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Wstęp 
Życie w pojedynkę to nie tylko jedna z alternatywnych form życia małżeńsko-

rodzinnego czy trend na realizację własnych aspiracji zawodowych, finansowych 
czy naukowych, ale nowa filozofia życia wyznawana przez coraz większą liczbę 
ludzi na świecie i w Polsce. Ostrożnie można szacować, że w naszym kraju żyje 
obecnie około 5,5-6 mln singli, a w najbliższej przyszłości ich liczba może 
wzrosnąć do 7 mln, więc nie należy traktować „singlostwa" jako mody, buntu 
przeciwko konwenansom czy rodzicom wymagającym założenia rodziny, prokreacji 
przez trzydziestolatków ale styl życia, który przez jednych został wybrany 
świadomie z odpowiedzialnością za kształt swojego przyszłego życia, natomiast 
przez innych w wyniku splotu okoliczności życiowych i obiektywnych, niezależnych 
od nich aspiracji co do chęci wstępowania w związek małżeński i posiadania dzieci 
czy też nie. 

Należy wziąć pod uwagę, że single to nie tylko młodzi, świetnie wykształceni  
i sytuowani ekonomicznie panny czy kawalerowie, ale również wdowy, wdowcy  
i rozwodnicy około czterdziestego czy pięćdziesiątego roku życia, a ich jakoś 
trudno nazwać singlami zgodnie z operacjonalizacją terminu osoby samotnej  
z wyboru.  

Osoby samotne z własnego, nieprzymuszonego wyboru, z powodu zbyt 
wysokich oczekiwań charakterologicznych i społecznych co do przyszłego 
partnera, ludzie z przeszłością małżeńską, osoby aseksualne, wdowy, rozwiedzeni 
są nowym wyzwaniem dla społeczeństwa w dobie kultury instant. Singli będzie 
coraz więcej, nie tylko w Polsce, ponieważ młodzi ludzie, coraz chętniej 
korzystający z nowinek technicznych, mają większe problemy z nawiązywaniem 
kontaktów społecznych z płcią przeciwną, bardziej koncentrują się na karierze 
zawodowej niż konstruktywnym poszukiwaniu partnera życiowego, pragną 
najpierw uzyskać zadowalający poziom egzystencji życiowej czy zwiedzić świat niż 
wiązać się na całe życie. Młodzi single wolą otaczać się laptopami, ipodami, 
telefonami komórkowymi, które zastępują kontakty interpersonalne. Komunikując 
się za pomocą techniki, młodzi ludzie porozumiewają się łatwiej, szybciej oraz 
wygodniej, z pominięciem nawiązania kontaktu bezpośredniego, bez obserwacji 
mowy ciała, która pokazuje nasze indywidualne uwarunkowania oraz drobne 
niuanse związane z komunikacją międzyludzką. 

W dobie kultury instant single stają się również ciągle nierozwiązanym 
wyzwaniem edukacyjnym, ponieważ szczególnie młode osoby samotne wymagają 
elastyczności, konkurencyjności i przystawalności oferty rynku edukacyjnego  
do wciąż dynamicznie zmieniających się warunków wymagalności na rynku pracy. 
Polskie szkoły średnie i uczelnie wyższe w większości przypadków nie potrafią 
dostosować swoich ofert kształcenia szczególnie permanentnego do oczekiwań 
osób dynamicznie kreujących swoją biografię zawodową, którzy rozwojowi 
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osobistemu i zawodowemu podporządkowali swoje życie. Osoby samotne, zdając 
sobie w pełni sprawę z niezwykłej dynamiki i zmiany oczekiwań rynku pracy 
poszukują ofert kształcenia, które umożliwiałyby im rozwój w konkretnej, 
najczęściej ściśle określonej dziedzinie ich zainteresowań, pogłębienie wiedzy  
o charakterze praktycznym, przeprofilowanie się, rozwój osobisty i przyswojenie 
wiedzy o zupełnie odmiennym charakterze niż dotychczas wymagana. Obecnie, 
młodzi ludzie, bardzo często single, inwestujący we własny rozwój, szczególnie 
zawodowy mogą wybierać spośród dostępnej oferty studiów podyplomowych, które 
najczęściej jedynie sygnalizują kierunek samokształcenia lub z kursów, które mają 
charakter zdecydowanie bardziej teoretyczny niż praktyczny. Progresywnie 
rozwijająca się grupa zaangażowanych w pracę zawodową singli ma bardzo 
wysokie i sprecyzowane oczekiwania co do rynku edukacyjnego, ponieważ ludzie 
ci chcą połączyć rozwój zawodowy z samokształceniem, szerokim spektrum 
przekazywanej im wiedzy oraz wykorzystaniem środków technicznego przekazu. 

