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Od Redakcji

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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Doros³e dzieci pozostaj¹ce w rodzinie w kontek�cie potransformacyjnych przemian pokoleniowych

Dyskusja redakcyjna
�Societas/Communitas�

Opó�nianie wkraczania w doros³o�æ i podejmowania ról rodzinnych jest
faktem potwierdzonym statystycznie. Zwraca siê uwagê na g³êbsze, bo tkwi¹ce
w ¿yciu spo³ecznym przyczyny zjawiska pozostawania przez m³odych doro-
s³ych w domu rodzinnym. Zmienia siê rozumienie wyznaczników doros³o�ci
i okresu jej osi¹gania, mówi siê o niedojrza³o�ci m³odych doros³ych, ich
wygodnictwie, ucieczce od podejmowania zobowi¹zuj¹cych d³ugofalowych
decyzji, które ³¹cz¹ siê z konieczno�ci¹ bycia odpowiedzialnym za drugiego
cz³owieka. Zapraszaj¹c do rozmowy, zarysowano siedem g³ównych obsza-
rów tematycznych:

1. Czy gniazdowanie przedstawia nowy styl ¿ycia?
2. Czy nast¹pi³y zmiany w rodzinnych relacjach miêdzypokoleniowych?
3. Jacy s¹ ci m³odzi doro�li, którzy wci¹¿ tkwi¹ w domu rodzicielskim?

Czy p³eæ ma w tym procesie znaczenie?
4. Przyczyny zjawiska � dlaczego m³odzi ludzie nie opuszczaj¹ domu ro-

dzinnego?
5. Czy mo¿na mówiæ o winie rodziców w przypadku gniazdowania do-

ros³ych dzieci?
6. Czy relacja rodzice � doros³e dzieci to swego rodzaju transakcja wi¹-

zana?
7. Jakie s¹ konsekwencje (rozwoju) zjawiska gniazdowania?

W dyskusji wziêli udzia³:
prof. dr hab. Barbara Fatyga,
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,
dr hab. Anna Kotlarska-Michalska, prof. UAM,
dr Anna Linek,
dr Monika Mynarska,
dr hab. Ma³gorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW,
prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski.

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(24) 2017

Doros³e dzieci pozostaj¹ce w rodzinie w kontek�cie
potransformacyjnych przemian pokoleniowych

(opracowanie: Anna Kwak i Mariola Bieñko)
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Czy gniazdowanie przedstawia nowy styl ¿ycia?

Barbara Fatyga: Ze wzglêdów pryncypialnych (teoretycznych) moja od-
powied� na to pytanie brzmi: nie. Styl ¿ycia jest pojêciem bardzo z³o¿onym,
heterogenicznym i � oczywi�cie � tre�ciowo wielorako uwarunkowanym
wzglêdami spo³ecznymi, ekonomicznymi czy wynikaj¹cymi ze zró¿nicowa-
nia praktyk kulturalnych. Do�æ rozbudowana definicja stylu ¿ycia, wypraco-
wana przeze mnie w toku badañ prowadzonych od III roku studiów do chwili
obecnej i przyjêta w autorskiej teorii ¿ywej kultury, jest nastêpuj¹ca: �Styl
¿ycia to kulturowo uwarunkowany sposób realizacji potrzeb, pragnieñ, na-
wyków i norm, wyra¿aj¹cy siê w praktykach kulturalnych oraz w ich wytwo-
rach, funkcjonuj¹cych jako dobra kultury.  Zarówno praktyki, jak i wytwo-
ry w ramach stylu ¿ycia podlegaj¹ uwzorowaniu. Na wy¿szym poziomie styl
¿ycia jednostek i grup reguluj¹ uk³ady warto�ci  i znaczeñ, czyli dynamiczne
lub statyczne zasady odró¿niaj¹ce poszczególne style. Zasady stylów ¿ycia
(jako konfiguracje wzorców) umo¿liwiaj¹ ludziom zarówno hic et nunc, jak
i w innych perspektywach czasowych lub przestrzennych odczuwanie siebie
i swojego ¿ycia jako wzglêdnie spójnych i sensownych, a badaczom daj¹
mo¿liwo�æ tworzenia typologii.  Intencjonalnie ujmowany styl ¿ycia to zara-
zem jeden z konstruktów dostarczaj¹cych uzasadnieñ do porównywania siê
i grupowania ludzi, jak i ich odró¿niania siê od siebie�1. Zatem, z tego punk-
tu widzenia mo¿na powiedzieæ, ¿e z jednej strony zjawisko zwane gniazdo-
waniem jest jednym z wielu zbiorów realnie obserwowalnych praktyk kultu-
ralnych2  w rodzinach (wszak dotyczy nie tylko ludzi wzglêdnie m³odych, ale
i cz³onków ich rodzin, reprezentuj¹cych inne kategorie wiekowe), a z drugiej
strony, ¿e jest to zespó³ (mo¿e ju¿ nawet konfiguracja) wzorów zachowañ
rodzinnych3. Na pewno zamieszkiwanie z rodzicami (rodzinami pochodze-
nia) to jeszcze nie styl ¿ycia, które to pojêcie notabene jest od pewnego czasu
bardzo nadu¿ywane. W zwi¹zku z czym jego sens siê rozmywa lub wyciera.
Inn¹ kwesti¹ jest, czy gniazdowanie ma swego rodzaju �moc� determinuj¹c¹
kszta³t i funkcjonowanie rodzinnych i indywidualnych stylów ¿ycia jako �
opisanych jak wy¿ej � ca³o�ci?

Piotr Szukalski: Gniazdowanie to z punktu demografii zjawisko nieno-
we, wszak d³ugotrwa³e wspólne zamieszkiwanie z rodzicami by³o w przy-
padku niezamê¿nych/nie¿onatych doros³ych dzieci powszechn¹ praktyk¹

1 (dostêp 4.01.2018).
2 Por. definicjê praktyk kulturalnych w S³owniku Teorii ¯ywej Kultury (dostêp 4.01.2018).
3 Por. definicjê wzoru w S³owniku Teorii ¯ywej Kultury (dostêp 4.01.2018).
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w przesz³o�ci. Nowo�æ tego zjawiska jest wzglêdna, gdy¿ ma swój pocz¹tek
w powojennym dostatku tendencji do usamodzielniania siê mieszkaniowego
m³odych osób w chwili uzyskania samodzielno�ci ekonomicznej, a zatem
zdolno�ci do utrzymania siê z w³asnej pracy. Tendencji tej towarzyszy³o czê-
ste zamieszkiwanie w pojedynkê � lub w ramach wspó³wynajmu � takich
m³odych osób, które nie formowa³y trwa³ych zwi¹zków. Novum gniazdowa-
nia odnosi siê w istocie rzeczy do wykorzystywania starego wzorca ¿ycia
rodzinnego w innych realiach obyczajowych, spo³ecznych i ekonomicznych.

Anna Linek: Raczej trudno mówiæ o nowym stylu ¿ycia ca³ego pokolenia
ze wzglêdu na to, ¿e pokolenie to nie stanowi jednorodnej kategorii spo³ecz-
nej. Miêdzy innymi Barbara Fatyga i Hanna �wida-Ziemba wskazuj¹ w swo-
ich pracach na brak spójno�ci pokoleniowej m³odzie¿y w Polsce. Mimo ¿e wszyscy
m³odzi ludzie podlegaj¹ do�æ podobnym warunkom spo³ecznym i historycznym,
to ich do�wiadczenia ró¿ni¹ siê w zale¿no�ci od ich osobistej sytuacji, w ja-
kiej siê znajduj¹. Tak¿e sama percepcja i interpretacja do�wiadczeñ jest zró¿-
nicowana. Wreszcie predyspozycje do radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych pozostaj¹ zindywidualizowane. Dlatego style ¿ycia w ramach
jednego pokolenia mog¹ siê znacznie ró¿niæ.

Jolanta Grotowska-Leder: Gniazdowanie odnosi siê do sytuacji wspó³-
czesnych m³odych ludzi, dok³adniej m³odych doros³ych, którzy mieszkaj¹
nadal z rodzicami. Problem dotyczy zjawiska stawania siê doros³ym i osi¹ga-
nia dojrza³o�ci spo³ecznej w spo³eczeñstwach postindustrialnych. Moim zda-
niem gniazdowanie nie jest nowym stylem ¿ycia m³odego pokolenia w ca³o-
�ci, co najwy¿ej jego czê�ci, tej, która mo¿e pozwoliæ sobie na d³u¿sze
kszta³cenie i d³u¿sze korzystanie z rodzinnych zasobów. Doros³o�æ oznacza
fazê ¿ycia kszta³towan¹ przez m³odych ludzi, którzy podejmuj¹ decyzje
i realizuj¹ strategie ¿yciowe w zale¿no�ci od osobistej kondycji, w tym aspi-
racji i wyobra¿eñ o ¿yciu, i sytuacji rodzinnej, nadto zawsze w konkretnych
warunkach spo³eczno-ekonomicznych, kulturowych i polityczno-prawnych,
w których ¿yj¹.

Anna Kotlarka-Michalska: Dokonuj¹c próby udzielenia odpowiedzi na
tak sformu³owane pytanie, nale¿y wcze�niej postawiæ dodatkowe pytanie
o to, czym charakteryzuje siê sposób realizacji projektu ¿yciowego, który
pretendowa³by do okre�lenia go �stylem ¿ycia�. Czy konieczno�æ ¿yciowa
wymuszona niepewno�ci¹ jednostkow¹ jest wystarczaj¹cym powodem, aby
gniazdowanie uznaæ za styl ¿ycia. Otó¿ takie rozumienie stylu ¿ycia wskazu-
je na wybór, albowiem styl jest kopiowaniem czego�, co jest aktualnie mod-
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ne. W przypadku polskich uwarunkowañ tego zjawiska nie mo¿na jedno-
znacznie uznaæ gniazdowania za styl ¿ycia.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Analizuj¹c zjawisko gniazdowania z punk-
tu widzenia m³odych doros³ych i korzy�ci, jakie z niego czerpi¹, z ca³¹ pew-
no�ci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to �nowy� styl ¿ycia, który �mocno� kszta³-
tuje siê w�ród m³odego pokolenia. Jego intensyfikacja mo¿e jednak skutkowaæ
powa¿nymi konsekwencjami spo³ecznymi i indywidualnymi.

Anna Linek: Jednak¿e w obliczu analiz socjologicznych dotycz¹cych
postaw m³odych osób, ich zachowañ i aspiracji zauwa¿alny jest powszechny
trend zmierzania w stronê sukcesu (najczê�ciej pojmowanego jako zawodowy
i finansowy), doznawania przyjemno�ci, chêci cieszenia siê ¿yciem �tu i teraz�
i nastawienia na samorealizacjê, przy maksymalizacji zysków i minimalizacji
kosztów, w kierunku zmienno�ci i niezobowi¹zania. Wszystko to sk³ania do
traktowania gniazdowania jako sposobu na ¿ycie. I rzeczywi�cie wygl¹da na
to, ¿e dla wielu m³odych doros³ych staje siê ono stylem ¿ycia. Pozostaje py-
tanie, na ile jest to styl uwarunkowany ich nieradzeniem sobie z odpowie-
dzialno�ci¹ i wywieran¹ presj¹ spo³eczn¹, aby osi¹gn¹æ sukces, lêkiem przed
samodzielno�ci¹ w decydowaniu i dzia³aniu czy brakiem pewno�ci siebie, a na
ile wynika z pragmatyzmu i racjonalnej kalkulacji tego, co siê po prostu op³aca?

Czy nast¹pi³y zmiany w rodzinnych relacjach
miêdzypokoleniowych?

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: ̄ ycie wspó³czesnej rodziny znacznie ró¿ni
siê od ¿ycia i funkcjonowania rodziny, z jak¹ mieli�my do czynienia w okre-
sie przedtransformacyjnym i w pocz¹tku transformacji spo³eczno-ustrojowej.
Wówczas panowa³ swoistego rodzaju �porz¹dek�. Rola ojca w rodzinie od-
nosi³a siê do �zarabiania pieniêdzy� i utrzymywania rodziny, rola matki �
do prowadzenia domu i wychowywania dzieci (niekiedy matki podejmowa³y
pracê zawodow¹, aby wspomóc bud¿et rodziny). Natomiast rola dzieci i ich
zadania odnosi³y siê do jak najlepszych wyników w nauce oraz wspomagania
rodziców w pracach domowych. Doros³e dzieci (w miarê mo¿liwo�ci rodzi-
ny) podejmowa³y edukacjê na studiach wy¿szych, a tak¿e dodatkowo pracê
zarobkow¹. Czêsto zdarza³o siê, ¿e m³odzi doro�li bardzo wcze�nie wchodzi-
li w zwi¹zki ma³¿eñskie, miêdzy innymi bêd¹c jeszcze na studiach. Rodzi³o
siê potomstwo, które niejednokrotnie wychowywane by³o w akademiku
w�ród licznych cioæ i wujków (studentów z akademika). Wspó³cze�nie z ta-
kim obrazem ¿ycia m³odych doros³ych mamy coraz rzadziej do czynienia.
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Barbara Fatyga: Badania socjologiczne, takie jak na przyk³ad kolejne edycje
CBOS-owskiej �M³odzie¿y�4  (acz nie tylko one), zwykle pokazywa³y raczej
tradycjonalne wyobra¿enia m³odych ludzi w Polsce na temat rodziny
i takie¿ wzorce opisywanych przez nich relacji rodzinnych oraz wi¹zanych
z rodzin¹ warto�ci. Wed³ug mnie � o czym wielokrotnie zreszt¹ pisa³am �
warte szczególnej uwagi by³y wyobra¿enia m³odych ludzi na temat ich w³a-
snych rodzin, z których mo¿na by³o, niejako à rebours, odczytywaæ deficyty
ich ¿ycia w rodzinach pochodzenia5. Zw³aszcza deficyty emocjonalne i ko-
munikacyjne zaczyna³y siê po roku 1989 nasilaæ. Miêdzynarodowe badania
porównawcze prowadzone przez mój zespó³ w O�rodku Badañ M³odzie¿y
ISNS UW w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. pozwala³y mimo wszystko
stwierdziæ du¿¹ ró¿nicê pomiêdzy m³odzie¿¹ polsk¹ i niemieck¹ czy francu-
sk¹ je�li idzie o �temperaturê� ¿ycia rodzinnego. W opiniach i deklaracjach
m³odych Niemców i Francuzów na ten temat by³o sygnalizowanych o wiele
wiêcej problemów i wyra�nie o wiele czê�ciej wyczuwalny by³ ch³ód albo
dystans emocjonalny do rodzin i w rodzinach ni¿ w wypowiedziach bada-
nych m³odych Polaków6. W tym kontek�cie mo¿e warto zaznaczyæ, ¿e w bada-
niu �M³odzie¿�, dotycz¹cym tradycyjnie starszych nastolatków, o ile w roku
2003 z obojgiem rodziców mieszka³o 82% badanych, o tyle w roku 2016 �
75%7, wiêc coraz wiêksza grupa m³odych ludzi (co czwarty) raczej nie ma
szans ani na kszta³towanie wiêzi, ani na gniazdowanie pod opiek¹ obojga
rodziców.

W moich ostatnich badaniach przeprowadzonych z kolegami z innych
o�rodków akademickich, w których przygl¹dali�my siê relacjom miêdzypo-
koleniowym (równie¿ rodzinnym), jednym z wniosków by³o, i¿ rodzina oraz
najbli¿szy kr¹g znajomych i przyjació³ dla wspó³czesnych Polaków znów sta-
je siê swego rodzaju twierdz¹, w której mog¹ siê oni broniæ przed otocze-
niem zewnêtrznym8. To bardzo niepokoj¹ce, poniewa¿ ludziom w moim wieku
przypomina s³ynne tezy wyprowadzone z badañ systemu warto�ci spo³eczeñ-
stwa polskiego przez Stefana Nowaka pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX
w., w tym tezê o tzw. pró¿ni socjologicznej9  pomiêdzy grupami pierwotnymi,

4 Ostatnie badanie �M³odzie¿� CBOS wykona³o w 2016 r.
5 Por. np. B. Fatyga, M³odo�æ bez skrzyde³, Warszawa: OBM ISNS UW 2001.
6 Por. B. Fatyga, K. Górniak, P. Zieliñski, Dwie Europy. M³odzi Niemcy i m³odzi Polacy na prze³omie

wieków, t. 1: Plemienny wróg � globalny kumpel. Portret m³odych Polaków, Warszawa: FWPN 2000,
s. 30�36, 113�114.

7 �M³odzie¿�, Warszawa: CBOS 2017 (file:///C:/Users/1325337/Downloads/Mlodzie%C5%
BC%202016_raport%20z%20badania.pdf [dostêp 5.01.2018]).

8 Por. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Praktyki kulturalne Pola-
ków, Toruñ: Wydawnictwo UMK 2014.

9 S. Nowak, System warto�ci spo³eczeñstwa polskiego, �Studia Socjologiczne� 1979, 4: 155�173.
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takimi jak w³a�nie rodzina, a wielkimi kategoriami, takimi jak naród. Co cie-
kawe, cytowane wy¿ej badania CBOS po raz pierwszy od 1994 r. pokaza³y, ¿e
rodzice s¹ znacz¹co przez m³odych ludzi doceniani jako autorytety10, a to, wraz
z innymi obserwowalnymi zjawiskami11, mo¿e wzmacniaæ tezê o ponownym,
swoistym zamykaniu siê rodzin przed �wiatem spo³ecznym. W pierwszym
okresie transformacji systemu spo³ecznego, po roku 1989, dzia³a³ bowiem
w Polsce efekt opisany przez Margaret Mead dla lat siedemdziesi¹tych w USA,
a mianowicie ros³y na znaczeniu dla m³odych ludzi grupy rówie�nicze. Pojê-
cia kultury kofiguratywnej i prefiguratywnej pozwala³y wyja�niaæ � zasadni-
czo w zgodzie z ideologi¹ postêpu � takie �przeciwne naturze� zjawiska, jak
na przyk³ad brak szacunku m³odszych dla starszych, czerpanie wiedzy raczej
od rówie�ników ni¿ od rodziców czy � o zgrozo � (zw³aszcza po pojawieniu
siê komputerów i telefonów komórkowych) konieczno�æ uczenia siê star-
szych ju¿ nie tylko od m³odzie¿y, ale i czêsto od dzieci12. W Polsce przede
wszystkim okaza³o siê, ¿e du¿e grupy tzw. doros³ych nie rozumiej¹ i/lub nie
potrafi¹ siê dostosowaæ do Wielkiej Zmiany, w szczególno�ci do jej wymia-
rów ekonomicznych. Do�wiadczenia rodziców zwi¹zane z prac¹, zarabianiem
pieniêdzy, poruszaniem siê w �wiecie epidemicznie rozwijaj¹cej siê kultury
popularnej na ogó³ nie mog³y i nie dawa³y siê przekuwaæ na wskazówki p³y-
n¹ce do m³odzie¿y w zgodzie z modelem tradycyjnym, w którym m³odzi ucz¹
siê od starych (tak jest zorganizowana, przypomnijmy, wed³ug Mead � kul-
tura postfiguratywna). Z tego punktu widzenia i w takim, jak zaproponowa-
ny, kontek�cie, cytowane wy¿ej najnowsze ustalenia CBOS w odniesieniu do
m³odzie¿y wymagaj¹ g³êbszego namys³u.

Anna Kotlarska-Michalska: Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e m³ode pokolenie nie
chce kopiowaæ trudów bêd¹cych do�wiadczeniem pokolenia rodziców i nie
widzi siebie w roli realizatorów tradycji rodzinnych, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
nieatrakcyjny dla niego wzór ¿ycia rodzinnego i ról rodzinnych opartych na
wielu wyrzeczeniach i ograniczeniach swobody osobistej jest istotn¹ prze-
szkod¹ w podjêciu decyzji o samodzielnym ¿yciu i za³o¿eniu w³asnej rodziny.

10 �M³odzie¿�, Warszawa: CBOS 2017 (file:///C:/Users/1325337/Downloads/Mlodzie%C5%
BC%202016_raport%20z%20badania.pdf [dostêp 5.01.2018]). s. 9.

11 Por. np. analizê zachowañ grzeczno�ciowych w domu, w pracy i w innych ni¿ praca przestrzeniach
publicznych, B. Fatyga, Grzeczno�æ i niegrzeczno�æ jako regulatory ¿ycia spo³ecznego, w: R. Drozdowski
i in., Praktyki kulturalne Polaków, Toruñ: Wydawnictwo UMK 2014, s. 49�150.

12 M. Mead, Kultura i to¿samo�æ. Studium dystansu miêdzypokoleniowego, Warszawa: PWN 1978.
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Jacy s¹ ci m³odzi doro�li, którzy wci¹¿ tkwi¹ w domu
rodzicielskim? Czy p³eæ ma w tym procesie znaczenie?

Jolanta Grotowska-Leder: Trzeba wspomnieæ o samym procesie stawa-
nia siê doros³ym. Etap przej�cia od m³odo�ci do doros³o�ci cechuje wspó³-
cze�nie wzrastaj¹ca z³o¿ono�æ, fragmentacja, ró¿nicowanie (Walther i in.
2001)13, czego odzwierciedleniem s¹ kategorie okre�laj¹ce etapy tej tranzy-
cji: �pó�na m³odo�æ� (post-adolescence), �wczesna/m³oda doros³o�æ� (young
adulthood), �wy³aniaj¹ca siê doros³o�æ� (emerging adulthood) czy �odroczo-
na doros³o�æ� (Brzeziñska i in. 2010)14 . Podczas gdy etap m³odo�ci (adole-
scence) cechuje mieszkanie z rodzicami i koncentracja na nauce, to etap pó�-
nej m³odo�ci (Bendit 2006)15 wype³nia eksperymentowanie zarówno
zawodowe, jak i w organizacji warunków mieszkaniowych i relacji partner-
skich, a sytuacjami wska�nikowymi dla tych sytuacji s¹: wielo�æ krótkoter-
minowych prac/zatrudnieñ, jednoosobowe gospodarstwa domowe, zwi¹zki
partnerskie, mieszkanie z przyjació³mi. Na etapie wy³aniaj¹cej siê doros³o�ci
(Arnett 2000)16 aspiracje zawodowe i �wiadomo�æ znaczenia profesjonalnej
kariery wspó³istniej¹ z niepewno�ci¹ zatrudnienia, ryzykiem bezrobocia i in-
flacj¹ kompetencji zawodowych oraz intensywn¹ eksploracj¹ zwi¹zków in-
tymnych. M³ody cz³owiek zmienia miejsca pracy, warunki mieszkaniowe,
partnerów itp. Dopiero w drugiej po³owie trzeciej dekady ¿ycia, a czêsto
nawet oko³o 30 roku ¿ycia (ibidem), podejmuje decyzje: w kwestiach zawo-
dowych o w miarê sta³ej pracy, w relacjach partnerskich � o wspólnym za-
mieszkaniu, sformalizowaniu zwi¹zku przez ma³¿eñstwo, macierzyñstwie. Ten
etap � okre�lany przez R. Bendita, wspó³czesnego socjologa niemieckiego,
jako pe³na doros³o�æ (competed adulthood) � m³odzi ludzie osi¹gaj¹ wspó³-
cze�nie coraz pó�niej w biografii.

Barbara Fatyga: W wielu badaniach O�rodka Badañ M³odzie¿y Instytu-
tu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW widaæ by³o znacz¹c¹ ró¿nicê pomiê-
dzy dziewczêtami i ch³opcami je�li chodzi o relacje rodzinne. Dziewczynki
gimnazjalistki mia³y ich z cz³onkami rodzin wiele relacji relatywnie �gêstych�
i by³y to relacje o wysokich temperaturach emocjonalnych. Warto podkre�liæ,

13 A. Walter, G. Heil, T. Jensen (2001), Youth transitions. Youth policy and participation (dostêp
10.10.2016).

14 A.I. Brzeziñska, R. Kaczam, K. Piotrowski, M. Rêkosiewicz (2011), Odroczona doros³o�æ: fakt czy
artefakt? �Nauka� 4.

15 R. Bendit, Youth sociology and comparative analysis in the European Union Member States, Pa-
pers 2006, 79.

16 J.J. Arnett, Emerging adulthood. A theory of development from the late Tees through the twenties,
�American Psychologist� 2000, 55(5): 469�480.
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¿e nie brak tu by³o tak¿e relacji konfliktowych o do�æ wybuchowym charak-
terze, zwi¹zanych g³ównie z walk¹ o sposoby spêdzania przez nastolatkê czasu
poza domem. Tymczasem ch³opcy jawili siê jako niebezpiecznie wrêcz wyco-
fani, co najwy¿ej maj¹cy emocjonalny kontakt z matkami17.

Monika Mynarska: Bardzo ciekawe dane dotycz¹ce opuszczania domu
rodzinnego pochodz¹ z analiz przeprowadzonych przez Annê Rybiñsk¹ na
danych GGS-PL (broszura, w której znajduje siê podsumowanie tych analiz,
dostêpna jest na stronie www.sgh.waw.pl/ggs-pl). Wynika z nich, ¿e rzeczy-
wi�cie w ostatnich kohortach obserwujemy opó�nianie momentu opuszcze-
nia domu rodzinnego � szczególnie przez mê¿czyzn. Nale¿a³oby wrêcz po-
wiedzieæ, ¿e wy³¹cznie przez mê¿czyzn. W�ród mê¿czyzn urodzonych w roku
1975 ponad 25% wci¹¿ mieszka³o w domu rodzinnym w dniu swoich 34
urodzin. Mówi¹c dok³adniej, je¿eli patrzymy na wiek opuszczania domu
rodzinnego przez mê¿czyzn i kobiety urodzonych w 1975 r. to 75% mê¿-
czyzn decyduje siê na ten krok przed ukoñczeniem 35 r.¿. (granica trzeciego
kwartyla wynosi 34,8 lat), a w przypadku kobiet � 75% wyprowadza siê
z domu rodzinnego przed ukoñczeniem 28 r.¿. (granica trzeciego kwartyla
wynosi 27,6 lat). Co wa¿ne, u kobiet warto�æ ta nie ró¿ni siê zasadniczo od
kilku pokoleñ, podczas gdy u mê¿czyzn � systematycznie ro�nie. Jednocze-
�nie warto zauwa¿yæ, ¿e kobiety i mê¿czy�ni rozpoczynaj¹ aktywno�æ zawo-
dow¹ w podobnym wieku. Oznacza to, ¿e mê¿czy�ni pozostaj¹ w domu ro-
dzinnym przez coraz d³u¿szy okres po wej�ciu na rynek pracy. U kobiet tak
siê nie dzieje. Kobiety szybciej siê usamodzielniaj¹. Opuszczaj¹ dom rodzin-
ny, by zamieszkaæ same, pracuj¹ � dopiero parê lat po wyprowadzeniu siê od
rodziców wstêpuj¹ w zwi¹zek ma³¿eñski. Mê¿czy�ni du¿o d³u¿ej pozostaj¹
pod opiek¹ rodziców, nawet gdy s¹ w stanie na siebie zarobiæ.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: M³odzi doro�li mieszkaj¹ ci¹gle z rodzi-
cami i nie podejmuj¹ dzia³añ, aby wyprowadziæ siê od nich. Jedni inwestuj¹
w siebie, podejmuj¹c rozmaite formy kszta³cenia, inni pozostaj¹ bezrobotni
b¹d� wykonuj¹ s³abo p³atn¹ pracê, która nie pozwala na pe³ne usamodziel-
nienie siê. Dlatego wygodniej, taniej, a przede wszystkim bezpieczniej jest
dla nich gniazdowaæ w domu rodzinnym, w którym poza podstawowymi
obowi¹zkami, takimi jak: pomoc w zakupach, wyniesienie �mieci czy po-
sprz¹tanie w³asnego pokoju, za nic nie bierze siê odpowiedzialno�ci. Jeden
ze studentów stwierdzi³, cytujê: �W domu cz³owiek ma na miejscu trzy rze-

17 Por. np. B. Fatyga, �rodowiska rodzinne gimnazjalistów, w: B. Fatyga, J. Rogala-Ob³êkowska,
Style ¿ycia m³odzie¿y a narkotyki, Warszawa: ISP 2002, s. 61�78.
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czy: restauracjê, pralniê i bankomat�. W Europie tego rodzaju zjawisko jest
okre�lane jako �syndrom pralki i lodówki�, pozwalaj¹cy m³odym doros³ym
na d³u¿ej zatrzymaæ siê na progu doros³o�ci, która u wielu z nich budzi strach
i lêk przed ¿yciem, czêsto obawy przed samotno�ci¹.

Anna Kotlarska-Michalska: Czy niechêæ do ponoszenia odpowiedzial-
no�ci za w³asne dzia³ania i niechêæ do ponoszenia ryzyka stanowi¹ wa¿ne
cechy w postawach m³odego pokolenia opó�niaj¹cego wyj�cie z rodzinnego
gniazda? Czy byæ mo¿e wspó³czesne m³ode pokolenie nie widzi racjonal-
nych powodów, aby wik³aæ siê w dodatkowe obowi¹zki, wchodziæ w role
rodzinne obarczone zbyt du¿ym ryzykiem niepowodzenia? Uzasadniaj¹c ten
kierunek w diagnozowaniu zjawiska, mo¿na powo³aæ siê na badania psycho-
logiczne wyra�nie potwierdzaj¹ce niechêæ m³odego pokolenia do ryzyka,
niechêæ do poszukiwania nowych ról, ról niepewnych i obarczonych w przy-
padku niepowodzenia do�æ du¿ym stresem. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e poko-
lenie m³odych doros³ych stawia na bardziej atrakcyjny styl ¿ycia � g³ównie
oparty na samorealizacji planów zawodowych i s³u¿¹cych rozwojowi osobi-
stemu. Jednak tworzenie w³asnej wizji ¿ycia i poszukiwanie owej bardziej
atrakcyjnej drogi ¿yciowej jest trudniejszym zadaniem, ni¿ mia³o w podob-
nym okresie ¿ycia pokolenie ich rodziców.

Anna Linek: Od strony dzieci natomiast intensywna wiê� z rodzicami
po³¹czona ze zbyt d³ugo sprawowan¹ przez nich opiek¹ sprawia, ¿e relacja ta
na tyle spe³nia ich potrzeby w tym zakresie, ¿e inne ich relacje czêsto nie
maj¹ dalszego ci¹gu. Jak pisze Witold Wrzesieñ: �dla wspó³czesnej m³odzie-
¿y rodzice to prawie jedyni przyjaciele, ale to te¿ tacy przyjaciele, których
mo¿na wykorzystywaæ i to czasami bez ¿adnych skrupu³ów�. Rodzice, po-
zwalaj¹c na takie dzia³ania, uprawomocniaj¹ je. Przyczyniaj¹ siê te¿ do tego,
¿e m³odzi nie próbuj¹ rozwijaæ swego zaufania wobec innych, bo nie ma
takiej potrzeby, ufaj¹ tylko rodzicom. Nie ucz¹c siê jednak racjonalnego bu-
dowania zaufania wobec innych, s¹ bardziej sk³onni do zaniechania dzia³añ
w otoczeniu spo³ecznym ni¿ do ich podejmowania.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: M³odzi doro�li jako g³ówne cele i war-
to�ci w ¿yciu stawiaj¹ sobie ukoñczenie �dobrych� studiów, które zapewni¹
im dobrze p³atn¹ pracê, pozwalaj¹c¹ na zakup w³asnego mieszkania oraz
za³o¿enie rodziny. Niestety wspó³czesne realia nie daj¹ �od razu� takich
mo¿liwo�ci. Czêsto po ukoñczonych studiach m³odzi doro�li nie znajduj¹
pracy, która w pe³ni dawa³aby im satysfakcjê i pozwoli³a na usamodzielnie-
nie siê. Podejmuj¹ kolejne studia, rozpoczynaj¹ sta¿e, zdobywaj¹ do�wiad-
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czenie, które w przysz³o�ci prze³o¿y siê na �rodki finansowe. Tego rodzaju
dzia³ania maj¹ pocz¹tek, ale nie znajdujemy w nich koñca. Jakby dzia³ania
podejmowane przez m³odych doros³ych nie dawa³y im pe³nej satysfakcji, jakby
ich by³o zbyt ma³o. A mo¿e �im wiêcej, tym lepiej bêdzie w ¿yciu��.

Anna Kotlarska-Michalska: Odwo³uj¹c siê do badañ psychologicznych,
nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e m³odzi doro�li � g³ównie studenci � planuj¹ pod-
jêcie dzia³añ usamodzielniaj¹cych, a konkretnie zawarcie zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego albo dopiero oko³o 30 r.¿., albo po ukoñczeniu studiów, ale te¿ w nie-
okre�lonej odleg³ej przysz³o�ci. Warunkiem wyra�nie deklarowanym przez
badanych studentów by³o �znalezienie odpowiedniego partnera�, zatem
warunkiem trudnym do przewidzenia i najbardziej niepewnym. Najistotniej-
szym jednak efektem badañ tutaj przywo³ywanych jest najrzadziej podawany
motyw w postaci presji rodziców. Zatem oczekiwania rodziców s¹ realizo-
wane na ostatnim miejscu, co mo¿na interpretowaæ, ¿e m³odzi doro�li nie s¹
sk³onni ulegaæ dyrektywom rodzicielskim. Wyzwolenie siê spod presji jest
przejawem orientacji na w³asny projekt ¿ycia.

Przyczyny zjawiska � dlaczego m³odzi ludzie
nie opuszczaj¹ domu rodzinnego?

Anna Kotlarska-Michalska: Gniazdowanie, czyli przed³u¿aj¹ce siê wspó³-
bytowanie pod jednym dachem pokolenia rodziców i doros³ych dzieci jest
niew¹tpliwie wynikiem wielu czynników jednostkowych, spo³ecznych, kul-
turowych, ekonomicznych i politycznych. Nie mo¿na jednoznacznie skon-
statowaæ, ¿e to m³odzi doro�li s¹ autorami stylu ¿ycia nazwanego gniazdowa-
niem. Czynniki, które spowodowa³y opó�nienie w procesie usamodzielniania
siê tego pokolenia, s¹ czê�ciowo rozpoznane przez badaczy, ale nie wszyst-
kie. Aby jednoznacznie okre�liæ, czy m³odzi doro�li s¹ zwolennikami nowe-
go stylu ¿ycia, potrzebne s¹ pog³êbione badania empiryczne potwierdzaj¹ce
ich intencjonalny wybór. Gdyby tak w³a�nie by³o, mo¿na by ca³¹ �winê�
przypisaæ w³a�nie temu pokoleniu.

Jolanta Grotowska-Leder: Chcia³abym zwróciæ uwagê na dwa wzajem-
nie powi¹zane czynniki maj¹ce wp³yw na proces osi¹gania doros³o�ci. S¹ one
szczególnie znacz¹ce, gdy¿ silnie warunkuj¹ decyzje ¿yciowe dotycz¹ce wy-
chodzenia z domu rodzinnego i samodzielnego prowadzenia gospodarstwa
domowego. Mam na my�li wyd³u¿aj¹cy siê proces kszta³cenia oraz pó�niej-
sze wchodzenie m³odych ludzi na rynek pracy i osi¹ganie na nim stabilnej
pozycji. Obecnie wiêkszo�æ � ponad 60% roczników w wieku pomatural-
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nym (19�24 lata) kszta³ci siê w ró¿nych typach szkó³ pomaturalnych i wy-
¿szych. Wspó³czynniki skolaryzacji ogó³em brutto i netto w szko³ach poli-
cealnych dla m³odzie¿y w wieku 19�21 lat wynosz¹ w 2016/2017 r. odpo-
wiednio 19,3% i 6,3%18. W Polsce w ostatnich 25 latach odnotowano prawie
czterokrotny wzrost wspó³czynników skolaryzacji brutto i netto w szkol-
nictwie wy¿szym � odpowiednio z 12,9% w roku akademickim 1990/1991
do 47,4% w 2016/2017 oraz z 9,8% w roku akademickim 1990/1991 do
36,8% w 2016/201719. Co oznacza bardzo znacz¹ce wyd³u¿enie momentu
przechodzenia z systemu kszta³cenia na rynek pracy w Polsce. Nadto roz-
wój kariery zawodowej wymaga kilku lat, bo praca jest dobrem niepew-
nym i deficytowym.

Monika Mynarska: Czy jest to nowy styl ¿ycia m³odych mê¿czyzn? Trudno
jest na chwilê obecn¹ okre�liæ, w jakim stopniu jest to ich dobrowolny wy-
bór, a w jakim stopniu jest to zachowanie podyktowane � przyk³adowo �
trudno�ciami z zakupem lub wynajmem mieszkania. Bior¹c jednak pod uwa-
gê ró¿nice w zachowaniu kobiet i mê¿czyzn, wydaje siê, ¿e to nie trudno�ci
s¹ decyduj¹cym czynnikiem. Ró¿nice te s¹ zreszt¹ w mojej opinii najistot-
niejsz¹ kwesti¹ w rozpatrywaniu zjawiska gniazdowania.

Anna Kotlarska-Michalska: Za g³ówn¹ przyczynê gniazdowania mo¿na
uznaæ poczucie niepewno�ci jednostkowej. Je�li przyj¹æ, ¿e niepewno�æ jest bra-
kiem pewno�ci, czy najwa¿niejsze dla cz³owieka sprawy pójd¹ w dobrym kie-
runku, a tak¿e przypuszczenie, ¿e dotychczasowe wysi³ki mog¹ zostaæ w jakim�
stopniu zniweczone, a co gorsza, zgromadzone dobra materialne i inne zaso-
by zostan¹ wyra�nie uszczuplone, to mo¿na wyt³umaczyæ niechêæ m³odego
pokolenia do zainwestowania w niepewny projekt ¿yciowy, jakim jest ma³-
¿eñstwo i posiadanie dzieci. Niew¹tpliwie stan niepewno�ci rodzi przypusz-
czenie o konieczno�ci rezygnacji z czego�, a tak¿e w¹tpliwo�æ, w jakim stop-
niu i w jakiej dziedzinie ¿ycia nast¹pi ograniczenie swobody. W przypadku
m³odego pokolenia niepewno�æ jednostkowa mo¿e równie¿ oznaczaæ stan
ducha os³abiaj¹cy motywacjê do dzia³ania, któremu towarzyszy lêk przed
konsekwencjami samodzielnego dzia³ania.

Jolanta Grotowska-Leder: Sytuacja ludzi m³odych w Polsce, podobnie
jak w wielu krajach Unii Europejskiej, w kontek�cie dostêpu do rynku pracy

18 Dane: O�wiata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, Warszawa: GUS 2017, s. 62.
19 Dane: Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2013 roku, Warszawa: GUS 2013, s. 29�30 oraz Szko³y

wy¿sze i ich finanse w 2017 roku, Warszawa: GUS 2017, s. 26.
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jest od lat niepokoj¹ca. Mimo wyra�nej poprawy, wska�niki aktywno�ci za-
wodowej s¹ relatywnie niskie, a wska�niki bezrobocia i wska�niki NEET, tzn.
udzia³u osób poza rynkiem pracy nieucz¹cych siê i nieuczestnicz¹cych w ¿ad-
nej formie podwy¿szania swoich kwalifikacji, relatywnie wysokie. W roku
2016 w Polsce stopa bezrobocia w�ród ludzi m³odych (< ni¿ 25 lat) jest pra-
wie trzykrotnie wy¿sza ni¿ w populacji ogó³em: odpowiednio 17,7% i 6,2%,
a stopa NEET � 7,3%, a wska�nik aktywno�ci zawodowej ponad dwukrot-
nie ni¿szy � dla populacji 15�24 lata � 28,4%, a 15�64 lata � 64,5%. Nadto
sytuacja du¿ej czê�ci pracuj¹cych m³odych ludzi jest niepokoj¹ca z uwagi na pre-
karyjno�æ zatrudnienia (tymczasowo�æ, w ograniczonym czasie pracy) i zarob-
ków (niestabilne i zbyt niskie). To te zjawiska kszta³tuj¹ w du¿ej czê�ci stra-
tegie ¿yciowe wspó³czesnych m³odych Polaków � wyd³u¿anie siê procesu
wchodzenia w doros³o�æ i pozostawania w sytuacji zale¿no�ci od rodziców,
w tym mieszkaniowej. Z badañ wynika tak¿e, ¿e brak samodzielno�ci miesz-
kaniowej, szczególnie starszych roczników ludzi m³odych, to tak¿e brak do-
stêpu do tanich mieszkañ.

Anna Linek: Nie tylko doros³e dzieci, ale ca³e rodziny staj¹ obecnie wobec
bardzo skomplikowanej rzeczywisto�ci, która � jak opisuj¹ socjologowie �
przesta³a byæ przewidywalna, pewna, znana, a wiêc bezpieczna. W obliczu
wielu sprzecznych informacji, braku sta³ych punktów odniesienia i niepew-
no�ci, jedyn¹ sta³¹ rzeczywisto�ci¹ staj¹ siê relacje rodziców z dzieæmi. Szcze-
gólnie cenne w tym kontek�cie s¹ relacje z doros³ymi dzieæmi ze wzglêdu na
wypracowan¹ ju¿ przez lata wiê� i zbudowan¹ przyja�ñ. W³a�nie ta intensy-
fikacja wiêzi z dzieæmi wydaje siê reakcj¹ na brak sta³o�ci poza ni¹. Pozwala
odreagowaæ zarówno dzieciom, jak i rodzicom napiêcia i lêki wynikaj¹ce z tru-
dów ¿ycia we wspó³czesnej rzeczywisto�ci spo³ecznej.

Anna Kotlarska-Michalska: Nieliczne polskie badania pokazuj¹ce scena-
riusze relacji miêdzypokoleniowej i wymiary odroczonej doros³o�ci oraz
postawy rodziców wobec nieformalnych zwi¹zków swoich dzieci, a tak¿e
proces destandaryzacji cyklu ¿ycia oraz stosunek m³odych doros³ych do gniaz-
dowania potwierdzaj¹, ¿e zmiany pokoleniowe s¹ efektem wielu czynników
o charakterze makrostrukturalnym i mikrostrukturalnym. Jednak genezy
zmian nale¿y upatrywaæ w wiêkszej trosce rodziców o los swoich doros³ych
dzieci i wiêkszej odpowiedzialno�ci za skutki �doradztwa� w wyborach ¿y-
ciowych.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Na opó�nienie progu doros³o�ci i do-
�wiadczania zjawiska gniazdowania wp³ywa wiele czynników makro- i mi-
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krospo³ecznych, których wymiar, zakres i si³a oddzia³ywania czêsto zale¿y
od m³odych doros³ych, którzy �wiadomie nie podejmuj¹ decyzji o �wyfru-
niêciu z gniazda� oraz od ich rodziny, która równie¿ czêsto utrudnia �odciê-
cie pêpowiny�. W�ród czynników makrospo³ecznych utrudniaj¹cych m³o-
dym doros³ym wyprowadzenie siê z domu rodzinnego wymienia siê: brak
atrakcyjnych ofert pracy, zbyt wysokie koszty zakupu lub wynajmu mieszka-
nia, zbyt wysokie koszty utrzymania siê. Natomiast do grupy czynników
mikrospo³ecznych zwi¹zanych bezpo�rednio z m³odym doros³ym oraz jego
rodzin¹ nale¿¹: zbyt silne wiêzi m³odych doros³ych z rodzicami i vice versa,
wygodny styl ¿ycia m³odych doros³ych i brak odpowiedzialno�ci za doros³e
¿ycie, które wspó³cze�nie obarczone jest wieloma wyzwaniami i problema-
mi. Gniazdowanie m³odych doros³ych mo¿e byæ zwi¹zane tak¿e z czynnika-
mi psychologicznymi, np. nisk¹ samoocen¹ m³odego doros³ego, strachem,
lêkiem przed ¿yciem doros³ym � �nie poradzê sobie z nim� b¹d� do�wiad-
czeniami nieudanych zwi¹zków nieformalnych.

Anna Kotlarska-Michalska: Truizmem jest stwierdzenie, ¿e ka¿de m³ode
pokolenie ma nieco inny stosunek do �wiata warto�ci, ma inne plany ¿ycio-
we i inne aspiracje. Jednak uzasadnione zaniepokojenie mo¿e budziæ fakt, ¿e
a¿ tak wysoki odsetek m³odych doros³ych nie podjê³o siê realizacji zadañ
przypisanych klasycznej doros³o�ci. O ile badacze s¹ do�æ zgodni z poszuki-
waniem przyczyn w uwarunkowaniach pozarodzinnych, to nie ma zgodno-
�ci w pogl¹dach na uwarunkowania tkwi¹ce w postawach ludzi m³odych oraz
w postawach pokolenia rodziców. Czê�ciowo na to pytanie udzielaj¹ odpo-
wiedzi badania psychologiczne rejestruj¹ce zwi¹zek zachodz¹cy pomiêdzy
cechami rodziny a okresem pozostawania w jej obrêbie. Otó¿ m³odzi doro�li
maj¹cy bardzo dobre relacje z rodzicami nie spieszyli siê z podejmowaniem
decyzji o wyprowadzeniu siê z domu rodzinnego. Potwierdzaj¹ ten fakt rów-
nie¿ badacze z innych krajów (m.in. we W³oszech).

Jolanta Grotowska-Leder: Uwarunkowania stawania siê doros³ym s¹
wspó³cze�nie z³o¿one. Obok wskazanych wy¿ej, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest to
kategoria konstruowana przez wspó³czesne procesy indywidualizacji ¿ycia
i konkretne polityki � edukacyjn¹, rynku pracy, rodzinn¹, mieszkaniow¹,
socjaln¹ � ich instytucje i regulacje prawne. W literaturze przedmiotu funk-
cjonuje teza, ¿e we wspó³czesnych spo³eczeñstwach rynkowych ludzie m³odzi
s¹ szczególnie nara¿eni na negatywne skutki ¿ycia, nie tylko wskutek ela-
styczno�ci zatrudnienia, ale tak¿e s³abo�ci pañstwa opiekuñczego. Nale¿y
tak¿e dodaæ, ¿e przez lata zainteresowanie sytuacj¹ m³odego pokolenia by³o
niewystarczaj¹ce.
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Czy mo¿na mówiæ o winie rodziców w przypadku
gniazdowania doros³ych dzieci?

Anna Kotlarska-Michalska: Przed³u¿anie okresu wspó³bytowania, czyli
gniazdowanie jest efektem braku nacisku ze strony rodziców, byæ mo¿e mniej-
szym autorytetem rodziców i mniejszej si³y ich argumentacji w postulowaniu
dzia³añ na rzecz usamodzielnienia. Ale te¿ m³odzi doro�li do�wiadczaj¹cy
nacisków ze strony rodziców mog¹ traktowaæ je jako niezbyt dokuczliwe
wobec korzy�ci wynikaj¹cych z komfortu ¿ycia bez zobowi¹zañ. Wpraw-
dzie badania socjologiczne wskazuj¹, ¿e m³odzi doro�li zamieszkuj¹cy wspól-
nie z rodzicami s¹ �skazani� na s³uchanie pretensji i �przypominanie� o ko-
nieczno�ci podjêcia decyzji o usamodzielnieniu, to jednak nie jest to
wystarczaj¹cy argument mobilizuj¹cy ich do podjêcia stosownych dzia³añ,
które satysfakcjonowa³yby rodziców.

Piotr Szukalski: Intryguj¹ce jest to, w jakim stopniu wyd³u¿ony okres
zamieszkiwania z rodzicami jest � a w polskich realiach bêdzie � rezultatem
bycia wychowywanym w rodzinach ma³odzietnych, a zw³aszcza jednodziet-
nych. Przejmowanie przez rodziców i dziadków w takich rodzinach du¿ej
czê�ci typowych obowi¹zków dzieci i m³odzie¿y (od wynoszenia �mieci po
nadmiern¹ pomoc w odrabianiu lekcji i obronno-agresywn¹ postawê wobec
wymagaj¹cych nauczycieli) w d³u¿szej perspektywie mo¿e prowadziæ do nie-
umiejêtno�ci wykonywania podstawowych czynno�ci potrzebnych do samo-
dzielnego ¿ycia � sprz¹tania, gotowania, prania czy prasowania. W takim
przypadku gniazdowanie przez owe jedyne dzieci � wraz z coraz czêstszym
wystêpowaniem braku rodzeñstwa przez generacje osi¹gaj¹ce we wspó³cze-
snej Polsce doros³o�æ � by³oby coraz czêstsze.

Anna Linek: Jednak zbyt d³ugo sprawowana opieka nad dzieckiem ozna-
cza przesuniêcie �rodka ciê¿ko�ci z relacji ma³¿eñskiej na rodzicielsk¹. Ma³-
¿onkowie pozbawiaj¹ siê wiêc powrotu do uk³adu diady, mo¿liwo�ci rekon-
strukcji wiêzi ma³¿eñskiej po odej�ciu dzieci, wspólnego pokonania trudno�ci
zwi¹zanych z �pustym gniazdem�, budowania wiêzi z wnukami czy skorzy-
stania z nale¿nego im odpoczynku. Zwa¿aj¹c na fakt, ¿e psycholodzy wska-
zuj¹ w³a�nie ten czas � po udanej rekonstrukcji wiêzi, po usamodzielnieniu
siê dzieci, na stawianie najwy¿szych ocen w kwestii satysfakcji ma³¿eñskiej,
to rodzice pozbawiaj¹ siê tym samym wa¿nego etapu w ¿yciu ma³¿eñskim.
Mo¿e byæ i tak, ¿e relacja z doros³ym dzieckiem kompensuje im mniej udan¹
relacjê z ma³¿onkiem. A wspieranie dziecka na drodze do sukcesu poprzez
sprawowanie nad nim opieki pozwala w³¹czaæ jego ewentualne sukcesy do

3.p65 18-02-15, 09:0830



31

Doros³e dzieci pozostaj¹ce w rodzinie w kontek�cie potransformacyjnych przemian pokoleniowych

w³asnej samooceny, czuæ siê wci¹¿ m³odym, za m³odym do podejmowania
roli babci czy dziadka, wierzyæ, ¿e sukces zawodowy jest jeszcze przed nimi
i nie obawiaæ siê pustki w domu i w ¿yciu.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Zarówno rodzina, jak i m³ody doros³y
przywi¹zuj¹ siê do rodzinnego gniazda, które funkcjonuje jakby nic siê nie
zmieni³o, a wiêc matka wzglêdem m³odego doros³ego wykonuje �prawie� te
same czynno�ci jak dotychczas, czyli �gotuje, pierze, sprz¹ta dom, a niekiedy
wspomaga finansowo�, a m³ody doros³y jedynie wspiera rodziców w tych
czynno�ciach, które z racji wieku rodziców s¹ dla nich zbyt du¿ym obci¹¿e-
niem. ¯adna ze stron (czyli ani rodzina, ani m³ody doros³y) nie dostrzega
pojawienia siê progu doros³o�ci, który powinien nadaæ w³a�ciwe kszta³ty
zmianom ¿ycia m³odych doros³ych.

Anna Linek: Dzi� zauwa¿alne jest, ¿e rodzice nie tylko podkre�laj¹ rolê
dziecka w ich ¿yciu, ale bardzo prze¿ywaj¹ jego ¿ycie, a niekiedy ¿yj¹ jego
¿yciem tak d³ugo, jak to mo¿liwe, nawet znacznie ponad jego wiek doros³o-
�ci. A ¿ycie to nie jest ³atwe�

Anna Kotlarska-Michalska: Mo¿na zaobserwowaæ now¹ tendencjê w re-
lacjach miêdzy pokoleniem m³odych doros³ych a pokoleniem �rednim, pole-
gaj¹c¹ na tym, ¿e to raczej pokolenie �rednie stara siê �dostosowaæ� w swych
dzia³aniach do oczekiwañ pokolenia m³odych doros³ych ni¿ odwrotnie.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Je¿eli jest tylko mo¿liwo�æ, m³odzi doro-
�li pozostaj¹ w gnie�dzie rodzinnym tak d³ugo, ile siê tylko da � zjawisko to
coraz bardziej staje siê norm¹ akceptowan¹ przez dwie strony, tj. rodzinê oraz
m³odych doros³ych. Ka¿da z tych stron dostrzega same superlatywy. Zdaniem
wielu rodziców m³ody doros³y jest dla nich nadal �dzieckiem� wymagaj¹cym
opieki i wsparcia. Nie zawsze jest to wsparcie finansowe, ale bardziej matczy-
ne, ojcowskie, rodzicielskie, czyli takie, z jakim mamy do czynienia w procesie
socjalizacyjno-wychowawczym cz³owieka, przed okresem osi¹gniêcia doros³o�ci.
Im d³u¿szy jest okres �odciêcia pêpowiny�, tym znacznie trudniej jest budo-
waæ i konstruowaæ w³asny, indywidualny etap doros³ego ¿ycia.

Anna Kotlarska-Michalska: Zmianê w relacjach rodzice � doros³e dzieci
(dostrzeganym przez ekonomistów i socjologów) powoduje nieprzystawal-
no�æ oferty rynkowej do mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci m³odych doros³ych. Ro-
dzice zatem nie ponaglaj¹ swoich doros³ych dzieci do usamodzielnienia siê,
gdy¿ nie chc¹ ich nara¿aæ na dyskomfort spowodowany wykonywaniem nie-

3.p65 18-02-15, 09:0831



Dyskusja redakcyjna �Societas/Communitas�

32

satysfakcjonuj¹cej pracy zawodowej, okupionej stresem i powoduj¹cej fru-
stracjê i niezadowolenie z ¿ycia.

Czy relacja rodzice � doros³e dzieci to swego rodzaju
transakcja wi¹zana?

Anna Kotlarska-Michalska: Zmiany pokoleniowe, które rejestruj¹ badacze,
polegaj¹ na wiêkszej tolerancji ze strony rodziców, którzy nie naciskaj¹ i nie
mobilizuj¹ dostatecznie m³odych doros³ych do startu w samodzielne ¿ycie, pra-
gn¹, aby ich dzieci mia³y lepiej ni¿ oni (zdobywaj¹c z trudem zarówno zawód,
jak i buduj¹c z trudem podstawy materialno-ekonomiczne). Owa dba³o�æ o lep-
szy start ¿yciowy i lepsz¹ przysz³o�æ usprawiedliwia brak zdecydowanej postawy
popychaj¹cej do wyj�cia z rodzinnego gniazda. Równie¿ w opinii psychologów
� badaczy relacji rodzinnych � pokolenie rodziców jawi siê jako wa¿ne ogniwo
w swoistej ewolucji rodziny, które dba o stabilizacjê kultury rodziny i decyduje
o ilo�ci oraz o jako�ci zmian we wszystkich obszarach ¿ycia. Reprezentuje zatem
przychyln¹ postawê wobec warto�ci preferowanych przez doros³e dzieci. Wspó³-
czesnym rodzicom ³atwiej jest zrozumieæ i podzielaæ niektóre preferencje, po-
stawy, oczekiwania i wybory ¿yciowe w³asnych dzieci. Rodzice, nie chc¹c wpro-
wadzaæ zbyt gwa³townych zmian w ustabilizowanym ¿yciu rodzinnym, godz¹
siê na oczekiwanie, a¿ doros³e dzieci podejm¹ samodzielne decyzje o za³o¿eniu
w³asnej rodziny. Wiêksza tolerancja wobec decyzji dzieci doros³ych ma swój
�ukryty� interes � nie wywo³aæ postawy niechêci u doros³ego dziecka poprzez
tworzenie sytuacji nacisku i presji. Takie komfortowe stwarzanie warunków
do realizacji niekiedy odmiennych zadañ m³odszemu pokoleniu daje iluzorycz-
n¹ gwarancjê dobrych relacji miêdzypokoleniowych.

