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Abstract:
Contemporary socio-cultural changes and the mentality associated mainly with individualism have a significant impact on marriage and family. This is manifested not
only in the change of the concept of marriage and family, but also in delaying the decision of marriage, alternative forms of marital life, acceptance of divorces and infidelity, as well as transformation in the understanding and realization of the procreative function of marriage. The report published by CBOS in January 2010 presenting
the results of the studies on the procreation attitudes of Poles shows that the vast majority of respondents under 30 years of age are planning to have an offspring, but
there are also those who do not intend to have children. There are many reasons for
this approach to procreation, and the phenomenon of voluntary exclusion of children
from marital life is referred to as childfree by choice. Although childlessness affects
nowadays many marriage couples, and it has its roots in various biological and social
reasons, being childfree by choice is a conscious attitude of exclusion offspring from
marital life, in a situation where parenting is possible, based on different motives and
not just for some defined period of time in marriage, but for the whole martial life.
The phenomenon of childfree by choice is the subject of researches of various sciences,
including sociology, psychology, anthropology, cultural studies and philosophy. The
childfree by choice, understood as a specific attitude to formation of marital life, is
also an interest of moral theology, especially of its important branch which is the mor-
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ality of marriage and family life. The following text is an attempt to assess the problem of the childfree by choice from the perspective of catholic moral theology and its
confrontation with the core values associated with the meaning of marriage and family life. One of the fundamental values of marriage is the vocation of spouses to parenthood, the negation of which is the attitude to the childfree by choice. Another
problem that arises in connection with the conscious resignation by spouses of parenting is the understanding of the nature of spousal love, which is the foundation of
marriage. Childfree by choice is an attitude justified by the spouses with different
reasons, including responsibility, which makes it important to confront the issue from
the perspective of the concept closely connected with married life, namely responsible
parenthood. Marriage and the fulfillment of its procreative function is for the catholic
moral theology an important social value, consequently also from this point of view
the attitude of conscious choice of childfree in marriage was analyzed.
Key words:
childfree by choice, procreative function of marriage, vocation of spouses to parenthood,
nature of spousal love, responsible parenthood, marriage as an important social value
Wspó czesne przemiany spo eczno-kulturowe oraz mentalno zwi zana
g ównie z indywidualizmem wywieraj znacz cy wp yw na ma e stwo i rodzin . Przejawia si to nie tylko w zmianie koncepcji ma e stwa i rodziny,
opó nianiu decyzji zawarcia ma e stwa, alternatywnych formach ycia ma e skiego, akceptacji rozwodów i niewierno ci, ale tak e przemianach w rozumieniu i realizacji funkcji prokreacyjnej ma e stwa. Z opublikowanego
przez CBOS w styczniu 2010 r. raportu z bada przeprowadzonych na temat
postaw prokreacyjnych Polaków wynika, e wi kszo respondentów poni ej
30 roku ycia w zdecydowanej wi kszo ci planuje posiadanie potomstwa, ale
s te i tacy, którzy w ogóle nie zamierzaj mie dzieci1. Istnieje wiele przyczyn takiego podej cia do prokreacji, a samo zjawisko dobrowolnego wykluczania potomstwa z ycia ma e skiego okre lane jest bezdzietno ci z wyboru. Cho bezdzietno dotyka wspó cze nie wiele ma e stw, a u jego
pod o a le ró ne przyczyny o charakterze biologicznym i spo ecznym, to
bezdzietno z wyboru jest wiadom postaw wykluczenia z ycia ma e skiego potomstwa w sytuacji, kiedy rodzicielstwo jest mo liwe. Decyzja taka
jest podejmowana w oparciu o ró ne motywy i nie tylko na jaki okre lony
czas, ale w odniesieniu do ca ego ycia ma e skiego.

1

CBOS, Postawy prokreacyjne Polaków, oprac. K. Kowalczuk, Warszawa 2010, s. 3.
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Zjawisko bezdzietno ci z wyboru jest przedmiotem bada ró nych nauk,
m.in. socjologii, psychologii, antropologii, kulturoznawstwa i filozofii. Bezdzietno z wyboru jako swoista postawa kszta towania ycia ma e skiego
jest tak e przedmiotem zainteresowania teologii moralnej, zw aszcza wa nego jej dzia u, jakim jest moralno ycia ma e skiego i rodzinnego. Niniejszy
tekst jest prób oceny problemu bezdzietno ci z wyboru z perspektywy katolickiej teologii moralnej, która polega na jego konfrontacji z podstawowymi
warto ciami zwi zanymi z yciem ma e skim i rodzinnym. Jedn z naczelnych warto ci ma e stwa jest powo anie ma onków do rodzicielstwa, którego zanegowaniem jest postawa bezdzietno ci z wyboru. Kolejny problem,
jaki rodzi si w zwi zku ze wiadom rezygnacj przez ma onków z rodzicielstwa, dotyka rozumienia istoty mi o ci oblubie czej, b d cej fundamentem ma e stwa. Bezdzietno z wyboru jest postaw , któr ma onkowie
uzasadniaj ró nymi racjami, w tym odpowiedzialno ci , co powoduje, e
omawiany problem nale y przeanalizowa z perspektywy poj cia odpowiedzialnego rodzicielstwa, ci le zwi zanego z yciem ma e skim. Ma e stwo
i wype nianie przez nie funkcji prokreacyjnej s w katolickiej teologii moralnej wa nymi warto ciami spo ecznymi. W konsekwencji zjawisko bezdzietnoci z wyboru nale y ukaza tak e z tej perspektywy.
1. Odrzucenie powo ania do rodzicielstwa
Pomimo i wspó czesne nauczanie Ko cio a katolickiego o ma e stwie
odesz o od podkre lania, e pierwszorz dnym celem ma e stwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, jak to by o w uj ciach tradycyjnych, i zwraca
uwag na aspekty personalistyczne ma e stwa, którymi jest wzajemne obdarowanie i doskonalenie si ma onków jako osób, to nie przestaje podkre la , e w ród wielu warto ci ma e stwa, jednym z fundamentalnych jest
powo anie ma onków do prokreacji. Najbardziej dobitnie wyrazi to Sobór
Watyka ski II, który w Konstytucji duszpasterskiej o Ko ciele w wiecie
wspó czesnym Gaudium et spes podkre li : „Ma e stwo i mi o ma e ska
z natury ukierunkowane s na p odno i wychowanie potomstwa. Dzieci s
najwspanialszym darem ma e stwa i w najwi kszym stopniu przyczyniaj
si do dobra samych rodziców. Sam Bóg, który powiedzia : «Nie jest dobrze,
eby m czyzna by sam» (Rdz 2, 18), i który «od pocz tku stworzy ich jako
m czyzn i kobiet » (Mt 19, 4), chc c udzieli im jakiego szczególnego
uczestnictwa w swoim dziele stwórczym, pob ogos awi m czy nie i kobiecie, mówi c: «B d cie p odni i rozmna ajcie si » (Rdz 1, 28). Dlatego piel gnowanie prawdziwej mi o ci ma e skiej i wywodz cy si z niej ca y sposób
ycia rodzinnego, zmierzaj do tego, aby ma onkowie nie zaniedbuj c pozo-
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sta ych celów ma e stwa, byli sk onni do m nego wspó dzia ania z mi o ci
Stwórcy i Zbawcy, który poprzez nich coraz bardziej powi ksza i wzbogaca
swoj rodzin . Ma onkowie wiedz , i s wspó pracownikami mi o ci Boga
Stwórcy i jak gdyby jej interpretatorami w zakresie obowi zku przekazywania ycia i wychowania, które winny by uwa ane za ich w a ciwe zadanie”2.