 
Przyczyny samotności 
Literatura amerykańska problem „singlehood” dostrzegła już w latach 70-tych 

XX wieku, natomiast w Polsce temat ten podejmowany jest prawie wyłącznie przez 
szereg czasopism popularnonaukowych, które przedstawiają tylko jedną stronę 
życia singli: niezależną i samodzielną, zapominając, że najczęściej są to osoby, 
które, mimo bycia samotnymi, podświadomie poszukują partnera, z którym mogliby 
dzielić czas codzienny oraz świąteczny, niekoniecznie pozostając w formalnym 
związku małżeńskim. 

Najczęstszymi przyczynami wymienianymi w literaturze,
1
 dla których osoby 

świadomie decydują się żyć samotnie lub czynniki obiektywne zmuszają ich do 
pozostawania samotnymi to: nadmierne skupienie się na realizacji własnych 
planów zawodowych a także „przegapienie” momentu szukania partnera,  
splot niezależnych okoliczności, które uniemożliwiły singlowi znalezienie  
partnera odpowiadającego jego wyobrażeniom, niechęć do zawierania związku 
małżeńskiego spowodowana np.: negatywnymi doświadczeniami rodziców lub 
przyjaciół singla, świadomy wybór pozostawania samotnym, rozwód lub niechęć do 
zawierania kolejnych sformalizowanych związków

2
 czy umiłowanie stanu wolnego. 

 
Definicja singla 
Singiel to osoba samotna, ale już niekoniecznie z własnego, 

nieprzymuszonego wyboru, bowiem wdowy i wdowcy odbiegają od tej definicji, 
gdyż ich stan cywilny oparty jest na nieuchronności losu, którego doświadczyli, nie 
wybierali bycia samotnym dobrowolnie. Również osoby, które są po rozwodzie, 
którego wcale nie chciały. Terminem tym można określić osobę samodzielną,  
nie pozostającą w trwałym związku formalnym, usankcjonowanym religijnie 
  
 

                                                
1
 Zob. E. Paprzycka, Kobiety żyjące w pojedynkę .Między wyborem a przymusem, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”. Warszawa 2008; D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy 

znak naszych czasów? Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2008;  
E. Kay Trimberger, Nowa singielka, Wydawnictwo WAB. Warszawa 2008; A. Żurek, Single. Żyjąc  
w pojedynkę, UAM. Poznań 2008; J. Czernecka, Wielkomiejscy single, Wyd. Poltext. Łódź 2011 

2
 O. Marcin Zawada, Zaślubiny z samotnością, Wydawnictwo „PAX”. Warszawa 2001 
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i prawnie z inną osobą. Można tu zaliczyć osoby młode poszukujące partnera, 
wdowy i wdowców, osoby rozwiedzione, które nie pozostają w związku 
kohabitanckim.  

W literaturze nie funkcjonuje jednolita definicja singla. Sprawą nadrzędną  
jest, czy osoba decyduje się wieść samotne życie świadomie czy też splot 
nieszczęśliwych lub niezależnych od niej okoliczności spowodował tę samotność. 
Błędnym jest rozumowanie, że singlem zostaje osoba, która jest nieprzystawalna 
emocjonalnie czy niekompatybilna uczuciowo do drugiej osoby. Moje wywiady  
z kilkudziesięcioma osobami samotnymi wskazują, że single najczęściej nie chcą 
być sami do końca życia, pragną znaleźć partnera i założyć rodzinę oraz wcale nie 
planowali i nie uznawali siebie za osoby, które mogłyby zostać singlami. 

