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Wprowadzenie 

 

Więź małżeńska i rodzicielska decyduje o klimacie domu, który kształtuje 

psychikę dzieci. Dlatego życie w rodzinie wymaga od małżonków pielęgnowania 

prawidłowej więzi i umiejętności odnoszenia się do drugiego człowieka z szacunkiem i 

delikatnością oraz każdy powinien wykazywać troskę nie tylko o własne życie ale o 

życie i potrzeby pozostałych członków rodziny.  

Więź małżeńska opiera się na pełnej akceptacji współmałżonka, towarzysza 

życia, partnera, osoby pracującej i biorącej udział w utrzymaniu domu, partnera 

seksualnego, ojca lub matki wspólnie posiadanych dzieci oraz osoby rozwijającej się.  

 Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka przez więź występuje jako 

integralna wartość związana ze strukturą dojrzałej osobowości człowieka. 

Zadowolenie z małżeństwa jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które wzajemnie 

na siebie wpływają.  

 Szczęście rodziny jako systemu jest w dużej mierze uzależnione od dobrego 

dostosowania w obrębie podsystemu, jaki stanowi diada małżeńska. Jednak, aby 

urzeczywistnić owe wartości, piękno i szczęście rodziny, ważnym jest aby nowa 

rodzina owocowała na fundamentach dojrzałości osobowej dwojga partnerów. 

Szansa na udany związek zależy w dużej mierze od umiejętności poznawania 

świata, poczucia realizmu, zainteresowania innymi ludźmi, empatii, aktywności. Stąd 

przed określeniem dojrzałości do zawarcia małżeństwa warto zastanowić się nad 

dojrzałością osobową. 
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Dojrzałość rozumie się jako pewien idealny wzorzec lub też jako proces 

przemian, będący realizowaniem tego wzorca. W tym drugim rozumieniu dojrzałość, 

to umiejętne i mądre kierowanie sobą1. 

 Człowiek jest istotą, która przez całe życie się rozwija. Jednak za nim znajdzie 

się w pełni życia, przechodzi pewne etapy. Jednym z nich jest moment, który 

rozpoczyna etap zwany dorosłością. Jest to zupełnie zrozumiałe, iż każdy człowiek w 

pewnym momencie chciałby wiedzieć, kiedy to wreszcie nastąpi. Jeden z 

wyostrzonych symptomów dorosłości pojawia się, gdy u młodych ludzi budzi się 

zainteresowanie płcią przeciwną. Z jednej strony działa to jak presja silnych przeżyć i 

pragnień, a z drugiej są nakazy i zakazy, a także przeszkody stanowiące normy 

moralne. Coraz mocniej zaczyna dawać znać o sobie czysto fizyczna pobudliwość 

seksualna, ale jednocześnie intuicyjne wyczucie przestrzega przed pochopnym 

przekraczaniem pewnych barier. 

 

1. Kryteria dojrzałości osobowej 

 

W psychologii rozwojowej dojrzałość dotyczy określonych zadań lub wymagań, 

którym jednostka potrafi sprostać w danym wieku czy okresie życia, które może 

podjąć spontanicznie, lub można je jej powierzyć2. W tym też sensie używa się pojęcia 

dojrzałość do założenia rodziny i opieki nad dziećmi.  

 Dojrzałość rozpatrywana jest z różnych punktów widzenia, mianowicie 

dojrzałość fizyczna, społeczna, emocjonalna, umysłowa i dojrzałość osobowa.  

Dorosłym jest ten, kto osiągnął dojrzałość biologiczną, czyli osiągną 

odpowiedni wzrost, ciężar i proporcje budowy ciała oraz pełny rozwój wszystkich 

układów i narządów wewnętrznych. Szczególnym kryterium dojrzałości biologicznej 

jest zdolność wydania potomstwa.  