Piotr Szukalski: Ciekawe, aczkolwiek nierozpoznane, s¹ zmiany relacji
pomiêdzy rodzicami a mieszkaj¹cymi z nimi doros³ymi dzieæmi. Tradycyjnie,
dopóki nie za³o¿y³y one w³asnej rodziny, by³y jedynie �pó³doros³e� z koniecz-
no�ci¹ dostosowania siê do wymagañ rodziców � szefostwa rodziny i gospo-
darstwa domowego. Podejrzewaæ mo¿na, i¿ wspó³czesne wyd³u¿one zamiesz-
kiwanie samoistnie zwi¹zane jest z innymi, bardziej partnerskimi � co nie
oznacza, i¿ niekonfliktowymi (w tym przypadku przypomina siê klasyczny
Zwa³ S. Shuty�ego) � relacjami. Jest to sk¹din¹d konsekwencja wyra�nego
przebudowywania rodzaju relacji ³¹cz¹cych rodziców i adolescentów, z wy-
ra�nie wy¿sz¹ w stosunku do przesz³o�ci pozycj¹ tych ostatnich.

Anna Linek: Obie strony ³¹czy w sposób szczególny wspólne marzenie
o dobrobycie, kult m³odo�ci, poczucie konieczno�ci bycia na bie¿¹co z roz-
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wojem technologicznym i informatycznym, ale te¿ potrzeba akceptacji i uzna-
nia, a przede wszystkim bezpieczeñstwa i blisko�ci, które s¹ w stanie nawza-
jem wobec siebie realizowaæ. Dlatego wiê� ta staje siê tak silna, a konflikt
pokoleñ, który móg³by sk³oniæ do wyprowadzki od rodziców, zanika albo
pozostaje w stanie utajonym. Nie oznacza to, ¿e wszystko stronom w tej
relacji odpowiada, ale obie s¹ gotowe do po�wiêceñ, choæ ka¿da z nieco in-
nych powodów. Jednak ta relacja to jak stop-klatka na filmie, zatrzymany
pewien etap w rozwoju ka¿dej ze stron, ostatnia wspólna prosta pod jednym
dachem. Zatrzymany z ró¿nych powodów, a mimo to nios¹cy ten sam rodzaj
konsekwencji tak dla jednych, jak i drugich. To jak szklana pu³apka, relacja,
która nie mog¹c rozwijaæ siê poza ni¹, zaczyna rozwijaæ siê w g³¹b, do we-
wn¹trz, i w pewnym momencie wyj�cie poza jest ju¿ trudno wyobra¿alne,
choæ pozostaj¹ce w sferze planów.

Anna Kotlarska-Michalska: Zmiany zachodz¹ce w relacjach rodzice �
dzieci s¹ efektem wiêkszej �wiadomo�ci wspó³czesnych rodziców o trudach,
jakie towarzysz¹ m³odym doros³ym: w budowaniu to¿samo�ci, w podejmo-
waniu decyzji, konieczno�ci ci¹g³ego dostosowywania siê do zmieniaj¹cych
siê warunków na rynku pracy, niepewno�ci zwi¹zanej z realizacj¹ planów
zawodowych, niepewno�ci w zakresie trwa³o�ci zwi¹zków emocjonalnych,
�konieczno�ci� ulegania kulturze konsumpcji. Zmiany w relacjach maj¹ te¿ swoje
pod³o¿e w fakcie, ¿e wspó³cze�ni rodzice m³odych doros³ych dzieci w wiêkszym
stopniu ni¿ w poprzednich epokach korzystaj¹ z wiedzy technologicznej
swoich dzieci, s¹ w wielu sytuacjach codziennego ¿ycia uzale¿nieni od facho-
wej wiedzy swoich dzieci.

Barbara Fatyga: Przemianê wiêzi mo¿na by opisywaæ w ten sposób, i¿
zmienia³a siê ona od modelu relacji opartych na autorytecie i szacunku do
modelu wrêcz kumpelskiego: zw³aszcza w relacjach z matk¹ (podczas gdy
ojciec by³ na ró¿ne sposoby w relacjach z dzieckiem �nieobecny�, matka by³a
�najlepszym przyjacielem cz³owieka�).

Jolanta Grotowska-Leder: M³odzi doro�li definiuj¹ doros³o�æ do�æ jedno-
znacznie w kategoriach samodzielno�ci ¿yciowej, w tym finansowej i mieszka-
niowej, ale nale¿y podkre�liæ, ¿e maj¹ �wiadomo�æ problemów z jej osi¹ga-
niem. To okre�la miêdzypokoleniowe relacje rodzinne. Mimo ¿e m³odzi
deklaruj¹, ¿e nie chcieliby korzystaæ ze wsparcia rodziców, to jednak ich obiek-
tywna sytuacja materialna zmusza ich do tego. Znacz¹ca ich grupa dzieli miesz-
kanie z rodzicami i korzysta z innych form wsparcia od rodziców, na przyk³ad
w opiece nad niesamodzielnymi dzieæmi, w postaci finansowania niektórych
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potrzeb, w tym edukacji. Z drugiej strony na relacje miêdzygeneracyjne w rodzi-
nach pochodzenia maj¹ wp³yw procesy deinstytucjonalizacji, destabilizacji
i dyslokacji przestrzennej, które obok ró¿nych form ¿ycia rodzinnego, okre-
�lanych w kategoriach struktury zwi¹zków i odleg³o�ci przestrzennej, oznacza-
j¹ os³abienie wiêzi rodzinnych. W praktyce przejawia siê to w postaci rzad-
szych kontaktów nie tylko face-to-face, ale tak¿e za po�rednictwem telefonu.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Czynniki psychologiczne osadzone s¹
równie¿ w rodzinach m³odych doros³ych, szczególnie zwi¹zane s¹ one z sy-
tuacj¹, gdy rodzice znajduj¹ siê w podesz³ym wieku i wymagaj¹ opieki i wspar-
cia ze strony syna/córki. Wówczas czêsto dochodzi do zaburzeñ emocjonal-
nych na wie�æ o �wyprowadzce� m³odego doros³ego. Rodzice reaguj¹ p³aczem,
a niekiedy krzykiem, daj¹c m³odym doros³ym do zrozumienia, ¿e �ich wy-
prowadzka stanie siê dla nich wielkim ciosem�. Swoim zachowaniem (szan-
ta¿em emocjonalnym) doprowadzaj¹ do sytuacji obwiniania siê m³odych
doros³ych za decyzje o usamodzielnieniu siê.

Jakie s¹ konsekwencje (rozwoju) zjawiska gniazdowania?

Jolanta Grotowska-Leder: Na prze³omie wieków XX i XXI zjawisko osi¹-
gania doros³o�ci zyskuje na zainteresowaniu naukowym i medialnym tak¿e
w Polsce, bo niepokoi nie tylko ze wzglêdu na swój kontekst indywidualny �
doros³o�æ jest wa¿nym etapem w biografii cz³owieka, a jej osi¹ganie powszech-
nym d¹¿eniem � ale przede wszystkim ze wzglêdu na kontekst spo³eczny �
doros³o�æ dotyczy realizacji zobowi¹zañ w postaci normatywnie okre�lonych,
typowych dla tego okresu ¿ycia, wzajemnie powi¹zanych ról ¿yciowych �
pracownika i rodzica, gdy¿ s¹ one wa¿ne dla funkcjonowania spo³eczeñstwa.
Problem osi¹gania doros³o�ci podjê³am z zespo³em w projekcie �Polityki pu-
bliczne na rzecz pe³nej doros³o�ci w Polsce�, finansowanym przez NCN, który
realizujê od po³owy 2015 r.

Monika Mynarska: Coraz pó�niejsze opuszczanie domu rodzinnego przez
mê¿czyzn mo¿e znacz¹co � i niestety negatywnie � wp³yn¹æ na rozmaite aspek-
ty ¿ycia rodzinnego.  Obserwujemy obecnie znacz¹cy wzrost liczby kobiet,
które pozostaj¹ bezdzietne i jedn¹ z g³ównych przyczyn takiego stanu rzeczy
jest brak partnera.

Piotr Szukalski: Rodzi siê samoistnie pytanie, jakimi ma³¿onkami/part-
nerami i rodzicami bêd¹ gniazdownicy? Czy d³u¿sze przebywanie w niestre-
suj¹cym �rodowisku rodzinnym, w którym jak¿e czêsto wystêpuje nierówny

3.p65 18-02-15, 09:0834



35

Doros³e dzieci pozostaj¹ce w rodzinie w kontek�cie potransformacyjnych przemian pokoleniowych

podzia³ obowi¹zków miêdzy domownikami, nieobci¹¿aj¹cy gniazdownika, bê-
dzie prowadzi³ do nieumiejêtno�ci ³atwego przystosowania siê do konieczno�ci
wykonywania typowych czynno�ci domowych i wzrostu konfliktów z partne-
rem? Czy bêdzie siê to przejawia³o mniejsz¹ sk³onno�ci¹ do zawierania for-
malnych zwi¹zków, jak i ich mniejsz¹ trwa³o�ci¹? Czy bêd¹ oni w stanie byæ
opiekunami w³asnych dzieci �na pe³en etat�? Czy � widz¹c realne obci¹¿enie
obowi¹zkami zwi¹zanymi z opiek¹ nad potomstwem � nie bêd¹ samoistnie
decydowaæ siê na bezdzietno�æ lub jednodzietno�æ?

Monika Mynarska: Nale¿a³oby siê zastanowiæ, w jakim stopniu problem
ze znalezieniem odpowiedniego partnera, z którym mo¿na za³o¿yæ rodzinê,
jest powi¹zany z faktem znacz¹co pó�niejszego usamodzielniania siê mê¿-
czyzn? Czy mê¿czyzna, który w wieku 35 lat mieszka z rodzicami, bêdzie dla
kobiety atrakcyjnym partnerem? Szczególnie, gdy kobieta ju¿ od paru lat
mieszka z dala od domu rodzinnego? Czy bêdzie mia³a ona poczucie, ¿e jest
to partner gotowy wzi¹æ odpowiedzialno�æ za rodzinê?

Piotr Szukalski: Je�li dodatkowo do³¹czyæ do owej wyuczonej niesamo-
dzielno�ci wzrost niechêci dzisiejszej m³odzie¿y do podejmowania takich
dzia³añ, które mog³yby doprowadziæ do sytuacji �wiadcz¹cej o w³asnym nie-
udacznictwie, gniazdowanie samoistnie staje siê atrakcyjnym i bezpiecznym
sposobem ¿ycia. Patrz¹c z tej perspektywy, d³u¿sze zamieszkiwanie z rodzi-
cami nale¿a³oby potraktowaæ jako przejaw niepowodzeñ cywilizacyjnych,
przybieraj¹cych postaæ �niedoros³ych doros³ych�, osób, które nie s¹ mental-
nie i umiejêtno�ciowo przygotowane do samodzielno�ci.

Ma³gorzata Przybysz-Zaremba: Jako sugestiê i propozycjê dla rodziców
m³odych doros³ych ludzi pragnê wskazaæ, aby nie utrudniali swoim �dzie-
ciom� decyzji o wyprowadzce, ale wspierali ich w tym wyzwaniu, a nawet
sami stwarzali sytuacje, które pomog¹ im w �wyfruniêciu z gniazda�. Jako przy-
k³ad pragnê przywo³aæ wypowied� pani Barbary Falandysz w jednym z telewi-
zyjnych programów, która pomog³a swoim dzieciom w usamodzielnieniu siê,
cytujê: �Kupi³am im kawalerki i wyrzuci³am z domu po pierwszym roku stu-
diów. Moim zdaniem to najlepsza szko³a doros³o�ci. Wziê³am przyk³ad z przy-
rody, wystarczy popatrzeæ na go³êbie, które wypychaj¹ z gniazda swoje m³ode,
choæ te wcale tego nie chc¹�. Drastyczne �rodki, jakie podjê³a pani Falandysz,
pokazuj¹, ¿e i tak mo¿na pomóc swoim dzieciom w podjêciu wa¿nej decyzji.

Monika Mynarska: Drugim zagadnieniem jest natomiast kwestia opieki
nad starszymi rodzicami. Dochodzi tutaj bowiem do pewnego paradoksu.
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To synowie pozostaj¹ d³u¿ej w domu rodzinnym, ale to przede wszystkim
córki opiekuj¹ siê starszymi rodzicami. Czy kobiety nadal bêd¹ gotowe pod-
j¹æ siê opieki nad rodzicami, gdy ich bracia wci¹¿ bêd¹ mieszkaæ z rodzicami
pod jednym dachem? A je¿eli nie, to czy synowie bêd¹ w stanie odpowied-
nio pe³niæ obowi¹zki opiekuñcze?

Anna Kotlarska-Michalska: Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e relacje rodzice �
doros³e dzieci s¹ oparte na wiêkszej trosce ze strony rodziców, aby zwi¹zki
uczuciowe ich doros³ych dzieci oparte by³y na sta³o�ci i przynajmniej tak
trwa³ych fundamentach, na jakich budowane by³y ich w³asne ma³¿eñstwa.
Jednak takiej gwarancji zapewniæ nie mog¹ ani wpajane warto�ci ¿ycia ro-
dzinnego, ani ¿aden dokument. Nawi¹zuj¹c w tym miejscu do pesymistycz-
nej wizji ponowoczesnego �wiata g³oszonej przez Zygmunta Baumana, mo¿-
na dostrzec g³ówn¹ przyczynê w zmianie relacji miêdzypokoleniowych,
polegaj¹c¹ na tym, ¿e powszechna kultura zmienno�ci i wi¹¿¹cy siê z nim
nowy styl ¿ycia, �przesi¹kniêty konsumeryzmem i przyznaj¹cy partnerowi
tylko rolê potencjalnego �ród³a przyjemnych prze¿yæ, poci¹ga za sob¹ �chwi-
lowo�æ� i ulotno�æ interakcji miêdzyludzkich. A na takich ulotnych relacjach
trudno zbudowaæ �w³asn¹� doros³o�æ, daj¹c¹ satysfakcjê osobist¹ i zyskuj¹c¹
aprobatê ze strony pokolenia rodziców.

Barbara Fatyga: Gniazdowanie nie musi byæ jakim� przej�ciowym zjawi-
skiem, które zniknie wraz z obfito�ci¹ �mieszkañ dla m³odych�. Ale czy da siê
wyt³umaczyæ wy³¹cznie za pomoc¹ tezy o fali nowego konserwatyzmu? Nie
s¹dzê � od kiedy muszê prosiæ wnuki, by uczynni³y mi zawieszony komputer.

Anna Kotlarska-Michalska: Zmiany pokoleniowe w relacjach rodziców
z doros³ymi dzieæmi polegaj¹ niew¹tpliwie na przed³u¿aj¹cej siê roli rodzi-
cielskiej zwi¹zanej z wymiarem opieki i kontroli, przy jednoczesnej tendencji
do poszerzania siê zakresu tolerancji wobec wyborów m³odego pokolenia oraz
poszerzaj¹cej siê funkcji emocjonalno-ekspresyjnej wspó³czesnej rodziny.
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Norms in the fulfilment of adult roles have disintegrated in recent years, while
the very fact of being an adult no longer signifies today the same traits as were
still seen relatively recently. Stimulated by the development of capitalist com-
mercial culture, the transformations in everyday life (in Western societies) have
blurred the distinctions between childhood, youth and adulthood, and led to
smooth transitions from one to the next. The process of generation change is
also evolving, due to the new realities of socialisation changing shape dynam-
ically in recent years. Coexistence and cooperation dominate among the ten-
sions between the generations, tensions fuelled by market-like relations car-
ried over into microstructural subworlds. Meanwhile the new generation is
increasingly �isolating itself � by becoming immersed in the benefits of virtual
parallel spaces comprising �their� world, one often incomprehensible to adults.
This paper is an attempt at making a preliminary diagnosis of contemporary
patterns in entering or not entering adulthood, and of the anomie within the
process of generation change.
Keywords: generation change, anomie, adulthood

Na skutek kilku powi¹zanych ze sob¹ procesów otaczaj¹ce nas przestrze-
nie codziennej rzeczywisto�ci od oko³o dwudziestu lat stopniowo coraz bar-
dziej charakteryzuje nie tyle przej�ciowa, co ci¹g³a dekompozycja obowi¹zu-
j¹cych regulacji normatywnych. ¯yjemy w czasach globalnej anomii, której
przejawy bez trudu odnajdziemy we wszystkich sferach ludzkich dzia³añ,
pocz¹wszy od polityki i ekonomii, a na ¿yciu rodzinnym koñcz¹c. Interesuj¹cy
nas tu przede wszystkim �wiat Zachodu1 coraz bardziej zatapia siê w stanie
permanentnej anomii, nie zawsze ³atwo dostrzegalnej zarówno przez samych
uczestników rozmaitych spo³ecznych sub�wiatów, jak i z zewn¹trz, przez ich
obserwatorów. W otaczaj¹cej nas wspó³czesno�ci normatywne rozregulowa-
nie sta³o siê norm¹.

Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech dzisiejszych spo³eczeñstw,
przynajmniej nominalnie kieruj¹cych siê zasadami praworz¹dno�ci, jest ro-
sn¹cy poziom niechêci wobec przestrzegania obowi¹zuj¹cych regu³ (por.
Williams 2013). Najwyra�niej zauwa¿alny jest on na poziomie �wiata ¿ycia
codziennego i zachodz¹cych w jego sub�wiatach interakcji. W zdecydowanej

1 Do którego oczywi�cie zaliczam te¿ Polskê.
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wiêkszo�ci dotyczy norm zwyczajowych i (nieco rzadziej) obyczajowych, nie-
mniej jednak sk³onno�ci do nierespektowania norm prawnych odpowiedzial-
nych za regulacje dzia³añ jednostek w ró¿nych obszarach spo³ecznych rze-
czywisto�ci równie¿ zauwa¿alnie siê nasilaj¹ (wystarczy poobserwowaæ
chocia¿by uczestników ruchu drogowego). Najczê�ciej sytuacje, w których
�ludzie nie bardzo wiedz¹, czy i w jakim zakresie istniej¹ce normy s¹ dla nich
wi¹¿¹ce� (Siemaszko 1993: 211), s¹ nastêpstwem niepomy�lnego przebiegu
procesu socjalizacji (Berger, Luckmann 1983) i/lub niedomagañ systemu
kontroli spo³ecznej � przede wszystkim kontroli wewnêtrznej, ale tak¿e ogra-
niczeñ w oddzia³ywaniach kontroli zewnêtrznej2. Socjalizacja i kontrola spo-
³eczna wspólnie odpowiedzialne s¹ za stabilne trwanie spo³eczeñstw i ich
elementów. Porz¹dkuj¹ przestrzenie �wiata ¿ycia codziennego, zapewniaj¹c
spójne typizacje i definiowanie sytuacji. Ich skuteczno�æ traci jednak swoj¹
moc wówczas, gdy spo³eczny system normatywny ulega deregulacji, co naj-
czê�ciej jest konsekwencj¹ przyspieszonego procesu zmian spo³ecznych. Po-
jawia siê anomia, czyli stan zagubienia, powsta³y w wyniku �wypowiedzenia
lojalno�ci dotychczas obowi¹zuj¹cym normom, które dziêki temu trac¹ swo-
j¹ regulacyjn¹ si³ê kszta³towania ludzkich zachowañ�, jak stosownie do na-
szych czasów zdefiniowa³ anomiê Nikos Passas (2000: 20).

Dzisiejszy stan anomii stanowi efekt kilku procesów, w�ród których na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê: dominacja kultury konsumpcyjnego kapitali-
zmu, promocja ideologii neoliberalizmu i indywidualizmu, globalizacja oraz
przyspieszony rozwój technologiczny. Przytoczone podej�cie Nikosa Passasa
wpisuje siê w nurt analiz anomii zapocz¹tkowany przez twórcê tego pojêcia,
Emila Durkheima. Od jego czasów jednak, w toku dalszych analiz � g³ównie
w amerykañskiej my�li spo³ecznej � pojêcie anomii uleg³o istotnym modyfi-
kacjom (Orru 1987; Besnard 1990). Wspó³cze�nie, ze wzglêdu na specyfikê
przebiegu globalnych przemian cywilizacyjnych w ostatnich kilku dekadach,
pierwotne ujêcie wyra�nie powraca w dyskursie naukowym i realizowanych

2 Kontrola wewnêtrzna jest socjalizacyjnie wypracowan¹ �zdolno�ci¹ jednostki do powstrzymywania
siê od takiego sposobu realizowania potrzeb, który pozostaje w konflikcie z normami i regu³ami obowi¹-
zuj¹cymi w spo³eczeñstwie� (Reiss 1951: 196). Natomiast kontrola zewnêtrzna to �zdolno�æ grup spo-
³ecznych do skutecznego egzekwowania zachowañ zgodnych z normami i regu³ami� (ibidem). Kontrola
wewnêtrzna jest zespo³em oddzia³ywañ regulacyjnych, których �ród³em jest psychika dzia³aj¹cej jednost-
ki. Wystêpuj¹ce w jej ramach si³y powstrzymuj¹ce przed naruszaniem wymagañ systemu aksjologiczno-
normatywnego, w przypadku ich naruszenia wywo³uj¹ nieprzyjemne dla jednostki stany emocjonalne
(wyrzuty sumienia, poczucie winy itp.). Analogicznie na kontrolê zewnêtrzn¹ sk³adaj¹ siê �te naciski spo-
³eczne, które dzia³aj¹ na jednostkê z zewn¹trz i które s¹ negatywn¹ lub pozytywn¹ reakcj¹ spo³eczeñstwa
na zachowanie jednostki w sferze normatywnie regulowanej� (Sztompka 1967: 145). Reakcja ta jest ko-
nieczn¹ konsekwencj¹ niedoskona³o�ci procesu socjalizacji. Normy i warto�ci, które nie uleg³y internali-
zacji (czê�ciowo lub w ogóle), determinuj¹ pojawienie siê konkretnych oddzia³ywañ kontrolnych, maj¹-
cych na celu uzupe³nienie, kontynuacjê oddzia³ywañ socjalizacyjnych.
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badaniach empirycznych. Tendencja ta zauwa¿alna jest zreszt¹ nie tylko w�ród
przedstawicieli socjologii czy nauk spo³ecznych (por. m.in. Passas 2000; Bern-
burg 2002; Williams 2013). Z tych te¿ miêdzy innymi wzglêdów rozumienie
anomii, które wykorzystujê we w³asnej pracy badawczej i u¿yjê w dalszym
wywodzie, w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci opieram na rozwa¿aniach E. Durkhe-
ima (2005) oraz pracach kontynuatorów jego my�li.

Emil Durkheim udowadnia³, ¿e specyficzne cechy spo³eczeñstwa prze-
mys³owego, zw³aszcza w przestrzeniach aktywno�ci ekonomicznej, s¹ odpo-
wiedzialne za tworzenie siê chronicznego stanu rozregulowania systemu ak-
sjologiczno-normatywnego spo³eczeñstwa (Durkheim 2005: 215). Uwa¿a³,
¿e skoro na stra¿y nieprzekraczania granic i regulacji aspiracji jednostek stoi
system kontroli spo³ecznej, to �[�] ka¿dy »zna swoje miejsce«, wie, w jakim
punkcie hierarchii spo³ecznej siê znajduje, co mu wolno, a czego nie. Dlate-
go te¿ w nale¿ycie funkcjonuj¹cym spo³eczeñstwie ludzie adekwatnie okre-
�laj¹ poziom swoich oczekiwañ, d¹¿eñ i aspiracji� (Siemaszko 1993: 210).
Inaczej ni¿ w trakcie intensywnych przemian spo³ecznych i to zarówno pod-
czas kryzysów, jak i w okresach szybkiego wzrostu gospodarczego i prospe-
rity. Wtedy to spo³eczeñstwo na pewien czas staje siê niezdolne do realizacji
zadañ kontrolnych i pogr¹¿a siê w stanie anomii, �czyli poczucia niezwi¹za-
nia istniej¹cymi normami� (ibidem).

Zgodnie z tak � ogólnie naszkicowanym � stanowiskiem anomia to stan
normatywnego rozregulowania, który dotyczy zarówno celów ludzkich dzia-
³añ, jak i sposobów ich osi¹gania, pojawiaj¹cy siê w okresach dynamicznych
zmian spo³ecznych. Inaczej ni¿ w perspektywie Roberta Mertona i konty-
nuatorów jego my�li, g³ównie na gruncie amerykañskim. Tam to bowiem,
z przyczyn natury historyczno-spo³eczno-politycznej od przedstawicieli na-
uki wymagano, aby nie krytykowali fundamentalnych podstaw spo³eczeñ-
stwa amerykañskiego, w tym spo³ecznie wskazywanych celów ludzkich d¹-
¿eñ. W Stanach Zjednoczonych istnia³a silna ideologiczna presja wskazuj¹ca
spo³eczne cele jako dane (w szczególno�ci sukces materialny), a zatem nie-
podlegaj¹ce kwestionowaniu czy dyskusji (Orru 1987: 118�119).

Dzisiaj coraz bardziej mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e to w³a�nie spo³ecznie
promowane, narzucane, lecz ponadto równie¿ spontanicznie akceptowane
cele, które przekraczaj¹ granice realnych mo¿liwo�ci realizacji, a jednocze-
�nie tworz¹ iluzje nieskoñczonych mo¿liwo�ci ich urzeczywistniania, staj¹
siê g³ównym pod³o¿em pog³êbiaj¹cej siê anomii w przestrzeniach wspó³cze-
snej codzienno�ci, podobnie jak w opisywanych przez E. Durkheima czasach
prosperity. W tym te¿ kierunku zmierza wiele aktualnych �cie¿ek interpreta-
cji stanu anomii w otaczaj¹cych nas globalnie ujednolicanych rzeczywisto-
�ciach (zob. Passas 2000; Bernburg 2002; Williams 2013).
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Si³¹ napêdow¹, ideologiczn¹ baz¹ globalizacji sta³a siê doktryna neolibe-
ralizmu, ze swoim fundamentalizmem rynkowym, chciwo�ci¹, bezwzglêd-
nym d¹¿eniem do maksymalizacji zysku i marginalizacj¹ refleksji nad etycz-
no-moralnym wymiarem biznesu (M¹czyñska 2014). W wymiarach
politycznych ³¹czenie doktryny neoliberalnej z globalizacj¹ wi¹za³o siê z na-
rzucaniem kolejnym pañstwom neoliberalnej wizji �wiata, co bynajmniej nie
³¹czy³o siê ze spe³nianiem sk³adanych obietnic. Neoliberalna polityka wcale
nie zapewnia³a sta³ego wzrostu gospodarczego, lepszego podzia³u pracy,
zwiêkszenia wydajno�ci produkcji, ni¿szego bezrobocia, wzrostu zamo¿no-
�ci i dobrobytu (dla wszystkich), a tak¿e wiêkszej demokracji, ograniczeñ
spo³ecznych nierówno�ci i zmniejszenia skali ubóstwa (Passas 2000: 23).
Pomimo to relacje rynkowe przeniknê³y ze �wiata biznesu i polityki do innych
sfer ¿ycia codziennego, w tym sub�wiatów mikrostruktur, skutkuj¹c z jednej
strony promocj¹ warto�ci gospodarki rynkowej (atrakcyjno�ci sukcesu ma-
terialnego, d¹¿eniem do maksymalizacji w³asnych korzy�ci, rywalizacji i kon-
kurencji), a z drugiej � os³abieniem regulacyjnego wp³ywu klasycznych agen-
cji kontroli spo³ecznej, w tym rodziny czy szko³y, lecz tak¿e policji, struktur
w³adzy terytorialnej i pañstwowej, wspólnot religijnych oraz wielu podmio-
tów spo³eczeñstwa obywatelskiego (rad, zwi¹zków zawodowych, zrzeszeñ,
organizacji itd.) (Messner, Rosenfeld 1994, 1997).

Powy¿sze procesy dynamizowa³a promocja i asymilacja warto�ci indywi-
dualistycznych w �wiecie ¿ycia codziennego. Indywidualizm to druga obok
neoliberalizmu si³a napêdowa kultury konsumpcyjnego kapitalizmu. W ostat-
nich latach przybiera³ on coraz sugestywniej postaæ indywidualizmu okre�la-
nego przez E. Durkheima mianem egoistycznego lub przesadnego (excessi-
ve) (Durkheim 2005: 168). Cechami charakterystycznymi tej jego formy s¹:
postêpuj¹ca erozja wspólnotowo�ci i zastêpowanie spo³ecznej solidarno�ci
hedonistyczn¹ samorealizacj¹ oraz bezwzglêdne d¹¿enie do realizacji w³a-
snych interesów, po³¹czone z instrumentalnym wykorzystywaniem partne-
rów interakcji. Jak trafnie zauwa¿ali Steven F. Messner, Helmut Thome i Ri-
chard Rosenfeld (2008), taka postaæ indywidualizmu stanowi mocne,
kulturowe podstawy dominacji systemu ekonomicznego i pog³êbiania siê stanu
anomii, nie sprzyjaj¹c, a wrêcz destabilizuj¹c procesy spo³ecznej integracji.
Orientacja indywidualistyczna na poziomie rzeczywisto�ci �wiata ¿ycia co-
dziennego jednostek skutecznie wspiera³a ukierunkowane na maksymaliza-
cjê zysku dzia³ania �wiata biznesu.

Normatywne rozregulowanie nie ominê³o równie¿ procesu zmiany po-
koleñ, który nieprzerwanie towarzyszy ludzkiej cywilizacji. Zmiana pokoleñ
jest nie tylko nastêpstwem pokoleñ, definiowanym za pomoc¹ zmiennych
demograficznych (wiekiem zawierania ma³¿eñstw i wydawania potomstwa),
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ale przede wszystkim jest modyfikacj¹ relacji w³adzy, czyli zmian¹ podzia³u
ról spo³ecznych, redefiniowaniem systemów norm i warto�ci, zmian¹ obo-
wi¹zuj¹cych wzorów zachowañ, zmian¹ dysponowania mechanizmami kon-
troli spo³ecznej. Niemniej jednak jej g³ównym celem jest nie tyle rewolucyj-
na �zmiana�, ile �ci¹g³o�æ� kontynuacji ewolucyjnych procesów modyfikacji
norm, warto�ci i wzorów zachowañ. Efektem sprawnie przebiegaj¹cego pro-
cesu zmiany pokoleñ jest stopniowe przejmowanie pozycji starszych grup
pokoleniowych przez m³odsze pokolenia doros³ych, wraz z wi¹¿¹cymi siê
z nimi przywilejami i obowi¹zkami. Ewentualne okresy rywalizacji m³od-
szych i starszych pokoleñ, które znamy z historii, i tak by³y podporz¹dkowa-
ne finalnej wspó³pracy dla wspólnego dobra oraz wzglêdnie spójnego roz-
woju spo³eczeñstw. Tego oczekiwano od doros³o�ci.

Wspó³cze�nie normy dotycz¹ce pe³nienia ról ludzi doros³ych uleg³y dez-
integracji, a samo bycie doros³ym nie oznacza ju¿ zbioru tych samych cech,
co jeszcze stosunkowo niedawno. Charakterystyczne dla naszych czasów
p³ynne przej�cia pomiêdzy dzieciñstwem, m³odzie¿owo�ci¹ i doros³o�ci¹ to
wyra�ne przejawy anomizacji procesu zmiany pokoleñ, gdy¿ kolejne grupy
pokoleñ doros³ych nie maj¹ ju¿ pe³nego zbioru cech wcze�niej uto¿samiane-
go z doros³o�ci¹.

 Zasygnalizowana tu innowacja nie pojawi³a siê nagle, a proces ten zna-
cz¹co stymulowa³a ekspansja kultu m³odo�ci. Dzi� po ponad sze�ædziesiêciu
latach od wykrystalizowania siê autonomicznej kategorii spo³ecznej m³odzie¿y,
m³odo�æ, jedna z najwa¿niejszych warto�ci kultury m³odzie¿owej, nie tylko
sta³a siê towarem, ale jest równie¿ wa¿nym stymulatorem aktywno�ci na
ró¿norodnych rynkach, a co chyba najwa¿niejsze � przesta³a byæ wy³¹cznie
domen¹ m³odzie¿y (zob. Wrzesieñ 2009, 2013). Interesuj¹ce nas w niniej-
szym opracowaniu tendencje pojawi³y siê po latach sze�ædziesi¹tych XX w.,
gdy m³odo�æ stopniowo zdobywa³a coraz bardziej znacz¹c¹ pozycjê w syste-
mach warto�ci kultury dominuj¹cej �wiata Zachodu, by wspó³cze�nie, od
oko³o trzydziestu lat, sytuowaæ siê w najwy¿szych jego obszarach. Z koniecz-
no�ci upraszczaj¹c z³o¿ono�æ zasygnalizowanego procesu, mo¿na powiedzieæ,
¿e przedstawiciele pokoleñ, które w latach sze�ædziesi¹tych XX w. wypro-
mowa³y kult m³odo�ci (w stanach Zjednoczonych Silent Generation i Baby
Boomers) wraz ze swoimi nastêpcami (Pokolenie X), a tak¿e ich rówie�nicy
w Europie Zachodniej (i w Polsce zreszt¹ te¿), zaczêli coraz silniej przejawiaæ
sk³onno�ci do zachowywania cech m³odo�ci. Wa¿ne w tym procesie by³o jed-
nak¿e ³¹czenie dwóch, pozornie sprzecznych trendów. Doro�li z jednej stro-
ny konsekwentnie podtrzymywali swoj¹ m³odzieñczo�æ, niemniej jednak nie
³¹czyli pragnienia pozostania m³odym z najmniejszymi nawet ustêpstwami
i rezygnacj¹ z przywilejów doros³o�ci. Starsi, �nie chc¹c� siê zestarzeæ,
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wprowadzili do sub�wiatów doros³o�ci innowacje, redefiniuj¹c zespo³y norm
i warto�ci uprzednio precyzyjnie j¹ okre�laj¹ce. Zmiany te szybko zosta³y
zauwa¿one przez �wiat biznesu, który zacz¹³ tworzyæ nowe, sztuczne potrze-
by � produkty dla nowych doros³ych.

Zauwa¿aj¹c sygnalizowane tu tendencje w analizach rozwoju kultury
konsumpcyjnego kapitalizmu, Benjamin R. Barber u¿y³ pojêcia infantylizacji,
ja nazywam je nastolatyzacj¹ doros³ych. Neologizm ten wprowadzi³em w 2009 r.,
poniewa¿ w moim odczuciu lepiej oddaje sens interesuj¹cych mnie cech
wspó³czesno�ci. Nastolatyzacja to symboliczne podtrzymywanie przez doro-
s³ych cech mile wspominanych z okresu m³odo�ci, ale przeniesionych do
wspó³czesno�ci ich doros³o�ci. To pod¹¿anie za m³odzie¿owymi modami dla
doros³ych i wykorzystywanie mo¿liwo�ci, na jakie pozwala doros³a niezale¿-
no�æ, w maksymalizacji doznañ w czasie wolnym i czasie zabawy oraz zaspo-
kajanie potrzeb sztucznie tworzonych przez rynek dla doros³ych, którzy nie
chc¹ do koñca wydoro�leæ.

Nastolatyzacjê w znacz¹cy sposób stymuluj¹ cechy wspó³czesnego kapi-
talizmu: chciwo�æ � konsekwencja wymogu sta³ej maksymalizacji i zwiêksza-
nia zysków oraz dobrobyt � czyli wysoki standard ¿ycia i jego jako�æ. ¯yj¹c
w trudnych warunkach, ludzie dorastaj¹ szybciej. Tak by³o ju¿ nieraz w hi-
storii. Natomiast, je¿eli ludzie ¿yj¹ w dobrobycie, gdy nie musz¹ martwiæ siê
o zaspokojenie podstawowych potrzeb, d³u¿ej zachowuj¹ cechy m³odzieñcze
i przenosz¹ je w �wiat doros³ych. Równolegle chciwo�æ i pragnienie jak naj-
szybszego osi¹gania kolejnych celów, w znacznej mierze dziêki promocji ilu-
zji ³atwego dostêpu do dóbr (�chciwa� polityka banków), pozbawiaj¹ doro-
s³ych �doros³ego� zdrowego rozs¹dku, promuj¹c m³odzieñcz¹ niecierpliwo�æ
i wiarê, ¿e �jako� siê uda�.

My�l¹c o symbolicznej nastolatyzacji doros³ych, porównujê ich do star-
szych nastolatków, którzy przewa¿nie biologicznie s¹ na tyle rozwiniêci, ¿e
mog¹ konkurowaæ z doros³ymi, natomiast proces osi¹gania przez nich doro-
s³o�ci psychicznej jeszcze siê nie zakoñczy³. Potrafi¹ zarówno beztrosko bawiæ
siê, jak i efektywnie pracowaæ. Posiadaj¹ ju¿ taki zasób wiedzy i kompetencji,
¿e bez trudu odnajduj¹ siê w ró¿norodnych spo³ecznych rzeczywisto�ciach
(Wrzesieñ 2009).

Doro�li, ulegaj¹c nastolatyzacji, wprowadzili we wzajemnych relacjach
z m³odymi innowacjê, która polega³a na mniej lub bardziej �wiadomym �przy-
bli¿eniu� swojego �wiata do �wiata m³odzie¿y. Przede wszystkim dostrzega-
my je w upodabnianiu preferencji i wzorów zachowañ w realizowanym kon-
sumpcyjnym stylu ¿ycia. Na odpowied� m³odzie¿y nie musieli�my d³ugo
czekaæ. Skoro ró¿nice zaczê³y siê niepokoj¹co zacieraæ, bo doro�li odm³od-
nieli, to m³odzie¿ zdziecinnia³a. Z jednej strony zdziecinnia³a trochê z prze-
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kory, poniewa¿ tak d³ugo jak istnieje, zawsze chcia³a siê od doros³ych odró¿-
niaæ. Z drugiej trochê z kalkulacji, wszak w ten sposób mo¿na ¿yæ wygodnie
i �uciekaæ� przed odpowiedzialno�ci¹ doros³o�ci.

Oczywi�cie zdziecinnienia m³odzie¿y, podobnie jak nastolatyzacji doros³ych,
nie mo¿na odczytywaæ dos³ownie. M³odzi zauwa¿yli, ¿e jednocze�nie mo¿na
byæ doros³ym i nie-doros³ym, a wcale nie dzieckiem. Mo¿na bawiæ siê, mo¿na
uczyæ siê i pracowaæ, ale nie wkraczaæ w doros³o�æ �w starym stylu�, a nawet
i w tê �now¹�, znastolatyzowan¹, wkraczaæ pó�niej i niechêtnie.

Nastolatyzacja doros³ych i zdziecinnienie m³odzie¿y to jawne przejawy
dezintegracji norm reguluj¹cych doros³o�æ. Stanowi ona konsekwencjê pro-
cesów o charakterze globalnym: pojawienia siê nowych wzorów socjaliza-
cyjnych, promocji indywidualizmu, dominacji kultury konsumpcyjnego ka-
pitalizmu oraz przemian �wiata ¿ycia codziennego na skutek technologicznej
rewolucji. Prze�led�my pokrótce najwa¿niejsze konsekwencje wspomnianych
procesów.

Pocz¹wszy od drugiej po³owy lat osiemdziesi¹tych XX w. rodzice, naj-
pierw w Stanach Zjednoczonych, a nastêpnie w Europie Zachodniej, zaczêli
po�wiêcaæ swoim dzieciom wiêcej czasu, a dziecko zajê³o centraln¹ pozycjê
w rodzinie. Zmiana ta w znacznej mierze by³a inspirowana i przyspieszana
przez intensywn¹ promocjê i rosn¹c¹ popularno�æ psychologicznych oraz
pseudopsychologicznych teorii i poradników dla rodziców, dostêpnych na
rynku ksiêgarskim i czytelniczym (a od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych rów-
nie¿ w internecie). W konsekwencji rodzice, w niespotykany dotychczas spo-
sób, zapragnêli wprowadzaæ niezliczone, udoskonalaj¹ce (jak ich przekony-
wano) modyfikacje relacji z w³asnymi dzieæmi i poszukiwaæ nowych �cie¿ek
socjalizacji, nie tylko zreszt¹ w �wiecie ¿ycia rodzinnego. W Polsce podobne
tendencje rozwinê³y siê w tym samym okresie. Lata dziewiêædziesi¹te XX
w., staj¹c siê �dekad¹ dziecka� (�epoka aktywnego rodzica�), utrwali³y, re-
alizowane do dzisiaj, nowe wzory systematycznego, efektywnego zaanga¿o-
wania rodziców w ¿ycie codzienne swoich dzieci.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma tu ¿adnych niepokoj¹cych oznak nor-
matywnej deregulacji, jednak to w³a�nie tutaj uaktywni³y siê niedoskona³o-
�ci stosunków spo³ecznych, wa¿ne w kontek�cie interesuj¹cych nas zmian.
Dla rodziców �nowe� sta³o siê wrêcz magicznie atrakcyjne, a fakt, ¿e jeszcze nie
zosta³o poddane jakiejkolwiek weryfikacji, w ogóle nie przeszkadza³ w przyj-
mowaniu za³o¿enia, ¿e �musi� byæ lepsze, bo przecie¿ tak ró¿ni siê od wzo-
rów z przesz³o�ci. W Polsce propagowanie i atrakcyjno�æ �nowego� wspó³wy-
stêpowa³y z negatywnymi ocenami czasów PRL-u. Nadal obecne w obszarach
relacji miêdzypokoleniowych s¹ skutki wspomnianych tendencji w postaci
swoistego przerwania ci¹gu miêdzypokoleniowej transmisji kulturowej w spo-
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³eczeñstwie polskim ostatnich niemal trzech dekad (zob. Wrzesieñ 2015,
2016). W nastêpnym etapie, dziêki rozprzestrzeniaj¹cej siê ideologii indywi-
dualizmu, �nowe� po³¹czy³o siê z �moje�, a przestrzenie niepomy�lnej socja-
lizacji i nieskutecznej kontroli spo³ecznej zyska³y wiele nowych �cie¿ek reali-
zacji.

Cech¹ charakterystyczn¹ wspó³czesnych rodziców sta³a siê coraz bardziej
widoczna niepomy�lno�æ socjalizacji do roli rodzica. Dzisiejsi rodzice prze-
obra¿aj¹ siê w rodziców-indywidualistów, tak realizuj¹cych zadania socjali-
zacyjne, aby przede wszystkim dbaæ o dobro w³asne (dobro mojego dziecka),
a nie o dobro ogó³u. Rzadziej, ni¿ mia³o to miejsce w przesz³o�ci, postrzegaj¹
swoje obowi¹zki socjalizacyjne w kontekstach ogólnospo³ecznych. Pe³ni¹c
role spo³eczne rodziców, najczê�ciej skupiaj¹ siê jedynie na w³asnym ich defi-
niowaniu3 , nierzadko ca³kowicie abstrahuj¹c od oczekiwañ normatywnych
p³yn¹cych z zewn¹trz, szczególnie wówczas, gdy nie pokrywaj¹ siê one z pre-
ferowan¹ wizj¹ podejmowanych dzia³añ. Jednocze�nie niepomy�lno�æ
socjalizacji do roli rodzica wkomponowuje siê w szerszy kontekst wspó³cze-
snego procesu nastolatyzacji doros³ych. Zauwa¿alnie istotna czê�æ dzisiej-
szych doros³ych4  niewystarczaj¹co wyrasta z dzieciêco-m³odzie¿owej perspek-
tywy ocen i definiowania sytuacji wraz z zachodz¹cymi w ich ramach
interakcjami.

Fakt ten nie pozostaje obojêtny dla podejmowania i pe³nienia ról rodzi-
cielskich. Teraz oparte s¹ na nowych zestawach oczekiwañ5, a dystansuj¹c
siê od dawnych metod6, prowadz¹ do kreowania nowej jako�ci w ramach
wewn¹trzrodzinnych systemów socjalizacyjno-kontrolnych � centraln¹ ich
cech¹ staje siê p³ynno�æ i nieostro�æ granic obowi¹zuj¹cych regu³. Wspó³cze-
snych rodziców charakteryzuje nadmierna sk³onno�æ do negocjacji (nierzadko
w sytuacjach, gdy ewidentnie jest zbêdna) oraz brak umiejêtno�ci konstru-
owania wyrazistych wewn¹trzrodzinnych systemów kontroli opartych na
przejrzy�cie definiowanych pozycjach spo³ecznych. Awersja wobec, dotych-
czas skutecznej w procesie socjalizacji, hierarchiczno�ci w relacjach rodzice
� dzieci, d¹¿enie do zapewnienia dzieciom maksimum komfortu psychiczne-
go (nastêpstwo tre�ci promowanych przez bran¿ê poradnictwa), zbyt wcze-
sne sytuowanie dzieci na pozycjach quasi-partnerskich w stosunku do rodzi-

3 W zakresach osobowo�ciowej definicji roli (por. Szmatka 1989).
4 Uleganie nastolatyzacji jest oczywi�cie wzglêdne i wskazanie precyzyjnych ram tej¿e jest zada-

niem niezmiernie trudnym do realizacji. W przytoczonym zdaniu odnoszê siê do doros³ych mniej
wiêcej w wieku od 20 do 55 lat (por. Wrzesieñ 2009).

5 Pochodz¹cych z poradników, czasopism i stron internetowych dla rodziców.
6 Jak niejednokrotnie przekonuj¹ autorzy porad dla rodziców � anachronicznych, nieodpowiednich,

niew³a�ciwych, niepasuj¹cych do naszych czasów.
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ców/doros³ych oraz brak konsekwencji w dzia³aniach kontrolnych to inno-
wacje, którym rodzice zawdziêczaj¹ os³abienie swojego wy¿szego, rodziciel-
skiego statusu w relacjach z w³asnymi dzieæmi. Tak konstruowana nowa,
p³ynna rzeczywisto�æ sub�wiata wychowania przekszta³ci³a siê w rzeczywi-
sto�æ wykorzystywania nadarzaj¹cych siê okazji przez dzieci, które szybko
ucz¹ siê nie tyle przestrzegania regu³ (czemu do niedawna s³u¿y³y procesy
socjalizacji i spo³ecznej kontroli w rodzinie), ile takiego kierowania przebie-
giem dzia³añ, aby maksymalizowaæ w³asne korzy�ci.

W tym samym okresie, gdy �wiat ¿ycia rodzinnego kszta³towa³ swoj¹ now¹
postaæ, niesiony si³¹ ideologii indywidualizmu w skali mikro i neoliberali-
zmu w skali makro, dynamiczny rozwój kultury konsumpcyjnej, wykorzy-
stuj¹c nastolatyzacjê doros³ych, wprowadzi³ skuteczn¹ promocjê sztucznych
potrzeb, poniewa¿ sta³y siê one warunkiem podtrzymania wysokiego pozio-
mu konsumpcji i maksymalizacji zysku. Dzisiaj znastolatyzowani doro�li i zdzie-
cinniali m³odzi, tworz¹c spo³eczeñstwa wyspecjalizowanych konsumentów,
systematycznie przekonywani s¹ o nieograniczonych wrêcz mo¿liwo�ciach
indywidualnego komponowania w³asnych �wiatów i profitach z nimi siê
wi¹¿¹cych. Wyj¹tkowe miejsce w tym procesie zajê³o podsycanie potrzeby
sta³ego poszukiwania zmian i pod¹¿ania za nimi. Konsumpcyjny kapitalizm
sprawnie przywróci³ na pierwszy plan nasz¹ naturê drapie¿nika-my�liwego,
nadaj¹c status niekoñcz¹cej siê dobrej zabawy nieustannym polowaniom �
pogoni za nowymi doznaniami bez zbêdnego przywi¹zywania siê do zdoby-
czy. W zasadzie doprowadzi³ do stworzenia nowego typu konsumenta-oby-
watela �wiata, co znacz¹co wspomog³a te¿ rewolucja technologiczna. Dy-
namiczny rozwój technologii komputerowych i telefonicznych przyczyni³ siê do
powstania jednej telefoniczno-internetowej przestrzeni, co zbieg³o siê w cza-
sie z wprowadzeniem zbioru mo¿liwo�ci umownie okre�lanych mianem Web
2.0. Komputery osobiste i telefony komórkowe istotnie wp³ynê³y na kszta³t
nowej, otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci. �wiat �skurczy³ siê�, a naszej w nim
obecno�ci mo¿emy permanentnie do�wiadczaæ nie tylko w domu, szkole czy
pracy, ale niemal wszêdzie, w ka¿dej chwili, z poziomu w³asnych urz¹dzeñ
mobilnych. Mózg cz³owieka do tej pory nie by³ nara¿ony na tak wielk¹ ilo�æ
doznañ, a jego sposoby adaptacji � próby radzenia sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹
� zauwa¿alnie zmieniaj¹ wspó³czesno�æ ¿ycia spo³ecznego. W tym nowym/
starym �wiecie ¿ycia codziennego otaczaj¹ nas zupe³nie nowe/inne przestrze-
nie komunikacji, wzajemnych relacji, wiêzi (zob. Wrzesieñ 2014, 2015, 2016,
2017).

W efekcie zasygnalizowanych powy¿ej tendencji doros³o�æ nie jest dzi�
tym, czym by³a dla m³odych kiedy�. Oni nie zmierzaj¹ w stronê znanej nam
doros³o�ci. Oni zmierzaj¹ w nieznane. W du¿ym stopniu odpowiedzialno�æ
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za sygnalizowan¹ tu innowacjê ponosz¹ rodzice, gdy¿ nie starali siê (nie po-
trafili, nie chcieli?) w procesie socjalizacji wpajaæ normatywnych podstaw
konstruowania regu³ wed³ug dotychczas istniej¹cych wzorców. I wcale nie
mam tu na my�li jakiejkolwiek formy tradycjonalizmu. My�lê jedynie o defi-
niowaniu doros³o�ci zgodnie ze spo³ecznymi oczekiwaniami wobec ról ludzi
doros³ych, które w przesz³o�ci z powodzeniem gwarantowa³y stabilny roz-
wój spo³eczeñstw. One te¿ powodowa³y, ¿e m³odzi dorastaj¹c, starali siê usa-
modzielniæ, ¿yæ na w³asny rachunek, podj¹æ wyzwania, nie oczekuj¹c sta³ego
wsparcia i pomocy od rodziców.

Brak takich socjalizacyjnych fundamentów prowadzi do opacznie rozu-
mianej i realizowanej kreatywno�ci. Ta wyra�na niedoskona³o�æ procesu
miêdzypokoleniowej transmisji kulturowej, brak kumulacji wiedzy, tworzy
now¹ postaæ niepe³nej doros³o�ci. Jak przekonywa³ Karl Mannheim, ka¿de
dynamiczne spo³eczeñstwo charakteryzuje siê nieprzerwan¹ wymian¹ poko-
leñ, w której istotnym elementem jest konieczno�æ sta³ego przekazywania
nagromadzonych dóbr kultury pokoleniom m³odszym (Mannheim 1966: 37).
Wspó³cze�nie obserwujemy do�æ istotn¹ modyfikacjê tego procesu.

Mniej wiêcej od pocz¹tku XXI w. nasila siê swoiste �rozwarstwienie
doros³o�ci�. W procesie zmiany pokoleñ nie zauwa¿amy dzi� wyra�nego
konstruowania jednej przestrzeni doros³o�ci, natomiast coraz wyra�niej tworz¹
siê dwie równoleg³e p³aszczyzny doros³o�ci � �nowych� i �dawnych� doro-
s³ych. Oczywi�cie pojawiaj¹ siê liczne przestrzenie wspólne, jednak¿e maj¹
one przewa¿nie charakter przestrzeni granicznych, w których przewa¿a re-
alizacja partykularnie postrzeganych interesów w³asnych. Od Maruderów
koñca wieku i dalej przez Europejskich poszukiwaczy, a dzi� Poch³aniaczy
bod�ców7, paradoksalnie na skutek miêdzy innymi oddzia³ywañ socjalizacyj-
nych starszych grup pokoleniowych (zob. Wrzesieñ 2009, 2015), nie tylko
zosta³ przerwany ci¹g miêdzypokoleniowej transmisji wiedzy, ale dosz³o rów-
nie¿ do zaburzenia ca³ego procesu zmiany pokoleñ. Wspó³cze�nie, zdecydo-
wanie rzadziej ni¿ mia³o to miejsce w minionych dekadach, nie obserwujemy
ewolucyjnego doskonalenia dotychczas obowi¹zuj¹cych/sprawdzonych wzo-
rów, tylko eksperymentalnie/indywidualistycznie/kreatywne konstruowanie
�nowych�, czêsto stanowi¹cych nie�wiadome plagiaty wcze�niej ju¿ wystê-
puj¹cych.

7 Maruderzy koñca wieku, osoby urodzone w latach 1977�1982, to ostatnia z trzech bliskich gene-
racji Pokolenia koñca wieku, polskiego odpowiednika Pokolenia X (dwie pierwsze to Pokolenie�89, rocz-
niki 1964�1970 i Dzieci transformacji, roczniki 1971�1976). Kolejne dwie grupy pokoleniowe � Euro-
pejscy poszukiwacze (roczniki 1983�1989) i Poch³aniacze bod�ców (1990-?) � to przedstawiciele polskich
Milenialsów, odpowiednik zachodniego Pokolenia Y. Szerzej charakterystyk¹ grup pokoleniowych i szer-
szych pokoleniowych zbiorowo�ci zajmujê siê gdzie indziej (zob. m.in. Wrzesieñ 2003, 2009, 2015).
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Jedynym ju¿ dzi� ewidentnie zauwa¿alnym novum w procesie wymiany
pokoleñ jest fakt, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci nie bêdzie od kogo uczyæ siê
regu³ normatywnych i zasad ich przestrzegania. Dla nowych doros³ych, dzi�
wkraczaj¹cych w wiek socjalizacji w³asnych dzieci, brak jasnego okre�lania
regu³ normatywnych by³, i wci¹¿ jest, naturaln¹ rzeczywisto�ci¹ przestrzeni
socjalizacji i kontroli spo³ecznej. Do�wiadczali jej od pierwszych lat ¿ycia,
a z czasem, coraz intensywniej wspó³tworzyli. Wypowiedzenie lojalno�ci obo-
wi¹zuj¹cym normom (anomia), a mówi¹c bardziej precyzyjnie � indywidu-
alistycznie permisywistyczne dostosowywanie ich �wariantów� do jak naj-
korzystniejszego (z w³asnego punktu widzenia) definiowania sytuacji, to stan
�normalny�.

W konsekwencji w�ród napiêæ pomiêdzy pokoleniami rodziców i dora-
staj¹cych/doros³ych dzieci od oko³o dwudziestu lat dominuje koegzystencja
i kooperacja8. S¹ one stymulowane przenoszonymi do mikrostrukturalnych
sub�wiatów relacjami o charakterze rynkowym, miêdzy którymi maksymali-
zacja zysku staje siê warto�ci¹ dominuj¹c¹ (nie tylko zreszt¹ w wymiarze
symbolicznym). Doros³ym rodzicom �op³aca� siê wspomagaæ doros³e ¿ycie swo-
ich dorastaj¹cych dzieci (zarówno mieszkaj¹cym w domu rodzinnym, jak i nie),
poniewa¿ w ten sposób maj¹ wra¿enie zacie�niania wiêzi i zaspokajaj¹ swoje
potrzeby emocjonalne. M³odzi natomiast umiejêtnie wykorzystuj¹ nada-
rzaj¹ce siê okazje, aby minimalizowaæ potencjalne koszty samodzielnego
¿ycia i odraczaj¹ pe³ne wkraczanie w doros³o�æ. Ponadto nale¿y odnotowaæ,
¿e nowe pokolenie coraz bardziej �izoluje siê�, zanurzaj¹c w dobrodziejstwach
wirtualnych przestrzeni równoleg³ych, stanowi¹cych �ich� �wiat, nierzadko
niezrozumia³y dla doros³ych (i to wcale nie du¿o starszych).

