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Abstract
The article focuses on the subject marital myths as stereotypical beliefs regarding marriage. It aimed 
at analyzing the most common and the most destructive for a marriage and a family marital myths, 
as well as at assessing its relation with age and number of children. The study employed an original 
Marital Beliefs Questionnaire based on the classification of myths by Lazarus (2002).
The findings of the study – conducted on a group of 82 adults – show, that the conviction of the righ-
teousness of marital myths is still relatively strong, especially if pertaining to beliefs, such as, “Hus-
bands and wives should be best friends”, “marriage should be a 50-50 partnership”, “opposites attract 
and complement each other”. The strength of beliefs of the righteousness of selected myths remains in 
relations to the age of and the number of children had by the subjects. This relationship is particularly 
vivid in regard to myths “an unhappy marriage is better than a broken home” and “if your spouse wants 
to leave, hang on and fight”.
Keywords: marriage; family; marital myths; stereotypical beliefs regarding marriage; quality of 
marriage; divorce; children; age.
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1. WPROWADZENIE

Zmiany społeczne, jakie obserwuje się obecnie w zakresie częstości zawie-
rania nowych małżeństw, długości trwania związków już zawartych oraz 
liczby rozwodów, skłaniają badaczy i instytucje państwowe do poszukiwa-

nia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy (Plopa, 2010; GUS, 2012). Mając na uwa-
dze fakt, że 58,4% rozwodów dotyczy małżeństw z małoletnimi dziećmi (GUS, 
2012), które można uznać za najbardziej poszkodowane rozpadem małżeństwa, 
należy zadać sobie pytanie, jakie czynniki doprowadzają do rozpadu związków. 
Przyczyny rozwodów są różnorakie. Z danych GUS-u (2012) wynika, że do naj-
częstszych przyczyn rozpadu małżeństwa należą: niezgodność charakterów 
(35%,) zdrada (24%) oraz naużywanie alkoholu (20%). Badacze wskazują z kolei, 
że niedopasowanie przekonań osób zawierających związek małżeński z rzeczy-
wistością, jaka ich czeka po ślubie, jest czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się 
nieporozumień wśród małżonków (Lazarus, 2002). Także sztywność i niereali-
styczność oczekiwań zaliczane są do czynników ryzyka prowadzących do rozwo-
du (Przybyła-Basista, 2006).

Pomimo, niekorzystnych dla instytucji małżeństwa, zmian społecznych nadal 
ponad 90% młodych osób planuje zawarcie związku małżeńskiego (Plopa, 2010). 
Braun-Gałkowska (1980) wskazuje, że małżeństwo utożsamiane jest z bezpieczną 
i pewną sytuacją życiową. Nawiązanie bliskiej relacji intymnej, zawarcie związku 
małżeńskiego, założenie rodziny to najważniejsze zadania okresu wczesnej doro-
słości (Przetacznik-Gierowska i Tyszkowa, 2005; Malina i Suwalska, 2012). Jed-
nakże zawierając małżeństwo, młodzi dorośli nie zawsze biorą pod uwagę fakt, iż 
na swojej wspólnej drodze mogą spotkać wiele sytuacji trudnych wynikających 
ze zmian normatywnych i sytuacyjnych, z którymi mogą sobie nie poradzić. 

Jednym z problemów małżeństw, potęgującym potencjalne kryzysy, są nierealne 
oczekiwania dotyczące współmałżonka i małżeństwa. Oczekiwania te wynika-
ją ze stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie, tzw. mitów małżeńskich. 
W świadomości społecznej istnieje wiele wyidealizowanych przekonań związa-
nych z małżeństwem i partnerem. Błędne przekonania o tym, co sprawia, że mał-
żeństwo przetrwa czy też nie, często utrudniają ludziom zrozumienie, co znaczy 
dobre i szczęśliwe małżeństwo (Lazarus, 2002). Mity małżeńskie nie tylko zabu-
rzają i wprowadzają w błąd ocenę sytuacji, ale często są  jedynym i najważniej-
szym kryterium oceny jakości relacji z partnerem (Latiolais, 2013). 

Badanie przekonań czy poglądów ludzi na temat małżeństwa, również tych ste-
reotypowych, wydaje się zadaniem ważnym zarówno ze względów naukowych, 
jak i społecznych. Psychologowie zwracają uwagę na konieczność przekazywania 
rzetelnej wiedzy, która pozwoli dojrzale i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy 
mogące pojawić się w życiu rodzinnym i małżeńskim (Harwas-Napierała, 2012). 
Wysiłek wielu badaczy wkładany jest w poznanie, które czynniki wpływają na 
satysfakcję małżeńską (Bradbury, Fincham i Beach, 2000). Prowadzone badania 
dotyczą między innymi wzajemnej komunikacji małżonków (Przybyła-Basista, 
2006), składników i  faz związku (Crane, 2002; Dwyer, 2005; Wojciszke, 2012). 
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Niewiele badań skupia się stricte na nierealnych oczekiwaniach, fałszywych prze-
konaniach, stereotypach związanych z małżeństwem i  ich wpływem na jakość 
i trwałość małżeństwa. Niezwykle interesujące wydaje się prześledzenie, czy za 
zmianami, jakie zachodzą współcześnie w  rozumieniu związku małżeńskiego, 
podążają zmiany w osobistych poglądach ludzi na ten temat. 

