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Wstęp 

Nierozerwalność małżeństwa to bardzo szeroki temat analizowany i poruszany przez 

kanonistów na konferencjach i na łamach literatury. Jest to poważny problem w kontekście istoty 

małżeństwa i zdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury 

psychicznej, bo właśnie to natura osobowości i źle pojęte obowiązki małżeńskie czynią, iż coraz 

bardziej rośnie liczba związków „rozerwalnych”. Nierozerwalny związek to związek na całe życie 

dwojga ludzi, co nie jest to takie jednoznaczne i oczywiste w obecnych czasach. Nierozerwalność, 

mimo iż deklarowana przed kapłanem podczas zawierania małżeństwa, nie jest taka 

przekonywująca. Narzeczeni mówią te słowa: „ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, 

i że cię nie opuszczę aż do śmierci”, a mimo woli często mają w myślach przeciwność tej deklaracji. 

Dlatego małżeństwu i rodzinie poświęca się wiele uwagi, bowiem szczęście osoby i społeczności 

ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej. 

Dlatego też chrześcijanie wraz ze wszystkimi, którzy te wspólnotę wysoko cenią szczerze się radują 

z dzisiejszego wzrostu różnego rodzaju pomocy sprzyjających owej wspólnocie miłości i 

pielęgnowaniu jej w życiu, ciesząc się, że małżonkowie i rodziny doznają wsparcia w ich szczytnym 

zadaniu. Ponadto chrześcijanie spodziewając się cenniejszych dobrodziejstw stąd wynikających 

sami pragną je powiększać2. Instytucje czynią wiele by jak najwięcej utrzymać związków 

małżeńskich, biorąc pod uwagę ilość pozwów. Ostanie dziesięciolecie wskazuje także na ilość skarg 

powodowych w sądach kościelnych. Ludziom brak determinacji, wytrwałości, są generalnie słabsi 

psychicznie. Rodzina ogólnie przeżywa poważny kryzys. Dlatego nie bezpodstawnie referat 

porusza temat trwałości związku małżeńskiego i wpływu trwałości na jego funkcjonowanie. 

 

 

1. Nierozerwalność małżeństwa w obecnej dobie 

                                                             
1 Dr Rafał Wójcicki – ławnik przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, adwokat kościelny. 
2 KDK 47. 
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W dzisiejszej dobie rodzina przeżywa poważny kryzys. Małżeństwa zawierane są zwykle 

pod presją rodziny i najczęściej z uwagi na ciąże. Jest oczywistym, że współżycie podejmowane 

przed zawarciem małżeństwa jest wynikiem liberalnych poglądów związanych z brakiem zasad 

moralnych. Rozluźnienie w pożyciu seksualnym, swoboda na każdym kroku i rozwiązłość są 

niejako wpisane w etapy życia jednostki i rodziny, zwłaszcza gdy panuje w niej niezgoda, chaos, 

cechy patologii społecznej, „bieg” za dobrobytem i odwrotnie – niedostatek, brak pracy, co 

powoduje frustracje, nieporozumienia, kłótnie, co wreszcie prowadzi do rozstań, rozwodów często 

w atmosferze nienawiści, nawet „walki” o prawa do dzieci. Rodzina dzisiaj nie spełnia już 

podstawowych norm społecznych, rodzinnych. To już nie ta forma, która niegdyś tworzyła 

dozgonny związek dwojga ludzi na dobre i na złe. Dzieci, które niegdyś w rodzinie były 

błogosławieństwem, w obecnej dobie często stają się ciężarem, gdy są nieplanowane, a tym 

bardziej, gdy są warunkiem zawarcia małżeństwa. 

Nierozerwalność to w istocie konieczny warunek do przyjęcia małżeństwa 

sakramentalnego. Małżeństwo w świetle prawa kanonicznego to związek, który ma być jeden, 

dozgonny, trwały niezależnie od sytuacji i losu. Trwała, pełna rodzina oparta o wartości moralne 

i chrześcijańskie to fundament na którym powinna być budowana, a na tym fundamencie 

wychowywane dzieci. Trwałość i nierozerwalność rodziny powinna opierać się o takie elementy 

jak: jedność, wierność, zaufanie, wzajemna troska, gotowość do poświęceń i ogólnie pojmowana 

miłość. Ten święty związek, ze względu na dobro tak małżonków i potomstwa, jak i społeczeństwa, 

nie jest uzależniony od ludzkiego sądu. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego 

różnymi dobrami i celami. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla trwania rodzaju ludzkiego, dla 

rozwoju osobowego i wiecznego losu poszczególnych członków rodziny, dla godności, stałości, 

pokoju i pomyślności samej rodziny oraz całego społeczeństwa ludzkiego3. 

