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Kiedy wyprowadzê siê z domu?. Postawy
m³odzie¿y wobec momentu usamodzielnienia siê
The decision to leave the family nest is one of the criteria defining adultness. The moment of leaving is an important indicator illustrating not only
the changes in modern families, but also the transformations of norms and
values that occur in society as a whole. As children grow up, their attitudes
towards the moment of leaving home are formed during socialization, and
mostly within the framework of the family. Plans related to future careers and
procreation have a direct impact on these attitudes, although the content of
these plans depends on the values one subscribes to. Changes in the structure
of these values are the ultimate reason for delaying the decision to become
independent. Consent for the late emancipation of youth is becoming common in many postmodern societies, including in Poland.
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Wprowadzenie
Decyzja o opuszczeniu domu rodzinnego przez dorastaj¹ce dzieci jest wynikiem wp³ywu wielu powi¹zanych z sob¹ czynników. Jest ona jednym z najbardziej istotnych wskaników obrazuj¹cych podjêcie przez m³odych ludzi ról spo³ecznych, przypisanych do kategorii uczestnictwa w ¿yciu doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa. Postawy w tym wzglêdzie bêd¹ po³¹czeniem zarówno sposobu
artykulacji emocji, oceny zasadnoci wyboru czasu wyprowadzki z domu rodzinnego, wiedzy o sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, jak i gotowoci do realizacji formy opuszczenia rodzinnego gniazda. Takie rozumienie postawy jest zawarte w koncepcji Stefana Nowaka, dla którego najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ postawy
jest komponent emocjonalno-oceniaj¹cy (Nowak 1973; Marody 1976). Obecnie sam fakt wyprowadzenia siê z domu nie mo¿e byæ w pe³ni traktowany jako
moment wejcia w doros³oæ. Jest to raczej umowne oznaczenie pocz¹tku uniezale¿niania siê od kontroli ze strony rodziny pochodzenia oraz pe³nego samostanowienia o kszta³cie indywidualnych wyborów ¿yciowych. W przesz³oci
opuszczenie domu rodzinnego wi¹za³o siê, w przewa¿aj¹cej mierze, z za³o¿eniem w³asnego gospodarstwa domowego. Dzisiaj to ostateczne odciêcie pêpo189

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(24) 2017

12.p65

189

18-02-14, 16:18

Maciej Kokociñski

winy jest opóniane poprzez przed³u¿anie realizacji funkcji opiekuñczo-zabezpieczaj¹cej ze strony rodziny nawet w momencie, gdy do wyprowadzenia siê
z domu faktycznie dochodzi (np. w okresie studiów czy zaraz po ich ukoñczeniu). Jednak proces kszta³towania siê decyzji o czasie oraz sposobie opuszczenia
domu rodzinnego rozpoczyna siê znacznie wczeniej i jest skutkiem oddzia³ywania opisanych poni¿ej zjawisk i procesów spo³ecznych.

Sytuacja ekonomiczna a decyzja o opuszczeniu domu rodzinnego
Jednym z najbardziej fundamentalnych czynników warunkuj¹cych usamodzielnienie kolejnych generacji m³odych ludzi jest sytuacja ekonomiczna wystêpuj¹ca
na danym obszarze w konkretnym okresie historycznym. Stan gospodarki rozpatrywany w kontekcie ca³ego kraju wp³ywa na relacje wystêpuj¹ce w rodzinie,
w tym tak¿e na postawy dorastaj¹cych dzieci wobec wyprowadzenia siê z domu
rodzinnego. Dotyczy to zw³aszcza poziomu bezrobocia oraz si³y nabywczej pieni¹dza. Patrz¹c z perspektywy okresu transformacji, mo¿na zauwa¿yæ w tym wzglêdzie istotne ró¿nice1. Wydaje siê, ¿e wraz z pogarszaniem kondycji ekonomicznej
spo³eczeñstwa bêdzie wzrasta³a rola rodziny jako instytucji gwarantuj¹cej poczucie bezpieczeñstwa ekonomicznego dla swych cz³onków, szczególnie w kontekcie
wzrastaj¹cej potrzeby inwestowania w dzieci i wyd³u¿enia siê okresu zale¿noci
ekonomicznej dzieci od rodziców (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 188). Rodzina
jako wspólnota bêdzie traktowana przez m³odych ludzi w sensie ochronnym g³ównie
ze wzglêdu na realizacjê potrzeb podstawowych (¯urek 2001: 134). Nie bez znaczenia s¹ te¿ silne wiêzi rodzinne oraz sposób wype³niania funkcji opiekuñczo-zabezpieczaj¹cej (Kotlarska-Michalska 1990, 1992).
Opisywana zale¿noæ wpisuje siê w nurt bliski tezie Karola Marksa, w której
to byt spo³eczny okrela spo³eczn¹ wiadomoæ. Jest to najbardziej lapidarne
zdefiniowanie podstaw koncepcji materializmu historycznego (Kozyr-Kowalski,
£adosz 1972: 364). W jej wietle, wraz z ograniczaniem dostêpu do pracy
i zwi¹zanego z ni¹ wynagrodzenia wzrastaæ bêdzie ochronna rola rodziny. Relacja
taka jest zauwa¿alna w analizie porównawczej wieku wyprowadzania siê z domu
m³odzie¿y w krajach Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, ¿e rednia wieku dla Polski wynios³a w 2016 r. 28 lat. Jest to powy¿ej redniej dla
krajów Unii Europejskiej o prawie dwa lata, przy czym we wszystkich tych
krajach mê¿czyni wyprowadzaj¹ siê póniej ni¿ kobiety. W przypadku Polski ró¿nica wynios³a nieco ponad dwa lata. Z przywo³anych danych wynika
1
Wed³ug danych GUS stopa bezrobocia od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych sukcesywnie wzrasta³a
do poziomu ponad 20,3% w roku 2003. Nastêpnie nast¹pi³ spadek bezrobocia a¿ do poziomu 8,3%
w roku 2017. Zob. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (dostêp: 1.11.2017 r.).
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jeszcze, ¿e w krajach o wy¿szym poziomie zamo¿noci wyprowadzanie siê m³odzie¿y z domu przebiega wczeniej ni¿ w krajach o gorszej pozycji ekonomicznej
(zob. tab. 1). Dodatkowo rozk³ad przebiega wzd³u¿ osi podzia³u pomiêdzy krajami po³udnia a pó³nocy. Wyj¹tkiem jest niew¹tpliwie Malta, któr¹ charakteryzuje wysoki poziom PKB. Jednak gwa³towny rozwój ekonomiczny tego kraju
nast¹pi³ w relatywnie krótkim czasie, co nie wp³ynê³o na zmiany w postawach
m³odzie¿y wobec wejcia w role doros³ych cz³onków spo³eczeñstwa.
Tabela 1. redni wiek (w latach) m³odzie¿y wyprowadzaj¹cej siê z domu rodzinnego w roku 20162
Kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

redni wiek wyprowadzania
siê z domu rodzinnego
Malta
Chorwacja
Macedonia
S³owacja
W³ochy
Hiszpania
Bu³garia
Grecja
Portugalia
S³owenia
Rumunia
Polska
£otwa
Wêgry
Turcja
Cypr
Irlandia
Czechy
Unia Europejska (28 krajów)
Litwa
Austria
Belgia
Luksemburg
Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Holandia
Estonia
Finlandia
Dania
Szwecja

