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Wymiana pokoleniowa jest naturalnym procesem w rozwoju spo³eczeñstw.
Ka¿de nowe pokolenie jest przygotowywane do ¿ycia w nieco innych wa-
runkach spo³ecznych i technologicznych. Zatem za naturalne nale¿a³oby uznaæ
pojawianie siê zmian przez wprowadzanie i rozpowszechnianie siê nowych
zachowañ, idei czy ocen. Jednak budzi to niepokój i podejmowane s¹ próby
wyja�niania tego sk¹din¹d normalnego procesu ze wzglêdu na demograficz-
ny obraz spo³eczeñstwa. Zwiêksza siê populacja osób ze starszych pokoleñ,
zmniejsza z m³odszych. Czasom wspó³czesnym towarzyszy zjawisko opó�-
niania zawierania ma³¿eñstw i decyzji prokreacyjnych. Wzrasta liczba osób
¿yj¹cych w pojedynkê (singli) oraz osób tworz¹cych zwi¹zki kohabitacyjne
czy te¿ ró¿nego rodzaju zwi¹zki partnerskie/intymne nielegitymizowane za-
warciem ma³¿eñstwa. Wymienione zjawiska spotykaj¹ siê co prawda z rosn¹-
c¹ aprobat¹ spo³eczn¹, jednak w¹tpliwo�ci budzi sk³onno�æ do gniazdowania,
czyli pozostawania doros³ych ju¿ dzieci w domu rodzinnym, bez budowania
w³asnej rodziny prokreacji.

Osi¹ganie doros³o�ci by³o kiedy� powi¹zane z ukoñczeniem edukacji,
zdobyciem pracy, za³o¿eniem rodziny. Psycholodzy wskazuj¹ na niedojrza-
³o�æ m³odych doros³ych, brak umiejêtno�ci podejmowania odpowiedzialnych
d³ugoterminowych zobowi¹zañ ¿yciowych, wynikaj¹cych z braku poczucia
bezpieczeñstwa. Media pisz¹ o ich wygodnictwie, lenistwie, braku odpowie-
dzialno�ci � chc¹ �mieæ ciastko i jednocze�nie zje�æ ciastko�, czyli chc¹ mieæ
pieni¹dze, spêdzaæ czas przyjemnie i niezobowi¹zuj¹co, ¿yæ na �garnuszku
rodziców�, a wiêc nie wydawaæ na utrzymanie i nie zajmowaæ siê przyziem-
nymi sprawami (czyli gospodarstwem domowym). Socjolodzy staraj¹ siê
poznaæ g³êbsze przyczyny zjawiska, odwo³uj¹c siê do zmian spo³eczno-kul-
turowych, ekonomicznych, politycznych. Szukaj¹ z perspektywy teorii i prak-
tyki spo³ecznej argumentów, które wyja�ni³yby ten nowy sposób m³odego
pokolenia na ¿ycie samodzielne i niesamodzielne zarazem, bo w przed³u¿aj¹-
cym siê zamieszkiwaniu z rodzicami.

Pokolenia, które w obszarze nauk spo³ecznych s¹ przedmiotem o¿ywio-
nych dyskusji, to baby boomers (urodzeni w okresie 1946�1964), pokolenie
X (urodzone 1965�1975) oraz pokolenie Y z lat 1980�2000. Ró¿nice miê-
dzy nimi dotycz¹ warunków ¿ycia, warto�ci, komunikacji, podejmowania
decyzji, sposobu funkcjonowania. Celem pokolenia baby boomers by³a sta³a
praca, pokolenia X � równowaga miêdzy prac¹ i ¿yciem osobistym, a poko-
lenia Y � luksusowy styl ¿ycia. Pokolenie baby boomers kontaktowa³o siê
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bezpo�rednio �twarz¹ w twarz�, pokolenie X za pomoc¹ technologii oraz
bezpo�rednio, a dla pokolenia Y charakterystyczny jest kontakt zapo�redni-
czony przez najnowsze technologie. Poczucie bezpieczeñstwa dawa³y pokole-
niu baby boomers oszczêdno�ci i praca, pokoleniu X � umiejêtno�ci, a poko-
leniu Y � pieni¹dze i satysfakcjonuj¹ce relacje. Dla pokolenia baby boomers
istotny by³ szacunek dla rodziców, pokolenie X d¹¿y³o do jak najszybszego
uwolnienia/uniezale¿nienia siê od rodziców, pokolenie Y nie wyklucza przed-
³u¿onego zamieszkiwania w domu rodzinnym. Pokolenie Y jest przekonane
o swojej warto�ci, byciu cz³onkiem kultury zwyciêzców, a zatem oczekuje od
innych podziwu dla siebie i swoich dzia³añ. Buduje swoj¹ przysz³o�æ zawo-
dow¹ nie tylko dziêki wykszta³ceniu, ale i tzw. miêkkim umiejêtno�ciom, które
uznaje za równie wa¿ne jak certyfikaty wy¿szych uczelni.