Nierozerwalność powinna oznaczać dozgonność wspólnego pożycia małżonków do końca 

ich życia. Jednak dziś pojęcie trwałości i nierozerwalności jest pojmowane dość abstrakcyjne. 

Trwały związek na całe życie małżonków, czyli nierozerwalny to gwarancja stałości i stabilności 

życia małżonków, jednak obecne czasy same w sobie tworzą odwrotny obraz zasad związanych z 

miłością, jednością i trwałością dwojga osób, coraz częściej nierozerwalność traci na wartości i 

małżeństwo staje się rozerwalne. Bardzo szybko dochodzi do decyzji o małżeństwie, a jeszcze 

szybciej do rozstania się małżonków. Byle przyczyna, obecność nowej osoby, w sensie nowej 

partnerki czy partnera, niezależnie od ilości wspólnie przeżytych lat, konflikty i brak porozumienia, 

bądź brak woli porozumienia, stają się warunkiem do rozłamu w małżeństwie i porzucenia 

wspólnoty. Ostatnie lata pozwalają dostrzec dość ciekawe zjawisko, mianowicie skargi powodowe 

                                                             
3 KDK 48. 
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wnoszone do sądów kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa składane są niemal 

jednocześnie z pozwami do sądów cywilnych o rozwód małżonków, u których według nich i 

standartowych określeń, nastąpił „trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego” z często 

krótkim uzasadnieniem. I to jest warunek, że sąd ma prawo przyjąć taki pozew i na skutek zgodnych 

oświadczeń rozstających się małżonków orzec ich rozwód. Oczywiste, że nie jest to zgodne z 

prawem kościelnym, by małżeństwo rozwiązać, ale na „siłę” je utrzymać za czym opowiadają się 

obrońcy węzła małżeńskiego. Małżeństwo, które z zasady jest nierozerwalne, ale w którym panuje, 

a może i panowało przed jego zawarciem brak miłości i chęci bycia z sobą, mimo wszystkich 

zabiegów instytucji kościelnych nie będzie nierozerwalnym i dozgonnym. 

Dzisiejsze pokolenie to nie pokolenie ludzi, którzy bezgranicznie poddają się warunkom 

instytucjonalnym zwłaszcza kościelnym, mimo iż dla zasady wieloletnich tradycji zawierają 

małżeństwa. Odnosi się wrażenie, że małżeństwo kościelne traktowane jest nie jako sakrament 

konstytuujący związek jeden i nierozerwalny, a jako dodatek tradycjonalny, dlatego ślub kościelny 

uważany jest jako obligatoryjny ceremoniał. W zawarciu małżeństwa cywilnego chodzi o uzyskanie 

praw cywilnych, w małżeństwie kościelnym zaś o tradycyjną i barwną scenerię, nic w istocie nie 

znaczącą kwestię. Zauważa się także brak wiedzy i świadomości, a zwłaszcza różnic w pojmowaniu 

małżeństwa cywilnego i sakramentalnego. Wynika z tego jednoznaczny wniosek, że sakrament 

małżeństwa nie jest traktowany poważnie. Małżeństwa zawierane są dla zasady, bo tak wypada, 

ładna sceneria, strój, goście, dobra zabawa, jednak bez wnikania w jego istotę i sens, bądź dla celów 

czysto egoistycznych, czy materialnych. Źle pojmowany sakrament to konsekwencja jego 

rozerwalności i staje się czymś naturalnym. Każdy bowiem kolejny związek ludzie chcą uświęcić 

tradycyjnie, czyli też poprzez ślub także w kościele, bo np. tłumaczenie „ja już brałem ślub 

kościelny, ale druga partnerka czy partner nie, dlatego chcę unieważnić pierwsze małżeństwo”. Jest 

to swoista obłuda i hipokryzja. Niejednokrotnie już w trakcie zawierania małżeństwa narzeczeni z 

różnych przyczyn planują w przyszłości, często bliskiej przyszłości – rozwód oraz stwierdzenie 

nieważności małżeństwa sakramentalnego, czyli potocznie ujmując – unieważnienie go. Ludzie nie 

mają pojęcia o istocie małżeństwa, a jeszcze mniej o procesie stwierdzenia jego nieważności. 

Pragnący zawrzeć małżeństwo powinni wiedzieć, że małżeństwo jest trwałym związkiem  

mężczyzny i kobiety. Niekonieczna jest wiedza na temat nierozerwalności tego związku. Dalszym 

niezbędnym elementem wiedzy nupturientów jest świadomość, że małżeństwo skierowane jest ku 

zrodzeniu potomstwa przez współudział seksualny mężczyzny i kobiety. Nie wymaga się przy tym 

jakiejś pełnej wiedzy o sposobie owego współdziałania. Brak tej wiedzy nie może uzupełnić żaden 

akt prawny, gdyż małżeństwo zawiązuje się aktem osobowym zgodnym z przepisami prawa4. 