Funkcja prokreacyjna realizowana przez ma e stwo jest szczególnym rodzajem uczestnictwa ma onków w dziele stwórczym samego Boga, wspó prac
z Bogiem Stwórc oraz oznak Bo ego b ogos awie stwa. Ma onkowie, których podstawowym zadaniem jest zrodzenie i wychowanie potomstwa s jednocze nie wiadkami mi o ci samego Boga, który z mi o ci powo uje ka dego
cz owieka do ycia.
Przekonanie o donios o ci, warto ci i znaczeniu prokreacji dla ma e stwa
wynikaj ce ze stanowiska Ko cio a katolickiego zostaje zanegowane w przypadku bezdzietno ci z wyboru, bo jest to postawa odrzucenia dzietno ci.
Wi e si ona m.in. z przeorientowaniem m odych kobiet na realizacj celów
edukacyjnych i zawodowych na niekorzy celów prokreacyjnych. Szczególne znaczenie ma w tym wzgl dzie wp yw feminizmu, podkre laj cego znaczenie kszta towania si to samo ci kobiety, której istotnym elementem
przesta o by macierzy stwo. W przekonaniu przedstawicieli feminizmu zadanie rodzenia i wychowania potomstwa jest zniewoleniem i opresj dla kobiet. Twierdzi si , e warto kobieco ci nie mo e by postrzegana i definiowana przez pryzmat macierzy stwa, które ogranicza udzia kobiet w wiecie
aktywno ci spo ecznej i kulturowej. Zamiast podkre lania wznios o ci i warto ci rodzicielstwa, feminizm koncentruje si na ich krytyce i ukazywaniu jako narz dzia podtrzymuj cego nierówno spo eczn kobiet. Macierzy stwo
jest uwa ane za przeszkod w urzeczywistnieniu wymiarów spo ecznych,
edukacyjnych i zawodowych ycia. W konsekwencji prowadzi to do postulowania odrzucenia prokreacji, dewaluacji macierzy stwa i propagowania kobieco ci bez macierzy stwa, a ma e stwa bez prokreacji3. Wydaje si , e
przeorientowanie na realizacj celów edukacyjnych i zawodowych, co niekorzystnie wp ywa na realizacj prokreacji i rodzicielstwa, odnosi si tak e do
m czyzn, b d cych równie podmiotami decyduj cymi si na bezdzietno
z wyboru. Ten aspekt nie doczeka si jednak wyra nej prezentacji w publikacjach z zakresu prezentowanej problematyki i domaga si przeprowadzenia
bada i studiów.
Jednym z problemów zwi zanych z bezdzietno ci z wyboru jest nie tylko
utrata przekonania o warto ci rodzicielstwa dla ma e stwa oraz tego, e jest
2

KDK 50.
K. SLANY, Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie,
Kraków 2002, s. 113–115.
3
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ono podstawowym powo aniem ma onków, ale traktowanie go jako swoistego rodzaju „hobby”, które nie przynale y ze swej istoty do ma e stwa, a jedynie mo e by urzeczywistniane w zale no ci od indywidualnych i subiektywnych upodoba ma onków. Rodzicielstwo przesta o by postrzegane
jako warto , a potomstwo przesta o by postrzegane w kategoriach sensu
zwi zku ma e skiego, swoistego rodzaju „u wi cenia” seksu ma e skiego,
przejawu naturalnych sk onno ci ma onków, ich uczu wy szych, gwarancj
trwa o ci ma e stwa, zabezpieczenia na staro , nadawania sensu yciu. Postuluje si , aby mie dzieci tylko w sytuacji, kiedy si je rzeczywi cie pragnie,
a nie dlatego, e wszyscy je maj , albo, e jest to naturalna kolej rzeczy zwi zana z zawarciem ma e stwa. Przytoczone argumenty mog wydawa si
s uszne i mog powodowa odrzucenia postawy przedmiotowego traktowania potomstwa. Czasem mamy jednak do czynienia z w tpliwymi powodami
decyzji o bezdzietno ci z wyboru, w ród których wyst puje m.in. wskazanie
na to, e dzieci ograniczaj wolno , ich wychowanie jest wyczerpuj ce, czasoch onne i kosztowne, a rodzicielstwo zosta o mocno wyidealizowane i nie
przystaje do rzeczywisto ci4.
Wyra ne zanegowanie rodzicielstwa jako warto ci i powo ania ma e skiego wyst puje w ci le zwi zanej ze zjawiskiem bezdzietno ci z wyboru
tzw. ideologii DINKS (nazwa jest skrótem sformu owania Double Income No
Kids – podwójny dochód, adnych dzieci lub dual career family – rodzina rozleg ych karier). Chodzi w niej g ównie o ludzi m odych, którzy ogniskuj swoj
energi na rozwoju w asnym, samorealizacji i ewentualnym wspieraniu partnera ma e skiego bez uwzgl dniania w swoich planach yciowych potomstwa. Ludzie z dobrym wykszta ceniem, zajmuj cy wysokie stanowiska, osi gaj cy wysokie dochody, realizuj swoje plany zawodowe i karier , ceni
sobie niezale no i podkre laj znaczenie inwestowania w siebie, yj
w zwi zku ma e skim, ale z góry zak adaj , e pozostan ma e stwem bezdzietnym. G ównym motywem braku dzieci jest ch zachowania niezale noci, mo liwo ci realizowania planów i ambicji yciowych, czego przeszkod
jest potomstwo, które wymaga wyrzecze , rezygnacji z w asnych przyjemnoci i ograniczenia, a czasami nawet po wi cenia kariery zawodowej. Rodzicielstwo w ramach takiej mentalno ci nie jest postrzegane jako warto
i swoiste zobowi zanie, ale jako ci ar i ograniczenie innych wa nych yciowo spraw, a decyzja o posiadaniu potomstwa wp ywa negatywnie nie tylko na
stan finansów, ale w du ej mierze na styl ycia5.
4
L. KOCIK, Rodzina w obliczu warto ci i wzorów ycia ponowoczesnego wiata, Kraków
2006, s. 267–269.