MITY MAŁŻEŃSKIE – PRÓBA ZDEFINIOWANIA

Lazarus (2002) definiuje mity małżeńskie jako dominujące wzorce postaw i za-
chowań wśród par małżeńskich (Lazarus, 2002). Stępniak-Łuczywek (2011) 
natomiast rozumie je jako wzory społeczne, funkcjonujące jako stereotypowe 
przekonania na temat małżeństwa. Autorka zwraca uwagę, że mity dotyczące 
małżeństwa mogą wzbudzać zbyt duży krytycyzm lub jego brak wobec siebie sa-
mego, partnera, związku, czy decyzji o małżeństwie. Budują również nierealne 
i irracjonalne oczekiwania wobec partnera i związku, które w przypadku poten-
cjalnych problemów, na jakie narażona jest para, mogą być czynnikiem obniża-
jącym satysfakcję małżeńską, a  w  efekcie mogą prowadzić do podjęcia decyzji 
o  rozstaniu. Naukowcy wskazują, że mity małżeńskie mają charakter destruk-
tywny, ponieważ oparte są na oszukiwaniu siebie i  innych. Mogą one sprzyjać 
zmianie postaw odnośnie małżeństwa i rozwodu (Caldwell i Woolley, 2008; Stęp-
niak-Łuczywek, 2011). 

Mity małżeńskie są to pewne schematy myślenia o małżeństwie, które funkcjonu-
ją w danym społeczeństwie. Wykorzystujemy je, aby uprościć nasze postrzeganie 
świata. Allport (za: Zimbardo, 1999) twierdził, że w naszym życiu posługujemy 
się „prawem najmniejszego wysiłku”, ponieważ świat jest zbyt skomplikowany, 
by mieć wysoce zróżnicowane postawy w odniesieniu do wszystkiego. Problem 
z  przekonaniem o  słuszności mitów małżeńskich polega na tym, że partnerzy 
próbują dopasować „na siłę” swoje małżeństwo do stereotypowych przekonań 
z  nim związanych, nie dostrzegając wyjątkowości związku, niepowtarzalności 
partnera, siły, zasobów czy obszarów deficytowych i problemów w relacji. Sztyw-
ne myślenie i brak umiejętności bądź chęci do zmiany może przyczynić się do 
wzrostu niezadowolenia ze związku, a w konsekwencji do rozpadu małżeństwa.

NAJPOPULARNIEJSZE MITY MAŁŻEŃSKIE

Irene i  Herbert Goldenberg dokonali analizy najbardziej popularnych mitów, 
dzieląc je na mity romantyczne, narcystyczne, seksualne i towarzyszące zdradzie 
(za: Stępniak-Łuczywek, 2011). Z kolei Lazarus (2002) opisuje 24 najbardziej po-
wszechne mity małżeńskie, z którymi zetknął się w swojej praktyce klinicznej. 
Poniżej opisane zostaną niektóre z nich, wybrane jako najpowszechniejsze i jed-
nocześnie destrukcyjne dla życia małżeńskiego i rodzinnego.

Małżeństwo to partnerstwo doskonałe

Przemiany społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w XIX wieku spowodowały 
liczne i  ważne zmiany rozumienia związku małżeńskiego. Większa mobilność 
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geograficzna spowodowała uwolnienie się młodych małżonków od wpływu 
i kontroli rodziców, a postęp demokratycznych instytucji zwiększył status i za-
kres władzy kobiet, co doprowadziło do możliwości rozwoju zawodowego tej 
grupy społecznej i uzyskanie przez nią niezależności ekonomicznej. Zmiany te 
stały się przyczyną zacierania się wyraźnych podziałów pracy między małżon-
kami, wprowadzenia równorzędności ról oraz zwiększenia niezależności osobi-
stej. Z opisywanych przez Cudaka (2013) badań prowadzonych wśród studentów, 
wynika, że „przyszłe swoje małżeństwo i rodzinę pragną oni kształtować według 
modelu demokratycznego, partnerskiego, w  którym decyzje, zadania, prawa 
i  odpowiedzialność wychowawczo-opiekuńcza w  rodzinie podejmowane będą 
wspólnie” (Cudak, 2013: 9). 

Lazarus (2002) zauważa, że bardzo często dochodzi jednak do błędnego rozu-
mienia idei równości małżeńskiej. Mając wysokie i sztywne oczekiwania co do 
równości i sprawiedliwości w małżeństwie, małżonkowie często czują się wyko-
rzystywani, gdy dochodzi do nierównego podziału dóbr i obowiązków. W mał-
żeństwie ważna jest natomiast komplementarność. W takim modelu małżeństwa 
partner może zaufać drugiemu partnerowi, może liczyć na niego i zwracać się do 
niego w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnej intymności (Laurenceau et al., 
2004, za: Rostowski, 2009). Ocena, który podział zadań, obowiązków, dóbr jest 
sprawiedliwy, powinna zależeć od indywidualnych potrzeb partnerów, wzajem-
nej umowy i zmieniającej się sytuacji życiowej.

Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi

We współczesnym dyskursie publicystycznym czy – ogólniej – medialnym coraz 
popularniejsze staje się przekonanie, że partner powinien być „najlepszym przy-
jacielem”, z którym można rozmawiać, do którego czuje się bliskość i od którego 
oczekuje się rozumienia. Dopiero na drugim miejscu i nieobligatoryjnie ma on 
być „adresatem” płomiennego i szalonego uczucia, namiętnym kochankiem. 

Przyjaźń w  małżeństwie ma znaczenie dla stosunków między partnerami, 
szczególnie w  tej fazie życia, w  której namiętność nie jest już kluczowym ele-
mentem związku. Lubienie się, podtrzymywanie przywiązania, zaufanie part-
nerów są  ważnymi elementami budowania intymności w  związku (Wojciszke, 
2012). Lazarus (2002) zwraca jednak uwagę, że istotne jest również zachowanie 
w małżeństwie pewnego dystansu emocjonalnego. Nie należy obciążać partnera 
wszystkimi swoimi problemami czy fantazjami. W układzie dwojga ludzi ważna 
jest zarówno przyjaźń i lubienie się, jak i pewna sfera osobistej wolności zarezer-
wowanej dla jednostki lub innych bliskich jej osób.