                                                             
4 J. Gręźlikowski, Co po rozwodzie?, Częstochowa 2005, s. 191. 
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2. Znaczenie rodziny i jej trwałość 

Biorąc pod uwagę zauważalną obecną słabość i kryzys wartości rodziny i jej umniejszanie 

roli w odniesieniu do istoty małżeństwa i funkcji rodziny, to łatwo zauważyć, że rodzina i jej 

dozgonność traci na wartości bo rola rodziny zmienia swoje oblicze na negatywny obraz. Dzieci 

od niemowlaka wychowują żłobki i przedszkola, a nie matka, ojciec, dziadkowie, co w dawniejszych 

czasach uważano za dobrodziejstwo. Dzieci wychowywały się w poszanowaniu drugiego 

człowieka, zwłaszcza starszego. Tak jeszcze młodzi rodzice i wnukowie czerpali ze źródła wiedzy 

starszego pokolenia. Instytucja małżeństwa i rodziny nie stanowi jak niegdyś podwalin pod rozwój 

nowego pokolenia, nie jest to gwarant stabilizacji i miejsca gdzie każdy czuje się bezpiecznie. Często 

młodzi ludzie wychowujący się w takim domu szukają miejsca dla siebie i sposobu na życie poprzez 

narkotyki, rozwiązłość, alkoholizm, pełny hedonizm. 

Nierozerwalność jako jeden z przymiotów małżeństwa wiąże się nierozerwalnie 

z wiernością, jednością i trwałością. Bo w istocie wierność i jedność węzła małżeńskiego oraz jego 

trwałość oznacza tyle co dozgonność, nierozerwalność zawartego związku niezależnie od sytuacji. 

Być wiernym to znaczy nie zdradzać drugiej osoby męża czy żony. Jedność to związek dwojga ludzi 

pozostających w ścisłej wzajemnej symbiozie tworząc prawidłowe więzi międzyosobowe i 

interpersonalne. A. Stankiewicz uważa, że wierność wymaga jedności węzła małżeńskiego, także 

prawo Chrystusowe, jak i tradycja i doktryna Kościoła postulują także rozumienie wierności w 

kontekście jedności małżeństwa5. Zatem nie można rozłączyć jedności i wierności bo z logicznego 

punktu widzenia, jeżeli zachodzą te elementy to wykluczenie jedności i wierności oznacza w 

praktyce skutek rozerwalności. 

Wykluczenie nierozerwalności jako tytuł wady zgody małżeńskiej często pojawia się na 

wokandach trybunałów kościelnych, ale stanowią one też składową z innymi tytułami m. in. 

dotyczącymi wykluczeń elementów czy przymiotów małżeństwa: wierności, potomstwa, jedności 

oraz samego małżeństwa, a obecnie najczęstszym tytułem zaskarżania małżeństwa jest niezdolność 

do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Dlatego też jest to 

problematyka podejmowana szeroko na forum społecznym i zawsze dyskusyjna, bo jednak 

wszystkie przymioty i elementy tworzą całość. Wykluczenie jednego elementu czy przymiotu, bądź 

inne wady zgody małżeńskiej zaburzają funkcjonalność całego małżeństwa aż po jego rozpad. 

Systematyczny wzrost ilości skarg z wykluczeniem nierozerwalności należy postrzegać w kontekście 

upowszechniającej się mentalności rozwodowej negującej nierozerwalność małżeństwa, a także 

znajdującej w wielu środowiskach koncepcji rodziny opartej na małżeństwie zawieranym przede 

                                                             
5 G. Leszczyński, Exclusio boni fidei, Łódź 2004, s. 133. 
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wszystkim dla własnego szczęścia i miłości pojmowanej zmysłowo i uczuciowo, stanowiącej formę 

integracji psychospołecznej. Coraz częściej dostrzega się odchodzenie od wymiaru trwałości i 

sakramentalności małżeństwa z równoczesnym przyjmowaniem koncepcji indywidualistycznej i 

świeckiej tego związku. Identyfikujący się z taką wizją małżeństwa zawierają je stosownie do 

własnego punktu widzenia, daleko odbiegającego od tego, na jaki wskazuje Katechizm Kościoła 

Katolickiego, gdy stwierdza: „małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków 

mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach 

duchowych, ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych trwałych 

cechach”6. 