31,8
31,5
31,2
31,0
30,1
29,4
29,4
29,1
29,1
28,2
28,1
28,0
27,7
27,6
27,4
27,1
26,4
26,3
26,1
25,6
25,4
25,2
24,4
24,3
23,8
23,7
23,7
23,6
21,9
21,0
20,7

ród³o: Eurostat.
2
Dane pochodz¹ z publikacji Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostêp:
1.11.2017]).
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Dodatkowego wyjanienia zaprezentowanych w tabeli 1 wyników dostarcza klasyczna praca Etyka protestancka a duch kapitalizmu Maksa Webera (2011). Zapisana w niej teza o zwi¹zkach pomiêdzy dobrobytem kraju
a wyznawan¹ w nim religi¹ znajduje potwierdzenie w przypadku tych krajów, w których wyst¹pi³a najni¿sza rednia wyprowadzania siê m³odych ludzi, czyli pañstw skandynawskich. W tym kontekcie warto odwo³aæ siê do
wspomnianej uprzednio myli K. Marksa. Teza, w myl której byt spo³eczny
determinuje indywidualn¹ wiadomoæ, zyskuje wówczas nieco inny, g³êbszy
sens (Kozyr-Kowalski, £adosz 1972: 366). Do g³osu dochodzi mianowicie
szerzej ujêta koncepcja wiadomoci spo³ecznej, która jest tworem ukszta³towanym i zinternalizowanym w trakcie dorastania w konkretnym systemie
spo³ecznym. Z tego punktu widzenia sytuacja prezentuje siê odmiennie ni¿
w wiecie przyrody, w którym zapewnienie dogodnych warunków egzystencji pozwala na szybsze usamodzielnienie siê potomstwa, a co za tym idzie
prowadzi do zwiêkszenia reprodukcji. Pojawia siê zatem pytanie, czy wraz ze
wzrostem zamo¿noci spo³eczeñstwa nie bêdzie dochodzi³o do szybszego
usamodzielnienia siê dorastaj¹cych dzieci. W sferze socjologii zdroworozs¹dkowej wydawa³oby siê, ¿e taki w³anie scenariusz bêdzie najbardziej prawdopodobny, zwa¿ywszy na fakt, i¿ jest to sposób mylenia obecny w dyskursie medialnym dotycz¹cym usamodzielniania siê m³odzie¿y i spe³niania przez
ni¹ ról zawodowych czy rodzicielskich. Jednak¿e z poczynionych dot¹d ustaleñ
wynika, ¿e moment usamodzielnienia siê nie jest jednoznacznie skorelowany
z sytuacj¹ materialn¹ danego kraju, co zatem mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie w procesie wchodzenia w doros³oæ europejskiej, w tym równie¿ polskiej, m³odzie¿y3.