Małżonkowie powinni wszystko robić wspólnie

Przekonanie o potrzebie robienia wszystkiego wspólnie ma swoje źródło w ro-
mantycznej fantazji o ekstatycznym połączeniu dwóch istot. Małżonkowie często 
myślą, że aby być szczęśliwym, należy być nierozłącznym i aby przeżyć coś war-
tościowego, muszą to przeżyć wspólnie. Naukowcy zwracają uwagę, że współcze-
śnie stawia się przed małżeństwem zbyt duże oczekiwania, wymagając nie tylko, 
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by współmałżonkowie byli duchowymi przyjaciółmi, lecz co więcej, by stanowili 
dla siebie źródło głębokiego i pełnego spełnienia (Rostowski, 2010).

Lazarus (2002) twierdzi, że w małżeństwie powinno zachować się margines pry-
watności i osobistego rozwoju. Związek, traci bowiem na wartości, gdy partnerzy 
mają siebie „w nadmiarze”. Teoretycy psychologii rodziny, zwracając uwagę na 
dokonujące się przemiany, twierdzą, że w obecnie funkcjonującym modelu mał-
żeństwa podstawą związku są więzy miłości, ale także pozostawianie partnerom 
szerokiego zakresu samoekspresji i możliwości osobistego rozwoju (Rostowski, 
2009).

Przeciwieństwa się przyciągają i uzupełniają

Wiara, że pomiędzy osobami, które mają skrajnie odmienne osobowości, prze-
konania i wygląd istnieje szczególna siła wzajemnego przyciągania, wydaje się 
mocno ugruntowana w naszej kulturze. Badania McCutcheon (1991) pokazały, że 
przekonanie, iż w miłości panuje zasada przyciągania się przeciwieństw podziela 
aż 77% studentów. 

Lazarus (2002) twierdzi, że biegunowe przeciwieństwa mogą wydawać się sobie 
nawzajem atrakcyjne przez krótki czas. Działa tu zasada nowości i  fascynacji 
tym, co nieznane. Przeciwieństwa bowiem mogą sprzyjać rozwojowi wielkiej, 
choć krótkotrwałej namiętności (Wojciszke, 2012). Natomiast związki długo-
terminowe wymagają większego podobieństwa między partnerami (Lazarus, 
2002; Dwyer, 2005; Wojciszke, 2012). Badania pokazują, że zadowoleni ze związ-
ku małżonkowie są na ogół do siebie podobni pod względem cech osobowości, 
zainteresowań, cenionych wartości, światopoglądu, stanu zdrowia, pochodzenia, 
wieku, przynależności etnicznej i religijnej, poziomu wykształcenia, atrakcyjno-
ści fizycznej. Meston i Buss (2010) zauważają, że podobieństwo jest zapowiedzią 
powodzenia stałego związku, prowadzi do wytworzenia się więzi emocjonalnej, 
współpracy, komunikacji oraz poczucia szczęścia.

Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo

Posiadanie dzieci stanowi dla małżonków ważny element planów życiowych, jest 
także źródłem zadowolenia jednostki i pary (Bielawska-Batorowicz, 2006). Poja-
wienie się nowego członka rodziny utożsamiane jest z najszczęśliwszym okresem 
dla małżonków, spełnieniem ich marzeń o rodzinie kompletnej. Zarówno bada-
cze, jak i rodzice są zgodni, że dzieci scalają i wzbogacają związek partnerski czy 
małżeński. Z drugiej strony w małżeństwie nieudanym narodziny dziecka mogą 
stanowić dodatkowy ciężar, który może doprowadzić małżeństwo do rozpadu. 
Stres towarzyszący pojawieniu się dziecka w rodzinie z  jednej strony może za-
ognić już istniejące konflikty, jak również przyczynić się do powstania zupełnie 
nowych płaszczyzn nieporozumień między małżonkami (Lazarus, 2002).

Wiara w  słuszność mitu „Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo” 
wiąże się z przekonaniem, że posiadanie dzieci może zwiększać trwałość mał-
żeństwa. Z prowadzonych badań wynika, że tylko posiadanie dzieci do drugiego 
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roku życia sprawia, że rodzice rzadziej decydują się na rozwód. Wśród rodziców 
dzieci 6-letnich lub starszych notuje się podobny odsetek rozwodów jak wśród 
małżeństw bezdzietnych (Tomala, 2011).

Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom

Dobre małżeństwo jest podstawą szczęścia dorosłych oraz dzieci. Małżeństwa bez 
miłości i intymności, które utrzymują się z racji poczucia lęku czy winy są przy-
czyną zaburzenia relacji między dorosłymi i dziećmi. Skutki trwania w pustym 
związku ze względu na presję społeczną, zobowiązania lub „dobro dzieci” mogą 
być wysoce szkodliwe dla dobrostanu psychicznego i zdrowia członków rodziny. 
Utrwalenie tego mitu w  społeczeństwie może być wynikiem zarówno przeko-
nań o szkodliwości rozwodu dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci, jak 
i przekonań o trudnościach społeczno-ekonomicznym osób dorosłych, z jakimi 
przychodzi się zmierzyć po rozpadzie związku małżeńskiego. 