Z uwagi na bardzo istotną rolę rodziny i jej zagrożenia papież Franciszek w swoim 

przemówieniu do członków Trybunału Roty Rzymskiej w styczniu 2017 roku nawiązał także do 

tego problemu wskazując na konieczność przygotowań do małżeństwa, gdyż narzeczeni często nie 

mają skonkretyzowanej wizji o wierze, sakramencie, małżeństwie i wreszcie o rodzinie, którą 

zamierzają założyć. Wspomniał zatem o dwóch środkach zaradczych. Pierwszy środek wskazuje 

formację młodych ludzi przez odpowiedni proces przygotowania, mający doprowadzić do odkrycia 

na nowo małżeństwa i rodziny według zamysłu Bożego. Chodzi o to by przyszłym małżonkom 

pomóc dostrzegać i smakować łaskę, piękno, i radość prawdziwej miłości zbawionej i odkupionej 

przez Jezusa. Drugim środkiem zaradczym jest pomaganie młodym małżonkom w dalszym 

postępowaniu drogą wiary i w Kościele także po zawarciu małżeństwa. Potrzebne jest 

wypracowanie, odważnie i kreatywnie, programu formacji dla młodych małżonków z inicjatywami 

mającymi na celu pogłębianie świadomości przyjętego sakramentu. Chodzi o to, by zachęcać ich 

do rozważania rozmaitych aspektów ich codziennego życia małżeńskiego, które jest znakiem i 

narzędziem miłości Bożej, wcielonej w historię ludzi7. 

 

3. Przyczyny negujące nierozerwalność 

Jak już wspomniano, rozerwalność to także skutek następstw migracyjnych, które 

w ostatnich latach przybrało na sile. Migracja w celach ekonomicznych skutkuje polepszeniem 

sytuacji materialnej, korzyści społeczne, kulturowe, poznanie świata, ale to zjawisko generuje też 

postawy, działania i procesy negatywne np. odpływ młodych i wykształconych za granice, związane 

z tym załamanie demograficzne, wreszcie euro sieroctwo i wirtualne rodzicielstwo, rozwody i 

destrukcję relacji rodzinnych, wzrost przypadków pozbawień i ograniczeń władzy rodzicielskiej 

przez sądy opiekuńcze, wzrost związków nieformalnych i narodzin dzieci pozamałżeńskich8. 

                                                             
6 Por. W. Góralski, Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej [w:] „Ius Matrimoniale” 1998, nr 3, s. 89. 
7 Franciszek, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej 21.01.2017, Potrzebny jest nowy katechumenat w przygotowaniu do małżeństwa, 

„L’Osservatore Romano” 2017, nr 2 (390), s. 9-11 (wydanie polskie). 
8 J. Krajczyński, Zasada nierozerwalności małżeństwa a migracja zewnętrzna Polaków [w:] „Ius Matrimoniale” 2010, nr 15, s. 85. 
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Temat zagrożeń małżeństw rozerwalnością i rozejściem się jest w szerokim polu 

zainteresowań osób i instytucji prorodzinnych. Kryzys trwałości i nierozerwalności małżeństwa 

dotyczy coraz większej ilości małżeństw. Zjawisko rozpadających się małżeństw przejawia się od 

początku istnienia tej instytucji, jednakże czasy nowożytne, obecnego okresu wprowadziły prawne 

usankcjonowanie tego zjawiska. Prawne ustanowienie rozwodu zbiega się w czasie z rewolucją 

seksualną co było początkiem lat 60 tych. Rozluźnienie seksualności doprowadziło do banalizacji 

ludzkiej płciowości. Obraz ludzkiej seksualności jawi się jako obiekt zabawy służącej wyłącznie do 

zaspakajania przyjemności, bez odpowiedzialności i zobowiązań. Niebagatelna jest też 

wychowawcza rola rodziny, bo proces wychowawczy ma wpływ na rozwój młodego człowieka już 

od lat dziecięcych. Dobrze jeśli ten proces kształtuje się w rodzinie o dobrych relacjach, 

prawidłowo funkcjonującej, gorzej jak ta rodzina generacyjna należy do patologicznych, 

niewydolnych wychowawczo, wówczas perspektywa stabilności psychicznej jest zachwiana9. 

Należy też spojrzeć od strony ludzkich słabości, jakie powodują, iż rozpad związku. 

małżeńskiego jest traktowany jako nieunikniony element rozwiązania problemu kryzysu 

w małżeństwie. Trzeba zwrócić uwagę, że przyczyny decyzji o rozwodach przenoszone są na łamy 

sądów kościelnych, co skutkuje błędnym interpretowaniem zasadności wniesienia skargi 

powodowej a co za tym idzie negatywnym wyrokiem stwierdzenia nieważności małżeństwa. 