M³odym, ¿yj¹cym w przestrzeniach wirtualnych, rodzice nie przeszka-
dzaj¹. Mo¿na z nimi wygodnie koegzystowaæ i kooperowaæ, czerpi¹c korzy-
�ci, a ¿yæ �gdzie indziej�, bêd¹c obok w pokoju (a niekiedy nawet w tym

8 Koegzystencja i kooperacja to obok antagonizacji i asymilacji dwa z czterech wprowadzonych prze-
ze mnie w pracy badawczej typów napiêæ pomiêdzy pokoleniami w rodzinie. Koegzystencja to typ napiêæ
miêdzy pokoleniami charakterystyczny dla rodzin, w których przedstawiciele obu pokoleñ, rodzice i (prze-
wa¿nie dorastaj¹ce, ale równie¿ doros³e) dzieci ¿yj¹ razem, ale jednak obok siebie. Stan ten jest nastêp-
stwem zarówno znacznego zaanga¿owania jednej lub obu stron w aktywno�æ pozarodzinn¹ (praca, nauka,
kariera itp.), jak i naturalnego nabierania dystansu przez dorastaj¹ce dzieci wobec �rodowiska domu ro-
dzinnego z jego systemem norm i warto�ci. Kooperacja natomiast pojawia siê wówczas, gdy przedstawi-
ciele ró¿nych pokoleñ staraj¹ siê, unikaj¹c konfliktu, maksymalizowaæ swój zysk wynikaj¹cy z wzajem-
nych interakcji w rodzinie. Charakterystyczny dla tego typu napiêæ jest wysoki stopieñ �wiadomo�ci braku
wspólnych interesów i celów dzia³aj¹cych jednostek w rodzinie � przedstawicieli dwóch ró¿nych pokoleñ.
Stan ten prowadzi do wypracowania poczucia konieczno�ci kooperacji. Efektem jest nie zawsze �wiado-
ma i racjonalna kalkulacja kosztów i skutków podejmowanych dzia³añ � bilans zysków i strat. Szerzej
napiêciami miêdzy pokoleniami w rodzinie zaj¹³em siê gdzie indziej (zob. Wrzesieñ 2003; Wrzesieñ, ¯u-
rek, Przyby³ 2005).
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samym). Mo¿na ¿yæ z rodzicami, de facto z nimi nie ¿yj¹c, jedynie dziel¹c
przestrzeñ realn¹, a wa¿ne dla siebie aktywno�ci realizowaæ w przestrzeniach
wirtualnych.

Internet zbli¿a ludzi, ograniczaj¹c potrzebê fizycznego kontaktu miêdzy
nimi. Wystarczy telefon komórkowy, tablet, komputer i kilka aplikacji. Nie-
mniej jednak w przestrzeniach relacji intymnych/mi³osnych wywo³uje spore
zawirowania. Z jednej strony u³atwia, upraszczaj¹c (sp³ycaj¹c?) wzajemne
relacje, czego dobrym przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by popularno�æ aplikacji
randkowej Tinder, z drugiej � utrudnia przebieg podejmowanych w tych sfe-
rach dzia³añ. Nierzadko, dziêki wykszta³ceniu siê w ostatnich latach wzorów
równoleg³ej partycypacji, w spotkaniach towarzyskich (tak¿e tych o poten-
cjalnie silniejszym ³adunku emocjonalnym, gdy spotykaj¹ siê jedynie dwie
osoby) pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ telefony i tablety. Bezustannie kon-
trolowany jest rozwój sytuacji w sieci i komentowany miêdzy uczestni-
kami stale podgl¹daj¹cymi wirtualne krainy, które w ten sposób wkraczaj¹
do �wiata rzeczywistego. Tworz¹ siê terytoria graniczne, a ich liminalno�æ
tak dalece zmienia konstruowane sub�wiaty, ¿e niezauwa¿alnie dla ich uczest-
ników utrudnia/komplikuje i tak niejednokrotnie trudne ze swej natury inte-
rakcje, np. na pierwszej randce. O pojawianiu siê takich terytoriów granicz-
nych w sytuacjach bardziej intymnych warto jedynie nadmieniæ sygnalizacyjnie,
ale liczne w internecie ¿arty rysunkowe czy fotograficzne, memy oraz komen-
tarze wyra�nie potwierdzaj¹, ¿e zjawisko ma wspó³cze�nie spory zasiêg i nie
jest bezrefleksyjnie przyjmowane/akceptowane przez m³odych (i nie tylko).

Jako ciekawostkê warto przywo³aæ w tym miejscu przyk³ad japoñski. Jak
pamiêtamy, pocz¹tek �wiatowych dyskusji na temat d³ugiego pobytu doro-
s³ych dzieci w domu rodzinnym zapocz¹tkowa³y analizy paso¿ytniczych sin-
gli w Japonii prowadzone przez Masahiro Yamadê (1999). Wydaje siê, ¿e
wspó³cze�nie równie¿ powinni�my uwa¿nie �ledziæ przemiany zachodz¹ce
w�ród dorastaj¹cej m³odzie¿y w spo³eczeñstwie japoñskim. O ile oczywi�cie
nie nast¹pi¹ jakie� rewolucyjne zmiany, to diagnozowane w Japonii nowe
zjawiska, stanowi¹ce efekt rozwoju cywilizacyjnego, niebawem mog¹ staæ
siê elementami globalnego spo³eczeñstwa Zachodu (i nie tylko).

Wy³¹czaj¹c tu przywi¹zanie do tradycyjnego modelu rodziny i specyficz-
n¹ sytuacjê ekonomiczn¹ w Japonii, wp³yw alternatywnych sub�wiatów wirtu-
alnych na tworzenie siê i relacje w zwi¹zkach intymnych/mi³osnych mo¿e mieæ
niebagatelne znaczenie na rozwój spo³eczeñstw w niedalekiej przysz³o�ci.

Parê s³ów wyja�nienia. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. do-
tychczas dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka japoñska wesz³a w fazê sta-
gnacji. Recesja, kryzys sektora finansowego, przenoszenie produkcji za gra-
nicê, a nastêpnie tendencje globalne, w tym rozpoczêty w 2008 r. �wiatowy
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kryzys ekonomiczny, a pó�niej dodatkowo jeszcze katastrofa elektrowni
atomowej Fukushima I, spowodowa³y drastyczne zmiany na japoñskim ryn-
ku pracy. Szczególnie sytuacja wkraczaj¹cych w doros³o�æ m³odych uleg³a
znacznemu pogorszeniu. Podobnie jak ju¿ wcze�niej (i równolegle) mia³o to
miejsce w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, a nastêpnie we
wszystkich krajach Zachodu trudno�ci ze znalezieniem dobrze p³atnej, sta³ej
pracy sta³y siê jednym z g³ównych problemów m³odych Japoñczyków. Jed-
nocze�nie wzory dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego charakteryzowa³o i nadal cha-
rakteryzuje silne zakorzenienie w tradycji. Tu podzia³ ról spo³ecznych w ro-
dzinie na pracuj¹cego i utrzymuj¹cego dom mê¿a oraz niepracuj¹c¹,
prowadz¹c¹ dom ¿onê, niezmiennie jest wzorcem dominuj¹cym i wyznacza-
j¹cym postawy pro-ma³¿eñsko-rodzinne Japoñczyków. Kobieta pragn¹ca robiæ
karierê zawodow¹ w zasadzie �skazuje siê� na bycie singlem. Mê¿czyzna za-
rabiaj¹cy zbyt ma³o, aby utrzymaæ rodzinê, traci szanse na znalezienie jakiej-
kolwiek kandydatki na ¿onê, poniewa¿ Japonki zainteresowane ma³¿eñstwem
szukaj¹ zamo¿nych. W tych, z konieczno�ci bardzo lakonicznie naszkicowa-
nych realiach, jak w 2016 r. wskazywa³ Masahiro Yamada, powo³uj¹c siê na
badania z 2015 r. (National Institute of Population and Social Security Rese-
arch 2016), oko³o 50% niezamê¿nych m³odych kobiet i nie¿onatych mê¿czyzn
nie jest w ogóle zainteresowanych posiadaniem sta³ego partnera i nie poszu-
kuje mo¿liwo�ci tworzenia zwi¹zków intymnych/mi³osnych. Spo�ród m³odych
w wieku od 18 do 34 lat tylko 21,3% mê¿czyzn i 30,2 % kobiet jest w takich
zwi¹zkach. 74,5% kobiet w wieku od 18 do 19 lat i 46,5% kobiet w wieku od
20 do 24 lat nie ma do�wiadczeñ seksualnych. Analogicznie w przypadku
mê¿czyzn jest ich 72,8% w wieku od 18 do 19 lat i 47% w wieku od 20 do 24
lat. Co wiêcej, 20% mê¿czyzn i 35% kobiet z grupy dwudziestolatków w ogó-
le nie jest zainteresowanych lub nie lubi seksu (Yamada 2016).

Czê�ciowo za ten stan odpowiedzialna jest zasygnalizowana powy¿ej sy-
tuacja ekonomiczno-kulturowa, jednak znacz¹cym stymulatorem okaza³ siê
dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii. W Japonii rozwinê³y siê bar-
dzo wysublimowane formy wirtualnych sub�wiatów i systemów interneto-
wo-telefonicznej komunikacji, w tym zwi¹zane z przestrzeniami relacji in-
tymnych/mi³osnych. W 2010 r. wielkim hitem okaza³y siê na przyk³ad
wirtualne dziewczyny z gry �Love Plus +� firmy Konami, z którymi mo¿na
siê �umawiaæ� i spêdzaæ czas, de facto nosz¹c je stale przy sobie, poniewa¿
maj¹ postaæ niedu¿ego przeno�nego tabletu (Kelts 2011). Znane s¹ równie¿
przypadki zakochania siê m³odych doros³ych singli w postaciach z Anime
czy z gier komputerowych, do czego przyzna³o siê w 2010 r. 30,2% kobiet
i 14,6% mê¿czyzn (Yamada 2016), a tak¿e powa¿niejszych zaburzeñ w sfe-
rach ¿ycia seksualnego, stanowi¹cych konsekwencje nadmiernego zatapia-
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nia siê w wirtualnych sub�wiatach (np. osi¹ganie pobudzenia seksualnego
jedynie po obejrzeniu kobiet-robotów z gry komputerowej (Haworth 2013)).
Dynamiczny rozwój wirtualnego �przemys³u romansowego� w Japonii nie
tylko pod¹¿a za �oczekiwaniami� rynku dla nieplanuj¹cych ma³¿eñsko-ro-
dzinnej przysz³o�ci singli, ale równocze�nie dowodzi coraz bardziej postêpu-
j¹cej nastolatyzacji doros³ych Japoñczyków.

Dzi� w krajach Zachodu i w Polsce jeszcze nie doczekali�my siê zmian
tak bliskich science-fiction, jednak nie bagatelizowa³bym ich kierunku. Para-
site singles równie¿ najpierw pojawili siê w Japonii.

Zmierzaj¹c w stronê konkluzji, nale¿y zapytaæ, czy czas tworzenia siê
pokoleñ przesta³ byæ czasem wkraczania w doros³o�æ, jak mia³o to miejsce
w przesz³o�ci? Wydaje siê, ¿e tak, gdy¿ dzisiaj zmiana pokoleñ przybiera coraz
wyra�niej postaæ zmiany �niepe³nej�. M³odzi, zamiast doro�leæ i przejmo-
waæ pozycje starszych, podtrzymuj¹ dziecinno�æ, tworz¹c w³asne sub�wiaty
nie do koñca zintegrowane z istniej¹cymi dotychczas sub�wiatami doros³o-
�ci. Dzi� po okresie kszta³towania siê to¿samo�ci spo³ecznej pokoleñ, który
przypada na okres miêdzy 19 a 26 rokiem naszego ¿ycia, otrzymujemy �pro-
dukt� nie ca³kiem �dokoñczony�. W efekcie od koñca XX w. zarówno w Pol-
sce, jak i w innych krajach Zachodu nie tworz¹ siê w pe³ni ukszta³towane, kolej-
ne, doros³e ogniwa w procesie wymiany pokoleñ. To nie doros³o�æ w �nowym
stylu�, jak niekiedy przekonuj¹ nas ci gracze �wiata biznesu, którzy poprzez
perfekcyjnie zaprogramowane i realizowane kampanie marketingowe sku-
tecznie maksymalizuj¹ zysk dziêki podtrzymywaniu niedoros³o�ci/m³odzieñ-
czo�ci. Pocz¹wszy od paso¿ytniczych singli w Japonii (Yamada 1999), Tan-
guy i Boomerangów9, stopniowo wkraczanie w doros³o�æ przesta³o oznaczaæ
tworzenie kolejnych pokoleniowych grup doros³ych, którzy na doros³ym
rynku pokoleñ wspó³pracuj¹ dla dobra konstytuowanych spo³eczeñstw. Co
prawda nie tworz¹ siê pokoleniowe luki (Mead 2000), ale nowe pokolenia
nie w pe³ni dorastaj¹c, dezintegruj¹ (anomia) dotychczasowe przestrzenie

9 Ze wzglêdu na nieprecyzyjno�æ terminu �gniazdownik� w swojej pracy badawczej preferujê dwa
inne pojêcia odnosz¹ce siê do dwóch typów d³ugiego pobytu doros³ych dzieci w domu rodzinnym. Pierw-
szy � Tanguy, zaproponowany we francuskiej debacie na temat niewyprowadzania siê doros³ych dzieci
z domu rodzinnego, swoj¹ nazwê zawdziêcza tytu³owemu bohaterowi filmu Etienne Chatileza z 2001 r.,
drugi za� pojawi³ siê w podobnym czasie w Kanadzie. Typ Tanguy to osoby mieszkaj¹ce od urodzenia
z rodzicami, które nigdy z domu rodzinnego siê nie wyprowadza³y, uczy³y siê i studiowa³y, rozpoczê³y
karierê zawodow¹ i nie my�l¹ o wyprowadzce. Natomiast typ Boomeranga to osoby, które mieszka³y ju¿
samodzielnie, zdoby³y wykszta³cenie, maj¹ widoki na zrobienie kariery zawodowej, ale wracaj¹ do ro-
dzinnego domu i z tej perspektywy buduj¹ swoje plany na najbli¿sz¹ przysz³o�æ. Ani osoby typu pierwsze-
go, ani drugiego nie maj¹ jakichkolwiek planów matrymonialnych czy rodzinnych na najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ. Szerzej oba typy przed³u¿aj¹cego siê pobytu doros³ych dzieci w domu rodzinnym omawiam gdzie
indziej (zob. Wrzesieñ 2009).
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doros³o�ci i proces zmiany pokoleñ. Nie tyle wprowadzaj¹ now¹ jako�æ, co
pog³êbiaj¹ i tak ju¿ spore spo³eczne rozregulowanie.
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M³odzi doro�li w Polsce w latach 2000�2015,
w kontek�cie procesu uzyskiwania niezale¿no�ci

od rodziny pochodzenia
Entering adulthood is becoming more and more of a challenge, both for young
people themselves and for social researchers. This fundamental social act is seen in
the form of unconnected passages and transitions. What can we say about young
adults in our country? Are Polish families affected by the �crowded nest� syndrome,
what is the socio-demographic profile of nesters (age, gender, education and fi-
nancial situation, etc.), and what are the key reasons for nesting? General observa-
tion of the attitudes among young people in Poland and studies quoted in the
paper indicates that the changes in behaviour among young individuals entering
adulthood and in families as such are very far-reaching. There is a clear correla-
tion between the independence status of young adults and characteristics such as
stage of education, level of income, as well as one�s system of values.
Keywords: nesting, young adults, adolescence, adulthood, social exclusion

Spo³eczne konsekwencje trajektorii biograficznych
w okresie wczesnej doros³o�ci

Proces reprodukcji spo³eczeñstwa ma swoje odzwierciedlenie w seriach
indywidualnych decyzji jednostek. Ich wybory zazwyczaj s¹ kierunkowane przez
rozmaite okoliczno�ci. W my�l perspektywy strukturalno-funkcjonalnej (Par-
sons 1956) reprodukuj¹ce siê spo³eczeñstwo wspiera swoich cz³onków po-
przez sieæ instytucji i ról spo³ecznych, które dokonuj¹ transferu wiedzy i zaso-
bów materialnych w kierunku grup spo³ecznych, które s¹ z punktu widzenia
owego procesu kluczowe. Najczê�ciej chodzi w tym przypadku o ludzi m³o-
dych, którzy osi¹gaj¹c fizyczn¹ i spo³eczn¹ dojrza³o�æ, podejmuj¹ dzia³ania, od
których zale¿y dalszy los wspólnot sk³adaj¹cych siê na spo³eczn¹ ca³o�æ. Istnie-
nie systemu transferu zasobów od tych, którzy nimi rozporz¹dzaj¹, do tych,
którzy ich najbardziej potrzebuj¹, choæ z punktu widzenia ca³ego spo³eczeñ-
stwa jest jak najbardziej korzystne, mo¿e wywo³ywaæ konflikty i spory.

W ramach miêdzypokoleniowego konfliktu, którego przedmiotem jest prze-
bieg i sposób redystrybucji zasobów, negocjowane s¹ role i statusy spo³eczne,
tworzona jest to¿samo�æ, odbywa siê proces renegocjacji kluczowych znaczeñ
i symboli. M³odzi doro�li i ich adwersarze z pokolenia rodziców i dziadków usta-
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laj¹ status quo i negocjuj¹ mo¿liwe �cie¿ki dalszego dzia³ania (Siñczuch 2002).
Efektywna reprodukcja spo³eczna zak³ada zachowanie podstawowych ele-
mentów zastanego porz¹dku, umo¿liwiaj¹cych spo³eczeñstwu trwanie w czasie
i gwarantuj¹cych poczucie ci¹g³o�ci. Ale towarzysz¹ce temu procesowi napiêcia
i konflikty czêsto le¿¹ u �róde³ innowacyjnych1 praktyk spo³ecznych.

W ci¹gu ostatnich lat mo¿emy zaobserwowaæ rosn¹ce zainteresowanie
socjologów problematyk¹ przej�cia z niedoros³o�ci do doros³o�ci (zob. Krza-
klewska 2014). W tym kontek�cie w literaturze socjologicznej pojawia siê ter-
min �gniazdownictwo�, dotycz¹cy wymuszonego lub dobrowolnego zamiesz-
kiwania samodzielnych lub niesamodzielnych finansowo, spo³ecznie lub
zawodowo doros³ych dzieci z ich rodzicami (Kwak 2017: 9�11). Obejmuje on
szczególnie szerokie spektrum zachowañ, choæ w swojej istocie nie jest zjawi-
skiem nowym. Jego dzisiejszy kszta³t oraz zasiêg zmuszaj¹ do postawienia py-
tania, jaki ma on zwi¹zek z aktualnie zachodz¹cymi procesami spo³ecznymi.

Niezale¿nie od modelu wchodzenia w doros³e ¿ycie2, przej�cie od niedoros³o�ci
do doros³o�ci obejmuje trzy, szczególnie wa¿ne z perspektywy spo³eczeñstwa obszary:

1) przestrzenny (tu rozpatrujemy jednostkowe decyzje, skutkuj¹ce wy-
prowadzeniem siê z domu rodzinnego � opuszczeniem rodziny wyj�cia i/lub
za³o¿eniem niezale¿nego finansowo gospodarstwa domowego);

2) statusowy (kluczowe znaczenie ma tu zmiana statusu spo³eczno-zawo-
dowego, zwi¹zana z rozpoczêciem pracy i zakoñczeniem nauki lub przynaj-
mniej zmian¹ naczelnej aktywno�ci z edukacji na pracê);

3) prokreacyjny (gdzie najbardziej istotne jest podjêcie decyzji o posiada-
niu lub nieposiadaniu dzieci).

Zmiany odbywaj¹ce siê w powy¿szych obszarach anga¿uj¹ ró¿nego rodzaju
zasoby. W optyce gospodarki zasobami przej�cie do doros³o�ci mo¿na opisaæ jako:

a) wej�cie w posiadanie i swobodne rozporz¹dzanie kapita³em ekono-
micznym (w³asne dochody, zarobki, mo¿liwo�æ rozporz¹dzania mieniem
pochodz¹cym ze spadków);

b) zdobycie kulturowego kapita³u uciele�nionego (formalne zakoñczenie
edukacji, uzyskanie dyplomów, certyfikacja kwalifikacji i umiejêtno�ci);

c) uzyskanie kompetencji spo³ecznych, interakcyjnych i innych3 (które
umo¿liwiaj¹ tworzenie zwi¹zków, artyku³owanie potrzeb, planowanie);

1 Termin �innowacja� nie ma tu znaczenia warto�ciuj¹cego � innowacje mog¹ mieæ destruktywny
charakter tak dla praktykuj¹cych je jednostek, jak i dla ca³ego spo³eczeñstwa, ale te¿ mog¹ stanowiæ pod-
stawê do g³êbokich przeobra¿eñ prowadz¹cych do pozytywnych zmian.

2 Podzia³ na model tradycyjny, oparty na socjalizacji w¹skiej i jasne normy, wzory osobowe czy pozo-
sta³e kryteria socjalizacyjne oraz model nowoczesny, oparty na socjalizacji w¹skiej, indywidualizmie i przy-
musie wyboru przedstawia Anna Kwak (2017: 9).

3 Ten typ zasobów dobrze obrazuje koncepcja �pewno�ci zachowañ� F. Tenbrucka (1962). Por. Grie-
se 1997: 145.
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d) umiejêtno�æ pos³ugiwania siê istotnymi dla wspólnoty symbolami i zna-
czeniami (zwi¹zane z zakoñczeniem cyklu integracji to¿samo�ci)4.

Wreszcie sposób, tryb i czas nabywania przez jednostki statusu pe³nopraw-
nych uczestników ¿ycia spo³ecznego ma swoje konsekwencje w co najmniej
czterech obszarach. Po pierwsze, w sferze ekonomicznej. Kszta³t
i charakterystyka procesu wchodzenia w doros³o�æ przek³ada siê na liczbê osób
rozpoczynaj¹cych karierê zawodow¹ i ich motywacje. Odsetek dochodów,
którymi rozporz¹dzaj¹ m³odzi doro�li, w stosunku do dochodów pozosta³ej
czê�ci spo³eczeñstwa, wp³ywa na strukturê popytu na dobra konsumpcyjne,
zw³aszcza dotyczy to rynku nieruchomo�ci. Dla przyk³adu, gniazdowanie mo¿e
byæ konsekwencj¹ braku mieszkañ, ale te¿, dzia³aj¹c jako przyczyna, mo¿e
przyczyniæ siê do os³abienia popytu na rynku nieruchomo�ci5.

Po drugie, model przej�cia od m³odo�ci do doros³o�ci wp³ywa na procesy
demograficzne. Rozpowszechnienie modelu gniazdowniczego prowadzi do
opó�nienia wieku prokreacji lub do jej ca³kowitego zaniechania. Z kolei
upowszechnienie modelu, w którym m³odzi doro�li wcze�nie wyprowadzaj¹
siê z domu rodzinnego, nie gwarantuje zwiêkszenia liczby decyzji prokre-
acyjnych, ale jest z nim skorelowane6.

Po trzecie, dominuj¹cy wzór rozpoczynania doros³o�ci jest istotny z punktu
widzenia dzia³añ politycznych. Tu kluczowa wydaje siê odpowied� na pyta-
nie, czy za gniazdowaniem stoi bardziej trend wyznaczany przez apatiê i wy-
cofanie z aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, czy wrêcz przeciwnie,
brak obci¹¿eñ i obowi¹zków zwi¹zanych z ekonomicznym usamodzielnia-
niem siê uwalnia energiê, któr¹ m³odzi doro�li mog¹ wykorzystaæ w dzia³al-
no�ci w sferze publicznej.

A po czwarte, gniazdowanie, przed³u¿aj¹c kohabitacjê dzieci i rodziców,
mo¿e powodowaæ zmiany w obszarze relacji miêdzypokoleniowych. W konse-
kwencji mo¿na oczekiwaæ postêpuj¹cej dyfuzji znaczeñ i warto�ci, prowadz¹cej
do zacierania siê ró¿nic miêdzygeneracyjnych i kulturowej homogenizacji kolej-
nych etapów cyklu biograficznego. Z drugiej strony dominacja gniazdownicze-
go stylu ¿ycia mo¿e doprowadziæ do napiêæ i konfliktów w ramach rodzin7.

Chaos normatywny dotyczy szczególnie momentu przej�cia od niedoros³o-
�ci do doros³o�ci. Wzorce �cis³ej socjalizacji (Kwak 2017: 4) i zwi¹zane z nimi

4 Nale¿y zwróciæ uwagê na kluczowe prace E. Eriksona, który ukazuje zwi¹zek miêdzy uzyskaniem
statusu doros³ego a nabyciem kompetencji symbolicznych (Erikson 1997).

5 Przyk³adem tego procesu mo¿e byæ sytuacja w Hiszpanii.
6 W krajach europejskich o �rednio ni¿szym wieku opuszczenia domu rodzinnego przez m³odych

ludzi wystêpuj¹ wy¿sze wska�niki przyrostu naturalnego. Oczywi�cie mo¿e to byæ te¿ spowodowane tym,
¿e zmienn¹ niezale¿n¹ jest tu tak naprawdê sytuacja ekonomiczna.

7 Opis przebiegu debaty miêdzypokoleniowej na kulturê zawiera praca B. Fatygi (2005[1999]).
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statusy w ramach cyklu biograficznego uleg³y rozmyciu. Chaotyczno�æ
przej�æ miêdzy statusami w ramach biografii, cykle powrotów do poprzed-
nich etapów i ról spo³ecznych typowych dla zale¿nych etapów ¿ycia, ta-
kich jak dzieciñstwo czy m³odo�æ, ma oddawaæ metafora �jo-jo� (Walther
2006). Badacze zwracaj¹ tak¿e uwagê na przenoszenie zachowañ, postaw
i modeli dzia³ania miêdzy dzieciñstwem, m³odo�ci¹ a doros³o�ci¹. Z jednej
strony doro�li, g³ównie przez negowanie odpowiedzialno�ci, staj¹ siê bar-
dziej dziecinni, z drugiej � dzieci i m³odzie¿ wchodz¹ w coraz bardziej �do-
ros³e� relacje i dzia³ania.

Praktyka gniazdowania mo¿e byæ zatem interpretowana jako praktyka
kulturowa. Oznacza to, ¿e w jej ramach zachodzi proces komunikacji wy-
korzystuj¹cy znacz¹ce symbole. Zarówno osoby gniazduj¹ce, jak i ich spo³ecz-
ne otoczenie w aktach komunikacji ustalaj¹ system hierarchii zachowañ i prak-
tyk, odnosz¹c je do ró¿nych porz¹dków normatywnych. Kulturowy wymiar
gniazdowania ka¿e nam zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, jakie znaczenia mog¹
byæ przypisywane tej praktyce, jakie s¹ ich normatywne konotacje i jak ich
znaczenia s¹ przekszta³cane w procesie interakcji. Tomasz Szlendak (2010:
183), pisz¹c o historycznych kontekstach gniazdowania, zwraca uwagê, ¿e
zjawisko to ma charakter ambiwalentny normatywnie. Wedle niektórych
systemów normatywnych reguluj¹cych ¿ycie okre�lonych warstw spo³ecz-
nych w ramach poszczególnych kultur europejskich jest ono dopuszczalne,
wedle innych � mo¿e byæ przyczyn¹ stygmatyzacji i obni¿enia statusu. Dla przy-
k³adu, gniazdowanie jest zjawiskiem wpisanym w model wchodzenia w doros³e
¿ycie klasy bur¿uazyjnej spo³eczeñstw Europy Centralnej i Po³udniowej, a jego
stygmatyzuj¹cy potencja³ jest ni¿szy w krajach, w których historycznie domino-
wa³ wzór wczesnego zawierania ma³¿eñstw (Europa Po³udniowa i Europa �rod-
kowo-Wschodnia). Z drugiej strony gniazdowanie jest zjawiskiem o nega-
tywnych konotacjach w kulturze europejskiej i pó³nocnoamerykañskiej
wielkoprzemys³owej klasy robotniczej XIX w. oraz � bez wzglêdu na klasê
spo³eczn¹ � w kulturze krajów skandynawskich i anglosaskich. Równie¿ czyn-
niki kulturowe nie oddzia³uj¹ na tryb opuszczania domu rodzinnego w spo-
sób prosty i schematyczny. Oto gdy mamy do czynienia z siln¹, spo³ecznie
zakorzenion¹ norm¹ nakazuj¹c¹ wczesne wyj�cie z domu rodzinnego, kon-
flikt miêdzypokoleniowy i zwi¹zany z nim bunt mo¿e sprzyjaæ jej odrzuceniu
i paradoksalnie dzia³aæ na rzecz gniazdowania. W innej sytuacji konflikt miê-
dzypokoleniowy na tle na przyk³ad norm obyczajowych bêdzie motywowa³
m³odych ludzi do wcze�niejszego rozpoczêcia samodzielnego ¿ycia. Ukazane
powy¿ej � na razie w ramach modelu � dosyæ skomplikowane zale¿no�ci ka¿¹
poszukaæ danych empirycznych, które pomog¹ nam zweryfikowaæ tezê o po-
wi¹zaniu gniazdowania z czynnikami natury ekonomicznej i kulturowej.
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Tabela 1.

Jak wynika z tabeli 1, wyprowadzeniu siê z domu bêdzie sprzyja³ tzw.
rynek pracownika, ale równie¿ wynikaj¹ca z procesów demograficznych

Autokomunikaty

�Je�li mam za co, to siê wyprowa-
dzê� vs �Je�li nie mam za co, to siê
na pewno nie wyprowadzê�

�Je�li nie mogê ¿yæ tak jak chcê
w jednym gospodarstwie domo-
wym z rodzicami, to siê prawdopo-
dobnie wyprowadzê� vs �Je�li mogê
¿yæ tak jak chcê razem z rodzicami,
to siê raczej nie wyprowadzê�

�Je�li istnieje norma dotycz¹ca wypro-
wadzenia siê z domu rodzinnego, to
siê wyprowadzê� vs �Je�li nie istnieje
norma dotycz¹ca wyprowadzenia siê
z domu rodzinnego lub istnieje nor-
ma nakazuj¹ca raczej pozostanie
w domu, to siê nie wyprowadzê�

Czynniki mog¹ce mieæ wp³yw na gniazdowanie

Rynek pracy � rynek pracownika, wysokie docho-
dy (deficyt demograficzny).
Rynek pracy � bezrobocie, rynek pracodawcy,
niskie pensje.
Rynek nieruchomo�ci � dobra koniunktura, wy-
sokie ceny wynajmu i kupna.
Rynek nieruchomo�ci � z³a koniunktura (deficyt
demograficzny, nadpoda¿ mieszkañ).
Dobra koniunktura gospodarcza � wysokie docho-
dy pañstwa, du¿e mo¿liwo�ci pomocy.
S³aba koniunktura gospodarcza � polityczna
mobilizacja i nacisk na udzielanie pomocy przez
pañstwo.

Ró¿nice stylów ¿ycia (normy, seksualno�æ, warto�ci).
Miêdzypokoleniowa zbie¿no�æ norm i warto�ci.
Brak miejsca i przestrzeni8  w domu rodziny po-
chodzenia, zapewniaj¹cych komfortow¹ koegzy-
stencjê ró¿nych pokoleñ.

Silna norma obliguj¹ca do wyprowadzenia siê z domu
Brak silnej normy obliguj¹cej do wyprowadze-
nia siê z domu (lub kontrnorma).
Silna norma obliguj¹ca do wyprowadzenia siê z domu
w sytuacji d¹¿enia do kontestacji zastanego po-
rz¹dku symbolicznego (konflikt miêdzypokolenio-
wy).

Pole 1. Czynniki ekonomiczno-demograficzne (polityczne)

Pole 2. Czynniki kulturowe � koegzystencja, podzielanie norm, warto�ci, stylu ¿ycia

Pole 3. Istnienie silnej normy dotycz¹cej formy wzajemnych relacji m³odych doros³ych
i ich rodzin pochodzenia

�ród³o: opracowanie w³asne.

8 Brak przestrzeni mo¿na zaliczyæ do czynników ekonomicznych, jednak tu kluczowym elementem
jest jej wymiar kulturowy: stanowi ona element interakcji symbolicznych, jest scen¹, która wp³ywa na
eskalacjê lub wygaszanie konfliktu warto�ci, stylów ¿ycia i norm.
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dekoniunktura na rynku nieruchomo�ci. Spowoduje ona ³atwiejszy dostêp
do mieszkañ dla m³odzie¿y (para jedynaków, których rodzice byli jedynaka-
mi odziedziczy cztery mieszkania po swoich dziadkach). Zatem kryzys de-
mograficzny powinien paradoksalnie wzmocniæ tendencjê do wyprowadze-
nia siê z domu. Równie¿ kryzys ekonomiczny niekoniecznie musi powodowaæ
wzrost czêsto�ci gniazdowania.

Kolejna kwestia (pole 2 tab. 1) to wzajemne dopasowanie warto�ci s³u¿¹-
cych realizacji strategii i dzia³añ miêdzy przedstawicielami ró¿nych pokoleñ.
Obejmuje ona takie pytania, jak: �Czy mogê prowadziæ ¿ycie seksualne,
mieszkaj¹c z rodzicami? Czy mam przestrzeñ, w której bêdê móg³/mog³a
zachowaæ w³asn¹ autonomiê? Czy bêdê mia³ uprzywilejowany status ekono-
miczny, mieszkaj¹c z rodzicami?�

W polu 3 tabeli 1 ukazano mo¿liwy wp³yw na kszta³t procesu wchodze-
nia w doros³e ¿ycie w zale¿no�ci od istnienia normy kulturowej (b¹d� innego
rodzaju normy, np. administracyjnej presji), pozytywnie warto�ciuj¹cej sa-
modzielno�æ, wyprowadzenie siê z domu czy za³o¿enie w³asnej rodziny.

Spo³eczne zró¿nicowanie kategorii m³odych doros³ych
w Polsce w latach 2000�2015

Eksploracyjna, ilo�ciowa analiza wchodzenia w doros³e ¿ycie jest mo¿-
liwa na podstawie danych z dostêpnych badañ. Dziêki nim mo¿na nie tyl-
ko pokazaæ zasiêg zjawiska, ale tak¿e prze�ledziæ zmiany, jakie zasz³y w ostat-
nich latach. Dostêpne zbiory danych maj¹ nieco odmienn¹ charakterystykê.
Mo¿na je podzieliæ na trzy kategorie. Pierwsz¹ stanowi¹ badania, w któ-
rych zjawiska zwi¹zane z gniazdowaniem lub jego brakiem s¹ dobrze zope-
racjonalizowane, ale dane nie s¹ publicznie dostêpne, co utrudnia prowa-
dzenie dodatkowych analiz. Przyk³adem badañ w tej kategorii s¹ studia
CBOS. Druga kategoria obejmuje zbiory danych zawieraj¹cych wiele zmien-
nych mog¹cych stanowiæ potencjalne korelaty gniazdowania, jednak ono
samo nie jest explicite przedmiotem badañ. Tego typu zbiór danych oferuje
projekt badawczy Diagnoza spo³eczna. Wreszcie w trzecim przypadku mamy
do czynienia ze zbiorami opisuj¹cymi samo zjawisko gniazdowania przy
ograniczonym zestawie pozosta³ych zmiennych. S¹ to zazwyczaj dane po-
chodz¹ce z badañ GUS, wykorzystywane przez Eurostat do miêdzynarodo-
wych porównañ.

Pierwsza warta podkre�lenia informacja, która pochodzi z badañ, to wzrost
czêsto�ci wystêpowania gniazdowania w�ród mieszkañców Polski. Dane na-
rodowych operatorów statystycznych zbierane wed³ug metodologii Eurosta-
tu pokazuj¹, ¿e w Polsce w okresie 2005�2012 odsetek osób w wieku 25�34
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lata, mieszkaj¹cych wspólnie z rodzicami, wzrós³ o 8 p.p. z 35,4% do 43,5%
(za: Kwak 2017:11�12).

W zrealizowanym w 2017 r. badaniu CBOS zoperacjonalizowano gniaz-
downików9  jako doros³e osoby stanu wolnego, mieszkaj¹ce z rodzicami10.
Wystêpuj¹ one we wszystkich kategoriach wiekowych, choæ ich wiêkszo�æ
stanowi¹ ludzie m³odzi (88% to osoby od 18 do 34 r.¿.). Badacze CBOS
zwracaj¹ uwagê na zmianê cech strukturalnych gniazduj¹cej populacji. O ile
w roku 2005 sk³ada³a siê ona w po³owie z osób studiuj¹cych i ucz¹cych siê, to
w roku 2017 ich udzia³ spad³ do 28% w�ród ogó³u gniazdowników. W tym
kontek�cie nie dziwi równie¿ pewne przesuniêcie dominanty wieku w kie-
runku starszych roczników. O ile w roku 2005 w kategorii wiekowej 25�44
lata mie�ci³o siê 34% ogó³u gniazduj¹cych, to w roku 2017 odsetek ten wzrós³
do 43%. Gniazdowanie staje siê sposobem ¿ycia osób z coraz starszych kate-
gorii wiekowych.

Dane pochodz¹ce z badania Diagnoza spo³eczna11, ze wzglêdu na du¿¹
wielko�æ próby, szerokie spektrum badanych zagadnieñ oraz mo¿liwo�æ po-
równañ wyników badañ z lat 2000�2015, mog¹ stanowiæ wa¿ne �ród³o in-
formacji dotycz¹cej praktyk ¿yciowych m³odych doros³ych. Co wydaje siê
szczególnie cenne, mo¿na na ich podstawie nie tylko uzyskaæ wiedzê na te-
mat odsetka osób gniazduj¹cych w populacji, ale równie¿ pokusiæ siê o okre-
�lenie charakterystycznych dla tej kategorii osób cech spo³eczno-demogra-
ficznych. W Diagnozie spo³ecznej nie ma zmiennej, która mog³aby pos³u¿yæ
jako prosty wska�nik gniazdowania. Sytuacja taka z jednej strony stwarza
mo¿liwo�æ elastycznej operacjonalizacji pojêcia, z drugiej jednak wymaga jego
jednoznacznej konceptualizacji. W�ród charakterystyk praktyki gniazdowa-
nia niew¹tpliwie najwa¿niejszy jest fakt zamieszkiwania m³odego doros³ego
wraz z w³asn¹ rodzin¹ pochodzenia, a precyzyjniej � tworzenie z ni¹ wspól-
nego gospodarstwa domowego12. Czy jednak ka¿dy m³ody doros³y zamiesz-
kuj¹cy z rodzin¹ pochodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym jest
gniazdownikiem? Co z m³odymi ma³¿eñstwami (rodzinami) lub samotnymi

9 Wed³ug autorów komunikatu CBOS pojêcie gniazdownictwa jest definiowane jako �lokalowa za-
le¿no�æ doros³ych dzieci od ich rodziców� (CBOS 2017: 1).

10 Definicja CBOS jest przyk³adem szerokiej definicji gniazdowania, uwzglêdniaj¹cej równie¿ sytu-
acje, w których np. starzy rodzice s¹ przyjmowani przez doros³e dzieci do ich w³asnych, jednoosobowych
gospodarstw domowych w celu udzielenia opieki. Jej trafno�æ cierpi tak¿e wskutek rozci¹gniêcia definicji
na osoby ucz¹ce siê i studiuj¹ce, które w 2017 r. stanowi³y 28% badanych.

11 Dane z badania Diagnoza spo³eczna wykorzystane w artykule pochodz¹ z: Diagnoza spo³eczna:
zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (dostêp 10.01.2018).

12 Wed³ug definicji GUS gospodarstwo domowe to: �zespó³ osób zamieszkuj¹cych razem i wspólnie
utrzymuj¹cych siê [�]�, za: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-staty-
styce-publicznej/103,pojecie.html (dostêp 31.10.2017).
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rodzicami, którzy z przyczyn ekonomicznych lub innych tworz¹ wspólne
gospodarstwa domowe z rodzicami lub te�ciami? Czy do kategorii gniaz-
downików nale¿y zaliczyæ równie¿ samotnych m³odych doros³ych, którzy
utrzymuj¹c gospodarstwo domowe tworzone wraz ze swoimi rodzicami, s¹
w praktyce g³ow¹ tego¿ gospodarstwa?

Zatem operacjonalizacja gniazdowania prowadzi do teoretycznego na-
mys³u nad istot¹ pojêcia. Z punktu widzenia procesu wchodzenia w doros³e
¿ycie i reprodukcji spo³eczeñstwa gniazdowanie jest istotne nie tyle jako styl
¿ycia, co jako praktyka mog¹ca oddzia³ywaæ na ca³okszta³t procesów spo-
³ecznych. Wa¿ne jest zatem nie to, gdzie fizycznie mieszkaj¹ m³odzi doro�li,
ale czy maj¹ i wykorzystuj¹ swój potencja³ niezale¿nego funkcjonowania
w �wiecie.

W tym znaczeniu istot¹ gniazdowania by³oby posiadanie statusu spo³ecz-
nego pozbawionego atrybutów samosterowno�ci i niezale¿no�ci. Osoba gniaz-
duj¹ca, oprócz tego, ¿e mieszka ze swoimi rodzicami, to dodatkowo nie pro-
wadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego, nie tworzy gospodarstwa
domowego wraz ze wspó³ma³¿onkiem lub ¿yciowym partnerem, nie ma te¿
pozycji nadrzêdnej w gospodarstwie domowym tworzonym wraz z w³asn¹
rodzin¹ pochodzenia (np. rodzicami), a je�li nawet pracuje, to wysoko�æ osi¹-
ganych dochodów nie pozwala jej na utworzenie i utrzymanie odrêbnego
gospodarstwa domowego.

Kwestionariusze badania Diagnoza spo³eczna z lat 2000�201513 zawieraj¹
pytania dotycz¹ce pozycji zajmowanej przez respondenta w rodzinie i w go-
spodarstwie domowym. Ka¿da badana osoba mo¿e zatem byæ zdefiniowa-
na w odniesieniu do statusu jako: �g³owa gospodarstwa domowego14 � (lub
rodziny), ma³¿onek lub ma³¿onka �g³owy��, syn/córka �g³owy��, ojciec/
matka �g³owy��, synowa/ziêæ �g³owy��, dalszy/dalsza krewna �g³owy��
lub osoba niespokrewniona z g³ow¹ gospodarstwa domowego. Osoby pro-
wadz¹ce jednoosobowe gospodarstwo domowe s¹ z definicji w takiej sytu-
acji jego g³ow¹.

To szczegó³owe przedstawienie kategorii odpowiedzi w pytaniu okre�la-
j¹cym status respondenta w gospodarstwie domowym jest o tyle wa¿ne, ¿e
pomaga zrozumieæ, i¿ przy u¿yciu powy¿szych kategorii mo¿na bardziej pre-
cyzyjnie wyodrêbniæ te badane osoby, które gniazdownikami nie s¹, ni¿ te,

13 Kwestionariusze dostêpne na stronie: www.diagnoza.com (dostêp 10.01.2018).
14 Wedle definicji GUS g³owa gospodarstwa domowego to: �Osoba, która ca³kowicie lub w przewa-

¿aj¹cej czê�ci dostarcza �rodków utrzymania danemu gospodarstwu domowemu�, za: stat.gov.pl/metain-
formacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/112,pojecie.html (dostêp 10.01.2018).

5.p65 18-02-15, 09:1060



61

M³odzi doro�li w Polsce w latach 2000�2015...

które nimi s¹. Do swoistych antygniazdowników nale¿eæ bêd¹ osoby, które
maj¹ jeden z nastêpuj¹cych statusów15:

a) g³owy gospodarstwa domowego,
b) ma³¿onki lub ma³¿onka g³owy gospodarstwa domowego lub
c) partnerki lub partnera g³owy gospodarstwa domowego (w przypadku

zwi¹zków nieformalnych).
Tak wyodrêbniona kategoria bêdzie skupia³a zarówno samodzielnych sin-

gli, osoby, które ¿yj¹ wspólnie z partnerem/partnerk¹ lub ma³¿onkiem/ma³-
¿onk¹, tworz¹c niezale¿ne gospodarstwo domowe, a tak¿e osoby, które trudno
nazwaæ typowymi gniazdownikami ze wzglêdu na fakt, ¿e to na ich barkach
spoczywa obowi¹zek utrzymania gospodarstwa domowego, które tworz¹ wraz
z w³asnymi rodzicami lub dalszymi krewnymi.

Pojawia siê tu pewien problem z nazw¹ tak wyodrêbnionej kategorii.
Proponujê, aby na potrzeby niniejszego artyku³u okre�liæ osoby spe³niaj¹ce
powy¿sze warunki mianem niezale¿nych doros³ych. Niezale¿no�æ by³aby tu
skonceptualizowana jako brak zale¿no�ci od przedstawicieli starszej od re-
spondenta lub respondentkê generacji.

Kategoria niezale¿nych doros³ych obejmuje wiêkszo�æ przypadków bra-
ku gniazdowania, a zale¿nych doros³ych � pokrywa siê z gniazdowaniem
zw³aszcza wtedy, gdy przyjmiemy, ¿e istot¹ tego zjawiska jest brak zdolno�ci,
chêci lub mo¿liwo�ci prowadzenia egzystencji niezale¿nej � g³ównie finanso-
wo � od rodziny pochodzenia � z punktu widzenia reprodukcji systemu spo-
³ecznego szczególnie wa¿n¹ grup¹ s¹ m³odzi doro�li. W dalszych analizach
skupi³em siê na kategorii wiekowej 25�39 lat. W tym przedziale wiekowym
wiêkszo�æ osób koñczy pobieranie formalnej edukacji, co jest niejako natu-
ralnym bod�cem do rozpoczêcia ¿ycia a w³asny rachunek, z drugiej strony
jest to dla wiêkszo�ci osób okres podjêcia decyzji dotycz¹cych prokreacji,
zak³adania rodziny itp.

Uzyskany wska�nik ma charakter zmiennej dychotomicznej, co pozwala
na stosunkowo proste okre�lenie odsetka niezale¿nych doros³ych w ró¿nych
kategoriach wewn¹trz populacji i porównanie zmiany miêdzy rokiem 2000
i 2015 z interwa³em w roku 2009.

15 Ka¿dy z wymienionych warunków wystarcza do zaliczenia do kategorii niezale¿nych m³odych
doros³ych.
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Wykres 1. Odsetek niezale¿nych doros³ych w poszczególnych grupach wie-
kowych w latach 2000, 2009 i 2015

Przedstawione na wykresie 1 dane z badañ Diagnozy spo³ecznej z lat
2000�2015 pokazuj¹, ¿e niezale¿no�æ od rodziny pochodzenia jest uzyski-
wana w coraz pó�niejszym wieku. Po pierwsze, warto zauwa¿yæ, ¿e osi¹ga-
nie statusu niezale¿no�ci od rodziny pochodzenia jest zjawiskiem powszech-
nym. W przedziale wiekowym od oko³o 40 do 55 r.¿. osi¹ga go ponad 90%
populacji. Jednak o ile w roku 2000 w przedziale wiekowym 41�43 lata
odsetek niezale¿nych doros³ych w�ród ogó³u badanych zbli¿y³ siê do 100%,
to w pó�niejszych falach badania ¿adna kategoria wiekowa nie osi¹gnê³a
podobnych wyników. Po drugie, w latach 2000�2015 �redni wiek, w którym
wiêkszo�æ populacji zak³ada w³asne gospodarstwa domowe, jest coraz wy-
¿szy. O ile w roku 2000 ju¿ w kohorcie 28-latków ponad 80% populacji
mo¿na by³o zaliczyæ do kategorii niezale¿nych doros³ych, to w roku 2015
analogiczny odsetek charakteryzowa³ dopiero kategoriê osób w wieku 35
lat. Po trzecie, wzrost powszechno�ci zjawiska gniazdowania jest najbardziej
wyra�ny w przypadku osób w przedziale wiekowym 25�39 lat. O ile w roku
2000 odsetek niezale¿nych doros³ych w tej kategorii wiekowej przekracza³
90%, to w roku 2015 zmniejszy³ siê do oko³o 75%. Wykres pokazuje jeszcze
jedn¹ interesuj¹c¹ kwestiê. Status zale¿no�ci powraca u schy³ku ¿ycia � po
60 r.¿. ro�nie odsetek osób, których status w gospodarstwie domowym mo¿-
na okre�liæ jako podporz¹dkowany. S¹ to najczê�ciej seniorzy, którzy tworz¹
gospodarstwo wraz ze swoimi dzieæmi, ale nie maj¹ w nim statusu g³owy
gospodarstwa domowego lub ma³¿onki(ka)/partnerki(ra) g³owy gospodarstwa

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Diagnoza spo³eczna: zintegrowana baza danych, www.dia-
gnoza.com (dostêp 10.01.2018).
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domowego. Warto zauwa¿yæ, ¿e o ile w roku 2000 status zale¿nych doro-
s³ych mia³o ponad 40% osób w wieku powy¿ej 80 r.¿., to w roku 2015 od-
setek ten zmniejszy³ siê do oko³o 20%. Zatem mieliby�my do czynienia
z trendem, w ramach którego malej¹cy poziom niezale¿no�ci m³odych doro-
s³ych towarzyszy rosn¹cej niezale¿no�ci seniorów.

Dane z badañ europejskich pokazuj¹, ¿e gniazdowanie jest zjawiskiem
zmaskulinizowanym. Diagnoza spo³eczna potwierdza ten fakt, choæ ró¿nice
miêdzy odsetkiem zale¿nych i niezale¿nych w�ród m³odych doros³ych kobiet
i mê¿czyzn w analogicznych kategoriach wiekowych nie s¹ du¿e, a tak¿e nie
zmieni³y siê w latach 2000�2015 w istotny sposób16. Szczegó³y przedstawia
wykres 2.

Wykres 2. Odsetek samodzielnych doros³ych w grupie wiekowej 25�39 lat
w podziale na p³eæ, w latach 2000, 2009 i 2015

Bardzo du¿a ró¿nica wystêpuje miêdzy niezale¿nymi a zale¿nymi m³ody-
mi doros³ymi je�li chodzi o posiadanie dzieci. W roku 2015 w grupie wieko-
wej 25�39 lat w�ród niezale¿nych dzieci mia³o 72%, a w�ród zale¿nych �
28% ogó³u badanych w poszczególnych kategoriach17.

 �ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Diagnoza spo³eczna: zintegrowana baza danych, www.dia-
gnoza.com (dostêp 10.01.2018).

16 Zale¿no�ci miêdzy p³ci¹ a statusem samodzielno�ci w poszczególnych latach nie s¹ istotne staty-
stycznie.

17 N=6157, p<0,000; V Cramera = 0,43.
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Wed³ug danych CBOS blisko po³owa gniazdowników jest niezale¿na fi-
nansowo, a jedynie 30% deklaruje ca³kowit¹ zale¿no�æ finansow¹ od rodzi-
ców. Hipotezy ³¹cz¹ce gniazdowanie z czynnikami ekonomicznymi pojawia-
j¹ siê czêsto w literaturze przedmiotu (por. Kwak 2017:13).

Jednym z wa¿niejszych wska�ników sytuacji ekonomicznej ró¿nicuj¹cej
poszczególne kategorie spo³eczne jest poziom bezrobocia. Wed³ug danych
Diagnozy spo³ecznej w roku 2000 stosunek odsetka osób bezrobotnych
w kategorii m³odych (25�39 lat) zale¿nych doros³ych (21%) do analogiczne-
go odsetka w�ród m³odych (25�39 lat) niezale¿nych doros³ych (10,1%) wy-
nosi³ 2. W roku 2009 zmniejszy³ siê do 1,71, a w roku 2015 do 1,43. Odse-
tek bezrobotnych w�ród m³odych (25�39 lat) niezale¿nych doros³ych w roku
2015 (7,2%) zbli¿a siê do tego w�ród m³odych (25�39 lat) zale¿nych (10%),
choæ w tej drugiej kategorii nadal jest nieco wy¿szy. Warto zauwa¿yæ, ¿e
ogó³em odsetek biernych zawodowo w grupie m³odych (25�39 lat) zale¿-
nych doros³ych spad³ z ponad 33% w roku 2000 do 23,5% w roku 2015.
Dane te mog¹ przemawiaæ za przyjêciem hipotezy o malej¹cym wp³ywie czyn-
ników ekonomicznych na fenomen gniazdowania. O ile w roku 2000 bezro-
bocie by³o wyra�nie wy¿sze w�ród m³odych zale¿nych doros³ych, to w roku
2015 ró¿nica jest ju¿ stosunkowo niewielka. Szczegó³y dotycz¹ce zmian sta-
tusu spo³eczno-zawodowego m³odych doros³ych z grup zale¿nych i niezale¿-
nych w latach 2000�2015 przedstawia wykres 3.

Kolejn¹ istotn¹ informacj¹ dotycz¹c¹ zale¿no�ci miêdzy sytuacj¹ ekono-
miczn¹ jednostek a za³o¿eniem w³asnego18 gospodarstwa domowego mog¹
byæ dane dotycz¹ce osi¹ganych dochodów. Wed³ug danych Diagnozy spo-
³ecznej w�ród m³odych niezale¿nych doros³ych w roku 2015 osobisty �redni
dochód netto wynosi³ ponad 2 610 z³, a dochód oczekiwany za dwa lata
ponad 3 430 z³. Analogiczne warto�ci dla kategorii m³odych zale¿nych doro-
s³ych to 1 870 z³ i 2 610 z³. Co wiêcej, ta sama zale¿no�æ wystêpowa³a dla
ka¿dej z kohort wyodrêbnionych ze wzglêdu na rok urodzenia (lata od 1980
do 1987)19.

Z kolei stosunek �redniego dochodu netto m³odych zale¿nych do �red-
niego dochodu netto m³odych niezale¿nych doros³ych w roku 200320  wyno-
si³ 63%, a w roku 2015 wzrós³ do 69%. Pokazuje to malej¹cy dystans ekono-
miczny miêdzy tymi dwiema kategoriami. Dane pochodz¹ce z badañ Diagnozy

18 Uzyskanie statusu g³owy gospodarstwa domowego lub ma³¿onka(ki)/partnera(ki) g³owy gospodar-
stwa domowego.

19 Kwota zarobków osób z kategorii zale¿nych wynosi³a od 59% (rocznik respondentów 1980) do
99% (rocznik respondentów 1982) kwoty zarobków niezale¿nych doros³ych.

20 Wykorzystana w artykule baza danych nie zawiera warto�ci wynagrodzenia netto z badañ w roku
2000.
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spo³ecznej wskazuj¹ zatem, ¿e sytuacja m³odych zale¿nych i niezale¿nych
doros³ych w latach 2000�2015 zbli¿y³a siê zarówno je�li chodzi o poziom
bezrobocia, jak i o poziom uzyskiwanych dochodów. Aktywno�æ zawodowa
w obu kategoriach jest podobna, zarobki zbli¿aj¹ siê, choæ w lepszej sytuacji
ekonomicznej s¹ dalej m³odzi niezale¿ni doro�li.

