i inni, 2006, s. 499). Do jeszcze bardziej interesujących wnio-

sków dotyczących związku kohabitacji z jakością małżeńską doszli inni na-

ukowcy, którzy przeprowadzili swoje badania na próbie 3598 zamężnych kobiet. 

Ustalili oni, że kobiety, które wcześniej mieszkały ze swoimi partnerami i do-

czekały się w tamtym okresie narodzin dziecka, mogą w małżeństwie doświad-

czać niskiej jakości małżeńskiej. Z drugiej strony partnerki, które nie posiadały 

dzieci jeszcze podczas trwania swojego nieformalnego związku, mogą się cha-

rakteryzować takim samym poziomem jakości małżeńskiej, jak kobiety które 

przed zawarciem małżeństwa nie mieszkały ze swoimi przyszłymi mężami. 

W trakcie analizy wyników badań ustalono, że wychowywanie dzieci w związ-

kach nieformalnych jest w sposób istotny związane z niskim poziomem jakości 

małżeńskiej (Tach i inni 2009, s. 298). Ustalenie możliwości ewentualnego 

przewidywania konsekwencji, wynikających z kohabitacji względem trwałości 

i jakości małżeństwa, stało się celem innego amerykańskiego opracowania, 

w którym wykorzystano meta-analizę 28 badań poświęconych tej problematyce. 

Po przeanalizowaniu wybranych wyników badań stwierdzono, że kohabitacja 

koreluje z gorszą trwałością i jakością małżeńską. Negatywne oddziaływanie 

współzamieszkiwania na procesy zachodzące w małżeństwie może być złago-

dzone tylko wtedy, kiedy występuje ona w przypadku ostatecznego wyboru 

swojego partnera życiowego. Pomimo że wraz z upływem czasu kohabitacja 

może się unormować, to jednak jej negatywne oddziaływanie na trwałość i ja-

kość małżeńską ma charakter stały (Jose i inni 2010, s. 105). Na uwagę zasługu-

ją również badania, których przedmiotem analiz była korelacja związków nie-

formalnych z jakością relacji małżeńskich w małżeństwach zawartych po raz 

pierwszy oraz po raz drugi. Autorom badań udało się ustalić, że w przypadku 
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małżeństw zawartych zarówno po raz pierwszy, jak też po raz drugi, współza-

mieszkiwanie przedmałżeńskie może mieć związek z późniejszymi, negatyw-

nymi interakcjami małżeńskimi, a także zwiększoną skłonnością małżonków do 

podejmowania decyzji o rozwodzie (Scott i inni 2010, s. 906). Podobne ujęcie 

problematyki zaproponowali naukowcy z uniwersytetów w Mississippi oraz 

Jacksonville. Poddali oni analizie badawczej kohabitację oraz ponowne zawar-

cie związku małżeńskiego. Badania zostały przeprowadzone na reprezentatyw-

nej próbie ponad półtora miliona Amerykanów. W trakcie ich trwania próbowa-

no ustalić, w jaki sposób mieszkanie z nowym partnerem, tuż po rozwodzie 

z poprzednim, koreluje z jakością zawartego na nowo związku małżeńskiego. 

W tym celu podczas opracowywania wyników zastosowano analizę regresji. 

Dzięki przeprowadzonej analizie statystycznej badacze odkryli, że kohabitacja 

po rozwodzie może opóźnić ponowne zawarcie związku małżeńskiego. Ponadto, 

jak wynika z wcześniej przeprowadzonych badań, współzamieszkiwanie tuż po 

rozwodzie jest związane z niską jakością relacji małżeńskich w późniejszym 

małżeństwie, a nawet z jego destabilizacją (Xu i inni 2006, s. 261). Swoistego 

podsumowania dotychczasowych wyników badań na powyższy temat już kilka 

lat temu podjęła się Helen Bee. Stwierdziła ona między innymi, że osoby, które 

pozostają w związkach nieformalnych różnią się w sposób istotny pod wieloma 

względami od osób, które nigdy nie rozważały mieszkania ze sobą (Bee 2004).  

Niektóre z opracowań badawczych poświęconych problematyce kohabitacji 

przedmałżeńskiej zdecydowanie wykraczają poza aspekt samej predykcji jako-

ści późniejszych relacji małżeńskich, a przedmiotem ich analiz stają się między 

innymi: podział obowiązków małżeńskich (Baxter i inni 2010), jakość wzajem-

nego komunikowania się małżonków (DeMaris i Leslie 1984; Cohan i Klein-

baum, 2002), rozwody małżeństw wśród kobiet o różnej rasie (Phillips i Swe-

eney 2005), późne zawieranie związku małżeńskiego przez kobiety z wyższym 

wykształceniem (Allen i Kalish 1984), różnice w zakresie aktywności seksual-

nej pomiędzy osobami ze związków nieformalnych a małżeństwami (Yabiku 

i Gager 2009), różnice w znaczeniu zarobków i wydatków pomiędzy związkami 

kohabitacyjnymi a małżeństwami (Treas i de Ruijter 2008).  