 Dojrzałość społeczna oznacza, iż człowiek może rozpocząć samodzielne życie 

na własną odpowiedzialność. Wiąże się to z osiągnięciem pełnoletniości pod 

względem prawnym, czyli ukończeniem 18 lat. Drugim kryterium dojrzałości 

społecznej jest utrzymywanie się z własnych dochodów, a więc zdobycie 

odpowiedniego wykształcenia i rozpoczęcie pracy zawodowej. Trzecim ważnym 

                                                             
1 Z. Płużek, Rozwój jest procesem stawania się. Wprowadzenie do problematyki rozwoju 
osobowości, w: Jak sobie z tym radzić. Red. W Szewczyk, Tarnów 1994, s. 22. 
2 M. Przetacznik – Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Warszawa 
1996, s. 66. 
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kryterium dojrzałości społecznej jest odpowiednio rozwinięta samodzielność 

psychiczna oraz poczucie odpowiedzialności3, która wiąże się ze zdolnością do 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji.  

Dojrzałość emocjonalna charakteryzuje się równowagą. Znaczy to, że człowiek 

posiada zdolność kontrolowania swoich przeżyć oraz potrafi proporcjonalnie 

reagować w stosunku do ważności spraw. Równowaga świadczy także o pewnej 

stabilności i odporności psychicznej. Umie określić własne potrzeby oraz posiada 

poważny stosunek do podstawowych obowiązków. 

Do tego, żeby człowiek osiągnął dojrzałość pod względem umysłowym, 

potrzebna jest jeszcze pewna wiedza i doświadczenie życiowe. Dlatego ważne jest, aby 

każdy człowiek dysponował choćby podstawowymi zasobami informacji, które 

pozwolą mu na funkcjonowanie we właściwych dla siebie rolach życiowych. 

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu dojrzałości osobowej zależy od 

umiejętności postrzegania i poznawania świata, poczucia realizmu, zainteresowania 

innymi ludźmi, empatii i aktywności.  

 

2. Dojrzała osobowość 

 

Różne ujęcia dojrzałej osobowości człowieka wynikają z istnienia wielu 

koncepcji teoretycznych.  

Prawo Kanoniczne postawiło przed psychologami trudne zadanie: określenie 

dojrzałości psychicznej. Chodzi o dojrzałość do wykonywania i sprawowania pewnych 

funkcji i zadań, w tym również małżeńskich, w kontekście zawierania ważnego 

związku małżeńskiego wymagany jest co najmniej jakiś poziom dojrzałości 

gwarantujący zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i rodzinnych4. 

Psychologowie podkreślają, że osobowość jest strukturą dynamiczną i 

rozwijającą się. Rozwój człowieka dokonuje się przez zmiany, modyfikacje, pracę nad 

sobą, a także przez relacje z innymi ludźmi, więzi międzyludzkie oraz przez miłość5.  

Analiza problemu osiągania dojrzałości osobowej powinna dotyczyć kilku 

aspektów postaw czy umiejętności, które są potrzebne w procesie rozwoju 

osobowości6.   

                                                             
3 S. Sławiński, Ślubuję ci miłość..., Warszawa 1994, s. 8. 
4 Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1991, s. 9. 
5 M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie, Warszawa 1997, s. 7. 
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2.1. Realne poznanie świata 

Podstawą dojrzałości osobowej człowieka jest dobre i realne poznanie świata, 

odróżnianie prawdy od pozorów oraz od ocen innych. W poznawaniu świata, człowiek 

powinien stawiać sobie pytania dotyczące dokładności swoich analiz i stopnia ich 

prawdziwości. Ważne jest, aby poziom przybliżenia poznania nie zniekształcał 

rzeczywistości.  

Człowiek o dojrzałej osobowości godzi się z rzeczywistością taką, jaką ona jest. 

Nie unika odpowiedzialności, umie przystosować się do zmieniających się warunków 

życia, a z drugiej strony podchodzi twórczo do możliwości zmian7. 