5
I. JAGU , Od wielodzietno ci do bezdzietno ci? Przemiany w pogl dach na posiadanie
dzieci i ich uwarunkowania, „Roczniki Socjologii Rodziny” 16 (2005), s. 132–133;
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Zjawisko wiadomej bezdzietno ci ukazywane jest z perspektywy wolno ci
wyboru ze strony kobiet, zw aszcza za wolno ci od dziecka – wyra a to sfor mu owanie childfree – co sprawia wra enie jakoby rodzicielstwo by o zniewoleniem. Wymowne dla takiego sposobu postrzegania warto ci prokreacyjnych ma e stwa jest stwierdzenie: „Wspó czesne spo ecze stwa po raz
pierwszy od tysi cy lat da y kobietom mo liwo wyboru prokreacyjnego –
posiada czy te nie posiada dzieci; da y now ofert yciow – wolno ci
prokreacyjnej, wolno ci od dziecka. Nowoczesne techniki kontroli urodze
skutecznie pozwalaj na unikanie prokreacji. Bezdzietno przestaje by tak
silnie stygmatyzowana jak w przesz o ci, a dzi ki masmediom – które przedstawiaj wizerunki kobiet pi knych i kreatywnych, cz sto z atrakcyjnymi
partnerami, m ami, lecz bez dzieci – trwa spo eczne oswajanie si z nowym
zjawiskiem. Rado z posiadania potomstwa zast powana jest rado ci samorealizacji i osi gania sukcesu zawodowego lub twórczego. Prokreacja i rodzicielstwo staj si dzisiaj bardziej konstruktem spo ecznym ni imperatywem
biologicznym”6.
Postrzeganie rodzicielstwa i potomstwa jako ograniczenie wolno ci i obci enie podwa a w pewnym sensie s uszno stwierdzenia, e wspó cze nie
dziecko przestaje by bezwarto ciowe ekonomicznie, a staje si bezcenne
emocjonalnie i jest uwa ane za warto „sam w sobie”7. wiadomy wybór
bezdzietno ci wi e si z brakiem przypisywania znaczenia potomstwu dla
zabezpieczenia rodziców na staro , a tak e brakiem przywi zania znaczenia
do emocjonalnej i antropologicznej warto ci dziecka. Osoby wybieraj ce
wiadomie bezdzietno uwa aj , e dzieci stanowi yby przeszkod w ich
emocjonalnie satysfakcjonuj cym yciu8. Potwierdzaj to badania dotycz ce
czynników podejmowania decyzji o bezdzietno ci. W ród wielu motywów takiej postawy wskazuje si na czynnik o charakterze emocjonalnym, w którym
L. KOCIK, dz. cyt., s. 270–272; B. BANASIAK-PARZYCH, Bezdzietni z wyboru, „Charaktery”
(2009), nr 2, s. 32–33; Z. D BROWSKA, Ma e stwo jako warto . Studium empiryczne, „Ma e stwo i Rodzina” 2(2003), nr 1, s. 8–9; A. KALUS , Bezdzietno w ma e stwie, Opole
2002, s. 30; E. GARNCAREK, Dobrowolna bezdzietno jako nowa jako ycia w wietle wypowiedzi autorów postów internetowych, w: A. GAWOR , A. G BOCKA (red.), Jako ycia wspó czesnego cz owieka. Wybrane problemy, Kraków 2008, s. 106.
6
K. SLANY, I. SZCZEPANIAK-WIECHA, Bezdzietno jako nowy fenomen w nowoczesnym
wiecie, „Ma e stwo i Rodzina” 2(2003), nr 1, s. 23; K. KLUZOWA , K. SLANY, Przemiany
realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie, w: B. MIERZWI SKI, E. DYBOWSKA (red.), Oblicze
wspó czesnej rodziny polskiej, Kraków 2003, s. 71–72; K.S. HYMOWITZ, Bezdzietno nieplanowana i bezdzietno z wyboru, w: T. MAZAN, K. MAZELA, M. WALOSZCZYK (red.), Rodzina
wiosn dla Europy i wiata, omianki 2008, s. 573–574.
7
K. KLUZOWA , K. SLANY, art. cyt., s. 69.
8
K.S. HYMOWITZ, art. cyt., s. 574.
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to negatywne emocje, niech i l k wobec dzieci oraz obawa przed pogorszeniem si dotychczasowych relacji z partnerem s pod o em takiej decyzji.
Dziecko rozbija rozk ad dnia ycia partnerów, zak óca wypracowan harmoni , nie pozwala na swobod w okazywaniu uczu , utrudnia kontakty seksualne9. Zatem trudno w takim kontek cie twierdzi o bezcenno ci emocjonalnej dziecka.
Przytoczone powy ej racje wiadomego podejmowania przez ma onków
decyzji o pozostaniu ma e stwem bezdzietnym jest nie tylko wyrazem braku
zrozumienia i przyj cia powo ania do rodzicielstwa wpisanego w natur ma e stwa, ale tak e swoist postaw deprecjacji potomstwa, które jest postrzegane jako przeszkoda osobistego szcz cia i rozwoju. W wietle katolickiej
teologii moralnej potomstwo b d ce darem ma e stwa i owocem wzajemnego oddania si ma onków w istotny sposób przyczynia si do ubogacenia
i rozwoju osobowego rodziców. Przez zrodzenie i wychowanie potomstwa zostaje pog biona i ubogacona wi ma onków, gdy dziecko jest owocem ich
wzajemnej mi o ci i trwa ym obrazem jedno ci rodziców. Im liczniejsze potomstwo, tym wi ksze bogactwo wewn trzne ma onków, które przyczynia
si do ich w asnego yciowego spe nienia. Realizacja powo ania prokreacyjnego przez ma e stwo jest integralnym elementem wzajemnego formowania
i doskonalenia si ma onków, a potomstwo jako naturalny owoc ma e skiego oddania jest dobrem dla ma e stwa i to tak istotnym, e ma e stwo bezdzietne nie osi ga swojego ostatecznego dope nienia10.
Z o ono problematyki wi e si z faktem, e naturalnego owocu ma e skiego oddania pozbawione s tak e ma e stwa bezdzietne wskutek niep odno ci. W takich przypadkach niemo liwo realizacji d e do rodzicielstwa wywo uje zrozumienie i wspó czucie ze strony Ko cio a katolickiego.
Przypomina si takim parom o p odno ci duchowej i o tym, e brak rodzicielstwa nie podwa a warto ci ich ycia ma e skiego. Ponadto bezp odno fizyczna mo e by okazj realizacji innych zada na rzecz ycia innych ludzi,
jak adopcja, zaanga owanie w wychowanie, pomoc innym rodzicom czy dzieciom11. W zwi zku z tym rodzi si pytanie, dlaczego na tego rodzaju empati
nie zas uguj ma e stwa, które wiadomie podejmuj styl ycia, w którym
nie ma miejsca na potomstwo i ich postawa uznawana jest za odrzucenie
podstawowego powo ania ma e skiego, jakim jest rodzicielstwo. W tpliwoci pot guje nieprawdziwo twierdzenia, e osoby bezdzietne nie lubi dzieci, ale przeciwnie, wiele z nich znakomicie funkcjonuje w rolach profesjonal9

E. GARNCAREK, art. cyt., s. 110–111.
K. GLOMBIK, Jedno dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia
ma e stwa w uj ciu Herberta Domsa (1890–1977), Opole 2007, s. 324–327.
11
DVit II B, 8.