Moratorium na doros³oæ
Wyjanieniem powodów odwlekania w czasie decyzji o opuszczeniu domu
rodzinnego jest zjawisko opisywane przez Erika H. Eriksona jako psychospo³eczne moratorium na doros³oæ, rozumiane jako okres zw³oki, opónienia odroczenia i zahamowania, etap zawieszenia pomiêdzy dzieciñstwem
a wiekiem doros³ym, przystanek na drodze do poszukiwania odpowiedzi,
3
Warto w tym miejscu wspomnieæ tak¿e o wynikach badañ opisuj¹cych pokolenie NEET (NEET 
Not in Employment, Education, and Training). Mowa tutaj o danych Eurostatu dotycz¹cych odsetka
m³odzie¿y w wieku od 20 do 34 lat, która pozostaje w domu rodzinnym, nie podejmuj¹c ani edukacji, ani
pracy zarobkowej. W 2016 r. wskanik ten wyniós³ dla polskiej m³odzie¿y 18%, czyli nieco poni¿ej redniej europejskiej (najwy¿szy wskanik wród krajów europejskich odnotowano w Macedonii  blisko 38%,
a najni¿szy w Islandii  oko³o 6%). Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Share_of_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training,_by_sex_and_age,_2016.PNG
(dostêp 1.11.2017).
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kim jestem i jakie jest moje miejsce w wiecie (za: Opoczyñska 1999: 123).
W biografii m³odego cz³owieka jest to czas przeznaczony na poszukiwanie
w³asnej to¿samoci. Kryzys pojawiaj¹cy siê w tym okresie jest spowodowany
zderzeniem postrzegania siebie w niektórych sytuacjach jako dziecka, a w innych jako doros³ego. Wymogi stawiane przez wiat doros³ych zawieraj¹ wiêcej oczekiwañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem cz³owieka jako indywiduum.
Zderzenie to mo¿e prowadziæ do buntu, zagubienia i za³amania siê psychiki
m³odego cz³owieka (Czerka 2007: 53). Erikson wyró¿ni³ dwie najwa¿niejsze
odmiany moratorium, które s¹ uzale¿nione od wyboru zró¿nicowanych form
postrzegania wiata. Pierwsz¹ z nich jest moratorium technologiczne. W tym
wariancie przed³u¿ania doros³oci chodzi o uzyskanie kompetencji, które
póniej pomog¹ uzyskaæ przewagê na rynku pracy. Do tej grupy nale¿¹ biznesmeni, przedsiêbiorcy czy menad¿erowie, czyli osoby, dla których praca
i sukces zawodowy s¹ podstawowymi wartociami. Drugim typem jest przed³u¿anie okresu wejcia w doros³oæ powodowane chêci¹ poszerzenia indywidualnych horyzontów, poprzez skupienie siê na pozyskiwaniu dowiadczeñ
niezbêdnych dla poznania samego siebie, co przejawia siê w funkcjonowaniu
dwóch kategorii owego moratorium  intelektualistów oraz uczniów (wyznawców) (ibidem, s. 5859). Do tej grupy nale¿¹ artyci, twórcy czy aktywici spo³eczni. Szczególnie ciekawa wydaje siê ostatnia forma zagospodarowania czasu poprzedzaj¹cego doros³oæ, czyli pozostawanie w roli ucznia.
Wejcie w ni¹ powoduje, ¿e za indywidualne decyzje m³odego cz³owieka
odpowiedzialni s¹ jego mentorzy. To sprawia, ¿e pope³nienie ewentualnych
b³êdów nie poci¹ga za sob¹ pe³nego spektrum konsekwencji, analogicznie
jak w przypadku odpowiedzialnoci rodziców za czyny dokonane przez ich
niepe³noletnie dzieci. Eliza Czerka wskazuje jeszcze na dwa rodzaje moratoriów, które dla Eriksona maj¹ sankcjonowan¹ spo³ecznie formê przybieraj¹c¹ postaæ instytucji. Jest to moratorium domylne oraz moratorium oparte
na to¿samoci negatywnej (ibidem, s. 6263). W przypadku moratorium
domylnego, jednostki nie wybieraj¹ ani rozwoju w kontekcie zdobywania
technicznych kompetencji, ani samorozwoju w rozumieniu nastawienia na
wartoci egzystencjalne czy estetyczne. Wydaje siê, ¿e ta grupa m³odzie¿y
korzysta ze specyficznego dla spo³eczeñstwa ponowoczesnego za³o¿enia tkwi¹cego w przekonaniu, ¿e wczeniej czy póniej i tak podejm¹ oni role zawodowe czy rodzinne. Najprawdopodobniej w³anie z tej grupy rekrutuj¹ siê
przedstawiciele miêdzy innymi pokolenia NEET. S¹ to m³odzi ludzie, którzy
traktuj¹ przebywanie w domu rodzinnym jako integraln¹ czêæ ich sposobu
domylnego wchodzenia w doros³oæ. Z kolei moratorium oparte na to¿samoci negatywnej dotyczy sytuacji, w których m³odzi ludzie wybieraj¹
wzorce zachowañ pejoratywnie oceniane przez system wychowawczy. Doty193
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czy to np. m³odocianych przestêpców, osób uzale¿nionych od alkoholu czy
narkotyków. Wtedy czas przeznaczony na resocjalizacjê staje siê uzasadnieniem przyzwalania na wyd³u¿enie okresu m³odoci.
Proces wchodzenia w doros³oæ to tak¿e zmiana sposobu odgrywania ról
ze wzglêdu na wymogi stawiane przez system spo³eczny, co znajduje wyraz
w koncepcji zaproponowanej przez Izraela Shmula Eisenstadta. Jego zdaniem
wiek w nowoczesnych spo³eczeñstwach przesta³ mieæ tak istotne znaczenie
w procesie przyswajania ról. Wa¿ne jest natomiast, ¿e rozwój grup rówieniczych i ruchów spo³ecznych, i  co warto podkreliæ  ich specjalizacja, doprowadzi³ do sytuacji, w której du¿a czêæ m³odych ludzi zostaje niejako
zawieszona (retired) w uczestnictwie w ¿yciu spo³ecznym m³odzie¿y (Eisenstadt 1988: 99). To zawieszenie bêdzie w przysz³oci skutkowa³o niedoborem kompetencyjnym w zakresie wchodzenia w role doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa. Autor podkrela równie¿, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ bêdzie coraz
silniej kontestowa³a system spo³eczny w wymiarze regu³ jego organizacji, idei
merytokracji oraz biurokratycznych wymogów (ibidem, s. 108). Z tego punktu
widzenia niechêæ do wejcia w wiat ludzi doros³ych, a tym samym przed³u¿enie okresu m³odoci wydaj¹ siê równie¿ zrozumia³e.
Kwestia odraczania w czasie doros³oci jest tak¿e powi¹zana ze zmianami orientacji wiatopogl¹dowych m³odzie¿y, rozpatrywanych w perspektywie pokoleniowej. Na ten aspekt wchodzenia w doros³oæ zwraca uwagê
Witold Wrzesieñ. Cech¹ charakterystyczn¹ pokolenia Europejskich poszukiwaczy jest dla W. Wrzenia to, ¿e wspó³czeni m³odzi ju¿ wiedz¹, ¿e dorastaæ
mo¿na »powoli«, a i doros³oæ wcale nie musi oznaczaæ rezygnacji z przywilejów m³odoci (Wrzesieñ 2009: 192). Warto dodaæ, ¿e owo przekonanie
m³odzie¿y jest wynikiem wp³ywu wzorów konsumpcyjnego kapitalizmu, które
w konsekwencji doprowadzi³y  poprzez nastolatyzacjê doros³ych  równie¿
do zdziecinnienia m³odzie¿y (ibidem, s. 192). To spowolnienie w kreatywnoci zawodowej i rodzinnej m³odzie¿y by³o ju¿ obserwowane w poprzednich pokoleniach m³odzie¿y. Wed³ug cytowanego autora zjawisko mo¿na
okreliæ mianem refleksyjnego zwalniania, bêd¹cego charakterystycznym
rysem zarówno dla Pokolenia X, jak i tych wchodz¹cych w doros³oæ na
pocz¹tku XXI w. (ibidem, s. 63).
Do grona autorów podkrelaj¹cych, ¿e ostatni etap wchodzenia w doros³oæ jest specyficzny w spo³eczeñstwach nowoczesnych, nale¿y Jeffrey J.
Arnett. Jego zdaniem to w³anie wiek pomiêdzy osiemnastym a dwudziestym pi¹tym rokiem ¿ycia warto traktowaæ jako niezale¿ny etap rozwoju
kompetencji spo³ecznych jednostek. Jest to czas pomiêdzy m³odzieñczoci¹
a wczesn¹ doros³oci¹. W koncepcji Arnetta okres ten jest swoistym moratorium na realizacje przez m³odzie¿ niektórych oczekiwañ ze strony systemu
194
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spo³ecznego. Polega ono na przyzwoleniu na wybór alternatywnych cie¿ek
¿yciowych w wymiarze mi³oci, pracy czy sposobów widzenia wiata. Jest to
faza dorastania m³odzie¿y, któr¹ nale¿y zdefiniowaæ jako wy³aniaj¹c¹ siê
doros³oæ (Arnett 2000: 469). Czas jej wystêpowania i liberalizm w odniesieniu do spektrum mo¿liwych zachowañ s¹ uzale¿nione kulturowo. G³ówn¹
przyczyn¹ zró¿nicowañ czasu i sposobu wejcia w role doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa jest poziom rozwoju ekonomicznego. W krajach o wy¿szym
statusie materialnym nie wystêpuje koniecznoæ realizacji ról zawodowych i rodzinnych praktycznie zaraz po ukoñczeniu okresu bycia nastolatkiem. Elementy
tego sposobu postrzegania spo³ecznego dorastania zosta³y zaobserwowane
równie¿ w spo³ecznociach pierwotnych. Wed³ug Antoniny K³oskowskiej
gorsze warunki materialne niektórych plemion wp³ywa³y na sposób wychowywania ch³opców tak, aby uczyli siê prac praktycznych w celu powielania zadañ
realizowanych przez ich rodziców. W przypadku plemion bêd¹cych w lepszej
sytuacji, dzieci mia³y wiêksz¹ swobodê i czas na zabawy z rówienikami (Miller 1981: 40). Przy oczywistym uwzglêdnieniu ró¿nic wystêpuj¹cych w dorastaniu dzieci w spo³eczeñstwach pierwotnych i nowoczesnych czy ponowoczesnych, nale¿y podkreliæ, ¿e zagwarantowanie minimum egzystencji
prowadzi³o nawet w tych plemiennych spo³ecznociach do wytwarzania namiastki tego, co dzi okrelamy mianem moratorium na doros³oæ. Teza
amerykañskiego psychologa i polskiej badaczki kultury o relacji miêdzy sytuacj¹ materialn¹ a dorastaniem nastêpnych pokoleñ jest w zasadzie zbie¿na.
Obecny status moratorium na doros³oæ to tak¿e efekt supremacji klasy
redniej w ramach nowoczesnych spo³eczeñstw. Jak zauwa¿a Klaus Hurrelmann, moratorium ukszta³towa³o siê w wyniku traktowania dorastania jako
emergentnej fazy ¿ycia jednostek (Hurrelmann 1989: 45). Za przyczynê
wyd³u¿enia okresu adolescencji uznaje koncepcjê modernizacji, w której starano siê w³¹czyæ m³odzie¿ wywodz¹c¹ siê z klasy robotniczej oraz zamieszka³¹ na terenach wiejskich w proces uprzemys³owienia. W tym celu stworzono idealistyczny obraz psychospo³ecznego moratorium, czyli okresu ochrony,
wprowadzenia do trudnych warunków ¿ycia doros³ych cz³onków spo³eczeñstwa. Pojawienie siê zjawiska moratorium na doros³oæ nie tylko wp³ynê³o
na rodowisko rodzinne, ale i podlega³o jego wp³ywom.