Problematykę podziału obowiązków małżeńskich partnerów, którzy wcze-

śniej ze sobą mieszkali poruszyło w swoich badaniach troje australijskich na-

ukowców – Janeen Baxter, Michele Haynes oraz Belinda Hewitt z Uniwersytetu 

Queensland. W trakcie badań próbowały one udzielić odpowiedzi na następują-
cy problem badawczy: Czy czas, jaki partnerzy spędzili razem w związku nie-

formalnym prowadzi do bardziej równouprawnionego podziału obowiązków 

domowych w ich późniejszym małżeństwie? W dotychczasowych badaniach 

ustalono, że panujący w związkach nieformalnych podział obowiązków domo-

wych jest znacznie bardziej egalitarny od podziału obowiązującego w małżeń-
stwach. W omawianej analizie badawczej wykorzystano dane statystyczne 

z trzech spisów powszechnych autralijskich gospodarstw domowych (z ang. 

Household, Income and Labour Dynamics in Australia, w skrócie HILDA). 
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W oparciu o uzyskane wyniki analiz badawczych stwierdzono, że ilość czasu, 

jaką mężczyźni poświęcali w związku nieformalnym na obowiązki domowe jest 

taka sama, jak ilość czasu przeznaczana przez nich na te same czynności w mał-

żeństwie. Ponadto w przypadku kobiet ustalono znikomą ilość dowodów prze-

mawiających za tym, aby fakt wcześniejszej kohabitacji miał istotny wpływ na 

ostateczny wynik podziału obowiązków, jakie przypadły im do wykonywania 

w związku małżeńskim. W podsumowaniu wspomnianego opracowania jego 

autorki stwierdziły, że podział obowiązków domowych ze względu na płeć mał-

żonków zostaje ustalony długo przed ukonstytuowaniem się formalnego związ-

ku, a poprzedzająca go kohabitacja posiada dla podziału tych obowiązków rela-

tywnie małe znaczenie (Baxter i inni 2010). 

Przedmiotem innych badań, przeprowadzonych jeszcze w latach 80. XX 

wieku przez dwóch amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Auburn w Ala-

bamie oraz Uniwersytetu Floryda, był związek, jaki zachodzi pomiędzy współ-

zamieszkiwaniem przedmałżeńskim a satysfakcją z późniejszego małżeństwa 

oraz jakością ich wzajemnego komunikowania się. Alfred DeMaris i Gerald 

Leslie przebadali w tym celu 309 par, które niedawno zawarły związek małżeń-
ski. Naukowcy ci ustalili, że osoby, które w przeszłości ze sobą mieszkały, cha-

rakteryzują się w późniejszym małżeństwie niższą jakością relacji małżeńskich, 

aniżeli małżonkowie, którzy nigdy ze sobą nie mieszkali. Stwierdzono także, że 

fakt wcześniejszej kohabitacji kobiet istotnie osłabia ich umiejętność komuni-

kowania się z partnerami w związku formalnym. W toku dalszej analizy empi-

rycznej ustalono, że związek pomiędzy kohabitacją a niską jakością małżeńską 
pozostaje istotny, niezależnie od branych pod uwagę w tych badaniach zmien-

nych niezależnych, do których zaliczono tradycyjny podział ról w związku, 

uczęszczanie partnerów do kościoła oraz inne socjokulturowe różnice między 

nimi. Ponadto nie można go wyjaśnić ani zróżnicowanym zaangażowaniem 

małżonków w trwałość małżeńską, ani większą ilością czasu, jaką poświęcili na 

rzecz budowania ze sobą bliższych relacji (DeMaris i Leslie 1984). Chcąc zwe-

ryfikować powyższe wyniki badań, podobny przedmiot analiz podjęły w swoich 

badaniach Catherine Cohan oraz Stacey Kleinbaum z amerykańskiego Uniwer-

sytetu Penn State. W ich badaniach udział wzięły 92 pary małżeńskie, których 

staż małżeński nie mógł przekraczać 2 lat. W trakcie przeprowadzania badań 
obserwacji poddano, w jaki sposób małżonkowie rozwiązują swoje problemy 

małżeńskie oraz jaki rodzaj wsparcia społecznego sobie zapewniali. Ostateczne 

ustalenia naukowców nie stanowiły dla nikogo zaskoczenia, ponieważ podobnie 

jak w przypadku wcześniejszych badań stwierdzono, że kohabitujący ze sobą 
wcześniej partnerzy charakteryzują się w późniejszym małżeństwie istotnie 

wyższym poziomem negatywnych sposobów rozwiązywania swoich problemów 

małżeńskich oraz mniejszą ilością oferowanego sobie wzajemnie wsparcia spo-

łecznego aniżeli małżonkowie, którzy wcześniej ze sobą nie mieszkali. W toku 

dalszych analiz badawczych ustalono również, że żadna z uwzględnionych przez 

badaczy zmiennych niezależnych o charakterze społeczno-demograficznym lub 
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interpersonalnym nie wyjaśnia związku, jaki zachodzi pomiędzy kohabitacją 
partnerów a jakością ich komunikowania się w późniejszym związku małżeń-
skim (Cohan i Kleinbaum 2002).  