Prezentowany tom czasopisma �Societas/Communitas� zatytu³owany �Gniaz-
dowanie a zmiana pokoleniowa� zawiera artyku³y dotycz¹ce przemiany pokole-
niowej oraz zjawiska pozostawania w domu rodzinnym przez doros³e dzieci.

O kondycji wspó³czesnych pokoleñ pisze Witold Wrzesieñ (�Zmiana
pokoleñ w czasach globalnej anomii�), zwracaj¹c uwagê na stymulatory ¿y-
cia spo³ecznego, takie jak rozwój kultury konsumpcyjnego kapitalizmu, pro-
mocja ideologii neoliberalnych i indywidualizm. Koegzystencja i kooperacja
wyznaczaj¹ napiêcia miêdzy pokoleniami, czego efektem, na co zwraca uwa-
gê Autor, jest nie zawsze �wiadoma i racjonalna kalkulacja zysków i strat
wynikaj¹cych z podejmowanych dzia³añ. Mechanizm przenoszenia i przej-
mowania relacji o charakterze rynkowym sprawia, ¿e ka¿demu z pokoleñ
�op³aca siê� bycie razem pod wspólnym dachem, zw³aszcza m³odym.

Marcin Siñczuch w artykule �M³odzi doro�li w Polsce w latach 2000�
2015, w kontek�cie procesu uzyskiwania niezale¿no�ci od rodziny pocho-
dzenia� przedstawia proces wychodzenia z rodziny pochodzenia na rzecz
rodziny prokreacji jako kontynuowanie spo³ecznej reprodukcji. Zaburzenie
tego procesu przynosi konsekwencje w sferze ekonomicznej, procesach de-
mograficznych czy w obszarze relacji miêdzypokoleniowych. Analizuj¹c dane
z Diagnozy spo³ecznej z lat 2000�2015, wyró¿nia dwie kategorie m³odych �
niezale¿nych doros³ych i zale¿nych od rodziny pochodzenia ze wzglêdu na
prowadzenie lub nie w³asnego gospodarstwa domowego. Kategorie te odpo-
wiadaj¹, zdaniem Autora, kategoriom �gniazdownicy� i �niegniazdownicy�.

O statystycznym/demograficznym obrazie zjawiska gniazdowania pisz¹
w swoich artyku³ach Beata Szluz oraz Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz.
Beata Szluz (�O doros³ych dzieciach mieszkaj¹cych z rodzicami (na przyk³a-
dzie wybranych pañstw)� omawia rozwój zjawiska gniazdowania m³odych
doros³ych od 25 do 34 r.¿. w pañstwach Unii Europejskiej w latach 2007�
2015. Zwraca uwagê na zmiany w rozwoju zjawiska w wybranych krajach
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europejskich, w tym równie¿ Polski, w kontek�cie p³ci, wieku, zatrudnienia,
lokalizacji geograficznej. Analizê zjawiska opó�niania wychodzenia z domu
rodzinnego przez m³odych doros³ych w Polsce proponuje Mariola Piszcza-
towska-Oleksiewicz (�Odraczanie wyprowadzki z rodzinnego gniazda �
konieczno�æ czy strategia? Analiza zjawiska w Polsce�). Opieraj¹c siê na da-
nych sonda¿owych CBOS z 2005 i 2017 r. oraz TSN OBOP z 2010 r., stwier-
dza, ¿e trudno�ci finansowe oraz systemowe ograniczenia nie stanowi¹ jedy-
nych powodów gniazdowania, zwraca uwagê na uwarunkowania rodzinne.