Zwykle przyczyny tkwią w niezgodności charakterów, zdradach małżeńskich, alkoholizmie, 

konfliktach związanych z finansami. 

Na trwałość małżeństwa mają wpływ takie czynniki jak: wzajemne zrozumienie, 

umiejętność okazywania sobie uczuć, troski oraz chęć i umiejętność dialogu. Brak dialogu to 

pierwsza przyczyna nieporozumień i drastycznych decyzji o rozstaniu. Także elementami trwałości 

małżeńskiej, według Janiszewskiego są: zadowolenie ze współżycia, zgodność, miłość, poczucie 

szczęścia, poziom dochodów, majątek, posiadanie i wychowanie potomstwa. Natomiast Rostowski 

za udaną trwałość związku uważa: podobieństwo między partnerami w zakresie pojmowania i 

przeżywania miłości, intymność, empatię, podobieństwo pod względem postaw, cech osobowości, 

charakteru, wartości, pełnienia ról, poziomu inteligencji, wykształcenia. Maria Ryś z instytutu 

Studiów nad Rodziną uważa, że sukcesem trwałości małżeństwa jest dobra komunikacja i 

prawidłowe rozwiązywanie problemów, co daje gwarancję wysokiej jakości związku małżeńskiego, 

czyli miłość, zaufanie, szczerość10. 

Mówiąc o nierozerwalności nie można nie mieć na myśli trwałości, bo to niejako jedno 

wynika z drugiego. Związek nietrwały czyli często zagrożony rozpadem z powodu nieporozumień, 

                                                             
9 Por. J. Wojtkun, Współczesne problemy zagrożeń nierozerwalności małżeństwa [w:] Małżeństwo na całe życie, R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 
2011, s. 15. 
10 Por. R. Wójcicki, Trwałość małżeństwa w aspekcie socjologicznym i psychologicznym na postawie badań biegłych sądów kościelnych [w:] Małżeństwo na całe życie, R. 
Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2011, s. 83. 
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agresji, konfliktów na każdej płaszczyźnie doprowadza w efekcie do jego rozerwalności, czyli 

rozwodu. Problemem zagrażającym trwałości małżeństwa jest często fizyczna przemoc i agresja 

psychologiczna, nietolerancja drugiej osoby, spór o władzę, o seks pozamałżeński, zazdrość, 

nieroztropne wydawanie pieniędzy. Powodów jest na każdym kroku, jednakże by zażegnać konflikt 

jeszcze w pierwszym jego stadium musi być dobra wola obu stron i zdolność do kompromisu. Brak 

tych elementów umacnia zachowania konfliktowe i pozwala przyjmować zachowania 

samoobronne, ucieczkowe11. 

Obecny świat pozwala na swobodę i dowolność wyboru drogi życiowej. Już i kobieta nie 

musi być niewolniczo zależna od mężczyzny, jest samodzielna, zajmująca odpowiedzialne 

stanowiska. Małżeństwa zaś są coraz częściej zawierane dla farsy, także dla faktu by nie zostać starą 

panną czy kawalerem. To takie pozostałości po dawnym myśleniu gdzie osoba samotna uchodziła 

za bezwartościową. Czy to było też normalne? Przecież wyjście za mąż czy ożenek osoby chcącej 

wyłącznie zmienić stan cywilny, zdobyć mieszkanie czy polepszyć stan posiadania nie gwarantował 

i tym bardziej teraz nie gwarantuje szczęścia, a na pewno nie trwałości. Związki z wyrachowania 

mają krótką drogę wspólnoty małżeńskiej. Tworzyły się swoiste nieoficjalne trójkąty małżeńskie, 

bo póki co rozwody nie przez wszystkich były definitywnie akceptowane nadto rozwód czyni skutki 

materialne, alimentacyjne, o prawa do wychowania dzieci. Dziś po rozwód sięga się bardzo szybko, 

bo łatwo je nawet uzyskać. Rozwód traktowany jest jako jedyne i dobre wyjście, dlatego sądy 

dosłownie „pękają w szwach”. Trwałość tym bardziej jedność w małżeństwie przy szybkiej 

możliwości rozwodu jest dziś poważnie zagrożona. Podam przykład pewnej pary, którzy 

zafascynowani fizycznością i beztroską zawarli małżeństwo. Nie trzeba było długo czekać, 

fascynacja po ślubie zanikła, dopiero zaczęli siebie poznawać, doszły obowiązki i codzienna 

rzeczywistość i można by rzec „czar prysł”. W niecały rok po ślubie byli już po rozwodzie. I tu 

trzeba mocno podkreślić, że dzisiejsze młode społeczeństwo nie jest przygotowane do życia w 

trwałym związku z uwagi na brak odporności psychicznej, brak kompromisu, brak umiejętności 

