
 

 

 

 

Dorota Skrocka 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

„[O]raz że cię nie opuszczę aż do śmierci…”.  

Próba refleksji psychologa  

nad możliwością dotrzymania obietnicy 

Streszczenie 

Małżeństwo jest związkiem, który stanowi istotę relacji rodzinnych we wszystkich 

kulturach i w każdej epoce. Współcześnie relacje między mężczyzną i kobietą nie są 

często takie jednoznaczne i oczywiste.  

Miłość jest pierwszą deklaracją narzeczonych, którzy kojarzą ją z uczuciem, 

zapominając o odpowiedzialności i obdarzaniu drugiego człowieka. 

Wierność rozumiana jest najczęściej wąsko jako odnosząca się do sfery seksu-

alnej, choć oznacza także lojalność dla współmałżonka we wszystkich sprawach. 

Uczciwość małżeńska wymaga empatii i przeźroczystości pozwalającej na 

wzajemną czytelność oraz dialog. 

„Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci” to przyrzeczenie, które wyraża nie 

tylko brak rozwodu, ale także pragnienie bliskości oraz współobecności z mężem i żoną. 

Słowa kluczowe: przysięga małżeńska, miłość, wierność, uczciwość małżeńska, 

odpowiedzialność, dojrzałość 

Małżeństwo jest związkiem, który stanowi istotę relacji rodzinnych we 

wszystkich kulturach i w każdej epoce. Trzy najważniejsze wydarzenia, tj. narodzi-

ny, małżeństwo i śmierć, wyznaczały rytm życia jednostki i wspólnoty, jednak 
współcześnie, choć ludzie nadal zakładają rodziny, a u ich podstaw znajduje się 

małżeństwo, relacje między mężczyzną i kobietą nie są często już takie jedno-

znaczne i oczywiste. Dla niektórych osób małżeństwo to sposób na bezpieczeń-

stwo finansowe, uporządkowane otoczenie, wyprane skarpetki, ugotowany obiad, 

wspólne wydatki i dzieci, które wypada, a nawet chce się powołać do istnienia. 

Nie oznacza to konieczności wejścia w usankcjonowany prawnie lub religijnie 

związek, dlatego kobiety i mężczyźni decydują się także na życie bez składania 

publicznie obietnicy i podpisywania dokumentów, tzw. życie w wolnym związku. 

Język. Religia. Tożsamość 

2 (14) 2016  s. 131-144 



DOROTA SKROCKA  

132 

Trudno wprawdzie określić, od czego wolnym, ale być może właśnie wypowie-

dziana deklaracja, oczekiwane powinności i oficjalny charakter relacji nie dla 

wszystkich osób są czymś niezbędnym, by wspólnie być, mieszkać i żyć. 

Małżeństwo nie ma również dobrej prasy ani w literaturze, ani w mass 
mediach, które częściej opisują zdrady, trójkąty i porzucenia, a Maria Braun- 

-Gałkowska przypomina przedwojenną piosenkę, której słowa „Ach to nudno  

w kółko, wciąż, tylko zawsze jeden mąż” podkreślają zwyczajność, przeciętność 
i banalność relacji małżeńskiej1. Po osiemdziesięciu latach, od kiedy wybrzmiały 

słowa tej, skądinąd sympatycznej, piosenki, słyszymy inną, której treść pod-

kreślająca, że można drugą osobę wymienić na lepszy model nie daje posmaku 

żartu, lecz jest zapowiedzią drastycznych rozstrzygnięć, jeśli, jak śpiewa 

piosenkarka, Jesteś zupełnie do niczego i […] Możesz wysyłać zażalenia i tak 
naprawy Ciebie nie podejmę się, bo […] Nie potrzebuję w domu złomu. W ofercie 

telewizyjnej można też zobaczyć cykliczne fabularyzowane programy dokumen-

talne, których tytuły nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru opowiada-

nych historii. Są to: Zabójcze żony; Zabójcze gospodynie; Mroczne sekrety 

małżeńskie (historie kobiet, które związały się z nieodpowiednimi mężczyznami, 

którzy okazali się przestępcami, hazardzistami lub mordercami); Twój przyjaciel 

– twój wróg; Teściowe z piekła rodem (o chorobliwie zazdrosnych kobietach, 

które zmieniły w koszmar życie swoich zięciów i synowych); Póki śmierć nas 

nie rozłączy (historie małżeństw, w których jeden ze współmałżonków okazał się 

mordercą drugiego); Toksyczny układ (tajemnice sekretów małżeńskich); 
Stalking – zła miłość; Ukochany wróg (opowiadania o cienkiej granicy między 

miłością a śmiertelnym zagrożeniem); Kocha, lubi, morduje; Pozornie szczęśliwi 

(o tym, że w miłości i małżeństwie pozory mogą czasem mylić). W jednym  
z fabularnych filmów bohater wypowiada natomiast następujące słowa: Kłamstwa, 
brak zaufania, mieszane uczucia, jak w prawdziwym małżeństwie2

. 