 

2.2. Akceptacja siebie 

Obraz samego siebie może być obrazem pozytywnym lub negatywnym. W 

pierwszym przypadku mamy do czynienia z samooceną pozytywną, a więc akceptacją 

samego siebie, w drugim – z samooceną negatywną, czyli brakiem akceptacji samego 

siebie. Człowiek dojrzały zna swoje możliwości, swoje mocne i słabe strony, swoje 

prawdziwe motywy działania i pragnienia. Akceptuje siebie, jest dla siebie życzliwym i 

pomocnym przyjacielem. Człowiek o wysokiej samoocenie ma zdrowe pragnienie 

stawiania czoła wyzwaniom, ma odpowiednie podejście do popełnianych błędów, z 

których potrafi wyciągać konstruktywne wnioski dla dalszego życia, potrafi zachować 

dystans w stosunku do nieuczciwej krytyki oraz korzystać twórczo z krytyki 

uzasadnionej8. 

 

2.3. Postawa miłości 

Postawa miłości w stosunku do innych opiera się na życzliwości, dobroci, 

wybaczaniu, tolerancji, przezwyciężaniu słabości, nadziei. Jest nastawiona na 

tworzenie dobra, na darowanie przewinień innym i sobie, na wyciąganie korzyści z 

każdej, także trudnej czy przykrej sytuacji. Jej wyrazem jest radość, świeżość przeżyć, 

umiejętność cieszenia się z małych, drobnych spraw9. Postawa miłości pozwala na 

nawiązywanie serdecznych relacji z innymi. Dojrzałość osobowa człowieka tworzy się 

                                                                                                                                                                                              
6  Kryteria te zostaną omówione według książki  M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie 
… dz. cyt. 
7 W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1994, s. 223. 
8 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 33. 
9 Tamże, s. 33  
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w głębokim, serdecznym i trwałym powiązaniu z małym gronem osób (rodziną, 

przyjaciółmi), a także jest związana z postawą życzliwości wobec wszystkich ludzi 

świata. Postawa ta, oparta na poszanowaniu godności człowieka, pozwala zawsze 

oddzielić zachowanie ludzkie od samej osoby, a więc umożliwia akceptację człowieka 

niezależnie od jego zachowań. Poprzez miłość człowiek wychodzi poza siebie, 

identyfikuje się z coraz większą liczbą osób i zespołów ludzkich, a więc coraz więcej i 

głębiej przeżywa. Rozrasta się jego świat i on sam rozwija się duchowo10. 

 

2.4. Wewnętrzna integracja  

Proces integracji wewnętrznej człowieka prowadzi do harmonii między 

wszystkimi elementami osobowości człowieka, między pragnieniami i działaniami, 

postawami, ideami, wartościami, ambicjami, potrzebami i uczuciami. Dojrzałość 

człowieka musi się przejawiać we wszystkich warstwach, szczególnie w warstwie 

uczuciowości, która stanowi fundamentalny składnik osobowości i w istotny sposób 

wpływa na integrację wewnętrzną człowieka. W tym zakresie dojrzałość wyraża się w 

zdolności do nawiązywania głębokich i trwałych więzi, w umiejętności reagowania 

zgodnie z siłą działających bodźców, w umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, 

jego potrzeb, w poszanowaniu jego godności11. 

 

2.5. Sens życia 

Według Frankla, sens jest związany z działaniem celowym i ukierunkowanym 

na wartości. Człowiek, aby żyć pełnią życia musi mieć ugruntowane poczucie 

pewności celu w życiu. Cel życia prowadzi do odnalezienia samego siebie, daje siłę, 

staje się motywacją pozwalającą przetrwać przeciwności. Jest on ściśle powiązany z 

wartościami człowieka. Najczęściej celem życia stają się wartości najważniejsze, na 

ich podstawie człowiek kieruje swoją „misję”. Wartości niższe stanowią cele 

pośrednie12. 