10
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nych zwi zanych z dzieckiem i w rolach rodzinnych jako ciocie, wujowie,
wspieraj cy psychicznie, moralnie i materialnie systemy rodzinne12. Istota
problemu polega na tym, e ma onkowie bezp odni z racji niezale nych od
nich przyczyn nie mog mie upragnionego potomstwa i w zwi zku z tym, ta
ich sytuacja nie jest odrzuceniem powo ania ma e skiego, ale akceptacj
trudnej próby w ich yciu. W przypadku bezdzietno ci z wyboru mamy do
czynienia z postaw odrzucenia powo ania do rodzicielstwa i sprzeciwie wobec zadania bycia wspó pracownikiem samego Boga, który zaprasza ma onków do tego, aby byli wiadkami Jego mi o ci, co dzieje si w oparciu o ró ne
bardziej czy mniej s uszne racje.
2. Zanegowanie istoty mi o ci oblubie czej
Mi o jest kolejn fundamentaln warto ci ma e stwa i zarazem kryterium oceny moralnej ró nych problemów ma e skich, w tym zjawiska
bezdzietno ci z wyboru. Nie mo na z góry podwa a istnienia mi o ci oblubie czej w przypadku ma e stw wiadomie podejmuj cych decyzj o bezdzietno ci. Istniej studia, których wyniki pokazuj , e pary bezdzietne okazuj sobie wi cej mi o ci i za y o ci, wi cej czasu wolnego sp dzaj razem
ni pary z dzie mi, bardziej dbaj o swój rozwój intelektualny. Ma onkowie
dobrowolnie bezdzietni uwa aj , e ich zwi zki oparte s na relacjach partnerskich, okazuj sobie wi cej mi o ci i zainteresowania ni posiadaj cy potomstwo, a seks, który zajmuje w ich mniemaniu wa n pozycj , jest ród em pozytywnych dozna zmys owych i umacniania ich wi zi. Istnieje te
przekonanie, e ma e stwa bezdzietne z wyboru charakteryzuje postawa
altruizmu wobec wiata, gdy nie decyduj si na w asne potomstwo z racji
troski o przeludnienie wiata czy problemy ekologiczne. Postawa mi o ci
jest podstaw decyzji o bezdzietno ci, gdy w ten sposób oszcz dzaj ewentualnych problemów, zagro e i patologii wspó czesnego wiata, z którymi
musia yby konfrontowa si ich dzieci13.
Zwolennicy wiadomego wyboru bezdzietno ci uzasadniaj decyzj
o wykluczeniu prokreacji z ma e stwa w oparciu o postaw altruizmu i nie
wykluczaj mi o ci mi dzy ma onkami. Uwa a si , e takie kszta towanie
relacji ma e skiej jest raczej protagonist mi o ci ma e skiej, a nie jej
podwa eniem. Istniej badania, które potwierdzaj , e ma onkowie bez dzietni z wyboru s wiadomi alternatywnych róde satysfakcji z ycia

12
13

K. SLANY, dz. cyt., s. 112.
K. SLANY, I. SZCZEPANIAK-W IECHA, art. cyt., s. 24; E. GARNCAREK, art. cyt., s. 115.
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i przywi zuj mniejsz wag do zwi zku ma e skiego, zw aszcza za do
bezwzgl dnego zaufania i otwarto ci w ma e stwie14, które s elementar nym wymiarami wi zi ma e skiej i procesu wzajemnego obdarowania
ma onków. Badania z zakresu psychologii dotycz ce zadowolenia ze zwi zku ma onków, którzy dobrowolnie wybrali bezdzietno , wykazuj , e pary
takie okre laj swoje ma e stwo jako spoiste i zgodne, maj wi cej czasu
na wspólne rozmowy, wspólne planowanie i decydowanie o yciu, a zatem
piel gnowanie wi zi i mi o ci ma e skiej, ale jednocze nie cz ciej ni
w przypadku rodziców k óc si , cz ciej rozmawiaj o rozwodzie, oraz cz ciej a uj decyzji o zawarciu ma e stwa15.
Badania Alone Together przeprowadzone w USA w 2000 r. potwierdzaj , e
przeci tnie pary bezdzietne s bardziej szcz liwe ni ma e stwa obdarzo ne potomstwem. W przypadku tych osób zdarza si , e po urodzeniu dziecka
obni a si poziom ich szcz cia, zmniejsza si aktywno seksualna i pojawia
si rozczarowanie partnerem. Uwa a si , e pary bezdzietne ciesz si najlepsz jako ci po ycia ma e skiego i w zwi zku z tym twierdzi si , e
wp yw na podniesienie poziomu jako ci ycia ma e stw ma postawa wiadomej bezdzietno ci. Wi e si to z faktem, e ycie rodzinne w pewnym
sensie ogranicza mo liwo ci rozwoju ma onków, którzy pragn towarzystwa i mi o ci, ale ceni sobie indywidualn relacj ze swoim m em czy
partnerem16.
Mo na zatem mówi zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym wp ywie
bezdzietno ci na ró ne aspekty do wiadczenia mi o ci w ma e stwie. Logiczne wydaje si twierdzenie, e brak obowi zków wynikaj cych z troski
o potomstwo umo liwia wi ksze zaanga owanie si w budowanie wi zi ma e skiej i staranie si o jako wzajemnego procesu obdarowania i mi o ci
mi dzy ma onkami. W wietle nauczania Ko cio a katolickiego istnieje cis y
zwi zek ma e skiej mi o ci oblubie czej z otwarciem si na prokreacj i wydanie na wiat potomstwa. Zwróci na to uwag Jan Pawe II w adhortacji
apostolskiej Familiaris consortio, w której napisa : „W swej najg bszej rzeczywisto ci mi o jest istotowo darem, a mi o ma e ska, prowadz c ma onków do wzajemnego «poznania», które czyni z nich «jedno cia o», nie wyczerpuje si w ród nich dwojga, gdy uzdalnia ich do najwi kszego oddania,
dzi ki któremu staj si wspó pracownikami Boga, udzielaj c daru ycia nowej osobie ludzkiej. W ten sposób ma onkowie, oddaj c si sobie, wydaj
z siebie now rzeczywisto – dziecko, ywe odbicie ich mi o ci, trwa y znak
14
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jedno ci ma e skiej oraz yw i nieroz czn syntez ojcostwa i macierzy stwa. Stawszy si rodzicami, ma onkowie otrzymuj od Boga dar nowej odpowiedzialno ci. Ich mi o rodzicielska ma si sta dla dzieci widzialnym
znakiem tej samej mi o ci Boga, «od której bierze nazw wszelkie ojcostwo
na niebie i na ziemi»”17.
wiadome wykluczenie potomstwa z ycia ma e skiego stanowi zaprzeczenie istoty mi o ci ma e skiej. Wzajemna mi o mi dzy ma onkami,
która stanowi podstaw ich zwi zku oraz jest ród em szcz cia, satysfakcji
i spe nienia si jako osób, jest nie tylko na wskro ludzka, czyli ma wymiar
zmys owy i duchowy, nie tylko pe na w sensie dzielenia ze sob ca ego ycia
i wzajemnego obdarowania oraz wierna i wy czna, czyli trwaj ca do ko ca
ycia, ale jest tak e p odna, czyli nie wyczerpuje si we wspólnocie ma onków, ale zmierza ku swemu przed u eniu i wzbudzeniu nowego ycia. Mio ma e ska ze swej natury jest skierowana ku potomstwu, które jest
najcenniejszym darem ma e stwa, przynosz cym ma onkom najwi cej
dobra18. W istot mi o ci ma e skiej zosta a wpisana logika bezinteresow nego daru z siebie, wzajemne obdarowanie, dawanie i przyjmowanie daru.