To tylko telewizja, jednak doświadczenia wielu par małżeńskich, choć nie 
tak drastyczne, często odbiegają od oczekiwanego ideału, nie dziwią zatem 

deklaracje młodych osób, że miłości nie ma, a małżeństwo to archaiczna insty-

tucja, którą weryfikuje liczba rozwodów. Być może dlatego w wypowiedzi reko-

lekcjonisty wyjaśniającego istotę procesu kanonizacyjnego, w którym o świętości 

kandydata na ołtarze decyduje także potwierdzenie cudu uzdrowienia, pojawiła 

się refleksja, że: „Współcześnie za cud większy niż np. uzdrowienie z choroby 
(bo medycyna tak wiele potrafi) będziemy niedługo uważać np. wieloletni staż 

małżeński”3. To pesymistyczne zdanie pada z ust kapłana, ale Kościół pozostaje 

                                              
1
  Por. M. Gałkowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1990, s. 32.  

2
  Cytat z filmu „Bez twarzy”, reż. J. Woo, 1997, (w rolach głównych: John Travolta, Nicolas Cage). 

3
  Por. B. Banasiak-Parzych, Zdążyć przed rozwodem, „Charaktery”. Magazyn psychologiczny 2012,  

nr 8, s. 32. W USA jak w żadnym innym kraju nie notuje się tak wysokich wskaźników rozwodu,  
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instytucją podtrzymującą nierozerwalność małżeństwa, a nawet jego sakramen-

talny charakter. Nadal więc osoby zawierające związek małżeński wypowiadają 

słowa przysięgi: Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię 
nie opuszczę aż do śmierci. 

Składana przysięga jest wypowiadana z przejęciem, wzruszeniem, często 

nawet towarzyszą jej łzy lub zabawne przejęzyczenia, ale zrozumienie istoty 

deklarowanej obietnicy nie dotyczy każdej pary. Można przypuszczać, że wiele 
osób traktuje ją wyłącznie jako rodzaj ceremonii, a nie przyrzeczenie4, które ma 

taką samą, a nawet większą rangę niż przysięga składana przez żołnierza, lekarza 

czy urzędnika. Próba psychologicznej analizy treści zobowiązań oświadczanych 
przez przyszłych małżonków staje się więc wyrazem namysłu nad istotą obiet-

nicy składanej drugiemu człowiekowi oraz prawdopodobieństwem jej dotrzymania. 

Miłość jest pierwszą deklaracją narzeczonych, a jej oczywistość w relacjach 

między mężczyzną i kobietą sprawia, że wiele osób zapomina o wieloznaczności 

tego pojęcia i osobistym, subiektywnym charakterze wypowiadanego wyznania. 

Autor Słownika języka polskiego definiuje miłość jako „głębokie przywiązanie 
do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś, czegoś”5. Wspomina także  

o gorącym, namiętnym uczuciu do osoby płci odmiennej, ale zarówno głębokie 

przywiązanie i namiętne uczucie nie wydają się jedynymi atrybutami miłości, 
które pozwolą przeżyć wspólnie całe życie.  

Tyle Słownik języka polskiego Mieczysława Szymczaka, badania psycho-

logiczne wskazują jednak na to, że miłość jest najważniejszym wydarzeniem, 
jakie przytrafia się człowiekowi. Nie oznacza to wcale, że łatwo owo wydarzenie 

opisać, zdefiniować, zmierzyć. Rzadko analizuje go także psychologia, która 

pretendując do bycia nauką o charakterze przyrodniczo-matematycznym, ma 

problemy, by uporać się z tym zagadnieniem6. Chcąc sprostać wymogom metodo-

logicznym, przywołuje więc teorie o ewolucyjnym podłożu miłości namiętnej, 

chemii miłości przyjacielskiej czy behawioralnych wskaźnikach miłości7
. 

Jednocześnie powoływanie się żon alkoholików na argument miłości jako motyw 

trwania przy mężu nazywa masochistycznym utrzymywaniem toksycznego 

                                                                                                                                     
a badacze przewidują, że jeśli liczby będą nadal rosły w takim tempie, to wkrótce 15. rocznicy ślubu 
doczeka garstka par, a o „na zawsze” będzie można w ogóle zapomnieć. I nikt już nie będzie pytał 
„czy”, tylko „kiedy” małżonków czeka rozstanie. 

4
  Ibidem, s. 33. M. Braun-Gałkowska opisuje rozmowę w poradni: „Mąż boi się, że od niego odejdę, ale 

ja nie mogę tego zrobić, bo obiecałam teściowej, że go nie porzucę. Spytałam ją delikatnie, czy nie 
obiecywała tego mężowi. Wydawała się tym szczerze zdziwiona: owszem, mieli ślub kościelny, 
uczestniczyła w tej uroczystości, ale nie traktowała tego jako przyrzeczenia, takiego jak np. że coś się 
komuś załatwi, gdzieś przyjdzie”. 

5
  M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1988, s. 177. 

6
  M. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1977, s. 127-133. 

7
  E. Hatfield, R.L. Rapson, Miłość i procesy przywiązania, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, 

J.M. Haviland-Jones, Gdańsk 2005, s. 822-828. 
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związku8, a deklarację małżeńską „nie opuszczę cię aż do śmierci” formułką9
.  

W podręcznikach psychologii zagadnienia dotyczące miłości pojawiają się także 

często w analizach opisujących emocje (WYBRANE EMOCJE: Miłość i procesy 
przywiązania)

10
, a to zbyt uproszczony jej obraz. 