                                                             
10 M. Grzywak–Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1975, s. 128. 
11 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 34. 
12 M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie, Warszawa 1997, s. 11. 
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2.6. Hierarchia wartości  

Dla powodzenia związku małżeńskiego szczególnie istotne jest wzajemne 

poznanie wartości uznawanych w życiu za najważniejsze, gdyż tylko zgodność postaw 

wobec nadrzędnych wartości może wytworzyć trwałą więź osobową między 

małżonkami. Stąd tak ważna jest potrzeba wzajemnego poznania postaw moralnych i 

ocen dotyczących istotnych problemów życia małżeńskiego i rodzinnego. Właściwa 

hierarchia wartości wprowadza ład w życie człowieka, kształtuje umiejętność 

porządkowania spraw według ich ważności, prowadzi do koniecznej systematyzacji 

życia, poszukiwania celu życiowego zgodnego z wyznawanym światem wartości, a 

więc porządkuje wnętrze człowieka, przyczynia się do integracji osobowości13. 

 

2.7. Szerokość zainteresowań 

Dojrzewanie osobowe człowieka wymaga rozległych zainteresowań, 

odgrywających jednocześnie w życiu człowieka ogromną rolę. Szerokość 

zainteresowań pobudza do aktywności, rozwija osobowość człowieka, inspiruje do 

poszukiwania coraz głębszych odpowiedzi, stwarza także szersze możliwości 

wyborów, wykorzystywania swoich talentów. Dzięki zainteresowaniom człowiek może 

łatwiej odnaleźć swoje miejsce w życiu, wykonywać pracę, którą lubi, czuć się bardziej 

twórczy14. 

 

2.8. Postawa wobec życia 

Prawidłowa postawa wobec życia wynika z wewnętrznej integracji człowieka, z 

jego dojrzałości emocjonalnej, z realistycznej oceny świata. Konstruktywną postawę 

życiową charakteryzuje optymizm, radość życia, pasja działania15. Dopełnieniem owej 

postawy jest asertywność, zachowując szacunek wobec siebie i innych. Służy również 

lepszemu porozumiewaniu się, umożliwia obronę własnych praw16.  

 

2.9.Twórczość 

                                                             
13 Tamże, s. 12 
14Tamże, s. 12  
15 M .E. P. Seligman, Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje 
życie, Poznań 1993, s. 72 – 84. 
16 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 36. 
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Dojrzałość przejawia się także w twórczości, która jest wyrazem harmonii 

pomiędzy najważniejszym celem życia, celami pośrednimi, planami na przyszłość, 

wewnętrzną dyscypliną, zadaniami człowieka i jego własnym wnętrzem. Głębia 

przeżywania rzeczywistości wzbogaca i rozwija osobowość17. 

 

2.10. Gotowość do poświęceń 

Człowieka dojrzałego cechuje wysoka empatia, zdolność widzenia spraw 

oczyma drugiego człowieka. Gotowość do poświęceń jako wymiar wewnętrznej 

mądrości i troski o dobro drugiego człowieka, ostatecznie służy jego rozwojowi. 

Ważną rolę odgrywa także kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za drugich, za 

podejmowane decyzje i działania18. 

 

Relacje, w jakich pozostają wobec siebie małżonkowie, wpływają w znacznym 

stopniu na ich życie. W zależności od tego, czy więź rodzinna jest spójna, czy nie, dana 

rodzina może właściwie się rozwijać lub przeżywać kryzys. Dlatego też warto sobie 

przypomnieć sposoby tworzenia i umacniania więzi, rodzinnej zarówno w odniesieniu 

do najbliższych krewnych, jak i osób w dalszym stopniu spokrewnionych i 

spowinowaconych.  

 

3. Integralne ujęcia i wartości w budowaniu więzi małżeńskiej i 

rodzinnej 

 

Podejmując rozważanie o więzi pomiędzy członkami rodziny, warto najpierw 

zastanowić się czym jest więź międzyludzka.  

 

3.1. Pojęcie więzi 

Wg socjologów - więzią nazywamy wszystko to, co łączy, zespala, tworzy 

związki i zależności łączące ludzi w trwałe zbiorowości. Szczególnie istotna jest więź 

łącząca najbliższych w rodzinie, a więc rodziców i dzieci. Można wśród nich rozpoznać 

różne szczegółowe układy tej więzi: rodzice między sobą, rodzeństwo wobec siebie i 

dalej rodzice z dziećmi lub poszczególny rodzic z danym dzieckiem.  