Moratorium a rodzina
Moment uniezale¿nienia siê od rodziców jest w oczywisty sposób wyznaczany poprzez przemiany rodziny, a zw³aszcza zmiany sposobu realizacji
ich funkcji. Aldona ¯urek podkrela³a w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku, ¿e rodzina jest t¹ grup¹ spo³eczn¹, która gwarantuje swoim
195
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cz³onkom zabezpieczenie materialne zarówno w sensie ci¹g³ym, jak i w specyficznych okolicznociach. Jej zdaniem wyst¹pi³y dwie tendencje. Jedn¹ z nich
jest nastawienie na realizacjê ról zawodowych poza rodzin¹, czego przyk³adem jest wzrost aktywnoci kobiet. Drug¹  oczekiwanie na pomoc materialn¹
w sytuacji niskiego standardu ¿ycia, bezrobocia czy te¿ wyd³u¿ania okresu zale¿noci m³odego pokolenia od swoich rodziców (¯urek 1996: 135). Wówczas pojawienie siê okolicznoci zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu bytowemu czy
dezintegracji rodziny uruchamia³o zachowania pomocowe, które nale¿y traktowaæ jako solidarnoæ rodzinn¹. Dzisiaj koncepcja solidarnoci rodzinnej mo¿e
byæ brana pod uwagê w wyjanieniu fenomenu wyd³u¿enia siê okresu zale¿noci dzieci od w³asnych rodziców. Solidarnoæ rodzinna, wed³ug Anny Kwak,
jest z³o¿on¹ spo³eczn¹ rzeczywistoci¹ zbudowan¹ z wielu elementów, w której jednostki pozostaj¹ w ró¿nych zale¿nociach i zajmuj¹ wyznaczone pozycje
wobec siebie (Kwak 2017: 146). Autorka podkrela normatywny wymiar
tych¿e wiadczeñ, powi¹zany z pozycj¹ zajmowan¹ w strukturze rodziny. Przytaczana jest przez ni¹ koncepcja wymiarów solidarnoci rodzinnej opracowana przez Verna L. Bengtsona i Roberta E.L. Robertsa (ibidem, s. 148). Autorzy
ci wyró¿nili szeæ wymiarów solidarnoci, z których jeden opisuje solidarnoæ
rodzinn¹ w kategoriach funkcjonalnych. Wydaje siê, ¿e w przypadku przed³u¿aj¹cej siê koniecznoci opieki nad dorastaj¹cymi dzieæmi solidarnoæ, w której
abstrahuje siê od regu³y wzajemnoci, jest czêstym wyt³umaczeniem faktu pozostawania dorastaj¹cej m³odzie¿y pod kuratel¹ rodziców. Podkrelanie znaczenia
rodziny (i tym samym solidarnoci rodzinnej) jako wartoci samej w sobie niweluje poczucie dysonansu miêdzy trosk¹ rodziców o usamodzielnienie siê dziecka a obawami zwi¹zanymi z jego przygotowaniem do samodzielnej egzystencji.
Tego rodzaju postawa jest dodatkowo wzmacniania czynnikami zewnêtrznymi,
takimi jak liczba dzieci w rodzinie, status maj¹tkowy czy wiek rodziców, skutkuj¹cymi wyprowadzeniem siê dziecka z domu rodzinnego.
Na znaczenie zjawiska gniazdowania w wype³nianiu miêdzypokoleniowej solidarnoci rodzinnej zwraca uwagê Anna Kotlarska-Michalska. Za
podstawowy problem uznaje ona asymetriê wiadczeñ wystêpuj¹c¹ w relacji
pomiêdzy pokoleniem rednim (gniazdowników) a ich rodzicami, zw³aszcza
w sferze opieki nad starszym pokoleniem oraz nadmierne wartociowanie
pokoleñ m³odszych (Kotlarska-Michalska 2017: 180). Przyczyny wystêpuj¹cych konfliktów s¹ w gruncie rzeczy zwi¹zane z przed³u¿eniem okresu moratorium na doros³oæ, poniewa¿ stan ten wytworzy³ wród gniazdowników
zrêby moratoryjnej to¿samoci (Liberska 2004: 146). M³odzie¿ jest wówczas
nastawiona na przyjemne spêdzanie czasu wolnego, a z obawy przed mo¿liwoci¹ niepowodzenia nie realizuje wa¿nych celów ¿yciowych. Dodatkowo
w niskim stopniu jest zorientowana na rolê wartoci ogólnoludzkich. Wyda196
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je siê, ¿e w sensie psychologicznym, najwiêkszym ród³em miêdzypokoleniowych napiêæ w rodzinach z problemem gniazdowania by³yby wybory
¿yciowe i wiatopogl¹d tych¿e osób, predestynuj¹cy ich do kategorii jednostek niedojrza³ych. Podstawowym za kryterium owej niedojrza³oci by³by
brak empatii, rozumianej jako zdolnoæ do traktowania i oceny w³asnych
zachowañ przez pryzmat innych, w tym przypadku najbli¿szych im osób.
Przebywanie w domu rodzinnym w okresie pónej adolescencji lub wczesnej doros³oci mo¿e mieæ przynajmniej dwa warianty. Pierwszym z nich jest
mieszkanie z rodzicami od urodzenia, a drugim  powrót do domu rodzinnego po zdobyciu wy¿szego wykszta³cenia. Pierwsz¹ grupê Witold Wrzesieñ
proponuje nazwaæ Tanguy, a przedstawicieli grupy drugiej  Boomerangi. Dodatkowym kryterium ró¿nicuj¹cym obie grupy jest gotowoæ do wyprowadzki; w grupie Boomerangów jest ona wiêksza (Wrzesieñ 2009:
157). W obu przypadkach przebywanie w domu rodzinnym wi¹¿e siê ze
zmianami na rynku pracy, a tak¿e z funkcjonowaniem relacji rodzice  dzieci
w kierunku wzajemnej kooperacji (ibidem, s. 161).
Korzystanie z uroków ¿ycia i niechêæ m³odzie¿y do wejcia w role osób
doros³ych by³a równie¿ zauwa¿alna w badaniach systemu wartoci m³odzie¿y. Negatywne postawy m³odzie¿y wobec posiadania dzieci zaczê³y pojawiaæ
siê w ju¿ w badaniach prowadzonych w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
Hanna wida-Ziemba w analizie wartoci egzystencjalnych m³odzie¿y lat
dziewiêædziesi¹tych wskazywa³a w tym aspekcie na zmianê modelu rodziny
(wida-Ziemba 1999: 186197). Z zebranych danych wynika³o, ¿e dla co
pi¹tego respondenta (licealici i studenci) dzieci stanowi¹ raczej przeszkodê
ni¿ wartoæ sam¹ w sobie. Zmiana takiej postawy by³a jednym z pierwszych
symptomów pojawienia siê pokolenia, dla którego wyprowadzenie siê od
rodziców i samodzielnoæ, tak¿e w kontekcie planów prokreacyjnych, nie
bêdzie ¿yciowym credo. Zatem zmiana postaw prokreacyjnych w po³¹czeniu
z czynnikami natury ekonomicznej zaowocowa³a powolnym kszta³towaniem
siê w polskich rodzinach zjawiska moratorium na doros³oæ.