Bez tej logiki ma e stwo jest puste. Proces wzajemnego obdarowania ma onków staje si podstaw rodzicielstwa i przestrzeni , w której przychodzi
na wiat dziecko, które tak e objawia si jako dar. Istnieje zatem cis y
zwi zek mi dzy mi o ci oblubie cz , która gotowa jest dawa i przyjmowa nowe ycie, a dobrem rodziny, które urzeczywistnia si przez mi o
oblubie cz spe nion w potomstwie19. W konsekwencji postawa wiadomej
bezdzietno ci jest nie tylko odrzuceniem rodzicielstwa i potomstwa, ale zaprzeczeniem mi o ci oblubie czej, do której, w ramach logiki daru, wpisana
jest prokreacja.
Otwarto na ycie jest ci le zwi zana z natur mi o ci ma e skiej. Prokreacja wpisana w mi o oblubie cz jest faktem w pe ni ludzkim, a nie tylko biologicznym i dokonuje si w ramach stabilnej wspólnoty mi o ci, któr
jest ma e stwo20. P odno nie jest przypad o ciowym, ale w sposób najbardziej intymny, naturalnym owocem mi o ci ma onków i nie ma prawdziwej
mi o ci poza mi o ci p odn . Mi o ze swej natury udziela si , poprzez
uczestnictwo w radykalnej mi o ci stwórczej Boga, ma charakter kreatywny,
jest ukierunkowana na komunikowanie ycia, na udzielanie si nowemu y17
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ciu. Wzajemne oddanie, w którym objawia si mi o , jest dla ma onków
warto ci osobow , która wyra a i urzeczywistnia ich osoby, jednocze nie
transcenduje ich, rozkwita i owocuje w misterium nowego ycia. Tak rozumiana mi o jest tak e ostatecznym fundamentem moralno ci w zakresie
zagadnie zwi zanych z prokreacj 21.
Z perspektywy katolickiej, koncepcja mi o ci ma e skiej jest ci le zwi zana z p odno ci , a wiadoma postawa wykluczenia z ma e stwa dzietno ci
stanowi zaprzeczenie natury mi o ci oblubie czej. Nie mo na ca kowicie wykluczy pewnych wymiarów wzajemnego obdarowania i doskonalenia si
ma onków, którzy podj li decyzj o bezdzietno ci, ale ich decyzja oznacza
trwa e wykluczenie potomstwa, co sprawia, e mi o zostaje pozbawiona jej
istotnego wymiaru, jakim jest p odno . Z perspektywy katolickiej teologii
moralnej w tpliwo ci budzi tak e sposób urzeczywistnienia sta ej postawy
wykluczenia przez ma e stwa bezdzietne z wyboru z mi o ci jej wymiaru
prokreacyjnego, a jest nim stosowanie rodków antykoncepcyjnych, które s
jednym z czynników umo liwiaj cych taki styl ycia w sytuacji, kiedy prokreacja jest mo liwa22. Nale y pami ta , e stosowanie rodków antykoncepcyjnych jest nie tylko oddzieleniem nierozdzielnych znacze wspó ycia seksualnego w ma e stwie i wykluczeniem z niego mo liwo ci pocz cia potomstwa,
ale stanowi ono zafa szowanie procesu wzajemnego obdarowania ma onków.
Antykoncepcja jest zaprzeczeniem ca kowitego oddania si ma onków i dlatego jest nie tylko odrzuceniem otwarcia si na ycie, ale tak e zafa szowania
natury mi o ci ma e skiej, która ma by ca kowitym osobowym darem z siebie23. Zatem w przypadku bezdzietno ci z wyboru mamy do czynienia z zanegowaniem mi o ci oblubie czej, które wyra a si zarówno w sta ej postawie
yciowej, ale tak e w dzia aniach wykluczaj cych zdolno prokreacyjn poszczególnych aktów wspó ycia ma e skiego przez stosowanie rodków antykoncepcyjnych maj cych nie tylko dzia anie przeciwne yciu, ale zaprzeczaj ce istot pe nego mi o ci ma e skiego obdarowania.
3. Zaprzeczenie odpowiedzialnego rodzicielstwa
Dla katolickiej teologii moralnej powo anie do rodzicielstwa i p odny charakter mi o ci ma e skiej jest ci le zwi zany z postaw odpowiedzialno ci.
Ma onkowie, postrzegaj c zadanie przekazywania ycia i wychowania potomstwa jako wspó prac z Bogiem Stwórc oraz uznaj c to za w a ciwe sobie
21
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powo anie, powinni je wype nia w poczuciu odpowiedzialno ci i z szacunkiem nale nym Bogu. Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza, e ma onkowie
wspólnie wyrabiaj sobie w a ciwy os d, bior c pod uwag zarówno w asne
dobro, jak i dobro dzieci ju narodzonych, czy te oczekiwanych w przysz oci, co do tego, ilu dzieciom i w jakim czasie mog przekaza ycie oraz wychowa potomstwo. Os d taki ma onkowie powinni wyrobi sobie sami,
w obliczu Boga, bior c pod uwag warunki czasowe, ró ne okoliczno ci ycia
i maj c na uwadze dobro rodziny, spo ecze stwa i Ko cio a24.
Kwestia wiadomego i odpowiedzialnego przekazania ycia potomstwu
nie staje si aktualna dopiero w sytuacji, kiedy rodzina liczy ju zbyt wiele
dzieci i trudno przekaza ycie kolejnym dzieciom, ale jest ona aktualna od
samego pocz tku trwania ma e stwa i zawsze, gdy ka de pocz cie powinno dokonywa si w poczuciu odpowiedzialno ci, a ka de dziecko powinno
by chciane i zaplanowane. Odpowiedzialne rodzicielstwo mo e oznacza zarówno decyzj na liczniejsze potomstwo, jak te okresowe, b d trwa e ograniczenie potomstwa, pod warunkiem zachowania nakazów moralnych dotycz cych wspó ycia cielesnego przez ma onków. Nie jest odpowiedzialnym
rodzicielstwem powo ywanie do istnienia dziecka w sytuacji, kiedy nie ma
ono zabezpieczonych w a ciwych warunków narodzin, rozwoju i wychowania. Taka sytuacja mo e zaistnie zarówno w przypadku partnerów przed
lubem, a tak e w ma e stwie, które ju ma dzieci, lub w ma e stwie,
w którym ma onkowie nie s jeszcze w stanie zapewni dziecku optymalnych warunków jego harmonijnego rozwoju. Odpowiedzialne rodzicielstwo
oznacza, e dziecko nie jest skutkiem przypadku, ale zaplanowane, chciane,
oczekiwane i akceptowane. W zwi zku z tym nale y czyni wszystko, aby
ma onkowie wiadomie decydowali si na potomstwo, oczekiwali na oraz
yczliwie i przychylnie je przyj li, bo ma to du e znaczenie dla prawid owego
rozwoju dziecka25.