                                                             
17 M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie, … dz. cyt. ,…  s. 14 
18 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie… dz. cyt. ,…, s. 36 - 37 
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Spośród licznych czynników wpływających na tworzenie i umacnianie więzi 

między członkami rodziny na pierwsze miejsce wysuwa się bycie razem. To właśnie 

fakt przebywania ze sobą może i powinien być tym, co łączy członków rodziny. Samo 

jednak bycie razem pozbawione kolejnych elementów więziotwórczych, nie musi 

wcale ludzi jednoczyć. Może bowiem okazać się, że członkowie rodziny wspólnie 

zamieszkujący w tym samym domu, będą pozbawieni osobistych relacji do siebie i nie 

będzie ich łączyło nic poza miejscem przebywania. 

 Dla wszystkich członków rodziny istotna jest rozmowa. I to rozmowa nie 

ograniczająca się do wymiany informacji czy analizy faktów, ale rozmowa dotycząca 

uczuć, emocji, przeżyć każdego członka rodziny. Rozmowa dająca odczuć rodzinie 

miłość jaką się nią darzy, zaufanie, które się ma do wszystkich domowników i wielką 

życzliwość dla każdego z nich. Umiejętność właściwego komunikowania się między 

ludźmi jest tym, co najbardziej wpływa na rozwój więzi rodzinnej lub jego brak. 

Rodziny, które znajdują czas na częstą rozmowę, na lepsze poznawanie siebie tworzą 

więzi silne i trwałe. Najbardziej naturalnym i najlepszym czasem na integrację 

rodziny jest wspólny posiłek. Tym, co łączy rodzinę jest również praca. Chodzi tutaj o 

pracę wykonywaną razem, czy to w domu, czy poza nim, ale dla wspólnego dobra. 

Wtedy członkowie rodziny lepiej się poznają, uświadamiają sobie własne uzdolnienia, 

doceniają włożony trud. W związku z tym bardziej też szanują owoce wspólnego 

wysiłku, zapobiegając w ten sposób tak częstym w rodzinach sporom bazującym na 

niedocenianiu pracy pozostałych członków rodziny.  

 Nie tylko obowiązki jednoczą rodzinę, ale także rekreacja. Wspólnie, radośnie 

przeżyte chwile bardzo silnie przybliżają do siebie wszystkich członków rodziny, dając 

jednocześnie przekonanie o osobistym dobru otrzymywanym w tej wspólnocie.  

 Dla budowania więzi w rodzinie ważna jest pamięć o domowych 

uroczystościach przeżywanych tylko w najbliższym gronie. Istotne też jest okazywanie 

uczuć przez drobny, często bez żadnej okazji wyrażony gest, to on jest tym, co 

szczególnie pozostaje w pamięci. 

 Elementem integrującym rodzinę, o którym - niestety - często się zapomina, 

jest podtrzymywana przez domowników rodzinna tradycja. Rodzinne zwyczaje 

wzmacniają poczucie tożsamości i przynależności, ale nie powstają same z siebie. Są 

rezultatem świadomego działania rodziców, ciągłego inicjowania zdarzeń i sytuacji, aż 

do momentu, kiedy wszystkim będzie się zdawać, że tak było zawsze.  
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 Ukazane sposoby tworzenia i umacniania więzi rodzinnej wskazują na 

bogactwo i wieloaspektowość metod, które mogą być zastosowane w budowaniu 

relacji wewnątrzrodzinnych. Metody te mogą być zastosowane w każdej rodzinie. 

Jednak, aby więzi rodzinne były silne i trwałe, należy wykorzystać maksymalną ilość 

sposobów oddziaływania w rodzinie i poza nią. Dotyczy to przede wszystkim 

uniwersalnych sposobów budowania więzi wśród najbliższych członków rodziny.  

 

3.2. Więź jako przywiązanie do siebie dwóch osób 

Więzi nie można pojmować jedynie w kategoriach fizjologicznych, ma ona 

również wymiar psychologiczny, duchowy i etyczny.  