Również w  świecie naukowym trwa debata nad konsekwencjami rozwodu dla 
dzieci i dorosłych. Część badań wskazuje, że rodzina pełna jest fundamentalną 
instytucją społeczną, dzięki której dorośli osiągają sens życia, poczucie stabilno-
ści i bezpieczeństwa, a dzieci w takiej strukturze wyrastają na zdrowych, kompe-
tentnych i efektywnych członków społeczności. W tym ujęciu rozwód jest czyn-
nikiem wyzwalającym wiele problemów natury społecznej (Blankenhorn, 1995, 
Glenn, 1996, za: Amato, 2000). Inny punkt widzenia wyłania się z badań, które 
pokazują, że po rozwodzie dorośli i dzieci mogą rozwijać się prawidłowo w róż-
nych formach życia rodzinnego (Coontz, 1992, Demo, 1992, za: Amato, 2000). 
Rozwód, pomimo faktu, iż jest niewątpliwie wydarzeniem stresowym dla rodzi-
ny, może być też drugą szansą: szansą na szczęśliwe życie dla ludzi i  ucieczką 
z dysfunkcjonalnego środowiska dla dzieci. 

Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz

Wyjaśnienie tego mitu można przypisać symbolicznemu znaczeniu, jakie więk-
szość ludzi przypisuje małżeństwu. Ludzie traktują je jako element samorozwoju, 
konstytuujący ich własną tożsamość (Rostowski, 2009). Faktem jest, iż pozosta-
wanie w  związku małżeńskim niesie za sobą wiele korzyści. Badania Janickiej 
(2004, za: Parol, 2013) wskazują na to, że małżonkowie, w mniejszym stopniu do-
świadczają niedoboru kontaktów społecznych. Kobiety, nawet te niezadowolone 
z małżeństwa, czują się mniej samotne i rzadziej dotyka je sytuacyjne odrzucenie 
(Janicka, 2004, za: Parol, 2013). Rozwód z kolei dla większości osób stanowi oso-
bistą porażkę, a życie po rozwodzie utożsamiane jest z problemami emocjonalny-
mi, silnym stresem i samotnością.

Lazarus (2002) zauważa jednak, że nie można mówić o  prawdziwym związku 
opartym na miłości i  partnerstwie w  przypadku, gdy jeden z  partnerów chce 
odejść, a decyduje się pozostać w związku wyłącznie z  litości, strachu, dla pie-
niędzy czy z poczucia winy. W wyniku takich działań najbardziej poszkodowane 
są dzieci, które nie doświadczają bliskości, zaufania, nie mogą traktować domu 
rodzinnego jako bazy zapewniającej poczucie bezpieczeństwa. Ponadto niewła-
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ściwe relacje między małżonkami mogą modelować u dzieci destrukcyjne, prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie, wzory zachowań dotyczące bliskich relacji 
interpersonalnych.

2. PROBLEM

Celem prowadzonych badań była analiza najpowszechniejszych oraz najbardziej 
destrukcyjnych dla małżeństwa i dla rodziny mitów małżeńskich, a także ocena 
ich związku z wiekiem i dzietnością. Postawiono następujące pytania badawcze:

1. Jak silne jest przekonanie o słuszności mitów małżeńskich i czy istnieje zwią-
zek pomiędzy poszczególnymi mitami? 

2. Czy istnieje i jaki charakter ma związek pomiędzy wiekiem a przekonaniami 
o słuszności mitów małżeńskich?

3. Czy osoby posiadające dzieci różnią się przekonaniami o  słuszności mitów 
małżeńskich w porównaniu z osobami, które nie mają dzieci?

Pytania pierwsze i  trzecie miały eksploracyjny charakter w  założeniu. Z  kolei 
w odpowiedzi na pytanie drugie sformułowano następującą hipotezę badawczą: 
Osoby starsze będą silniej przekonane o słuszności mitów małżeńskich, co wyni-
ka z mocnego zakorzeniania mitów w kontekście społeczno-kulturowym. Z ko-
lei dokujące się we współczesnych świecie przemiany cywilizacyjne i kulturowe 
mogą wpływać na zmiany przekonań osób młodszych. 

3. METODA

Narzędzie pomiaru. Do pomiaru zmiennych wykorzystano Kwestionariusz Prze-
konań na Temat Małżeństwa, który został stworzony na potrzeby prowadzonego 
badania. Składa się on z 7 stwierdzeń ocenianych na pięciostopniowej skali od-
powiedzi, gdzie 1 oznacza „Zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 oznacza „Zdecy-
dowanie się zgadzam”. Narzędzie to poprzedzone zostało następującą instrukcją: 
„Ludzie mają różne przekonania dotyczące małżeństwa. Poniżej znajduje się kil-
ka stwierdzeń, do których należy się ustosunkować (…)”. 

Siedem itemów, które znalazły się w kwestionariuszu, odnosi się do mitów mał-
żeńskich wyłonionych z puli mitów opisanych przez Lazarusa (2002). Zbiór mi-
tów został poddany ocenie sędziów kompetentnych (psychologów i pedagogów) 
pod kątem powszechności i  destruktywności. Wysoka zgodność ocen sędziów 
pozwoliła na włączenie siedmiu mitów do Kwestionariusza Przekonań na Temat 
Małżeństwa. 

Osoby badane wypełniały również krótką ankietę, podając takie dane demogra-
ficzne, jak: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny, posia-
danie dzieci.

OPIS GRUPY BADANEJ. W  badaniu wzięło udział 82 osoby, z  czego 48 sta-
nowiły kobiety (58,5%), a 34 mężczyźni (41,5%). Średnia wieku osób badanych 
wyniosła 35 lat (M = 35,45, SD = 15,54). Najmłodsza osoba badania miała 17, 
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a  najstarsza 79 lat. Jedna trzecia spośród badanych (N = 27, 32,9%) miała wy-
kształcenie wyższe, a nieco ponad 40% badanych (N = 34, 41,5%) wykształcenie 
średnie. Nieliczne osoby miały wykształcenie zawodowe czy podstawowe. Prawie 
połowa badanych (N = 39, 47,6%) pozostawała w związku małżeńskim, a ponad 
połowa (N = 46, 56,1%) deklarowała posiadanie dzieci. Pełne zestawienie danych 
prezentuje rycina 1.