Psychologowie dostrzegają jednak, że ze względu na zmienną naturę 

uczuć utożsamianie miłości tylko z nimi byłoby błędem oraz imitacją, która 

raczej zniekształca niż rozwija ludzką osobowość11. Proponują więc traktowanie 

jej jako sztuki, co oznacza, że wymaga wysiłku i wiedzy12
, albo mniej poetycko – 

jako postawę, czyli stałą strukturę predysponującą jednostkę do przeżywania 

relacji obdarzającej drugiego człowieka, czyli skłaniającej do realizacji dobra 
osoby kochanej

13. Każdą postawę, według psychologów, tworzą trzy elementy: 

kognitywny, afektywny i behawioralny, dlatego postawa miłości wobec drugiego 

człowieka wymaga poznania i zrozumienia partnera miłości, obdarzenia go 
uczuciem akceptacji oraz działania wyrażającego staranie, by być potrzebnym  

i dążącym do wspólnych dokonań, samourzeczywistnienia i twórczości. Takie 

rozumienie miłości skłania do traktowania partnera jednocześnie jako osoby 
równej sobie i różnej oraz pozwala na uświadomienie, że nie jest on ideałem 

danym, ale zadanym, że nie stanowi gotowego, niewymagającego dalszych starań 

wzoru, lecz jest szansą działania, w którym małżonkowie stają się odpowiedzialni 
za swój rozwój14. Składanie młodej parze życzeń: Żeby Wasza miłość przez całe 
życie była taka jak w dniu ślubu staje się więc raczej niezamierzonym anty-

życzeniem z sugestią braku zmian, rozwoju i twórczego budowania związku, 
który nie jest przecież gotowym, sztywnym, jednowymiarowym schematem 

relacji między kobietą i mężczyzną. 

Konsekwencją takiego rozumienia miłości jest wzajemne obdarzanie się 
nie tylko pomocą, lecz samym sobą, gdyż dojrzała miłość to nie wyłącznie 

pragnienie czyjejś obecności, czy nawet rozumienie go15
, a akceptacja drugiego 

człowieka, mimo jego wad, co nie jest łatwe, tak jak nie jest proste kochanie 

samego siebie. Jedna i druga sytuacja wymaga bowiem miłości wszystkiego, 

czyli pokochania, oprócz tego, co pociągnęło i zafascynowało, także tych stron, 

które są mniej warte, a czasami nawet nie do przyjęcia16. Nie jest to oczywiście 
zgoda lub obojętność na wady, braki i problemy, lecz wyraz świadomości, że nie 

                                              
8
  J. Powell, Pełnia człowieczeństwa, pełnia życia, Warszawa 1993, s. 41-43. 

9
  Człowiek i psychologia, oprac. i red. J. Rybakiewicz, Bielsko-Biała 2004, s. 398. 

10
  E. Hadfield, R.L. Rapson, Miłość i…, op. cit., s. 820-830. 

11
  J. Powell, Pełnia człowieczeństwa…, op. cit., s. 44. 

12
  E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1973, s. 14-19. 

13
  M. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla…, op. cit., s. 127-133. 

14
  C. Czapów, Kształtowanie osobowości a szczęście w małżeństwie, [w:] M. Grzywak-Kaczyńska, 

Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, Warszawa 1985, s. 204. 
15

  M. Braun-Gałkowska, Psychologia…, op. cit., s. 34. 
16

  Por. A. Grün, Rozdarcie wewnętrzne. Od rozbicia do jedności, Warszawa 2002, s. 68. 
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ma idealnych osób i związków oraz że każdego dnia można spotkać kogoś 
przystojniejszego i inteligentniejszego, ale tak jak matka nie zmienia dziecka, 

ponieważ inne jest ładniejsze i mądrzejsze, tak współmałżonek pojmuje miłość 

nie tylko jako satysfakcję z relacji, ale jako odpowiedzialność za drugiego 
człowieka17. Przeciwieństwem miłości nie jest bowiem nienawiść, lecz egoizm, 

dlatego Abraham Maslow w dualistycznej teorii motywacji, opisując motywy 

deficytowe, wymienia wśród nich, między innymi, domaganie się miłości i uzna-

nia od innych, a za motyw rozwojowy, motyw wzrostu uznaje nieegoistyczną, 

bezinteresowną miłość18
.  

Dla wielu osób nakreślony obraz miłości może wydawać się zbyt idealny, 

a przez to nierealny, jeśli jednak nawet Zbigniew Lew Starowicz (wprawdzie  

w 1985 roku), pisząc o współżyciu seksualnym jako wyrazie miłości, podkreślał, 

że w świetle psychofizjologii rozwój osobowości przebiega od dominanty ośrod-

ków podkorowych do dominanty płatów czołowych mózgu, a miłość rozwija się 

od formy egocentrycznej do oblubieńczej (heterocentrycznej), to brak realizacji 

postulatu tak rozumianej miłości może być konsekwencją niedojrzałości, gdzie 
Ja nie przechodzi w My. Dla autora tych słów dojrzałość miłości (przy dominacji 

płatów czołowych) oznacza bowiem całościowe zaangażowanie i hierarchię 

wartości, w której seksualność jest podporządkowana poczuciu odpowiedzial-
ności, uczuciowości oraz procesom świadomie motywacyjnym19

. 

Niezwykle trudno byłoby ustalić, czy o takiej miłości marzą młodzi i nie 

tylko ludzie, a jeszcze trudniej, czy właśnie taką sobie wyznają i obiecują w dniu 
ślubu, jednak pewne jest, że ten sposób wypełniania treścią deklaracji miłości 

daje nadzieję na trwanie związku, nie tylko z przyzwyczajenia, ale nawet wtedy, 

gdy będzie on doświadczał trudności, kryzysów i załamania. Miłość nie jest więc 
zadaniem wyłącznie łatwym, prostym i przyjemnym, ale o tym, że niezbędnym, by 

udało się połączyć, czasami konfrontacyjnie do siebie nastawione światy kobiety 

i mężczyzny świadczy Preambuła do unii polsko-litewskiej. Jej twórcy uznali 
bowiem, że aby trwale złączyć dwa odmienne państwa w jeden organizm przy 

zachowaniu ich własnych odrębności, należy odwołać się do idei miłości, która 

pozwoli scalić katolicką Polskę i świeżo katolicką, a do niedawna pogańską Litwę. 