Określenie „więź” bywa używane zamiennie z terminem „spójność”. Ogólnie 

definiuje się ją jako siłę relacji zachodzących między poszczególnymi członkami danej 

grupy. 

Więź psychiczna partnerów wynika ze wspólnego ogniska domowego, jest 

źródłem sił psychicznych potrzebnych do realizacji różnych, w tym też 

pozarodzinnych, celów życiowych.  

Więź małżeńska jest specyficzną formą więzi. Składa się na nią wiele 

elementów. P. Poręba19 przedstawia kilka rodzajów więzi składających się na „dobór 

małżeński”. Wymienia więź miłości, która zależy od innych więzi między małżonkami, 

jak na przykład ich właściwości intelektualnych przejawiających się w poglądach, 

zainteresowaniach, poziomie intelektualnym. Pisze również o więzi 

charakterologicznej, wspólnych ambicji i dążeń, religijnej, psychicznego dopełniania 

się i więzi fizycznej. Wzajemna więź małżonków uzależniona jest także od kontaktów 

ze środowiskiem zewnętrznym oraz od warunków materialnych. Różnorodność pojęć 

o małżeństwie i miłości, który tak naprawdę tworzy swój własny scenariusz był i jest 

inspiracją dla wielu autorów do zajmowania się problematyką więzi małżeńskiej. M. 

Ryś20 ujmuje więź łączącą małżeństwo jako zjednoczenie dwojga osób w miłości. 

Według B. Łobodzińskiej21 więź psychiczna małżonków wynika ze wspólnego ogniska 

domowego, będącego miejscem odpoczynku, jako źródło sił psychicznych 

potrzebnych do realizacji różnych, w tym też pozarodzinnych, celów życiowych. Więź 

uczuciowa, łącząca małżonków, jest zarazem bazą i celem małżeństwa. Społeczne 

                                                             
19 P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego. Lublin 1977, s. 40–50. 
20 M. Ryś, Psychologia małżeństwa … dz. cyt. ,…  s. 58. 
21 B. Łobodzińska, Małżeństwo w mieście. Warszawa 1970, s. 53..  
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elementy więzi małżeńskiej są jednym, ale nie najważniejszym składnikiem więzi. 

Jako wyraz istniejącej więzi w małżeństwie przyjęła relacje między małżonkami, ich 

wspólne zainteresowania, cele, a także ich związki z innymi instytucjami, wynikające z 

zaspokajania potrzeb na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, zawodowej czy 

psychologicznej. Jako podstawę więzi małżeńskiej przyjmuje ona za określony system 

stosunków czy organizacji, które pozwalają na istnienie małżeństwa jako 

funkcjonującej całości.  

L. Diakowicz22 stwierdza, iż spójność więzi małżeńskiej zależy od 

współwystępowania więzi osobowej, kulturowej i strukturalno-funkcjonalnej. Zwraca 

także uwagę, że więź tę kształtują wartości intelektualne, estetyczne, religijne i 

allocentryczne. 

Tworzeniu więzi w małżeństwie sprzyja, według H. Izdebskiej23, przestrzeganie 

zasad: 

 wzajemnego szacunku, poczucia odpowiedzialności za wzięte na siebie 

obowiązki oraz za spokój, bezpieczeństwo i zadowolenie partnera; 

 poszanowania praw, poglądów, zainteresowań, pracy zawodowej i społecznej 

partnera; 

 bardziej wyrozumiały i tolerancyjny stosunek do współmałżonka aniżeli do 

siebie; 

 umiejętność wczuwania się w problemy, kłopoty, potrzeby i stany psychiczne 

partnera; 

 takt i opanowanie w sytuacjach trudnych, denerwujących, niekiedy nawet 

spowodowanych nieuwagą czy lekkomyślnością drugiej strony; 

 unikanie rozmów „zasadniczych" w stanie podenerwowania, niezadowolenia, 

rozgoryczenia czy zniechęcenia, a zwłaszcza „wytykania" wtedy wad, błędów i 

pewnych niedociągnięć. 