Rycina 1. Procentowe zestawienie danych dotyczących stanu cywilnego i dzietności 
osób badanych.

PROCEDURA. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza oraz ankiety. 
Udział w badaniu był dobrowolny, a badanie miało charter anonimowy. 

4. WYNIKI 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze: „Jak silne jest przekonanie 
o słuszności mitów małżeńskich i czy istnieje związek pomiędzy poszczególnymi 
mitami?” dokonano analizy statystyk opisowych oraz interkorelacji pomiędzy 
poszczególnymi mitami małżeńskimi.

Analiza średnich i odchyleń standardowych pozwala stwierdzić, że najsilniejsze 
jest przekonanie o  słuszności mitu 2 „Małżonkowie powinni być najlepszymi 
przyjaciółmi” (M = 4,26, max = 5). Dość wysokie są również średnie odpowiedzi 
w itemie 4 reprezentującym mit „Przeciwieństwa się przyciągają i uzupełniają” 
(M = 3,69, max = 5) oraz w itemie 1 reprezentującym mit „Małżeństwo to part-
nerstwo doskonałe” (M = 3,45, max = 5). Pełne zestawienie danych w tabeli 1.
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Tabela 1 Zestawienie średnich i odchyleń standardowych wyników w poszczególnych 
mitach małżeńskich
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M (%) 3,45 4,26 2,93 3,69 2,29 2,08 3,24
SD 1,32 1,07 1,44 1,14 1,46 1,34 1,36

Ponad połowa osób badanych (56,1%) jest przekonana o słuszności mitu małżeń-
skiego: „Małżeństwo to partnerstwo doskonałe”. Ustosunkowując się do stwier-
dzenia „Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi” tylko 12,2% osób 
badanych odpowiedziało: „Zdecydowanie się nie zgadzam” i „Raczej się nie zga-
dzam”, z kolei 84,1% badanych wyraziło aprobatę wobec tego mitu małżeńskiego. 
W przypadku mitu małżeńskiego „Małżonkowie powinni wszystko robić wspól-
nie” przekonania osób badanych były bardzo podzielone: 50% osób badanych nie 
zgadzało się z tym mitem, około 4% nie miało zdania, a ponad 46% zdecydowanie 
bądź raczej się zgadzało. Przekonanie, że „Przeciwieństwa się przyciągają i uzu-
pełniają” jest dość silne. Aż 74,4% osób badanych zgadza się z tym przekonaniem. 
Szczegółowe wyniki statystyk opisowych dla poszczególnych mitów zostały za-
prezentowane w tabeli 2.

Mity 5 i 6: „ Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo” oraz „Lepsze nie 
szczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom: nie zyskują tak dużej przychylności osób 
badanych. Na pytanie, czy narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo, 
64,6% badanych odpowiedziało: zdecydowanie się nie zgadzam i  raczej się nie 
zgadzam. Jednak ponad ¼ badanych (26,8%) jest przekonana o słuszności tego 
mitu. Podobnie na pytanie, czy lepsze jest nieszczęśliwe małżeństwo od rozbitego 
domu, 73,2% badanych odpowiedziało: nie zgadzam się, z czego 47,6% wyraziło 
swój zdecydowany sprzeciw. Ponad 20% osób badanych jest jednak przekonana 
o słuszności tego mitu małżeńskiego. W przypadku przekonania: „Jeśli mąż lub 
żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz” zdania osób badanych są podzielo-
ne. Prawie 40% nie zgadza się z tym przekonaniem, a ponad połowa (53,6%) jest 
przekonana o jego słuszności (por. tabela 2).
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Tabela 2 Zestawienie średnich wyników i liczebności w poszczególnych mitach mał-
żeńskich
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%(N)
zdecydowanie  
się nie zgadzam 9,8 (8) 2,4 (2) 19,5 (16) 3,7 (3) 45,1 (37) 47,6 (39) 12,2 (10)

raczej  
się nie zgadzam 18,3 (15) 9,8 (8) 30,5 (25) 18,3 (15) 19,5 (16) 25,6 (21) 25,6 (21)

nie mam zdania 15,9 (13) 3,7 (3) 3,7 (3) 3,7 (3) 8,5 (7) 6,1 (5) 8,5 (7)
raczej  
się zgadzam 29.3 (24) 26,8 (22) 29,3 (24) 56,1 (46) 14,6 (12) 12,2 (10) 32,9 (27)

zdecydowanie  
się zgadzam 26,8 (22) 57,3 (47) 17,1 (14) 18,3 (15) 12,2 (10) 8,5 (7) 20,7 (17)

Prześledzenie interkorelacji (por. tabela 3) pozwala stwierdzić, że pomiędzy mita-
mi małżeńskimi występuje duża ilość znaczących statystycznie korelacji. Przeko-
nanie o słuszności mitu 1: „Małżeństwo to partnerstwo doskonałe” jest skorelo-
wane z przekonaniami o słuszności mitów 2, 3, 6 i 7: „Małżonkowie powinni być 
najlepszymi przyjaciółmi (r = 0,346, p = 0,001); „Małżonkowie powinni wszystko 
robić wspólnie” (r = 0,357, p = 0,001); „Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż roz-
bity dom” (r = 0,311, p = 0,005); „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na 
to i walcz” (r = 0,327, p = 0,003). Przekonanie o słuszności mitu 2 „Małżonko-
wie powinni być najlepszymi przyjaciółmi” pozostaje w związku z przekonania-
mi o słuszności mitów 3 i 7: „Małżonkowie powinni wszystko robić wspólnie” 
(r = 0,257, p = 0,02); „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz” 
(r = 0,374, p = 0,001). Przekonanie o słuszności mitu 3 „Małżonkowie powinni 
wszystko robić wspólnie” skorelowane jest z przekonaniem o słuszności mitu 6 
„Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom” (r = 0,257, p = 0,02). Z kolei 
przekonanie o słuszności mitu 4 „Przeciwieństwa się przyciągają i uzupełniają” 
pozostaje w związku z przekonaniem o słuszności mitu 7 „Jeśli mąż lub żona chce 
odejść, nie pozwól na to i walcz” (r = 0,310, p = 0,005). Mit 6 „Lepsze nieszczęśliwe 
małżeństwo niż rozbity dom” pozostaje w związku z przekonaniem o słuszności 
mitów 5 i 7: „Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo” (r = 0,300, p = 
0,006); „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz” (r = 0,331, p = 
0,002). 
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Tabela 3 Tabela interkorelacji