 
Niejednorodność w grupie singli 
Dawniej przyjmowano, że wszystkie osoby stanu wolnego chcą znaleźć 

partnera i zalegalizować swój związek. Jednak obecnie okazuje się, że grupa osób 
pozostających bezżennymi jest bardzo niejednorodna, preferując odmienne style 
życia, które uzależnione są od wykształcenia, dochodów, wykonywanego zawodu, 
zdrowia, rasy, przynależności etnicznej, wieku, miejsca zamieszkania oraz statusu 
rodziców. 

Singlami są osoby starsze i młodsze, takie, które już były w formalnych 
związkach małżeńskich oraz takie, które nie mają za sobą doświadczeń związku 
małżeńskiego. Wśród singli są tacy, którzy deklarują chęć zawarcia związku 
małżeńskiego, kiedy poznają właściwą osobę oraz tacy, którzy doceniają bycie 
samotnym i z takiego stanu rzeczy są zadowoleni. Niektórzy spośród nich są 
bardzo dobrze wykształceni, wiodą wygodne życie, mają wysokie dochody, 
podczas gdy inni przedstawiciele tej grupy zmagają się na co dzień z trudnościami 
ekonomicznymi, a jednocześnie wspierają finansowo i emocjonalnie starzejących 
się rodziców nie biorąc udziału w życiu towarzyskim. Niektórzy single są niezależni, 
mieszkają we własnych mieszkaniach a inni dzielą je z rodzicami lub przyjaciółmi. 
Większość z nich jest heteroseksualna, chociaż niektórzy wolą przedstawicieli tej 
samej płci. Jedni są rodzicami, inni preferują bezdzietność. Najważniejsze jest 
jednak to, że single nie mają znaczących osób bliskich, z którymi mogliby 
podejmować ważne dla siebie decyzje, radzić się, dyskutować i wspierać,  
a przecież i oni na co dzień zmagają się z decyzjami, które są takimi samymi, 
jakie podejmują jednostki pozostające w związkach małżeńskich i wychowujące 
dzieci. W konsekwencji, single muszą bardziej liczyć na swoją zaradność i siłę 
charakteru. Okazuje się, że single są bardziej podatni na stres i napięcia 
spowodowane społeczną presją wyjścia za mąż lub znalezienia żony. Większość 
singli posiada rozbudowaną sieć znajomych, do których mogą zwracać się  
o pomoc w różnych sytuacjach życiowych, jednak relacje przyjaciel – przyjaciel 
funkcjonują na odmiennych podstawach emocjonalnych niż relacje w rodzinie, 
które są bezwarunkowe. 

 
Postrzeganie singli jako kategorii marginalnej 
Patrzenie na jednostki dorosłe przez pryzmat zawierania małżeństw 

powoduje, że na kategorię singli patrzy się jak na kategorię marginalną, 
stanowiącą mniejszość w każdej zbiorowości, co powoli okazuje się nieprawdą, 
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ponieważ populacja singli znacząco powiększa się z roku na rok. Szacuje się, że  
w każdym społeczeństwie jest bardzo dużo ludzi samotnych, owdowiałych czy 
rozwiedzionych, którzy niekoniecznie świadomie zdecydowali się na taki wybór 
drogi życiowej a w większości przypadków to zewnętrzne okoliczności zmusiły ich 
do samotnego życia. Oczywiście, w każdym społeczeństwie jest pula ludzi 
samotnych, jednak dopiero teraz zaczyna dostrzegać się prawidłowość, że ludzie 
pozostający bezżennymi z własnej woli nie są brzydcy, źle wykształceni, 
nieprzystosowani do życia społecznego a wręcz przeciwnie. Często świadomie 
pozostają samotni, ponieważ skupiają się na karierze i rozwoju intelektualnym, 
szczególnie single w wieku do 30-go roku życia. Jednak w dążeniu do perfekcji 
zawodowej gubią istotę życia i kiedy orientują się, że w pracy osiągnęli 
zadowalający pułap satysfakcji finansowej i emocjonalnej, prestiż i szacunek, 
natomiast ponieśli klęskę w życiu osobistym, wtedy z reguły jest już za późno na 
znalezienie odpowiedniego partnera. Dzieje się tak dlatego, że większość 
potencjalnych kandydatów na mężów lub żony pozostaje już w związkach 
małżeńskich i single „wypadają z rynku małżeńskiego”, bowiem albo mają za 
wysokie aspiracje w stosunku do przyszłych współmałżonków albo odstraszają  
ich swoimi wysokimi kwalifikacjami, pozycją zawodową a przede wszystkim 
wymaganiami, co do charakteru, zalet, osobowości, wykształcenia i możliwości 
finansowych potencjalnego partnera. Wtedy osoby samotne zaczynają 
zastanawiać się, czy dobrze pokierowały swoim życiem osobistym. 