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski 

zbawienia kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, 

która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmie-

nia nienawiście, uśmierza gniewy i dodaje wszystkim pokarm pokoju, roz-

proszone zbiera, znękane krzepi, nierówne gładzi, krzywe prostuje, wszystkie 

                                              
17

  C. Czapów, Kształtowanie osobowości a szczęście w…, op. cit., s. 205. 
18

  Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1991, s. 75. 
19

  Z. L. Starowicz, Współżycie seksualne jako wyraz miłości, [w:] M. Grzywak-Kaczyńska, Erotyka  

w aspekcie zdrowia psychicznego, Warszawa 1985, s. 26-27. 
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cnoty wspomaga, a żadnej nie szkodzi, miłuje wszystko i, jeśli kto pod jej 
skrzydła się schroni znajdzie bezpieczeństwo i nie będzie się obawiał znikąd 

napadu; przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan 

Rzeczypospolitej do najlepszego końca dochodzi; ona się we wszystkich cnotach 
wybornie mieści, a kto nią pogardzi, ten wszystko utraci20

. 

Tak brzmi preambuła aktu unii zawartej 600 lat temu, 2 października  

1413 roku w nadbużańskim Horodle, unii jednoczącej Królestwo Polskie i Wielkie 

Księstwo Litewskie. Przetrwała ona blisko 400 lat, dlatego jeśli dwa kraje, które 

zamieszkiwały liczne grupy etniczne wyznające różne religie i mówiące różnymi 

językami uznały, że bez miłości nie zbudują skomplikowanej i potężnej państwo-

wości, to można przypuszczać, że wcale nie prostsze relacje między mężczyzną  

i kobietą także nie mają szansy przetrwać bez realizacji obietnicy miłości. 

Wierność to kolejna obietnica, jaką przyszli małżonkowie składają sobie 
w dniu ślubu. Rozumiana jest najczęściej wąsko jako odnosząca się do sfery 

seksualnej, mimo że w Słowniku języka polskiego definiuje się ją jako „pozostawa-

nie wiernym, dochowywanie wiary komuś, czemuś; oddanie, przywiązanie”21
. 

Zawiera w sobie również zachowanie zgodności między słowami a czynami, 

postępowanie zgodne z wyznawanymi zasadami22. Można jednak przypuszczać, 

że mężczyzna i kobieta, obiecując wierność, deklarują przyszłej żonie lub przy-

szłemu mężowi przede wszystkim wyłączność seksualną, choć wierność dotyczy 

nie tylko tej dziedziny. Oznacza także, ze względu na totalny i całościowy cha-

rakter relacji małżeńskiej ochronę tego wyjątkowego związku przed nadmierną 
ingerencją innych, nawet bliskich ludzi. Życie małżeń-skie w swojej intymnej, 

nie tylko seksualnej przestrzeni nie może być dzielone z wieloma osobami. 

Braun-Gałkowska twierdzi, że nie oznacza to zamknięcia na sprawy innych, ale 
zawiera w sobie lojalność dla współmałżonka we wszystkich sprawach

23
. 

Wierność jako dobrowolna umowa chroniąca miłość małżeńską przed 

niebezpieczeństwami i zagrożeniami okazuje się jednak dla wielu osób zadaniem 
niezwykle trudnym, a badania dotyczące seksualności Polaków dowodzą, że 

ponad 30% mężczyzn i 25% kobiet będących w stałych związkach zdradza24
. 

Można wprawdzie powiedzieć, że 70% mężczyzn i 75% kobiet dochowuje wier-
ności, ale zranienia będące konsekwencją zdrady są zbyt kosztowne, by margi-

nalizować częstość jej występowania – tym bardziej, że według Zbigniewa 

Izdebskiego przytaczane liczby układają się w zupełnie inne proporcje: zdradza 
30% kobiet i 60% mężczyzn. Nie rozstrzygając, które dane są rzeczywistym 

                                              
20

  Z. Kopczyński, Wzór dla Europy, www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/zko_wzor_ue_html [dostęp: 
30.07.2014] 

21
  M. Szymczak, Słownik języka…, op. cit., s. 609. 

22
  http://portalwiedzy.onet.pl/85106,,,,wiernosc,haslo.html [dostęp: 30.07. 2014]. 

23
  M. Braun-Gałkowska, Psychologia…, op. cit., s. 33-34. 

24
  https://pl-pl.facebook.com/wiernosc [dostęp: 30.07.2014]. 
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odzwierciedleniem wiarołomnych tendencji w związkach małżeńskich, by zrozu-

mieć ich powody, najczęściej oddzielnie analizuje się doświadczenia mężczyzn  

i kobiet. Mężczyźni tłumaczą przyczyny swoich zdrad tym, że: seks stał się 

nudny albo nie ma go wcale; bo ona mnie zdradziła; bo zdrada jest ekscytująca  
i jest wyzwaniem; bo zdrada podnosi moje ego; bo nadarzyła się okazja; bo… 

mogę. Kobiety natomiast argumentują brak lojalności wobec męża innymi racjami: 

czują się zaniedbywane, ignorowane, niedoceniane; pragną głębszej intymności; 
chcą się zemścić; są samotne lub znudzone rutyną w małżeństwie. Bez względu 

na to, jakie są powody zdrady, ingerencja we wzajemny układ osoby spoza 

małżeństwa powoduje zawsze wewnętrzne rozbicie i rozdarcie wspólnoty, która 
z istoty rzeczy nie dopuszcza kogoś trzeciego

25
. 

