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Kryteria wyboru współmałżonka 

 

 

 Wybór partnera życiowego to jedna z najważniejszych decyzji w 

życiu człowieka. Zależy od niej nie tylko szczęście dwojga ludzi, ale 

również stworzonej przez nich w przyszłości rodziny. „Małżeństwo w 

założeniu jest wspólnotą trwałą, toteż niepokój, jaki się pojawia przy 

wybieraniu partnera, jest zrozumiały, gdyż trudno uzyskać gwarancję, 

że wybór będzie trafny” (Ryś, 1999, s. 41).  

 Często nie zdajemy sobie sprawy z prawidłowości jakimi kierujemy 

się przy wyborze przyszłego męża czy żony. Jedni twierdzą, że decyduje o 

tym przypadek, inni natomiast uważają, że „wszystko jest w ich rękach” i 

starają się jak najlepiej poznać wady i zalety drugiej osoby. Pomimo, że 

nikt nie da nam gwarancji, że nasz wyrób będzie trafny warto zastanowić 

się nad czynnikami, które na niego wpływają i nad kryteriami jakimi 

kierujemy się przy poznawaniu drugiej osoby. 

 „Wszyscy potrzebujemy intymności – bliskiego związku z innym 

człowiekiem” (Wojciszke, 2003, s. 62). Osoby dobierające się w pary 

powinny wykazywać podobny poziom akceptacji intymności. Bardzo 

ważne jest to, że możemy zwierzyć się drugiemu człowiekowi z naszych 

kłopotów i podzielić się naszymi radościami oraz uzyskać wsparcie w 

trudnych chwilach. Jednak nie możemy zapominać, że jednym z kosztów 

intymności jest to, że również cierpienia i lęki przeżywamy już nie tylko 

własne, ale również partnera (Tamże, s. 63).  
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Każdy z nas ma jakieś oczekiwania w stosunku do przyszłego męża 

czy żony. Jedni szukają kogoś podobnego do nich samych, inni natomiast 

szukają osoby zupełnie odmiennej. Motywy i kryteria wyboru towarzysza 

życiowego są bardzo różne. Zależą one od naszych osobistych 

doświadczeń, planów i aspiracji.  

Często w ocenie drugiej osoby nie jesteśmy obiektywni. „Zwykle 

bowiem kładzie się większy nacisk na plusy projektowanego związku – 

licząc na to, że ewentualne niedobory zostaną dopełnione już w trakcie 

wspólnego życia” (Celmer, 1985, s. 10). Jest to jednak błędne 

rozumowanie prowadzące często do rozczarowań „ponieważ 

doświadczenie uczy, że niedobory z okresu przedślubnego mają raczej 

tendencje do pogłębiania się, nie zaś niwelowana” (Tamże, s. 10). 

Musimy wziąć to pod uwagę w naszych oczekiwaniach względem 

partnera na całe życie.  

Jednak oczekiwania w stosunku do partnera nie zawsze są 

uświadomione. Istotnym determinantem jakości związków 

interpersonalnych w dorosłym życiu jest rodzaj więzi uformowanej w 

dzieciństwie. Badania dowodzą, że ludzie, którzy wykształcili bezpieczne 

więzi z opiekunami wchodzą w bliższe i bardziej satysfakcjonujące 

związki uczuciowe z innymi osobami w porównaniu z ludźmi 

charakteryzującymi się pozostałymi stylami przywiązania tj. unikowym i 

lękowo - ambiwalentnym (Wojcieszke, 2004, s. 295). Często nie zdajemy 

sobie sprawy, że postawa rodziców w stosunku do dziecka we wczesnym 

dzieciństwie wpływa na jego dorosłe związki i pragnienia wobec drugiej 

osoby.  

Również wzory osobowe naszych rodziców, model ról przez nich 

pełnionych oraz wartości uznawane w rodzinie pochodzenia spełniają 

ważną rolę w naszych wymaganiach względem przyszłego małżonka. To 

od rodziców, dzięki procesowi socjalizacji, dziecko od najmłodszych lat 
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przyswaja sobie czego oczekuje się od męża, a czego od żony oraz jak 

dzielić się obowiązkami. Wzory te mogą być akceptowane lub odrzucane 

przez młodego człowieka (Ziemska, 1977, s. 58).  