 
Stygmatyzm singli 
Za dorosłego człowieka, w powszechnym mniemaniu, uznaje się tego,  

kto pozostaje w formalnym związku małżeńskim, posiada dzieci, prowadzi 
gospodarstwo domowe i jest za nie i jego członków odpowiedzialny. Natomiast 
pozostawanie singlem, szczególnie w wieku powyżej 35 lat, implikuje domysły, że 
jest się niepełnowartościowym członkiem społeczeństwa, który zachowuje się 
aspołecznie nie tworząc rodziny. Nie dopatruje się powodów, dla których osoby 
wybierają samotność i nie decydują się na zawieranie pierwszych lub ponownych 
małżeństw. Przykładowo, współczuje się kobiecie, która nie potrafi znaleźć  
męża, od razu doszukując się w niej ukrytych wad, ułomności fizycznych czy 
psychicznych. Podobna sytuacja jest z mężczyznami. Peter Stein twierdzi, że taki 
kulturowy stereotyp przedstawiający singla jako osobę mniej dojrzałą jest 
popularyzowany i rozpowszechniany przez ważniejsze instytucje społeczne oraz 
środki masowego komunikowania. Wizerunek ów kształtuje określone reakcje 
zamężnych i żonatych wobec singli oraz wpływa na to, jak single sami siebie 
postrzegają i jak interpretują swoje doświadczenia.

3
 

Demografowie i socjolodzy przewidują wzrost kategorii singli. W 2008 roku, 
zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Badania Rynku Eurostat, w Europie 
było 160 mln ludzi żyjących w pojedynkę. Najwięcej singli jest w Szwecji – co  
4 osoba, w Irlandii i Finlandii – prawie połowa dorosłej populacji, we Francji 8 mln  
a w USA 40%. W Polsce ostatni Spis Powszechny z 2002 roku podaje, że 
 

                                                
3
 P. Stein, Być singlem – próba zrozumienia życia singli, za P. Sztompka, M. Bogunia-Borkowska, 

Socjologia codzienności, Znak. Kraków 2008, s.143 
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„polskich pojedynczych” jest około 5 mln – o 32% więcej mężczyzn i o 38% więcej 
kobiet niż w roku 1988. Szacuje się, że do roku 2030 liczba ta wzrośnie o koleje  
2 mln.

4
 

 
Typologia singli

5
 

Poniższa typologia zaprezentowana przez Petera Stein’a bierze pod uwagę 
dwa główne wymiary: bycie singlem z wyboru czy z obiektywnych, specyficznych 
okoliczności, w których znalazła się dana jednostka oraz zagadnienie, czy jest  
to stan przejściowy czy też permanentny. Należy jednak zaznaczyć, że jest to  
tylko propozycja dokonania systematyzacji tego zjawiska, ponieważ jest ono 
dynamiczne, rozwojowe, progresywne i cały czas podlega zmianie i ewolucji. Ta 
typologia próbuje określić możliwe zaangażowanie singla w swój styl życia  
i przywiązanie do niego. Oczywiście należy zaznaczyć, że ludzkie upodobania, 
preferencje, satysfakcje czerpane z różnorodnych rzeczy i poczynań w danym 
okresie życia ulegają zmianie. W zależności od etapu życia, na którym znajdują się 
single, koncentrują się oni na różnych jego aspektach. Młodzi single, do 30-go roku 
życia, wyrabiają sobie pozycję na rynku pracy, bawią się, dokształcają i nie myślą 
jeszcze o zawarciu związku małżeńskiego albo wiedzą, że chcą takowy zawrzeć  
w bliżej niesprecyzowanej przyszłości, ponieważ są zdania, że są młodzi i na 
podjęcie istotnej decyzji życiowej mają jeszcze czas. Single około 35-go roku życia 
bardzo aktywnie poszukują partnera i wprowadzają w życie różnorodne strategie 
umożliwiające znalezienie go. Szczególnie aktywne są w tym wieku singielki, 
ponieważ zdają sobie sprawę, że najdogodniejszy czas na posiadanie 
przynajmniej pierwszego dziecka zaczyna przemijać a biologia jest bezlitosna. 
Single około 40-45 roku życia mało aktywnie poszukują partnera na stałe, 
ponieważ jak dowodzą badania Aldony Żurek,