Wykres 3. Status spo³eczno-zawodowy w�ród zale¿nych i niezale¿nych m³o-
dych doros³ych (25�39 lat) w latach 2000 i 2015

Z czego mo¿e wynikaæ taka ró¿nica? Niew¹tpliwie wa¿ne jest umiejsco-
wienie praktyki gniazdowania w ró¿nym otoczeniu spo³ecznym. W roku 2000
odsetek proporcji mieszkañców miast i wsi w�ród niezale¿nych i zale¿nych
doros³ych by³y zbli¿one. W drugiej grupie (zale¿ni) by³o 59,5% mieszkañ-
ców miast i 40,5% mieszkañców wsi. W pierwszej (niezale¿ni) odpowiednio
� 55,4% (miasto) i 35,6% (wie�). W kolejnych latach mo¿emy zaobserwo-
waæ odej�cie od stanu równowagi. W grupie zale¿nych m³odych doros³ych
zaczynaj¹ dominowaæ mieszkañcy wsi. Ich odsetek zwiêksza siê najpierw do
54,5% (2009), a potem a¿ do 69% (2015)21 . Pojawiaj¹ca siê istotno�æ staty-
styczna �wiadczy o nierównej dystrybucji zjawiska gniazdowania oraz zwi¹-

21 W 2015 r. p<0,000.

Zale¿no�ci miêdzy statusem spo³eczno-zawodowym a niezale¿no�ci¹ istotne statystycznie w 2000 r.
(N=1744, p<0,000, V Kramera=0,2) i w 2015 r. (N=6166, p<0,000, V Kramera=0,15).
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Diagnoza spo³eczna: zintegrowana baza danych, www.dia-
gnoza.com (dostêp 10.01.2018).
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zanych z nimi wzorów wchodzenia w doros³o�æ, a tak¿e ich zró¿nicowania
w odmiennych �rodowiskach spo³ecznych (miasto i wie�).

Równolegle z przenoszeniem siê zjawisk gniazdowania na wie� rosn¹
ró¿nice w wykszta³ceniu miêdzy badanymi kategoriami. Jak mo¿na to zoba-
czyæ na wykresie 4, w roku 2000 w�ród osób w wieku 25�39 lat o statusie
niezale¿nych doros³ych wykszta³ceniem wy¿szym lub policealnym legitymo-
wa³o siê 19,5%, a w�ród zale¿nych odsetek ten by³ wy¿szy i wynosi³ 23,5%.
W roku 2009 analogiczne odsetki wynosi³y 33,3% (niezale¿ni) oraz 21,6%
(zale¿ni), a w roku 2015 � 51,3% (niezale¿ni) i 39,7% (zale¿ni). O ile zale¿-
no�æ miêdzy statusem zale¿no�ci a wykszta³ceniem w�ród m³odych doros³ych
w roku 2000 by³a nieistotna statystycznie, to w kolejnych latach objêtych
porównaniem ró¿nica ta zyska³a statystyczn¹ istotno�æ, a w roku 2015 mo¿-
na j¹ nazwaæ stosunkowo znacz¹c¹22, co w tym przypadku oznacza miêdzy
innymi, ¿e w grupie zale¿nych m³odych doros³ych wzrós³ odsetek osób z ni¿-
szym wykszta³ceniem.

Wykres 4. Wykszta³cenie w�ród zale¿nych i niezale¿nych m³odych doros³ych
(25�39 lat) w latach 2000 i 2015

Zale¿no�æ istotna statystycznie w roku 2015, p<0,000, V Kramera = 0,12.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Diagnoza spo³eczna: zintegrowana baza
danych, www.diagnoza.com (dostêp 10.01.2018).

22 p<0,000, V Kramera = 0,12.
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Czy istniej¹ ró¿nice w grupach niezale¿nych i zale¿nych m³odych doro-
s³ych w kwestiach dotycz¹cych emocji, relacji z innymi i przekonañ dotycz¹-
cych relacji jednostki i spo³eczeñstwa, które mog³yby wskazywaæ na istnie-
nie kompleksów cech psychologicznych towarzysz¹cych okre�lonym
strategiom ¿yciowym? Wedle wyników badania Diagnozy spo³ecznej z lat
2000�2015 satysfakcja z relacji spo³ecznych nie ró¿nicuje m³odych doros³ych
ze wzglêdu na ich status mierzony niezale¿no�ci¹ wobec rodziny pochodze-
nia. Dotyczy to zarówno relacji z rodzin¹, jak i znajomymi, przyjació³mi,
kolegami/kole¿ankami. Osoby z kategorii zale¿nych m³odych doros³ych nie-
co czê�ciej uczestniczy³y w spotkaniach towarzyskich, z kolei niezale¿ni czê-
�ciej brali udzia³ w ró¿nego rodzaju zebraniach. W�ród nich wy¿szy jest tak-
¿e wspó³czynnik zaanga¿owania w dzia³alno�æ organizacji pozarz¹dowych.

Korelat zale¿no�ci i niezale¿no�ci m³odych doros³ych mo¿na poszukiwaæ
równie¿ w sferze relacji spo³ecznych, relacji emocjonalnych i systemów sym-
bolicznych. O ile w roku 2000 mogli�my mówiæ o nieco czêstszych deklara-
cjach deficytu emocjonalnego w�ród zale¿nych (�niekochanymi� czu³o siê
12,5% zale¿nych m³odych doros³ych, w�ród ich niezale¿nych rówie�ników
odsetek ten wynosi³ nieco ponad 7%), to w pó�niejszych latach ró¿nica miê-
dzy obydwoma kategoriami zanik³a. Z kolei sprawczo�æ, mierzona akcepta-
cj¹ stwierdzenia: �Jak ¿yjê, zale¿y przede wszystkim ode mnie� by³a wyra�-
nie wy¿sza w�ród samodzielnych m³odych doros³ych jedynie w roku 201523.

Warto równie¿ spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, czy zale¿no�æ lub
brak zale¿no�ci od rodziny pochodzenia wi¹¿e siê z systemem warto�ci m³o-
dych doros³ych? Interpretacja danych Diagnozy spo³ecznej z lat 2005�201524

sk³ania raczej do udzielenia odpowiedzi twierdz¹cej (wykres 5). Po pierwsze,
ró¿nice we wskazaniach poszczególnych warto�ci s¹ du¿e (w wiêkszo�ci przy-
padków tak¿e istotne statystycznie, a w niektórych przypadkach miary za-
le¿no�ci osi¹gaj¹ warto�ci powy¿ej 0,2). Po drugie, ró¿nice te s¹ trwa³e � nie
zmieni³y siê znacz¹co pomiêdzy 2005 a 2015 r. Po trzecie, nie mo¿na ich
t³umaczyæ zale¿no�ci¹ miêdzy statusem (zale¿no�æ vs niezale¿no�æ od rodzi-
ny pochodzenia) a wiekiem w obrêbie analizowanej subpopulacji m³odych
doros³ych (25�39 lat)25.

23 p<0,000.
24 Wcze�niejsze edycje badania (przed 2005 r.) zawiera³y inny format pytañ o warto�ci, uniemo¿li-

wiaj¹cy porównanie z danymi z 2015 r.
25 Prawie wszystkie opisane dalej zale¿no�ci miêdzy wskazaniem na warto�ci w grupie zale¿nych

i niezale¿nych replikuj¹ siê w podgrupach wiekowych 25�29 lat, 30�34 lata oraz 35�39 lat. Analiza
w kohortach wyznaczonych wg roku urodzenia nie jest mo¿liwa ze wzglêdu na zbyt ma³¹ liczebno�æ
kategorii.
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Wykres 5. Warto�ci ¿yciowe w�ród zale¿nych i niezale¿nych m³odych doro-
s³ych (25�39 lat) w latach 200526  i 2015

W grupie m³odych doros³ych (25�39 lat) jako najwa¿niejsze w ¿yciu
warto�ci w roku 2015 najczê�ciej wskazywano zdrowie (62%), udane ma³-
¿eñstwo (55%), dzieci (51%), pracê (36%), pieni¹dze (30%) i przyjació³
(13%). W roku 2005 kolejno�æ poszczególnych warto�ci i odsetki wskazañ
by³y podobne, a jedyn¹ ró¿nic¹ by³a wy¿sza pozycja Boga/Opatrzno�ci (15%
wobec 7% w 2015 r.).

Badania Diagnozy spo³ecznej z lat 2005�2015 pokazuj¹, ¿e m³odzi doro-
�li, którzy nie tworz¹ samodzielnie gospodarstw domowych (potencjalni
gniazdownicy), czê�ciej jako najwa¿niejsze w ¿yciu wskazuj¹ pieni¹dze i pra-
cê, natomiast rzadziej � udane ma³¿eñstwo i dzieci. Bior¹c pod uwagê, ¿e
powy¿sze ró¿nice s¹ istotne statystycznie równie¿ w wê¿szych podkatego-
riach wiekowych (25�29 lat, 30�34 lata, 35�39 lat), nie mo¿na ich t³uma-
czyæ wiêkszym odsetkiem zale¿nych w�ród najm³odszych m³odych doro-
s³ych i przemian¹ warto�ci, jaka zachodzi w tym okresie cyklu ¿yciowego
(Buchmann 1989).

*Zale¿no�æ istotna statystycznie w roku 2015.
** Zale¿no�æ istotna statystycznie w 2005 i w 2015.
***Zale¿no�æ istotna statystycznie w roku 2005. Warto�æ p co najmniej spe³niaj¹ca warunek p<0,005.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Diagnoza spo³eczna: zintegrowana baza danych, www.dia-
gnoza.com (dostêp 10.01.2018).

26 Porównanie z wynikami badañ sprzed 2005 r. by³o niemo¿liwe z uwagi na stosowanie w latach
2000 i 2003 odmiennej formu³y pytañ dotycz¹cych warto�ci.
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Zakoñczenie

Z punktu widzenia teorii cyklu ¿ycia kluczowe wydaje siê pytanie o ge-
nezê gniazdownictwa. Czy ma ono bardziej charakter egzogenny, �obiek-
tywny�, jest spowodowane przez zmiany o charakterze ekonomicznym, obej-
muj¹ce system redystrybucji i dostêpu do dóbr, czy nale¿y je rozpatrywaæ
raczej w kontek�cie przemian kulturowych, gdzie u zarania procesu prze-
mian le¿¹ przemiany systemu warto�ci, procesów komunikacji i repertuaru
symbolicznych �rodków opisu rzeczywisto�ci. Analiza danych Diagnozy spo-
³ecznej z lat 2000�2015 pozwala na wskazanie kilku kluczowych faktów.

Tabela 2.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Korelaty (zmienne
niezale¿ne)

Poziom bezrobocia

Poziom dochodów

Lokalizacja miasto/
wie�

Wykszta³cenie

P³eæ

System warto�ci

Satysfakcja z relacji
spo³ecznych

Zmiana w latach
2000�2015

TAK

TAK

TAK

TAK

Nie

Nie (w latach
2005�2015)

Czê�ciowa

Charakter zmiany

Ni¿szy poziom,
spadek ró¿nic miê-
dzy kategoriami

Wy¿szy poziom,
niewielki spadek
ró¿nic miêdzy ka-
tegoriami

Zale¿ni czê�ciej
na wsi

Zale¿ni � rela-
tywnie coraz ni¿-
sze wykszta³cenie

�

�

Trudne do inter-
pretacji

Ró¿nice miêdzy  kate-
goriami m³odych doro-
s³ych zale¿nych i nieza-
le¿nych w roku 2015

TAK (zale¿ni +)

TAK (niezale¿ni +)

TAK

TAK

TAK (czê�ciej mê¿-
czy�ni)

TAK (niezale¿ni � ro-
dzina, dzieci, zale¿ni �
praca, pieni¹dze)

W przypadku niektó-
rych wska�ników nie-
jednoznaczne
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Podsumowuj¹c przedstawione wyniki badañ (por. tab. 2), nale¿y zwróciæ
uwagê na trzy kwestie. Po pierwsze, zjawisko opó�nionego nabywania sa-
modzielno�ci i praktyki gniazdownicze m³odych doros³ych s¹ coraz czêstsze.
Widaæ wyra�nie, ¿e nabieraj¹ one rysu statusowego. Choæ w dyskursie pra-
sowym dominuje wizja niezaradnych bambocionni, wygodnickich i wyra-
chowanych milenialsów czy skupionych na w³asnym rozwoju i kolekcjono-
waniu do�wiadczeñ �jo-jo�s�, to dane Diagnozy spo³ecznej z lat 2000�2015
sugeruj¹, ¿e niesamodzielno�æ m³odych doros³ych ma wyra�ny wymiar eko-
nomiczny. W�ród zale¿nych m³odych doros³ych nadreprezentowane s¹ oso-
by nara¿one na spo³eczne wykluczenie � gorzej wykszta³cone, bezrobotne,
o ni¿szych dochodach i mieszkaj¹ce na wsi. Ekonomiczna stygmatyzacja zwi¹-
zana z zale¿no�ci¹/gniazdowaniem m³odych doros³ych systematycznie nara-
sta je�li chodzi o wykszta³cenie i miejsce zamieszkania (wie�). Natomiast
ró¿nice miêdzy zale¿nymi i niezale¿nymi malej¹ w takich dziedzinach, jak
poziom bezrobocia czy wysoko�æ dochodów.

Wreszcie kwestia odpowiedzi na pytanie, czy za samodzielno�ci¹ lub jej
brakiem stoi jaki� psychologiczny konstrukt. Na podstawie danych ilo�cio-
wych nie sposób jednoznacznie udzieliæ odpowiedzi na tak zadane pytanie.
Wydaje siê, ¿e potencja³ wykluczenia niesie w sobie komponent psychiczny �
utratê wiary we w³asn¹ sprawczo�æ i fatalizm � te cechy pojawiaj¹ siê obec-
nie czê�ciej. Z drugiej strony zanikaj¹ (lub nigdy nie istnia³y) ró¿nice miêdzy
niezale¿nymi i zale¿nymi w odczuwaniu satysfakcji z ¿ycia, a tak¿e poziomu
zaufania spo³ecznego. W roku 2015 zarówno zale¿ni, jak i niezale¿ni m³odzi
doro�li w podobnym stopniu czerpali satysfakcjê z relacji z bliskimi oraz
odnajdywali w swoim ¿yciu mi³o�æ.

Warto podkre�liæ ró¿nicê pomiêdzy kategoriami zale¿nych i niezale¿nych
m³odych doros³ych je�li chodzi o system warto�ci. Badania Diagnozy spo-
³ecznej z lat 2000�2015 pokazuj¹, ¿e m³odzi doro�li, którzy nie tworz¹ sa-
modzielnie gospodarstw domowych (potencjalni gniazdownicy) czê�ciej jako
najwa¿niejsze w ¿yciu wskazuj¹ pieni¹dze i pracê, natomiast rzadziej � udane
ma³¿eñstwo i dzieci.

Jednoznaczna interpretacja tej ró¿nicy nie jest ³atwa. Mo¿na przyj¹æ,
odwo³uj¹c siê do za³o¿eñ teorii Maslowa (1990), ¿e m³odzi zale¿ni doro�li
jako najwa¿niejsze wymieniaj¹ potrzeby zwi¹zane z bezpieczeñstwem (zapew-
nienie �rodków egzystencji), których zaspokojenie otwiera �cie¿kê do zaspo-
kojenia kolejnych, zwi¹zanych z posiadaniem rodziny i dzieci (potrzeby przy-
nale¿no�ci)27. W ramach alternatywnego toku rozumowania mo¿na za³o¿yæ,

27 Za tym tokiem rozumowania przemawiaj¹ równie¿ wyniki badañ jako�ciowych (Siñczuch 2002,
2014).
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¿e mamy do czynienia z kategoriami osób o odmiennym rozk³adzie ¿ycio-
wych priorytetów, co skutkuje odroczonym rozpoczêciem niezale¿nego od
rodziny pochodzenia ¿ycia przez skupionych na indywidualistycznych war-
to�ciach (praca i pieni¹dze) gniazdowników.

Trudno jednoznacznie rozstrzygn¹æ ten dylemat, choæ wyja�nienie pierw-
sze wydaje siê bardziej prawdopodobne, zw³aszcza w �wietle faktu, ¿e grupa
m³odych doros³ych zale¿nych (gniazdownicy) ma de facto ni¿sz¹ pozycjê
ekonomiczn¹ (czêstsze bezrobocie, ni¿sze dochody). W zwi¹zku z tym wska-
zywanie przez nich na pracê i pieni¹dze jest bardziej wskazaniem na dobra
deficytowe, na co�, czego w ¿yciu brakuje i bez czego nie mo¿na osi¹gn¹æ
¿adnych innych celów, ni¿ na warto�ci, które maj¹ charakter autoteliczny.
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Artyku³y i studia

BEATA SZLUZ

O doros³ych dzieciach mieszkaj¹cych z rodzicami
(na przyk³adzie wybranych pañstw)
One of the developmental tasks imposed by early adulthood is autonomy ex-
pressed through residing outside of the family home. This step is often de-
layed, and its postponement is increasingly common among young adults-
who are not tackling the tasks of life that are consistent with adulthood as
perceived in scientific terms: they are not taking jobs or are leaving them be-
cause of unsatisfactory earnings, and they are not moving out of the family
home. Factors favouring such choices include the psychological and emotion-
al immaturity of young people as well as the economic conditions making it
difficult to get off to a start in adulthood. Sometimes the choice to stay at
home is made by the young adults themselves. Frustrated by the lack of jobs
and prospects, they are abandoning their dreams of independence, and mak-
ing do with the role of �non-adult adults�. The article attempts to present the
situation of young people aged 25�34, who generally tend to take important
life decisions at this point in life, using selected countries as examples.
 Keywords: family, young adults, early adulthood, adulthood, young adults with
parents 

Wstêp

Przemiany w systemie edukacyjnym i na rynku pracy w latach sze�ædzie-
si¹tych poprzedniego stulecia stanowi³y, zdaniem Pierre�a Bourdieu (2005),
zagro¿enie dla m³odzie¿y. Wzrost poziomu wykszta³cenia ludzi nie przek³a-
da³ siê na poprawê ich pozycji zawodowych. Ulrich Beck (2002) zastosowa³
pojêcie �efektu windy�. Odniós³ to okre�lenie do m³odzie¿y z epoki przemy-
s³owej, która zyska³a na zmianach i odnotowa³a wzrost szans ¿yciowych (jest
to tzw. efekt windy w górê). Natomiast m³odzie¿ w spo³eczeñstwie nowo-
czesnym dotknê³y negatywne skutki zmian (tzw. efekt windy w dó³). Wi¹za-
³o siê to z inflacj¹ wykszta³cenia, wzrostem bezrobocia, a tak¿e wycofywa-
niem siê pañstwa z zabezpieczenia socjalnego. Zdaniem Krystyny Szafraniec
wspó³czesne m³ode pokolenie do�wiadcza �[�] rozczarowania doros³o�ci¹,
która nieodwo³alnie zmusza do podjêcia wi¹¿¹cych decyzji ¿yciowych. Po-
czucie, ¿e nie mo¿na pope³niæ b³êdu, wywo³uje strach przed pora¿k¹ (która
mo¿e okazaæ siê pora¿k¹ »totaln¹«) i niechêæ do podejmowania wa¿nych
decyzji ¿yciowych. Dom rodzinny staje siê gwarantem bezpieczeñstwa i for-
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m¹ azylu zdejmuj¹c¹ czê�æ odpowiedzialno�ci za w³asne ¿ycie. Ci¹g³e po-
równywanie siê z równolatkami, którzy ju¿ podjêli zobowi¹zania przypisane
doros³o�ci, za³o¿yli rodzinê i rozpoczêli karierê zawodow¹, czyni ich ¿ycie
jeszcze trudniejszym. Niepewno�æ przysz³o�ci i wra¿enie niego�cinnej tera�-
niejszo�ci sk³aniaj¹ do budowania strategii ¿yciowych o moratoryjnym (od-
raczaj¹cym i ucieczkowym) charakterze � w stronê rozwi¹zañ prowizorycz-
nych, tymczasowych lub w stronê samotno�ci� (Szafraniec 2011: 38�39).

Rosn¹ce wymagania potrzebne do wykonywania ról zawodowych po-
woduj¹ wyd³u¿anie czasu edukacji. Bezrobocie, zatrudnienie na umowy okre-
�lane jako ��mieciowe� powoduj¹, ¿e na drodze do stabilizacji dostrzegane
s¹ ró¿ne bariery. Konsekwencj¹ jest miêdzy innymi odroczenie decyzji o za-
³o¿eniu rodziny czy narodzinach dziecka. Brak mo¿liwo�ci usamodzielnienia
skutkuje tym, ¿e coraz wiêcej m³odych ludzi mieszka nadal ze swoimi rodzi-
cami. W artykule podjêto próbê zobrazowania sytuacji m³odych ludzi, po-
dejmuj¹cych wa¿ne ¿yciowe decyzje na ogó³ miêdzy 25 a 34 r.¿. Postawiono
kilka pytañ: Jaka liczba osób (kobiet i mê¿czyzn) w wieku 25�34 lata mieszka
z rodzicami? Czy pracuj¹ zawodowo? W analizie poczynionej na podstawie
literatury przedmiotu, raportów i zestawieñ statystycznych uwzglêdniono sy-
tuacjê doros³ych dzieci mieszkaj¹cych z rodzicami w Polsce, a tak¿e w wybra-
nych pañstwach.

Odroczona doros³o�æ � wokó³ terminologii okre�laj¹cej
wspó³czesne funkcjonowanie m³odego cz³owieka

Terminy �m³ody cz³owiek�, �m³odzi ludzie� s¹ zmienne i nieprecyzyjne.
M³odo�æ odnoszona by³a do osób, które nie osi¹gnê³y jeszcze samodzielno-
�ci ¿yciowej. Obecnie, wed³ug K. Szafraniec (2012: 103�105), kryteria od-
dzielaj¹ce m³odo�æ od doros³o�ci nie s¹ ju¿ tak jasne. Trudno jest okre�liæ mo-
ment, w którym osoba przestaje byæ m³oda, a staje siê doros³a. Wyj�cie z fazy
m³odo�ci i wej�cie w doros³o�æ ma dla ludzi m³odych bardzo du¿e znaczenie.

Przej�cie z etapu adolescencji do doros³o�ci przez wiele lat wyznacza³o
piêæ tranzycji ¿yciowych. Zaliczono je do demograficznych wyznaczników
do³¹czenia do populacji osób doros³ych. Wskazano nastêpuj¹ce tranzycje:
ukoñczenie szko³y/studiów, opuszczenie domu rodziców, rozpoczêcie karie-
ry zawodowej (podjêcie pracy zarobkowej pozwalaj¹cej osi¹gn¹æ samodziel-
no�æ finansow¹), ma³¿eñstwo oraz stanie siê rodzicem (Shanahan 2000: 667�
692). Piotr Ole� (2011: 17�19), definiuj¹c doros³o�æ, wskaza³ kryteria
pozwalaj¹ce na uznanie kogo� za cz³owieka doros³ego: rodzaj realizowanych
zadañ ¿yciowych, w tym przede wszystkim za³o¿enie rodziny i rozpoczêcie
aktywno�ci zawodowej, branie odpowiedzialno�ci za siebie i innych ludzi,
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niezale¿no�æ emocjonalna, poczucie wolno�ci wyboru i samodzielno�æ
w podejmowaniu decyzji. Z przeprowadzonych badañ wynika bowiem, ¿e:
�[�] to nie wiek jest g³ównym czynnikiem wyznaczaj¹cym kolejne kroki roz-
wojowe, ale sytuacja psychospo³eczna jednostki, okre�lana z jednej strony
przez jej status edukacyjny, rodzaje aktywno�ci i ról rodzinnych oraz zawo-
dowych, jakie podejmuje, a z drugiej przez jej dojrza³o�æ psychiczn¹, zwi¹za-
n¹ z w³a�ciwo�ciami to¿samo�ci oraz systemem przekonañ dotycz¹cych prze-
biegu w³asnego ¿ycia i realizowanych zadañ rozwojowych� (Brzeziñska,
Kaczan, Piotrowski, Rêkosiewicz 2011: 75�103). Odnosz¹c przywo³ane czyn-
niki do wspó³czesnych m³odych doros³ych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nast¹pi³o
opó�nienie tych powszechnych przej�æ w stosunku do poprzednich lat.

W�ród m³odych mamy m³odzie¿ (adolescents) i m³odych doros³ych (young
adults). Podobne podzia³y skonstruowano w odniesieniu do doros³o�ci. Jest
�wczesna�, ��rednia� i �pó�na� doros³o�æ (emerging � early � late adultho-
od) (Gurba 2000: 202�233; Obuchowska 2000: 163�201; Olejnik 2000:
234�262; Stra�-Romanowska 2000: 263�292). W literaturze naukowej po-
jawi³a siê nowa terminologia oznaczaj¹ca wspó³czesne funkcjonowanie m³o-
dego cz³owieka, podkre�laj¹ca wagê kulturowych przemian, miêdzy innymi:
kidults czy adultescents sugeruj¹ce, ¿e s¹ to �pó³doro�li�, �dziecinni doro�li�
lub �nie w pe³ni doro�li�, �generacja bumerang� (boomerang generation),
�zagracone gniazdo� (Haliñska 2013: 36) b¹d� �zat³oczone gniazdo� (clut-
tered nest/crowded nest). Wystêpuj¹ okre�lenia: �pozorna doros³o�æ� � m³o-
dzi ludzie czuj¹ siê i oceniaj¹ samych siebie jako: �udawanych doros³ych�,
�umownie doros³ych�, �doros³ych na papierze�, �niby doros³ych� czy �do-
ros³e dzieci� (Minta 2007: 34), a tak¿e �doros³o�æ odroczona� (Wieteska
2014: 371�373). W Japonii stosuje siê okre�lenie �paso¿ytniczy singiel�.
Masahiro Yamada (1999) u¿y³ tego terminu do opisu m³odych niezamê¿-
nych i nie¿onatych Japoñczyków, niezale¿nych finansowo, ale mieszkaj¹cych
z rodzicami w celu podwy¿szania w³asnej jako�ci ¿ycia. M³odzi Japoñczycy
nie chcieli usamodzielnienia, mimo ¿e by³o ich na to staæ, w odró¿nieniu od
tzw. freeters, których po prostu nie by³o na to staæ (Wrzesieñ 2010: 43). We
Francji zauwa¿ono wystêpowanie �syndromu Tanguy�, do opisu osób, które
mimo i¿ zbli¿aj¹ siê do trzydziestego roku ¿ycia, zdoby³y wykszta³cenie i nie-
rzadko odnosz¹ sukcesy zawodowe, nadal mieszkaj¹ z rodzicami (Wrzesieñ
2010: 43). Z kolei w Hiszpanii, Grecji i we W³oszech funkcjonuj¹ pojêcia
bamboccioni (�doros³e bobasy�) i mammoni (�maminsynki�) (Kwak 2017:
13).

Zdaniem K. Szafraniec (2012: 103�104) w spo³eczeñstwach wspó³cze-
snych �rozklejaj¹ siê� przypisane fazom ¿ycia charakterystyki spo³eczne, psy-
chologiczne i kulturowe. Najpierw m³odo�æ i doros³o�æ odrywaj¹ siê od ka-
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tegorii wiekowych, kolejno od ról spo³ecznych oraz w³a�ciwych im stylów
¿ycia, a w koñcu tak¿e od charakterystyk psychologicznych i rozwojowych.
Wyj�cie z fazy m³odo�ci i wej�cie w doros³o�æ ma bardzo du¿e subiektywne
znaczenie dla ludzi m³odych, zw³aszcza we wspó³czesnym, gloryfikuj¹cym
wolno�æ �wiecie. Daje ono poczucie niezale¿no�ci i autonomii: pozwala byæ
sob¹ i realizowaæ w³asn¹ koncepcjê ¿ycia, bez ogl¹dania siê na tych, od któ-
rych siê by³o/jest zale¿nym. Od czasu, gdy przej�cie to zosta³o mocno sprzê-
gniête z kondycj¹ systemu spo³ecznego i strukturalnymi uwarunkowaniami,
sta³o siê powa¿nym spo³ecznym problemem. Nie tylko i nie przede wszyst-
kim dlatego, ¿e zmieni³a siê natura cz³owieka, zmieni³y siê równie¿ wzorce
kulturowe. Du¿e znaczenie maj¹ czynniki ekonomiczne i cywilizacyjne, któ-
re wi¹¿¹ doros³o�æ z uwarunkowaniami strukturalnymi.

Za g³ówny powód opó�niaj¹cy opuszczenie domu rodzinnego m³odzi
podaj¹ z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹, wygodê oraz fakt nieposiadania rodziny
w³asnej (Haliñska 2013: 36). Witold Wrzesieñ (2009: 156) podkre�li³, ¿e
pokolenie bumerangów musi mieszkaæ w domu rodzinnym lub wraca tam
po studiach, bo nie staæ go na niezale¿no�æ. Sytuacja emocjonalna prze¿ywa-
na w rodzinie, która powodowana jest nieoczekiwanym powrotem do domu
doros³ego dziecka lub uporczywym przebywaniem w nim pomimo up³ywa-
j¹cych lat, nazywana jest �syndromem zagraconego gniazda�. Okre�lenie wi¹¿e
siê z ci¹g³ym lub ponownym przepe³nieniem domu rodzinnego. Mo¿e byæ
przeciwstawione �syndromowi pustego gniazda�, który jest reakcj¹ rodzi-
ców na opuszczenie przez ich dzieci rodzinnego domu.

Przywo³ane pojêcie doros³o�ci odroczonej: �[�] opisuje m³odych ludzi,
niezdolnych do realizowania zadañ rozwojowych zwi¹zanych z doros³o�ci¹.
Badacze t³umacz¹ to zjawisko kultem m³odo�ci i zabawy, niedojrza³o�ci¹
emocjonaln¹ m³odych ludzi� (Wnuk 2007: 24). W literaturze odnajdujemy
tak¿e okre�lenie �syndrom Piotrusia Pana� (Kiley 1993), które wi¹¿e siê
z postaw¹ jednostki charakteryzuj¹c¹ siê ucieczk¹ od doros³o�ci, brakiem doj-
rza³o�ci, unikaniem zobowi¹zañ i odpowiedzialno�ci. Typowe przejawy tego
syndromu to rycersko�æ i odwaga w obliczu niebezpieczeñstwa, ¿¹dza wol-
no�ci, jednak¿e na co dzieñ lêk przed dorastaniem i przyjêciem odpowie-
dzialno�ci (Mi³uñski 2006: 10�15). Dostrzegane jest maskowanie przez m³o-
dych prawdziwych obaw wi¹¿¹cych siê z wej�ciem w doros³o�æ: �[�] fakt,
¿e poka�na czê�æ spo�ród nich ci¹gle wierzy w siebie i w przychyln¹ przy-
sz³o�æ, napawa optymizmem, choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e to tylko pozór
bêd¹cy wyrazem racjonalizacji tego, w czym trudno znale�æ pozytywne stro-
ny. W rzeczywisto�ci mo¿e byæ tak, ¿e zainscenizowana prywatyzacja ¿ycia,
oszczêdzaj¹ca systemowi spo³ecznemu wielu otwartych konfliktów i napiêæ,
odk³ada siê w psychice (mimo deklaracji, ¿e jest OK, ¿e dam radê), by ujaw-
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niæ siê z wiekiem jako problem psychiczny, zachowanie ryzykowne lub jako
spo³eczne niezadowolenie� (Szafraniec 2011: 310). M³odzi ludzie odczuwa-
j¹ zatem wspomniane obawy zwi¹zane z wej�ciem w doros³o�æ, a prywatyza-
cja ¿ycia mo¿e skutkowaæ pojawianiem siê problemów. Realizuj¹cy w prze-
pe³nionym gnie�dzie swoje potrzeby nie s¹ jedynymi aktorami uk³adu, wa¿ne
miejsce zajmuj¹ równie¿ ich opiekunowie, a niekiedy rodzeñstwo. ̄ ycie jed-
nostki wpisane jest w historiê ¿ycia rodzinnego, a zatem rodzina mo¿e prze-
jawiaæ trudno�ci w negocjowaniu zmiany, co wi¹¿e siê �wyfruniêciem gniaz-
downika1 � i funkcjonowaniem w �opustosza³ym gnie�dzie� (obawa przed
pustk¹, kiedy z domu odejd¹ dzieci).

Sytuacja osób m³odych mieszkaj¹cych z rodzicami
w wybranych pañstwach europejskich

W Polsce, zdaniem Marty Mazu� (2013: 23), od 2005 r. dostrzegano wzrost
odsetka gniazdowników. Wiêcej by³o ich tylko w Portugalii, w Grecji, na Malcie,
a tak¿e w Bu³garii i S³owacji, co potwierdzaj¹ dane Eurostatu2. W naszym kraju
(zob. wykres 2) w 2005 r. odsetek gniazdowników wynosi³ 56,8%. Zajmo-
wali�my ósme miejsce po: S³owenii (68%), S³owacji (66,7%), W³oszech
(60,9%), Malcie (60,7%), Bu³garii (58,1%), Grecji (57,9%) oraz Portugalii
(56,9%). W kolejnym roku odsetek ten wzrós³ w Polsce do 59%. Wyprze-
dza³y nas nastêpuj¹ce pañstwa: S³owenia (68,7%), S³owacja (66,9%), Malta
(63,1%), W³ochy (61%), Grecja (59,9%). Najwy¿szy odsetek gniazdowni-
ków odnotowano w nowych pañstwach cz³onkowskich i pañstwach Europy
Po³udniowej.

W 2007 r. w Polsce odsetek osób mieszkaj¹cych przynajmniej z jednym
z rodziców w stosunku do ogó³u populacji osób w wieku 25�34 lata wynosi³
38,8%. By³ on wy¿szy o 11,4% ni¿ ogólnie w 27 krajach Unii Europejskiej
(27,4%) (zob. wykres 1). Z podanym wynikiem lokowali�my siê obok takich
krajów, jak: Malta (42,4%), Portugalia (41,7%), £otwa (40,5%) i Hiszpania
(38,9%). Najwy¿szy odsetek takich osób zauwa¿ono ponownie w nowych
pañstwach cz³onkowskich i pañstwach Europy Po³udniowej: S³owacja
(52,2%), S³owenia (50,5%), Grecja (49,2%), Bu³garia (48,1%) i W³ochy

1 W polskiej socjologii terminem �gniazdowniki� jako pierwszy pos³u¿y³ siê T. Szlendak, opisuj¹c
sytuacjê doros³ych ludzi, którzy z ró¿nych powodów nie chc¹ wyfrun¹æ z gniazda (Szlendak 2010: 181).
Wed³ug K. Slany �gniazdownicy� to osoby �pomiêdzy zakoñczeniem procesu edukacji na poziomie wy-
¿szym, gwarantuj¹cej podjêcie wysoko kwalifikowanej pracy i oferuj¹cej mo¿liwo�ci samorealizacji, a g³ów-
nym etapem (wed³ug tradycyjnych ideologii) formowania rodziny� (Slany 2006: 19).

2 W 2005 i 2006 r. dane wskazane przez Eurostat nie zosta³y zgromadzone w odniesieniu do czê�ci
pañstw. W pomiarach EU-SILC nie ma informacji na temat stanu cywilnego gniazdowników.
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(45,8%). Najmniejszy natomiast odnotowano w krajach Europy Pó³nocnej:
Dania (2,8%), Szwecja (4,1%), Norwegia (4,5%), Finlandia (5,9%).

Wykres 1. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym
z rodziców (Unia Europejska � 27, 2007�20153 )

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat a, 24.09.2017).

Wykres 2. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym
z rodziców (Polska, 2005�2016)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat a, 24.09.2017).

3 Dla Unii Europejskiej � 27 w 2016 r. nie podano danych.
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W 2010 r. odsetek gniazdowników w Polsce wynosi³ 40,7%, a zatem
nast¹pi³ wzrost o 1,9% w stosunku do 2007 r.4 Odsetek by³ wy¿szy o 13,4%,
ni¿ ogólnie w 27 krajach Unii Europejskiej (27,3%). Plasowali�my siê z tym
wynikiem po takich krajach, jak: Malta (49,3%), Portugalia (46,8%), W³o-
chy (45,2%) i S³owenia (43,6%). Najwy¿szy odsetek gniazdowników odno-
towano ponownie w nowych pañstwach cz³onkowskich i pañstwach Europy
Po³udniowej: Macedonia (58,4%), Chorwacja (56,5%), Bu³garia (54,8%),
S³owacja (52,3%), Grecja (50,6%). Ponownie w krajach Europy Pó³nocnej
odsetek tych osób by³ najni¿szy, a w porównaniu do 2007 r. uleg³ obni¿eniu:
Dania (1,3%), Szwecja i Norwegia (3,6%), Finlandia (3,9%).

Po up³ywie trzech lat, w 2013 r. odsetek gniazdowników w naszym kraju
wzrós³ do 43,5%, to znaczy o 2,8 p.p. Polska plasowa³a siê zatem po: Malcie
(44,7%), Portugalii (45%) oraz Rumunii (43,5%). Najwiêkszy odsetek osób
mieszkaj¹cych z opiekunem pod jednym dachem odnotowano, podobnie jak
w poprzednich latach, w nowych pañstwach cz³onkowskich i pañstwach
Europy Po³udniowej: Macedonia (61,6%), Chorwacja (58,9%), S³owacja
(57,1%), Serbia (54%), Grecja (52,6%), Bu³garia (50,5%), jak równie¿ W³o-
chy (48,1%). Powtórnie w krajach Europy Pó³nocnej odsetek tych osób by³
najni¿szy, ale w porównaniu z 2010 r. nieznaczenie wzrós³: Dania (2,5%),
Norwegia (4,1%), Finlandia i Szwecja (4,3%).

W 2016 r.5 nast¹pi³ dalszy wzrost odsetka gniazdowników w Polsce o 2
p.p. (45,5%) w stosunku do 2013 r. Nasz kraj wyprzedzi³y: Chorwacja
(58,5%), Serbia (56%), S³owacja (55,5%), Grecja (54,8%), Bu³garia (46,8%).
Nast¹pi³ dalszy wzrost odsetka gniazdowników w pañstwach Europy Pó³-
nocnej w stosunku do 2013 r.: Dania (3,8%), Finlandia (4,3%), Szwecja (6%),
Norwegia (6,7%).

W pañstwach Unii Europejskiej (UE� 27) odsetek mê¿czyzn gniazdowni-
ków jest wiêkszy od odsetka kobiet mieszkaj¹cych z rodzicami (zob. wykres
3). W 2007 r. odsetek mê¿czyzn, którzy mieszkali z rodzicami, wynosi³ 53,1%,
a w 2015 r. wzrós³ do 54%, podczas gdy odsetek kobiet zwiêkszy³ siê z 40,5%
do 41,4%. Bior¹c pod uwagê ten sam przedzia³ czasu, odnotowano wzrost
zarówno odsetka kobiet, jak i mê¿czyzn o 0,9 p.p.

4 W kontek�cie prowadzonych analiz nie bez znaczenie pozostaje fakt, i¿ dostrze¿ono wy¿sz¹ emigra-
cjê ludno�ci nad imigracj¹ do Polski, co w 2006 r. przybra³o na sile. Ubytku tego nie niwelowa³a wielko�æ
przyrostu naturalnego, który w latach 2002�2005 by³ ujemny, a w 2006 r. stanowi³ przyrost o warto�ci
4,5 tys. osób. Poziom emigracji na sta³e w 2006 r., w porównaniu z rokiem wcze�niejszym, zwiêkszy³ siê
ponad dwukrotnie. Imigracja na sta³e po raz pierwszy przekroczy³a poziom 10 tys. osób, w wyniku czego
powiêkszy³o siê ujemne saldo migracji zagranicznych w stosunku do roku poprzedniego, osi¹gaj¹c w 2006
r. poziom 36,1 tys. osób (Potrykowska 2007: 7�8).

5 W 2016 r. nie zestawiono danych dotycz¹cych czê�ci pañstw, w odniesieniu do których gromadzo-
no je w poprzednich latach.
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Najwiêcej mê¿czyzn gniazdowników zauwa¿ono w 2007 r. w S³owacji (77%).
Do 2011 r. nast¹pi³ wzrost o 3 p.p., aby w 2016 r. osi¹gn¹æ 75,9%. W tym
samym roku S³owacy zostali zdominowani przez Chorwatów, których odsetek
wyniós³ 80,5%. Najni¿szy odsetek mê¿czyzn mieszkaj¹cych z rodzicami dostrze-
¿ono w 2007 r. w Danii (19,2%). Wzrós³ on o 5,6 p.p. w 2016 r. Przed Polsk¹
w 2007 r. znalaz³y siê: S³owacja (77%), S³owenia (75,3%), Malta (70,3%), Gre-
cja (68,3%), W³ochy (66,6%). Z kolei w 2016 r. Polskê (66,5%) wyprzedzi³y:
Chorwacja, Bu³garia (70,1%), S³owacja (75,9%), Rumunia (68,6%)6 .

Podobnie jak w przypadku mê¿czyzn, najwy¿szy odsetek kobiet gniazdow-
ników odnotowano w 2007 r. w S³owacji (66,5%). Odsetek obni¿y³ siê w ci¹-
gu dziewiêciu lat o 3,3 p.p. W 2016 r. S³owacjê wyprzedzi³a Chorwacja,
w której odnotowano 63,8% kobiet mieszkaj¹cych z rodzicami. Analogicznie
najni¿szy odsetek kobiet gniazdowników zauwa¿ono w 2007 r. w Danii
(12,5%). Wzrós³ on w 2016 r. o 2,2 p.p. W 2007 r. Polska znalaz³a siê na
szóstej pozycji, a na wy¿szych miejscach uplasowa³y siê: S³owacja, S³owenia
(60,7%), Malta (57,9%), W³ochy (55,7%) i £otwa (53,3%). Okaza³o siê, ¿e
nasz kraj wyprzedzi³ nawet Hiszpaniê (50,6%) i Grecjê (49,8%). Po dziewiê-
ciu latach (2016 r.) Polska (54,2%) by³a na miejscu czwartym, po Chorwacji
(63,8%), S³owacji (63,2%) i Grecji (59,5%). Taki sam jak w Polsce odsetek
kobiet gniazdowników odnotowano w Hiszpanii i S³owenii.

Wykres 3. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym z rodzi-
ców, z podzia³em na p³eæ (Unia Europejska � 27, 2007�20157 ; dane w %)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat a, 24.09.2017).

6 W 2016 r. nie podano danych w odniesieniu do wszystkich krajów.
7 Dla Unii Europejskiej � 27 w 2016 r. nie podano danych.
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W Polsce (wykres 4) zauwa¿ono sytuacjê zbie¿n¹ z odnotowan¹ w Unii
Europejskiej (UE � 27). Dominuj¹ mê¿czy�ni mieszkaj¹cy z rodzicami. Odno-
towano wzrost ich odsetka od 62,5% w 2005 r. do 66,5% w 2016 r., a zatem
o 4 p.p. W odniesieniu do kobiet gniazdowników równie¿ zauwa¿alny jest
wzrost od 50,8% w 2005 r. do 54,2% w 2016 r., tj. o 3,4 p.p.

Wykres 4. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym
z rodziców, z podzia³em na p³eæ (Polska, 2005�2016; dane w %)

Zdaniem Marii Haliñskiej (2013: 36) jako g³ówn¹ przyczynê opó�niaj¹-
c¹ opuszczenie domu rodzinnego m³odzi podaj¹ z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹,
wygodê oraz fakt nieposiadania w³asnej rodziny.

W�ród gniazdowników w Unii Europejskiej (UE � 27) dominowa³y w
2007 r. osoby pracuj¹ce w pe³nym wymiarze czasu pracy � stanowi³y 42,8%
(zob. wykres 5). Po sze�ciu latach (2013 r.) odnotowano spadek odsetka tych
osób o 9,2 p.p. W 2015 r. nast¹pi³ ponowny wzrost ich odsetka do 35,6%.
Pracuj¹cy w niepe³nym wymiarze czasu pracy rzadziej mieszkali z rodzica-
mi. W 2007 r. stanowili 5,8%, w 2013 r. odnotowano wzrost ich odsetka
o 1,9%, a nastêpnie spadek w 2015 r. o 0,6 p.p. Od 35,7% w 2007 r. do
38,4% w 2013 r. waha³ siê odsetek studentów, którzy mieszkali z rodzicami.
W�ród gniazdowników znalaz³y siê tak¿e osoby bezrobotne, od 10% w 2007 r.
do 14,6% w 2013 r., a tak¿e inne osoby nieaktywne, których odsetek nie
przekroczy³ 5,8% (2013 r.).

Przewa¿ali gniazdownicy pracuj¹cy w pe³nym wymiarze czasu pracy,
a zatem osoby, których sytuacjê ekonomiczn¹ mo¿na uznaæ za dobr¹. Mo¿na

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat a, 24.09.2017)
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zatem przypuszczaæ, ¿e wymienione ju¿ bycie wygodnym i nieposiadanie
rodziny mog³y byæ czynnikami lokuj¹cymi te osoby w rodzinnym gnie�dzie.
Z rodzicami mieszkali tak¿e studenci, w których przypadku czynniki ekono-
miczne mog³y powodowaæ konieczno�æ zamieszkiwania z opiekunami. Oso-
by pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze czasu pracy, bezrobotne i inne osoby
nieaktywne rzadziej pozostawa³y w rodzinnym gnie�dzie, pomimo i¿ � jak
mo¿na przypuszczaæ � ich sytuacja ekonomiczna by³a gorsza ni¿ osób pracu-
j¹cych w pe³nym wymiarze czasu pracy.

Bior¹c pod uwagê osoby (gniazdowników) zatrudnione w pe³nym wy-
miarze czasu pracy, w 2007 r. Polska (43,4%) znalaz³a siê na szesnastym
miejscu, po: Malcie (67,1%), Szwajcarii (60,8%), Austrii (55,6%), £otwie
(54,8%), Wielkiej Brytanii (52,2%), S³owacji (50,9%), Portugalii (49,2%),
Hiszpanii (49,1%), Czechach (49%), Bu³garii (48,6%), Wêgrzech (48,4%),
Grecji (47,9%), Rumunii (47,1%), Estonii (45,1%), Liwie (43,9%). Z kolei
w 2016 r. wyprzedzi³a nasz kraj (48,8%) Austria z odsetkiem 49,4% gniaz-
downików pracuj¹cych w pe³nym wymiarze czasu. Najni¿sze wska�niki od-
notowano we Francji (w 2007 r. � 24,8%) i w Finlandii (w 2016 r. � 18,6%).

W 2007 r. studenci gniazdownicy dominowali w Islandii (54,9%), Luk-
semburgu (53,4%) i we Francji (52,6%). W roku 2016 najwiêcej by³o ich
w Danii (55,6%), Holandii (53,4%) i Szwecji (51,3%). Polska znajdowa³a
siê na dwudziestym miejscu w 2007 r., a po dziewiêciu latach na miejscu
dziewiêtnastym. Najmniej studentów gniazdowników wystêpowa³o na Mal-
cie (2007 r. � 17,1%) i w Wielkiej Brytanii (2016 r. � 24,1%).

Maj¹c na uwadze bezrobotnych gniazdowników, w 2007 r. Polska lokowa³a
siê na czwartym miejscu (12%), po: Bu³garii (22,5%), W³oszech (15,2%) i Gre-
cji (14,5%). W 2016 r. nasz kraj (10,6%) uplasowa³ siê na ósmym miejscu.
Wyprzedzi³y nas: Grecja (30,6%), Chorwacja (23%), Hiszpania (21,1%), Bu³-
garia (17,9%), Finlandia (15,1%), S³owenia (15%), Litwa (10,9%). Najni¿szy
wska�nik odnotowano w Islandii (2007 rok, 1,7%) i w Danii (2016, 4,6%).

W roku 2007 w�ród osób pracuj¹cych w niepe³nym wymiarze czasu pracy
mieszkaj¹cych z rodzicami przewa¿ali mieszkañcy Holandii (16,2%) i odpo-
wiednio 16,4% po dziewiêciu latach. Polska w 2007 r. plasowa³a siê na
dwudziestym trzecim miejscu wspólnie z Norwegi¹ (4,3%), a w 2016 r. ju¿
na trzynastym miejscu (4,5%). Najmniej takich osób mieszka³o w Czechach
i S³owenii, bo w 2007 r. tylko 0,9%, natomiast w 2016 r. tylko 1% wskaza-
nych osób wystêpowa³ w S³owacji.

Inne osoby nieaktywne w 2007 r. dominowa³y w Finlandii (11,8%) i na
Cyprze (11,4%). Pierwszy z wymienionych krajów okaza³ siê pierwszym tak¿e
po dziewiêciu latach (13,1%). Natomiast najni¿szy odsetek zanotowano
w S³owenii (2007 r. � 1,2%; 2016 r. � 1,7%).
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Wykres 5. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym
z rodziców, z podzia³em ze wzglêdu na aktywno�æ zawodow¹ (UE � 27, 2007�
20158; dane w %)

W Polsce w�ród gniazdowników (wykres 6), podobnie jak w Unii Euro-
pejskiej (UE � 27), przewa¿a³y osoby pracuj¹ce w pe³nym wymiarze czasu
pracy. Ich odsetek waha³ siê od 33,2% w 2005 r. do 48,8% w 2016 r. Nast¹-
pi³ zatem wzrost o 15,6 p.p. Z kolei odsetek studentów mieszkaj¹cych z ro-
dzicami zmniejsza³ siê. W roku 2005 wyniós³ 36%, a w roku 2016 ju¿ tylko
28,4%. Studenci coraz czê�ciej wyprowadzali siê z rodzinnego gniazda, pomi-
mo ¿e wci¹¿ siê uczyli, a zatem mo¿na przypuszczaæ, ¿e na pracê zarobkow¹
mogli po�wiêcaæ mniej czasu, co skutkowa³o gorsz¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹.

Spadki zauwa¿ono tak¿e w odniesieniu do osób bezrobotnych. W roku
2005 odnotowano 19,6% takich osób, a po czterech latach nast¹pi³ spadek
o 11 p.p. Natomiast ju¿ w 2016 r. ich odsetek wynosi³ 10,6%. Najmniej
liczne by³y osoby pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze czasu pracy, które wci¹¿
pozostawa³y przy rodzicach. Ich odsetek waha³ siê od 3,9% w 2008 r. do
5,2% w 2013 r. Nasuwa siê wniosek, zbie¿ny z wysuniêtym w odniesieniu
do Unii Europejskiej (UE � 27), i¿ osoby pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze
czasu pracy, bezrobotne i inne osoby nieaktywne rzadziej pozostawa³y w ro-
dzinnym domu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pozostawaniu w nim sprzyja³y za-
tem uwarunkowania pozaekonomiczne.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat b, 24.09.2017).

8 Dla Unii Europejskiej � 27 w 2016 r. nie podano danych.
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Wykres 6. Osoby w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹ce przynajmniej z jednym
z rodziców, z podzia³em ze wzglêdu na aktywno�æ zawodow¹ (Polska, 2005�
2015; dane w %)

Dla porównania, w ujêciu Marioli Piszczatowskiej-Oleksiewicz (2014:
192�193), w 2010 r. w Polsce co druga osoba w wieku 25�34 lata (52%),
stanu wolnego, mieszkaj¹ca z rodzicami mia³a wykszta³cenie �rednie lub tzw.
pomaturalne, 36% wykszta³cenie wy¿sze lub wy¿sze zawodowe. A¿ 72% osób
pracuj¹cych, stanu wolnego, w wieku 25�34 lata mieszka³o z rodzicami. Co
dziesi¹ty badany (11%) jeszcze uczy³ siê lub studiowa³. Bezrobotni stanowili
8%, pozostali (6%) byli to renci�ci lub niepracuj¹cy z innych powodów. W po-
równaniu z badaniem przeprowadzonym przez CBOS w 2005 r. wyra�nie
wzros³a grupa osób pracuj¹cych � o 10 p.p., a zmala³a grupa osób bezrobot-
nych � o 12 p.p. Dane dotycz¹ce zatrudnienia w Polsce w 2012 r. na pe³ny
etat by³y zbli¿one do sytuacji w 2010 r. � 69%. Ró¿nicê dostrze¿ono w od-
niesieniu do pomiaru z 2005 r. W omawianej grupie by³o wówczas mniej
osób pracuj¹cych na pe³ny etat � 58%. Polacy w tej grupie stosunkowo czê-
�ciej s¹ osobami pracuj¹cymi, rzadziej natomiast bezrobotnymi czy studenta-
mi. W 2010 r. w naszym kraju najliczniejsz¹ grupê spo�ród osób w wieku
25�34 lata, które nie opu�ci³y jeszcze domowego gniazda, stanowi³y jednostki
ca³kowicie finansowo niezale¿ne od swoich opiekunów (55%). Czê�ciow¹
zale¿no�æ od rodziców deklarowa³o 24% badanych, a 18% gniazduj¹cych
wskazywa³o na ca³kowit¹ zale¿no�æ finansow¹.

M³odzi ludzie nie wyprowadzaj¹ siê zatem z rodzinnego domu, nie po-
dejmuj¹ pracy zawodowej albo te¿ rezygnuj¹ z niej ze wzglêdu na niesatys-

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu (EU-SILC) (Eurostat b, 24.09.2017).
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fakcjonuj¹ce zarobki. Takim wyborom sprzyjaj¹ zarówno niedojrza³o�æ psy-
chiczno-emocjonalna m³odych ludzi, jak i warunki ekonomiczne. Rodzice
coraz czê�ciej przejmuj¹ na siebie koszty utrzymania gniazdowników. Poszu-
kuj¹ uzasadnienia dla wci¹¿ trwaj¹cej wspólnej egzystencji, t³umacz¹c j¹ miê-
dzy innymi warunkami spo³eczno-gospodarczymi, które uniemo¿liwiaj¹ fi-
nansow¹ autonomiê m³odych ludzi. Pozostawanie w rodzinnym gnie�dzie
jest te¿ wyborem m³odych ludzi. Zaniepokojeni brakiem pracy i perspektyw,
godz¹ siê na rolê niedoros³ych doros³ych. Polska literatura przedmiotu (m.in.
Szlendak 2010; Slany 2006) podejmuje problemy miêdzy innymi: kryzysu
ma³¿eñstwa, spadku urodzeñ, wzrostu liczby zwi¹zków partnerskich, wybie-
rania ¿ycia w samotno�ci, pozostawania w systemie edukacji i opó�niania
wchodzenia na rynek pracy. Wyd³u¿aj¹ one czas pozostawania przy rodzinie
pochodzenia. Z badañ Magdy Wieteski (2015: 170�171) wynika, ¿e w�ród
przyczyn braku podjêcia dzia³añ na rzecz autonomii w kontek�cie osobnego
zamieszkania znalaz³y siê: � brak zatrudnienia lub brak stabilnego zatrudnie-
nia, lub brak satysfakcjonuj¹cych zarobków9; � brak mo¿liwo�ci finansowych
umo¿liwiaj¹cych osobne zamieszkanie; � kontynuacja nauki: studia wy¿sze,
studium; � niechêæ do rezygnacji z przywilejów, takich jak: posi³ki przygoto-
wywane przez rodziców, dba³o�æ o porz¹dek: pranie, prasowanie, sprz¹tanie
pokoju; � wygodnictwo; � niedojrza³o�æ emocjonalna; � lêk przed ¿yciem na
w³asny rachunek. Z kolei rodzice uzasadniali konieczno�æ wspólnego zamiesz-
kiwania z doros³ymi dzieæmi: � niepewn¹ sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹
kraju; � brakiem w³asnych dochodów dzieci; � lêkiem przed syndromem
�pustego gniazda�.