Upowszechnienie wy¿szego wykszta³cenia
Boom edukacyjny, maj¹cy swój pocz¹tek w latach dziewiêædziesi¹tych
XX w. i bêd¹cy jednym z symptomów transformacji, znacz¹co wyd³u¿y³ cie¿ki
edukacyjne polskiej m³odzie¿y, a tym samym legitymizowa³ sens istnienia
moratorium na doros³oæ. Rozwój szkolnictwa spowodowany by³ z jednej
strony zapotrzebowaniem na nowe specjalistyczne kadry i przedstawicieli
zawodów dotychczas nieobecnych na rodzimym rynku pracy, z drugiej 
wzrastaj¹cymi aspiracjami krêgów spo³ecznych wczeniej nieuczestnicz¹cych
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w d³ugotrwa³ym procesie kszta³cenia. Nowy ustrój i wprowadzenie zasad
gospodarki rynkowej, a tak¿e niew¹tpliwy postêp cywilizacyjny, jaki przynios³a transformacja, oznacza³y koniecznoæ rozbudowy systemu edukacyjnego. Najbardziej spektakularny rozkwit odnotowano w sektorze szkolnictwa wy¿szego, w którym obok poszerzaj¹cych sw¹ dzia³alnoæ i otwieraj¹cych
podwoje dla coraz wiêkszych rzesz studentów uczelni publicznych, powsta³o
kilkaset jednostek prywatnych, co zapewni³o dostêp do edukacji na poziomie wy¿szym niemal¿e wszystkim chêtnym (Bajerski 2009).
Nowe okolicznoci wymusi³y zmianê perspektywy postrzegania edukacji
zarówno w wymiarze makro-, jak i mikrospo³ecznym. Dominuj¹c¹ form¹ kszta³cenia na poziomie rednim sta³o siê kszta³cenie ogólne, niejako z definicji przygotowuj¹ce do dalszej edukacji akademickiej. Najdobitniejszym przyk³adem
zmiany optyki wydaje siê reforma edukacyjna z 1999 r., reorganizuj¹ca system
szkolnictwa ponadpodstawowego (wprowadzenie gimnazjów i nowych typów
szkó³ ponadgimnazjalnych), której celem by³o jeszcze wiêksze upowszechnienie egzaminu maturalnego oraz zmniejszenie znaczenia kszta³cenia zawodowego. W efekcie dzia³añ instytucjonalnych naturaln¹ cie¿k¹ edukacyjn¹ sta³o
siê dla wiêkszoci rodziców dbanie o to, by ich dzieciom umo¿liwiæ kszta³cenie na szczeblu wy¿szym. Studia wy¿sze przesta³y byæ elitarne ze wzglêdu na,
po pierwsze, dostêpnoæ  zwiêkszy³a siê liczba uczelni, kierunków oraz miejsc
na nich, coraz wiêkszy udzia³ w systemie zyskiwa³y odp³atne formy studiów.
Po drugie, studia zaczê³y mieæ charakter masowy, a studenci rekrutowali siê ze
wszystkich warstw spo³ecznych. Dla rodziców dzisiejszych m³odych ludzi studia ich dzieci s¹ oczywist¹ drog¹, któr¹ te powinny pod¹¿aæ w toku usamodzielniania. Z punktu widzenia problematyki moratorium na doros³oæ wprowadzenie studiów doktoranckich jako kolejnego poziomu edukacji
doprowadzi³o do zwiêkszenia skali oddzia³ywania opisywanego zjawiska.

Moratorium na doros³oæ a zmiany
postaw wielkopolskiej m³odzie¿y
Zaprezentowane powy¿ej ustalenia warto poddaæ empirycznej weryfikacji. Baz¹ empiryczn¹ wykorzystan¹ do ich sprawdzenia s¹ badania sonda¿owe wielkopolskiej m³odzie¿y4 . Prezentowane w tabeli 2 wyniki dotycz¹ ka4
Sonda¿owe badania sytuacji spo³ecznej wielkopolskiej m³odzie¿y zosta³y zainicjowane w 1989 roku
w zespole pod kierunkiem Jana W³odarka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. S¹ one realizowane
tak¿e obecnie w procedurze badañ powtórzeniowych, powielanych w odstêpie piêciu lat. Za ka¿dym
razem w pomiarze bior¹ udzia³ uczniowie klas VI (1213 lat), VIII lub II gimnazjum (1415 lat) oraz II
i III klas szkó³ rednich (1618 lat). Badania by³y realizowane w trzech typach rodowisk: du¿e miasto,
rednie miasto oraz wie. W obliczeniach uwzglêdniono najstarsz¹ grupê wiekow¹ 1718 lat.
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tegorii osób maj¹cych podczas ich przeprowadzania 1718 lat. M³odzie¿
bêd¹ca w³anie w tym wieku decyduje o wyborze cie¿ki ¿yciowej, obieranej
zaraz po ukoñczeniu szko³y redniej czy zawodowej. Zadane w kwestionariuszu pytanie obrazuje kilka elementów tkwi¹cych w wiadomoci m³odzie¿y. Pierwszym z nich jest spo³eczne nastawienie na realizacjê przez m³odzie¿ ról zawodowych zaraz po ukoñczeniu kszta³cenia w szko³ach na
szczeblu rednim. Drugim i trzecim jest wybór cie¿ki edukacji uwzglêdniaj¹cy szkolnictwo policealne oraz kursy o charakterze zawodowym.
Wymienione w pytaniu ankietowym przyuczenie do zawodu nale¿y równie¿ interpretowaæ jako zdobywanie dowiadczenia przez pracê. Jest to egzemplifikacja stereotypu traktuj¹cego posiadanie praktyki zawodowej jako
przewagi na rynku pracy. Praktyka zawodowa by³a jeszcze kilkanacie lat
temu przeciwstawiana wykszta³ceniu akademickiemu i wartociowana wy¿ej
w kontekcie posiadanych kompetencji. Czwarty wymieniony w tabeli 2
wybór dotyczy takiego planu zawodowego, w którym moment rozpoczêcia
studiów zostaje od³o¿ony do czasu uzyskania zatrudnienia i dowiadczenia
pracy w zawodzie. Pi¹ta kategoria odpowiedzi to wybór osób, które postrzegaj¹ zdobycie wy¿szego wykszta³cenia jako szansê na znalezienie w niedalekiej przysz³oci satysfakcjonuj¹cej pracy. Nastêpne wskazanie dotyczy kwestii nieujêtych w kafeterii odpowiedzi pytania ankietowego. Ostatnia
z prezentowanych w tej¿e tabeli mo¿liwoæ wyboru okrela sytuacjê braku
zoperacjonalizowanych planów zwi¹zanych z obraniem przez m³odzie¿ cie¿ki
edukacyjnej czy zawodowej. Warto przeledziæ zmiany w wyborach m³odzie¿y w okresie objêtym ogl¹dem badawczym.
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Tabela 2. Plany edukacyjne i zawodowe m³odzie¿y w kontekcie ich usamodzielnienia
Rok badania
1989
1996
1999
2005
2010
2015
(N-372) (N-329) (N-261) (N-276) (N-742) (N-499)
Co
chcesz
robiæ
po
ukoñczeniu
szko³y?