Kolejną próbę ustalenia czynników, które mogłyby w sposób istotny różni-

cować związek zachodzący pomiędzy kohabitacją a niską jakością małżeńską, 
stanowiła analiza empiryczna przeprowadzona przez Megan Sweeney z Uniwer-

sytetu Kalifornijskiego oraz Julie Phillips z Uniwersytetu Stanowego w New 

Jersey. Wykorzystując dane statystyczne zebrane podczas amerykańskich badań 
nad rozwojem rodziny, przeprowadzonych w 1995 roku na próbie 4547 kobiet  

różnej rasy, autorki próbowały ustalić, czy ryzyko rozpadu małżeństwa, będące 

często konsekwencją wcześniejszej kohabitacji kobiet wzmagane jest przez 

czynniki rasowe lub etniczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz staty-

stycznych udało się stwierdzić, że współmieszkanie przedmałżeńskie w sposób 

istotny koreluje z późniejszym rozpadem małżeństw wśród białych kobiet. Na-

tomiast wśród kobiet czarnoskórych oraz Meksykanek nie stwierdzono istotnej 

korelacji pomiędzy pozostawaniem przez partnerów w związku nieformalnym a 

rozwodem w ich przyszłym małżeństwie. Pod względem samych rozwodów nie 

stwierdzono również, aby kobiety o różnej rasie różniły się w sposób istotny 

między sobą. Jednakże pod względem przedmałżeńskiej kohabitacji osoby 

o różnym kolorze skóry istotnie statystycznie różnią się między sobą (Phillips 

i Sweeney 2005).  

Bardzo interesującymi badaniami poświęconymi problematyce związku za-

chodzącego pomiędzy przedmałżeńską kohabitacją a późniejszą jakością relacji 

małżeńskich są badania z lat 80. XX wieku, autorstwa Suzanne Allen oraz Ri-

charda Kalisha z Uniwersytetu w Nowym Meksyku, które dotyczyły wysoko 

wykwalifikowanych kobiet oraz ich późnego zamążpójścia. Na podstawie anali-

zy wyników badań odkryto, że w porównaniu z kobietami, które nie zwlekały 

z zawarciem związku małżeńskiego, kobiety późno wychodzące za mąż, w wie-

ku od 20 do 24 lat, przedkładały swoje cele zawodowe nad decyzję o swoim 

ślubie. W momencie, kiedy kobiety, które dotychczas zwlekały z decyzją o mał-

żeństwie w końcu zawierają je, w swoich deklaracjach preferują bardziej egali-

tarny podział ról w związku aniżeli osoby, które zawarły swój związek bez żad-

nej zwłoki. W oparciu o wyniki uzyskane w toku analizy empirycznej udało się 
również ustalić, że osoby opóźniające moment zawarcia małżeństwa zdają się, 
częściej od innych, akceptować utrzymywanie przedmałżeńskich stosunków 

seksualnych oraz pozostawanie w związku nieformalnym. W badaniach zdołano 

także wyróżnić te czynniki, które różnicują środowisko rodzinne kobiet zwleka-

jących z zawarciem związku małżeńskiego. Do wspomnianych czynników zali-

czyć można: emocjonalne i finansowe wsparcie rodziców w dążeniach ich córek 

do osiągnięcia kariery, ich bliskość z rodzicami, stosunek matek do kariery ich 

córek (Allen i Kalish 1984).  

Specjalistów zajmujących się na co dzień korelacją, jaka zachodzi pomię-
dzy kohabitacją a późniejszym małżeństwem, nurtuje również pytanie: czy niska 
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aktywność seksualna partnerów może być powodem częstych rozpadów związ-