życia we wspólnocie a liczenie się wyłącznie z własnym zdaniem, egoizm, brak determinizmu w 

walce z przeciwnościami losu, brak dojrzałości społecznej i psychicznej doprowadza do 

wypaczania obrazu małżeństwa jako związku trwałego i nierozerwalnego. Decyzje o rozstaniu 

podejmowane są pochopnie, pod wpływem emocji, ale zwykle u takich osób można zauważyć, że 

decyzje o małżeństwie też podejmowali pod wpływem fałszywych uczuć, bez zastanowienia bez 

świadomości do czego się zobowiązują. 

 

4. Nierozerwalność w kontekście kanonistycznym 

                                                             
11 Por. tamże, s. 81. 
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Już Jan Paweł II stwierdził, że „człowieka nie da się zrozumieć”. Tak trwałości małżeństwa 

nie da się pojąć bez wglądu na swoją osobowość. Jeśli kobiecie i mężczyźnie uda się zawrzeć trwały 

związek to dlatego, że w swojej miłości upodobnili się do Chrystusa i Kościoła choćby uczynili to 

częściowo nieświadomie12. 

Warto zwrócić uwagę na treść myśli H. Stawniaka, który w swoim artykule poświeconym 

nierozerwalności małżeństwa, zwrócił uwagę na aspekt rozumienia rozwodu przez społeczeństwo, 

że jest to mniejsze zło i antidotum na rozwiązanie kryzysowych napięć. Nierozerwalność jawi się 

jako ciężar, a więc czy jest wyznacznikiem rozwoju małżeństwa skoro nie myśli się jak ratować 

małżeństwo? A jak je rozwiązać? Vilardich stwierdził, że przymiot nierozerwalności jako pełnia siły 

życiowej, która jednoczy małżonków, posiada trzy poziomy energii: stabilność, trwałość i 

nierozerwalność. Nierozerwalność jako trzeci poziom łączący małżonków oznacza kulminację 

stabilności i trwałości węzła. Nierozerwalnością małżeństwa w sensie ścisłym nazywa się 

właściwość władzy współtworzenia niezniszczalnej i nieodwracalnej tożsamości osobowej między 

małżonkami oraz między nimi a ich dziećmi. Na fundamencie nierozerwalnego małżeństwa 

powstaje rodzina a Kościół znajduje w niej swoją kolebkę i miejsce, w którym wchodzi w pokolenie 

ludzkie, a one – w Kościół. Rodzina jako Kościół domowy, jest podstawową przestrzenią życia 

Kościoła, gdyż to ona odgrywa decydującą rolę w misji nauczania i uświęcania. Nie ulega 

wątpliwości, że właśnie trwały i nierozerwalny charakter małżeństwa uzasadnia się także dobrem 

Kościoła i społeczności, czyli nierozerwalność jest wyznacznikiem ich rozwoju13. 

Nierozerwalność to gwarant trwałości małżeństwa i rodziny. Jak do każdego zadania należy 

być przygotowanym tak i do małżeństwa należy być dobrze także przygotowanym i wychowanym. 

Nie bez znaczenia wspomniano – dobrze, bo każdy człowiek albo się tylko „chowa” albo 

prawdziwie – wychowuje i to zależy od rodzaju rodziny i jej funkcjonalności tzn. czy patologiczna, 

prawidłowa, wierząca, obojętna religijnie itp. Wychowanie w swej istocie jest niczym innym jak 

kształtowaniem i doskonaleniem każdego człowieka we wszystkich obszarach jego życia i 

działalności. Na podstawie nauczania Soboru Watykańskiego II można wychowanie określić jako 

kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego a równocześnie dla dobra 

społecznego i Kościoła przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych 

i intelektualnych. W rodzinie tworzą się pierwsze więzi bezpośrednie i osobiste z człowiekiem. 