Według Burgessa i Schultza24, wspólnota więzi wymaga spełnienia także 

innych warunków, takich jak: 

 - okazywanie sobie uczuć, 

 - właściwy kontakt seksualny, 

 - wzajemna zależność emocjonalna współmałżonków, 

                                                             
22 L. Diakowicz, Wpływ systemu wartości na spójność więzi małżeńskiej. Lublin 1988, s. 154. 
23 H. Izdebska, Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa 1972, s. 6. 
24 cyt. za Z.Tyszka, Socjologia rodziny. Warszawa 1979, s. 151. 
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 - zgodność w zakresie temperamentów i cech osobowościowych, 

 - podobieństwo w zakresie kulturowym, 

 - posiadanie przez małżonków wspólnych interesów i dzielenie 

zainteresowań 

 - zamiłowanie do życia domowego. 

Ważne jest również przekonanie o trwałości małżeństwa, wspólne 

podejmowanie decyzji, wpływające na umiejętność przystosowania się we wspólnym 

życiu. 

Ciekawe ujęcie w próbach określenia więzi psychicznej zaproponował 

J. Szopiński25. Według niego kontakt emocjonalny w małżeństwie odbywa się 

na płaszczyźnie intelektualnej i dążeniowej. 

 Uczucia, bliskość, zaufanie, to słowa, które opisują najlepiej co dzieje się 

między dwojgiem kochających się ludzi w więzi emocjonalnej. 

 Więź emocjonalna jest tą więzią, która w znaczący sposób wpływa na decyzję o 

zawarciu małżeństwa. Jest ona warunkiem powodzenia małżeńskiego oraz przyjaźni i 

zaufania. Motywuje także do działania w różnych sferach życia małżeńskiego26. To 

uczucia najmocniej i najgłębiej wpływają na przywiązanie małżonków do siebie. Są 

siłą napędową w miłości prowadzącą do zjednoczenia partnerów pod względem 

fizycznym, psychicznym i duchowym. Choć miłość nie polega tylko na samych 

uczuciach, jednak to one czynią ją szczęśliwą oraz są potrzebne do jej trwania, 

pomimo że same są nietrwałe27. Trwanie w miłości zapewnia małżonkom również 

intymność. Jest ona wartością emocjonalnej bliskości rozumianej jako stan 

największej otwartości w związku pomiędzy osobami. Doświadczenie intymności 

oznacza kontakt fizyczny, emocjonalny, umysłowy i duchowy. Dotyk, przytulenie, 

uścisk, czułość czy pocałunek są najłatwiejszym sposobem budowania intymności 

fizycznej. O wiele bardziej skomplikowany jest kontakt emocjonalny, bowiem wymaga 

on poznania i zrozumienia. Pojawia się, gdy małżonkowie są chętni do dzielenia się 

własnymi przeżyciami, sekretami, marzeniami i obawami. Rozumienie i bycie 

rozumianym przemienia więź małżeńską ze zwykłej, w niezastąpioną i wyjątkową. 

Dialog prowadzi do autentycznego zrozumienia. Obejmuje on słuchanie drugiej osoby 
                                                             
25 J. Szopiński, Rozwój kontaktu osobowego we współczesnym małżeństwie. „Zdrowie 
Psychiczne” 4, s. 29 
26 A. Tomkiewicz, M. Czosnka, Zgodność światopoglądów małżonków a ich więź małżeńska 
„Roczniki Teologiczne” 44: 1997 z. 6, s. 172. 
27 P. Poręba, Pielęgnowanie uczuć miłości małżeńskiej. W: Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. 
F. Adamski. Kraków 1985,  s. 233, 235. 
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tak, by od początku zrozumieć, co ona mówi i czuje28. Zatem więź emocjonalna polega 

na zdolności emocjonalnego uczestniczenia w przeżyciach innej osoby przy 

zachowaniu swojej tożsamości i niezależności. Empatyczne rozumienie świata drugiej 

osoby jest niezbędne do zaistnienia emocjonalnej więzi między małżonkami. Empatia 

pozwala trafniej rozpoznać myśli, uczucia i pragnienia partnera, sprzyja tolerancji 

wobec cudzej odmienności małżonków w konsekwencji prowadzi do wzrostu 

satysfakcji ze wzajemnych kontaktów. Współodczuwanie wpływa także na zachowanie 

partnerów, które przejawia się w występowaniu serdeczności, czułości i wsparcia29. 