Mit 1 Mit 2 Mit 3 Mit 4 Mit 5 Mit 6 Mit 7
Mit 1 1 0,346** 0,357** 0,149 0,198 0,311** 0,327**

Mit 2 0,346** 1 0,257* 0,067 0,067 0,086 0,374*

Mit 3 0,357** 0,257* 1 0,094 0,189 0,257* 0,139
Mit 4 0,149 0,067 0,094 1 0,142 -0,023 0,310**

Mit 5 0,198 0,067 0,189 0,142 1 0,300** 0,192
Mit 6 0,311** 0,086 0,257* -0,023 0,300** 1 0,331*

Mit 7 0,327** 0,374** 0,139 0,310** 0,192 0,331** 1
Korelacje Pearsona, istotność dwustronna, *p < 0,05; **p < 0,001

W celu udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie badawcze: „Czy istnieje i  jaki 
charakter ma związek pomiędzy wiekiem a przekonaniami o słuszności mitów 
małżeńskich?” dokonano analizy korelacji pomiędzy poszczególnymi mitami 
małżeńskimi a wiekiem osób badanych. Korelacje wskazują, że im osoby są star-
sze, tym bardziej są  przekonane o  słuszności mitu 3 „Małżonkowie powinni 
wszystko robić wspólnie”, mitu 5 „Narodziny dziecka naprawią nieudane mał-
żeństwo”, mitu 6 „Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom” oraz mitu 
7 „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól mu na to i walcz” (por. tabela 4).

Tabela 4 Korelacje pomiędzy wiekiem i przekonaniem o słuszności poszczególnych 
mitów małżeńskich

Mit 1 Mit 2 Mit 3 Mit 4 Mit 5 Mit 6 Mit 7
Wiek ,067 0,103 0,293** 0,006 0,260* 0,305** 0,139**

korelacje Pearsona, istotność dwustronna, *p < 0,05; **p < 0,001

Przeprowadzenie porównań międzygrupowych pozwoliło z kolei na udzielenie 
odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze: „Czy osoby posiadające dzieci różnią 
się przekonaniami o  słuszności mitów małżeńskich w  porównaniu z  osobami, 
które nie mają dzieci?”. Dokonano porównań między dwoma grupami badanych. 
Pierwszą grupę stanowiły osoby posiadające dzieci, drugą osoby, które deklaro-
wały, iż nie posiadają dzieci. Co ważne, i w pierwszej, i w drugiej grupie znajdo-
wały się osoby pozostające i niepozostające w związku małżeńskim (por. tabela 
5).

Tabela 5 Porównanie przekonań na temat mitów małżeńskich w grupach osób dziet-
nych i bezdzietnych

dzietność M SD t df p
mit 3: „Małżonkowie powinni wszystko robić wspólnie”
posiadanie dzieci 3,3913 1,46785

3,497 79,833 0,001
nieposiadanie dzieci 2,3611 1,19888
mit 6: „Lepsze nie szczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom”
posiadanie dzieci 2,4565 1,50121

3,124 76,482 0,003
nieposiadanie dzieci 1,6111 ,93435
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dzietność M SD t df p
mit 7: „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz”
posiadanie dzieci 3,5217 1,42578

2,127 80 0,037
nieposiadanie dzieci 2,8889 1,21368

Istotne statystycznie różnice między wyróżnionymi grupami wystąpiły w przy-
padku trzech mitów małżeńskich: „Małżonkowie powinni wszystko robić wspól-
nie” (t = 3,497, p = 0,001), „Lepsze nie szczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom” (t 
= 3,124, p = 0,003), „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to i walcz” (t = 
2,127, p = 0,037). W grupie osób posiadających dzieci silniejsze niż w grupie osób 
nieposiadających dzieci jest przekonanie, iż małżonkowie powinni wszystko ro-
bić wspólnie. Osoby posiadające dzieci bardziej niż osoby nieposiadające dzieci 
przekonane są o słuszności mitu małżeńskiego „Lepsze nie szczęśliwe małżeń-
stwo niż rozbity dom” oraz mitu „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to 
i walcz”. Różnica w przypadku ostatniego mitu jest nieco słabsza w porównaniu 
do dwóch pozostałych, ale istotna statystycznie. 

5. DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że przekonanie o słuszności mitów 
małżeńskich w  naszym społeczeństwie jest nadal dość silne. W  szczególności 
dotyczy to następujących przekonań: „Małżonkowie powinni być najlepszymi 
przyjaciółmi”, „Małżeństwo to partnerstwo doskonałe”, „Przeciwieństwa się 
przyciągają i uzupełniają”. 