Zatem rodzina winna być szkołą miłości, przygotowującą człowieka do zrealizowania głównych 

zadań życiowych, wypełnianych najczęściej w małżeństwie i życiu rodzinnym, jak również poprzez 

współżycie z innymi a potem służbę człowiekowi. Dziecko nie jest wychowywane dla rodziców ale 

                                                             
12 Tamże. 
13 Por. H. Stawniak, Nierozerwalność małżeńska wyznacznikiem rozwoju [w:] Małżeństwo na całe życie, R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 
2011, s. 99-106. 
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dla ludzi. Dobra rodzina jest największym darem jaki para ludzi dorosłych ofiarować może 

dojrzewającej istocie ludzkiej. Dziecko ma prawo do tego by jego życie opierało się o trwałe 

fundamenty dobrej i zdrowej rodziny. W zakres wychowania do miłości wchodzi również 

wychowanie seksualne. Zmierza ono do ukształtowania postawy i szacunku do człowieka oraz do 

zagadnień związanych z tajemnicą życia. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie jasnego i 

subtelnego wychowania seksualnego, a w tym kontekście wychowania do czystości. W rodzinie 

dziecko powinno uczyć się poszanowania do godności, do szacunku dla czystości ale także 

szacunku wobec drugiej osoby. Każda rodzina jako grupa społeczna podlega dynamicznym 

przemianom związanej z kolejnymi fazami jej rozwoju. Początkowy okres każdej fazy stanowi 

swojego rodzaju sytuację kryzysową związaną z adaptacją członków do nowych ról społecznych, 

pozycji i zadań rodzinnych. Dla każdego człowieka rodzina stanowi gwarancję sensu i wartości 

życia, gwarancje miłości i rozwoju jednakże, jeśli ma zapewnione i określone warunki i przynależne 

jej prawa do tego czy jest to rodzina prawidłowa, czy nieprawidłowa, czy zdrowa czy patologiczna. 

Każda rodzina wyciska na dziecku swoje piętno: dobre czy złe. Wyposaża człowieka w schematy 

zachowań, które on mniej lub bardziej wiernie będzie odtwarzał i powtarzał przez całe życie14. 

Nierozerwalność małżeństwa określana w tradycji kanonicznej z racji sakramentu nabiera 

w małżeństwie chrześcijańskim szczególnej mocy (kan. 1056 KPK), tak iż małżeństwo ważnie 

zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą oprócz śmierci. Pomiędzy 

nierozerwalnością i sakramentalnością małżeństwa istnieje szczególna relacja o charakterze 

konstytutywnym15. 

 

Zakończenie 

W ostatnich latach z racji, iż rodzina przechodzi poważny kryzys, wszelkie instytucje 

poświęcają tej problematyce tj. rodzinie, jej roli wychowawczej i przekazywanym wartościom wiele 

uwagi poprzez konferencje, szkolenia i inne formy dokształcające. Młode społeczeństwo jako 

kandydaci na rodziców i małżonków mają wiele deficytów. Nieprzygotowani do tych ról wydają 

kolejne pokolenia na świat także z deficytami. Dlatego rola rodziny jest istotna do przygotowania 

młodego człowieka do małżeństwa do roli męża- ojca, żony – matki. Panujący trend i moda na 

rozwód i rozerwalność pozwala na nie przejmowanie się gdy w „małżeństwie się nie układa”, 

dlatego rozerwalność i rozwód przyjmowane są jako dobre rozwiązanie. Stąd można pokusić się o 

stwierdzenie, że przymiot nierozerwalności stał się swoistym mitem. 

                                                             
14 Por. M. Krzywkowska, Rodzina pierwszym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie do małżeństwa [w:] Jak przygotować do małżeństwa?, R. Sztychmiler, 
J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2013, s. 373-381. 
15 W. Góralski, Przedmiot intencji wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w świetle nowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej  [w:] „Ius Matrimoniale” 1999, nr 4, 
s. 95. 
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Poruszono kwestię nierozerwalności od dobroczynnej jej strony, jako fundament rodziny, 

do negatywnej – rozwodu. Warto zatem zastanowić się nad konsekwencjami rozwoju dzieci 

wychowywanych w rodzinach gdzie tego fundamentu brak. Każda bowiem kwestia ma dwie strony. 

W tym przypadku patrzymy życzeniowo na „fundament rodziny”. Przez cały ten artykuł opisywano 

skutki jakie pełna rodzina powinna spełniać. Jednak dużo też wspominano, niemal porównawczo, 

że rodzina o złych wzorcach nie ma szans na przekazanie pozytywnych cech swoim dzieciom. 

Rodzi się pytanie, czy dziecko wychowywane w rodzinie gdzie panuje przemoc, wulgaryzm, 

alkoholizm, rodzice żyjący w podwójnych związkach ma szanse być innym? I to jest temat o 

szerokim zarysie. Jeśli dziecko ma jakąkolwiek świadomość co jest dobre a co złe, jeśli gdzieś tlą 

się w nim takie wartości jak, ambicja, szacunek do własnej osoby i chęć bycia innym, lepszym, chęć 

osiągnięcia celów związanych z wykształceniem, uczciwością, osiągnięciem dóbr materialnych, 

karierą można mieć nadzieję, że taki człowiek, mimo, że wywodzi się z domu bez zasad, gdzie 

panują wzorce daleko odbiegające od prawidłowych, zmieni swój kierunek życia. Szybciej tacy stają 

się samodzielni, bo muszą sami myśleć o sobie i o swojej godnej przyszłości. Gorzej jeśli dzieciom 

z domów, rodzin o cechach patologicznych imponuje taki styl, takie dziecko pozostanie spisane na 