6
 single w tym wieku powoli godzą 

się z sytuacją życia w pojedynkę, bez współmałżonka i dzieci. Należy również 
pamiętać, że kategoria singli, tak jak każda inna kategoria ludzka, jest  
stale zasilana nowymi generacjami absolwentów wyższych uczelni, którzy są  
w momencie rozpoczyna kariery zawodowej i koncentracji na niej, rozwiedzionymi 
kobietami i mężczyznami oraz wdowami i wdowcami. 

Pierwszą kategorią singli, zgodnie z podziałem zaproponowanym przez 
Peter’a Stein’a, są osoby pozostające singlami czasowo z wyboru. Zaliczamy do 
nich osoby nigdy niebędące w związkach małżeńskich, wcześniej żonatych lub 
zamężnych, którzy jednak odkładają małżeństwo i nie szukają partnera, choć 
wcale przeciwnikami idei małżeństwa nie są oraz osoby, które zdecydowały się 
pozostać singlami, którzy nigdy nie zawarli małżeństwa, jak również i ci, którzy 
uprzednio pozostawali w związku małżeńskim. Single z wyboru to zazwyczaj ludzie 
młodzi, którzy nie byli dotychczas w związku małżeńskim albo rozwiedzeni 
odwlekający zawarcie małżeństwa na bliżej nieokreśloną przyszłość. Mimo, że są 
otwarci na zawarcie związku małżeńskiego, to szukanie w tym celu partnera nie 
jest dla nich priorytetem w porównaniu z edukacją, pracą, karierą, polityką, 
własnym rozwojem, inwestowaniem w siebie, rozwijaniem zainteresowań, czy 

                                                
4
 D. Ruszkiewicz, Rodzina w czasach „cywilizacyjnego przyspieszenia”. Czy życie w pojedynkę jest 

zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny? T. Sakowicz, K. Gąsior, Rodzina źródłem życia i mądrości, wyd. 

Kaligraf. Kielce 2008 
5
 P. Stein, Być singlem…, op. cit., s. 144-155 

6
 A. Żurek, Single. Żyjąc w pojedynkę, UAM. Poznań 2008 
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spotkaniami z przyjaciółmi. W tej kategorii można uwzględnić te kobiety i tych 
mężczyzn, którzy mieszkają razem po to, aby sprawdzić, czy do siebie pasują,  
a więc pozostają w związku kohabitancyjnym. Jednak nie wszyscy single z tej 
kategorii zawrą związek małżeński do 35-go roku życia, którą to datę uznaje się  
za najdogodniejszą w zawieraniu związków małżeńskich ze względu na urodzenie 
dziecka, ponieważ w ich odczuciu nie spotkają kompatybilnego partnera  
z kombinacją cech osobowościowych i społecznych najbardziej dla nich 
optymalnych. Istnieje również realna możliwość, że pobiorą się w terminie 
późniejszym, przekraczającym wiek 35 lat, z przyczyn od nich niezależnych, 
których nie byli w stanie wyeliminować. 

Drugą kategorią sa single trwali z wyboru. Zaliczamy do nich singli, którzy  
z różnych, mniej lub bardziej uświadomionych i manifestowanych, powodów są 
przeciwnikami małżeństwa oraz osoby związane wyznawanymi, manifestowanymi 
zasadami religijnymi, np.: księża, siostry i bracia zakonni, osoby świeckie, które  
w swoim życiu stosują się do dogmatów chrześcijaństwa, chociażby tego, że 
rozwodnicy nie mogą ponownie wstępować w związek małżeński, nawet jeżeli 
rozwód nie był z ich winy. 