Zaraz po szkole pracowaæ, nie kszta³c¹c
siê dalej
10,2%
Kszta³ciæ siê dalej
28,0%
Najpierw przyuczyæ
siê do zawodu, a potem
zobaczymy
11,3%
Najpierw przyuczyæ
siê do zawodu, a potem
studiowaæ
2,4%
Natychmiast podj¹æ
studia
22,8%
Robiæ co innego
3,5%
Nie wiem
21,8%
Ogó³em
100,0%

7,6%
17,0%

7,3%
23,0%

6,5%
18,1%

5,3%
12,8%

5,4%
8,8%

7,9%

5,7%

4,4%

4,0%

6,7%

3,0%

3,8%

4,0%

5,9%

7,6%

44,7%
47,5% 51,8%
57,4% 55,3%
2,8%
3,1%
4,7%
5,0%
4,2%
17,0%
9,6% 10,5%
9,6%
12,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ród³o: badania w³asne.

Ogólne wnioski wynikaj¹ce z zebranych danych sprowadzaj¹ siê do stwierdzenia podkrelaj¹cego wzrastaj¹c¹ rolê wy¿szego wykszta³cenia. Przek³ada
siê to na zmniejszenie stopnia zró¿nicowania wyboru innych sposobów rozpoczêcia ¿ycia na w³asny rachunek i jest wyranie widoczne w kontekcie
mniejszego zró¿nicowania wyborów, jakich uczniowie dokonywali w ostatnim badaniu.
Pierwsza kategoria odpowiedzi by³a najczêciej wybierana przez m³odzie¿
w pomiarze z 1989 r. Wówczas dotyczy³a co dziesi¹tej osoby. W nastêpnych
pomiarach odnotowano sukcesywny spadek wyboru tego rodzaju. Osobami
rezygnuj¹cymi z dalszego kszta³cenia byli najczêciej uczniowie szkó³ zawodowych i technicznych. Na wybór m³odzie¿y w latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku mia³ niew¹tpliwie wp³yw pewnego rodzaju model wiadomociowy, w którym wybór szkolnictwa zawodowego wi¹za³ siê z szybszym
wejciem na rynek pracy i zwi¹zanym z tym usamodzielnieniem. Z perspektywy aktualnej sytuacji na rynku pracy (zwi¹zanej z bezrobociem) interesuj¹ce wydawaæ by siê mog³o, ¿e na pocz¹tku okresu transformacji m³odzie¿
powinna wybieraæ cie¿ki kariery wyd³u¿aj¹ce czas kszta³cenia po to, by uzyskaæ dziêki podniesieniu kwalifikacji przewagê na rynku pracy. Jednak ten
sposób mylenia by³ dla czêci m³odzie¿y trudny do wcielenia w ¿ycie. Powodem takiego stanu rzeczy by³y potencjalne trudnoci w uzyskaniu egzami200
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nu dojrza³oci, rozpoczêcia studiów, ale te¿ sytuacja ekonomiczna rodzin czy
liczba osób w rodzinie. Wymienione czynniki wp³ywa³y na chêæ usamodzielnienia siê i w konsekwencji opuszczenia domu rodzinnego. W badanym okresie spada tendencja do usamodzielnienia siê m³odzie¿y w momencie zakoñczenia procesu edukacji. Nale¿y podkreliæ, ¿e w nastêpnych latach odsetek
uczniów wybieraj¹cych tego rodzaju odpowied bêdzie powoli mala³. Analogiczne zjawisko odnotowano w przypadku osób, które wol¹ podj¹æ pracê,
zdobyæ w niej dowiadczenie, a co do kszta³cenia nie maj¹ jasno sprecyzowanych planów. Jednak w tej grupie nastêpuje powolny wzrost liczebnoci
(6,6%). wiadczy o tym przyk³ad z ostatniego pomiaru w 2015 r., gdzie nieznacznie zwiêkszy³a siê w³anie ta grupa respondentów. Jednak w przypadku
obu grup pojawia siê kontestacja wartoci wy¿szego wykszta³cenia rozumianego jako szansa na znalezienie zatrudnienia zgodnego z ich oczekiwaniami.
Adekwatn¹ nazw¹ dla tej grupy by³oby okrelenie pracuj¹cy z wyboru.
Drug¹ kategori¹ s¹ ci z uczniów, którzy co prawda dostrzegaj¹ wartoæ
edukacji, ale pojmuj¹ j¹ w instrumentalny sposób. W roku 1989 ukoñczenie
kursów doszkalaj¹cych czy studiów policealnych by³o wyborem dla osób,
które nie mog³y z ró¿nych powodów podj¹æ studiów wy¿szych. Wówczas
ten wybór cie¿ki edukacyjnej by³ atrakcyjny dla niemal 30% uczniów. Czas
powiêcany przez nich na edukacjê zawodow¹ zostaje ograniczony do niezbêdnego minimum. Edukacja zawodowa sta³a siê swoistym wentylem bezpieczeñstwa, poniewa¿ w tej grupie dominowa³a chêæ znalezienia pracy.
Liczebnoæ osób deklaruj¹cych wybór tego sposobu realizacji planów edukacyjnych i zawodowych w badanym okresie spada. Wydaje siê, ¿e wród tych
osób istnieje silna chêæ usamodzielnienia siê zawodowego w relatywnie krótkim czasie. Grupê tê mo¿na okreliæ mianem kszta³c¹cych siê z musu.
Trzeci¹ kategori¹ s¹ osoby zamierzaj¹ce podj¹æ studia zaraz po ukoñczeniu szko³y redniej, definiowane jako kszta³c¹ce siê z wyboru. Traktuj¹ one
uzyskanie dyplomu wy¿szej uczelni jako wartoæ w rozumieniu instrumentalnym b¹d autotelicznym. W porównywanym okresie wyst¹pi³ dwukrotny
wzrost liczebnoci w tej grupie m³odzie¿y. Apogeum wyborów tego rodzaju
przypad³o na 2010 r. W ostatnim pomiarze odsetek uczniów deklaruj¹cych
chêæ natychmiastowego podjêcia studiów nieznacznie spad³. Masowy wybór
studiów wy¿szych jako sposobu od³o¿enia w czasie wejcia w role osób doros³ych wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem okresu pozostawania w relacji zale¿noci
od rodziny pochodzenia i jest czêsto po³¹czone z zamieszkiwaniem w domu
rodzinnym.
Do czwartej grupy nale¿¹ osoby, które bêd¹c w przededniu wyborów
swojej cie¿ki edukacji lub przysz³oci zawodowej, nie maj¹ jasno sprecyzowanych preferencji w tym zakresie. Ten typ to niepewni m³odzi. Warto
201
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podkreliæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie transformacji ustrojowej co pi¹ty m³ody
uczeñ nie potrafi³ wskazaæ, jakie decyzje bêdzie podejmowa³ w perspektywie
najbli¿szego roku czy dwóch. Wi¹za³o siê to z ogólnie rozumian¹ sytuacj¹
niepewnoci co do kierunków przemian ¿ycia spo³eczno-gospodarczego,
charakterystyczn¹ dla pocz¹tków polskiej transformacji. Pomimo braku jasno zdefiniowanych planów w analizowanym czasie, nie wystêpowa³o powszechnie zjawisko opóniania wejcia na rynek pracy czy podejmowania
ról rodzicielskich. W roku 2015 osób bez planów jest niemal o po³owê mniej.
Jednak wynik ten mo¿na interpretowaæ w zgo³a odmienny sposób. System
edukacyjny jest obecnie (lub by³ w 2015 r.) w du¿ym stopniu nastawiony na
dokonywanie bardzo wczesnych wyborów profilu dalszego kszta³cenia. wiadczy o tym wybór profili kszta³cenia ju¿ na etapie gimnazjum. Wybór ten by³
póniej skorelowany z wymogami ustalanymi przez uczelnie w procesie rekrutacji przysz³ych studentów. Specjalizacja jest równie¿ wpisana w szersz¹,
spo³eczn¹ perspektywê traktowania roli wy¿szego wykszta³cenia w kszta³ceniu przysz³ych pracowników. Zatem osoby niemaj¹ce tego rodzaju planów
edukacyjnych to potencjalnie m³odzie¿, która w przysz³oci zasili grono gniazdowników. Wybieraj¹ oni sposób realizacji planów ¿yciowych, który jest ilustracj¹ wniosków wynikaj¹cych ze wspomnianej wczeniej koncepcji moratorium domylnego E.H. Eriksona i charakterystyki to¿samoci moratoryjnej
autorstwa H. Liberskiej.
Z przeprowadzonych do tej pory ustaleñ wynika, ¿e moratorium na doros³oæ jest zjawiskiem spo³ecznym, które jest swoistym probierzem przemian: sytuacji materialnej, rynku pracy, pokoleñ, ¿ycia rodzinnego i systemu
edukacji. Nale¿y zatem zadaæ pytanie, jak przebiega³y zmiany postaw wielkopolskiej m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego.
Tabela 3. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia domu rodzinnego
Rok badania
1989
1996
1999
2005
2010
2015
(N-372) (N-332) (N-262) (N-282) (N-751) (N-506)
Chcia³by
(chcia³aby)
pozostaæ
w domu
tak d³ugo,
jak to tylko
mo¿liwe?