Rostowski (2009) pisze, że znamienne dla naszych czasów jest pojmowanie mał-
żeństwa jako układu partnerskiego. Osoby wchodzące w związki małżeńskie ide-
alizują równość, sprawiedliwość i  partnerstwo, do tego stopnia, że osiągniecie 
tego ideału staje się nierealne. Rodzi to frustrację i  brak zadowolenia. Równie 
destrukcyjny wpływ na trwałość związku ma stereotyp o przyciąganiu się przeci-
wieństw. Istnieją ugruntowane badania naukowe wskazujące, że przeciwieństwa 
są wprawdzie fascynujące, ale sprzyjają raczej rozwojowi płomiennego romansu, 
niż długotrwałej relacji uczuciowej (Dwyer, 2005). Wieloletni, satysfakcjonują-
cy związek małżeński musi opierać się na podobieństwach: wartości, światopo-
glądu, zainteresowań, celów (Wojciszke, 2012). Zwracając uwagę na szkodliwy 
wpływ mitów na związki, można stwierdzić, iż ważne jest zwiększanie wiedzy 
i  świadomości o  zasadach, na których powinien opierać się satysfakcjonujący 
związek i o tym, czym jest prawdziwe partnerstwo.

Jednocześnie można zauważyć pozytywny trend w zmianie przekonań, zwłasz-
cza tych, które dotyczą życia dzieci w nieudanym małżeństwie. Mity: „Narodziny 
dziecka naprawią nieudane małżeństwo” i „Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż 
rozbity dom” spotkały się z dużą dezaprobatą ponad połowy badanych osób. Na-
leży jednakże zauważyć, że więcej niż 20% osób nadal zgadza się z tymi przeko-
naniami. Mity te są niewątpliwie szkodliwe: konsekwencją wiary w ich słuszność 
jest na ogół pozostawanie w nieszczęśliwych, skonfliktowanych i pełnych proble-
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mów związkach. Powszechnie uważa się, że rodziny niepełne są dysfunkcyjnie. 
W języku potocznym funkcjonuje nacechowane pejoratywnie określenie „rodzi-
na rozbita”. Jednak, jak pokazują najnowsze badania, dzieci wychowywane przez 
rodziców, którzy nie są zadowoleni ze swojego związku małżeńskiego, a tym sa-
mym ze wspólnie tworzonej rodziny, mają duże większe problemy z adaptacją, 
nawet w porównaniu do dzieci z rodzin rozwiedzionych (Amato, 2000; Crane, 
2002). Na niekorzystne zmiany rozwojowe u dzieci ma większy wpływ zaburzo-
na, konfliktowa relacja między rodzicami niż sam rozwód (Beisert, 2000). Można 
zauważyć, że powszechnie krytykowane zmiany dotyczące rodziny, jakie doko-
nują się w ostatnich latach w naszym społeczeństwie (wzrost liczby rozwodów, 
samotne rodzicielstwo, rodziny zrekonstruowane), oprócz licznych negatywnych 
konsekwencji, przyczyniają się również do zmiany myślenia i przekształcania ste-
reotypów.

Analiza interkorelacji pomiędzy poszczególnymi mitami małżeńskimi pokazała, 
że istnieje między nimi wzajemna zależność. Silne przekonanie o słuszności kon-
kretnego mitu małżeńskiego wiąże się z równie silnym przekonaniem o słusz-
ności innego mitu. Te powiązania pomiędzy poszczególnymi przekonaniami 
tworzą swego rodzaju osobistą teorię na temat małżeństwa. Najczęściej nie jest 
ona konfrontowana z  rzeczywistością, nie podlega weryfikacji, ale jest biernie 
przyjmowana i akceptowana jako przekaz kulturowo-społeczny. Najpoważniej-
szą konsekwencją istnienia takiej uproszczonej teorii małżeństwa i rodziny jest 
fakt, że tworzące ją przekonania: konkretne i mało modyfikowalne są silnie zwią-
zane ze sobą i szkodliwe zarówno dla życia małżonków, w których umysłach owa 
teoria jest „zaszczepioną”, jak i dla rozwoju ich dzieci oraz ich dobrostanu. 

W  prowadzonych badaniach potwierdziła się hipoteza o  związku wieku osób 
badanych z  przekonaniami o  słuszności poszczególnych mitów małżeńskich. 
Starsze osoby silniej niż młodsze są przekonane o słuszności czterech z siedmiu 
badanych mitów, takich jak: „Małżonkowie powinni wszystko robić wspólnie”, 
„Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo”, „Lepsze nieszczęśliwe 
małżeństwo niż rozbity dom”, „Jeśli mąż lub żona chce odejść, nie pozwól na to 
i walcz”. Uzasadnienie dla tych zależności stanowi sama definicja mitów małżeń-
skich jako stereotypów na temat małżeństwa, które funkcjonują w danym spo-
łeczeństwie i w danym czasie. We współczesnym świecie dość szybko dokonują 
się zmiany dotyczące instytucji małżeństwa i rodziny. Część mitów małżeńskich, 
zwłaszcza tych, zgodnie z którymi małżeństwo jest związkiem na całe życie, nie-
zależnie od przeciwności losu, tracą swoją aktualność, są traktowane raczej jako 
anachroniczne przekonania. Jednak, jak pokazują prowadzone badania, zmia-
ny cywilizacyjne i kulturowe największy wpływ wywierają na przekonania osób 
młodych. Osoby starsze, kierując się mitami na temat trwałości małżeństwa, 
są  bardziej skłonne do rozumienia go jako formalnej instytucji na całe życie. 
Twierdzą, że małżeństwo powinno trwać mimo braku miłości i zadowolenia ze 
związku, że narodziny dziecka mogą naprawić nieudane małżeństwo, że należy 
walczyć o związek, jeśli jeden z współmałżonków chce się rozstać. Za Rostow-
skim (2010) można powtórzyć, że osoby młodsze postrzegają małżeństwo raczej 
jako partnerski związek, oparty głównie na więzach emocjonalnych. Przy takim 
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rozumieniu nikogo zatem nie dziwi, że gdy miłość się kończy, związek również 
musi się rozpaść. Ta różnica w zdaniach, na temat trwałości małżeństwa, pomię-
dzy młodszymi i starszymi osobami może być przyczyną rozmaitych konfliktów 
i kryzysów rodzinnych. Zwiększanie świadomości różnic i edukacja w tym za-
kresie ludzi z różnych grup wiekowych wydaje się efektywnym narzędziem zapo-
biegania tym problemom międzypokoleniowym.