Uporanie się z pokusą doświadczenia nowych, innych relacji nie jest dla 

współczesnego człowieka wymaganiem prostym i oczywistym, a liczba roz-

wodów może świadczyć o deprecjacji zasady wierności. Traktowana jest ona 

często jako symboliczna, ograniczająca wolność człowieka lub będąca wyrazem 

tradycyjnego nienowoczesnego myślenia o relacji małżeńskiej i choć Tadeusz 
Kościuszko mówił, że: „Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka, to już 

Oscar Wilde nie miał wątpliwości, że Ludzie, którzy kochają w życiu tylko raz, 

to w rzeczywistości istoty puste. To, co uchodzi w ich pojęciu za wierność  
i uczciwość, jest albo siłą przyzwyczajenia, albo imaginacją”26

.  

Julian Tuwim ironizował natomiast, że „Wierność to silne swędzenie  

z zakazem podrapania się”27
. 

Cytowane wypowiedzi, mimo ich odmienności, są jednak wyrazem myśle-

nia o wierności, jako o czasami niełatwym procesie trwania z drugim człowiekiem, 

a jeśli niełatwym, to wymagającym siły i odwagi, by zmierzyć się ze słabościami 
swoimi i współmałżonka. Samo deklarowanie wierności jest więc niewystarczające, 

by dotrzymać słowa i dlatego staje się ona konsekwencją miłości, szacunku, intym-

ności i zrozumienia. Z perspektywy psychologicznej trudno jednak wyobrazić 
sobie, by jej realizacja była możliwa bez dojrzałej osobowości, poczucia 

odpowiedzialności, stabilnej hierarchii wartości, a nawet posiadanej koncepcji 

człowieka. Wśród najczęstszych przyczyn braku wierności wskazuje się dlatego: 
niedojrzałą osobowość, która sprawia, że zasada wierności jest deklarowana bez 

refleksji i dostrzegania jej wartości ochraniającej miłość; ucieczkę od trudności 
życiowych (łatwiej jest mówić o nowoczesności poglądów niż pracować nad 
utrwalaniem miłości i rozwiązywaniem problemów); fałszywą koncepcję miłości 
odnoszącą ją do kategorii uczuć podlegających zmienności, zanikowi; wyraz 

                                              
25

  K. Meissner, Świętość i sakramentalność małżeństwa, [w:] Studium rodziny, Poznań 1999, s. 68. 
26

  https://pl.wikiquote.org/wiki/Wierność [dostęp: 12.08.2014] 
27

  https://pl.wikiquote.org/wiki/Wierność [dostęp: 12.08.2014] 
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walki z tradycjami moralnymi, pod którą kryje się gloryfikacja prawa do 

przyjemności i swobody; dziecięce pragnienie nowych wrażeń i bodźców28
.  

Zdrada, mimo że jest doświadczeniem bolesnym, a dla wielu osób nie-

możliwym, by o nim zapomnieć i przebaczyć, nie musi być podstawą do ustania 
relacji małżeńskiej i dlatego obserwacja historii par, które przeżyły niewierność, 

wskazuje na możliwość trwania związku, mimo złamania obietnicy wierności 

przez jednego ze współmałżonków. Dane statystyczne wskazują także, że prze-

wagą małżeństw jest to, że po zdradzie trwają dłużej niż niezalegalizowane zwią-

zki. Często wprawdzie przytaczanym liczbom i porównaniom towarzyszy inter-

pretacja, iż wynika to z innych powodów niż wartości i chodzi raczej o dzieci, 
które częściej pojawiają się w zalegalizowanych związkach, czy zobowiązania 

majątkowe oraz o to, że Polacy wciąż w niezwykły sposób traktują małżeństwo  

i myślą stereotypami29
. Dzieci i kredyt jako motyw trwania w małżeństwie to 

element odpowiedzialności za potomstwo i decyzje finansowe, jednak uzasadnie-

niem pozostania w związku jest często miłość do współmałżonka, jeśli więc to 

jest niezwykły sposób traktowania małżeństwa i wyraz stereotypów na jego 
temat, to prawdopodobnie takim ocenom towarzyszy brak zrozumienia istoty 

miłości i logika sprawiedliwości domagająca się ukarania tego, który okazał się 

niewierny. Wątpiącym w możliwość zapomnienia zdrady warto więc przytaczać 
historię zranionej miłości proroka Ozeasza30, który wciąż na nowo przebaczał 

swojej małżonce, mimo że ta nie zrezygnowała z przelotnych związków z innymi 

mężczyznami, a po opuszczeniu Ozeasza została prostytutką, co skłoniło jej 
męża do wykupienia żony. Prawdopodobnie ani starożytni Żydzi, ani współ-

czesny człowiek nie akceptują motywów takiego jednoznacznego trwania przy 

raniącym współmałżonku, interpretując historię proroka wyłącznie jako symbol 
wierności Boga i przebaczającej miłości, a nie wskazówkę, jak postępować, gdy 

jedna z osób w małżeństwie zdradzi. 

Coraz częściej bowiem wątpi się w sens bycia wiernym do końca, a wier-
ność jawi się jako rzeczywistość nieludzka, naruszająca wolność i godność31

.  