tak, w ka¿dym
przypadku
18,8% 9,9%
11,8%
raczej tak
46,8% 44,0%
48,1%
raczej nie
26,3% 40,4%
34,0%
nie, w ¿adnym
przypadku
8,1%
5,7%
6,1%
Ogó³em
100,0% 100,0% 100,0%

11,3%
30,9%
45,4%

11,6%
27,0%
46,3%

12,4% 15,0% 16,0%
100,0% 100,0% 100,0%

ród³o: badania w³asne.
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Z zebranych odpowiedzi respondentów wynika, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wiêcej m³odzie¿y obawia³o siê wejæ w role doros³ych cz³onków spo³eczeñstwa w oderwaniu od domu rodzinnego. Tezê tê potwierdzaj¹
wyniki opisywanych wczeniej badañ Witolda Wrzenia czy Hanny widy-Ziemby. Punktem prze³omowym by³ koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w. W odpowiedziach uczniów udzielonych w 2015 r. uwidoczni³a siê w pe³ni zmiana
wiadomoci m³odzie¿y w kierunku jej uniezale¿nienia. Niemal identyczny
odsetek osób myli zupe³nie inaczej ni¿ ich rówienicy w 1989 r. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, ¿e zjawisko moratorium na doros³oæ osi¹gnê³o swoje apogeum.
Wydaje siê, ¿e na odk³adanie w czasie doros³oci wp³ywa niski poziom refleksji
o w³asnych kompetencjach i szansach na samostanowienie, zw³aszcza w kontekcie za³o¿enia rodziny. Paradoksalnie m³odzie¿ na pocz¹tku okresu transformacji, mimo wielkich obaw odnonie do samodzielnoci w kszta³towaniu wzorów w³asnych biografii, potrafi³a wchodziæ w role doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa. Obecnie deklaracje o opuszczeniu domu rodzinnego zdaj¹ siê
nie mieæ charakteru refleksyjnego, a raczej s¹ oznak¹ buntu specyficznego dla
wczesnego okresu dojrzewania nastolatka. Warto sprawdziæ, w jakim stopniu
postawy wobec wyprowadzenia siê z domu s¹ uzale¿nione od planów prokreacyjnych. Na poziomie hipotezy przyjmijmy, ¿e osoby maj¹ce plany prokreacyjne nie s¹ objête silnymi wp³ywami zjawiska moratorium.
Tabela 4. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a plany
prokreacyjne (2015)
Chcia³by (chcia³aby) mieæ kiedy dzieci?

Chcia³by
(chcia³aby)
pozostaæ
w domu
tak d³ugo,
jak to tylko
mo¿liwe?

tak, w ka¿dym
przypadku
raczej tak
raczej nie
nie, w ¿adnym
przypadku
Ogó³em

tak

nie

Ogó³em

5,1%
32,7%
50,3%

12,5%
8,3%
43,8%

5,9%
30,0%
49,5%

12,0%
100,0%

35,4%
100,0%

14,6%
100,0%

Chi2 (6)=32,4 C=0,2 p<0,01.
ród³o: badania w³asne.