Podsumowanie

W Polsce wzrasta odsetek m³odych ludzi, którzy przesuwaj¹ w czasie
moment wyprowadzki z rodzinnego gniazda. W 2016 r. nast¹pi³ dalszy wzrost
odsetka gniazdowników. Nasz kraj wyprzedzi³y: Chorwacja, Serbia, S³owa-
cja, Grecja i Bu³garia. Zachowania m³odych osób s¹ determinowane tak¿e
po³o¿eniem geograficznym. W pañstwach Europy Pó³nocnej i Zachodniej
czêstotliwo�æ tworzenia przez m³ode osoby wspólnych gospodarstw domo-
wych z rodzicami jest znacznie rzadsza ni¿ w pañstwach po³o¿onych na po-
³udniowym wschodzie Europy. W wiêkszo�ci pañstw gniazdownicy pracuj¹,

9 M. Wieteska (2015: 171) podkre�li³a, ¿e czê�ciow¹ winê w przypadku pierwszego z powodów
zamieszkiwania razem z rodzicami: braku zatrudnienia lub braku stabilnego zatrudnienia, lub braku sa-
tysfakcjonuj¹cych zarobków, ponosz¹ oni sami. Wynika to ze sposobu, w jaki podchodz¹ do pracy zarob-
kowej. Badani albo w ogóle nie pracuj¹, albo otrzymuj¹ zbyt niskie uposa¿enia, aby staæ ich by³o na
oddzielne zamieszkanie.
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ale pañstwa Europy Po³udniowej wyró¿nia najwy¿szy poziom gniazdownic-
twa oraz wysoki udzia³ bezrobotnych w�ród tych osób. Na Malcie i w Wiel-
kiej Brytanii najrzadziej deklarowali oni status osoby studiuj¹cej. Pañstwa
Europy Pó³nocnej i Zachodniej charakteryzuje natomiast wysoki udzia³ ucz¹-
cych siê gniazdowników.

W roku 2016 mê¿czy�ni mieszkaj¹cy z rodzicami dominowali w: Chor-
wacji, Bu³garii, S³owacji, Rumunii. Polska plasowa³a siê na pi¹tym miejscu.
Bior¹c pod uwagê kobiety, znale�li�my siê na miejscu czwartym, po Chorwa-
cji, S³owacji i Grecji. Taki sam jak w Polsce odsetek kobiet gniazdowników
odnotowano w Hiszpanii i S³owenii. Najmniejsze ró¿nice gniazdownictwa
kobiet i mê¿czyzn obserwowano w pañstwach skandynawskich (Dania).

Wies³awa Gierañczyk zauwa¿y³a, ¿e rozk³ad zjawiska gniazdownictwa
wed³ug p³ci jest zasadniczo zbli¿ony do warto�ci ogó³em, jednocze�nie ró¿nice
miêdzy poziomem gniazdownictwa mê¿czyzn i kobiet narastaj¹ w uk³adach
geograficznych podobnie jak wzrasta wska�nik gniazdownictwa kobiet i mê¿-
czyzn. W relacji z rozk³adem gniazdownictwa pozostaje rozk³ad udzia³u w bada-
nej grupie m³odych osób biernych spo³ecznie, które z ró¿nych przyczyn
jednocze�nie nie ucz¹ siê, nie przygotowuj¹ do zawodu oraz nie pracuj¹.
W najmniejszym stopniu zjawisko to wyst¹pi³o w krajach Europy Pó³nocnej,
a najpowszechniejsze by³o na po³udniu Europy (Gierañczyk 2016: 50�52).

W Polsce deficyt mieszkaniowy powoduje, ¿e powszechne jest zjawisko
wspó³zamieszkiwania. Wp³ywa to równie¿ na opó�nianie wieku usamodziel-
niania siê m³odych ludzi oraz na decyzje dotycz¹ce za³o¿enia rodziny i po-
siadania potomstwa. Niezale¿no�æ finansowa nie zawsze prowadzi do wyj-
�cia z rodzinnego gniazda. Potrzebê wyprowadzki m³ode osoby racjonalizuj¹
wspomnianym brakiem mieszkania, pieniêdzy, oszczêdzaniem czy chêci¹ zna-
lezienia partnera. Nale¿y podkre�liæ, ¿e gniazdowanie jest tak¿e do�wiadcze-
niem rodziców, pozostaje zatem równie¿ pod wp³ywem ich decyzji.
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M³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami
� analiza wybranych interpretacji zjawiska

The paper�s goal is to analyse selected interpretations of the phenomenon
known as �nesting�, meaning young adults choosing to continue to live for an
increasingly long time with their parents�as is happening in many European
countries, including Poland. The paper attempts to see beyond matters of in-
terconnections between migration and nesting, often perceived dichotomous-
ly as extreme alternatives for �a better life�. The matter is considered in an
interdisciplinary manner, naturally covering sociological perspectives, yet with
recognition of economy, psychology and philosophy as well. The question about
the key tasks that today�s young adults have with the challenges they face in
a world changing at an unprecedented pace, together with reflection on the
strategies they adopt to cope with the said challenges, comprise the crux of
the article.
Keywords: nesting, young adults, developmental tasks, life exploring, failure to
launch and failure-to-completely-launch, risk, individual freedom.

Wprowadzenie

Wed³ug danych przedstawionych w eksperckiej1  Debacie Faktów (2015),
w ca³o�ci po�wiêconej problemowi zawartemu w tytule �M³odzi w Polsce�,
brak finansowej stabilizacji jest jednym z podstawowych problemów m³o-
dych ludzi w Polsce. Wiele pracuj¹cych m³odych kobiet i mê¿czyzn jest za-
trudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie uprawniaj¹ one do
urlopu, czêsto równie¿ do ubezpieczenia czy mo¿liwo�ci oszczêdzania na
emeryturê, nawet w pierwszym filarze, niekorzystnie rokuj¹ na przysz³o�æ ze
wzglêdu na wci¹¿ alarmuj¹ce wska�niki obci¹¿enia demograficznego. Jedy-
nie 1/3 m³odych Polek i Polaków ma umowê o pracê na czas nieokre�lony,
natomiast przeciêtne gospodarstwo domowe tworzone przez m³ode pokole-
nie dysponuje wspólnym bud¿etem w wysoko�ci oko³o 2700 z³. Oto wci¹¿

1 Go�æmi debaty emitowanej w TVN byli: prof. dr hab. nauk ekonomicznych El¿bieta M¹czyñska
(SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), prof. dr hab. Janusz Czapiñski (UW, psycholog) �
 autor �Diagnozy Spo³ecznej� oraz prof. nauk matematycznych Andrzej Blikle (informatyk i matema-
tyk bêd¹cy równie¿ przedsiêbiorc¹). 
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niepokoj¹ce pod³o¿e popularno�ci kredytów czy po¿yczek gotówkowych.
Jednak wraz z glokalnym2 spowolnieniem wzrostu, kolejne dekady XXI w.
oznaczaj¹ ca³kowicie nowe, post-wzrostowe realia gospodarcze, prekaryzu-
j¹c � chocia¿by tylko przez fakt rosn¹cej w si³ê temporalno�ci zatrudnienia �
krajobraz wspó³czesnej doros³o�ci (M. Rosochacka-Gmitrzak 2017). Krajo-
braz, który w polskich warunkach przek³ada siê na sytuacjê, w której ponad
po³owa osób do 35 r.¿.3 mieszka z rodzicami, odraczaj¹c rozpoczêcie nieza-
le¿nego ¿ycia i obawiaj¹c siê za³o¿enia rodziny (Szafraniec 2011; Debata
Faktów 2015).

Glokalizacja wydaje siê mieæ prze³o¿enie na oczekiwania m³odych ludzi
wobec spodziewanej mo¿liwej jako�ci ¿ycia w doros³o�ci. �wiat, do którego
m³ody cz³owiek aspiruje, ma holistycznie odpowiadaæ na potrzeby i pragnie-
nia. Czy nale¿y go odroczyæ, jak robi¹ to gniazduj¹cy w rodzinnych domach
m³odzi doro�li? Czy gniazduj¹c, mówi¹ oni NIE szansom, które byæ mo¿e
niesie za sob¹ emigracja, zw³aszcza dla tych o poszukiwanych w Europie i na
�wiecie kwalifikacjach (Debata Faktów 2015)? A mo¿e dokonuj¹ po prostu
transgresji wobec dogmatów normatywno�ci lub dziêki wyposa¿eniu w mocne
kompetencje biograficzne, niezwykle �wiadomie kieruj¹ w³asnym ¿yciem?
Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieæ na te pytania, nie dotykaj¹ one zreszt¹
wielu innych kwestii zwi¹zanych z m³odymi doros³ymi mieszkaj¹cymi z ro-
dzicami. Prezentowany artyku³ podejmuje próbê szerszej inwentaryzacji
mo¿liwych perspektyw i opisu wybranych interpretacji zjawiska. Jego gene-
za wymaga jednak pewnego wprowadzenia.

Badaczki Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecznej w Instytucie
Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW prowadzi³y badania empiryczne dotycz¹-
ce omawianego zagadnienia, których wyniki wraz z interpretacjami przedstawi-
³y we wspó³autorskiej pracy Wci¹¿ jeszcze w gnie�dzie rodzinnym? Socjologicz-
ne spojrzenie na m³odych doros³ych (Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak
2017). Szersza dyskusja wokó³ tego tak¿e europejskiego zjawiska by³a mo¿li-
wa w czasie konferencji zorganizowanej przez tê Katedrê wspólnie z Urzê-
dem Miasta Warszawy, zatytu³owanej �Spo³eczny aspekt zjawiska �gniazdo-

2 Glokalny, czyli wynikaj¹cy z glokalizacji, a wiêc pewnej kategorii spo³eczno-ekonomiczno-prze-
strzennej, zgodnie z któr¹ globalizacja i rozwój lokalny s¹ komplementarne i równoczesne (Brol 2013).
Warto zauwa¿yæ, ¿e glokalizacja ma �ród³os³ów zarówno biznesowy, jak i akademicki. W pierwszym oznacza
integracjê �wiatowej gospodarki, finansów i komunikacji; nauki spo³eczne za� wydobywaj¹ na pierwszy
plan rosn¹c¹ wspó³zale¿no�æ spo³eczeñstw na �wiecie i jej wp³yw na poszczególne lokalne spo³eczno�ci.
Glokalizacja wyrasta z zamys³u japoñskich biznesmenów rozszerzania dzia³añ i strategii poza Japoniê, ale
pojêcie to szybko ewoluowa³o, by w 1995 r., za spraw¹ Rolanda Robertsona, zyskaæ szerszy odd�wiêk
socjologiczny. Robertson podkre�la³, ¿e glokalizacja jest jedynie aspektem globalizacji, a nie odpowiedzi¹
na ni¹ jako tak¹. Jego zdaniem globalizacja po prostu potrzebuje interakcji miêdzy globalnymi i lokalnymi
kulturami, by zaistnieæ, jest wiêc sum¹ tych¿e interakcji (Bullard 2016).

3 A w�ród osób w wieku od 31 do 35lat � co trzecia.
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wania� w kontek�cie zmiany pokoleniowej� w czerwcu 2017 r. Zrodzone
wówczas pytania, w¹tpliwo�ci czy kontrowersje zwi¹zane z mo¿liwo�ciami
interpretacji zagadnienia stanowi³y dla mnie istotny przyczynek do przyjrze-
nia siê m³odym doros³ym mieszkaj¹cym z rodzicami, w pewnej separacji
oraz wyj�ciu poza przywo³ane badania z 2017 r., i zachêci³y do osadzenia
ich w nieco szerszej, socjo-kulturowej refleksji. Zatem w niniejszym arty-
kule namys³owi poddane zostaj¹ miêdzy innymi: zadania rozwojowe wyab-
strahowane od rozwoju jednostki, �¿ycie pomiêdzy�, pora¿ka nieudanego oraz
niepe³nego startu w doros³o�æ, ryzyko ubóstwa, �¿ycia powi¹zane� oraz wol-
no�ci podmiotu. Ca³o�æ tworzy pewien korpus inwentaryzacyjny niezaryso-
wanych wcze�niej sposobów postrzegania i interpretowania zjawiska, a przy-
najmniej nie w prezentowanym tu ujêciu.

Gniazdowanie w kontek�cie zadañ rozwojowych
niekoniecznie oznaczaj¹cych rozwój jednostki

Nielubi¹cy nazywaæ siê filozofem, a jednak raczej uprawiaj¹cy tê dziedzi-
nê nauki, jeden z najbardziej wp³ywowych brytyjskich krytyków literatury
i �wiatowych intelektualistów, Terence Francis Eagleton (2012: 19) rozumie
postmodernizm jako �[�] nurt wspó³czesnej my�li, który odrzuca ca³o�ci,
uniwersalne warto�ci, wielkie historyczne narracje, stabilne fundamenty ludz-
kiej egzystencji i mo¿liwo�æ obiektywnej wiedzy. Postmodernizm jest scep-
tyczny wobec prawdy, jedno�ci i postêpu, sprzeciwia siê temu, co uwa¿a za
elitaryzm w kulturze, sk³ania siê ku relatywizmowi i wychwala pluralizm,
nieci¹g³o�æ oraz heterogeniczno�æ�. Ile¿ z tych elementów pasuje do okre�le-
nia procesów rz¹dz¹cych wspó³czesnymi rodzinami? W tej materii wybrzmie-
wa dualizm, szczególnie widoczny z perspektywy m³odych doros³ych miesz-
kaj¹cych z rodzicami. Z jednej strony bowiem istniej¹ spo³eczne oczekiwania
co do standaryzacji i terminowo�ci wykonywania zadañ rozwojowych przy-
pisanych wczesnej doros³o�ci (Czerka 2005; Gurba 2006), z drugiej nato-
miast, tak¿e w Polsce, mierzymy siê z dywersyfikacj¹ form ¿ycia rodzinnego
(Szafraniec 2011), destandaryzacj¹ cyklu ¿ycia, heterogeniczno�ci¹ rodzin
ponowoczesnych czy wielorodzinn¹ nowoczesno�ci¹ (Slany 2013). Przy czym
nie do�æ jednoznacznie wybrzmiewa dzi� my�l, i¿ same zadania rozwojowe
�[�] nie stanowi¹ per se czynnika rozwojowego. Posiadaj¹ one potencjaln¹
moc rozwojow¹, która ujawnia siê jedynie wówczas, gdy jednostka podejmuje
je, kiedy rozbie¿no�æ miêdzy aktualnie posiadanymi kompetencjami a wyma-
ganymi sk³ania j¹ do poszukiwania nowych sposobów poradzenia sobie z ocze-
kiwaniami spo³ecznymi� (Palus 2008: 30). Zosta³y tu uwypuklone dwie istot-
ne kwestie w rozwa¿aniach o gniazdowaniu. Po pierwsze, zadania rozwojowe
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nie s¹ to¿same z rozwojem jako takim. Po drugie, rozbie¿no�æ kompetencyj-
na jest w³a�ciwym motorem rozwojowym. Gniazdowanie w takim ujêciu
mo¿na uznaæ za poszukiwanie nowych sposobów na radzenie sobie z oczeki-
waniami spo³ecznymi, traktuj¹cymi o okre�lonej terminowo�ci opuszczenia
rodzinnego gniazda.

Co prawda minione dziesiêciolecia poszerzaj¹ spektrum sposobów i ter-
minowo�ci klasycznie ujmowanych zadañ rozwojowych we wczesnej doro-
s³o�ci, lecz w konsekwencji nios¹ te¿ utrudnienia w zachowaniu równowagi
ról spo³ecznych: rodzinnych, zawodowych czy indywidualnych, w skrajnych
przypadkach wiod¹c do niemo¿no�ci zachowania tej¿e równowagi (Malina
2014). Wczesna doros³o�æ trwa kilka dekad, uznaje siê, ¿e rozpoczyna siê od
oko³o 18 r.¿. i siêga do 40 r.¿. Niektórzy badacze zaznaczaj¹, ¿e wspó³czesne
wkraczanie w doros³o�æ jest d³ugotrwa³ym procesem, w czasie którego jed-
nostki � ze wzglêdu na niestabilno�æ tej fazy ¿ycia � s¹ nara¿one na wiele
trudów i niedogodno�ci wyhamowuj¹cych proces stawania siê doros³ym
(Aassve, Davia, Iacovou, Mazzuco 2005; Swartz, McLaughlin, Mortimer
2017).

Trudno�ci¹ okazuje siê uchwycenie jej progu/progów nie tylko w odnie-
sieniu do wieku (poziom biologii), ale tak¿e jej spo³ecznych predykatów. Coraz
czê�ciej te¿ doros³o�æ rozpatruje siê bardziej w odniesieniu do intraindywi-
dualnych, psychologicznych przemian, takich jak odpowiedzialno�æ za w³a-
sne czyny, w³asny system warto�ci i pochodne im procesy decyzyjne ni¿ do
zmian spo³ecznych zwi¹zanych z tworzeniem w³asnego gospodarstwa domo-
wego i wyprowadzk¹ z rodzinnego domu czy posiadaniem dzieci (Adam-
czyk, Wysota 2013). Doros³o�æ jest równie¿ naznaczona �syndromem opó�-
nienia� (Slany 2006, Reiter 2009; Brzeziñska, Kaczan, Piotrowski,
Rêkosiewicz 2011), a bezpo�rednie jej pocz¹tki � lata pomiêdzy 18�20 a 25�
26 r.¿. � okre�lane jako �wy³aniaj¹ca siê doros³o�æ� (Arnett 2000). Ta wcze-
sna, �wy³aniaj¹c¹ siê doros³o�æ� (emerging adulthood) sk³ada siê z pe³nego
wachlarza z³o¿onych i ró¿norodnych aspektów, takich jak:

� sposoby funkcjonowania w intymnych zwi¹zkach, formach aktywno�ci
zawodowej i edukacyjnej;

� podejmowanie decyzji dotycz¹cych posiadania/nieposiadania potomstwa;
� sposoby zamieszkiwania (z rodzicami, ze znajomymi, partnerami) czê-

sto ulegaj¹ce modyfikacjom i zmianom (Arnett 2000).
Gniazdowanie staje/sta³o siê elementem wczesnej doros³o�ci wykraczaj¹-

cej poza ramy terminowego wype³niania oczekiwañ spo³ecznych dotycz¹-
cych opuszczania rodzinnego gniazda. Przedstawiane bywa jako do�wiad-
czenie bardziej intraindywidaulne ni¿ spo³eczne. W¹tki te bêd¹ dyskutowane
szerzej w kolejnych czê�ciach artyku³u.
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Zamiast skrzyni z posagiem � baga¿ do�wiadczeñ
i pog³êbionej eksploracji �¿ycia pomiêdzy� m³odych doros³ych

Michelle F. Weinberger, Jane R. Zavisca i Jennifer M. Silva (2017) pod-
kre�laj¹, ¿e Arnettowska �wy³aniaj¹ca siê� doros³o�æ, jako relatywnie nowa
faza w cyklu ¿ycia, zawieszona miêdzy okresem dorastania a �redni¹ doro-
s³o�ci¹, oznaczaj¹ca przekroczenie tradycyjnych progów doros³o�ci, jest p³yn-
na, a wariacje na temat terminowo�ci zadañ b¹d� przej�æ w cyklu ¿ycia s¹
zawrotne w swym rozmiarze. Badacze ci zauwa¿aj¹, ¿e opuszczanie rodzin-
nego domu, zakoñczenie nauki, zdobywanie pracy, osi¹ganie finansowej nie-
zale¿no�ci, wreszcie ma³¿eñstwo i posiadanie dzieci � wszystkie te tradycyj-
ne progi doros³o�ci zdarzaj¹ siê wspó³czesnym �wy³aniaj¹cym siê� doros³ym
pó�niej ni¿ dzia³o siê to dla pokolenia powojennego wy¿u demograficznego
w XX w. (Baby Boomers) w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachod-
niej. Ponadto, co szczególnie nale¿y odnotowaæ, zdaniem tych¿e autorów
(ibidem, s. 334), nie tylko kolejno�æ zadañ czy progów doros³o�ci ulega zró¿-
nicowaniu, lecz sam fakt ich ukoñczenia (zadañ) i przej�cia (progów) zostaje
podany w w¹tpliwo�æ. Badacze wskazuj¹ równie¿ na istotny fakt ró¿nicuj¹-
cy m³odych doros³ych ze wzglêdu na klasê spo³eczn¹, z której siê wywodz¹.
Otó¿ wed³ug nich m³ode osoby pochodz¹ce z klasy �redniej dokonuj¹ pew-
nej wolty, zamieniaj¹c historyczn¹, niepopularn¹ ju¿ wspó³cze�nie skrzyniê
na posag4 , na swego rodzaju �skrzyniê� do�wiadczeñ zbieranych w czasie
eksploracji, poszukiwañ � i choæ autorzy nie przywo³uj¹ Zygmunta Bauma-
na, to wydaje siê, ¿e bezpo�rednio odwo³uj¹ siê do jego pogl¹dów. To, co
wynika z ich badañ, jest rozszerzeniem wzoru wymienionego przez autora
Ponowoczesnych wzorów osobowych. Chodzi o fakt, i¿ ci Baumanowscy w³ó-
czêdzy, w ujêciu M.F. Weinberger i wymienionych badaczy (ibidem, s. 349),
eksploruj¹ ¿ycie �na za��, na przysz³o�æ, któr¹ wyobra¿aj¹ sobie jako pozba-
wion¹ tego przywileju. M³odo�æ jest w tej perspektywie czasem pe³nym
mo¿liwo�ci, zmian pracy, przenoszenia siê z jednego miasta do drugiego,
intymnych zwi¹zków o zró¿nicowanych stopniach zaanga¿owania oraz cza-
su wolnego pe³nego wyzwañ i przygód. Taka jest m³odo�æ dla osób pocho-
dz¹cych z klasy �redniej. Dla ich rówie�ników wywodz¹cych siê z klasy pra-
cuj¹cej ta faza ¿ycia ma inne naznaczenie. Badani wskazywali bowiem na
konieczno�æ zmian pracy, miejsca zamieszkania i pragnêli trwa³ych zwi¹z-
ków intymnych, lecz znajdowali je jako trudne do stworzenia i utrzymania.
Ich orientacjê mo¿na okre�liæ jako bardziej familiarystyczn¹ ni¿ indywiduali-

4 Skrzynia zawieraj¹ca wszelkie niezbêdno�ci na ¿ycie �po �lubie�, takie jak obrusy, po�ciele, w co
bogatszych domach � porcelanê czy srebra.
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styczn¹. Wed³ug Weinberger i wspó³autorów (2017) wspominane dwie optyki,
jako pochodne klasy spo³ecznej, w znacznym stopniu warunkuj¹ przebieg
karier zawodowych w przysz³o�ci, w �redniej doros³o�ci. Wyra�nie fawory-
zuj¹ dostêpno�æ pozycji zawodowych w przysz³o�ci dla tych m³odych doro-
s³ych, którzy bêd¹ w stanie wykazaæ siê, zgodnie ze swoim curriculum vitae,
do�wiadczeniem zró¿nicowanych �rodowisk pracy, zró¿nicowanymi zainte-
resowaniami czy otwarto�ci¹ na inno�æ, wielowymiarowo�æ zjawisk, osi¹gal-
nymi w³a�nie przez eksploracyjn¹ drogê ¿ycia obran¹ we wczesnej doros³o�ci.

Pragnienie pog³êbionej eksploracji ¿ycia by³o równie¿ marzeniem pol-
skich m³odych doros³ych mieszkaj¹cych z rodzicami (Rosochacka-Gmitrzak
2017). Nie dla wszystkich jednak by³o to pragnienie realizowalne. Dla wielu
z nich by³o jedynie podtrzymywan¹ aspiracj¹, fragmentem wymarzonego stylu
¿ycia, o który momentami udawa³o siê otrzeæ, a który nie by³by mo¿liwy do
realizacji, gdyby nie fakt mieszkania z rodzicami. Nie odnotowano jednak,
aby ci m³odzi ludzie badani przez M. Bieñko, A. Kwak i M. Rosochack¹-
-Gmitrzak (2017) uto¿samiali przysz³¹ samodzielno�æ jako czas uniemo¿li-
wiaj¹cy eksploracjê ¿ycia w takim wymiarze, jak ujmuj¹ to Weinberger, Za-
visca i Silva (2017). Autorki jednak nie skupia³y uwagi na tym zagadnieniu,
ale byæ mo¿e poszerzy³oby to pole interpretacji, szczególnie w odniesieniu
do problemu klasowo�ci.

Gniazdowanie jako strategia unikniêcia pora¿ki
nieudanego startu i ryzyka ubóstwa

Chocia¿ doniesienia M.F. Weinberger i wspó³autorów (2017) dotycz¹ m³o-
dych doros³ych niemieszkaj¹cych z rodzicami, a �jedynie� odraczaj¹cych inne
normatywnie ujmowane progi doros³o�ci, takie jak za³o¿enie rodziny, mo¿na
spróbowaæ spostrzec w ich narracji pewne elementy przydatne w rozwa¿aniu
zjawiska gniazdowania. Mam na my�li w¹tek przewijaj¹cy siê w refleksji D.
Levinsona (1986: 5): �Wczesna doros³o�æ to era stawiania czo³a w³asnym
pasjom i ambicjom oraz oczekiwaniom rodziny, spo³eczno�ci lokalnej czy
samego spo³eczeñstwa. Przy relatywnie sprzyjaj¹cych wiatrach, nagrody
mog¹ce p³yn¹æ z prze¿ycia tej ery s¹ ogromne, lecz poniesione koszty czêsto
równaj¹ lub nawet przewy¿szaj¹ zyski�. Opisane przez Weinberger i wspó³-
autorów (2017), klasowo uwarunkowane podej�cia do prze¿ywania wcze-
snej doros³o�ci wydaj¹ siê ujawniaæ pewn¹ strategiê, któr¹ mo¿na nazwaæ
strategi¹ temporalnej doros³o�ci, polegaj¹cej na bardzo �wiadomym odracza-
niu normatywnych progów doros³o�ci, z których m³odzi ludzie zdaj¹ sobie
sprawê. Decyduj¹ siê na zyski dostêpne tu i teraz, nie w przysz³o�ci, w której
� jak siê spodziewaj¹ � bêd¹ zaabsorbowani posiadan¹ ju¿ wówczas rodzin¹
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i wymagaj¹cym ¿yciem zawodowym. Narracja obrana przez uczestnicz¹cych
w badaniu Bieñko, Kwak i Rosochackiej-Gmitrzak (2017) m³odych doro-
s³ych zamieszkuj¹cych z rodzicami jest z tym zbie¿na. Mieszkanie z rodzica-
mi stanowi³o dla nich podglebie do niezale¿no�ci, która mia³a wyraziæ siê
w niezale¿nym zamieszkaniu �na swoim�. W wypowiedziach badanych ko-
biet i mê¿czyzn w wieku od 27 do 38 lat wybrzmiewa³o odniesienie do stra-
tegii. Mówi¹c jêzykiem D. Levinsona, nie zauwa¿ali ¿adnych nagród p³yn¹-
cych z prze¿ywania wczesnej doros³o�ci na kredyt. Co warte odnotowania,
mieszkaj¹cy z rodzicami m³odzi ludzie uznawali za kryterium doros³ej nieza-
le¿no�ci mieszkaniowej od rodziców jedynie tê wykut¹ w³asnymi oszczêdno-
�ciami, w³asn¹ gotówk¹, a nie odziedziczeniem lokum lub ufundowaniem go
przez starsze pokolenia. Taki transfer miêdzypokoleniowy nie znajdowa³
uznania. Ponadto, w rozmowach prowadzonych z nimi, dawa³a siê odnoto-
waæ poka�na �wiadomo�æ ryzyka, jakie poci¹ga za sob¹ wyprowadzenie siê
z rodzinnego domu w nieodpowiednim momencie, bez nale¿ytego przygo-
towania zarówno z finansowego punktu widzenia, jak i relacyjnego5 (Roso-
chacka-Gmitrzak 2017). Ryzyka okre�lanego niekiedy w literaturze przedmiotu
jako syndrom pora¿ki niezale¿nej doros³o�ci czy nieudanego startu w doro-
s³o�æ (South, Lei 2015). Ci, których do�wiadczenie ¿yciowe jest naznaczone
tym stanem/syndromem, bywaj¹ przedmiotem kpin, jako niezdolni do pod-
jêcia normatywnie ujmowanych zadañ doros³o�ci, w postaci za³o¿enia rodzi-
ny czy zaci¹gniêcia kredytu hipotecznego (DeVine, Tucker 2015). Ulrich Beck
w pracy Spo³eczeñstwo �wiatowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bez-
pieczeñstwa (2012: 31) zauwa¿a: �¯yjemy w spo³eczeñstwie �wiatowego
ryzyka [�]. Spo³eczeñstwo ryzyka oznacza strukturê, w której w¹tpliwa sta-
³a siê przewodnia dla epoki nowoczesnej idea kontrolowalno�ci podecyzyj-
nych skutków ubocznych i zagro¿eñ, i w której z tego wzglêdu nowa wiedza
s³u¿y zmienianiu nieprzewidywalnego ryzyka w wyliczalne, tworz¹c jednak
przez to nowe nieprzewidywalno�ci [�]�. I kontynuuje: �[�] Wszechobej-
muj¹ce znaczenie �wiatowego ryzyka ma istotne konsekwencje, gdy¿ wi¹¿e siê
z nim ca³y repertuar nowych wyobra¿eñ, obaw, lêków, nadziei, norm zacho-
wañ i konfliktów wiary. Lêki te maj¹ pewien szczególnie fatalny skutek ubocz-
ny: osoby lub grupy (uznane za) »nios¹ce ryzyko« trac¹ status osób, a ich pra-
wa s¹ zagro¿one: ryzyko dzieli, wyklucza, stygmatyzuje� (ibidem, s. 32�33).

W przywo³anym fragmencie U. Beck podnosi wiele istotnych aspektów
zjawiska gniazdowania. Uwa¿am, ¿e wyniki badañ dotycz¹cych m³odych

5 Mowa tu o niepo¿¹danym przez badanych scenariuszu, polegaj¹cym na wyprowadzce z rodzinnego
domu do samodzielnie, lecz samotnie, jednoosobowo prowadzonego gospodarstwa domowego (Bieñko,
Kwak, Rosochacka-Gmitrzak 2017).
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doros³ych mieszkaj¹cych z rodzicami (Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak
2017) wskazuj¹ na strategiê podejmowan¹ przez badanych, w której odzwier-
ciedla siê pragnienie przekucia nieprzewidywalnego ryzyka w ryzyko wyli-
czalne przez nich, kontrolowane w³a�nie dziêki dzieleniu ¿yciowej przestrze-
ni z rodzicami. Taka strategia ma oddalaæ nieudany start, niwelowaæ pora¿kê
nieudanej doros³o�ci. Omawiane badania ukaza³y tak¿e wyabstrahowanie
korezydowania z rodzicami jako elementu sk³adni doros³o�ci. Ponadto ujaw-
ni³y niezgodê na dominuj¹cy dyskurs medialny, który by³ postrzegany jako
stygmatyzuj¹cy.

Gniazdowanie niejedno ma imiê. Jest dobre i niedobre
dla m³odych doros³ych6

Beckowski repertuar nowych wyobra¿eñ czy nowych norm zachowañ,
odniesiony do wczesnej doros³o�ci znajduje równie¿ odzwierciedlenie w du-
alizmie, który wydaje siê wa¿ny do odnotowania. Otó¿ istniej¹ z jednej stro-
ny doniesienia wskazuj¹ce na zale¿no�æ miêdzy sposobem zamieszkiwania
m³odych doros³ych (samodzielnie/ z partnerem/ z rodzicami) a ich finanso-
wym dobrostanem (Ilmakunnas 2017). W ich �wietle okazuje siê, ¿e choæ
niemieszkanie z rodzicami mo¿e byæ dla m³odych doros³ych niepomy�lne
finansowo, obarczone pewnym ryzykiem, to tworzenie jednoosobowego
gospodarstwa domowego wzmacnia ryzyko ubóstwa, a wiêc mo¿e spowo-
dowaæ nieudany start w doros³o�æ, podobnie jak zbyt wczesne posiadanie
potomstwa. Antidotum na tak ujmowane ryzyko ubóstwa jest tworzenie go-
spodarstwa domowego z partnerem ¿yciowym lub po prostu dwuosobowe-
go gospodarstwa domowego, bez wzglêdu na relacjê czy po prostu powrót
do rodzinnego gniazda (ibidem). Przy czym przeprowadzka do rodzinnego
domu, jak chocia¿by w omawianym fiñskim przyk³adzie, jest skutecznym
mechanizmem ucieczki przed ubóstwem jedynie wówczas, gdy rodzice s¹
dobrze sytuowani, maj¹ stabiln¹ sytuacjê materialn¹.

Byæ mo¿e na li�cie remediów na problem ubóstwa nale¿a³oby umie�ciæ
tak¿e wspó³dzielenie mieszkania przez m³odych doros³ych z grup¹ niespo-
krewnionych osób, okre�lany niekiedy mianem kó³ka znajomych czy �casu-

6 W tym �ródtytule odwo³ujê siê do sformu³owania, którego u¿ywa U. Beck w Spo³eczeñstwie �wia-
towego ryzyka (2012: 89): �Mo¿na sformu³owaæ dwie przeciwstawne wypowiedzi: globalne ryzyka siej¹
obezw³adniaj¹cy strach. Lub: globalne ryzyka otwieraj¹ nowe pola dzia³ania. ¯adna z nich nie jest praw-
dziwa i ¿adna nie jest fa³szywa. Obie s¹ s³uszne. Obie te¿ w pewnych okoliczno�ciach s¹ b³êdne. O to
w³a�nie mi chodzi, gdy mówiê o ambiwalencji »kosmopolitycznego momentu« spo³eczeñstwa �wiatowego
ryzyka�. O to i mnie chodzi � o mo¿liwo�æ spojrzenia na gniazdowanie jako ambiwalentne do�wiadczenie
dla jednostek, które mo¿e byæ i dobre, i z³e.
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sem »Friends«�7. Rozwi¹zanie to wpisywa³oby siê jako mieszcz¹ce siê gdzie�
w spektrum ekonomii dzielenia siê (sharing economy). Naturalnie nie na-
wi¹zuje ono bezpo�rednio do wspólnej konsumpcji w rozumieniu M. Felson
i J.L. Spaeth (1978), ale wydaje siê znajdowaæ przynajmniej na marginesie
tego modelu ekonomicznego. W artykule porusza siê problemy m³odych
doros³ych, ale warto zauwa¿yæ, ¿e w uznaniu czê�ci starszych doros³ych, se-
niorów, wspó³zamieszkiwanie z rówie�nikami jest jednym ze sposobów na
indywidualnie wymarzon¹ staro�æ, a popularno�æ takiego rozwi¹zania, w po-
staci chocia¿by cohousingu, ro�nie w wielu krajach europejskich i w Amery-
ce (Rosochacka-Gmitrzak 2011; Zra³ek 2012).

Dlaczego wiêc powszechnie nie uznaje siê zamieszkiwania m³odych do-
ros³ych z rodzicami jako zalecanego niwelatora ryzyka ubóstwa m³odych
doros³ych? I nie ma na to wp³ywu fakt, i¿ w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki i wielu krajach Unii Europejskiej bardziej prawdopodobne ni¿ mieszkanie
w pojedynkê/ ze wspó³lokatorem/ partnerem ¿yciowym jest dla m³odych lu-
dzi w wieku od 18 do 34 lat mieszkanie z rodzicem lub rodzicami (Fry 2016)?
Czê�ciowej podpowiedzi � z perspektywy do�wiadczeñ praktyka psychote-
rapeutki � dostarcza punkt widzenia Sarah Fels Usher, zarysowany w pracy
Separation-Individation Struggles in Adult Life: Leaving Home (2017). Au-
torka pos³uguje siê pojêciem failure-to-complitely-launch, co mo¿na by prze-
t³umaczyæ jako pora¿kê niepe³nego/niedokoñczonego startu (w doros³o�æ)
i dotyczy praktycznie zupe³nie nietypowych gniazdowników, a mianowicie
osób, które osi¹gnê³y sukcesy doros³o�ci, takie jak dobrze p³atna i sta³a pra-
ca, zwi¹zek ma³¿eñski, dzieci i rzeczony kredyt hipoteczny na w³asny dom.
Takie gniazdowanie jest stanem ducha, kondycj¹ jednostki, nie oznacza za-
mieszkiwania z rodzicami. S¹ to osoby, które niew³a�ciwie zrealizowa³y za-
danie separacji i indywiduacji. Trwaj¹ w wyniszczaj¹cej emocjonalnie zale¿-
no�ci od rodziców, której konsekwencji nie ³agodzi nawet kilkusetkilometrowa
odleg³o�æ, ¿yciowy partner czy potomstwo. Pacjenci Usher (2017) skar¿yli
siê na niemo¿no�æ odczuwania prawa do w³asnego ¿ycia, dokuczliwe poczu-
cie winy, które u niektórych osób przeradza³o siê w z³o�æ, ataki paniki czy
w�ciek³o�ci. Dojmuj¹ca w lekturze S. Fels Usher jest roz³o¿ysto�æ konsekwencji
pora¿ki niepe³nego startu: dystans emocjonalny w relacji z mê¿em/ partne-
rem ¿yciowym i/lub dzieckiem, d³ugotrwa³e stany psychosomatyczne, sabo-
towanie w³asnych sukcesów ¿yciowych, na próbach samobójczych koñcz¹c.
Wszystko to podszyte permanentnym lêkiem przed �zranieniem� rodziców
przez ukoñczenie procesu indywidualizacji i �dostêpne� w kalejdoskopie

7 Od tytu³u amerykañskiego serialu telewizyjnego opowiadaj¹cego losy wspó³zamieszkuj¹cych przy-
jació³.
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do�wiadczeñ zasadniczo dla ka¿dej doros³ej osoby maj¹cej rodzica czy rodzi-
ców.

Wydaje siê, ¿e emocjonalny wymiar gniazdowania jest pok³osiem niezbi-
lansowanego napiêcia miêdzy potrzeb¹ autonomii i wiêzi/³¹czno�ci/sprzê¿e-
nia z rodzin¹ pochodzenia. Badania Gary�ego W. Petersena i Kevina R. Bu-
sha (2013) wskazuj¹ na mo¿liwo�æ niwelowania tego napiêcia przez
symultaniczne ³¹czenie jednostkowej autonomii i ³¹czno�ci z �bezpieczn¹
baz¹�, jak¹ jest gniazdo rodzinne. �Kompatybilno�æ wiêzi i autonomii mo¿e
niejako »uwolniæ« relacje dorastaj¹cych dzieci i ich rodziców, czyni¹c je bar-
dziej zrównowa¿onymi, skuteczniej predysponuj¹cymi do poszukiwania rów-
nowagi wiêzi/³¹czno�ci/sprzê¿enia (connection) i autonomii (autonomy) w in-
nych relacjach i sytuacjach spo³ecznych: randkowania, partnerstwa, w³asnego
rodzicielstwa, przyja�ni, s¹siedztwa� (Rosochacka-Gmitrzak 2016: 91). Opi-
sywane przez Usher (2017) duchowe czy psychiczne gniazdowanie jest jedn¹
z trzech mo¿liwych dróg, po których poruszaj¹ siê m³ode i stare �dzieci�
z rodzin o orientacji napiêcia miêdzy autonomi¹ a ³¹czno�ci¹. Dwie pozosta-
³e to radykalne odsuniêcie siê od rodziców lub droga »�rodka«, czyli ambi-
walentne manewrowanie miêdzy skrajno�ciami. Optymalnym za� dla wszyst-
kich generacji rozwi¹zaniem jest stan zrównowa¿onej spójno�ci,
wypo�rodkowanie satysfakcjonuj¹cych strony wiêzi oraz indywidualnych
autonomii (Rosochacka-Gmitrzak 2016).

Prowadzone powy¿ej rozwa¿ania nawi¹zuj¹ do jednego z czterech pa-
radygmatów w teorii cyklu ¿ycia autorstwa Glen Elder (1994), a mia-
nowicie do faktu, i¿ ¿ycia ludzi s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane, jednostki
nie pozostaj¹ w izolacji, lecz wzajemnie wywieraj¹ na siebie wp³yw, w efekcie
czego otrzymujemy ¿ycia powi¹zane (linked lives). Powi¹zanie to Richard
A. Settersten Jr. (2015) ujmuje jako relacyjn¹ wspó³zale¿no�æ, która jest
w stanie wywo³ywaæ nieoczekiwane zmiany i okoliczno�ci. Ma ono moc
zawieszania lub amputowania planów jednostki, a jednocze�nie tworze-
nia stabilnych i trwa³ych �rodowisk. Nale¿y jednak uwzglêdniæ jego jasn¹
i ciemn¹ stronê � nad czym dyskutowano, przytaczaj¹c analizy S.F. Usher
(2017). Relacyjna wspó³zale¿no�æ jednostek mo¿e byæ �ród³em wsparcia
i generatorem ryzyka, sukcesem i pora¿k¹ w cyklu ¿ycia, podstawowym
mechanizmem akumulacji zysków i strat oraz podstawowym mechanizmem
przekazu nierówno�ci miêdzy pokoleniami. W konkluzjach przywo³ane-
go tu artyku³u, amerykañski badacz wyra¿a nadziejê, ¿e wspó³czesny na-
mys³ oraz refleksja nad ludzkim rozwojem i cyklem ¿ycia � dzi� niewy-
starczaj¹co »zsocjalizowane« w jego ocenie, obróc¹ siê wreszcie ku
ujawnianiu z³o¿ono�ci ludzkiego ¿ycia jako spo³ecznego do�wiadczenia
(Settersten Jr. 2015: 223).
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Gniazdowanie jako wolno�æ podmiotu

Faktycznie, mo¿e byæ to trudny zwrot, tym bardziej ¿e � zdaniem Alaina
Touraine�a (2007) � to, co spo³eczne, nie ¿yje. Potrzeba dzi� innej socjologii
ni¿ ta, która t³umaczy postêpowanie jednostek �na podstawie odwo³ania do
kontekstu, sytuacji, miejsca w strukturze spo³ecznej, kultury czy fazy proce-
su historycznego�. Francuski socjolog uwa¿a, ¿e �skoro spo³eczeñstwo utra-
ci³o zdolno�æ nadawania kierunku i kszta³tu jednostce, to socjologia klasycz-
na jest bezu¿yteczna, w najlepszym razie nudna, dopóty, dopóki tkwi w swoim
odwiecznym paradygmacie� (za: Kuczyñski 2007). W opinii Touraine�a (2007)
druga po³owa XX w. by³a czasem niezwykle trudnym dla nauk spo³ecznych,
które próbowano deprecjonowaæ na korzy�æ takich dziedzin, jak ekonomia,
polityka czy demografia. G³ównym motorem intelektualnym mia³a byæ he-
gemonia �wiatowych si³ ekonomicznych, a aktorzy spo³eczni mieli byæ bez-
silni. Dominuj¹cy dyskurs interpretacyjny � jako twór wbrew pozorom nie-
polityczny, lecz stworzony przez intelektualistów i architektów opinii
publicznej � wiêzi³ �nowe wymogi ¿ycia codziennego� (ibidem, s. 17). Autor
My�leæ inaczej postuluje zmianê interpretacyjn¹, która powinna polegaæ na:

� jak najszerzej rozpowszechnionym i ró¿norodnym w swym wydaniu,
uznaniu �jednostek i grup za nosz¹ce same w sobie prawo do bycia uznawa-
nymi i szanowanymi w oddaleniu od wszelkich praw, które chroni¹ instytu-
cje� (s. 18);

� domaganiu siê jednostek o prawo do ¿ycia w zgodzie �z w³asnym obra-
zem samej siebie, z w³asn¹ wolno�ci¹ i w³asn¹ odpowiedzialno�ci¹� (s. 19);

� uznaniu jednostki za �stwarzaj¹c¹ sam¹ siebie� (s. 20).
Alain Touraine zauwa¿a oczywi�cie kusz¹ce sprowadzenie postulowanej

zmiany interpretacyjnej do mianownika indywidualizmu, ale wyra�nie negu-
je tak myl¹c¹ próbê zrównania i nieudany redukcjonizm, podkre�la wiêc
prawo jednostki do posiadania praw. Uczony ten wskazuje negatywne kon-
sekwencje uprzemys³owienia, które redukowa³y zachowania jednostki do jej
spo³ecznego utylitaryzmu. Domaga siê praw kulturowych dla podmiotu, tak
aby móg³ on w dowolny dla siebie sposób praktykowaæ najwa¿niejsze aspek-
ty w³asnej kultury, miêdzy innymi form relacji seksualnych czy organizacji
rodzinnych (ibidem, s. 265). Akcentuje przy tym, ¿e chodzi mu o zgodne
¿ycie jednostek, które akceptuj¹ swoje ró¿nice, co nazywa coraz bardziej
wymagaj¹cym uniwersalizmem.

Refleksje Touraine�a mog¹ wzbogaciæ narracjê o gniazdowaniu jako o de-
cyzji podjêtej przez podmioty ceni¹ce wolno�æ wyboru, choæ niekoniecznie
�wiadome jej konsekwencji. Akcentowanie przez autora My�leæ inaczej pra-
wa dla indywidualnie kszta³towanych (lecz naturalnie nieszkodliwych dla
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innych; Touraine wielokrotnie na ³amach przywo³ywanej pracy odcina siê
od jakichkolwiek odniesieñ do desocjalizacji czy dzia³añ typu �ka¿dy dla
ka¿dego�, które ocenia jako szkodliwe i wywo³uj¹ce dodatkowe nierówno-
�ci) sposobów organizacji rodzinnych spotka³oby siê zapewne z aplauzem
wiêkszo�ci gniazduj¹cych m³odych doros³ych.

Gniazdowanie jest w pewnym sensie bowiem emanacj¹ Touraine�owskiego
uwolnienia jednostki od jej spo³ecznego utylitaryzmu, zawê¿enia do li tylko
spo³ecznej funkcjonalno�ci. Mo¿na te¿ odnale�æ w takim konstrukcie wol-
no�ci ³¹czno�æ z osi¹gniêciem przez cz³owieka pe³noletnio�ci, z osi¹ganiem
stanu o�wiecenia. �Niepe³noletno�æ to niezdolno�æ cz³owieka do pos³ugiwa-
nia siê swym w³asnym rozumem bez obcego kierownictwa. Zawinion¹ jest
ta niepe³noletno�æ wtedy, kiedy przyczyn¹ jej jest nie brak rozumu, lecz de-
cyzji i odwagi pos³ugiwania siê nim bez obcego kierownictwa� (Kant 17848).
W tym sensie m³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami mog¹ zostaæ uznani za
siêgaj¹cych po pe³noletnio�æ, do�wiadczaj¹cych o�wiecenia, wed³ug Imma-
nuela Kanta oraz za rosn¹cych w si³ê aktorów spo³ecznych u Touraine�a,
którzy �wymawiaj¹� umowê spo³ecznym oczekiwaniom dotycz¹cym trady-
cyjnych progów doros³o�ci czy ekonomicznej hegemonii kredytów. M³odzi do-
ro�li mieszkaj¹cy z rodzicami (Rosochacka-Gmitrzak 2017) chc¹ �skroiæ i uszyæ�
samodzielno�æ � w wymiarze mieszkaniowym, czyli niezale¿nego od rodzi-
ców gospodarstwa domowego � na w³asn¹ miarê, �wiadomie samoodracza-
j¹c nagrodê samodzielno�ci. Czêsto stoj¹c przed wyborem: kredyt na czter-
dzie�ci lat (sic!) a trud tymczasowego wspó³dzielenia ¿yciowej przestrzeni
z rodzicami, wybieraj¹ tê drug¹ zale¿no�æ, rodzinn¹, i oddalaj¹ zale¿no�æ od
banku. Plasuj¹ siê na kontinuum miêdzy przegranymi globalizacji (losers of
globalization u Hofäcker, Buchholz, Blossfeld 2010) a odwa¿nymi nowymi
doros³ymi (brave new adults u Cöté 2000). Znajduj¹ siê w szeroko rozumia-
nej, interdyscyplinarnie ujmowanej przestrzeni �pomiêdzy�, wymykaj¹cej siê
wci¹¿ pe³nemu poznaniu, pozostaj¹ nieuchwytni w takim rozumieniu. Byæ
mo¿e w³a�nie wolni, gdy¿ aparat pojêciowy z nowego dyskursu zalecany przez
Touraine�a, w moim odczuciu, nie wykszta³ci³ siê jeszcze.

Podsumowanie

Formowanie siê to¿samo�ci w okresie wzmo¿onych przeobra¿eñ de-
mograficznych, ekonomicznych i spo³eczno-kulturowych, w tym przemia-
ny w obrêbie rodzin oraz relacji miêdzypokoleniowych ukazuj¹ m³odym lu-
dziom nie tylko nowe mo¿liwo�ci, ale tak¿e �cie¿ki rozwoju, odmienne od

8 Brak strony, przedruk w pdf.

7.p65 18-02-14, 13:54100



101

M³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami � analiza wybranych interpretacji zjawiska

dostêpnych do realizacji przez poprzednie pokolenia m³odych. Ta zmiana stwa-
rza z jednej strony sposobno�æ, z drugiej � konieczno�æ projektowania w³asnego
¿ycia, w³asnej to¿samo�ci i lepszej adaptacji, pe³niej zsynchronizowanej z tem-
pem przemian rzeczywisto�ci (Brzeziñska, Cieciuch 2016), do konfrontowa-
nia siê z wyborem ró¿norodnych biografii (du Bois-Reymond 1998). M³odzi
doro�li ludzie, mieszkaj¹cy z rodzicami lub nie, pozostaj¹cy w niema³¿eñskich
zwi¹zkach lub single, s¹ w zdecydowanej wiêkszo�ci, nawet w zdeinstytucjo-
nalizowanym czy zdestandardowanym ju¿ dzi� czê�ciowo cyklu ¿ycia (Green
2017), s¹ �gdzie� miêdzy rodzinami� (between families � Meyer 1980). Nie
wszyscy oczywi�cie, gdy¿ jak podkre�la Magdalena ¯adkowska (2012), nie
ka¿dy cz³owiek jest bowiem zsocjalizowany do ¿ycia we dwoje, w parze. Wydaje
siê, ¿e m³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami s¹ w procesie transgresji. We-
d³ug Józefa Kozieleckiego (1999) proces ten oznacza dzia³anie polegaj¹ce na �
zazwyczaj �wiadomym i celowym � przekroczeniu dotychczas sobie znanych
granic, które mog¹ mieæ charakter materialny, symboliczny lub spo³eczny. Maria
Ledziñska (2012: 46), przywo³uj¹c miêdzy innymi pogl¹dy Leona Dyczew-
skiego czy w³a�nie Józefa Kozieleckiego, odnotowuje: �Kluczowym zadaniem
wspó³czesnego cz³owieka i wyzwaniem czasów jest budowanie to¿samo�ci
uwzglêdniaj¹cej specyfikê �rodowiska ¿ycia, tre�æ i tempo spo³ecznych zmian.
Jest to jedna z g³ównych transgresji wewnêtrznych naszych czasów�. Jeden
z podrozdzia³ów swojej pracy M³odzi doro�li w dobie globalizacji. Szkice psy-
chologiczne M. Ledziñska rozpoczyna, cytuj¹c J. Brodskiego: �Cz³owiek ma
w ¿yciu dwa wyj�cia: kszta³towaæ rzeczywisto�æ lub poddaæ siê jej� (ibidem,
s. 41). Sk³onna jestem uwa¿aæ, ¿e m³odzi doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami po-
dejmuj¹ przywo³ane zadania wspó³czesno�ci, s¹ w transgresji. I chocia¿ wydaj¹
siê niekiedy oscylowaæ miêdzy przegranymi globalizacji a odwa¿nymi nowymi
doros³ymi, to s¹dzê, ¿e w przypadku wy¿ej zarysowanej dychotomii � kreato-
rów b¹d� poddanych rzeczywisto�ci, szala przechyla siê ku pierwszej z opcji.

Zaprezentowane w artykule ujêcia oraz próba ich dyskutowania z pew-
no�ci¹ nie wyczerpuj¹ problemu. Kolejny namys³ i analiza mog³aby zostaæ
rozszerzona chocia¿by o sygnalizowany tu jedynie problem klasowo�ci m³o-
dych doros³ych, zagadnienie polityki przebiegu ¿ycia (Grotowska-Leder, Rek-
-Wo�niak, Kudliñska 2016) czy koncepcjê �starszych� m³odych doros³ych
przedstawian¹ przez Anitê Wohlmann (2014).
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Artyku³y i studia

ANNA KWAK

Doros³e dzieci nadal w �gnie�dzie� � bo jest im
dobrze czy mimo ¿e jest im �le w nim?

It is interesting but alarming that adult children who have not yet started
a family of their own are choosing to stay with their parents. According to
statistics this practice is increasingly common. Descriptions of this group of
young adults are mainly quite critical. This paper analyses data gathered from
42 interviews conducted with adult children who have not left home. They
talk about their family, their relations with their parents, and how they con-
tribute to the family of which they are full-time members. What keeps them
with their family of origin? Are the reasons practical or emotional? Do they
feel pressured by their parents to move out?
Keywords: nesting, living conditions, relationships, parents, adult children

Wprowadzenie

M³odzi doro�li nie mog¹cy jako� opu�ciæ domu rodzinnego zostali
�ochrzczeni� okre�leniem gniazdownicy. Czy s¹ doro�li, czy to nadal dzieci?
Z punktu widzenia relacji rodzinnych s¹ stale dzieæmi swoich rodziców, nie-
zale¿nie od wieku. Jednak ich wiek oraz oczekiwania spo³eczne sytuowa³yby
ich w innej przestrzeni, czyli poza rodzicielskim domem. Tradycyjnie doro-
s³o�æ ³¹czono z zakoñczeniem edukacji, podjêciem pracy zawodowej, za³o¿e-
niem rodziny. Czy obecnie jest tak samo? Czy takie podej�cie jest adekwatne
do dokonuj¹cych siê zmian w ¿yciu spo³ecznym? Piotr K. Ole� (2011) ³¹czy
doros³o�æ z umiejêtno�ci¹ sformu³owania d³ugofalowych d¹¿eñ ¿yciowych,
do których zalicza gotowo�æ przyjêcia pewnej linii ¿ycia � w trwa³ym zwi¹z-
ku czy w samotno�ci � i jej realizowanie. Na rzecz doros³o�ci przemawia
branie na siebie odpowiedzialno�ci za siebie oraz innych w znaczeniu sta³ym
(czyli nie na próbê), ze �wiadomo�ci¹ ewentualnych skutków. Doros³o�æ ozna-
cza tak¿e niezale¿no�æ emocjonaln¹ od rodziców, przy czym nie tyle jest wa¿ne
� na co zwraca uwagê P.K. Ole� � wyprowadzenie siê z domu rodzicielskie-
go, ale zdolno�æ do samodzielnego dokonywania wyborów i podejmowania
decyzji. Dlaczego podkre�la znaczenie tej niezale¿no�ci? Wed³ug niego: �Nie-
zale¿no�æ emocjonalna jest podstaw¹ zdolno�ci do decydowania o sobie
i kszta³towania w³asnego ¿ycia. Jest te¿ fundamentem zdrowego zwi¹zku uczu-
ciowego z drug¹ osob¹, gdy¿ stwarza szansê na wypracowanie dynamicznej
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równowagi miêdzy inwestowaniem i dawaniem a oczekiwaniem i braniem�
(Ole� 2011: 18). Taka niezale¿no�æ daje podstawy do budowania w³asnego
¿ycia, w tym bliskich zwi¹zków, oznacza dojrza³o�æ do podejmowania wy-
zwañ i realizowania zadañ w praktyce. Z punktu widzenia psychologii �wiad-
czy o rozwoju jednostki, która przechodzi do kolejnej fazy, jak¹ jest wczesna
doros³o�æ trwaj¹ca od 23/25 do 35 r.¿. (Gurba 2000: 203).