Próby poszukiwania przes³anek teoretycznych gniazdowania zosta³y pod-
jête przez Magdalenê Rosochack¹-Gmitrzak oraz Ewê Krzaklewsk¹. Magda-
lena Rosochacka-Gmitrzak (�M³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami � analiza
wybranych interpretacji zjawiska�) rozwa¿a strategie gniazdowania z punktu
widzenia perspektywy nie tylko socjologicznej, ale równie¿ ekonomicznej
i psychologicznej. Ewa Krzaklewska (�W stronê miêdzypokoleniowej wspó³-
pracy? � wyprowadzenie siê z domu rodzinnego z perspektywy doros³ych
dzieci i ich rodziców�) obrazuje decyzjê o wspólnym zamieszkiwaniu obu
pokoleñ w kontek�cie trzech kategorii pojêciowych: pokoleniowej reprymen-
dy, perspektywy pokoleniowej troski oraz perspektywy miêdzypokolenio-
wej wspó³pracy.

Trzy inne artyku³y wi¹¿¹ siê bezpo�rednio z samym m³odym pokoleniem,
przy czym dwa bezpo�rednio z osobami o statusie gniazdownika. Maciej
Kokociñski (�Kiedy wyprowadzê siê z domu?�. Postawy m³odzie¿y wobec
momentu usamodzielnienia siê) analizuje moment wyprowadzki z domu
rodzinnego jako wska�nik wchodzenia w doros³o�æ. W nawi¹zaniu do kon-
cepcji E.H. Eriksona, I.S. Eisenstadta, J.J. Arnetta omawia wyniki cyklicznie
prowadzonych badañ w�ród m³odzie¿y w wieku 17�18 lat na temat ich pla-
nów edukacyjnych, zawodowych oraz opuszczania domu rodzinnego.

M³odzi doro�li w sferze ¿ycia prywatnego traktuj¹ mi³o�æ, przyja�ñ i seks
jako podstawowe wymiary wspó³czesnych zwi¹zków. Mariola Bieñko (�Friend-
ship with benefits jako refleksyjny projekt budowania relacji intymnej w per-
spektywie m³odych doros³ych�) na podstawie badañ jako�ciowych analizuje sto-
sunek gniazdowników do friendship with benefits jako jednej z form
realizowanych przez nich samych relacji w intymnym zwi¹zku, jak i oceny tego
nowego wymiaru relacyjno�ci w �rodowisku ich rówie�ników. Wyniki analizy
wywiadów z gniazdownikami s¹ równie¿ podstaw¹ artyku³u Anny Kwak, zaty-
tu³owanego �Doros³e dzieci nadal w »gnie�dzie« � bo jest im dobrze czy mimo
¿e jest im �le w nim?�. Autorka przedstawia ich (gniazdowników) obraz relacji
rodzinnych, ró¿ne wymiary przed³u¿aj¹cej siê, wspólnej z rodzicami egzystencji.

S¹ te¿ sytuacje gniazdownictwa niemal niezauwa¿alne przez badaczy.
Wynikaj¹ one ze szczególnej sytuacji, jak¹ przynosi choroba � m³odego do-
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ros³ego czy cz³onka rodziny i ³¹cz¹ca siê z ni¹ konieczno�æ opieki i wsparcia.
Mateusz Glinowiecki (�Specyfika gniazdowania osób chorych na schizofre-
niê�) na podstawie wyników badañ w³asnych omawia specyfikê gniazdowa-
nia w sytuacji choroby (schizofrenii) m³odego doros³ego. Ró¿ni siê ono od
klasycznego gniazdowania w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i spo-
³ecznym.

Dzia³ recenzji zosta³ wype³niony recenzjami trzech publikacji, powi¹za-
nych z tematyk¹ przemian pokoleniowych i ich uwarunkowañ spo³ecznych.
Jolanta Kurkiewicz przybli¿a czytelnikowi pracê Marty Styrc, Interdepen-
dencies between marital instability and fertility (2016), dotycz¹c¹ procesów
demograficznych w krajach europejskich, w tym równie¿ w Polsce, w kon-
tek�cie instytucji ma³¿eñstwa. Autorka koncentruje siê na poszukiwaniu zwi¹z-
ku miêdzy posiadaniem dzieci a stabilno�ci¹/niestabilno�ci¹ ma³¿eñstwa po-
cz¹wszy od lat sze�ædziesi¹tych XX w.