Takie emocjonalne porozumienie z drugą osobą oraz dzielenie z nią jej świata uczuć i 

przeżyć, wpływa w istotny sposób na więź małżeńską oraz na zachowanie małżonków 

względem siebie. Współodczuwanie, a także bliskość, obdarzanie i wyłączność to 

elementy miłości. Znakiem tych wszystkich elementów jest współżycie seksualne. Im 

bardziej jest ono do nich podobne, tym więcej radości daje małżonkom30, a tym 

samym staje się sposobem wzmacniania więzi małżeńskiej.  

 

Podsumowanie 

 

Należy uświadomić sobie, że współczesne oczekiwania i wymagania 

małżeństwa, a w nim rozwój wszelkich więzi nie będą mogły być spełnione bez 

właściwego przygotowania w odpowiedni sposób. Tak jak oczywista stała się dla 

człowieka konieczność szkolenia zawodowego, przygotowania do podejmowania 

obowiązków społecznych, tak równolegle rodzi się potrzeba przygotowania do 

małżeństwa i życia w rodzinie. Trzeba sobie zdać sprawę, iż nie wystarczy 

doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ponieważ zbyt szybko zmienia 

się i świat i sam człowiek. Niepowtarzalność ludzkich losów nie może być 

naśladownictwem na szczęśliwe nowe życie. 

Pragnieniem każdego człowieka powinno być znalezienie klucza otwierających 

nowe perspektywy życia uczuciowego, wolnego od dostrzegalnych zależności i 

niepowodzeń pokoleń rodziców, dziadków… Przy czym należy pamiętać, że i nowe 

kryją w sobie zasadzki nieprzeczuwalnych i nieuchronnych trudności. Na szczególną 

                                                             
28 E. Wheat, Miłość i małżeństwo. Warszawa 1993, s. 109–117. 
29 A. Tomkiewicz, M. Czosnka, Zgodność światopoglądów małżonków a ich więź małżeńska. 
„Roczniki Teologiczne” 44: 1997 z. 6, s. 172. 
30 M. Braun – Gałkowska, Psychologia domowa. Olsztyn 1990, s. 35 
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uwagę zasługuje fakt, iż wciąż w sprawach małżeństwa i rodziny panuje naiwne 

przekonanie, że ten właśnie teren życia stanowi oazę nieskrępowanej spontaniczności 

i impulsywności, błędnie postrzeganą i określaną jako szczerość i autentyczność 

polegającej na zaufaniu przypływu uczuć. 

Dla współczesnego człowieka zaufanie do wiedzy stanowi ogromną szansę 

podjęcia co najmniej intelektualnego przygotowania do małżeństwa, jednak owego 

pojęcia – przygotowania nie wyczerpuje w pełni. Niezmiernie ogromną rolę stanowi 

rozwój i opanowanie uczuć oraz zasady postępowania. Tak naprawdę człowiek 

wewnętrznie wolny, akceptujący siebie i innych, podejmujący trud rozwoju samego 

siebie może w sobie ukształtować postawę miłości. To właśnie miłość jako 

najpiękniejsze uczucie w życiu człowieka jest podstawą do bycia z drugim 

człowiekiem, a przy tym jest nieodzownym elementem rozwijającej się więzi. 

Zgłębieni osobistą refleksją i konfrontacją z realiami indywidualnego życia – 

należałoby zapamiętać, iż można przyczynić się do tego, by zaangażowanie w 

kształtowanie życia własnego i najbliższych było jak najpełniejsze, świadome i celowe.  

 

  

 

 

 

 

 

 