Obserwowane zmiany w obszarze ¿ycia rodzinnego wskazuj¹ na przesu-
wanie na plan dalszy decyzji o zawieraniu ma³¿eñstw oraz posiadaniu dziec-
ka. Czê�æ m³odych doros³ych osób mieszka nadal z rodzicami, przy czym dla
niektórych s¹ to powroty do rodzinnego domu, dla innych permanentna
w nim obecno�æ, czyli brak do�wiadczeñ ¿ycia poza rodzin¹. G³êbszych uwarun-
kowañ tych zmian nale¿y szukaæ w przej�ciu od spo³eczeñstwa tradycyjnego,
zamkniêtego do nowoczesnego, otwartego na nowe trendy pojawiaj¹ce siê we
wszystkich sferach ¿ycia � politycznego, ekonomicznego, demograficznego,
spo³eczno-kulturowego. Ulrich Beck (2002; 2013) zauwa¿a postêpuj¹ce pro-
cesy detradycjonalizacji i indywidualizacji. Prowadz¹ one do konieczno�ci
dokonywania wyborów, budowania w³asnej drogi ¿yciowej bez opierania siê
na tzw. normach przewodnich � rzeczywisto�æ przynosi rozmaito�æ ofert,
a ich wybór ma byæ dokonaniem w³asnym m³odego cz³owieka. Presja, we-
d³ug U. Becka, wynika z faktu, ¿e do�wiadczanie swobody wyboru ³¹czy siê
z faktem przymusu podejmowania wyzwañ bez gwarancji co do skutków.
Czy zawsze m³odzi s¹ w stanie sprostaæ temu i osi¹gn¹æ status osoby doro-
s³ej, niezale¿nej? Jak zauwa¿a Krystyna Szafraniec (2012: 104), proces ten
sta³ siê bardziej problematyczny z powodu zmian systemu spo³ecznego i uwarun-
kowañ strukturalnych. �M³odzi ludzie pozostaj¹ w rolach uczniów/studentów
do 25 roku ¿ycia, ¿eni¹ siê (wychodz¹ za m¹¿) oko³o trzydziestki, a posiadanie
dziecka, podobnie jak posiadanie samodzielnego mieszkania czy domu, jest
sytuacj¹ jeszcze pó�niejsz¹ i rzadsz¹�. To nie s¹ zdarzenia, które nie maj¹
g³êbszych przyczyn. Z kolei P.K. Ole� (2012: 19), nawi¹zuj¹c do psychospo-
³ecznej koncepcji doros³o�ci, wskazuje na cechy, które s¹ przeciwieñstwem
doros³o�ci. Zalicza do nich wysoki poziom zale¿no�ci, wyra�ny brak poczu-
cia odpowiedzialno�ci za siebie i innych, silny lêk przed podejmowaniem
nowych zadañ, w tym zadañ d³ugofalowych. W�ród tych wska�ników nie
znalaz³a siê sytuacja przed³u¿aj¹cego siê okresu poszukiwañ i podejmowania
prób w ró¿nych sferach ¿ycia. Chyba dlatego, ¿e w nich w³a�nie tkwi¹ przy-
czyny pozostawania w domu dla pewnej grupy m³odych doros³ych.

W czasach wspó³czesnych zmianie uleg³y wzorce kulturowe, co znalaz³o
wsparcie zaakceptowan¹ spo³ecznie wolno�ci¹ dokonywania wyborów zgod-
nie z jednostkowymi potrzebami. Niemniej, zdaniem U. Becka (2002: 198),
z indywidualizacj¹ ³¹czy siê zale¿no�æ od rynku, bo to on �skazuje ludzi na
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zewnêtrzne sterowanie i zewnêtrzn¹ standaryzacjê�. Uwarunkowania struk-
turalne wp³ywaj¹ istotnie na czynniki ekonomiczne � rynek pracy sta³ siê
niepewnym i wymagaj¹cym obszarem. Praca nie zapewnia poczucia bezpie-
czeñstwa, a jednocze�nie wymaga podejmowania czasowych dzia³añ na zdo-
bycie kwalifikacji i umiejêtno�ci, które i tak nie daj¹ pe³nej gwarancji, ¿e
bêdzie tym sta³ym i zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo finansowe dobrem. Faza
wczesnej doros³o�ci, wed³ug Jolanty Grotowskiej-Leder, Magdaleny Rek-
Wo�niak i Iwony Kudliñskiej (2016), jest wyra�nie kszta³towana przez wa-
runki, jakie w danym okresie zosta³y stworzone w sferze spo³ecznej, kulturo-
wej, ekonomicznej i politycznej, gdy¿ to one s¹ przedmiotem oddzia³ywania.
W zale¿no�ci od nich m³odzi podejmuj¹ decyzje ¿yciowe, przyjmuj¹ strategie
dzia³ania, czyli s¹ podmiotem, gdy¿ buduj¹c w³asn¹ biografiê, zarz¹dzaj¹
swoim ¿yciem.

Czy rzeczywi�cie nale¿y siê niepokoiæ zjawiskiem gniazdowania? Co wia-
domo na temat jego zakresu i rozwoju? W Polsce doros³e dzieci stosunkowo
d³ugo mieszkaj¹ z rodzicami. Z danych ZUS wynika, ¿e w 2010 r. wiek wy-
prowadzania siê od rodziców to 28,5 lat dla kobiet oraz 30 lat dla mê¿czyzn.
W 2010 r. ponad po³owa osób (58%) w wieku 25�29 lat oraz nieco ponad
jedna czwarta (28%) w wieku 30�34 lata mieszka³a z rodzicami. Najczêst-
szym powodem by³y warunki materialne (Szafraniec 2012: 115�116). Now-
sze dane z Eurostatu podaje Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz (2014: 191).
W roku 2012 w stosunku do ogó³u populacji w wieku 25�34 lata z rodzica-
mi (bez w³asnej rodziny prokreacji) mieszka³o 43,4%. Ten polski wska�nik
przewy¿sza³ o 13 p.p. grupê gniazdowników z 27 pañstw UE ogó³em.
W Polsce obserwowany jest wzrost zjawiska w okresie miêdzy 2005 a 2012 r.
o 7 p.p. (z 36,4% w 2005 r. do 43,4% w 2012 r.). Stosunkowo czê�ciej ni¿
krajach UE gniazdownicy w Polsce (w wieku 25�34 lata) pracuj¹ zarobko-
wo, rzadziej s¹ bezrobotni czy jeszcze studiuj¹. Pozostaj¹c w domu rodzin-
nym, najczê�ciej s¹ niezale¿ni finansowo od rodziców (55%), a nieco mniej
ni¿ jedna czwarta (24%) jest czê�ciowo zale¿na. Mniej ni¿ jedna pi¹ta (18%)
pozostaje ca³kowicie na utrzymaniu rodziców (Piszczatowska-Oleksiewicz
2014: 194).

 Podejmuj¹c kwestiê gniazdowania, czyli zamieszkiwania doros³ych dzie-
ci, które nie za³o¿y³y w³asnej rodziny, razem ze swoimi rodzicami kre�lony
jest dosyæ niekorzystny obraz tych m³odych ludzi. Analizuj¹c powody takiej
sytuacji, wypunktowywana jest strona ekonomiczna � brak lub niewielkie
�rodki na ¿ycie. Z drugiej strony jest mowa o pój�ciu m³odych na ³atwiznê
i ¿yciu na koszt rodziców z pe³nym pozostawieniem w ich rêkach troski o zada-
nia dnia codziennego. Na co ukierunkowane s¹ badania? Niektóre skupiaj¹
siê na wy³onieniu atrybutów doros³o�ci. Dla przyk³adu, w badaniu Anny
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Oleszkowicz i Anny Miszteli (2015: 46) � m³odzi w okresie wczesnej doro-
s³o�ci1  najczê�ciej za kryterium doros³o�ci uznawali branie odpowiedzialno-
�ci za konsekwencje w³asnych dzia³añ (62% wskazañ), a nastêpnie, ze znacz-
n¹ ró¿nic¹ wskazañ, podjêcie sta³ej pracy (23% wskazañ). Za³o¿enie rodziny
znalaz³o siê dopiero na szóstym miejscu (18% wskazañ), a posiadanie w³a-
snego mieszkania na siódmym (16% wskazañ). Jeszcze ni¿ej uplasowa³a siê
kategoria �zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego� � 17 miejsce (5% wskazañ, tak
samo jak �zamieszkanie poza domem rodzinnym�). Poszukiwane s¹ tak¿e
przyczyny zasiedzenia siê doros³ych dzieci u rodziców. Eliza Czerka (2007)
stara³a siê poznaæ powody odraczania doros³o�ci przez mê¿czyzn w wieku
28�36 lat (ogó³em 8 wywiadów), zwracaj¹c tak¿e uwagê na te tkwi¹ce w ich
�rodowisku rodzinnym. Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz (2011: 86) zna-
laz³a zró¿nicowanie przyczyn powi¹zane z wiekiem. W przypadku doros³ych
dzieci w wieku 25�54 lata o wspólnym mieszkaniu z rodzicami decydowa³y
wzglêdy finansowe. Natomiast osoby stanu wolnego w wieku 55 lat miesz-
ka³y z rodzicami g³ównie z wygodnictwa, emocjonalnego przywi¹zania, ale
tak¿e z uwagi na konieczno�æ opiekowania siê nimi. Zacie�nienie wieku
m³odych doros³ych stanu wolnego do przedzia³u wieku 25�34 lata mia³o
miejsce w badaniach z 2005 i 2010 r2 . Najczê�ciej podawanym powodem
wspólnego mieszkania by³ brak w³asnego mieszkania (spadek z 30% w 2005
r. do 28% w 2010 r.). Na drugim miejscu, z wyra�nym wzrostem � brak
w³asnej rodziny (z 9% w 2005 r. do 19% w 2010 r.). Wyra�nie rzadziej
wykorzystywany by³ argument braku dochodów, które pozwala³yby na usa-
modzielnienie (spadek z 36% w roku 2005 do 8% w 2010 r.)3  (Piszczatow-
ska-Oleksiewicz 2014: 195, tab. 1). Rodzice gniazdowników, podobnie jak
ich dzieci, mówi³y o braku pieniêdzy na zakup mieszkania oraz o wiêkszych
oszczêdno�ciach przy byciu razem. Rodzice dodawali jeszcze inny argument
� brak partnera, �nie ma, wiêc mieszka z nami� oraz o rezerwie dziecka do
wchodzenia w zwi¹zek z powodu z³ych przyk³adów w domu rodzinnym czy
bliskim otoczeniu (Piszczatowska-Oleksiewicz 2014: 199).

 Co jednak wiemy o rodzinach m³odych doros³ych, którzy mimo odpo-
wiedniego wieku nie opuszczaj¹ domu rodzinnego i pozostaj¹ w nim jako
ju¿ doros³e dzieci, ale bez w³asnych rodzin? Jak rodzina pochodzenia
i relacje z rodzicami s¹ przez nich postrzegane? I tym samym, co jest takiego
w rodzinie pochodzenia, ¿e doros³e dzieci tkwi¹ w niej? Czy jest im do-

1 Porównywano trzy grupy wiekowe � adolescentów, m³odych doros³ych, osoby �redniej doros³o�ci.
Przytoczone zosta³y tylko wyniki dla grupy m³odych doros³ych (w wieku 21�34; N=335).

2 Badania prowadzone przez M. Piszczatowsk¹-Oleksiewicz w CBOS w 2005 r. (próba 218 osób)
oraz w TNS OBOP w 2010 r. (próba 182 osoby).

3 Równie¿ rzadziej u¿ywano argumentu �brak pracy� � z 16% w 2005 r. spadek do 5% w 2010 r.
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brze, czy nie maj¹ wyj�cia i nadal s¹ w niej, mimo ¿e jest im tam �le? Chyba
taka analiza nie by³a wcze�niej prowadzona. Przedstawiany materia³ empi-
ryczny obejmuje 42 wywiady przeprowadzone z 19 mê¿czyznami i 23 kobie-
tami w wieku 27�38 lat, mieszkaj¹cymi w Warszawie lub w okolicy, pracu-
j¹cymi w Warszawie. Jest niepublikowan¹ dot¹d czê�ci¹ pochodz¹c¹ z badañ
realizowanych przez cz³onków Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecz-
nej Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego4.

Przekazany przez doros³e dzieci obraz rodzin, w których nadal mieszka-
j¹, jest analizowany w zakresie warunków mieszkaniowych, relacji z rodzica-
mi, poczucia wiêzi z rodzin¹, udzia³u w codziennym ¿yciu rodziny, odbiera-
nych od rodziców sygna³ów dotycz¹cych ich bycia w domu rodzinnym.

Warunki mieszkaniowe � plusy i minusy wspólnego
mieszkania z rodzicami w ocenie doros³ych dzieci

Uczestnicz¹cy w badaniu m³odzi doro�li w przedziale wieku 27�38 lat (w
chwili badania) mieszkali nadal ze swoimi rodzicami, nie za³o¿yli w³asnych
rodzin, chocia¿ z wyj¹tkiem 6 osób mieli do�wiadczenia bycia w bliskim (czy
w bliskich) zwi¹zku. 15 osób (na 42 ogó³em) wyprowadzi³o siê od rodziców
i ponownie do nich wróci³o, uznaj¹c za wyprowadzkê nieobecno�æ trwaj¹c¹
przynajmniej trzy miesi¹ce. Te najkrótsze wyprowadzki, na 3�4 miesi¹ce, to
najczê�ciej wyjazdy zagraniczne, te d³u¿sze � licz¹ce od oko³o roku do sied-
miu lat � zwi¹zane by³y ze studiami i podjêciem pracy (7 lat � jedna osoba),
mieszkaniem z partnerem (5 lat; dwa lata; 14 miesiêcy z kolejnymi partner-
kami) czy podjêciem pracy zawodowej (3 lata; rok). Mimo takich zmian nie-
mal wszyscy podaj¹, ¿e mieszkaj¹ z rodzicami �od zawsze� czy �od urodze-
nia�. W naturalny sposób czuj¹ siê na trwale wpisani w dom rodzinny,
zakorzenieni w nim.

W jakich warunkach mieszkaj¹? Mieszkaj¹ z rodzicami czê�ciej w blo-
kach, rzadziej we w³asnych domach (14 osób), w powierzchniach ró¿nej
wielko�ci. Z regu³y maj¹ pokój do swojej dyspozycji, co daje im pewn¹
niezale¿no�æ. W ocenie jednego z rozmówców: �[�] mój pokój to jest totaln¹
autonomi¹. [�] pomiêdzy nami nie ma konfliktów, wypracowali�my sobie
jak¹�, w zasadzie sama siê wypracowa³a taka p³aszczyzna porozumienia z ro-
dzicami, ¿e nie k³ócimy siê. [Wspólne mieszkanie?] Nie jest to dla nas w ¿aden
sposób uci¹¿liwe [�]. Rodzice obydwoje pracuj¹. Natomiast te¿ sobie po-

4 W budowaniu i realizacji projektu uczestniczy³a: Anna Kwak, Mariola Bieñko, Magdalena Roso-
chacka-Gmitrzak, Ewa Wide³. Zasadnicza czê�æ materia³u zosta³a opublikowana we wspó³autorskiej pra-
cy Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak (2017).
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magamy. Jak mama zrobi obiad, to kto� po nim pozmywa [�], kto� inny
wyprowadzi psa, a kto� inny da je�æ kotu� (M-8/30)5.

Nie mia³o w³asnego pokoju sze�æ kobiet i dwóch mê¿czyzn (na 42 osoby
ogó³em) i w takiej sytuacji dzielili pomieszczenie z matk¹ lub z kim� z ro-
dzeñstwa. Jak oceniaj¹ warunki, w jakich mieszkaj¹? Sam fakt posiadania
w³asnego pokoju, nawet przy ma³ym metra¿u mieszkania, jest ³¹czony z po-
zytywn¹ ocen¹ � to znaczy uznaniem warunków za bardzo dobre lub dobre:
�S¹ dobre, bior¹c pod uwagê, ¿e mam w³asny pokój, ale to jest ma³y metra¿,
wiêc na przyk³ad szafa mojej mamy stoi w moim pokoju. Ale do tego mo¿na
siê przyzwyczaiæ� mówi M-33/30 (mieszkanie 37 m2). Swoje warunki jako
�nienajgorsze� okre�li³ M-17/35, który mieszka podobnie jak poprzedni
z rodzicami w wiêkszym mieszkaniu (55 m2) i te¿ ma w³asny pokój. �Warun-
ki s¹ sprzyjaj¹ce� � tak je ocenia M-35/29, ma w³asny pokój, mieszka z ro-
dzicami, jedynak. Kawalerka z mam¹, ale zapisana na M-29/30, otrzymuje
pozytywn¹ ocenê, zw³aszcza po poprawie sytuacji przez wyprowadzenie siê
siostry. Pozytywn¹ zmianê zauwa¿a równie¿ K-15/28: �Warunki my�lê, ¿e s¹
przyzwoite, jak brat mieszka³, by³y trochê gorsze, bo mieszkali�my razem
w pokoju� [obecnie w³asny pokój].

 Czy wiêksza liczba cz³onków rodziny przeszkadza rozmówcom? �Mnie
to nie przeszkadza, ja lubiê ludzi dooko³a siebie [�] mo¿na powiedzieæ, ¿e
takie domowe przedszkole by³o zawsze w domu, tak¿e kupa ludzi� � wyzna-
je M-9/36 (mieszkanie 3-pokojowe; ma w³asny pokój, rodzice � drugi, trzeci
� brat z ¿on¹ i z dzieckiem). �W tym wieku to ju¿ nie s¹ dobre warunki�
wed³ug M-5/31, chocia¿ ma w³asny pokój, mieszka z rodzicami, a brat ma
w³asny. �To raczej ma³e mieszkanie [�] warunki na pewno nie do koñca
dobre, bo jest ma³a przestrzeñ� mówi K-30/28 mieszkaj¹ca tylko z rodzica-
mi, posiadaj¹ca w³asny pokój.

Oceny nie zawsze przek³adaj¹ siê na faktyczny metra¿, posiadanie w³asne-
go pokoju, liczbê osób mieszkaj¹cych razem w domu. S¹ subiektywne i st¹d
pewna trudno�æ w uogólnieniu, te same czy zbli¿one wywo³uj¹ u jednych
akceptacjê, u innych zastrze¿enia. Dla przyk³adu, mieszkanie rodziców, któ-
re ma 72 m2, cztery pokoje, zamieszkuje razem 5 osób (rodzice, dwójka ro-
dzeñstwa), rozmówca ma w³asny pokój, u M-24/29 nie budzi zachwytu:
�wiadomo, jak byli�my m³odsi, to siê inaczej mieszka³o, ni¿ jak byli�my do-
ro�li, ju¿ siê daje odczuwaæ�.

M-43/34, mieszkaj¹c z rodzicami, ale posiadaj¹c w³asny pokój, tak oce-
nia sk³adaj¹ce siê na mieszkanie dwa pokoje ze �lep¹ kuchni¹: �ciasnota [�]
tu dla jednej osoby jest za ma³o miejsca, a mieszkaj¹ trzy�. K-12/27 mieszka-

5 Zasada kodowania: p³eæ, kolejny numer, wiek; np. M-8/30 (me¿czyzna, numer 8, lat 30).
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nie z podobn¹ przestrzeni¹ (dwa pokoje), ale z pokojem zajmowanym wspól-
nie z bratem uwa¿a za ma³o atrakcyjne: �no to s¹ dosyæ kiepskie warunki�.
Tymczasem K-2/29, której rodzina dysponuje tylko jednym pokojem, zajmo-
wanym przez sze�æ osób, ona sama �pi na rozk³adanym ³ó¿ku, które codzien-
nie trzeba chowaæ/sk³adaæ, widzi dobre strony: �Jest ma³o miejsca, ale jako�
pouk³adali�my to sobie�. Ma³a przestrzeñ i brak w³asnego pokoju nie zawsze
jest powodem do narzekania, o czym �wiadczy wypowied� K-3/27: �Kawa-
lerkê sobie podzieli³y�my [z mam¹] na dwa pokoje, wiêc ma³o miejsca, ale
ka¿da ma swój w³asny k¹t�. Dla M-29/30 jest co� wa¿niejszego ni¿ sama
przestrzeñ. Podobnie mieszka z mam¹ w kawalerce. Jest ona wykupiona i prze-
pisana na rozmówcê, co stanowi wa¿ny punkt oceny: �[�] no ale ma siê
swoje, ma³e, ale swoje [�], tak jakby swój k¹t, wiadomo, zawsze lepiej jest
mieæ co� swojego wiêkszego ni¿ mniejszego, ale jest co� swoje w³asne, no to
jest� cz³owiek siê przyzwyczai³�.

Czy m³odzi doro�li (uczestnicz¹cy w badaniu) sami odczuwaj¹ jak¹� nie-
w³a�ciwo�æ w mieszkaniu razem z rodzicami? Wprawdzie K-23/32 zdecydo-
wanie zaprzecza: �[�] kompletnie nie mam potrzeby wyprowadzenia siê.
To jest czysta ekonomia, tym bardziej ¿e nie by³o nikogo, z kim mog³abym
czy chcia³abym wi¹zaæ swoje ¿ycie�, ale te¿ eksponuje emocjonalne zauro-
czenie relacjami rodzinnymi: �[�] to jest niesamowita wiê�, której nie po-
trafiê do koñca opisaæ. Z jednej strony chcia³abym osobno mieszkaæ, ale
z drugiej strony sobie tego nie wyobra¿am�. Wypowiedzi kilku osób wskazu-
j¹ na co� przeciwnego, na têsknotê za roz³¹czeniem siê. Znaczenie wieku
podkre�laj¹ K-39/38: �Jak siê ma prawie 40 lat, to jednak nie czas, by miesz-
kaæ z rodzicami [�] nie my�la³am, ¿e tak bêdzie wygl¹da³o moje ¿ycie� i K-3/27:
�Ja ju¿ mam tyle lat, ¿e marzy mi siê usamodzielnienie, ale nie ze wzglêdów
personalnych� ale przychodzi taki moment, ¿e cz³owiek chcia³by siê usa-
modzielniæ [�], poza tym ja ju¿ chcia³abym siê wynie�æ�. Znaczenie maj¹
te¿ do�wiadczenia z okresu wyprowadzek. Mieszkanie z rodzicami nie za-
spokaja potrzeb M-5/31: �[�] bo w tym wieku to ju¿ nie s¹ dobre warunki.
Jak mieszka³em z dziewczyn¹, to mi siê podoba³o, wiedzia³em, ¿e ja jestem
z ni¹ sam, a teraz nie odnajdujê siê, na tej zasadzie�. Podobnie ujmuje to K-
28/28: �nie, no ju¿ nie, na pewno nie po powrocie [wróci³a po dwóch la-
tach] [�] ja siê przyzwyczai³am do niezale¿no�ci, a wróci³am i wracam pod
kontrolê�. Gdy zwi¹zek K-22/27 siê rozpad³ po dwóch latach mieszkania
z ch³opakiem, rozwa¿a³a, by nie wracaæ do rodziców. Zrobi³a to jednak
z powodu konieczno�ci wynajmowania i zwi¹zanych z tym kosztów: �[�]
na pocz¹tku nie by³o to trudne do ud�wigniêcia, ¿e wracam do mamy, ale
potem pojawi³ siê kryzys. W domu pojawiam siê jak w hotelu, ¿eby przebywaæ
w nim jak najmniej. To jest mêcz¹ce. Teraz nasze stosunki znowu siê pouk³a-
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da³y, ale nie jestem tym zachwycona�. Inaczej przedstawia sprawê inny roz-
mówca: �Dom, choæ to generalnie pomy³ka, jest najlepszym z mo¿liwych
w tym momencie rozwi¹zañ� � o�wiadcza M-43/34, uzupe³niaj¹c: �no i to
zabrzmi okropnie, ale micha jest�. Czy tylko chodzi o ten ostatni powód, czy
to jedyna dobra strona wynikaj¹ca z pozostawania w domu rodzinnym? �Nie
ma dobrych i z³ych stron wspólnego mieszkania� uwa¿aj¹ M-37/33 oraz K-
41/35, przy czym mê¿czyzna dodaje: �tak po prostu jest, nie narzekam�,
a kobieta: �teraz mieszkaj¹ ze sob¹ dwie doros³e kobiety, matka i córka, nie
ma w tym dobrych czy z³ych stron�.

Wspólne mieszkanie zawsze poci¹ga za sob¹ konieczno�æ brania pod
uwagê obecno�ci w nim tych innych. Niezale¿nie, czy s¹ to bliskie osoby
powi¹zane rodzinnie, czy zupe³nie obce, ale znajome, zaprzyja�nione, czy
dopiero poznawane, musi wytworzyæ siê klimat optymalnych warunków do
dzielenia mieszkania. Bywa, ¿e bardziej siê liczymy z osobami obcymi, to
znaczy nie bêd¹cymi bliskimi cz³onkami rodziny � rodzicami czy rodzeñ-
stwem i mniej siê liczymy z tymi drugimi. Z regu³y odczuwane s¹ mniejsze
lub wiêksze niedogodno�ci powodowane faktem, ¿e po prostu nie mieszka-
my sami. Wspólne mieszkanie doros³ych dzieci, które nie za³o¿y³y jeszcze
w³asnej rodziny z rodzicami nios¹, chc¹c nie chc¹c, pewne ograniczenia, ale
tak¿e konieczno�æ u³o¿enia stosunków, weryfikacji zachowañ zarówno przez
doros³e dzieci, jaki i rodziców. A jak twierdzi M-25/29: �[�] jak siê mieszka
z rodzicami czy z kim� to nie bardzo, bo cz³owiek musi byæ uzale¿niony wiêc
nie da siê zrobiæ wszystkiego. Taka zamkniêta klatka jakby�.

Jakie s¹ dobre, a jakie z³e strony takiej wspó³egzystencji? Za dobre stro-
ny mieszkania z rodzicami uznano zarówno sferê ekonomiczn¹, jak i poza-
ekonomiczn¹. Ich po³¹czenia wystêpowa³y w wielu wypowiedziach. Rozdzie-
laj¹c te dwa rodzaje argumentów, widaæ, ¿e stosunkowo czêsto zwracano
uwagê na ró¿ne aspekty kalkulacji ekonomicznej. Taka wspólnota siê op³aca,
przynosi korzy�ci, bo jest taniej i mo¿na zaoszczêdziæ. Stanowi taki port,
w którym mo¿na przeczekaæ trudn¹ sytuacjê finansow¹; czasem jest wy³¹cz-
nym powodem mieszkania w domu rodzinnym. Jak to ujmuj¹ rozmówcy?
Dosyæ jednoznacznie przedstawi³ to M-8/36: �[�] dla mnie jest to strona
ekonomiczna i tylko, i wy³¹cznie dlatego mieszkam z rodzicami, tylko dlate-
go, ¿e mi siê to op³aca, mówi¹c tak zupe³nie pragmatycznie�. Dla innych nie
jest to jedyny powód, chocia¿ wa¿ny. Niektórzy rozmówcy trochê inaczej
przedstawiaj¹ tê kwestiê � mówi¹ o pewnym komforcie psychicznym w od-
niesieniu do finansów i wspólnego mieszkania: �[�] finansowo jeszcze, bo
nawet to, ¿e mam nieregularne dochody, powoduje, ¿e mama p³aci w danym
momencie� (M-7/27); �[�] jak jest trudna sytuacja finansowa to tak, ¿e mo¿na
przeczekaæ tam trudny okres� (M-32/33). Ta pomoc powoduje, ¿e � jak do-
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daje K-27/29 � �ekonomicznie jest to znacznie mniejsze obci¹¿enie przy miesz-
kaniu z rodzicami, to jest prosta sprawa�. Inni podkre�laj¹: �nie muszê p³a-
ciæ za mieszkanie, tak naprawdê nie muszê siê martwiæ tym, ¿e je stracê� (K-
11/28); �nie trzeba siê martwiæ o finansowanie mieszkania� (M-20/32).

Jak widaæ mieszkanie z rodzicami stanowi jakby klapê bezpieczeñstwa
finansowego � dla jednych, bo zwalnia z op³at, dla innych, bo z uwagi na
niepewny rynek pracy mog¹ mieæ problemy z pieniêdzmi. Taniej oznacza dla
wielu wspó³udzia³ w realizowaniu zobowi¹zañ finansowych, dzielenie siê
kosztami. � Jest to tañsze ni¿ mieszkanie samemu� � stwierdza K-10/28;
�p³acimy za czynsz we dwie, to jest taniej� � mówi K-41/35; ma miejsce
�podzia³ kosztów na wiêcej osób� podkre�la K-1/29; �to ni¿sze koszty, nie
muszê p³aciæ za wynajem, nie sponsorujê kogo�� � uwa¿a K-22/27. Taniej
wynika tak¿e z tego, ¿e rachunki op³acaj¹ rodzice: �nie p³acê za mieszkanie,
te¿ nie dok³adam siê rodzicom do ¿adnych rachunków� (K-15/28); �[�]nie
muszê p³aciæ za mieszkanie, jedzenie, kwestie prania, czynno�ci takiego dnia
codziennego� (K-4/31).

Drug¹ wy³onion¹ grupê tworzy³y argumenty natury pozaekonomicznej.
Wskazywano na warto�ci tkwi¹ce w samym fakcie wspólnego mieszkania z ro-
dzicami. Mówiono o poczuciu bezpieczeñstwa, stabilizacji, wiêzi ³¹cz¹cej
z rodzicami, potrzebie obecno�ci i kontaktu z drug¹ osob¹, wsparciu, wza-
jemnym wspieraniu siê, wspó³odpowiedzialno�ci za sprawy domowe. Zna-
czenie obecno�ci bliskich i bezpo�rednich z nimi kontaktów podnosi kilka
osób: �¿e zawsze jest kto� ze mn¹� (K-2/29); �z jednej strony jestem sam i nikt
mi nie przeszkadza, z drugiej strony mo¿na z kim� porozmawiaæ� (M-25/
29); �ceniê sobie te nasze [z mam¹] wieczorne rozmowy przy winku i tak
dalej, to jest bardzo mi³e� (K-3/27). Wa¿ny jest codzienny charakter kontak-
tów, tu i teraz, pewna nieuchronno�æ spotkañ, ich naturalna forma. Co mo¿e
spowodowaæ wyprowadzenie siê? K-10/28 obawia siê, ¿e �to, co jest dobr¹
stron¹ wspólnego mieszkania, te kontakty ci¹g³e z rodzicami, my�lê, ¿e jak
siê wyprowadzê, to te kontakty bêd¹ siê ograniczaæ do tzw. niedzielnych
obiadków albo z innych powodów�.

Niektórzy rozmówcy widzieli dobre strony mieszkania z rodzicami z uwagi
na wykszta³cenie siê zachowañ wskazuj¹cych na pewne formy wspó³odpo-
wiedzialno�ci. Precyzuj¹ to ró¿nie: �teraz mogê korzystaæ z tego, ¿e wspól-
nie dbamy o to gospodarstwo domowe� (M-17/35); �podzia³ obowi¹zków,
to znaczy nie trzeba samemu my�leæ o wszystkim� (M-13/29); �wszystko siê
dzieli na pó³ � dbanie o dom, gotowanie, pranie i wszystkie takie czynno�ci�
(K-3/27): �¿e jest wszystko ogarniête po czê�ci, no, ja te¿ kupujê co� dla
domu, ale siê nie muszê martwiæ� (K-38/27). Wspó³odpowiedzialno�æ, jak
zauwa¿aj¹ rozmówcy, ma jeszcze inny wymiar, wynikaj¹cy z wiêzi, bo jak
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precyzuje M-5/31: �wiê� rodzinna, to znaczy ¿e ka¿dy mo¿e liczyæ na siebie
nawzajem�. I jak mówi dalej, wynika ona z bycia cz³onkiem rodziny. Te do-
bre strony mieszkania z rodzicami ³¹cz¹ siê dla K-41/35 z czerpaniem przy-
jemno�ci z obcowania z rodzicami: �lubiê byæ z moj¹ mam¹, lubiê j¹ jako
cz³owieka, z tat¹ te¿ lubi³am byæ. Zawsze traktowali�my siê powa¿nie wszy-
scy [�]. Zawsze by³am traktowana jak powa¿ny cz³owiek�.

W domu rodzinnym niektórzy znajduj¹ warunki do realizacji zaplanowa-
nych celów. M-43/34, mimo ¿e narzeka na ciasnotê, to jednak docenia, ¿e
tylko w domu mo¿e spokojnie siê uczyæ: �[�] jest praca, potem kucie, nie
mogê szukaæ mieszkania ani mieszkaæ ze znajomymi, bo w sumie wprowadzi-
³em siê do mieszkania dziewczyny, ale ona wynajmuje z innymi lud�mi i tam
nie da siê ¿yæ, a ja nie bêdê siê turla³ po jakich� bibliotekach, w pracy nie
mam szans na naukê�.

Dobre strony mieszkania z rodzicami dla niektórych osób wynikaj¹ po
prostu z wygodnictwa � jest im wygodnie, mog¹ korzystaæ z troski rodziców,
którzy nadal daj¹ i zabezpieczaj¹, zdejmuj¹ konieczno�æ samodzielnego zaj-
mowania siê trywialnymi codziennymi sprawami. Wygodnictwo ujawnia siê
oczekiwaniem zabezpieczenia przez rodziców (mamê) podstawowych spraw
zwi¹zanych z wy¿ywieniem � g³ównie chodzi o gotowy obiad po pracy: �Plu-
sem jest na pewno wikt i opierunek, taka podstawowa rzecz� (M-33/30);
�nie muszê siê martwiæ o przygotowanie posi³ków, o takie tam utrzymanie
w³asne, poniewa¿ mogê na to liczyæ� (K-43/34); �obiad jest ugotowany, jak
siê wróci z pracy, jest takie poczucie bezpieczeñstwa� (K-14/27); �przede
wszystkim to, ¿e wszystko jest zrobione, mama ugotuje� (K-26/30). Za klamrê
spinaj¹c¹ mo¿na uznaæ wypowied� M-29/30: �[�]najwa¿niejsze dobre stro-
ny, to mama od ma³ego gotuje, sprz¹ta, pierze, no to ma siê gwarancjê, ¿e bêdzie
dobre, jakby to powiedzieæ, no, cz³owiek od ma³ego jest przyzwyczajony do
jakich� tam standardów, obiadku takiego, ziemniaczków, zupy��. A mo¿e to
nie wygoda, tylko przywi¹zanie do smaków, tradycji i do tego, ¿e mama robi
wszystko w domu, mo¿e jest to efekt g³êbszych b³êdów wynikaj¹cych z reali-
zacji przez rodziców ról w dosyæ tradycyjny sposób. W jakim� sensie wypo-
wiedzi badanych nawi¹zuj¹ do okresu dzieciñstwa, kiedy to rodzice dbali
o zaspokojenie potrzeb swoich dzieci.

Nie wszyscy rozmówcy zauwa¿ali z³e strony tkwi¹ce w fakcie wspólnego
mieszkania z rodzicami, zaznaczaj¹c �nie ma, brak takich�. A gdy je widzieli?
Wówczas zaliczano do nich konieczno�æ kompromisów i dostosowywania siê
do innych, brak prywatno�ci, intymno�ci, brak swojego ¿ycia, nadopiekuñ-
czo�æ rodziców, niemo¿no�æ zapraszania znajomych. Jedna grupa uwag wska-
zuj¹cych minusy wspólnego z rodzicami mieszkania dla ich doros³ych dzieci
wynika z poczucia braku mo¿liwo�ci pewnej izolacji. Jak to wyja�niaj¹? Oto
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kilka przyk³adów: �brak mo¿liwo�ci decydowania samemu o sobie, ¿e zawsze
jest kto� �. kto� zawsze widzi i mo¿e siê wtr¹caæ w nie swoj¹ sprawê. Nie ma
¿adnej intymno�ci� (M-32/33); �no, nigdy nie mo¿na byæ samemu, zawsze jest
kto�, trzeba siê dzieliæ t¹ przestrzeni¹, trzeba zawsze szukaæ kompromisów�
(K-28/28); �trzeba siê dostosowywaæ do ogólnej sytuacji, jaka panuje [�],
ja nie jestem pani¹ w tym domu, tylko muszê siê dostosowaæ do regu³ gry
w danym domu, czyli do tego, jak my�l¹ rodzice, czego chc¹ i z tym siê liczyæ�
(K-23/32); �w przypadku ma³ego mieszkania brak prywatno�ci, intymno�ci
i czasami konflikty codzienne wynikaj¹ce z ma³ej powierzchni, ¿e w jednym
czasie wszyscy chc¹ robiæ �niadanie i to jest k³opot� (K-31/27).

Przedstawiaj¹c wady wspólnego mieszkania z rodzicami, m³odzi doro�li
wskazuj¹, ¿e przeszkadza im to, i¿ nie s¹ u siebie: �generalnie w swoim
mieszkaniu cz³owiek jest panem i robi, co mu siê podoba, a w rodzinie nie-
stety tak siê nie da� (M-25/29); �tak naprawdê to ja tej samodzielno�ci nie
mam� (M-7/27). Brak samodzielno�ci dla M-5/31 przejawia siê w tym, �¿e
mam wszystko te¿ podane�. Badani maj¹ zastrze¿enia do zachowania rodzi-
ców w stosunku do nich, uwa¿aj¹c, ¿e ci zapominaj¹ o ich wieku, o tym, ¿e
s¹ ju¿ doros³ymi osobami. M-5/31 mówi: �[�] przeszkadza mi nadopiekuñ-
czo�æ mamy. Z jednej strony trochê siê martwi, kiedy syn bêdzie, kiedy przy-
jedzie, wtedy dzwoni³a »kiedy bêdziesz, bo trzeba wstawiæ obiad«, jakbym
nie móg³ sobie odgrzaæ pó�niej�; K-38/27 bardziej opisowo rozwa¿a: �My-
�lê, ¿e im jestem starsza to takie typowo rodzicielskie pytanie »gdzie idziesz,
a z kim«, to znaczy nie jest to z³e bo ja nie mam nic do ukrycia ale jednak
zawsze »o której wrócisz? a z kim? a jak?« Wiêc mo¿e taka nie kontrola,
a takie czuwanie, o czuwanie�; wed³ug K-18/27 to �tata jest nadopiekuñczy,
musia³am sobie wywalczyæ prawo do pó�nych powrotów�; K-10/27 prze-
szkadzaj¹ zachowania rodziców: �[�] zrób to, przynie� tamto... to s¹ takie
rzeczy, które s¹ nietajne w mieszkaniu z rodzicami, po pierwsze, dlatego ¿e
rodzice ca³y czas mnie traktuj¹ jak dziecko, a druga rzecz to taka, ¿e nie
jestem pani¹ w³asnego czasu�.

Bardzo rzadko zastanawiano siê nad ewentualnymi konsekwencjami, jakie
mog¹ wynikaæ z utrzymywania pozycji doros³ego dziecka w domu rodzinnym.
Tylko w wypowiedziach czterech kobiet pojawi³a siê refleksja na ten temat:

� �mo¿na siê rozleniwiæ i przyzwyczaiæ do takiej sytuacji i nie zdawaæ
sobie sprawy z tego, ¿e takie doros³e ¿ycie jest o wiele trudniejsze ni¿ to siê
wydaje (K-30/28);

� �nie mam swojego ¿ycia� (K-2/29);
� �mam takie wra¿enie, ¿e jak siê mieszka w domu rodzinnym, to cz³o-

wiek nie w pe³ni czuje siê doros³ym�. nie czujê siê do koñca samodzielna,
a chcia³abym� (K-3/27);
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� �chcia³abym zmieniæ ilo�æ czasu spêdzanego w domu. Przede wszyst-
kim my�lê o pracy, ¿eby mieæ wiêcej pracy w terenie. Ale wynika to z tego, ¿e
bojê siê nadmiernego przywi¹zania do domu, ¿e pó�niej trudniej bêdzie mi
z tego domu odej�æ� (K-31/27).

To kobiety zwracaj¹ uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce z tego faktu. Sugeruj¹ one
brak osi¹gniêcia statusu osoby dojrza³ej i niepokoj¹ siê mo¿liwo�ci¹ przyzwycza-
jenia siê do tej sytuacji i zwiêkszeniem trudno�ci w kierunku zmiany, czyli opusz-
czenia rodzinnego gniazda. Wszystkie by³y w wieku poni¿ej 30 roku ¿ycia.

Czy lubi¹ wracaæ do domu? 36 osób (na 42 ogó³em) lubi b¹d� zdecydo-
wanie lubi wracaæ do domu. Szerzej opisa³o to kilku rozmówców, podkre�la-
j¹c znaczenie posiadania w nim swoich korzeni, miejsca, które pozwala na
odpoczynek, relaks, spotkanie bliskich osób/osoby, miejsca daj¹cego przy-
jemno�æ przebywania w nim: �Lubiê wracaæ do domu, lubiê odpocz¹æ, lubiê
pobyæ z mam¹� (K-3/27); �Lubiê wracaæ do domu, bo to jest nasz dom od
urodzenia, w którym siê wychowali�my i jest to nasz dom, do którego wra-
camy� (K-1/29); �Lubiê. Lubiê ten swój k¹cik, mimo ¿e nie jest du¿y, lubiê
siê zamkn¹æ te¿ sama ze sob¹, na s³uchawkach posiedzieæ, obejrzeæ jaki� film,
zje�æ co� dobrego� (K-12/27); �Lubiê. Jest to miejsce, gdzie lubiê spêdzaæ
czas, gdzie mogê siê zrelaksowaæ, odpocz¹æ� (M-20/32); �Lubiê wracaæ do
domu, tam cz³owiek siê najlepiej czuje� (M-25/29).

Zupe³nie o czym� innym �wiadcz¹ wypowiedzi czterech innych kobiet.
K-22/27 wyznaje: �[�] duszê siê w tym domu. Ciê¿ko mi powiedzieæ, czy
lubiê, czy nie wracaæ do domu. Wracam do niego, bo to mój dom, ale ja nie
mam ¿adnej� ta my�l, ¿e mam wróciæ, dobija mnie. Nie pa³am zachwytem,
¿e muszê ogl¹daæ te same twarze i te same �ciany, po prostu wracam jak do
domu, mam neutralny stosunek�. Dla K-4/31 dom nie odgrywa roli domu, bo
jak mówi: �w zasadzie teraz dom dla mnie to ja traktujê jak hotel�. O swoich
mieszanych uczuciach wspominaj¹ dwie inne badane: �Czas w domu, chcia-
³abym, ¿eby tego czasu by³o mniej. Lubienie? Ró¿nie. Z jednej strony lubiê,
bo jest mama, siostra, siostrzeniec, a z drugiej strony brak przestrzeni przy-
t³acza mnie. Uciekam � ksi¹¿ka, s³uchawki, chodzê na spacery, jak siê znudzê
s³uchaniem muzyki [�]. Tata jest alkoholikiem, z tego te¿ jest taka niechêæ
do powrotów do domu� (K-2/29); �do domu wracaæ lubiê i nie lubiê. Nie
lubiê, poniewa¿ jest dosyæ daleko, ale ogólnie to raczej lubiê (K-11/27).

Moja rodzina � obraz i relacje z rodzicami doros³ych dzieci

Jak m³odzi doro�li postrzegaj¹ swoj¹ rodzinê macierzyst¹, której nadal s¹
ca³odobowymi cz³onkami? Tylko trzy osoby poprzesta³y na wymienieniu
sk³adu osobowego, pozostali dodawali charakterystyczne jej cechy. U¿ywa-
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no czêsto takich okre�leñ, jak normalna, standardowa, przeciêtna, ma³a, typo-
wa. Czê�ciej kobiety (ni¿ mê¿czy�ni) zwraca³y uwagê na emocjonalne zabarwie-
nie opisu, przedstawiaj¹c swoj¹ rodzinê jako ciep³¹, zgran¹, kochaj¹c¹ siê, otwart¹,
niesamowit¹, gadatliw¹, z wewnêtrzn¹ wiêzi¹, ale te¿ skryt¹ czy trochê dziwn¹,
skomplikowan¹. Nie mo¿na pomin¹æ tych opisów uogólnieniami:

� �normalna, mam nadziejê. Przeciêtna chyba naprawdê, niczym siê nie
wyró¿niamy, typowa rodzina Kowalskich, ani dobra, ani z³a, taka klasyka
gatunku� (M-37/33); �niczym siê nie ró¿ni od wiêkszo�ci. Spokojna� (M-
25/29); �chyba normalna, tak mi siê wydaje, normalna i tyle, znaczy spokoj-
na� (M-5/31); �moja rodzina jest trudna do scharakteryzowania, znaczy my�lê,
¿e jest taka normalna� (K-38/27); �normalna cokolwiek to znaczy, przeciêt-
na, niczym siê niewyró¿niaj¹ca� (K-11/28);

� �wszyscy jeste�my pozytywnie do siebie nastawieni, oprócz tego ka¿dy
siê interesuje drug¹ osob¹ [�], dbamy o dobr¹ atmosferê� (M-24/29); �my-
�lê, ¿e jest zgrana [�], jeste�my z¿yci ze sob¹, du¿o ze sob¹ rozmawiamy�
(M-8/30);

� �du¿a, ha³a�liwa, ka¿dy robi, co chce. Jako� wszyscy siê dogaduj¹. Jak
zwykle animozje w rodzinie s¹, jak pewnie wszêdzie� (M-17/35); �w³oska,
gadatliwa, g³o�na, lgn¹ca do siebie� (K-14/35); �w³oska rodzina, to znaczy,
¿e jest g³o�no, du¿o krzyku, dyskusji, jak siê spotykamy, ale te¿ jest weso³o,
spontanicznie� (K-4/31);

� �czasami nieprzewidywalna, czasami wszyscy mamy takie pomys³y,
których pozosta³a dwójka siê nie spodziewa³a� (M-17/35); �weso³a, na pew-
no. Mamy bardzo dobre relacje miêdzy sob¹� (K-26/30); �zabawna taka,
z poczuciem humoru, lubimy sobie po¿artowaæ. Mamy przyjazny stosunek
do siebie [�]. Jeste�my zgran¹ rodzin¹, lubi¹c¹ siê i swoje towarzystwo, ak-
ceptuj¹c¹ swoje wady, chocia¿ czasami niektóre s¹ irytuj¹ce� (K-15/28);

� �ciep³a, bardzo rodzinna, otwarta� (K-23/32); �ciep³a� (K-16/30); �tro-
ska, rodzinna atmosfera� (K-12/27); �na pewno kochaj¹ca siê rodzina, ale
spêdzaj¹ca du¿o czasu osobno� (K-10/28); �samodzielna, wszyscy maj¹ ja-
kie� zajêcia i gdyby�my mieszkali osobno, to mogliby�my siê nie spotykaæ.
To stanowi taki element integracji rodziny, to te¿ nas ³¹czy� (K-1/29);

� �przede wszystkim tradycyjna, to jest takie przywi¹zanie do tradycji
zarówno gdy chodzi o tradycjê �wi¹teczn¹, jak i patriotyczn¹� (K-31/27).

 W wielu charakterystykach swoich rodzin respondenci uwypuklaj¹ ist-
nienie wiêzi miêdzy ich cz³onkami, czerpanie przyjemno�ci z bycia razem, co
nie przeszkadza w realizowaniu w³asnych, indywidualnych spraw. W³a�nie
wspólne mieszkanie buduje integracjê w rodzinie. Czê�æ wypowiedzi pod-
kre�la normalno�æ, zwyk³o�æ, nieodbieganie od innych rodzin, bo jak mó-
wi¹, jest �ani dobra, ani z³a, po prostu normalna�.
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S¹ te¿ trudniejsze sytuacje, które rzutuj¹ na postrzeganie rodziny przez
rozmówców. M-36/33 opisuje odwrócenie ról, jakiego do�wiadcza, a które-
go siê nie spodziewa³: �Kiedy� jak siê wyprowadzi³em do £, to my�la³em, ¿e
moja rodzina daje mi poczucie bezpieczeñstwa i tak by³o, wiedzia³em, ¿e jak
mi siê nie powiedzie, to mam dok¹d i do kogo wracaæ. Teraz ja sam muszê
dawaæ to bezpieczeñstwo [�]. W sumie powiem tak, to ¿e opiekujê siê mam¹
i cioci¹, to jest OK, taka jest natura. Role siê odwracaj¹ i dzieci kiedy� siê
opiekuj¹ rodzicami, tyle ¿e nie spodziewa³em siê, ¿e tak szybko to nast¹pi
[�], moja siostra jest osob¹, której trzeba pomagaæ w ogarniêciu siê, jej zor-
ganizowaæ ¿ycie, a to trochê za du¿o�. Inny opis rodziny ujawnia M-33/30:
�[�] rodzina nieszczê�liwa [przez alkoholizm ojca]. Matka zawsze twierdzi-
³a, ¿e to siê mo¿e zmieniæ. Ludzie siê nie zmieniaj¹�. Z kolei M-32/33 okre-
�la, ¿e �jest to typowa rodzina z dzieckiem niepe³nosprawnym�. K-22/27 ma
rodzinê �tak¹ po przej�ciach. Mieli�my jakie� przykre sytuacje, jakie� tam
historie alkoholowe, potem niewyja�niony zgon ojca. Po przej�ciach ale spo-
kojna, nie patologiczna, przeciêtna�. K-2/29 tak¿e przedstawia swoj¹ rodzi-
nê od strony jej wewnêtrznych problemów: �Skomplikowana, ma³a prze-
strzeñ, tyle osób, relacje czasem trudne. Tata jest alkoholikiem [�]. Rodzice
nie rozmawiaj¹ ze sob¹, raczej tylko tak »s³u¿bowo«. Nie jemy razem [�],
�pi¹ razem, ale tylko dlatego, ¿e nie ma miejsca [�], k³ótnie�. W opisie ro-
dziny K-19/37 dominuj¹ relacje: �Ciê¿ko, bardzo ciê¿ko. Ogieñ i woda, ja
gaszê ojca a on czasami potrafi tak zaogniæ, ¿e� w³a�nie zaczêli�my siê do
siebie odzywaæ po dwóch chyba tygodniach totalnej ignorancji [mama nie
¿yje od 30 lat]. Wiem, ¿e to nie jest zdrowy uk³ad. Trochê siê mijamy�. Na-
tomiast w opisie M-13/29 ujawnia siê problem i si³a: �na pewno rodzina
rozbita, a z drugiej strony wspieraj¹ca siê, pomagaj¹ca sobie w ró¿nych sytu-
acjach kryzysowych, ale te¿ nie wchodz¹ca sobie mocno w drogê�.

 Z opisów rodzin przedstawionych przez gniazdowników, z którymi
przeprowadzono wywiady, najczê�ciej wy³aniaj¹ siê ich pozytywne cechy,
które z pewno�ci¹ stanowi¹ si³y przyci¹gaj¹ce do dalszego w nich przebywania.
W tych kilku rodzinach z ujawnionymi problemami znajduje siê przes³anie
o niepoddawaniu siê i wej�ciu przez gniazdowników w doros³e role napraw-
dê, tylko ¿e realizowane w rodzinie macierzystej. S¹ te¿ i takie rodziny, w któ-
rych m³odzi doro�li nie widz¹ szans na zmiany.

Budowanie relacji miêdzy rodzicami i dzieæmi jest procesem, który pod-
lega przeobra¿eniom wraz z rozwojem dziecka, samych rodziców, wystêpu-
j¹cych okoliczno�ci. Innego wymiaru nabieraj¹ relacje z doros³ymi dzieæmi,
gdy te samodzielnie realizuj¹ swoje doros³e ¿ycia. A jak to jest w przypadku
doros³ych dzieci, które nie opu�ci³y jeszcze swoich rodziców? Jak s¹ one
ocenianie przez kobiety i mê¿czyzn, z którymi przeprowadzono wywiady?
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Podawane okre�lenia dotycz¹ce charakteru relacji doros³ych dzieci z ich ro-
dzicami najczê�ciej stwierdzaj¹ ich wysok¹ jako�æ � s¹ dobre, bardzo dobre.
Czasem pokazywany jest kierunek zmian, czêsto kontakty te s¹ ró¿nicowane
z uwagi na p³eæ rodzica:

� �[�] moje relacje z matk¹ s¹ dobre, pozytywne, dobrze siê dogaduje-
my. Mogê normalnie polegaæ bez ¿adnych tam oporów. Z tat¹ te¿, ale mniej
z racji tego, ¿e rzadziej w domu bywa, jak wraca, to mnie nie ma� (M-35/29);

� �[�] w jakim� sensie jestem bli¿ej z mam¹. Z tat¹ takie relacje, ¿e wia-
domo, ja siê bardziej znam na sferze informatycznej takiej elektronicznej,
no, mój tata niekoniecznie musi siê na tym znaæ i bardziej takie relacje, nie
wiem, nie mo¿e czego� zrobiæ w laptopie, a potrzebuje, czy co� pomóc, no,
bardziej w takich kategoriach [�], ale ¿eby przyj�æ, zapytaæ, co u mnie s³y-
chaæ? nie przejawia takiego zainteresowania. Ale to nie jest ca³kowicie uciêty
kontakt� (M-34/29);

� �z mam¹ dobre, chyba dobre. Mama troszczy siê� Z tat¹ chyba po-
prawne, no nie wiem, jest OK, cze�æ, cze�æ, co tam s³ychaæ� (M-9/36); �re-
lacje z mam¹ s¹ poprawne, poprawne. Znaczy siê, ona siê bardziej interesu-
je, co siê dzieje, ni¿ tata� (K-38/27);

� �[�] z mam¹ my�lê, ¿e to jest bliska relacja. Jeszcze jak by³em m³odszy
i do takich rzeczy siê przyznawa³am, jakich� win [�] teraz jest relacja bardzo
serdeczna i bliska, tak by³o zawsze. A z tat¹? Mam rzadkie kontakty i jeszcze
ostatnio na³o¿y³y siê jakie� miêdzy nami niesnaski na tle polityki. [�] mój
tata ma takie problemy � z alkoholem; s¹ k³ótnie miêdzy nami [�], by³ te¿
moment zbli¿enia zawodowego. K³ócimy siê te¿, ale te relacje s¹ zawsze przy-
zwoite� (M-7/27);

� �[�] mama jest osob¹, która o mnie wie najwiêcej, zna mnie najlepiej,
mam do niej absolutne zaufanie. Z tat¹, no, jest to zupe³nie inna relacja [�],
chyba jest t¹ moj¹, jak to mówi¹ w przypadku ojców i córek, pierwsz¹ mi³o�ci¹.
Bardzo go kocham, ale te uk³ady s¹ trochê trudniejsze. To jest kwestia tego, ¿e ja
z mam¹ jestem bardzo podobna, my siê dobrze rozumiemy� (K-30/28).

 Rozwód rodziców nie przekre�la kontaktów z ojcami, chocia¿ s¹ one
inne ni¿ z matkami. Czasem winna jest temu odleg³o�æ, jak w przypadku K-
28/28, która tak je na�wietla: �[�] z mam¹ dobre, dobre. Z tat¹ kontakt jest
ograniczony, bardzo ograniczony, mieszkamy w dwóch kompletnie ró¿nych
czê�ciach Polski [rodzice rozwiedli siê, kiedy by³a dzieckiem]. Jeszcze jak by³am
dzieckiem, to mieli�my kontakt, pó�niej, no, faktycznie mo¿e z mojej... Ale
nigdy nie by³o takiego oficjalnego podjêcia decyzji, ¿e od dzisiaj ucinam kon-
takt z ojcem, po prostu tak to naturalnie ewoluowa³o, tata wyjecha³ z Warsza-
wy�. Czasem rozmówcy wini¹ siebie za brak tych kontaktów, czego przyk³a-
dem jest wypowied� K-16/30: �[�] z mam¹ relacje s¹ dobre, lu�ne, otwarte.
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Z tat¹ � lekko ch³odne, sporadyczne. Staramy siê spotykaæ z tat¹ jako� raz na
tydzieñ, te¿ nie zawsze mamy czas [�]. Tak ch³odniej, rzadko siê widujemy,
rzadziej ni¿ z mam¹. Ode mnie trochê to zale¿y, wiêc w tym tak jest moja
wina�. Rodzice K-3/27 rozwiedli siê, gdy mia³a 17 lat, mówi o zmianach
w kontakcie z ojcem w okresie rozwodowym: �[�] relacje z mam¹ s¹ bli-
skie, ja wiem, ¿e mogê na mamê liczyæ, lubiê z mam¹ rozmawiaæ jak mam
jakie� problemy [�] wiem, ¿e mama liczy siê z moim zdaniem we wszystkich
kwestiach istotnych i nieistotnych. Relacje z tat¹? Tata jest trudny, ja mam
z tat¹ ten sam charakter [�] i czasami ostro siê spieramy, burzliwe s¹ te
dyskusje. Podczas roz³¹ki mia³am z tat¹ kontakt, trochê s³abszy, ale mia³am�
(K-3/27). Rozwód pozostawia pewien �lad, rzutuj¹c na pó�niejsze kontakty,
rodzi ¿al z powodu odej�cia, opuszczenia. Do�wiadcza tego K-6/35, która
czuje nadal pewn¹ pretensjê do ojca: �[�] z ojcem nie mam jakich� specjal-
nych relacji. Czasem do siebie dzwonimy, ale zadra zosta³a, ¿e zostawi³ nas,
jak siostra by³a ma³a, a ja chorowa³am. Z mam¹ dobre pod warunkiem, ¿e
siê jej nie w³¹cza taka za wielka dba³o�æ o mnie, nie lubiê byæ rozpieszczana,
denerwuje mnie to�.