Ta grupa singli świadomie podjęła decyzję o życiu w pojedynkę, są z tego 
wyboru zadowoleni i nie chcą zmieniać swojej sytuacji. Sporną kwestią jest to, czy 
młody człowiek podejmujący decyzję w wieku 25 lat, że chce być sam, jest 
świadomy jej konsekwencji i czy przypuszczalnie nie zmieni zdania na ten temat za 
jakiś czas. Są wśród tej grupy osoby, które nigdy nie były w związku małżeńskim, 
takie, które mają małżeństwo za sobą i nie chcą powtarzać tego doświadczenia, 
ludzie kohabitujący, którzy nie planują ślubu, (oczywiście też nie jest wykluczone, 
że nie zmienią tej decyzji) oraz ci, którzy wykluczają zawarcie małżeństwa  
z powodu drogi życiowej, jaką wybrali, czyli np.: księża czy siostry zakonne. Do 
grupy tej zaliczamy ludzi, którzy samotnie wychowują dzieci albo nigdy nie zawarli 
ślubu lub nie planują go powtórzyć z różnych przyczyn. Rodzice – single 
najczęściej sami wychowują dzieci, nie szukają partnera i korzystają z pomocy 
krewnych i przyjaciół. 

Trzecia grupa singli to osoby samotne czasowo z konieczności. Zaliczamy do 
nich tych, którzy aktywnie poszukiwali współmałżonka, ale ich poszukiwania nie 
zakończyły się do tej pory sukcesem. Osoby te mogą poszukiwać partnerów od 
roku, od kilku lub kilkudziesięciu lat. Ponadto to single, którzy przez pewien okres 
czasu deklarowali, że nie są zainteresowani małżeństwem, ale zmienili zdanie  
i aktualnie poszukują współmałżonka oraz single nigdy nie będący w związku 
małżeńskim lub tacy, którzy w związku małżeńskim byli. Tacy, którzy chcieli wejść 
w związek małżeński po raz pierwszy lub ponownie, ale nie udało im się znaleźć 
partnera i w związku z tym akceptują w mniejszym lub większym stopniu bycie 
singlem jako stan, który przy niesprzyjających okolicznościach może nawet 
utrzymywać się przez całe życie. Single ci biorą taką możliwość pod uwagę. 

Do tej kategorii zaliczamy również singli, którzy chcą zawrzeć związek 
małżeński i pragną uczynić to w przeciągu krótkiego czasu, młodych ludzi,  
którzy nie zawierali jeszcze związku małżeńskiego, ale aktywnie poszukują 
odpowiedniego, oczywiście ich zdaniem, partnera, osoby nieco starsze po 40 roku 
życia, wcześniej nieżonate ani niezamężne, które nie były zainteresowane 
zawarciem związku małżeńskiego, ale teraz z różnych przyczyn czy z powodu 
doświadczeń życiowych rozglądają się za odpowiednim partnerem, wdowy, 
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wdowcy, rozwodnicy, którzy ponownie pragną wejść w związek małżeński, samotni 
rodzice, którzy szukają partnerów dla siebie w celu stworzenia związku 
kohabitanckiego lub rodziny zrekonstruowanej (patchwork family). Generalizując, 
są to ludzie, którzy wierzą w ideę małżeństwa i chcą uzyskać status męża lub 
żony. 

Ostatnią, czwartą kategorię singli stanowią osoby samotne z konieczności. To 
przede wszystkim ludzie starsi wiekiem, którzy w swoim życiu nigdy nie zawarli 
związku małżeńskiego, rozwodnicy i wdowcy, którzy pragnęli wejść w związek 
małżeński po raz kolejny, ale mimo aktywnych poszukiwań nie udało im się znaleźć 
odpowiedniego partnera i zaakceptowali taki stan rzeczy jako najbardziej 
optymalne rozwiązanie i styl życia. Do tej kategorii zaliczamy również jednostki 
cierpiące z powodu słabej kondycji fizycznej lub psychicznej, która albo obniża  
ich mobilność i „wartość” na rynku matrymonialnym albo wręcz uniemożliwia im 
uczestnictwo w nim  

Należy podkreślić, że przynależność do określonych typów singli uzależniona 
jest od jednostkowego przebiegu życia i indywidualnych biografii. Chcę zwrócić 
uwagę, że jest to przykładowa typologia singli, która w wyniku przeobrażeń 
rzeczywistości społecznej ma charakter jak najbardziej dynamiczny. Dzieje się  
tak dlatego, że istnieje wiele konfiguracji życia i single mogą w nie wchodzić, 
opuszczać je, modyfikować lub naginać na potrzeby własnego stylu życia. 