Okazuje siê, ¿e obecna m³odzie¿, która nie myli o posiadaniu dzieci,
nie wybiera opcji d³u¿szego pozostawania w domu rodzinnym. Prawdopodobnie obecni osiemnastoletni mentalni gniazdownicy zamieni¹ siê za kilka lat miejscami z ich kolegami. I jest bardzo mo¿liwe, ¿e za lat dziesiêæ to
oni bêd¹ posiadali w³asne rodziny prokreacji, gdy dzisiejsi zwolennicy ry203
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ch³ej wyprowadzki powróc¹ na ³ono rodziny niczym bumerang. Podobnie
odwrotna relacja wyst¹pi³a w przypadku porównania deklaracji uczniów
dotycz¹cych gotowoci do powielania stylu wychowania obecnego w ich
rodzinach pochodzenia.
Tabela 5. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a ocena stylu wychowania przez rodziców (2015)
Je¿eli tak, to czy wychowywa³by (wychowywa³aby)
Twoje dzieci podobnie jak Ciebie wychowywano,
czy uczyni³by (uczyni³aby) to inaczej?

Chcia³by
(chcia³aby)
pozostaæ
w domu
tak d³ugo,
jak to tylko
mo¿liwe?

tak, w ka¿dym
przypadku
raczej tak
raczej nie
nie, w ¿adnym
przypadku
Ogó³em

tak samo

mniej wiêcej tak samo

inaczej

Ogó³em

12,5%
37,5%
40,0%

3,4%
32,3%
55,2%

3,4%
22,0%
41,5%

5,7%
31,1%
47,9%

10,0%
100,0%

9,1%
100,0%

33,1%
100,0%

15,3%
100,0%

Chi2 (6)=55,1 C=0,3 p<0,01.
ród³o: badania w³asne.

Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e w grupie osób, które s¹ gotowe powieliæ styl wychowania obecny w ich rodzinach, relatywnie wiêksza
czêæ chce d³u¿ej pozostaæ w domu. W drugiej grupie m³odzie¿y  kontestuj¹cej w³asny sposób wychowania  jest wiêcej uczniów, którzy wol¹ nie pozostawaæ w relacji zale¿noci od w³asnych rodziców. Taki wynik, w przypadku
niepowodzenia ich planów, bêdzie skutkowa³ wieloma napiêciami z powodu
zró¿nicowanych oczekiwañ co do roli i sposobu realizacji funkcji rodzinnych (por. Kotlarska-Michalska 2017, s. 180). Warto sprawdziæ ow¹ zale¿noæ w ca³ym badanym okresie. Dla celów prezentacyjnych na wykresie zamieszczono wyniki tylko pierwszej grupy uczniów, czyli wybieraj¹cych
odpowied o powielaniu sposobu wychowania obecnego w ich rodzinach.
Przeprowadzone obliczenia statystyczne w postaci testu Chi2 Pearsona wykonane by³y dla wszystkich typów odpowiedzi uczniów. Istotnych statystycznie ró¿nic nie odnotowano jedynie w przypadku badania z 2005 r. W pozosta³ych porównaniach uzyskano statystyczn¹ istotnoæ ró¿nic.
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Wykres 1. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a pozytywna ocena stylu wychowania rodziców (19892015)5

ród³o: badania w³asne.

Z zamieszczonych na wykresie 1 danych wynika, ¿e w pocz¹tkowym
okresie transformacji spo³eczno-ustrojowej zdecydowanie wiêcej uczniów
chc¹cych jak najd³u¿ej pozostawaæ w domu rodzinnym wybiera³o podobny
styl wychowania do tego, który wystêpowa³ w ich rodzinach. Obni¿enie
czêstoci tego rodzaju wskazañ jest zauwa¿alne zarówno w kontekcie zdecydowanego potwierdzenia chêci zamieszkiwania z rodzicami (spadek od 53%
w 1996 r. do 37% w 2015 r.), jak i umiarkowanej opinii w tej kwestii (od 34 %
w 1989 r. do 12% w 2015 r.). Oczywicie w analogiczny sposób wskaniki
te rosn¹ w przypadku odpowiedzi z grupy neguj¹cych w³asny styl wychowania. Za tego rodzaju zale¿noæ w g³ównej mierze odpowiada przewaga znaczenia wartoci rodzinnych w grupie osób wybieraj¹cych opcjê d³u¿szego
pozostawania w domu rodzinnym na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX
w. Jest jeszcze jedna droga interpretacji tego wyniku. Przywo³uj¹c analizê
klasowych uwarunkowañ le¿¹cych u podstaw moratorium na doros³oæ (zaprezentowan¹ przez Hurrelmanna), mo¿na przyj¹æ, ¿e aktualny kszta³t moratorium jest tak atrakcyjny, ¿e uniemo¿liwia uczniom bêd¹cym w wieku 1718
lat realistycznie oceniæ w³asne mo¿liwoci wyboru stylu wychowania w rodzinach, które w przysz³oci mieliby za³o¿yæ. Dla osiemnastolatków za³o¿enie
rodziny, plany prokreacyjne czy sposób wychowywania dzieci to pojêcia
5
W obliczeniach zastosowano statystyczny test ró¿nic Chi2 Pearsona. Na wykresie pokazano tylko
odpowiedzi twierdz¹ce. Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki testu dla wszystkich wariantów odpowiedzi w poszczególnych latach: 2010 r.  Chi2 (6)=48,9 C=0,2; p<0,01; 2005 r.  Chi2 (6)=8,3; p>0,05; 1999
r.  Chi2 (6)=24,4 C=0,3; p<0,01; 1996 r.  Chi2 (6)=34,3 C=0,3; p<0,01; 1989 r.  Chi2 (6)=41,5
C=0,3; p<0,01.
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abstrakcyjne. Jednak s¹ one na tyle konkretne, aby poprzez swoje wybory
przed³u¿yæ czas treningu w uczeniu siê ról i kompetencji spo³ecznych przypisanych osobom dojrza³ym.
Z uzyskanych danych wynika, ¿e moment wyprowadzenia siê dorastaj¹cej m³odzie¿y z domu rodzinnego jest wypadkow¹ czynników ekonomicznych, psychologicznych, spo³ecznych i kulturowych. Ostateczne jego odsuwanie w czasie jest wynikiem socjalizacji sposobu wype³niania ról spo³ecznych
i zawodowych kszta³tuj¹cych siê o wiele wczeniej ni¿ w momencie ukoñczenia studiów czy uzyskania atrakcyjnego finansowo zatrudnienia.
Na zakoñczenie warto udzieliæ odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. W wietle przytoczonych wyników badañ najbardziej trafn¹ by³aby nastêpuj¹ca wypowied: wyprowadzê siê z domu, kiedy uznam, ¿e moje wykszta³cenie, wiedza i wykonywany zawód dadz¹ mi tê jakoæ ¿ycia, do
której przyzwyczaili mnie moi rodzice.
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