Nie przeszkadzało to studentom reprezentującym Akademickie Stowarzyszenie 

Katolickie SOLI DEO, działające przy Uniwersytecie Warszawskim, rozpocząć 
akcję „Wierność Jest Sexy”, którą zainteresowało się ponad 20 tysięcy osób na 

portalu społecznościowym – Facebooku. Aleksandra Jodko twierdzi wprawdzie, 

że nie wie, jak wierność może być sexy, bo to zdrada jest seksowna, a wierność 
raczej intymna, jednak dosyć jednoznaczny i zaczepny styl akcji studentów 

(plakat z agresywnym gestem przedstawiającym palec serdeczny z obrączką) 
                                              
28

  http://portalwiedzy.onet.pl/85106,,,,wiernosc,haslo.html [dostęp: 31.07.2014], hasło opracowano na 

podstawie L. Starowicz, Słownik encyklopedyczny. Miłość i seks, Wrocław, 1999. 
29

  A. Jodko, https://pl-pl.facebook.com/wiernosc [dostęp: 01.08.2014]. 
30

  Księga Ozeasza (Oz, 1-14), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, t. 3, Poznań 1992, s. 532-555. 
31

  http://www.katolik.pl/jak-byc-wiernym-dzisiaj-,884,416,cz.html [dostęp: 03.08.2014]. 
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świadczy o próbie pokazania, że dyskutowany temat nie odszedł do lamusa, że 
dla wielu osób stanowi istotę ich związków, że nie jest prawdą, iż mężczyźni nie 

są przygotowani do życia w monogamicznym związku oraz że nietrudno znaleźć na 

świecie osobę, która przez całe życie współżyła tylko ze swoim mężem lub żoną. 
Uczciwość małżeńska to prawdopodobnie najmniej zrozumiała obietnica 

przysięgi składanej w dniu ślubu. Wielu osobom uczciwość – słusznie – kojarzy się 

z prawością, sumiennością, rzetelnością, niezdolnością do oszustwa, szanowa-

niem cudzej własności, ale uczciwość małżeńska to pojęcie, któremu nie jest już 

tak łatwo przypisać znaczenie i je zdefiniować. W interpretacji psychologicznej 

oznacza ono przede wszystkim lojalność wobec żony lub męża, która staje się 
współodczuwaniem i współdziałaniem, dlatego odnosi się nie tylko do sytuacji 

zewnętrznych, ale głównie do relacji wewnętrznej. Jej istotą jest obdarzanie 

zaufaniem; wysiłek, by zrozumieć drugiego człowieka w każdej sprawie oraz by 
to zrozumienie sobie nawzajem ułatwiać32. Wymaga empatii i przezroczystości 

pozwalającej na wzajemną czytelność oraz dialogu, który podtrzymuje komuni-

kację. Nie dopuszcza dlatego jednostronnego oskarżania lub tzw. „cichych dni”, 
bo jedna i druga sytuacja nie pozwala na wyjaśnienia, przedstawienie swojego 

punktu widzenia i powrót pozytywnej relacji między kobietą i mężczyzną33
. 

Uczciwość małżeńska oznacza więc uczciwą kłótnię małżeńską, a w każdy konflikt 
zaangażowani są oboje partnerzy, którzy mogą wpłynąć na jego przebieg i roz-

wiązanie, co jest dla związku zdecydowanie korzystniejsze niż lodowate i obez-

władniające milczenie
34. Nie ma wątpliwości, że kłótnia musi być rozgrywana  

w sposób nieraniący, otwarty i sprawiedliwy, według Fritza Fischalecka – tera-

peuty sprzyja to rozwiązywaniu konfliktów oraz pogłębieniu i ociepleniu uczuć 

małżonków35. Psychologowie społeczni twierdzą bowiem, że dobre małżeństwa 
wcale nie powstrzymują się od konfliktów, lecz przedstawiają problem kon-

struktywnie, poszukując wspólnie najlepszego sposobu rozwiązania sprawy,  

w której mają sprzeczne opinie, a jednym z ważnych sekretów przetrwania 
związku jest sposób komunikowania się36

. 

Z humorystycznej recepty na to, jak zdobyć męża, można dowiedzieć się, 

że mężczyznę trzeba traktować jak ptaszynę – nasypać karmy i nie płoszyć,  

a szczęśliwe małżeństwo to związek, w którym kobieta musi być ślepa, a mężczy-

zna głuchy. Dosłowne traktowanie tych sugestii stałoby się zachętą do rezygnacji 

z wysiłku budowania wspólnego życia opartego na zrozumieniu i poznawaniu,  
w którym małżeństwo jest wieloletnią „drogą do siebie nawzajem”37. Oznaczałoby 

                                              
32

  M. Braun-Gałkowska, Psychologia…, op. cit., s. 34. 
33

  Ibidem. 
34

  F. Fischaleck, Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990, s. 9. 
35

  Ibidem, s. 10. 
36

  W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004, s. 396. 
37

 Ibidem, s. 7. 
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także zaprzeczenie obiecanej uczciwości i zaproponowanie w to miejsce konfor-
mistycznej jedności, która nie ma nic wspólnego z niezależnym, choć wspólnym 

doświadczaniem życia. 

„Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci” to przyrzeczenie, które wyraża 
pragnienie bliskości i współobecności z wybranym mężem lub żoną. Ma ono 

trwać całe życie, dlatego granicę jego ustania stanowi śmierć, a zobowiązanie się 

do bezwarunkowego bycia przy drugim człowieku jest zgodą na towarzyszenie 
mu zarówno w okolicznościach sprzyjających, jak i tych kiedy nic nie wskazuje 

na miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ten fragment przysięgi odnosi się 

bowiem do nierozerwalności małżeństwa, jednak można także usłyszeć jego 
modyfikację (oczywiście nie podczas ślubu) Oraz że Cię nie opuszczę aż do 
rozwodu, co staje się wyrazem braku pewności, że dozgonne trwanie przy 

drugim człowieku jest możliwe38
. 