Zdarza się, że kobieta poszukuje partnera podobnego do swojego 

ojca lub przeciwnie szuka osoby o zupełnie innych cechach niż te 

prezentowane przez niego. Jednak zawsze punktem odniesienia jest to co 

znamy czyli własna rodzina. Bardzo trafny wdaje się tu przykład M. 

Ziemskiej (1997, s. 65): „Jeśli np. ojciec był alkoholikiem, syn czy córka 

może akceptować i uznawać za naturalne używanie i nadużywanie 

alkoholu, albo też szukać partnera czy partnerki, który będzie miał 

negatywny stosunek do alkoholu”.  

 

Możemy wyróżnić kilka najważniejszych kryteriów, na które 

zwracamy uwagę przy wyborze partnera życiowego tj.: atrakcyjność 

fizyczna, ocena cech charakteru, podobieństwo postaw, pozycja społeczna 

i sytuacja materialna, oczekiwana satysfakcja seksualna, wiek, 

wykształcenie, zdrowie, akceptacja wyboru przez rodziców. 

 

1. Atrakcyjność fizyczna.  

 „Funkcjonowanie stereotypu, że „to, co jest piękne, jest i dobre” 

świadczy o tym, że w powszechnej opinii atrakcyjność fizyczna jest 

skojarzona z innymi pozytywnymi cechami” (Aronson, Wilson, Akert, 

1997, s. 450). Należy jednak pamiętać, że atrakcyjność fizyczna może być 

najważniejszym czynnikiem decydującym o umawianiu się na randki, lecz 

przestaje być ważna, w momencie gdy osoby lepiej się poznają. Dlatego 

warto podkreślić, że uroda jest przemijająca i nie powinna być 

decydującym kryterium przy wyborze partnera życiowego.  

 Osoby uczestniczące w kursach przedmałżeńskich z pewnością 

zauważyły występujące podobieństwo fizyczne między daną parą. 
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Antropologowie tłumaczą to zjawisko tendencją par do doboru osoby o 

podobnej wadze, wzroście czy proporcjach ciała. 

 „Wpływ atrakcyjności fizycznej na wybór przyszłego partnera 

wynika z potrzeb reprodukcji i wyraża się przede wszystkim w 

poszukiwaniu osoby, której wiek zapewnia możliwości uczestniczenia w 

poczęciu potomka, a wygląd pozwala na przekazanie w genach preferencji 

podobnych do własnych” (Ryś, 1999, s. 43).  

 

2. Ocena cech charakteru 

 Ocena charakteru przyszłej żony czy męża jest bardo ważna. 

Wymaga jednak czasu i wzajemnego poznania. Jedną z teorii 

wyjaśniających sympatię do drugiej osoby jest teoria komplementarności. 

„Komplementarność oznacza układ, w którym partnerzy mają potrzeby 

przeciwne, lecz dopasowane w taki sposób, że realizacja potrzeb jednego 

z partnerów prowadzi do równoczesnego zaspokojenia potrzeb 

pozostałego (np. opiekuńczość-bezradność, dominacja-uległość)” 

(Wojciszke, 2004, s. 286). Jednak motywem do zawarcia małżeństwa nie 

może być wyłącznie chęć pomocy drugiej osoby (zaopiekowania się nią).  

 Badania M. Peterson potwierdzają, że podobieństwo w zakresie 

wielu cech osobowości między mężem a żoną wiąże się wyraźnie ze 

szczęściem małżeńskim. Przy czym nie chodzi tu o realne podobieństwo 

lecz o tzw. podobieństwo zakładane, czyli stwierdzane przez partnerów na 

podstawie ich subiektywnego spostrzeżenia, przeświadczenia czy 

doświadczenia (za: Rostowski, 1987, s. 160). 

Musimy jednak zwrócić uwagę na specyficzne zjawisko występujące 

w ocenie kandydata na męża czy żonę. Mamy tu do czynienia z tendencją 

polegającą na wzmacnianiu tych cech i zachowań partnera, które są 

zgodne z naszym „idealnym” obrazem partnera oraz pomijania lub wręcz 

niedostrzegania cech i zachowań nie mieszczących się w ramach tego 



 5

„ideału”. Nie tylko sami nie przyjmujemy, obserwowanych przez siebie, 

niekorzystnych informacji o drugiej osobie, ale tym bardziej informacji 

przekazywanych od innych (Celmer, 1989, s. 115). 