„straty”. Nic nie wniesie nowego w swoje życie, wejdzie na drogę przestępstwa, bądź będzie 

prowadziło pasożytniczy styl życia np. zdany będzie na łaskę opieki społecznej. Ale są także inne 

przypadki, gdzie zachowania tylko jednego z rodziców odbiegają od ogólnie przyjętych norm 

społecznych, zwykle są to ojcowie. Czy w takim domu, gdzie panuje lęk bezsilność, bezradność 

wobec agresywnego, despotycznego ojca trwanie na „siłę” w tak chorym małżeństwie i rodzinie 

ma swój logiczny sens? Taka rodzina nie będzie fundamentem rozwoju dzieci. Z obserwacji 

psychologów i pedagogów wynika, że trwanie na siłę w chorym związku, odbija się negatywnie na 

psychice dzieci. W swoje dorastające życie wnoszą lęk, przejawiają różne postacie nerwic, a co 

najważniejsze też nie potrafią ułożyć sobie własnego życia. Zwykle matki z takich rodzin, gdzie z 

dziećmi żyją w bliskości tyrana, agresora, twierdzą, iż są w takim związku z uwagi na dzieci. No 

chyba nic bardziej błędnego, bo po pierwsze narażają dzieci na cierpienia psychiczne, a nawet 

fizyczne, po wtóre takie matki często same uzależniają się od despoty i tyrana i boją się dokonać 

zmian. Zatem nierozerwalność jest fundamentem – tak, jeśli relacje w małżeństwie i rodzinie są 

prawidłowe, jeśli jest to dom owiany miłością i ostoją bezpieczeństwa. Ale jeśli jest to dom bez 

„duszy”, bez „serca” tzn. panuje lęk, przemoc, to błędem byłoby nazwać, że nierozerwalność, czyli 

trwanie w takim związku jest dobrym wyjściem. Czasami jest ona „zbawieniem” by chronić dzieci, 

by w spokoju i przynajmniej częściowej miłości mogły żyć, uczyć się i kształtować swoją wizję życia 

w szerokim kontekście, z planami na bliższą i dalszą przyszłość, bo przecież z tych dzieci będą 

kiedyś wyrastać kolejne pokolenia. 
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THE INSEPARABLE KNOT OF THE MARRIED FOUNDATION OF THE FAMILY 

(Summary) 

Due to the very high problem of marriage and family in the context of its permanence and 

indissolubility and given that the situation of marriage and the family is currently threatened, the above 

subject matter is at stake. Inseparability as the foundation of the family is a very lofty slogan. Inseparable – 

that is permanent marriage regardless of the situation and the fate of the family is almost a wish, because 

divorce and annulment of church marriage are increasingly common in solving crisis problems. The divorce 

cases, even more so, have been treated almost obligatory in civil courts in recent years, as if it is obvious 

that those who are more interested in the fact of wanting to marry in a second relationship are convinced 

of marriage annulment that the sacrament is inseparable. The article explains that only a properly 

functioning marriage can be the foundation for a family or an existing family. An ill-functioning family does 

not lay the foundations for proper functioning and the more so-called progeny of offspring. Therefore, the 

article devoted a lot of space to the wishful life of the family taking into account the aspect of indissolubility 

as a guarantor of the foundation and vice versa foundation as a guarantor of the indissolubility of the family. 

Hence, the problem of indissolubility, which has become overwhelmed by the fact of being ripped apart, 

has become a myth. The smallest failures in marriage, minor misunderstandings and treason or violence and 

alcohol are the reasons for the breakup of marriages. It is difficult to say that in a married couple a new 

generation is born. Is it debatable whether to stay strong in a pathological relationship – is it advisable to 

give good educational effects on the growing children? Does the separation of spouses will give a better 

chance of peace and children will allow mental stability without fear, which will translate into better 

education and formation of children? Of course neither of them is ideal, but at least it will protect the family 

from suffering often not only psychically but also physically. The attention was paid to the family as the 

smallest social cell since the establishment of marriage and the creation of a family is in widespread interest 

of pro-family institutions. In order to dynamize the process of development of a child from pathological 

families, inadequately educated and debilitated by the behavior of parents, it is advisable to discuss the 

subject of family life, child education and its possible opportunities to move on the widest possible forum. 

That is why the indissolubility and negatives are shown.