Najczęściej małżonkowie są przekonani, że obiecują sobie, iż zawsze będą 

razem, bo jeden drugiego nie porzuci, ale według psychologów jest to deklaracja 

pogłębiona o takie planowanie życia, by nie rozstawać się na długo bez koniecz-

ności39. Budowanie związku bez jego najważniejszych elementów nie jest możli-

we, a zbyt częste lub zbyt długie rozstania nie sprzyjają integracji i uczeniu się 

siebie nawzajem. Przykładów negatywnych konsekwencji rozłąki dostarczają 
migracje zarobkowe, które najczęściej analizuje się z perspektywy tzw. eurosierot, 

ale rozbicie rodziny z powodu wyjazdów do pracy dotyka także małżeństw. 

Odległość w kilometrach i czasie wpływa bowiem na rozpad więzi małżeńskich, 

a oddalenie psychiczne partnerów sprzyja angażowaniu się w inne związki.  

Ten czarny obraz skutków rozstania nie musi wprawdzie dotyczyć każdej pary, 

ale przetrwanie małżeństwa, które nie doświadcza bliskości i wspólnego rozwiązy-

wania codziennych spraw, wymaga wielu umiejętności i kompromisów. Zakłócone 

zostało przecież zaspakajanie podstawowych potrzeb, których realizacja ma 

miejsce w małżeństwie, zaczynając od potrzeby seksualnej, poprzez potrzebę 
bliskości, kontroli, miłości, wspólnego wychowywania dzieci, budowania relacji. 

Hasło: Praca daleko od domu to koniec małżeństwa, nawet jeśli zbyt 

przerysowane, może stać się ostrzeżeniem dla chcących odłożyć na mieszkanie  
i samochód oraz wierzących, że telefon, Skype, kamera w komputerze, SMS-y „ 

i e-maile zastąpią codzienność wspólnego bycia, które obiecali sobie małżonkowie 

                                              
38

  http://rodzina.opoka.org.pl/przyjaznkochanie/slub/5113.1,Oraz_ze_cie_nie_opuszcze_az_do_smierci.html 

[dostęp: 04.08.2014]. „[…] oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Z tym aż do śmierci rożnie bywa. Każdy 

ma własną interpretacje tego zdania, a konserwatywne podejście – jak Pan Bóg przykazał – jest już na 
tyle niedzisiejsze, że powoli zaczyna dotyczyć coraz mniejszej części społeczeństwa. Jedno jest 
pewne, każdy mówiąc słowa przysięgi małżeńskiej marzy, by cała ta bajka miała happy end oraz by 

wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No, bo jeśli nie marzy, to po co brać ślub? Szkoda czasu i pieniędzy 
na to całe zamieszanie. Na dobry początek mamy więc ustalone, że jak już się ludzie łączą w pary,  

to po to, by być szczęśliwymi aż do śmierci”. 
39

  M. Braun-Gałkowska, Psychologia…, op. cit., s. 33. 
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w dniu ślubu. Deklarowana współobecność dotyczy przecież życia seksualnego, 
ale nie tylko – jest nią także bycie razem we wszystkich dziedzinach życia,  

zaś współmałżonek ma prawo na to liczyć40
. 

Podsumowanie 

Kobieta i mężczyzna przyrzekają sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

oraz że nie opuszczą siebie aż do śmierci i jeśli deklarują rzeczywiście to,  

co kryją w sobie wypowiadane słowa, to w ciągu kilkudziesięciu sekund kreślą 
bardzo ambitny i bardzo trudny program, którego realizacja musi wiązać się  

z wysiłkiem i rezygnacją z egoizmu, dlatego przysięga zawiera jeszcze jedno 

zdanie: „Tak mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Brzmi 
ono jak zaklęcie, a jest wyrazem świadomości, że mężczyznę i kobietę czeka 

życie niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju, ale często wymagające odwagi, by 

zrozumieć i zaakceptować drugiego człowieka. Na pomoc wzywany jest więc 
Bóg w trzech postaciach i wszyscy święci, tak jakby Kościół nie widział innej 

możliwości przetrwania związku, który chcą zbudować mąż i żona, jak tylko 

przy wsparciu Opatrzności41
.  

Dla wielu osób stających przed ołtarzem postrzeganie małżeństwa jako 

wspierającego, ale także wymagającego codziennej pracy przy budowaniu 

relacji, jest perspektywą nieznaną, dlatego szczęście w małżeństwie kojarzone 
jest przez nich wyłącznie z zadowoleniem, zaspokajaniem potrzeb i brakiem 

problemów. Składana obietnica nie jest więc przyrzeczeniem, o którym myślą  

w kategoriach obowiązków i honorowego dotrzymania słowa. Nie jest też 
najczęściej kłamstwem, ani jedną z technik grzecznościowych, której przesłanie 

mów to, co miłe42, uznawane jest za konieczne, by się do niego odwołać właśnie 

w dniu ślubu. Osoby zawierające związek małżeński nie planują przecież 
szybkiego jego końca, lecz marzą o bliskości, zrozumieniu i przyjaźni, która 

pozwoli przetrwać burze i da oparcie w cierpieniu. Związek dwojga ludzi może 

jednak trwać kilkadziesiąt lat tylko wtedy, gdy mężczyzna i kobieta, prócz 
wzajemnego przywiązania, gotowi są do podjęcia zobowiązań43

. 