Odpowiedzialne rodzicielstwo domaga si uwzgl dnienia przez ma onków ró nych warunków i okoliczno ci dotycz cych zarówno ich osobistego
ycia, jak i kontekstu spo ecznego, w którym yj . Papie Pawe VI w encyklice Humanae vitae zwróci uwag na nast puj ce czynniki: „Bior c najpierw
pod uwag procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomo i poszanowanie w a ciwych im funkcji; rozum cz owieka bowiem odkrywa w zdolno ci dawania ycia prawa biologiczne, które s cz ci osoby
ludzkiej. Nast pnie, gdy chodzi o wrodzone pop dy i nami tno ci, to odpo24
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wiedzialne rodzicielstwo oznacza konieczno opanowania ich przez rozum
i wol . Je eli za z kolei uwzgl dnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i spo eczne, nale y uzna , e ci ma onkowie realizuj odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kieruj si roztropnym namys em i wielkoduszno ci , decyduj si na przyj cie liczniejszego potomstwa, albo te , dla
wa nych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiaj
okresowo lub nawet na czas nieograniczony unika dalszego dziecka. (…) do
zada odpowiedzialnego rodzicielstwa nale y, aby ma onkowie uznali swe
obowi zki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i spo ecze stwa, przy
nale nym zachowaniu porz dku rzeczy i hierarchii warto ci”26.
Wspomniane w powy szym tek cie uwarunkowania fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i spo eczne, które powinni uwzgl dnia ma onkowie kieruj cy si odpowiedzialno ci w zakresie realizacji swojego powo ania do
rodzicielstwa, wst puj tak e w przypadku podejmowania decyzji o bezdzietno ci z wyboru. Istnieje wiele ró nych motywów takiej postawy. Istniej racje
o charakterze hedonistycznym, bo zwi zane s z egoizmem i wygod yciow i trudno w takim przypadku mówi o poczuciu odpowiedzialno ci. Do tej
grupy motywów zalicza si m.in. przekonanie, e rodzicielstwo nie jest koniecznym warunkiem dobrego i szcz liwego ycia, koncentracja na sobie,
w asnych potrzebach i osi gni ciach, nastawienie na branie bez gotowo ci do
dawania i po wi cenia, niech po wi cenia swojej prywatno ci i wolno ci
dzieciom, wystarczaj ca satysfakcja z posiadania zwierz t domowych, przekonanie, e wychowanie i podzia ról rodzicielskich ogranicza wybór stylu
ycia i okazj do rozwoju jednostki27.
Mo na tak e mówi o racjach uzasadniaj cych decyzj o bezdzietno ci
w oparciu o poczucie odpowiedzialno ci. Do tej grupy motywów zalicza si
m.in. trudno ci zdrowotne ma onków oraz obawa o zdrowie w asne lub
dziecka. Ponadto uzasadnieniem decyzji o wiadomej bezdzietno ci jest obawa, e choroba (np. cukrzyca, depresja) lub ryzyko ci y pozamacicznej spowoduje niebezpieczn lub trudn ci , wzgl dnie pó niejsze problemy wychowawcze. Inne racje to l k, e dziecko odziedziczy chorob genetyczn , l k
przed psychofizycznymi aspektami ci y, porodu lub po ogu. Szacuje si , e
co szósta kobieta dotkni ta jest tokofobi . Do racji zdrowotnych decyzji
o bezdzietno ci nale y te strach przed trwa ymi zmianami cia a w wyniku
urodzenia dziecka28.
wiadoma decyzja o bezdzietno ci w ma e stwie bywa uzasadniana racjami o charakterze ekonomicznym. Do wielu z nich zalicza si m.in. z e wa26
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runki mieszkaniowe, obawa przed utrat pracy lub konieczno ci zmiany stanowiska, brak polityki wspieraj cej rodzin i wychowanie dzieci, mocno absorbuj ca praca, wzrost odpowiedzialno ci finansowej za dziecko i niebezpiecze stwo zastoju kariery zawodowej oraz brak poczucia bezpiecze stwa
yciowego, zwi zanego z wykonywan prac i zarobkami29. K. Slany, odwo uj c si do ekonomicznych teorii p odno ci uwa a, e skoro w nowoczesnych
spo ecze stwach liczba dzieci nie wi e si z ekonomiczn produktywno ci ,
a rola kobiety ogranicza si do wykonywania nieodp atnych zada na rzecz
rodziny, to kobiety b d wybiera y inne role ni macierzy skie 30. W grupie
racji ekonomicznych bezdzietno ci wyst puje tak e uzasadnienie zwi zane
z przekonaniem, e dziecko uwa ane jest za dobro luksusowe, na które wielu
nie sta . Chodzi tutaj o koncentracj na indywidualno ci dziecka, jego cechach i predyspozycjach psychofizycznych, na co, tak e z racji ekonomicznych, niektórzy uwa aj , e nie mog si decydowa 31.
Inna grupa motywów wiadomej bezdzietno ci to racje spo eczne. Nale y
do nich m.in. przekonanie, e wi kszy wk ad spo eczny mo na zyska przez
prac na rzecz spo ecze stwa ni przez rodzenie i wychowanie dzieci, przekonanie, e ludzie maj tendencj do posiadania dzieci ze z ych pobudek oraz
przekonanie, e wprowadzanie na wiat niechcianych dzieci jest nieodpowiedzialne, g ównie z racji niebezpiecze stwa przeludnienia. Do tych racji naley tak e uzasadnienie wynikaj ce z przekonania, e wykonywany zawód nie
pozwala na bycie dobrym rodzicem, albo oparte jest na prze wiadczeniu, e
wiat jest zbyt okropny, aby wprowadza do niego dzieci, które b d w przysz o ci nieszcz liwe32.
Do wielu motywów decyzji o bezdzietno ci z wyboru zalicza si tak e pewne racje wynikaj ce z osobistych prze y i do wiadcze ma onków. S to m.in.
obawy co do pe nienia roli rodzica, poddanie si wzorcom kulturowym i stylowi ycia, brak zaufania do w asnej si y emocjonalnej, której wystarcza jedynie
dla siebie i wspó ma onka, brak instynktu macierzy skiego i ojcowskiego,
brak poczucia pustki w yciu, które wype nia dziecko, brak gotowo ci do zaj cia si kim w pe ni od siebie zale nym oraz przej cia odpowiedzialno ci za
dziecko, ycie z ma onkiem, który nie chce by rodzicem lub brak odpowiedniego partnera yciowego, wiadomo obowi zków i odpowiedzialno ci, brak
znacz cych powodów do posiadania dzieci, negatywne do wiadczenia z ma ymi dzie mi („nie lubi dzieci”). Powodem wiadomej decyzji o bezdzietno ci
bywa brak odpowiednich wzorców rodzicielskich oraz negatywne do wiadcze29
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nia z w asnego dzieci stwa, do których nale y rozpad ma e stwa rodziców,
choroba rodziców, nadopieku czo , surowe wychowanie33.