Bart³omiej Walczak rekomenduje pracê Jolanty Grotowskiej-Leder
i Katarzyny Roszak, Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzy-
pokoleniowych. Na przyk³adzie mieszkañców dwóch gmin województwa
�wiêtokrzyskiego (2016). Podjêty w ksi¹¿ce temat wsparcia w obrêbie struk-
tur krewniaczych w rodzinie trzypokoleniowej jest podstaw¹ do przedsta-
wienia �rodkowego pokolenia. Analiza obejmuje transfery spo³eczne wstêp-
nych i zstêpnych krewnych z uwagi na wyd³u¿enie ¿ycia, zmniejszanie siê
dzietno�ci i wielko�ci rodziny oraz wyd³u¿anie siê okresu niesamodzielno�ci
m³odego pokolenia.

Monika Mynarska odnosi siê w recenzji do pracy Marioli Bieñko, Anny
Kwak i Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak, Wci¹¿ jeszcze w gnie�dzie rodzin-
nym? Socjologiczne spojrzenie na m³odych doros³ych (2017). Autorki, opie-
raj¹c siê na wynikach przeprowadzonych badañ, przedstawiaj¹ wielop³asz-
czyznowy obraz gniazdowania w aspekcie zainteresowañ, aktywno�ci
¿yciowych, edukacji, pracy zawodowej m³odych doros³ych, ich zwi¹zków
intymnych oraz specyfiki relacji z rodzicami. Wizerunek w³asny gniazdowni-
ków jest wpisany w przemiany rodziny, charakterystykê zmian miêdzypoko-
leniowych oraz w socjologiczn¹ analizê spo³eczeñstw ponowoczesnych.

W czê�ci �Informacje bie¿¹ce� znalaz³y siê informacje o konferencjach
naukowych, których organizatorami i wspó³organizatorami byli pracownicy
Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Dorota Wodnicka dzieli siê refleksjami z konferencji m³odych adeptów na-
uki (doktorantów i doktorów) �Ró¿ne obrazy solidarno�ci w scenariuszach
rodzinnych� z grudnia 2016 r. Beata Jamrógiewicz przygotowa³a sprawoz-
danie z III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej �Rodzina � aktualne
trendy i kierunki badañ�, która odby³a siê w marcu 2017 r. Ewa Wide³ przed-
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stawia zasadnicze w¹tki tematyczne konferencji �Spo³eczny aspekt zjawiska
�gniazdowania� w kontek�cie zmiany pokoleniowej�, maj¹cej miejsce w czerw-
cu 2017 r.

�Informacje inne� zawieraj¹ sprawozdanie Iwony Taranowicz z dzia³al-
no�ci Sekcji Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Inspiracj¹ dla tak opracowanego tomu �Societas/Communitas� sta³y siê
dwa wydarzenia. Jednym z nich by³o zakoñczenie projektu badawczego przez
cz³onków Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecznej ISNS oraz publi-
kacja jego wyników w pracy zatytu³owanej Wci¹¿ jeszcze w gnie�dzie rodzin-
nym? Socjologiczne spojrzenie na m³odych doros³ych (2017). Drugim wyda-
rzeniem by³a konferencja naukowa �Spo³eczny aspekt zjawiska gniazdowania
w kontek�cie zmiany pokoleniowej� (2017), w której uczestniczyli badacze
z ró¿nych o�rodków naukowych. Konferencja sta³a siê forum dyskusji o gniaz-
dowaniu w szerszym kontek�cie zmian pokoleniowych na tle wspó³czesnych
zmian spo³ecznych, ekonomicznych, politycznych, obyczajowych. Konferencja
by³a wspó³organizowana przez Katedrê Studiów Rodziny i Patologii Spo-
³ecznej ISNS UW oraz Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy. Sekretarz Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy Marcin Wojdat przedstawi³ wizjê wspó³pracy
�Nauka dla miasta, miasto dla nauki�, a Dorota Stempniak z Wydzia³u Ba-
dañ i Analiz Biura Marketingu Miasta Sto³ecznego Warszawy podzieli³a siê
wynikami badañ �M³odzi doro�li w Warszawie�.

Anna Kwak
Mariola Bieñko
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