Rozpad małżeństwa jest traktowany w najlepszym przypadku jako 

porażka, ale także jako traumatyczne doświadczenie, dlatego wśród 43 czynni-

ków stresu opracowanych przez Holmesa i Rahego został umieszczony na drugim 

miejscu (na pierwszym jest śmierć współmałżonka). Lechosław Gapik, analizując 

                                              
40

  Ibidem. 
41

  Ibidem, s. 34-35. 
42

  Por. T. Witkowski, Psychologia kłamstwa, bmw 2002, s. 98. Badania psychologów pokazują,  
że kłamiemy od 2 do 200 razy dziennie, a mimo to wymagamy prawdy i szczerości od innych, 
potępiamy fałszywych polityków i oszustów (s. 11). 

43
  G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2003, s. 374. 
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społeczne, moralne i wychowawcze aspekty rozwodów, uznał jednak, że dotkli-
wość tej sytuacji byłaby mniejsza, gdyby obyczaj i wymogi formalne nie 

nakazywały narzeczonym wypowiadać słów przysięgi. Twierdził także, że skła-

dana obietnica jest wyrazem myślenia życzeniowego, a w ustalonym odgórnie 
tekście ślubowania, będącym uroczystym, ale ryzykownym zobowiązaniem, jest 

coś niemoralnego, bo kobieta i mężczyzna są stawiani przed przymusem 

obiecywania czegoś, co jest nieznaną jeszcze przyszłością44
. Moralne problemy 

rozwodu mają, według niego, jedno z głównych źródeł w swoistej, niezamierzonej 

nieuczciwości wstępnych zobowiązań małżeńskich. Proponował więc przyrzeka-

nie w trybie warunkowym: Postaram się ze wszystkich sił, aby tak było, ale…,  

bo zdarza się przecież, według autora, że po kilku lub kilkunastu latach od ślubu 

każde z małżonków jest już w innej przestrzeni psychologicznej i społecznej45
. 

Na takie zarzuty Gilbert Chesterton odpowiedziałby zapewne, że zawarcie 
związku małżeńskiego – bez względu na to, czy jest ono czymś dobrym, złym, 

mądrym bądź głupim – ma pewien charakter; nie jest to eksperyment ani wypa-

dek, jest to obietnica, ślubowanie, które staje się dobrowolną lojalnością, a śluby 
małżeńskie wyróżniają się spośród innych przysiąg wierności tym, że wierność 

małżeńska jest również wyborem46
. Sugerowany przez Gapika przymus nie ma 

tu miejsca, byłby raczej podstawą do unieważnienia związku; składanie obietnicy 
zawsze wiąże się z nieznajomością przyszłości, a mimo to przyrzekamy coś 

drugiemu człowiekowi, bo jak mówi samurajski kodeks: Trzeba dotrzymać słowa, 

choćby się go dało psu; mówienie słów przysięgi w trybie warunkowym stałoby 
się zaprzeczeniem istoty obietnicy, a mąż i żona po kilku latach szczęśliwego 

małżeństwa także są w innej przestrzeni psychologicznej i społecznej.  

Może więc ma rację Chesterton, gdy mówi, że ślubowanie, ten pochopny  
i romantyczny akt, jest jedynym piecem, z którego może wyjść czyste żelazo 

ludzkości, niezłomny opór obywatelski czy też zimna stal zdrowego rozsądku. 

Nie zaprzecza, że ten piec jest ogniem, a ślubowanie gwałtowną i wyjątkową 
rzeczą47

, jednak jego brak nie poprawia relacji między kobietą i mężczyzną, 

dlatego nikt dotąd nie zrobił lepszej reklamy instytucji małżeństwa niż prezydent 

Francji Francois Holande, który, rozstając się ze swoją partnerką, w krótkim  
i suchym oświadczeniu brzmiącym, jakby szef państwa zwalniał swojego 

współpracownika, podał do wiadomości, że zakończyło się jego wspólne życie  

z Valerie Trierweiler
48

.  
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Każdy człowiek jest inny, każda para budująca związek małżeński ma swoją 

niepowtarzalną historię, każdy rozwód to indywidualny, osobisty dramat, a próba 

odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest dotrzymanie obietnicy, skłania do 

powtórzenia za psychologami, że: „Ludzie nie czyniliby takich starań – połączonych 

z nakładami energii i czasu – o utrzymanie swoich związków i nie byliby gotowi 

do poświęceń, gdyby swego ustabilizowanego związku nie postrzegali jako 

ogromnej wartości”49
. Jeśli więc ślub i składana obietnica nie są pochopnym 

wydarzeniem, dojrzałość żony i męża pozwala na dźwiganie i codzienności, i sytu-

acji nadzwyczajnych, a miłość nie jest traktowana wyłącznie jako romantyczne 

uczucie, to możliwość dotrzymania obietnicy, mimo że nie da się jej wyliczyć według 

rachunku prawdopodobieństwa, daje nadzieję na wspólne tworzenie przyszłości. 
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„Till death do us apart”.  

Psychologit’s attempt to reflect on a possibility of keeping a promise 

Abstract 

Marriage is a relationship, which is an essence of a family bond in every culture 

and every epoch. However, contemporary relation between a man and a woman are not 

so straightforward and obvious.  

Love is a first declaration of fiancés, who associate it with a feeling, while 

forgetting about responsibility and ‘giving’ to another person. 

Faithfulness is usually understood in a very narrow way related mainly to a sexual 

sphere, whereas it also means loyalty towards your spouse in all issues and aspects. 

Honesty in a marriage requires empathy as well as transparency allowing 

mutual understanding and dialog. 

Till death do us apart is a pledge, which states lack of divorce, but also desire 

of intimacy, co-existence and presence with a husband or wife. 

Keywords: oath of allegiance, love, faithfulness, honesty in a marriage, responsibility, 

maturity 

 

 