Interesujące wyniki dotyczą różnic pomiędzy osobami, które posiadają i  nie 
posiadają dzieci. Przedstawione analizy poświadczają, że osoby mające dzieci 
w większym stopniu niż osoby bezdzietne są przekonane o słuszności następują-
cych mitów: „Lepsze nie szczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom”, „Jeśli mąż lub 
żona chce odejść, nie pozwól na to i  walcz”, „Małżonkowie powinni wszystko 
robić wspólnie”. Myślenie tego typu może nasilać troska o dzieci. Osoby posiada-
jące dzieci mogą bardziej obawiać się rozstania, rozwodu, co należy uzasadniać 
lękiem nie tylko przed samotnością, ale i  przed przyszłością dzieci. Być może 
z tego wynika chęć robienia wszystkiego wspólnie, walki o małżeństwo i utrzy-
mywania go, mimo oznak braku zadowolenia. Należy jednak pamiętać, ze tak 
zwana „troska o  dzieci” jest często swoistym „słowem-wytrychem”, zabiegiem 
manipulacyjnym, który pozwala ukryć swoje własne interesy, lęki czy pragnienia 
utrzymania przy sobie małżonka „siłą” (Przybyła-Basista, 2006).

Rodzicielstwo ma jednak charakter współzależności: decyzje podejmowane 
przez rodziców wpływają na dziecko, z kolei zachowanie dziecka, często będące 
wynikiem podjętej przez rodziców decyzji, np. o rozstaniu, wpływa zwrotnie na 
nich (Bakiera, 2013). Sam rozwód rodziców niesie ze sobą potencjalną dwuwarto-
ściowość: może stanowić zarówno zagrożenie, jak i szansę dla rozwoju i wzrostu 
osobistego (Beisert, 2000). Jak pokazują najnowsze badania, również dzieci ro-
dziców, którzy się rozstali, doświadczają – poza silnymi negatywnymi emocjami 
i przeżyciami – także zmian pozytywnych, m.in. zwiększa się ich odpowiedzial-
ność, poczucie autonomii, szybciej kształtuje się ich tożsamość (Crane, 2002).

Zakotwiczanie się w myśleniu stereotypowym nie mobilizuje do zmian i szuka-
nia rozwiązań, a treść mitów, których słuszność potwierdzają osoby posiadające 
dzieci, sprzyja stagnacji, której skutki dla małżeństwa i rodziny mogą okazać się 
katastrofalne. Co ważne, mity małżeńskie, jako schematy w myśleniu, dają o so-
bie znać najsilniej w  sytuacjach kryzysów małżeńskich czy rodzinnych. Przej-
ściowa dezorganizacja systemu małżeńskiego czy rodzinnego, stan nierównowa-
gi pomiędzy możliwościami adaptacyjnymi pary czy rodziny a  wymaganiami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi wiąże się z tym, że dotychczasowe strategie ra-
dzenia sobie z trudnościami okazują się nieskuteczne (Kubacka-Jasiecka, 2010). 
Potrzebne są wówczas zmiany zarówno reguł i wzorców interakcji, pełnionych 
ról, jak i  fałszywych przekonań, również tych dotyczących małżeństwa. Utrzy-
mywanie się mitów małżeńskich może potęgować przeżywanie kryzysu, usztyw-
niać zachowania małżonków i  tym samym przekształcać kryzys normatywny 
czy sytuacyjny w chroniczny, a ostatecznie prowadzić do rozpadu małżeństwa. 
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W kontekście prowadzonych badań wydaje się, że problematykę mitów małżeń-
skich należałoby uczynić ważnym obszarem profilaktyki i prewencji psycholo-
gicznej. Istotne wydaje się edukowanie rodziców, uświadamiane im negatywnego 
wpływu myślenia opartego o mity. Oparta o psychoedukację pomoc małżeńska 
i  rodzinna powinna uwzględniać wpływ mitów małżeńskich na jakość życia 
wszystkich członków rodziny.

6. OGRANICZENIA WNIOSKÓW I KIERUNKI DALSZYCH 
BADAŃ

Autorki mają świadomość ograniczeń powyższych badań. Niezbyt duża próba 
badawcza oraz ograniczenie badań do analizy siedmiu mitów mogło zawęzić 
obraz uzyskanych wyników na temat stereotypowego myślenia o małżeństwie. 
Ciekawym zadaniem wydaje się podjęcie trudu zbadania wszystkich opisanych 
przez Lazarusa (2002) mitów z użyciem wystandaryzowanego kwestionariusza.

Zaprezentowane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia dla badań zakrojonych na 
szerszą skalę. Interesujące wydaje się zbadanie wpływu mitów małżeńskich na 
jakość i trwałość małżeństwa oraz rodziny, stanowią one bowiem ciekawy obszar 
w dyskusji nad wyznacznikami satysfakcjonującego związku. Zestawienie mitów 
małżeńskich z  innymi wskaźnikami powodzenia lub/i niepowodzenia związku 
może mieć znaczenie zarówno dla rozwoju badań naukowych, jak i oddziaływań 
profilaktycznych i pomocowych.
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