W�ród krytycznych ocen relacji z ojcami znalaz³o siê kilka pozytywnych:
K-4/31 przyznaje siê do dobrych relacji zarówno z mam¹, jak i ojcem; K-23/
32 podkre�la, ¿e ojciec jest dla niej autorytetem: �taka silna rêka, ale za to
zawsze ciep³a, wszystko by mi odda³, co by tylko móg³ i zawsze chce dla
mnie jak najlepiej [�]. Liczê siê z opini¹ taty równie¿ w prywatnych spra-
wach�; K-10/28 ma bli¿sze relacje z tat¹ ni¿ z mam¹. Ogólnie jako cieplejsze,
bli¿sze i czêstsze przedstawiano relacje z matk¹. Relacje z ojcem uznawano
za trudniejsze, za gorsze, bardziej ch³odne, czasem nawet tylko sporadyczne.
Zarzucano ojcom ma³e zainteresowanie sprawami dziecka (doros³ego dziecka),
oceniano, ¿e ich kontakty z dzieæmi nie s¹ dobre. Cieniem padaj¹cym na relacje
z ojcem jest jego odej�cie od rodziny (rozwód). Czasem mówiono o pogorsze-
niu siê relacji z ojcem, która wcze�niej by³a bardziej zadowalaj¹ca: �[�] z mam¹
normalne, aczkolwiek w wielu sprawach nie mogê [�], niestety nie zna siê,
no i jedyne, co z niej wychodzi, to taka troska o tego swojego jedynaka. Z tat¹
� kiedy� by³y lepsze. On ma taki charakter jak ja [�], niestety jemu nie mogê
siê zwierzyæ z jaki� moich prywatnych spraw [�]. On wcale nie wie, co siê
u mnie dzieje, nie interesuje go to� ( M-33/30); �[�] relacje z mam¹ bardzo
bliskie, mama zawsze by³a bardziej surowa, tata by³ rozjemc¹, on zawsze ³a-
godzi³. Relacje z tat¹ s¹ teraz trudniejsze, jest bardziej bezpo�redni, czasami
te¿ mam wra¿enie, ¿e szybciej powie, ni¿ pomy�li� (M-17/35).

Nale¿y koniecznie zwróciæ uwagê na podkre�lanie w dwóch wypowie-
dziach znaczenia ci¹g³o�ci pozytywnych relacji mimo up³ywu czasu � poka-
zanie roli rodziców w ich budowaniu latami, bo pocz¹wszy od dzieciñstwa.
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Rozmowy, zainteresowanie, wspólne dobre do�wiadczenia i spêdzanie czasu
stwarzaj¹, zdaniem doros³ych ju¿ dzieci, podstawy dla relacji, jakie maj¹
obecnie: �Wielkim plusem jest to, ¿e rodzice interesowali siê nami [siostr¹],
to ¿e rozmawiamy ze sob¹ do dzisiaj i ¿e tak du¿o rozmawiali�my ze sob¹
wynika z tego, ¿e zawsze pytali [�]. To nie by³o w sensie przes³uchania,
raportowania , nie, tylko to by³a taka rozmowa z ciekawo�ci [�]. Zawsze siê
interesowali, spêdzali�my ze sob¹ du¿o czasu, ¿e mam takie wspomnienia
z dzieciñstwa, jak mnie tata zabiera³ na spacery, tata mi t³umaczy³�� (M-8/
30); �[�] dobre, dobre. Mam du¿o wspomnieñ je�li chodzi o moj¹ mamê
w zwi¹zku z moimi problemami w dzieciñstwie [�], mama bardzo mocno
dzia³a³a, aby mi maksymalnie pomóc i to jej zas³uga, ¿e�. Te¿ ze strony taty
zawsze mogê i mog³em liczyæ na jakie� wsparcie� (M-27/29).

Tak naprawdê tylko jeden mê¿czyzna nie wpisuje siê w ten ogólnie pozy-
tywny przekaz pokazuj¹cy relacje z rodzicami: �[�] nie s¹ najlepsze, nigdy
nie by³y. Ojciec jest surowym cz³owiekiem, nie u�miechnie siê nigdy, trepem
jest na emeryturze [�]. Nie jestem z nim specjalnie zwi¹zany. Matka to przy
ojcu zawsze w cieniu, taka us³u¿na do bólu, bez charakteru niestety, to smut-
ne, ale prawdziwe� (M-43/34). Rozmówca nie zg³asza ¿adnej potrzeby ich
zmiany, po prostu stwierdza, ¿e takie s¹.

Nieco inaczej patrzy na swoje relacje z rodzicami kobieta, której zale¿a-
³oby na ich zmianie: �[�] z mam¹ s¹ po czê�ci partnerskie, po czê�ci podpo-
rz¹dkowane, z tat¹ bardziej ch³odne [...]. Nie jestem zadowolona z relacji,
zw³aszcza z tat¹, chcia³abym, aby by³o wiêcej szczerych rozmów, ale to nie zale¿y
ode mnie� (K-2/29). W przypadku innej kobiety niepokój ³¹czy siê z mo¿liwo-
�ci¹ utraty kontaktów z ojcem: �[�] chcia³abym mo¿e odrobinê zmniejszyæ
troskê mamy o mnie, odrobinê. [A w relacji z ojcem?] Nie chcia³abym siê
pewnego dnia obudziæ i ¿a³owaæ, ¿e te kontakty siê urwa³y. My�lê, ¿e jest to
do wypracowania, widzê szansê, chêæ z jego strony� (K-28/28).

 Te dobre relacje z rodzicami przek³adaj¹ siê na przyznanie im charakte-
ru partnerstwa. Najczê�ciej jest ono zauwa¿ane przez doros³e dzieci w sto-
sunkach zarówno z matkami, jak i ojcami. Jak je rozumiej¹? Rozmowy nie-
mal o wszystkim, szanowanie zdania, brak poczucia, ¿e ma siê gorsz¹ pozycjê,
ale bardziej na równi, bycie traktowanym jak osoba doros³a. Czasem ³¹cz¹
dwa pojêcia � partnerstwo i przyja�ñ: �[�] moje relacje z mam¹ s¹ przyjaciel-
skie, my�lê, ¿e bardziej w stronê partnerstwa ni¿ podporz¹dkowania, a z tat¹
to mo¿e tak mniej. Z mam¹ jeste�my jak dwie przyjació³ki, z tat¹ wiadomo,
nie pogada siê o [�], ale na pewno przyjacielskie, mo¿e bardziej opiekuñcze ze
strony taty w stosunku do mnie� (K-15/28). K-18/27 rozwa¿a relacje w kontek-
�cie partnerstwa i podporz¹dkowania: �Mama i ja, co� miêdzy partnerstwem
a podporz¹dkowaniem siê, tylko nie mnie, a mojej mamy. Ja jestem bardziej
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stanowcza i mam zawsze swoje zdanie, którego nie zmieniam, jak jestem
przekonana. Tata i ja � w przewa¿aj¹cej czê�ci partnerstwo, ale tata ma bar-
dziej tendencje, ¿eby mnie podporz¹dkowaæ (nadopiekuñczo�æ)�. Nie jest to
jedyna (choæ rzadka) wypowied� ró¿nicuj¹ca relacje � z mam¹ bardziej part-
nerska, z ojcem bardziej w kierunku podporz¹dkowania. M-8/30, uznaj¹c
istniej¹ce partnerstwo, podkre�la jednak szczególn¹ rolê rodziców w rodzi-
nie: �[�] relacje s¹ dobre, zdecydowanie jest to partnerstwo. Wiadomo, dom
jest rodziców i kluczowe decyzje podejmuj¹ oni, natomiast uk³ad jest part-
nerski [�]. No, chocia¿by ten podzia³ obowi¹zków, my wspólnie [�], po
prostu rozmawiamy o tym, co jest do zrobienia i tak mniej wiêcej podejmu-
jemy te decyzje�. Czasem rozmówcy balansowali miêdzy partnerstwem, ko-
le¿eñstwem a przyjacielstwem, jak na przyk³ad K-1/29: �[�] z mam¹ mam
kole¿eñsko-przyjacielskie relacje, bardziej siê przyja�nimy [�] z tat¹ mamy
relacje przyjacielskie. Chodzimy razem do kina czy gdzie� pogadaæ. Wiêcej
szacunku jest w tej relacji�. Badani podkre�lali, ¿e prowadzili rozmowy,
w których rodzice ws³uchiwali siê w ich g³os, zwracali uwagê na brak poczu-
cia ni¿szo�ci w relacji z nimi, wyrównane pozycje, traktowanie jak osobê
doros³¹, która ma w³asne zdanie. Partnerstwo nie przekre�la szacunku do
rodziców, bo jak mówi K-4/31: �nie czujê tej hierarchii, ¿e to rodzic. Ja mam
szacunek do rodziców i nie musi mi nikt o tym mówiæ, przypominaæ�.

W rozwa¿aniach o naturze partnerstwa w relacji z w³asnymi rodzicami
znalaz³o siê tylko kilka wypowiedzi, w których pojawia siê refleksja nad zasad-
no�ci¹ takiego ujêcia. Jedna kobieta zdecydowanie buduje zaporê miêdzy ta-
kim ³atwym przej�ciem z pozycji rodzica na inn¹ � matka to matka: �Z mam¹
to nie jest partnerska relacja, podporz¹dkowana te¿ raczej nie. Mama nie
jest moj¹ przyjació³k¹, to jest matka. Niespecjalnie dla mnie jest partnerem
[�]. Ja moj¹ mamê bardzo kocham, szanujê, ale to jest matka� (K-22/27).
Przeciwne zdanie ma M-35/29: �[�] my�lê, ¿e jest mo¿liwe. Wiadomo, ¿e
z rodzicami nie rozmawia siê jak z koleg¹ czy kole¿ank¹, ale te¿ nie powinno
siê rozmawiaæ jak z prze³o¿onym�. Inna kobieta stawia pewien warunek:
�partnerstwo doros³ych dzieci nie jest mo¿liwe, je�li wcze�niej nie by³o part-
nerstwa� (K-41/27). Czyli partnerstwo nie pojawia siê nagle, gdy dziecko sta³o
siê doros³¹ osob¹, musi byæ systematycznie budowane zgodnie z wymogami
wcze�niejszych etapów rozwojowych. Podobnie do roli rodziców w tej kwe-
stii odwo³uje siê M-43/34: �partnerstwo jest mo¿liwe, ale to w gestii rodzi-
ców, ¿eby tak podzia³aæ�. Trzy inne osoby pozwalaj¹ sobie na pewien scepty-
cyzm. Zdaniem M-27/29: �[�] relacja partnerska w zwi¹zku miêdzy
rodzicami tak, ale nie w relacji rodzic � dziecko. W relacji wa¿ny jest szacu-
nek, nie mo¿e byæ mowy o próbie manipulowania drug¹ osob¹, manipulo-
wanie wi¹¿e siê z brakiem szacunku dla drugiej osoby�. Na kwestiê szacun-

8.p65 18-02-15, 09:13124



125

Doros³e dzieci nadal w �gnie�dzie� � bo jest im dobrze czy mimo ¿e jest im �le w nim?

ku zwraca uwagê równie¿ M-42/37, wyja�niaj¹c: �[�] ja stary ch³op jestem,
ale szacunek okazujê, tak mnie wychowano. Granice jakie� musz¹ byæ, nie
bêdê do ojca na ty zaje¿d¿a³. Ja nawet wolê tak, nie ¿e w rêkê c¹³ujê, ale
jednak ten szacunek to siê nale¿y�. M-24/29 dodaje, ¿e �z relacj¹ z rodzica-
mi bardziej kojarzê wiê�, a nie partnerstwo�. W relacji rodzic � dziecko inna
rozmówczyni widzi nie tyle partnerstwo, co uk³ad partnerski: �mieszkaj¹c
z rodzicami, zawsze my�lê, ¿e dzieci s¹ bardziej podporz¹dkowane rodzicom,
ale my�lê, ¿e takie bardziej partnerskie relacje, bardziej uk³ad� (K-38/27).

W zdecydowanej wiêkszo�ci rozmówcy s¹ zadowoleni z relacji z rodzica-
mi i nie chcieliby zmian. W zdecydowanej wiêkszo�ci, gdy¿ kilka osób po-
strzega je inaczej, miêdzy innymi M-43/34, niezadowolony i zrezygnowany
wyznaje: �[�] nie jestem zadowolony, ale te¿ nie bêdê nic zmienia³, bo to
wiêkszego sensu nie ma. Ludzie siê nie zmieniaj¹ na staro�æ. Zmiany, je�li
mog³yby co� daæ, to powinny siê zacz¹æ, jak mia³em 14 lat. Teraz to po spra-
wie dla mnie�. Inni podobnie nie widz¹ szans. K-39/38 wyja�nia: �[�] nie-
specjalnie jestem zadowolona. Ale te¿ nie za bardzo mogê to zmieniæ, wiêc
odpuszczam sobie temat i idê dalej. Próbowa³am parê razy, no, nie parê, wiele
razy to przet³umaczyæ, ale to jest jak rzucanie grochem o �cianê, bez sensu
zupe³nie, ona siê rozp³acze, ¿e jej nie szanujê. Makabra, jak ja nie lubiê, jak
ona p³acze. Wszystko mo¿na by³oby zmieniæ, ale nie ma takiej mo¿liwo�ci,
pat taki�. K-30/28 uwa¿a podobnie, ¿e �trudno by³oby co� w nich zmieniæ.
W tym, jak ¿yjemy ze sob¹, to my�lê, ¿e ju¿ niewiele da siê zmieniæ�. K-2/29
równie¿ nie ciesz¹ relacje z rodzicami: �[�] nie jestem, mówi, zw³aszcza
z tat¹, chcia³abym, aby by³o wiêcej szczerych rozmów, ale to nie ode mnie
zale¿y. Tata czasem siê interesuje, jak jest trze�wy, jak jest pijany, to k³óci siê
o najmniejsze drobiazgi [�]. Mama teraz te¿ siê k³óci��.

Pewien zgrzyt wprowadzaj¹ pytania rodziców w rodzaju: �gdzie idziesz,
kiedy wrócisz, z kim bêdziesz, znowu wychodzisz�; telefony, gdy nie uprze-
dzaj¹c, przeci¹gaj¹ pobyt poza domem. Niektórzy nazywaj¹ to nadopiekuñ-
czo�ci¹, inni kontrol¹, a jeszcze inni zauwa¿aj¹, ¿e rodzice siê martwi¹, boj¹
o nich. Z drugiej strony sygnalizuj¹ konieczno�æ zmiany.

Wiêzi � co wi¹¿e z rodzin¹ doros³e dzieci?

W jaki sposób doros³e dzieci, mieszkaj¹ce nadal w domu rodzinnym, które
nie za³o¿y³y jeszcze w³asnych rodzin, czuj¹ siê powi¹zane z rodzicami, rodzi-
n¹? Co stanowi spoiwo wi¹¿¹ce je z rodzin¹? Wypowiedzi rozmówców po-
zwoli³y na wyró¿nienie trzech, czasem wspó³wystêpuj¹cych, form powi¹zañ
� emocjonalnych, sytuacyjnych, rzeczowych. Czasem trudno by³o je rozdzie-
liæ, bo tworzy³y jeden blok opisu. Najwiêcej odwo³añ by³o do powi¹zañ
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o charakterze emocjonalnym. W grupie wskazañ na emocjonalne powi¹za-
nie znalaz³a siê mi³o�æ, uczucie, troska wzajemna, przywi¹zanie:

� �no, kochamy siê� (M-42/37); �¿e jest moj¹ mam¹, kocham moj¹ mamê,
bo to jest osoba, która chyba pierwsza, do której siê mo¿na z ka¿dym proble-
mem zwróciæ, zawsze pomo¿e, wybaczy� (M-29/30); �taka mi³o�æ rodzinna,
¿e trzeba o siebie dbaæ� (M-32/33); �mi³o�æ, wiê�, taka wiê� naturalna bar-
dzo� (K-30/28); �wiêzi chyba emocjonalne. Jestem bardzo zwi¹zana z mam¹
i z bratem, poniewa¿ zawsze byli�my w trójkê razem� (K-28/28); �wiêzy chyba,
takie typowe wiêzy rodzinne. My�l¹c o rodzinie, zawsze my�lê w kontek�cie
mamy, moja matka daje mi du¿e poczucie bezpieczeñstwa� (K-22/27); �mi-
³o�æ z mam¹� (K-16/30); �mi³o�æ, bo to jest moja rodzina� (K-2/29);

� �na pewno zwi¹zki emocjonalne, spêdzanie razem �wi¹t, spotkania� (M-
20/32); �uczucia na pewno. No kocha siê swoich bliskich, a z drugiej strony to
jest ten baga¿ wspomnieñ [�], takie z¿ycie siê ze sob¹� (M-8/30); �mi³o�æ
[�], to jest taka mi³o�æ dzieci do rodzica i rodzica do dzieci� (M-13/29);

W grupie wskazañ na powi¹zania wynikaj¹ce z sytuacji bycia rodzin¹
podawano � bo to moja rodzina, bo mogê liczyæ na pomoc, wiêzy krwi, przy-
zwyczajenie:

� �s¹ moj¹ rodzin¹, takie poczucie, ¿e to swoi ludzie s¹, taki uk³ad po-
wi¹zañ� (M-37/33); �wiêzy krwi, to, ¿e mieszkamy tyle lat razem� (M-35/
29); �no bo to jest moja matka� (K-39/38);

� �wspólna historia, jednak s¹ jakie� takie mi³e prze¿ycia, które mo¿na
powspominaæ� (M-33/30); �na pewno wspólnota wiêzów krwi, to zdecydo-
wanie, takie wewnêtrzne przywi¹zanie� (M-27/29); �my�lê, ¿e to, ¿e tyle lat
mieszkam z rodzicami, ma wp³yw na wiê� miêdzy nami� (K-31/27);

� �bezpieczeñstwo, rodzina jest dla mnie dobra, jest dla mnie bardzo
wa¿na� (K-18/27); �no, w³a�nie takie przywi¹zanie, relacje, ¿e mogê liczyæ
na pomoc w ka¿dej sytuacji, mogê siê zwierzyæ [�] i takie ciep³o rodzinne,
relacje� (K-4/31).

W grupie wskazañ na powi¹zania o charakterze rzeczowym by³o: wspól-
ne gospodarstwo, finanse, u³atwienie ¿ycia, wspólne mieszkanie; niektóre
by³y ³agodzone dodaniem sprawy wiêzi emocjonalnych: �Takie przyzwycza-
jenie, ¿e ja jeszcze nie wyszed³em z domu, po drugie, na pewno finansowe,
bo jest wspólne gospodarstwo domowe. Ale te¿ my�lê, ¿e wiê� zaufania ta-
kiego i otwarcia� (M-8/30); �no, to mi u³atwia ¿ycie, jak jeste�my razem,
mieszkamy razem, no i w jakiej� tam symbiozie ¿yjemy. Co nas wi¹¿e? Chyba
najsilniejsza wiê� jako córka i rodzice� (K-38/27); �wspólne mieszkanie� (M-
43/34; M-42/37); �wszystko, ¿yjê z mam¹ pod jednym dachem, mamy jedn¹
lodówkê, wspólne sprawy, wspólnie p³acimy za rachunki� (K-41/35).
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Ujawniane formy powi¹zañ z rodzin¹, w której nadal tkwi¹ m³odzi doro-
�li, czê�ciowo przek³adaj¹ siê na warto�ci, które w niej odnajduj¹. Te emocjo-
nalne wypowiedzi zawieraj¹ podkre�lanie obecno�ci uczucia w relacjach, bli-
sko�ci, potrzebê bycia razem, wzajemne zaufanie, a te mniej emocjonalne �
znaczenie wsparcia, pomocy, polegania na sobie, co przek³ada siê na poczucie
bezpieczeñstwa. M³odzi doro�li ceni¹ sobie fakt wspólnych spotkañ w zwi¹z-
ku ze �wiêtami czy osobistymi wydarzeniami. Doceniaj¹ oddanie rodziców.
Poni¿ej kilka przyk³adów dokumentuj¹cych, za co badani cenili swoj¹ rodzinê:

� �ceniê najbardziej to, ¿e jeste�my razem ca³y czas. Jeste�my dla siebie
najwa¿niejsi, tak czujemy� (K-16/30);

� �blisko�æ wzajemn¹, zaufanie, poczucie wiêzi, te¿ wspieranie� (M-8/
30); �ceniê wsparcie, chyba to takie wspieranie siê nawzajem, ciep³o i tak¹
troskê� (K-23/32); �ceniê to, ¿e cz³owiek jest kochany, akceptowany, ¿e ma
pomoc i wsparcie� (K-3/27);

� �to, ¿e mo¿na zawsze liczyæ na pomoc� (M-7/27); �to, ¿e mo¿emy
polegaæ na sobie i nigdy siê nie zawiod³am [�] wiêc je¿eli co� siê dzieje, jest
jaka� potrzeba pomocy. Tak jest ze wszystkich stron� (K-28/28);

� �najbardziej ceniê w mojej rodzinie to, ¿e rodzice s¹ strasznie za nami,
¿e robi¹ dla nas, ¿e siê po�wiêcali� (K-26/30);

� �najbardziej ceniê obchodzenie �wi¹t i tak w ogóle (urodziny, imieni-
ny, rocznice �lubu�) no, bo rodzina musi siê spotkaæ, najlepiej tak na kilka
dni� (K-15/28).

M³odzi doro�li (trzy wypowiedzi) odnie�li siê tak¿e do roli rodzicielskiej,
doceniaj¹c wk³ad rodziców w ich wychowanie i przekaz istotnych w ¿yciu
warto�ci. M-20/32 podkre�la: �wychowali i troszczyli siê o mnie, ¿e dziêki
nim jestem tym, kim jestem�; K-11/28 ceni �to, ¿e mnie wychowali, ¿e du¿o
dla mnie po�wiêcili, ¿e starali siê, aby by³o mi dobrze�; podobnie M-36/33:
�doceniam, jak mnie wychowano, to znaczy jak mnie mama wychowa³a (bo
ojciec zmar³ jak mia³em 5 lat). Wychowa³a mnie na ludzi [�], nauczy³a mnie
szacunku do ludzi�. Z kolei K-14/27 zwraca uwagê na przekaz warto�ci i ich
znaczenie: �najbardziej ceniê tê rodzinno�æ, my�lê, ¿e wszystkie te warto�ci,
które przekazuj¹ nam moi rodzice, s¹ jeszcze takie stare, tak powinno byæ
naprawdê, bycie ze sob¹�.

Ten obraz psuje wypowied� jednego mê¿czyzny i jednej kobiety. Mê¿czy-
zna stwierdzi³: �Czy ceniê, no, nie wiem. No, mogê mieszkaæ u nich, to jed-
nak prawda� (M-43/34), a kobieta: �nie wiem, czy co� ceniê, chyba po pro-
stu tak siê z³o¿y³o, ¿e tak ¿yjemy trochê obok siebie� (K-39/38). To spojrzenie
jak gdyby z boku na w³asn¹ rodzinê niew¹tpliwie ³¹czy siê z charakterem
relacji z rodzicami, ujawnia raczej przymus sytuacyjny ni¿ istnienie emocjo-
nalnych wiêzi.
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Rodzice wobec wspólnego mieszkania
� w odczuciu doros³ych dzieci

Jaki, zdaniem rozmówców, ich rodzice maj¹ stosunek do faktu, ¿e doro-
s³e dziecko nadal z nimi mieszka? Rozwa¿aj¹c tê kwestiê, m³odzi doro�li za-
strzegali siê, ¿e to oni my�l¹ tak a tak, ¿e przypuszczaj¹, maj¹ wra¿enie, maj¹
sygna³y od rodziców. Wed³ug wiêkszo�ci z nich rodzice maj¹ pozytywny czy
nawet zdecydowanie pozytywny stosunek do mieszkania razem z nimi na-
dal, mimo ¿e s¹ doro�li. Mówi¹, ¿e rodzice s¹ zadowoleni, ciesz¹ siê, nie
przeszkadza im to, nie maj¹ nic przeciwko, nigdy nie powiedzieli, ¿e �mam
siê wyprowadziæ�, nie ma rozmów na ten temat. Ujmuj¹ to nastêpuj¹co:

� �[�] wydaje mi siê, ¿e w sumie byli zadowoleni w momencie, gdy
dowiedzieli siê, ¿e bêdê wraca³ i my�lê, ¿e to wynika z tego, ¿e ja jednak
mam z rodzicami bardzo dobre kontakty [�]. W przypadku taty cieszy³ siê,
¿e bêdê pod rêk¹ i zawsze bêdê móg³ mu co� pomóc. Mama cieszy³a siê
z innych powodów � uwa¿a, ¿e kiedy s¹ sytuacje konfliktowe, to mam w tym
wszystkim najspokojniejsze podej�cie [�], wprowadzam równowagê� (M-
27/29); �[�] mama jest zadowolona, ona siê w tym spe³nia, bo ju¿ nie pra-
cuje [�]. Tata � my�lê, ¿e on siê cieszy, ¿e my siê chcemy wyprowadziæ.
Nigdy mi nie da³ tego odczuæ bezpo�rednio, aczkolwiek wydaje mi siê, ¿e
trochê tak my�li, ¿e czas ju¿ na samodzielno�æ� (K-12/27);

� �nie wypychaj¹ mnie z domu. Maj¹ swój pokój, ja te¿ jestem w domu
tylko na sen, bezkolizyjnie� (M-24/29); �oni mi nigdy nie powiedzieli, ¿e-
bym siê wyprowadzi³a. Nie daj¹ mi tego odczuæ, czasami trochê jest w drug¹
stronê [�], maj¹ w domu najm³odsze dziecko, które ju¿ nie jest dzieckiem,
wiêc jako� siê z tego ciesz¹� (K-30/28);

� �nie maj¹ nic przeciwko� (M-24/29); �mama nie narzeka� (M-20/32);
� �znaczy, im to nie przeszkadza. Matka generalnie chcia³aby, ¿eby wszyst-

kie dzieciaki mieszka³y u niej, takie to jest normalne, a ojciec jako� nie oka-
zuje, jemu jest wszystko jedno� (M-9/36);

� �oni siê bardzo z tego ciesz¹, ¿e jeste�my razem z nimi. Jak siê wypro-
wadzimy w �wiat, to im w domu zrobi siê bardzo pusto� (M-8/30); �podej-
rzewam, ¿e mama jest zachwycona, bo na moje pomys³y o wyprowadzce te¿
ma przera¿enie w oczach� (K-22/27); �mam poczucie, którego nie potrafiê
w sobie st³amsiæ, ¿e oni nie poradz¹ sobie beze mnie. Raczej bardziej mama��
(K-23/32).

Rozmówcy widz¹ te¿ korzy�ci dla rodziców wynikaj¹ce z tego, ¿e oni
mieszkaj¹ z nimi. K-4/31, której rodzeñstwo ju¿ siê wyprowadzi³o z domu,
przytacza wypowied� swojej matki: �ojej, jak ty siê wyprowadzisz, to ju¿
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w ogóle nie bêdê mia³a z kim rozmawiaæ, bêdê tutaj w ogóle sama w tym
domu i co ja pocznê, co ja bêdê w ogóle robiæ, nie bêdê mia³a do kogo siê
odezwaæ�. Czy¿by byli zabezpieczeniem przed samotno�ci¹ i cisz¹? Poczucie
obawy samotno�ci na my�l o wyprowadzce sygnalizuj¹ doros³ym dzieciom
sami rodzice, a na korzy�ci dla rodziców zwracaj¹ uwagê sami rozmówcy:

� �my�lê, ¿e by³oby im bardzo przykro bez nikogo w domu, bo zdarza³y
siê takie sytuacje, kiedy my wyje¿d¿ali�my na tydzieñ, dwa i oni ju¿ czuli pust-
kê� (K-23/32); �my�lê, ¿e mama chcia³aby, abym dalej mieszka³, bo taka bê-
dzie sytuacja, ¿e ona bêdzie trochê samotna, jak siê wyprowadzê� (M-7/27);

� �my�lê, ¿e jest to dobrze postrzegane z ich strony, poza tym maj¹ po-
czucie, ¿e pomagaj¹, ¿e daj¹ dach nad g³ow¹ i cz³owiek mo¿e sobie, nie p³a-
c¹c za mieszkanie, tylko za u¿ytkowanie, dok³adaj¹c siê do rachunków [�]
¿e cz³owiek sobie gdzie� tam od³o¿y na swoje potrzeby� (K-23/32);

� �my�lê, ¿e s¹ zadowoleni, pomagaj¹ nam, a my z drugiej strony im
pomagamy, co� im przywieziemy czy tam zakupy, jest podzia³ kosztów, jest
zdecydowanie u³atwiony� (K-1/29);

� �nieraz mi mama nawet powiedzia³a, ¿e dobrze, ¿e mieszkam, bo za-
wsze co� pomogê przy bracie [niepe³nosprawny]� (M-32/33);

� �mama nie ma chêci wypchniêcia mnie z domu, na pewno dla niej jest
to du¿e u³atwienie, ¿e ja gotujê, sprz¹tam, piorê, z kotem do weterynarza
chodzê. Na pewno pomoc¹ dla mamy s¹ jakie� takie g³upoty � co� przy sa-
mochodzie, przelewy internetowe� (K-3/27).

Podawany by³ tak¿e jeszcze inny punkt widzenia, który ³¹czy³ pogl¹dy
pokoleñ � wydawanie pieniêdzy na wynajmowanie mieszkania to niew³a�ci-
we zachowanie: �rodzice podzielaj¹ moje zdanie, ¿e szkoda pieniêdzy na
wynajmowanie mieszkania� (M-17/35); �mia³am kilka takich momentów, ¿e
szuka³am mieszkania [�] to zawsze mówili, ¿ebym tego nie robi³a, bo to s¹
zmarnowane pieni¹dze� (K-30/28). Szczególn¹ sytuacjê ujawnia M-33/30:
�[�] ona [mama] nie ma nikogo innego poza mn¹, wiêc jakbym siê wypro-
wadzi³ gdzie� daleko, to by³aby prawie ca³y czas na telefonie, a tak przynaj-
mniej jestem za �cian¹. Tak to trzeba bêdzie prawdopodobnie kiedy� prze-
ci¹æ pêpowinê, ale s¹dz¹c z napiêtej sytuacji domowej, jeszcze to, co siê dzieje
u niej w pracy, to raczej nie ten czas, ¿eby j¹ zostawiæ [alkoholizm mê¿a]�.

Podczas gdy ojciec M-33/30 naciska, aby syn nie kupowa³ mieszkania, bo
nie ma potrzeby, to wed³ug K-2/29 jej ojciec chcia³by: �¿eby�my siê jak naj-
szybciej wyprowadzili, daje nam to odczuæ, dopytuje siê, czy znalaz³am ch³o-
paka [�]� i dodaje: �mam wra¿enie, ¿e mama tak¿e by chcia³a, ¿eby�my
wyfrunêli w koñcu z gniazda�. Rodzice K-26/30, jak sama mówi: �maj¹ takie
fazy, ¿e czasami chcieliby byæ sami [�]. Tata czê�ciej mówi, ¿e mog³abym siê
ju¿ wyprowadziæ [�], na drugi dzieñ przeprasza�. Podobne odczucia co do
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ojca ma K-12/27: �tata, my�lê, ¿e on siê cieszy, ¿e my siê chcemy usamodziel-
niæ�.

Tylko jeden mê¿czyzna zupe³nie odcina siê od potencjalnego stanowiska
rodziców: �zupe³nie mnie to nie obchodzi, ¿e tak powiem. Dajê pieni¹dze,
650 z³otych, to wiêcej ni¿ powinni dostaæ, my�lê, ¿e z tego odk³adaj¹ [�], to
chyba nie narzekaj¹� (M-43/34).

 Przedstawione wypowiedzi sugeruj¹ aprobowanie przez rodziców sytu-
acji zasiedzenia siê doros³ych dzieci w ich mieszkaniach. Czy mo¿na pój�æ
o krok dalej i mówiæ nawet o zachêcaniu ich do tego? Przytaczane uwagi
rodziców i odczucia mieszkaj¹cych z nimi ich doros³ych dzieci rysuj¹ taki
obraz, ¿e to obie strony s¹ zadowolone, ka¿da co� tam sobie zaspokaja. Do-
ros³e dzieci staraj¹ siê pokazaæ swoj¹ u¿yteczno�æ i wspieranie w jaki� sposób
rodziców, stanowi¹ dla nich taki wa¿ny punkt odniesienia. Czy rodzice przy-
ci¹gaj¹ w ten sposób ich do siebie?

Obowi¹zki doros³ych dzieci na rzecz rodziny

Czy rzeczywi�cie m³odzi doro�li s¹ u¿yteczni, czy w³¹czaj¹ siê w wykony-
wanie prac na rzecz domu? Poza pojedynczymi przypadkami tak. Na wyko-
nywanie jakiego� rodzaju obowi¹zków powo³uje siê wiêkszo�æ. Charaktery-
styczny jest brak formalizacji tych dzia³añ. Rozmówcy mówi¹ � nie ma
podzia³u, tak zwany grafik nie istnieje, utar³o siê, samo bezbole�nie siê u³o-
¿y³o, samo wychodzi tak do�æ naturalnie, nic nie jest narzucone, nie ma ne-
gocjacji obowi¹zków � nigdy nie by³o, tak by³o od zawsze, jest trochê przy-
padkowo. Chocia¿ nie ma sztywnego podzia³u, to jednak ma miejsce jaki�
podzia³ mo¿e bardziej o charakterze wspó³udzia³u. Tak to wygl¹da wed³ug
rozmówców:

� �gotowanie to zamiennie, ja bardzo lubiê i chyba dobrze gotujê [�].
Nie ma ¿adnego podzia³u, po prostu dzieje siê i ju¿� (M-36/33);

� �gotuje mama, ja tylko sprz¹tam, lubiê odkurzaæ [...]. Zakupy bardziej
mama, ja siê na tym nie znam [�] choæ przewa¿nie idziemy razem na zaku-
py [�] a opieka nad zwierzêtami� to kto pierwszy podejdzie, to sprz¹ta.
Wszystko jest samoczynnie [�], na ten moment sprawdza siê� (M-29/30);

� �ka¿dy sprz¹ta u siebie. Kuchniê i ³azienkê mama sprz¹ta. Gotowanie,
to rodzice gotuj¹, znaczy obiad, �niadanie i kolacjê sam sobie robiê. A z za-
kupami to z mam¹ chodzimy na zakupy [�], prasujê sam, a z praniem jest
tak, ¿e jak siê z kosza wysypuje, to w³¹czam pralkê� z w³asnej woli. Samo
siê jako� wziê³o� (M-25/29);

� �jest tak, ¿e to nie jest przymus, tylko dobra wola � pomoc w zaku-
pach, w przygotowaniu obiadu, posprz¹tanie po obiedzie, na pewno praso-
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wanie, uk³adanie swoich rzeczy; jedzenie przygotowujê sobie sam [�]. Nie
ma grafika, raczej spontanicznie, naturalnie� (M-24/29).

Mê¿czy�ni wykonuj¹ ciê¿sze prace, takie jak od�nie¿anie, koszenie traw-
nika, takie, które ³¹cz¹ z odkurzaniem czy innymi czynno�ciami. Jak mówi
M-8/30: �[�] zazwyczaj biorê na siebie te, które wymagaj¹ najwiêkszego
wysi³ku � koszenie trawy, od�nie¿anie, czasami odkurzanie czego�, ale bywa
i tak, ¿e jak siê co� upierze w pralce, mama zaczyna wieszaæ, to mówiê jej
»powiesimy sobie razem i przy okazji pogadamy, co by³o w pracy«. Te obo-
wi¹zki s¹ ruchome. Z zakupami � ró¿nie�. Podobnie M-37/33: �[�] no, ten
trawnik, on jest du¿y, schodzi oko³o godziny, od�nie¿anie, ale to zim¹, a tak
to odkurzanie ca³ego domu, to jest mój konik, bo lubiê, jak nie ma syfu [�].
W sumie to chyba g³ównie ja sprz¹tam [�]. Nie by³o ¿adnego podzia³u,
tak siê samo bezbole�nie podzieli³o i dzia³a. Tylko by³y rozmowy na temat
tego od�nie¿ania i trawnika, ale mieli racjê, wiêc nie ma o czym rozma-
wiaæ. Nie by³o prawdziwych negocjacji, choæ z trawnikiem mo¿e d³u¿ej trwa-
³o, ale w koñcu rozumiem, ¿e z tym kolanem ojca nie jest dobrze�. O innych
czynno�ciach, tak¿e bez formalizowania sposobu ich wykonywania, tak mó-
wi¹ rozmówcy:

� �[�] mama � zakupy, sprz¹tanie � mama, ale nie tylko, ja zajmujê siê
wiêkszym sprz¹taniem � piwnica, strych, mniej takim zwi¹zanym z codzien-
nym ¿yciem. Od�nie¿anie czy jakie� prace w ogrodzie � te¿ ja. Techniczne
sprawy [komputer, rozmowa z operatorem] te¿ ja [�]. Nie ma grafika, biorê
siê za to, bo tak uwa¿am, nie negocjujemy tego� (M-27/29);

� �ka¿dy robi zakupy, tylko wcze�niej uzgadniamy, nie mamy grafi-
ków, tylko dzwonimy do siebie, czy co� potrzeba� (M-13/29); �planowanie
nie jest konieczne, odpowiada mi to, to jest spontaniczne� (M-20/32).

Podobnie wypowiadaj¹ siê kobiety, chocia¿ ich obowi¹zki gromadz¹ siê
w obrêbie czynno�ci wyra�nie domowych � sprz¹tanie, gotowanie, pranie �

� �Tak jako� od zawsze [�], nie mamy podzia³u. Pasuje mi to i nie chcia-
³abym niczego zmieniaæ� (K-26/30);

� �[�] co tydzieñ sprz¹tam ca³y dom (na sucho, na mokro, kurze, pra-
sowanie). Dodatkowo jak rodzice potrzebuj¹ co� zrobiæ i mnie poprosz¹, to
nie ma problemu [�]. Gotowanie � sporadycznie, zakupy � tak. To siê dzieje
spontanicznie, sprz¹tanie wesz³o mi w nawyk, nie ma ¿adnego grafika [�].
My�lê, ¿e tak jest OK, my�lê, ¿e wszystkim odpowiada� (K-38/27);

� �[�] moje obowi¹zki to wiêksze zakupy, w soboty sprz¹tam wszystko
po psach i po ludziach, latem dochodzi ogródek [�], pierze siê jak leci, mama
segreguje, jedzenie � w sumie ka¿da po trochu. Tak naprawdê samo wszyst-
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ko wychodzi [�]. To siê sprawdza ju¿ od jakiego� czasu, wiêc jak siê spraw-
dza, to po co poprawiaæ, na razie jest OK� (K-41/35);

� �Raz tak, raz tak, mama albo ja, tak na przemian, ale bez jakiego� klu-
cza [�]. Pewnie gdyby mama tak narzuca³a, to przez przekorê bym nie robi-
³a [�]. Nie, to raczej w³a�nie tak, ¿e ka¿dy robi co�, bo widzi, ¿e trzeba.
Odpowiada mi. Nie, nie trzeba zmieniaæ� (K-6/35); �Porz¹dki, sprz¹tanie.
Z regu³y jak kto� ma wolne, to robi takie czynno�ci. Ten, kto ma bli¿ej czy
ma samochód, robi wiêksze zakupy, ja robiê takie mniejsze [�]. Gotujemy
ró¿nie, nie tylko jedna osoba� (K-1/29);

� �Nie ma takich oznaczonych obowi¹zków, jak jestem w domu, to jest
dla mnie naturalne, ¿e tam pomagam i sprz¹tam. Sama siê anga¿ujê, je�li
trzeba jeszcze co� zrobiæ� (K-18/27).

 W�ród tej swobody pojawiaj¹ siê uwagi o sta³ym (od lat) wykonywaniu
pewnych czynno�ci. Ustalone obowi¹zki, bo wiadomo, ¿e �raz na jaki� czas
mamy wysprz¹taæ, pod³ogi itp., ka¿dy ma po sobie pozmywaæ, segregowaæ
brudne rzeczy. Podzia³ obowi¹zków zosta³ ustalony dawno temu i nie ewolu-
uje� (K-12/27); O podziale przy sprz¹taniu mówi te¿ K-1/29: �ka¿dy ma usta-
lony swój rewir�. Niemniej uderzaj¹cy jest brak sztywnych obowi¹zków, bar-
dziej pojawia siê wspó³dzia³anie, wspó³wykonywanie z zachowaniem
zmienno�ci, wymienno�ci i ustalanie na bie¿¹co, dobrowolne zaanga¿owanie
w prace. Czasem niemal brak obowi¹zków wynika z decyzji samych rodziców.
Przyk³adem jest wypowied� M-33/30: �zakupów nie robiê, bo mama lubi ro-
biæ po swojemu. Dobrze, nie dotykam siê. Pranie matka robi po swojemu,
dobrze, nie dotykam siê. Sprz¹tanie tak, tu pomagam [�], gotowaæ nie umiem�.

Oprócz obowi¹zków spraw¹ dyskusyjn¹ w przypadku doros³ych dzieci
s¹ sprawy finansowe. Czy naprawdê kobiety i mê¿czy�ni, z którymi przepro-
wadzono wywiady, ¿yj¹ na koszt swoich rodziców? Jak te sprawy s¹ rozwi¹-
zywane? Ten w¹tek pojawia³ siê tak¿e6  przy okazji opisywania relacji z ro-
dzicami, obowi¹zków, wiêzi z rodzin¹/rodzicami. Przedstawiano kilka
wariantów, zgodnie z którymi kwestie finansowego udzia³u doros³ych dzieci
mieszkaj¹cych z rodzicami s¹ regulowane. Niektórzy podaj¹ konkretne sumy
dawane rodzicom regularnie lub mniej regularnie (sumy wahaj¹ce siê od 300
do 1000/1300 z³), a je�li by³y wymieniane konkretne kwoty, to wyja�niano,
¿e jest to ustalona kwota, sta³a kwota lub podawano, ¿e jej wysoko�æ jest
ustalana na bie¿¹co. Czê�ciej takie rozwi¹zanie by³o udzia³em mê¿czyzn ni¿
kobiet. Niektórzy partycypowali z innymi cz³onkami rodziny w podziale
wydatków za rachunki i zakupy. Niektórzy p³acili tylko za swój telefon

6 Osobny blok pytañ dotyczy³ kwestii finansowych; opracowany przez Magdalenê Rosochack¹-
-Gmitrzak w czê�ci trzeciej wspó³autorskiej pracy Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak (2017).
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i internet oraz za drobne zakupy. Jeszcze inni sporadycznie kupowali co� dla
domu lub przy okazji w³asnych zakupów, nie rozliczaj¹c siê, lub dorzucali
siê, jak to okre�lali, do wiêkszych zakupów. O sta³ym dok³adaniu siê, z poda-
niem przez niektórych konkretnych kwot miesiêcznych, mówi¹:

� �mam swój wk³ad w bud¿et rodzinny [�]. P³acê rachunki, dajê pieni¹-
dze miesiêczni, wychodzi 450�500 z³otych� (M-25/29); �ustalili�my z ro-
dzeñstwem, ¿e dajemy po 1000� (M-24/29); �dajê 650� (M-43/34); �na dom
przeznaczam 1000, mo¿e 1300, to s¹ sta³e koszty comiesiêczne� (K-41/35);
�wk³adamy z mam¹ po 1000 do takiej naszej szkatu³ki, mama p³aci z tego za
wszystkie rachunki, zakupy� (K-6/35);

� �rachunki p³acê ja, dok³adam siê do rehabilitacji mojej mamy� (M-36/33);
� �ja dajê okre�lon¹ sumê pieniêdzy, czy sta³¹? Ró¿nie, zale¿y jakie s¹

potrzeby po prostu� (M-33/30);
� �dok³adam siê do rachunków, dajê mamie jakie� tam pieni¹dze na utrzy-

manie [�], raz w miesi¹cu, regularnie� (K-4/31);
� �oddajê rentê mamie� (M-37/33).

Formy rozliczeñ i podzia³u:
� �powiem tak: te �rodki, które s¹ do wspólnego u¿ytku, to ka¿dy ze swojej

puli wydaje, to s¹ ró¿ne kwoty, nie rozdzielamy, nikt tego nie sumuje, takie pod-
stawowe �rodki, raz jeden co� kupi, raz drugi [�]. Ale dodatkowo sta³e op³aty,
typu �wiat³o, gaz, �cieki, przychodz¹ rachunki, dzieli siê je na trzy, bo s¹ trzy
osoby pracuj¹ce, doros³e, ka¿dy ma swoj¹ czê�æ; raz w miesi¹cu� (M-24/29);

� �jeste�my podzieleni finansowo, ka¿dy p³aci swoj¹ czê�æ � ja telefon,
internet, pr¹d; mama � czynsz, siostra � woda� (M-13/29);

� �dok³adam siê, ale nie dajê gotówki, robiê zakupy spo¿ywcze i inne,
je�li by³aby potrzeba do³o¿enia siê do wiêkszego wydatku, to nie ma proble-
mu� (M-17/35);

� �co miesi¹c nie dajê, ale na przyk³ad jak mama chcia³a, ¿ebym zap³aci³
za �wiat³o, no to zap³aci³em� (M-5/31).

 Udzia³ finansowy na rzecz rodziny w wypadku niektórych osób by³ nie-
wielki: �powiedzmy czasami jakie� drobne zakupy� (M-35/29); �mój wk³ad
to drobnostki� (K-14/27); �To nie jest tak, ¿e ja mam dok³adaæ konkretn¹
sumê miesi¹c w miesi¹c, po prostu jest tak, ¿e idê zrobiæ zakupy i tyle; to
raczej takie codzienne zakupy� (K-10/28). Kilka osób (w sumie dziewiêæ)
pozostawia³o w³asne dochody wy³¹cznie do swojej dyspozycji: �nie dok³a-
dam siê, mam do w³asnej dyspozycji swoje zarobki� � mówiono.

Czy m³odzi ludzie czuli siê zobligowani do dodawania swoich pieniêdzy
do bud¿etu rodzinnego? Czy to rodzice wymogli/narzucili? Scenariusze by³y
zró¿nicowane � czasem rodzice podejmowali tê decyzjê lub wspólnie ustalo-
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no, czasem decyzjê podjê³y same doros³e dzieci, zdecydowano wspólnie z ro-
dzeñstwem. W tych przypadkach, gdy nie by³o ich finansowego wk³adu, by³a
to decyzja rodziców, którzy po prostu odmawiali przyjmowania pieniêdzy
od dziecka (mimo ¿e doros³ego). Poni¿ej kilka wyja�niaj¹cych wypowiedzi:

A. Rodzice narzucili/ustalili�my wspólnie:
� �to chyba by³a inicjatywa mamy, skoro pracujê, mam wspieraæ finan-

sowo, ja nie mia³em ¿adnych oporów� (M-34/29);
� �ustalam z mam¹ na bie¿¹co� (M-33/30); �ustalona wysoko�æ wk³adu

z mam¹� (K-4/31); �uzgodni³am z mam¹� (K-2/29);
� �kwotê zaproponowali mi rodzice, najpierw by³a ni¿sza, ale jak zacz¹-

³em lepiej zarabiaæ, to podwy¿szyli� (M-25/29); �ustali³am z rodzicami, ¿e
bêdê dawa³a okre�lon¹ kwotê do domu. Kwotê ustalili rodzice, ale by³a taka
sama, jak ja my�la³am� (K-30/28);

� �sporadycznie co� dajê, jak mama chce� (M-5/31);
� �zaczê³o siê tak, ¿e po moim powrocie po prostu na stole by³o napisa-

ne, ¿e ona zap³aci³a dwa rachunki i czy mogê tamte op³acaæ. No i op³aci³am
i tak zosta³o [�] z zakupami to nigdy nie rozmawia³y�my specjalnie, ale fak-
tycznie ona siê zawsze pyta, czy nie chcê siê podzieliæ rachunkiem� (K-39/38).

W przypadku K-10/28: �nie by³o to ustalane, samo wysz³o; zak³adam
jak¹� sumê pieniêdzy i rodzice siê ze mn¹ rozliczaj¹, ale je¿eli co� kupujê do
wspólnego gospodarstwa, to raczej siê nie rozliczamy�.

B. Propozycja doros³ego dziecka:
� �sam zaproponowa³em. Koszty ogólne domu nie s¹ du¿e, bo ¿yjemy

na kupie, ale nie jestem darmozjadem. Starzy protestowali, ¿e jestem ich
dzieckiem� (M-37/33);

� �od razu jak wróci³em z £., to po prostu dawa³em pieni¹dze, oko³o
po³owê tego, co zarabia³em� (M-36/33);

� �mama zarz¹dza moimi kartami, we�mie z mojego konta, to we�mie,
we�mie ze swojego, to we�mie� (M-29/30);

� �dok³adam siê, ale nie uzgadnia³em tego z nikim� (M-9/36);
� �my�lê, ¿e wysz³o to ode mnie, ale gdyby nie wysz³o ode mnie, to moi

rodzice jako� by mi to zasugerowali, w pewnym wieku wypada siê usamo-
dzielniæ� (K-15/28);

� �sama zdecydowa³am, ¿e ten tysi¹c idzie na dom� (K-6/35).

C. Decyzja wspólna z rodzeñstwem:
� �doszli�my wspólnie z rodzeñstwem, ¿e bêdziemy siê sk³adaæ, ¿eby po

prostu by³o ³atwiej� (M-24/29);
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� �[�] wymogli�my na rodzicach, ¿e dajemy im trochê kasy. Tak my
wymogli�my, to znaczy umówili�my siê, ¿e teraz to jest 300 z³otych, �miesz-
na suma [�]. Mama nie chcia³a absolutnie, bo powiedzia³a, ¿e to my miesz-
kamy i ¿e was jest trójka i to nie jest tak, ¿e ona mo¿e sobie pozwoliæ na to
i kupiæ nam mieszkania [�] odk³adajcie sobie swoje pieni¹dze [�] zawsze
jak co� kupiê, stara siê oddawaæ mi [�], nie chce od nas pieniêdzy jako
takich [�], takie przepychanki� (K-21/30);

� �wysz³o od nas, ¿e bêdziemy p³aciæ ten rachunek czy inny, ¿eby jako�
wspieraæ� (K-1/29).

S¹ te¿ sytuacje, gdy rodzice nie zgadzaj¹ siê na wk³ad finansowy dziec-
ka do bud¿etu domowego. Czasem wyra¿aj¹ to jasno, czasem nie podejmuj¹
na ten temat rozmowy:

� �nie ¿¹daj¹ ode mnie, ¿ebym siê dok³ada³ do czynszu; powiedzmy, cza-
sami jakie� drobne zakupy robiê� (M-35/29);

� �rodzice, czasem jak im próbujê co� daæ, to potrafi¹ siê obraziæ, ¿e
jako sublokator siê czujê i im pieni¹dze wciskam� (M-32/33);

� �temat nie pojawia siê w rozmowach z rodzicami � nie dok³adam siê�
(M-27/29); �rodzice nie dyskutuj¹ na ten temat, ¿e siê nie dok³adam, ale ja
wyczuwam, �le siê z tym czujê i chcia³abym mieæ mo¿liwo�æ dok³adania siê�
(K-31/27); �rodzice nie oczekiwali mojego finansowego udzia³u w bud¿ecie
rodzinnym� (K-38/27);

� �próbowa³am z nimi rozmawiaæ, tata to siê w g³owê puka³, a teraz nie
mia³am po prostu mo¿liwo�ci� [obecnie bez pracy] (K-14/27); �chcia³am siê
dok³adaæ, ale rodzice powiedzieli, ¿e na razie nie� (K-3/29); �rodzice powie-
dzieli, ¿e bêd¹ mnie utrzymywaæ� (K-18/27);

� �rodzice nigdy mi nie mówili, ¿e mam siê dorzucaæ, oni wrêcz maj¹
poczucie winy, ¿e oni nie mog¹ mi dorzucaæ� (K-12/27).

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e sprawy finansowe s¹ dosyæ trudnym tematem
dla niektórych rodziców? Zachowania czê�ci rodziców jak gdyby wskazuj¹
na niestosowno�æ rozmawiania o tym z doros³ym dzieckiem i unikanie tema-
tu pieni¹dze�bud¿et�wk³ad. Niektórzy rozmówcy sami podejmowali kwe-
stiê swojego udzia³u w tworzeniu bud¿etu domowego, decyduj¹c siê na prze-
kazywanie okre�lonej sumy czy jak¹� formê regularnego wk³adu, inni
korzystali z niewypowiedzianego przyzwolenia rodziców na brak uczestnic-
twa b¹d� na bardzo ograniczony, niemal symboliczny. Jest jeszcze i taka gru-
pa, która nie daje, ma poczucie winy z tego powodu, ale nie zmienia syste-
mu. Znamienna jest wypowied� K-22/27: �[�] wstyd siê przyznaæ, ale ja
nawet rachunków nie muszê p³aciæ. Czasami tam siê dorzucê, czasami zrobiê
jakie� zakupy, a tak naprawdê ... z mojej strony to jest takie ma³o dojrza³e nie
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dorzucaæ siê do niczego [�]. Gdybym nawet dorzuci³a (500 z³otych), mama
by³aby zachwycona, na pewno, ale mama nigdy o to nie prosi³a, nawet nie
wiem dlaczego. Kiedy� uzgadnia³y�my, ¿e bêdê p³aci³a za internet i telefon,
no i mama by³a zachwycona tym, ale nigdy nie wysz³a z tak¹ propozycj¹
sama. Ja dalej za to wszystko p³acê, natomiast wiem, ¿e mama p³aci znacznie
wiêcej za wszystkie gazy, pr¹dy itp. Jest mi z tego powodu g³upio, ale tak
mnie przyzwyczai³a, ¿e ja nie mam inaczej�.

Problemem mo¿e byæ sama sytuacja mieszkania razem, która nie wpro-
wadza nowych zasad. Dziecko pozostaje dzieckiem, rodzice s¹ rodzicami, to
oni tworz¹ bud¿et, taka naturalno�æ. Czê�æ doros³ych dzieci sama podejmuje
wprowadzenie zmiany w postaci udzia³u finansowego, czê�æ czuje trochê
niezrêczno�æ sytuacji, ale czeka na decyzje rodziców, w�ród nich s¹ i tacy
uwa¿aj¹cy nadal rodziców za tworz¹cych bud¿et, z którego po prostu siê
korzysta. Te zró¿nicowane sytuacje ujawniaj¹, ¿e nie ma wzorca. W niektórych
rodzinach z doros³ymi dzieæmi wyja�niona zostaje sprawa wspó³udzia³u fi-
nansowego � czy to przez samych rodziców, czy przez same ich doros³e dzie-
ci. W innych obwi¹zuje milcz¹ca aprobata lub uznanie za oczywisto�æ, ¿e
dziecko ma swoje zarobione pieni¹dze dla siebie.