Wspomniane motywy zdrowotne, ekonomiczne, spo eczne i osobiste, b d ce uzasadnieniem wiadomej decyzji o bezdzietno ci w ma e stwie wyraaj pewien wymiar poczucia odpowiedzialno ci ma onków za siebie, potomstwo i spo ecze stwo, w którym yj . Jednocze nie nie spe niaj w pe ni
wymogów kategorii odpowiedzialnego rodzicielstwa rozumianego z perspektywy nauczania Ko cio a katolickiego o ma e stwie. Pomimo i przytoczone
motywy nawi zuj do fizycznych, ekonomicznych, psychologicznych i spoecznych uwarunkowa , które ma onkowie powinni bra pod uwag decyduj c si na potomstwo, to odpowiedzialne rodzicielstwo mo e oznacza decyzj o ograniczeniu z wa nych powodów ilo ci potomstwa i unikanie
dalszego dziecka okresowo lub na czas nieograniczony, ale w adnym wypadku nie mo na okre li odpowiedzialnym rodzicielstwem wykluczenie potomstwa i rodzicielstwa. Dodatkowe, powa ne obiekcje rodzi fakt, e wykluczenie
potomstwa cz sto jest realizowane przy braku poszanowania nakazów moralnych34.
Nakazy moralne dotycz g ównie niegodziwo ci stosowania antykoncepcji, co jest sposobem urzeczywistniania stylu ycia ma onków dobrowolnie
bezdzietnych. Antykoncepcja jest jednym z czynników, który przyczyni si
do zmniejszenia liczby populacji w skali globalnej, ale tak e do zmiany modelu rodziny i ma e stwa. Wspó cze nie mamy do czynienia z modelem rodziny z jednym, najwy szej dwojgiem dzieci, co oznacza, e wi kszo aktów
ma e skich, potencjalnie p odnych, nie jest niczym innym, jak rodzajem
krótkich przerw w ramach ca ego ycia ma e skiego, które dobrowolnie pozostaje bezp odne. W takich przypadkach mamy do czynienia z odrzuceniem
warto ci prokreacyjnej ma e stwa, a w konsekwencji wykluczenia odniesienia ma onków do Boga w ramach odpowiedzialnego rodzicielstwa35.
W odniesieniu do ma onków, którzy dla wa nych racji wiadomie podejmuj decyzj o bezdzietno ci, w sytuacji, kiedy realizacja funkcji prokreacyjnej jest mo liwa, nie mo na odnosi kategorii odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ich postawa polegaj ca na wykluczeniu potomstwa i rodzicielstwa ze
swojego ma e stwa jest zaprzeczeniem odpowiedzialnego rodzicielstwa, nawet kiedy decyzja o tym podejmowana jest w oparciu o wa ne racje. Nale y
przy tym pami ta , e „«odpowiedzialne rodzicielstwo» dotyczy bezpo red33
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nio i wprost tego momentu, w którym m czyzna i kobieta, cz c si ze sob
«jako jedno cia o», mog sta si rodzicami. Moment ten posiada szczególn
warto dla ich wi zi mi dzyosobowej. Jest to ten moment, w którym oboje
mog sta si rodzicami – ojcem i matk – przekazuj c ycie nowej ludzkiej
istocie. Dwa aspekty zjednoczenia ma e skiego: jednocz cy oraz prokreacyjny
nie mog by rozdzielone w sposób sztuczny bez naruszenia wewn trznej prawdy
samego aktu”36.
4. Zanegowanie wa nych obowi zków spo ecznych
Nieliczne dot d studia na temat bezdzietno ci z wyboru, wi
to zjawisko, podobnie jak inne zmieniaj ce si trendy w zakresie p odno ci i zawierania ma e stw, z teori drugiego przej cia demograficznego, b d cego
koncepcj opisu, interpretacji i wyja nienia przemian demograficznych
w rozwini tych krajach europejskich w drugiej po owie XX w. W ramach tej
teorii obserwuje si tendencj pomniejszania znaczenia ma e stwa jako
formy tworzenia rodziny, os abienia jego trwa o ci, rozpowszechniania kohabitacji i zwi zków nieformalnych, opó niania zawierania ma e stwa,
a tak e zmian wzorców prokreacyjnych, zw aszcza zmniejszenie dzietno ci,
w tym zwi kszenie si zakresu dobrowolnej bezdzietno ci. Pod o em tych
zmian s g bokie przeobra enia w sferze warto ci, norm, postaw i zachowa spo ecze stw postindustrialnych krajów Europy Zachodniej i Pó nocnej,
a wp yw na nie wywar y czynniki spo eczno-gospodarcze, przemiany poli tyczne i zmiany technologiczne, które staj si pod o em postaw i zachowa
jednostkowych i grupowych37.
G ówn cech przemian postaw indywidualnych sta y si wi ksze oczekiwania i wymagania od ycia, zwi kszenie potrzeby autonomii jednostki,
wzrost znaczenia seksualno ci i oddzielenie jej od cis ego zwi zku z prokreacj . W zakresie modelu rodziny nast pi o odrzucenie dotychczasowej asymetrii ról p ci, w ramach której ojciec by odpowiedzialny za sytuacj materialn rodziny, a matka za wychowanie dzieci oraz priorytet dziecka, który
musia ust pi d eniom do samorealizacji. Partnerskie i symetryczne rela36
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cje mi dzy ma onkami, wi ksze znaczenie satysfakcji z ich zwi zku, zmieni y stosunek do rodzicielstwa i dzieci w ma e stwie, które s wa ne, ale
nie najwa niejsze dla zwi zku. Ponadto mo na mówi o wp ywie upowszechnienia i udoskonalania rodków kontroli urodzin, wzro cie niezale no ci ekonomicznej kobiet i mo liwo ci wyboru przez nie ról spo ecznych,
co oddzia uje na zmian atrakcyjno ci macierzy stwa jako formy aktywnoci yciowej. To z kolei prowadzi do os abienia warto ci ma e stwa, a w nim
znaczenia rodzicielstwa. Jednym ze skutków takich przemian jest dobrowolna bezdzietno 38.
Drugie przej cie demograficzne, okre lane tak e jako przej cie indywidualistyczne, bo zwi zane z koncentrowaniem si jednostek na sobie, w asnej
karierze i indywidualnym rozwoju, sprawia, e cz owiek realizuje si przede
wszystkim sam, a dziecko nie powinno mu tego utrudnia . Gdyby mia o zagrozi samorealizacji, lepiej eby go w ogóle nie by o. W ramach takiej logiki
dziecko jest kosztownym luksusem, na który tylko wyj tkowo mo na sobie
pozwoli . Wa nym elementem tej logiki jest technika, w ramach której za pomoc antykoncepcji mo na si na dziecko zdecydowa lub te nie. Obok
indywidualizmu elementem wspó czesnych procesów spo ecznych jest p ynno i nietrwa o powoduj ca niech do podejmowania trwa ych zobowi za , do których nale y tak e potomstwo. Decyzja o rodzicielstwie jest podj ciem trwa ego zobowi zania i dlatego obawa o przysz o potomstwa jest
wspó cze nie jednym z najcz stszych powodów rezygnacji z rodzicielstwa.