 
„Trzydziestka” jako czas przełomu życiowego

7
 

Życie każdego człowieka charakteryzuje etapowość i cykliczność. Jedni 
potrafią precyzyjnie wyróżnić momenty, które były dla nich przełomowe i wnosiły 
znaczące zmiany do ich egzystencji, inni nie odczuwają tak bardzo tej etapowości, 
ponieważ ich karierę życiową charakteryzuje płynność przechodzenia od jednego 
etapu do drugiego. Zwykle czas pomiędzy 20 a 28 rokiem życia uznawany jest  
za „okres wchodzenia w życie dorosłe”, kiedy to młody człowiek koncentruje się  
na budowaniu od podstaw swojego własnego życia zawodowego i rodzinnego  
oraz następuje przynajmniej częściowe odseparowanie od domu rodzinnego. 
Oczywiście, dla każdej jednostki inny jest wiek zawierania związku małżeńskiego 
lub rozpoczynania kariery zawodowej, które uzależnione są od szeregu czynników 
obiektywnych i wewnętrznych. Czas ten charakteryzuje się pierwszymi poważnymi, 
samodzielnymi wyborami życiowymi i ponoszeniem za nie odpowiedzialności. To 
również podejmowanie pierwszych zobowiązań życiowych wobec ewentualnego 
partnera. 

Badania Barrego Levinsona
8
 wskazują, że młodzi ludzie na końcu drugiej 

dekady życia i na początku trzeciej doświadczają dużego stresu związanego  
z presją społeczną co do zawarcia związku małżeńskiego, założenia rodziny oraz 
posiadania dzieci. Młodzi ludzie bowiem doskonale zdają sobie sprawę, czego 
społeczeństwo od nich oczekuje, a mianowicie: zawarcia związku małżeńskiego  
i wydania na świat potomstwa. Wiele kobiet i mężczyzn, pozostających singlami do 
30-go roku życia, uznawało okres pomiędzy 25 a 30 rokiem życia za najistotniejszy 
dla młodego człowieka, ponieważ wtedy to właśnie oczekuje się od nich 
rozpoczęcia kariery zawodowej, koniecznie popartej sukcesami i znalezienia 
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 Ibidem, s. 150-152 

8
 Ibidem, s. 152 
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odpowiedniego kandydata na współmałżonka. Respondenci z badań Levinsona 
twierdzili, że właśnie z powodu owej presji społecznej podejmowali liczne wysiłki, 
aby znaleźć sobie odpowiedniego partnera na współmałżonka, ale często były  
to bardzo negatywne doświadczenia, które kończyły się porażką.  

Przed trzydziestym rokiem życia ujawniły się także dwie postawy wśród singli 
odnośnie pracy: jedna polegała na jeszcze większym zaangażowaniu się  
w obowiązki zawodowe i braniu na siebie coraz większej odpowiedzialności, 
a druga na weryfikacji dotychczasowych priorytetów zawodowych, 
przewartościowaniu celów życiowych i utraty przez pracę dotychczasowego 
pierwszego miejsca w hierarchii wartości życiowych oraz zmniejszeniu liczby 
obowiązków, aby skoncentrować się na poszukiwaniu partnera. Single około 
trzydziestego roku życia zaczynają podsumowywać swoje dotychczasowe wybory 
życiowe i poddawać je krytycznej ocenie. Nie mogą również uniknąć porównań 
ze swoimi zamężnymi koleżankami i żonatymi kolegami. Wtedy to często 
uświadamiają sobie możliwy dalszy scenariusz samotnego życia i to, że wszystkie 
trudy będą musieli znosić samodzielnie, co z punktu widzenia społeczności 
człowieka jest bardzo trudne a może nawet nierealne. Single wtedy więc pragną 
zmienić obraną dotychczas drogę życiową, dążą do poprawy warunków  
życia, rozwijają nowe pasje i zainteresowania, podejmują aktywność w nowych 
dziedzinach życia lub wracają na studia, poszerzają grono przyjaciół i nawiązują 
nowe kontakty. Często wszystko po to, aby znaleźć sobie partnera i nie odczuwać 
samotności w tak wielkim stopniu. 