Nie możemy próbować dopasować się do drugiego człowieka – 

nawet „idealnego” za wszelką cenę. „Nawet w największej miłości nie 

można się zrzec swojej autonomiczności, swojej indywidualności” (Sujak, 

1989, s. 107).  

 

3. Podobieństwo postaw 

 Podobieństwo postaw i opinii dwojga ludzi bardzo silnie wpływa na 

ich wzajemną sympatię. Musimy sobie jednak uzmysłowić, że to co 

uznajemy za zaletę, a co za wadę drugiego człowiek w pewnym sensie 

zależy od nas samych. Nasze opinie i poglądy są dla nas ważne, dlatego 

odnalezienie potwierdzenia swoich racji w poglądach drugiej osoby 

powoduje automatycznie nasze pozytywne do niej ustosunkowanie i 

oczekiwanie wzajemności z jej strony (Wojciszke, 2004, s. 285).  

 Tak więc przy wyborze partnera istotną rolę odgrywają cechy 

własnej osobowości i dążenie do określonego ukształtowania swojego 

życia. „Nadaje ono kierunek poszukiwaniom, każe mianowicie 

poszukiwać takiego partnera, który sprzyjałby realizacji własnych 

zamierzeń” (Ziemska, 1977, s. 66).  

 Przyszli małżonkowie powinni wykazywać podobne poglądy w 

stosunku do najważniejszych życiowych kwestii takich jak: wiara, 

rodzina, ambicje zawodowe i najlepiej aby przedyskutowali je jeszcze 

przed ślubem. „Jeśli okaże się, że pomiędzy partnerami występuje 

przynajmniej częściowa zgodność w obrazie postrzeganego świata i w 

systemie ważnych dla każdego z nich wartości – to z dużym 

prawdopodobieństwem można przewidywać, że owa zgodność będzie 
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towarzyszyć takiej parze do końca jej wspólnie dzielonego losu” (Celmer, 

1989, s. 119).  

 

4. Pozycja społeczna i sytuacja materialna 

 Wydaje się, że dzisiaj pozycja społeczna i zamożność nie odgrywają 

już tak dużego znaczenia przy wyborze męża czy żony jak to było kiedyś, 

jednak nadal są ważne. „Przynależność do podobnej warstwy społecznej 

partnerów tworzących jakikolwiek związek interpersonalny, a zwłaszcza 

małżeństwo, jest prawie regułą, która mocno tkwi w świadomości 

społecznej. Większą odpowiedzialnością za ten rodzaj endogamii obciąża 

się mężczyznę, ponieważ na ogół społeczny status rodziny w większym 

stopniu określa właśnie przynależność męża do określonej warstwy 

społecznej” (Rostowski, 1987, s. 100).  

 Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński bardzo poważnie 

powinni podejść do tej kwestii i przedyskutować ją jeszcze przed ślubem. 

Zaskakująca wydaje się obojętność na sprawy materialne osób 

pragnących zawrzeć związek małżeński, tym bardziej, że odgrywają one 

na ogół istotny wpływ na jakość funkcjonowania małżeństwa. Brak 

pieniędzy stanowi bardzo często jeden z głównych problemów. Trudna 

sytuacja materialna może stanowić źródło konfliktów i w konsekwencji 

prowadzić do niepowodzenia (Tamże, s. 375 - 376).  

 Nie możemy zapominać, że zarówno pozycja społeczna partnerów 

życiowych, jak również ich sytuacja materialna i mieszkaniowa wpływa 

na życie codzienne obojga, na ich przyzwyczajenia, aspiracje zawodowe i 

funkcjonowanie w grupie społecznej. 

  

5. Oczekiwana satysfakcja seksualna 

 Jak twierdzi Elżbieta Sujak (1989 s. 114) najczęściej decyzja 

zawarcia małżeństwa z konkretną osobą jest ukierunkowana motywacją 
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pozaseksualną i tylko bardzo młodzi ludzie dążą do małżeństwa przede 

wszystkim z tego powodu.  