Skoro tak wielk wag przypisuje si samorealizacji, na drodze do której nic
nie mo e sta si przeszkod , dochodzi do podj cia decyzji o rozwi zaniu
niesatysfakcjonuj cego zwi zku ma e skiego, co by oby bardziej skomplikowane w przypadku posiadania dzieci39.
Mo na zatem mówi o wp ywie tendencji zwi zanych z teori drugiego
przej cia demograficznego, przedstawionego jedynie w zarysach, na podejmowanie przez ma onków decyzji o bezdzietno ci. Bezdzietno z wyboru jest
w jakiej mierze skutkiem tych nurtów, a jednocze nie jest istotnym elementem wspó cze nie zachodz cych procesów przemian spo ecznych i ze swej
strony wywiera na nie wp yw. W zwi zku z tym nale y w dyskusji o zjawisku
bezdzietno ci z wyboru zwróci uwag na jego konsekwencje spo eczne. Nale y do nich m.in. zachwianie proporcji dzieci w rodzinach oraz niebezpiecze stwo zmniejszania poparcia spo ecznego i wsparcia ekonomicznego ze strony
pa stwa dla rodzin z dzie mi. Skoro ma onkowie „wolni od dzieci” dokonali
równie warto ciowego wyboru jak ci, którzy zdecydowali si na potomstwo,

38
39

I.E. KOTOWSKA, Teoria drugiego przej cia demograficznego, s. 14-15.
L. KOCIK, dz. cyt., s. 273-274.

28

Konrad Glombik

to zostaje pozbawiona uzasadnienia polityka wspieraj ca rodzin i ró nego
rodzaju przywileje dla ma onków maj cych dzieci. Konsekwencj jest polityka spo eczna nieprzyjazna rodzinie, a zmniejszenie presji spo ecznej posiadania potomstwa, które jest wy cznie osobistym wyborem, oraz moda na bezdzietno i swoisty trend antydzieci cy, czego wyrazem s strefy no kids40.
Wspomniane zwi zki zjawiska bezdzietno ci z wyboru z procesami spoecznymi, trudnymi do przewidywania i kierowania oraz spo eczne konsekwencje takiego stylu ycia, wi
si z warto ci spo eczn ma e stwa i realizowanej przez nie funkcji prokreacyjnej. Ma e stwo urzeczywistniaj ce
powo anie do rodzicielstwa jest fundamentalnym dobrem spo ecznym, gdy
od tego zale y egzystencja spo ecze stwa i ludzko ci. Ma e stwo otwarte na
potomstwo w sposób najbardziej doskona y jest w stanie wype ni zadanie
zrodzenia i wychowania potomstwa, a tym samym zapewnia byt spo eczno ci.
Ma e stwo gwarantuje realizacj biologicznego przetrwania spo ecze stw
i ludzko ci i w najlepszy sposób zapewnia baz egzystencjaln i rozwój zrodzonemu potomstwu. Ma e stwo jest powo ane do prokreacji i kreacji
potomstwa, co wymaga trwa ej wspólnoty mi o ci ojca i matki41. W tym kontek cie decyzja o dobrowolnej bezdzietno ci, podejmowana przez ma onków
stanowi zanegowanie istotnych warto ci i zobowi za spo ecznych ma e stwa. Skoro za realizacja funkcji prokreacyjnej ma e stwa gwarantuje egzystencj spo ecze stwa, to ono ze swej strony jest zobowi zane do zachowania,
ochrony, wspierania i promocji rodziny oraz podejmowania dzia a na rzecz
urzeczywistniania jej praw42, co w pewnej mierze mo e mie wp yw na klimat
spo eczny, w którym ma onkowie podejmuj decyzj o rodzicielstwie lub jego wykluczeniu.
Innym wa nym elementem warto ci spo ecznej ma e stwa i rodziny jest
zdolno do wzmacniania wi zi i relacji mi dzy pokoleniami. Badania socjologiczne informuj o stopniowej utracie sensu w asnej tradycji i ufno ci dotycz cej przysz o ci. Zw aszcza m ode pokolenie ma problemy z poczuciem
wiadomo ci, e zostali powo ani do ycia i sami s zdolni i powo ani do przekazywania ycia. Istnieje wiele racji takiej niezdolno ci. Nale y by jednak
pewnym co do tego, e ma e stwo jest miejscem uprzywilejowanym dla zachowania nast pstwa pokole . Postawa ycia z innymi, dzielenie wspólnego
ycia w domu, rzeczy i uczu , umacnia wi zi ze wspólnot pochodzenia i zdolno cz owieka do usamodzielnienia si jako autonomiczny podmiot. Autonomiczna to samo osoby zale y od zdolno ci do dzielenia w asnej historii
ycia z histori innych. Wspó czesna epoka indywidualizmu zapomnia a
40
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o wa no ci wi zi mi dzypokoleniowej, co nie przyczynia si ani do bycia bar dziej autonomicznym, ani bardziej wolnym, ale sprawia, e cz owiek zostaje
pozbawiony korzeni. Wi pokoleniowa opiera si na przekazywaniu ycia we
wszystkich jego wymiarach i wi e si z czasem, który przebiega od momentu, kiedy cz owiek zosta pocz ty do chwili, kiedy zostaje powo any do realiza cji prokreacji43. Bezdzietno z wyboru mo e w pewnym wymiarze wynika
z braku wiadomo ci spo ecznej wa no ci wi zów mi dzypokoleniowych, ale
jest te form ich zerwania, w zwi zku z czym, w debacie na ten temat nale y
przypomina o tej istotnej warto ci spo ecznej ma e stwa i rodziny.
*
Bezdzietno z wyboru jest wspó czesnym specyficznym podej ciem do
funkcji prokreacyjnej ma e stwa, któr postrzega si g ównie w perspektywie wiadomego, indywidualnego i wolnego wyboru, podobnie jak wiadoma postawa samotnego macierzy stwa bez ycia ma e skiego. wiadomy
wybór bezdzietno ci w ma e stwie jest zjawiskiem z o onym i domaga si
dalszych studiów, ukazuj cych przyczyny, motywy i konsekwencje takich
postaw, ich rozmiar oraz szeroki kontekst spo eczny. Niniejszy tekst jest konfrontacj g ównych aspektów zjawiska bezdzietno ci z wyboru z podstawowymi warto ciami, jakie przypisuje ma e stwu i jej funkcji prokreacyjnej
katolicka teologia moralna. W wietle przedstawionych dywagacji postawa
bezdzietno ci z wyboru jest odrzuceniem powo ania ma onków do rodzicielstwa, zanegowaniem istoty mi o ci oblubie czej, zaprzeczeniem odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz podwa eniem istotnych warto ci spo ecznych ycia ma e skiego. Tak uzasadnione stanowisko mo e stanowi wk ad
do dalszych bada zjawiska bezdzietno ci z wyboru, zw aszcza za w obszarze prawa kanonicznego i wa nej z tej perspektywy kwestii wa no ci zawarcia ma e stwa przez pary, które w sposób wiadomy z góry wykluczaj rodzicielstwo.
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