ków nieformalnych aniżeli małżeństw? Na pytanie to próbowali pośrednio od-

powiedzieć w swoich badaniach Scott Yabiku oraz Constance Gager z Uniwer-

sytetu Stanowego w Arizonie. Jak zasygnalizowali sami autorzy przywoływa-

nych badań, w dotychczasowych opracowaniach naukowych odkryto, że niska 

aktywność seksualna oraz satysfakcja ze współżycia były związane w sposób 

istotny statystycznie z wysokim poziomem rozwodów małżeństw. Natomiast 

niewiele wiadomo było do tej pory o roli, jaką pełni aktywność seksualna w roz-

padzie związku nieformalnego. W celu uzasadnienia tezy o większym znaczeniu 

aktywności seksualnej w związku nieformalnym aniżeli w małżeństwie, badacze 

wymienili kilka istotnych powodów. Po pierwsze osoby w nieformalnym związ-

ku, poszukując większej aktywności seksualnej z innym partnerem, są świado-

me mniejszych konsekwencji wynikających z sytuacji, w której dochodzi do 

rozpadu ich nieformalnego związku, aniżeli małńeństwa. Po drugie osoby te 

mają mniejsze opory przed zakończeniem ich relacji z powodu mniejszych na-

kładów materialnych i niematerialnych poniesionych podczas trwania związku. 

Po trzecie partnerzy, którzy pozostają w związku nieformalnym, mają większe 

oczekiwania wobec partnera w zakresie aktywności seksualnej. Aby zweryfiko-

wać powyższą tezę, badacze wykorzystali w swoich analizach empirycznych 

wyniki amerykańskiego spisu powszechnego, przeprowadzonego na próbie 5902 

par. Naukowcom udało się odkryć, że niska aktywność seksualna koreluje 

w istotny sposób z wysokim odsetkiem rozpadów związków nieformalnych niż 
w przypadku małżeństw (Yabiku i Gager 2009).  

Problematyka związku zachodzącego pomiędzy kohabitacją a późniejszym 

małżeństwem stanowiła również peryferyjny aspekt badań poświęconych kwe-

stiom finansowym w związkach formalnych i nieformalnych, przeprowadzonych 

przez Judith Treas z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Esther de Ruijter  

z Uniwersytetu w Utrechcie. Zasadniczym celem ich badań było poznanie róż-
nic w znaczeniu zarobków i wydatków pomiędzy związkami kohabitacyjnymi 

a małżeństwami. We wprowadzeniu teoretycznym do swojej analizy empirycz-

nej badacze podkreślili, że pomimo wzrostu zatrudnienia kobiet niewiele wia-

domo, w jaki sposób kobiety oraz ich partnerzy wydają pieniądze na cele zwią-
zane z domem w związkach nieformalnych. Do analizy badawczej wykorzysta-

no próbę składającą się z 6170 par pozostających w związkach nieformalnych 

lub będących małżeństwami, które w 1998 roku wzięły udział w narodowym 

teście wydatków konsumenckich. Po dokonaniu analizy empirycznej badacze 

odkryli, że zarobione przez kobiety pieniądze są dla nich zdecydowanie waż-
niejsze od tych, które zarobili mężczyźni, szczególnie jeśli chodzi o wydatki 

związane ze stricte kobiecymi zakupami. Z kolei zarobki mężczyzn nie są bar-

dziej istotne w związku nieformalnym od zarobków żon dla stricte męskich za-

kupów, ale w przypadku żonatych są one szczególnie ważne w sytuacjach zwią-
zanych z wydatkami żon. Udało się również ustalić, że zakupy robione przez 
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aktywne zawodowo kobiety stanowią formę odreagowania od obowiązków do-

mowych (Treas i de Ruijter 2008). 

Podsumowanie 

Reasumując tę krótką refleksję nad implikacjami wynikającymi z faktu ko-

habitacji dwojga ludzi względem ich późniejszych relacji małżeńskich, warto 

podkreślić, że pomimo swojej nietrwałości (Slany 2002, s. 146), stanowi ona 

niekwestionowany fenomen wśród wszystkich najbardziej rozpowszechnionych 

współcześnie form życia wspólnotowego. Na podstawie zawartych w prezento-

wanym artykule wybranych wyników badań na temat związków nieformalnych 

oraz relacji małżeńskich można stwierdzić, że w większości z nich kohabitacja 

związana jest z niskim poziomem jakości małżeńskiej. Tylko w jednym spośród 

cytowanych w niniejszym opracowaniu badań stwierdzono, że pierwszy przed-

małżeński stosunek seksualny może mieć związek z dobrymi relacjami partner-

skimi w późniejszym związku małżeńskim (Cate i inni 1993, s. 158). Wszystkie 

z przedstawionych w opracowaniu badań charakteryzują się dużą różnorodno-

ścią pod względem poruszanych w nich wątków badawczych.  
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Summary: The aim of the article is to present chosen foreign research results on 
the relation between pre-marriage cohabitation and marriage quality. An attempt  
at answering the following question was made: does cohabitation correlate with 
marriage quality? If yes, how? On the basis of  review of chosen research results  
it was found that informal relations significantly correlate with low level  
of marriage quality. Among all the presented research results only one established  
a link between pre-marriage sexual act and high level of partner relations in future 
marriage. 
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