Skupianie się tylko na seksualności drugiego człowieka i 

przedmałżeński seks utrudnia dogłębne poznanie drugiej osoby. Może 

prowadzić do błędnego rozpoznania swoich uczuć i motywacji, 

a w konsekwencji zawarcia małżeństwa, które może okazać się nie 

satysfakcjonujące w przyszłości. Często okazuje się, że poza ciałem nic nie 

łączy tych młodych ludzi. Nudzą się przebywając w swoim towarzystwie i 

brak im dojrzałej miłości (Ryś, 1999, s. 46).  

 Przeszłość seksualna mężczyzny i kobiety również ma wpływ na 

oczekiwania w stosunku do przyszłego małżonka. „Istnieje u człowieka z 

dużą przeszłością seksualną podświadome oczekiwanie na partnera 

„idealnego”, to znaczy na takiego, który miałby zalety wszystkich 

poprzednich razem, a byłby wolny od ich wad. Takiego oczekiwania nie 

jest w stanie spełnić żaden człowiek, zwłaszcza dziewiczy, gwarantujący 

zdolność do wierności i stałości uczuć – a przecież takiego towarzysza 

życia poszukuje się” (Sujak, 1989, s. 90). 

  

6. Wiek 

 Najczęściej ludzie wybierają na współmałżonka osoby w podobnym 

wieku, jednak nie jest to regułą. W społeczeństwie znacznie lepiej 

akceptowane są pary - młodsza kobieta i starszy mężczyzna, niż te w 

których proporcje wiekowe są przeciwne.  

 Z badań wynika, że małżeństwa, w których mąż jest znacznie 

starszy bądź młodszy od żony jest bardziej podatne na niepowodzenia. 

Jednak jak stwierdza J. Rostowski (1987, s. 99) „nie należy przeceniać 

roli podobieństwa wieku partnerów w odniesieniu do jakości związku 

małżeńskiego. Chociaż jest faktem, że pary małżeńskie w równym wieku 

lub z nieznaczną różnicą wiekową są lepiej przystosowane, a zatem 
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bardziej zadowolone, aniżeli pary małżeńskie, u których różnice wieku są 

znacznie większe czy wprost skrajne”. 

 Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że zarówno zawieranie 

małżeństwa w zbyt wczesnym wieku, jak również zbyt długie odkładanie 

tej decyzji w czasie może okazać się niekorzystne. Często osoby bardzo 

młode nie są jeszcze w pełni dojrzałe do tej decyzji, natomiast ludzie 

starsi mogą wykazywać niechęć do rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń 

i odbierać małżeństwo jako ograniczenie swojej niezależności.  

 

7. Wykształcenie 

 Wykształcenie również odgrywa istotną rolę w atrakcyjności dwojga 

ludzi. Chociaż wśród badaczy poglądy co do ważności podobieństwa 

przyszłych małżonków w tej kwestii są podzielone wydaje się, że 

komunikacja dwojga ludzi o podobnym poziomie inteligencji jest 

znacznie łatwiejsza. Mają oni więcej wspólnych tematów do rozmów i 

podobne oczekiwania względem pełnionych ról.  

 Może zdarzyć się, że odmienność w tych kwestiach, z której nie 

zdawaliśmy sobie sprawy na początku związku przeszkadza nam w miarę 

jego rozwoju. „Różnice intelektualne z biegiem czasu potęgują się i mogą 

wywoływać uczucie skrępowania i zniechęcenia ze strony górującego pod 

tym względem współpartnera, a poczucie mniejszej wartości osoby 

stojącej niżej intelektualnie” (Ryś, 1999, s. 48).  

 Gdy mamy do czynienia z różnicą w wykształceniu nie pozostaje bez 

znaczenia, która ze stron ma przewagę w tej sferze. Z trudniejszą sytuacją 

mamy do czynienia gdy to kobieta posiada wyższy poziom wykształcenia 

(Rostowski, 1987, s. 147). Może wynikać to z faktu, że cały czas dominuje 

w przekonaniu społecznym stereotyp, że to mężczyzna powinien 

zapewniać utrzymanie rodziny. 
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 „Partnerzy związku małżeńskiego o takim samym lub podobnym 

wykształceniu prawdopodobnie częściej maja zbliżone oczekiwania; 

ponadto częściej spostrzegają wspólnie i zgodnie, co jest dla nich 

prawdziwe, godziwe czy właściwe w różnych sytuacjach życiowych” 

(Tamże, s. 145). 