Ponadto Bernard
9
 stwierdza na podstawie swoich badań, że jest bardziej 

prawdopodobne, że życie singli będą wiodły lepiej wykształcone kobiety, które 
podołają z prowadzeniem jednoosobowego gospodarstwa domowego niż kobiety 
gorzej wykształcone. Podobne wnioski wypływają również z badań Aldony Żurek 
przeprowadzonych na terenie Poznania i w jego okolicach.  

Badania Levinsona i Bernarda wskazują, że życie w pojedynkę sprzyja 
indywidualizmowi i samokształceniu. Single wykazują duże zdolności adaptacyjne. 
Budują swoje życie ponosząc ryzyko oraz zapuszczając się w nieznane  
i niezbadane obszary, nie mając gotowych modeli wykonywania ról społecznych 
ani wsparcia ze strony społeczeństwa jako całości. Bycie singlem to budowanie od 
podstaw nowego wzorca społeczno-kulturowego, poszukiwanie drogi uwieńczonej 
sukcesem lub porażką życiową. W ich życiu wszystko może się wydarzyć. Bez 
wsparcia ze strony małżonka lub małżonki oraz ze zmiennym społeczno-
kulturowym poparciem dla modelu życia w pojedynkę osoby dojrzałe decydujące 
się na życie singli postrzegać można jako pionierów pojawiającego się i coraz 
bardziej widocznego kulturowego stylu życia. 

 
Podsumowanie 
Od czasów społeczeństw przedindustrialnych ludzie łączyli się w pary, aby 

założyć wspólnoty rodzinne, które umożliwiały dzielenie obowiązków oraz 
maksymalizację przywilejów, co powodowało, że życie stawało się mniej uciążliwe. 
Druga połowa XX wieku nasila procesy reorganizacji i modyfikacji rodziny jako 
mikrostruktury społecznej oraz przyspiesza procesy atomizacji i indywidualizacji 
społeczeństw ponowoczesnych. Powstają również alternatywne formy życia 
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małżeńsko-rodzinnego i zyskują coraz większą akceptację w społeczeństwach 
rozwiniętych. Singlowanie ukazuje nową filozofię życiową nastawioną na 
samorealizację i samospełnienie ale również na egocentryzm i egoizm. Młodzi 
single, zajęci przede wszystkim realizacją własnych, jednostkowych celów 
zawodowych, rozwijaniem hobby, podróżami, dokształcaniem się a także 
eksperymentowaniem w sferach sercowej i erotycznej, zapominają o innej filozofii 
życia nastawionej na założenie rodziny i egzekucji jej podstawowych funkcji jak 
przekazywanie życia, opieka i socjalizacja młodego pokolenia oraz zaspokajanie 
emocjonalno-ekspresyjnych i pomocowych potrzeb. Nie pamiętając o tym, single 
za dwadzieścia lat mogą stać się zgorzkniałymi i samolubnymi członkami 
społeczeństwa, nie będącymi w stanie koegzystować z innymi ludźmi, którzy 
przegapili właściwy moment znalezienia partnera i założenia rodziny, a nie chcąc 
przyznać się do porażki, maskują swoje nieudane życie osobiste mirażem 
świadomego wyboru „singlehood”. Nowa filozofia wielu społeczeństw, jaką jest 
pozostawanie osobą samotną, to również wyzwanie społeczne i edukacyjne  
w dobie kultury instant, która jest miałka, bezrefleksyjna, sfragmentaryzowana 
i rozpuszczona jak kawa. Single są bardzo wymagającymi konsumentami rynku 
społecznego ale i edukacyjnego, który w przytłaczający sposób nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb tak wysublimowanej i zróżnicowanej grupy. 
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