  

8. Zdrowie 

 Kryterium zdrowia psychicznego i fizycznego przy wyborze 

współmałżonka jest bardzo istotne. „Partnerzy biorący pod uwagę motyw 

dobrego zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, kierują się 

przede wszystkim chęcią zminimalizowania niebezpieczeństwa poczęcia, 

urodzenia i wychowania niepełnosprawnego potomstwa” (Ryś, 1999, s. 

48). 

 Nie tylko występowanie u kandydata przewlekłej choroby 

somatycznej czy choroby psychicznej ma znaczenie. Również jego 

skłonność do uzależnień może być w przyszłości źródłem wielu 

konfliktów i rozczarowań. Dlatego jest to kolejna ważna kwestia mająca 

znaczenie przy wyborze przyszłego męża czy żony. Wymaga ona 

przemyślenia jeszcze przed planowanym ślubem. 

 

9. Akceptacja wyboru przez rodziców  

 Motywy doboru partnera życiowego są bardzo różne. Najczęściej 

poszukuje się partnera o podobnych dążeniach. „Można więc uznać, że 

podstawowym kryterium skłaniającym do wyboru towarzysza życia jest 

potrzeba silnego związku emocjonalnego, który mógłby stać się 

konkurencyjnym układem wobec dotychczasowego związku z rodzicami” 

(Celmer, 1989, s. 114). Dlatego bardzo istotne wydaje się poznanie domu 

rodzinnego przyszłego męża czy żony. 
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  Współcześnie o wyborze towarzysza czy towarzyszki życia przeważa 

wzajemna skłonność uczuciowa partnerów. „Do przeszłości należy okres, 

gdy rodzice decydowali o wyborze” (Ziemska, 1977, s. 64). Pomimo, że 

rodzice nie odgrywają już tak istotnej roli przy tej decyzji jak w 

przeszłości, to nadal ich opinia na temat przyszłego męża czy żony jest 

istotna.  

 Jeżeli opinia rodziców jest obiektywna pozwala ona na dostrzeżenie 

nie zauważanych przez zakochaną kobietę czy mężczyznę cech partnera. 

Jednak czasami przez rodziców może przemawiać zazdrość o dziecko 

dlatego musimy pamiętać, że głos rodziców nie może być decydujący.  

  

 „Małżeństwo tworzy jedność dwu różnych indywidualności, dwu 

niepowtarzalnych osobowości, które decydują się dalsze życie spędzić 

razem” (Tamże, s. 54). Jest to zamknięcie pewnego etapu w życiu, ale za 

razem możliwość realizowania się w inny sposób. „Wybór towarzysza 

życia i związek z nim jest ogromną wartością: wzbogaceniem się każdego 

z partnerów o drugiego, oddającego się człowieka” (Sujak, 1989, s. 102). 

Ważne jest to, aby każdy z małżonków pragnął dalszego rozwoju i 

doskonalenia siebie w małżeństwie. 

  Decyzja o złączeniu się z kimś na całe życie powinna być wolnym i 

przemyślanym wyborem dwojga ludzi. Powinna to być decyzja rozłożona 

w czasie, pewien proces. „Chodzi o poznanie partnera bardziej 

autentycznego, poza maską, jaką przybiera w czasie oficjalnych wizyt. 

Istotne jest także poznanie różnic między partnerami, aby w okresie 

małżeńskim nie było zaskoczenia czy rozczarowania” (Ryś, 1999, s. 49). 

 Podjęcie decyzji o zawarciu małżeństwa, jak również osiągnięcie 

satysfakcji z tego małżeństwa wymaga od partnerów osiągnięcia pewnego 

stopnia dojrzałości. Musimy jednak pamiętać, że nie wystarczy 

osiągnięcie przewidywanego prawem wieku. Jest to zaledwie pewne 
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minimum. Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński powinni być 

dojrzałe do małżeństwa fizycznie, psychicznie i socjalnie (Ziemska, 1977, 

s. 59).  

 Bardzo trafne wydaje się stwierdzenie Zuzanny Celmer (1985, s. 

163): „Otóż kiedy zastanawiamy się czy wybrany przez nas człowiek 

będzie dobrym partnerem na całe życie, warto także przyjrzeć się uważnie 

sobie i zastanowić się, jakimi my sami będziemy partnerami na życie”.  
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