Uwagi koñcowe

Co mo¿e byæ przyci¹gaj¹cego w domu rodzinnym, ¿e doros³e dzieci nie chc¹
go opu�ciæ i lubi¹ codziennie do niego wracaæ? Wiêkszo�æ gniazdowników 42-
-osobowej grupy (z którymi prowadzono wywiady) okre�la³a warunki mieszka-
niowe jako dobre czy nawet bardzo dobre. Jakie to s¹ warunki � wiêkszo�æ ma
w³asny pokój, co zapewnia im prywatno�æ, maj¹ dobre relacje z rodzicami, po-
czucie wiêzi z rodzin¹, która przedstawia dla nich warto�æ. M³odzi doro�li wi-
dz¹ dobre i z³e strony wspólnego mieszkania, ale tylko niektórzy (4 osoby) re-
fleksyjnie podchodz¹ do tej wspólnoty, dostrzegaj¹c potencjalne zagro¿enie dla
nich samych, wynikaj¹ce z tego silnego powi¹zania. Dobre stosunki z rodzicami
³¹cz¹ z istnieniem partnerstwa, a nie podporz¹dkowania. Niebagateln¹ rolê od-
grywa argument korzy�ci ekonomicznych � nie musz¹ p³aciæ czynszu czy za
wynajem, jest taniej, ni¿ gdyby utrzymywali siê wy³¹cznie z w³asnych docho-
dów, ³atwiej, bo mog¹ tak¿e co� od³o¿yæ czy wydawaæ na siebie. Nie uwa¿aj¹
siebie za paso¿ytów, gdy¿ dok³adaj¹ siê do bud¿etu domowego w ró¿nej, czasem
tylko w symbolicznej formie, czasem ze sta³ymi kwotami. Zdarza³y siê tak¿e
osoby, które dochody w³asne mia³y wy³¹cznie do swojej dyspozycji. Te doros³e
dzieci z regu³y wykonuj¹ jakie� obowi¹zki na rzecz domu. W ich rodzinach nie
ma sztywnego podzia³u zadañ, decyduje o nich raczej naturalno�æ i sytuacyjno�æ,
nie ma grafików, planowania. Jak mówi¹, samo siê uk³ada i to im odpowiada.
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Realizuj¹ w³asne ¿ycie7 � zainteresowania, ¿ycie zawodowe, towarzyskie.
Niektórzy spêdzaj¹ poza domem du¿o czasu, mijaj¹ siê z rodzicami, którzy
maj¹ inny rytm pracy, a jednak ogromnie ceni¹ sobie bycie z cz³onkami ro-
dziny. Tylko 15 osób w momencie prowadzenia badañ by³o z zwi¹zku z part-
nerem bez mieszkania z nim, ale tylko cztery deklarowa³y konkretne plany
po³¹czenia siê wêz³em ma³¿eñskim8. Ale czy na tej podstawie mo¿na sugero-
waæ, ¿e brak partnera jest zasadniczym powodem wspólnoty doros³ych dzie-
ci z rodzicami? Sami mówi¹, ¿e w domu rodzinnym jest kto� za �cian¹, za-
wsze mo¿na siê do kogo� odezwaæ. Brak partnera ¿yciowego mo¿e byæ chyba
tylko jednym z czynników, sami go nie wskazuj¹, a inne to brak pieniêdzy na
zakup w³asnego mieszkania (czy wynajmowanie)9 i o nich mówi¹. Czy roz-
mówcy do�wiadczaj¹ motywuj¹cego oddzia³ywania rodzicielskiego do wy-
prowadzenia siê? NIE (!), rodzice na ogó³ nie nak³aniaj¹ ich do tego kroku.
M³odzi ludzie uwa¿aj¹ nawet, ¿e taka symbioza odpowiada rodzicom � s¹
zadowoleni, nie ma rozmów na ten temat, sugestii, raczej obawa przed ich
wyprowadzeniem siê. Rodzice nie narzucaj¹ im obowi¹zków, nie wymagaj¹
wk³adu finansowego (lub rzadko mia³o to miejsce) czy po prostu uchylaj¹ siê
od rozmów na ten temat. Tylko niektórzy uczestnicy badañ podjêli sami decy-
zjê o dok³adaniu siê do bud¿etu domowego. Te doros³e dzieci widz¹ w fakcie
wspólnego mieszkania z rodzicami korzy�ci nie tylko dla siebie, ale tak¿e dla
rodziców. Jakie? Korzy�ci praktyczne to pomoc w domu i w sprawach urzê-
dowych czy wymagaj¹cych posiadania odpowiedniego zakresu wiedzy. Ko-
rzy�ci utrzymywania ci¹g³o�ci rodziny z uwagi na blisko�æ mieszkaniow¹,
emocjonaln¹, bezpo�redni kontakt, odsuwanie poczucia osamotnienia u ro-
dziców, które by³oby ich doznaniem w sytuacji ich wyprowadzki. Korzy�ci
finansowe, chocia¿ nie nazywaj¹ tego korzy�ciami, za który uznaj¹ ich wspó³-
udzia³ (tam, gdzie on jest) w wydatkach domowych.

W tej 42-osobowej grupie tylko w kilku przypadkach pojawia³o siê za-
przeczenie dla powy¿szych uogólnieñ. Warunki nie by³y dobre (ciasnota i brak
w³asnego pokoju), relacje z rodzicami okre�lane jako ch³odniejsze, z brakiem
porozumienia czê�ciej odnosi³y siê do ojców ni¿ matek. Ujawniano brak za-
dowolenia z relacji z rodzicami i niemo¿no�æ ich zmiany, problemy zwi¹zane

7 �Obraz w³asny� zosta³ przedstawiony przez M. Bieñko (Doros³e dzieci mieszkaj¹ce z rodzicami �
refleksyjny obraz siebie) w czê�ci pierwszej wspó³autorskiej pracy Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak
(2017).

8 Szeroka analiza dotycz¹ca bliskich zwi¹zków badanych, stosunku do ma³¿eñstwa i kohabitacji znaj-
duje siê w opracowanej przez A. Kwak (Bliskie zwi¹zki doros³ych dzieci mieszkaj¹cych z rodzicami ) czê�ci
drugiej wspó³autorskiej pracy Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak (2017).

9 Szeroka analiza dotycz¹ca filozofii finansów opracowana przez M. Rosochack¹-Gmitrzak (M³odzi
doro�li mieszkaj¹cy z rodzicami w �wiecie zewnêtrznym) w czê�ci trzeciej wspó³autorskiej pracy Bieñko,
Kwak, Rosochacka-Gmitrzak (2017).
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z alkoholizmem ojca, mieszkanie na potrzeby realizacji w³asnych planów, brak
szczególnej wiêzi i poczucia powi¹zania z rodzin¹.

Mo¿na siê zastanawiaæ, czy gniazdowanie to pu³apka domu rodzinnego czy
pu³apka czasów ? Wydaje siê, ¿e jedno i drugie. Widaæ racjonalno�æ w podejmo-
waniu decyzji � po co wynajmowaæ, skoro s¹ niez³e warunki i skoro mo¿na
mieszkaæ za darmo u rodziców i przez to zaoszczêdziæ lub wydaæ na siebie
i swoje przyjemno�ci. Postawa ta jest, zdaniem rozmówców, podzielana przez
ich rodziców. Ale te¿ wyra�nie podkre�lany jest przez te doros³e dzieci fakt
poczucia wiêzi z rodzin¹, wiêzi o charakterze emocjonalnym oraz praktycz-
nym; wspólnotowo�æ wynikaj¹ca z tego samego dachu nad g³ow¹, wspólnego
bud¿etu, wiêzów krwi, wiêzów emocjonalnych i cenienie tego, co nieustaj¹co
daj¹ i ju¿ dali im rodzice i rodzina jako ca³o�æ. Ta ca³o�æ rodzinna sk³ada siê na
to, i¿ lubi¹ codziennie wracaæ do swoich domów rodzinnych. Magia rodziny?
W rodzinie nie ma czasowych ograniczeñ na pobyt, tak jak w instytucji opiekuñ-
czej. Zreszt¹ wystarczy przeczytaæ wyniki sonda¿u CBOS z 1998 i 2005 r.,
które przekazuj¹ oczekiwane tendencje dotycz¹ce zachowañ rodzicielskich.
W roku 1998 trzy czwarte badanych (76%) opowiedzia³o siê za nadrzêdno-
�ci¹ dobra dziecka, uwa¿aj¹c, ¿e rodzice powinni zrobiæ dla swoich dzieci wszyst-
ko, co jest mo¿liwe, nawet kosztem w³asnego dobra. Tylko dla 15% nie by³o
to takie oczywiste i nie przypisywali takiego obowi¹zku rodzicom. Jak d³ugo
rodzice powinni pomagaæ swoim dzieciom? Najczê�ciej (59%) badani uznali
pomoc rodziców jako zawsze dziecku potrzebn¹. Pewn¹ granicê, bo do mo-
mentu usamodzielnienia siê dziecka, tzn. zdobycia zawodu i pracy, poda³a pra-
wie jedna czwarta badanych (24%) (Falkowska 1998: 3; 7). Sonda¿ CBOS po
siedmiu latach, z roku 2005 przynosi niewielkie zmiany w pogl¹dach � o 2
p.p. zwiêkszy³a grupa uwa¿aj¹cych za obowi¹zek rodzicielski sta³e dawanie
pomocy dzieciom (61%). Podobnie o 3 p.p. wzros³o przekonanie o koniecz-
no�ci pomagania dzieciom do chwili ich usamodzielnienia siê (27%) (Piszcza-
towska 2005: 8). Jak widaæ, mocno utrwalone jest w spo³eczeñstwie takie
przekonanie, gdy¿ nastawienie na sta³e pomaganie dzieciom nie zmniejsza siê;
taki jest obowi¹zek rodziców. W te dane sonda¿owe z pewno�ci¹ wpisuje siê
zdecydowana czê�æ rodziców gniazdowników, gdy we�miemy pod uwagê prze-
kaz doros³ych dzieci (z którymi przeprowadzono wywiady) dotycz¹cy stosun-
ku rodziców do wspólnego mieszkania. Oczywi�cie to nie s¹ wypowiedzi sa-
mych rodziców, ale postrzeganie ich stosunku do tego faktu przez doros³e dzieci.
Z pewno�ci¹ ogranicza to mo¿liwo�æ wyci¹gania wniosków. Nie staram siê
równie¿ uogólniæ otrzymanych wyników, gdy¿ grupa liczy³a tylko 42 osoby,
niemniej s¹ to wa¿ne dane do dyskusji o zjawisku gniazdowania.

Badacze zjawiska podkre�laj¹ istnienie pewnego powi¹zania � s³abo�æ po-
lityk spo³ecznych w zakresie tworzenia pomocowego zaplecza dla usamodziel-
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niania siê m³odego pokolenia zwiêksza obowi¹zki rodziny, zrzuca ten ciê¿ar
na rodzinê. Trudno wiêc �winiæ� rodziny, ¿e funkcjonuj¹ tak, i¿ nadal s¹
atrakcyjnym miejscem dla doros³ych dzieci lub ¿e tworz¹ bezpieczn¹ przy-
stañ, w której m³odzi doro�li mog¹ przeczekaæ gorszy okres.

Dobrze znane w Polsce zjawisko rodzin trzypokoleniowych gnie¿d¿¹cych
siê i czekaj¹cych z regu³y na w³asne mieszkanie by³o/jest czym� innym ni¿
gniazdowanie. Jest bardziej z³o¿one z uwagi na obecno�æ powinowatych (sy-
nowa, ziêæ), zwiêkszon¹ liczbê relacji zachodz¹cych na siebie, rozbie¿no�ci
interesów wyznaczanych pokoleniowo. Gniazdowanie to mieszkanie tylko
w³asnego dziecka z rodzicami, dziecka, które nie za³o¿y³o w³asnej rodziny.
�rodowisko rodzinne nie zmienia siê w sensie sk³adu jej cz³onków � dziecko
jest dzieckiem, tyle ¿e doros³ym, konieczne zmiany wynikaj¹ ze statusu tego
dziecka, bo sta³o siê doros³e. Czy jednak rodzice bêd¹cy w takiej sytuacji s¹ tego
�wiadomi? Dom rodzinny daje poczucie bezpieczeñstwa, zwalnia od �wiadcze-
nia sobie us³ug samemu, stwarza warunki na przeczekanie trudniejszego okresu
finansowego czy szukania partnera. Dom rodzinny przyci¹ga, ale te¿ zdarza siê,
¿e wymusza powrót do niego z uwagi na sytuacjê (choroba) i wymusza tym
samym rzeczywi�cie dojrza³e podjêcie roli doros³ego dziecka. W rozwa¿aniach
nad zjawiskiem gniazdowania nie mo¿na zapominaæ o tych szczególnych, ale
przecie¿ zdarzaj¹cych siê sytuacjach i nietraktowanie mieszkaj¹cych doros³ych
dzieci w domu rodzinnym jako spójnej i jednolicie funkcjonuj¹cej grupy m³o-
dych doros³ych, którym po prostu jest wygodnie w rodzinie.
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Artyku³y i studia
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Friendship with benefits jako refleksyjny projekt
budowania relacji intymnej w perspektywie

m³odych doros³ych

The process of entering adult life depends not only on the experiences of the
individual, but is conditioned by one�s system of norms and social values. Fol-
lowing the political and economic transformation and changes in the models
of society in Poland, how people thought about youngsters entering adult-
hood, and how they achieved the transition, also changed. The phase of youth,
preceding the starting of one�s own family, became longer, while the period of
searching for a partner and entering intimate relationships also became more
protracted and varied. In the biographic narrative of young adults, prolonging
the phase of growing up means consciously choosing to remain single; it means
opting for provisional, temporary solutions where private life is concerned,
and separating sex life from procreation and marriage. In sociological discus-
sion the theoretical field of social constructivism is rather expansive as far as
reflective scenarios of �being together� are concerned; however, friendship,
love and sex are still the fundamental dimensions of modern relationships.
Based on western research, the short term pairing strategies described in the
article and not associated with plans to form a permanent relationship are
known as friendship with benefits, fuck buddy and booty call.
The paper aims to present the findings of qualitative studies based on 42 semi-
structured interviews with women and men, aged 27�38, living with their
parents in Warsaw. The analysis focuses on illustrating the attitudes shown by
young adults towards friendship with benefits as one of the forms of relations
they practice in intimate relationships, as well as an appraisal of this new di-
mension of relations among their peers.
Keywords: love, gender, sexual relations, friendship with benefits, hook up culture

Wspó³czesne strategie intymno�ci: relacje typu
friendship with benefits, fuck buddies, booty calls

Niklas Luhmann uwa¿a³, ¿e mi³o�æ jest czym� w rodzaju medium, które
s³u¿y do nawi¹zywania relacji miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, za wykszta³cony
spo³ecznie kod komunikacyjny, dziêki któremu mo¿na przekazywaæ drugiej
osobie informacje o swoich uczuciach, ale te¿ je kszta³towaæ lub udawaæ.
Umo¿liwia to, jego zdaniem, interpenetracjê miêdzyludzk¹, która opiera siê
na spo³ecznie uwarunkowanej intymno�ci (Luhmann 2003: 17). Mi³o�æ za-
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tem z perspektywy socjologicznej to swego rodzaju spo³ecznie rozpowszech-
niana ideologia, za pomoc¹ której regulowane s¹ zachowania intymne.
W zindywidualizowanych spo³eczeñstwach jednostka konstytuuj¹ca biogra-
fiê z wyboru, wolna od imperatywów religijnych czy instytucjonalnych daje
sobie prawo do wype³nienia �pustej formu³y� mi³o�ci w³asnymi tre�ciami.

Problemem m³odych ludzi w ponowoczesnych spo³eczeñstwach jest nad-
miar stylów ¿ycia oraz stoj¹cych za nimi aksjologicznych uzasadnieñ na ryn-
ku idei. Deinstytucjonalizuj¹ siê zakorzenione w kulturze, tradycyjne wzory
biografii intymnych. ¯ycie mi³osne prywatyzuje siê, uniezale¿nia siê od bie-
gu ¿ycia jednostki � ma³¿eñstwa, prokreacji, doros³o�ci. Regulacyjna zasada
�wolnego wyboru� stwarza, zdaniem Elisabeth Beck-Gernsheim (2013: 93),
nie tylko nowe przestrzenie dzia³ania, lecz tak¿e nowe obci¹¿enia i brak
poczucia bezpieczeñstwa. D¹¿enie do szczê�cia po³¹czone jest z lêkiem przed
jego utrat¹. W intymnych zwi¹zkach dzia³aj¹ dwie przeciwstawne si³y. Jedna
z nich prowadzi do wiêzi i bliskiej relacji z parterem, druga natomiast wzmac-
nia d¹¿enie do indywidualizmu i samorozwoju. W porz¹dku posttradycyj-
nym trwa poszukiwanie równowagi miêdzy wspóln¹ relacj¹ intymn¹ a za-
chowaniem autonomii.

Zwi¹zki uczuciowe staj¹ siê produktem konsumpcji, która podnosi stan-
dardy stawiane potencjalnym partnerom na rynku matrymonialnym. Indy-
widualizacja kryteriów wyboru partnera oraz wyemancypowanie siê jednostki
spod w³adzy moralno�ci i kontekstu spo³ecznego Eva Illouz ilustruje wy³o-
nieniem siê nowych kryteriów oceny potencjalnego partnera: emocjonal-
nej za¿y³o�ci i psychicznego dopasowania siê obu stron we wzajemnej rela-
cji, a tak¿e atrakcyjno�ci seksualnej. Istot¹ wspó³czesnych zwi¹zków intymnych
s¹ równo�æ p³ci oraz swoboda seksualna (Illouz 2016: 68). Za spraw¹ rewo-
lucji obyczajowej lat sze�ædziesi¹tych seks sta³ siê jedn¹ z g³ównych form spê-
dzania czasu wolnego, darmow¹ i przystêpn¹ (Hakim 2014: 37). Seksual-
no�æ jako taka zaczê³a odgrywaæ coraz bardziej istotn¹ rolê w ró¿norodnych
formach ¿ycia intymnego. Oznacza to zarówno wiêksz¹ �mia³o�æ w prakty-
kach erotycznych, udzia³ w nowych formach ekspresji seksualno�ci, jak
i czêstsze zaspokajanie intymnych potrzeb poza sta³ym zwi¹zkiem.

Lilian B. Rubin (1983) w latach osiemdziesi¹tych przekonywa³a, ¿e mê¿-
czy�ni i kobiety s¹ dla siebie obcy w sferze intymno�ci (intimate starngers).
Metafora �zaufanych obcych� nabiera szczególnego znaczenia we wspó³cze-
snej kulturze �przelotnych znajomo�ci�, gdzie popularn¹ strategi¹ jest �wy-
haczanie�, czyli spotkania o charakterze seksualnym pomiêdzy dwojgiem
ludzi, którzy s¹ dla siebie obcy lub znaj¹ siê od niedawna. Szybkie kojarzenie
par, takie jak randki w ciemno lub szybkie randki (speed dating) to nowy
wzór kulturowy. Osoby wi¹¿¹ siê ze sob¹, ¿eby spe³niaæ swoje w³asne marze-
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nia i pragnienia. Wed³ug Zygmunta Baumana ka¿dy kolejny zwi¹zek uczy
jak �koñczyæ szybko i zaczynaæ od pocz¹tku� (Bauman 2003: 12).

W kulturze euroamerykañskiej randkowanie przerodzi³o siê na terenie
kampusów uniwersyteckich w nowy skrypt budowania relacji, które charak-
teryzowa³ brak zakotwiczenia w trwa³ym uczuciu. To okre�lany wspó³cze-
�nie podryw (hooking up), jednorazowy seks bez tworzenia zwi¹zku, �znajo-
mo�æ na jedn¹ noc� (one night stand) (Bogle 2008: 11). Ciekawym zjawiskiem
jest praktykowanie przyja�ni o charakterze seksualnym. �Kumple do ³ó¿ka�
(fuck buddies) to znajomi, którzy spotykaj¹ siê regularnie dla seksu, ale rzad-
ko, je�li w ogóle, w innych sytuacjach oraz przyjaciele �z korzy�ciami� (friends
with benefits), którym nie zale¿y na staniu siê partnerami uczuciowymi, ale
którzy mog¹ w³¹czyæ seks w zakres czynno�ci, które lubi¹ razem wykonywaæ
(Kimmel 2015: 479). W przyjacielskiej relacji dwie osoby odbywaj¹ ze sob¹ sto-
sunki seksualne, ale publicznie nie wystêpuj¹ jako para. W tym kontek�cie przy-
ja�ñ wydaje siê nadziej¹ na trwa³e wiêzi seksualne. W przekazie medialnym
�Cosmopolitan� �posiadanie namiêtnego przyjaciela mo¿e byæ fajn¹ okazj¹ do
zg³êbiania tajników seksu i mo¿e pomóc ci przetrwaæ, póki nie znajdziesz faceta,
z którym zechcesz byæ na powa¿nie� (Mikra 2006: 64�65). W epoce narcyzmu
i biografii z wyboru m³odzi ludzie g³osz¹ wolno�æ �wiadomego rozwijania kultu-
ry przyjemno�ci, maj¹c jednocze�nie nadziejê, ¿e przelotne jednorazowe przygo-
dy seksualne przerodz¹ siê w trwa³y romantyczny zwi¹zek. Dominuje ostro¿ne
podej�cie, które Helen Fisher okre�la jako powoln¹ mi³o�æ. Niezaanga¿owanie,
wynikaj¹ce z tej ostro¿no�ci, realizowane jest w praktykowaniu �przyja�ni
z bonusem�, której obecn¹ popularno�æ nale¿y przypisywaæ przede wszystkim
jej charakterystycznym dla XXI w. celom: �dowiedzieæ siê jak najwiêcej na te-
mat potencjalnego partnera, zanim sformalizuje siê zwi¹zek, we�mie �lub i byæ
mo¿e padnie ofiar¹ rozwodu� (Fisher 2017: 242�344).

Badania studentów na kampusach zachodnich uczelni dowodz¹, ¿e za-
chowaniom seksualnym towarzyszy wytwarzanie rozmaitych etyk sytuacyj-
nych, które s¹ formami wprowadzania ³adu w nieuporz¹dkowane, zmie-
niaj¹ce siê strategie �wyhaczania�. W kodeksie zasad friendship with benefits
podstaw¹ jest za³o¿enie o nietrwa³o�ci, tymczasowo�ci relacji. W obszarze
emocji partnerzy unikaj¹ zakochania siê, minimalizuj¹ uczucie zazdro�ci.
Je¿eli chodzi o komunikacjê, wa¿na jest uczciwo�æ i szczero�æ, a tak¿e dyskre-
cja, a wiêc trzymanie tej relacji w tajemnicy przed reszt¹ �wiata. Przyja�ñ
stawiana jest wy¿ej ni¿ aktywno�æ seksualna, w której liczy siê przede wszyst-
kim wy³¹czno�æ partnerów oraz odpowiedzialno�æ, wyra¿aj¹ca siê w stoso-
waniu antykoncepcji. Wszystkie te zasady powinny byæ wynegocjowane na
pocz¹tku zwi¹zku, ¿eby unikn¹æ pó�niejszych nieporozumieñ i rozczarowañ
(Hughes, Morrison, Asada 2005).
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Zdaniem kanadyjskich studentów friendship with benefits ze wzglêdu na
umiarkowany poziom intymno�ci (ciep³o, zrozumienie, wsparcie i poczucie
wspólnoty), niski poziom namiêtno�ci (fizyczne pobudzenie i po¿¹danie) oraz
niski poziom zaanga¿owania (po�wiêcenie dla zwi¹zku, chêæ utrzymania re-
lacji) jest podobna do innych romantycznych zwi¹zków (Weaver, MacKe-
igan, MacDonald 2011). Relacje �seksualnych przyjació³� niekiedy przekszta³-
caj¹ siê w d³ugotrwa³y zwi¹zek (Fisher 2017: 344; Kan, Cares 2006), jednak
wiêkszo�æ analiz dowodzi, ¿e ze wzglêdu na niski poziom zaanga¿owania
partnerów, tego typu relacja z za³o¿enia nie jest zorientowana na przysz³o�æ
(Bisson, Levine 2009). Respondenci wskazuj¹ na ró¿nice w definiowaniu
i praktykowaniu relacji typu friendship with benefits. Studenci amerykañscy
podkre�laj¹, ¿e przygodny seks miêdzy przyjació³mi zawiera elementy zako-
chania i przywi¹zania (poca³unki, przytulanie, trzymanie siê za rêce, masa¿)
(Grello, Welsh, Harper 2006). W ostatnich latach uczestnicy badañ coraz
czê�ciej deklaruj¹, ¿e przyja�ñ z bonusem zdarza siê pomiêdzy partnerami,
którzy nie znaj¹ siê zbyt dobrze. Mog¹ to byæ kontakty seksualne bez zobo-
wi¹zañ pomiêdzy znajomymi lub stosunkowo obcymi sobie lud�mi (Furman,
Shaffer 2011), z za³o¿enia wykluczaj¹ce ekskluzywny charakter zwi¹zku,
wy³¹czno�æ partnera (Vanderdrift, Lehmiller, Kelly 2012; Gusarova, Fraser,
Alderson 2012). Pojêcie friend with benefits badani odnosz¹ do regularnego
partnera seksualnego, a fuck buddy do mniej znanego lub wrêcz przygodne-
go partnera, gdzie kontakt pozbawiony jest oznak przywi¹zania lub jakiej-
kolwiek wiêzi (Weaver, MacKeigan, MacDonald 2011). M³odzi ludzie stwier-
dzaj¹, ¿e fuck buddy jest wzywany najczê�ciej w sytuacji, gdy kto� rozpaczliwie
chce zaspokoiæ swoje potrzeby seksualne (Banker, Kaestle, Allen 2010: 184).
Kanadyjscy studenci wskazywali na to, ¿e fuck buddies to partnerzy do �szyb-
kiego seksu� w odró¿nieniu od friends with benefits, którzy buduj¹ nie tylko
seksualne, ale i przyjacielskie relacje poprzez wspóln¹ aktywno�æ, na przy-
k³ad pój�cie do kina (Wentland, Reissing 2011: 82).

Mark Regnerus i Jeremy Uecker sugeruj¹, ¿e rozwijaj¹ca siê �kultura
podrywu� (hook up culture) na amerykañskich kampusach uniwersyteckich
wynika z teorii ekonomii seksualnej. Relatywnie mniejsza liczba studentów
p³ci mêskiej sprawia, ¿e odnalezienie kolejnej partnerki seksualnej nie stano-
wi problemu ze wzglêdu na ³atw¹ dostêpno�æ kobiet. Studentki zgadzaj¹ siê
w tej sytuacji na ni¿szy poziom zaanga¿owania partnerów w zwi¹zku, a tym
samym mê¿czy�ni p³ac¹ �ni¿sz¹ cenê� za kontakty seksualne (Regnerus, Uec-
ker 2011). Seks jako uprawomocnienie mêsko�ci, zbieranie trofeów i strach
przed blisko�ci¹ staje siê w�ród amerykañskich studentów wyrazem roman-
tycznej ekspresji. Michael Kimmel ostrzega, ¿e �szybkie wyhaczanie� nie
mobilizuje do �pracy nad zwi¹zkiem�, nie uczy umiejêtno�ci s³uchania part-
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nera, dba³o�ci o jako�æ relacji, negocjowania seksualnej przyjemno�ci (Kim-
mel 2008: 192, 215). Seks w ¿yciu m³odych mê¿czyzn jest aktywno�ci¹ odizo-
lowan¹ od innych aspektów ¿ycia i relacji miêdzyludzkich, czêsto po³¹czon¹
z agresj¹, spo³ecznie skonceptualizowan¹ w kontek�cie sukcesu i osi¹gniêæ oraz
wykonywan¹ pomimo negatywnych konsekwencji emocjonalnych i moral-
nych. Brak do�wiadczenia seksualnego postrzega siê jako stygmatyzuj¹cy.
Nierelacyjny seks poci¹ga za sob¹ uprzedmiotowienie kobiety (Kimmel 2015:
485).

Booty call relationships, t³umaczone w jêzyku polskim jako �bzykanie�,
�szybki numerek�, �seks na telefon�, to kolejna forma �wyhaczania�, pole-
gaj¹ca, jak twierdz¹ studenci z kampusów uniwersyteckich, na umawianiu
siê wy³¹cznie w celu uprawiania seksu (Glenn, Marquardt 2001). Dziêki
mediom spo³eczno�ciowym i aplikacjom do randkowania istnieje dostêp do
tak wielu potencjalnych partnerów, ¿e mo¿na siê poczuæ wprost zasypanym
ofertami poznania innych osób. Booty call relationships w deklaracjach stu-
dentów pochodzenia afroamerykañskiego i latynoskiego (Singer, Erickson,
Badiane, Diaz, Ortiz, Abraham, Nicolaysen 2006) oraz studentów kanadyj-
skich (Devries, Free 2011) to zabieganie o niezbyt dobrze znan¹ osobê (a
nawet nagabywanie takiej osoby) w jawny lub dwuznaczny sposób do zaan-
ga¿owania siê w aktywno�æ seksualn¹. W ocenie badanych booty call ró¿ni
siê od innych form podrywu tym, ¿e nie jest spontaniczny, wymaga zaplano-
wania. Jest to relacja podobna do friendship with benefits, ale oceniana ne-
gatywnie (Jonason, Li, Cason 2009). Booty call w odró¿nieniu od one night
stand ma wiêksz¹ czêstotliwo�æ i dotyczy osób, z którymi mamy kontakt, ale
z za³o¿enia nie s¹ to przyjaciele (Wentland, Reissing 2011).

Badania zachodnie wskazuj¹ na subiektywizowanie i personalizowanie
norm w zakresie nowych form ¿ycia seksualnego. Pojawiaj¹ siê próby kultu-
rowego modelowania emocji zwi¹zanych ze sfer¹ seksualno�ci poprzez two-
rzenie kodeksów randkowania i uwodzenia. Podryw w deklaracjach m³o-
dych ludzi zak³ada krótkotrwa³o�æ spotkañ, brak zaanga¿owania w zwi¹zek
oraz ró¿norodno�æ zachowañ seksualnych (Heldman, Wade 2010; Holman,
Sillars 2012; Owen, Fincham 2011). Rozwój telefonii komórkowej oraz
komunikatorów spo³eczno�ciowych umo¿liwi³ szczególn¹ dla nowoczesno-
�ci �wybredno�æ� w wyborze potencjalnego partnera. Owo rozbudowanie
architektury wyboru przejawia siê nie tylko w mo¿liwo�ci okre�lenia nie-
omal ka¿dej po¿¹danej cechy kandydata lub kandydatki, nawet przed po-
cz¹tkiem zalotów, ale tak¿e w d¹¿eniu do wyboru idealnego kandydata, a nie
pierwszego, który spe³ni wymagane kryteria w zadowalaj¹cym stopniu.

Zaprezentowane badania pokazuj¹ ró¿norodno�æ zachowañ sk³adaj¹cych
siê na definicjê hooking up na scenie singlowania w kulturze zachodniej. S¹
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to niereprezentatywne analizy jako�ciowe, dotycz¹ce w zdecydowanej wiêk-
szo�ci jedynie bia³ej rasy heteroseksualnych studentów z wybranych uniwer-
sytetów amerykañskich i kanadyjskich (Bogle 2008: 183). W deklaracjach
respondentów badañ sonda¿owych niezwykle wa¿na w zwi¹zkach intymnych
jest ³¹cz¹ca partnerów wiê� emocjonalna. Wed³ug badañ Europan Value Su-
rvey (2016) �partnerstwo�, �wzajemny szacunek i zrozumienie�, �zrozumie-
nie i tolerancja� to najwa¿niejsze cechy udanego zwi¹zku wskazywane za-
równo przez m³ode kobiety, jak i mê¿czyzn. Niezbêdne dla udanej relacji s¹
tak¿e �spêdzanie jak najwiêcej czasu razem� i �czêste rozmowy o wspólnych
zainteresowaniach i problemach�. W sonda¿ach nie pojawiaj¹ siê jednak szcze-
gó³owe pytania dotycz¹ce omawianych w artykule praktyk seksualnych, ta-
kich jak friendship with benefits, booty call, fuck buddies.

W Polsce od blisko trzech dekad maleje presja spo³eczna nakazuj¹ca for-
malizowanie zwi¹zków. Polacy nadal s¹ rozdarci miêdzy takimi warto�ciami,
jak indywidualizm i poczucie wolno�ci a tradycyjna rodzina. Z badañ CBOS
wynika, ¿e wiêkszo�æ Polaków uwa¿a �lub za gwarancjê sta³o�ci i trwa³o�ci zwi¹z-
ku, chocia¿ ro�nie przyzwolenie na ¿ycie w pojedynkê. Ponad 63% badanych
akceptuje fakt opó�niania wieku zawierania ma³¿eñstwa, rodzenie pierwszego
dziecka oraz mo¿liwo�æ ca³kowitego odrzucenia mo¿liwo�ci wst¹pienia w zwi¹-
zek ma³¿eñski. Single obojga p³ci w wieku od 18 do 24 i od 30 do 39 lat, dekla-
ruj¹cy regularne ¿ycie seksualne, wspó³¿yj¹ w ci¹gu roku na ogó³ z jedn¹ lub
dwoma znanymi sobie osobami (Paprzycka, Izdebski 2016: 220).

Praktykowanie friendship with benefits
w �wietle wyników badañ w³asnych.
Metodologiczne za³o¿enia badañ

Wed³ug Erika Eriksona g³ównym celem wczesnej doros³o�ci (21�35 lat)
jest osi¹gniêcie zdolno�ci do anga¿owania siê w intymne zwi¹zki oraz znale-
zienie satysfakcjonuj¹cej pracy. Do zadañ rozwojowych nale¿y troska o sie-
bie i o bliskie osoby, d¹¿enie do celów d³ugoterminowych, opiekowanie siê
innymi fizycznie i emocjonalnie, znalezienie sensu ¿ycia oraz umiejêtno�æ
odraczania nagród przy realizacji celów d³ugoterminowych. Podstawowy
konflikt w tym okresie to intymno�æ versus izolacja, a g³ówny w¹tek to mi-
³o�æ. Nieumiejêtno�æ tworzenia intymnych zwi¹zków prowadzi do egocen-
tryzmu lub do wy³¹cznego skupiania siê na potrzebach innych osób, mo¿e
wywo³ywaæ poczucie alienacji. Zdolno�æ dzielenia z innymi istotnych aspek-
tów w³asnego ¿ycia, rozumienie barier intymno�ci i umiejêtno�æ jej pog³êbia-
nia u³atwia m³odym doros³ym zrozumienie ró¿nych typów zwi¹zków, w ja-
kie próbuj¹ siê anga¿owaæ (Erikson 2004).
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Przedstawiony w artykule fragment badañ jest czê�ci¹ szerszej analizy
empirycznej na temat procesu wchodzenia w doros³o�æ w percepcji m³odych
ludzi mieszkaj¹cych z rodzicami (Bieñko, Kwak, Rosochacka-Gmitrzak
2017). Badania zrealizowano w latach 2012�2013 w Katedrze Studiów Ro-
dziny i Patologii Spo³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Zastosowano celowy dobór próby badawczej po-
przez �strategiê kuli �nie¿nej�. Respondenci to 23 kobiety i 19 mê¿czyzn w prze-
dziale wiekowym od 27 do 38 lat, okre�lani w literaturze mianem m³odych
doros³ych. Badani mieszkaj¹ w Warszawie z rodzicami lub z jednym z rodzi-
ców. Nie maj¹ do�wiadczeñ ma³¿eñskich, nie posiadaj¹ dzieci. Chocia¿ czê�æ
z nich funkcjonuje w zwi¹zku z partnerem, nie wspó³zamieszkuje z nim.

Prezentowana analiza ma na celu zobrazowanie stosunku badanych gniaz-
downików � zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn � do friendship with benefits
jako formy intymnego zwi¹zku. Najw³a�ciwsz¹ perspektyw¹ badawcz¹ oka-
za³a siê analiza jako�ciowa, bior¹ca pod uwagê pogl¹dy subiektywne, pod-
miotowe, dostêpne dziêki bezpo�redniej rozmowie. Materia³ wykorzystany
do analizy obejmowa³ 42 indywidualne, na wpó³ ustrukturyzowane pog³ê-
bione wywiady.

Analiza wyników badañ

W wyniku przed³u¿ania siê w cyklu ¿ycia tzw. fazy m³odo�ci, wyd³u¿a siê
czas �szukania� partnera, ponawiane s¹ próby wchodzenia w kolejne zwi¹z-
ki. Wolna przestrzeñ prywatno�ci wype³niona jest ró¿nymi definicjami rela-
cji intymnych, zasadniczo jednak badane kobiety i mê¿czy�ni marz¹ o zwi¹zku
opartym na partnerstwie, blisko�ci, lojalno�ci. Zarówno mi³o�æ, jak i przyja�ñ
realizowane s¹ w zwi¹zkach uwa¿anych za trwa³e, z g³êbokim zaanga¿owa-
niem siê uczestnicz¹cych w nich osób. Wed³ug respondentów po³¹czenie re-
lacji przyja�ni i mi³o�ci jest optymalnym rozwi¹zaniem w sferze intymno�ci:
�Przyja�ñ jest dla mnie tak naprawdê najwa¿niejsza w zwi¹zku, nie chcia³bym
jednak byæ w takim zwi¹zku, sama przyja�ñ to za ma³o. Przyjaciele w tym
znaczeniu tego s³owa staj¹ siê przewidywalni, natomiast w zwi¹zku miêdzy
dwiema osobami, który ma przetrwaæ wiele lat, powinien byæ te¿ ten ele-
ment zaskoczenia. Zaskakiwanie drobiazgami, które im sprawi¹ przyjemno�æ.
Je�li w zwi¹zku jest mi³o�æ, to jedno potrafi zaskoczyæ drugie� (17/M-35)1.
Wyzwaniem dla m³odych doros³ych jest pogodzenie potrzeb przewidywal-
no�ci i pewno�ci z poszukiwaniem ekscytacji i wra¿eñ w kontakcie z partne-

1 Symbole w nawiasie przy cytowanych wypowiedziach to kod ka¿dego respondenta: numer wed³ug
kolejno�ci przeprowadzania wywiadów/p³eæ osoby badanej � wiek osoby badanej.
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rem. 37 na 42 badane osoby nie wyobra¿aj¹ sobie zwi¹zku bez wspó³¿ycia
seksualnego. W podobnym stopniu dotyczy to mê¿czyzn, jak i kobiet. Rezy-
gnacja ze wspó³¿ycia uwarunkowana jest wy³¹cznie wzglêdami o charakterze
religijnym. W badanej grupie seks uto¿samiany jest przede wszystkim z two-
rzeniem wiêzi, z pozytywnymi emocjami, blisko�ci¹, serdeczno�ci¹. Jak twier-
dz¹ badani, stan zakochania nie jest jednorazowy i mo¿e powtarzaæ siê wielo-
krotnie, ale zw³aszcza dla kobiet mi³o�æ jest priorytetem w kontek�cie
zaspokajania potrzeb seksualnych. Seksualno�æ wyra¿a sens zaufania i komfor-
tu, które s¹ zwi¹zane, zdaniem respondentów, ze wzajemn¹ czu³o�ci¹. W de-
klaracjach badanych kobiet i mê¿czyzn seks jest �ród³em rado�ci, sprawia przy-
jemno�æ, poprawia ogólne samopoczucie: �Oboje zgadzamy siê na to, mo¿na
siê mniej, albo bardziej zabawiæ� (29/M-30); �Fajne, polecam� (41/K-35);
�No jest zaje�. Fenomenalnie. Dwa cia³a, a jedno. Jest bardzo OK� (36/M-
33); �[�] kupa frajdy by³a, to taki pierwszy facet, przed którym mog³am siê
otworzyæ i byæ autentycznie sob¹� (28/K-28).

Przyjemno�æ seksualna to podstawowy czynnik motywuj¹cy do nawi¹za-
nia przyja�ni z bonusem. W badanej grupie siedmiu mê¿czyzn i sze�æ kobiet
deklaruje, ¿e nigdy nie s³yszeli o tego typu relacji: �Nie, nie spotka³em siê.
Nic o tym nie wiem, nawet siê takimi rzeczami nie interesujê� (29/M-30).
Cztery kobiety i dwóch mê¿czyzn zna tê relacjê z filmów, z internetu. Jeden
z mê¿czyzn, nie znaj¹c definicji, domy�lnie interpretuje friendship with bene-
fits jako formê prostytucji lub uzale¿nienia: �Hmm, a to nie s³ysza³em, ale to
jest taka pewna forma takiej prostytucji za darmo. S¹ na przyk³ad ludzie
uzale¿nieni od seksu � nimfomanii, pornografii i to mo¿e byæ z tego powo-
du� (32/M-33).

M³odzi ludzie preferuj¹ zwi¹zki o charakterze erotycznym i ludycznym,
a friendship with benefits to z za³o¿enia taka w³a�nie forma spotkañ, podpo-
rz¹dkowana indywidualnym wyborom i gustom. 23 badanych (15 kobiet i 8
mê¿czyzn) spotka³o siê z tego typu relacj¹ za po�rednictwem do�wiadczeñ
znajomych i przyjació³. Jak wynika z wypowiedzi, jest to zjawisko do�æ po-
wszechne w ich �rodowisku i na ogó³ oceniane pozytywnie lub co najmniej
neutralnie: �S³ysza³am o tym, znajomy by³ w takim zwi¹zku, niespecjalnie
by³ to jaki� problem. To by³o zamierzone� (16/K-30); �Du¿o siê o tym mówi,
dwie moje kole¿anki twierdz¹, ¿e dosta³y tak¹ propozycjê w pracy od kolegi
z innego dzia³u, nie dopytywa³am o szczegó³y� (6/K-35); �Tak, znam takich
ludzi. Mówi siê o tym w³a�ciwie jak o pogodzie. To nie jest ani nic zdro¿ne-
go, ani czego siê nale¿y wstydziæ. Ja mam grono do�æ otwarte. Jak o tym
opowiadamy, to siê wymieniamy do�wiadczeniami� (22/K-27); �Oczywi�cie,
¿e s³ysza³em i znam kogo�, kto by³ w takim uk³adzie. Ja mam liberalne �ro-
dowisko [�]� (13/M-29).
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Badanych obojga p³ci nie interesuje opinia innych, pragn¹ bez ograni-
czeñ zaspokajaæ swoje indywidualne potrzeby w sferze relacji o charakterze
seksualnym: �Tak, spotka³em siê z tym zjawiskiem w�ród kole¿anek. [�]
Kiedy� to by³o zdecydowanie wiêcej facetów, którzy lubili to, ale teraz i ko-
le¿anki takie mam� (21/K-30); �Spotka³em siê kilka razy. Lubili siê kolega,
kole¿anka i potrzebowali tego. Dla mnie to nic z³ego, jak kto� ma ochotê,
jest doros³ym cz³owiekiem, to czemu nie?� (25/M-29).

Respondenci wspominaj¹ tak¿e o propozycjach zaanga¿owania siê w re-
lacjê typu friendship with benefits sk³adanych im przez znajomych: �[�] je-
den znajomy powiedzia³, ¿e i tak siê przyja�nimy, wiêc mogliby�my pój�æ do
³ó¿ka. Ale w ramach, ja wszystko sprowadzam do ¿artu, ale ten kolega by³by
do tego zdolny i nie jest wykluczone, ¿e takie rzeczy siê dziej¹� (26/K-30);
�Tak, spotka³em siê w�ród znajomych. Mia³em tak¹ propozycjê od znajo-
mej� (24/M-29). Trzech mê¿czyzn czeka na tak¹ propozycjê ze strony ko-
biet: �[�] bo nie mia³em takiej propozycji od kole¿anki, któr¹ znam. Mo¿e
gdyby�� (25/M-29).

Jeden z rozmówców opisuje friendship with benefits w relacji niehetero-
normatywnej: �Spotka³em siê z okre�leniem fucking friends, ale nie w uk³a-
dzie hetero, tylko homo. I to chyba najczê�ciej siê zdarza. Nie, chocia¿ znam
jeden uk³ad, który przeszed³ z tej fazy do zwi¹zku, no bo to jest takie prawdo-
podobieñstwo du¿e, tak chyba te¿ czêsto siê dzieje, ¿e ludzie id¹ na taki one
night stand i potem z tego wychodzi nam para czy zwi¹zek. Ale znam wiêcej
takich uk³adów czystych w formie fuck friends w�ród gejów, o! i znam dwie
dziewczyny, które tak funkcjonuj¹, dwie lesbijki, które s¹ dla wszystkich po
prostu kumpelami, ale ja wiem, ¿e one te¿ baraszkuj¹ razem� (36/M-33).

W badanej grupie przyja�ñ z bonusem, podobnie jak w badaniach zachod-
nich, jest akceptowana, ale pod warunkiem dostosowania siê do wstêpnej
umowy wynegocjowanej przez obie strony: �Ta osoba by³a mi bliska i uwa-
¿am, ¿e nie ma w tym nic z³ego, je�li obie osoby s¹ z tym w porz¹dku, znaj¹
zasady, nie widzê przeciwwskazañ� (10/K-28); �Czasem tak jest, ¿e pewna
osoba nas fascynuje w³a�nie seksualnie, natomiast charakterologicznie nie
widzimy siebie nawzajem w zwi¹zku. Po prostu nie dogadywaliby�my siê, ale
czujemy siê, jest silna chemia taka typowo seksualna. Je�li gra siê w otwarte
karty, obie strony, ¿adna ze stron nie czuje siê poni¿ana ani wykorzystywana,
nie widzê w tym problemu. My�lê, ¿e wszed³bym w taki uk³ad. [�] jest to taki
uk³ad, ¿e obie strony wiedz¹, ¿e to nie jest zwi¹zek, tylko jest to po prostu
sypianie, bo jest nam dobrze ze sob¹ w ³ó¿ku, nie widzê w tym nic z³ego,
prawdê mówi¹c. My�lê, ¿e cz³owiek potrzebuje blisko�ci� (8/M-30).

Przyjació³ dobieramy bardziej racjonalnie i utrzymujemy z nimi wiêzi w spo-
sób bardziej przemy�lany, ni¿ bywa to w przypadku namiêtnych relacji sek-
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sualnych. Niepoprzedzona wstêpn¹ umow¹ i niezaplanowana relacja typu
friendship with benefits mo¿e wprawiæ obie strony w zak³opotanie: �Moja
przyjació³ka ze �l¹ska opowiada³a, ¿e dosz³o do seksu miêdzy ni¹ a jej przy-
jacielem i teraz zastanawiaj¹ siê, co z tym fantem zrobiæ� (14/K-27).

Oczekiwania i nadzieje, które mê¿czy�ni i kobiety ³¹cz¹ z praktykowa-
niem friendship with benefits, nie zawsze siê ze sob¹ pokrywaj¹. Gdy w rela-
cji przyjacielskiej pojawia siê silne uczucie têsknoty, zazdro�ci, obsesyjne
my�lenie o przyjacielu, to nie jest to przyja�ñ, a stan zakochania. W�ród
podawanych w wywiadach przyk³adów s¹ historie, w których zaanga¿owa-
nie emocjonalne ze strony kobiety wyklucza mo¿liwo�æ kontynuowania re-
lacji: �Kolega by³ w takiej sytuacji, ale krótko, ona siê zakocha³a, to siê wy-
cofa³, nie chcia³, ¿eby by³o nie fair, choæ umowa by³a, ¿e nikt siê nie zakocha,
ale sta³o siê� (34/M-29); �[�] znam relacje ze strony kobiet, ¿e to jest tak, ¿e
to nigdy nie wychodzi, bo one nie potrafi¹ siê zdystansowaæ, pojawiaj¹ siê
oczekiwania, zaanga¿owanie, nigdy to nie jest tak, ¿e to jest bez uszczerbku
emocjonalnego� (30/K-28).

Badani m³odzi doro�li sygnalizuj¹ zarówno pozytywne, jak i negatywne
aspekty funkcjonowania w relacji typu friendship with benefits. Siedem ko-
biet i piêciu mê¿czyzn przyzna³o, ¿e byli w tego typu relacji. Dla mê¿czyzn
jest to na ogó³ sytuacja naturalna, podyktowana hedonistycznym pragmaty-
zmem w przypadku post relational sex. Deklaruj¹ chêæ kontynuowania sa-
tysfakcjonuj¹cych stosunków seksualnych po zakoñczeniu nieudanego pod
wzglêdem emocjonalnym zwi¹zku: �Raz by³em w takiej relacji, ale odwrot-
nej, w sensie, ¿e najpierw by³ powiedzmy zwi¹zek, taki nie za g³êboki przy-
znam z mojej strony, a potem raz na jaki� czas szli�my do ³ó¿ka. To by³o tak,
¿e jak ju¿ siê, powiedzmy, rozstali�my, to nie chodzili�my razem gdzie� na
imprezy, ka¿de mia³o swoje grono, ale zdarza³o siê, ¿e esemesowali�my do
siebie pod koniec soboty albo umawiali�my siê na afterek i oficjalnie na �nia-
danie w niedzielê po imprezie, a jechali�my do niej. I to trochê trwa³o. Jakie�
z pó³tora roku. Zanim ona siê z kim� zwi¹za³a na powa¿nie. Taki PRS � post
relational sex, o ile siê nie mylê (�miech), ale to wszystko� (36/M-33); �[�]
czasem nie wychodzi ze znajomo�ci nic wiêcej, a seks jest nadal w porz¹dku,
je�li strony siê dogaduj¹, to mi³o mo¿na spêdziæ czas, ale je�li sprawa jest
jasno postawiona i dla wszystkich jasna, ¿e tak to wygl¹da, a nie, ¿e s¹ jakie�
oczekiwania niewypowiedziane� (42/M-37). Post relational sex nie zyskuje tak
wysokiej aprobaty w ocenie kobiet: �Mo¿e takie trochê relacje z by³ymi, które
zreszt¹ sama utrzymywa³am, ale uwa¿am, ¿e to nie jest dobre� (15/K-28).

Dobrze zorganizowana relacja przyja�ni z bonusem ma przewagê nad
nieustann¹ blisko�ci¹, zwan¹ prezentyzmem, partnerzy unikaj¹ k³ótni, ko-
nieczno�ci s³uchania drugiej osoby, mog¹ skupiæ siê na tym, co zabawne i przy-
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jemne. Okazuje siê jednak, ¿e satysfakcjonuj¹ce po¿ycie seksualne nie za-
wsze jest wystarczaj¹cym �bonusem� dla mê¿czyzn: �Dobrze, powiem te¿,
¿e seksualnie to by³, no, bardzo satysfakcjonuj¹cy uk³ad, ale chyba nie tak,
¿eby razem po prostu ¿yæ. No i po jakim� czasie nie spotykali�my siê ju¿�
(36/M-33).

W�ród 42 respondentów 16 kobiet i 9 mê¿czyzn stanowczo wyklucza
w przysz³o�ci mo¿liwo�æ realizacji przyja�ni z bonusem. Kobiety w swoich
wypowiedziach podkre�laj¹ nieroz³¹czno�æ seksu i uczucia mi³o�ci, blisko�ci,
wiêzi: �Nie bra³abym takiej opcji pod uwagê w swoim zwi¹zku. U mnie musi
byæ mi³o�æ� (1/K-29); �Ja twierdzê, ¿e to siê nie udaje� Ja nie wierzê w to,
¿e to mo¿e pasowaæ dwojgu ludziom, ¿e im pasuje taki uk³ad, ¿e sypiamy ze
sob¹, ale nie jeste�my ze sob¹. Nie zdecydowa³bym siê na to, bo mnie to nie
bawi, znaczy dla mnie seks jest nieod³¹czny z mi³o�ci¹, ja sobie nie wyobra-
¿am, ¿eby siê przespaæ dla fanu� (21/K-30). Sprostanie zasadom relacji typu
friendship with benefits, je¿eli chodzi o eliminowanie emocji, to dla kobiet
karko³omne przedsiêwziêcie: �Nie chcia³abym byæ w takim uk³adzie, bo nie
wydaje mi siê, ¿ebym mog³a to znie�æ� (11/K-28); �Ja bym siê na co� takiego
na pewno nie zdecydowa³a, bo dla mnie to jest sfera, która zdecydowanie ³¹-
czy siê ze sfer¹ uczuæ i w moim przypadku� Ja bym nie oddzieli³a� (12/K-27).

Trzy kobiety, które by³y ju¿ w takiej relacji, nie zdecydowa³yby siê na ni¹
ponownie w³a�nie ze wzglêdu na brak uczucia: �Ja chyba by³am w takiej
relacji. Nie by³o tam mi³o�ci i mi to po pewnym czasie przeszkadza³o. Nie
wesz³abym w co� takiego ponownie bez uczucia� (16/K-30). Dla mê¿czyzn
kwestia wyeliminowania zaanga¿owania i uczuæ w relacji typu friendship with
benefits te¿ wydaje siê trudn¹ kwesti¹: �Nie wiem, na ile mo¿na sypiaæ ze
sob¹ i nie anga¿owaæ siê emocjonalnie. Wydaje mi siê, ¿e w�ród osób posia-
daj¹cych wra¿liwo�æ, jak¹kolwiek, zawsze to bêd¹ pewne emocje, we mnie
na pewno. I jest ta odpowiedzialno�æ za drug¹ osobê, mimo ¿e ona nie jest moj¹
dziewczyn¹, jest tylko kole¿ank¹ czy przyjació³k¹. My�lê, ¿e je�li z ni¹ sypiam, to
jestem za ni¹ i tak odpowiedzialny w jaki� sposób, za jej emocje, uczucia� (8/M-
30); �Je¿eli chodzi o seks to ciê¿ko wi¹zaæ seks bez ¿adnego uczucia, przynaj-
mniej dla mnie. Mnie siê wydaje, ¿e mo¿e to byæ problematyczne w dalszym
spotykaniu siê w gronie przyjació³. Mo¿e jak jest cz³owiek m³ody, to jest to dla
niego bardziej atrakcyjna propozycja, natomiast im cz³owiek starszy, to bardziej
szuka tej stabilizacji, któr¹ daje sta³y zwi¹zek� (20/M-32).

W uk³adzie friendship with benefits nie sposób doszukiwaæ siê przyja�ni
rozumianej przez Arystotelesa jako cnoty. Dla badanych obojga p³ci niekom-
fortowa by³aby w takim zwi¹zku utrata dotychczasowych przyjacielskich
relacji, pomimo sugerowanych korzy�ci i przyjemno�ci: �Mój serdeczny przy-
jaciel, który od zawsze jest we mnie zakochany, od zawsze mi proponowa³,
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¿e mo¿emy�, ¿e tyle lat siê znamy, ¿e siê lubimy, ale ja mówi³am, ¿e nie. Bo
to siê skoñczy jak¹� awantur¹ i siê przyja�ñ zakoñczy. On tego nie mo¿e
prze¿yæ, twierdzi, ¿e tak by nie by³o, ale ja jestem o tym przekonana� (22/K-
27); �Lepiej byæ friendship, mieæ parê przyjació³ek, ale bez seksu� (7/M-27);
�Zale¿y, co to by³by za friend, je�li close friend, to chyba bym siê ba³a zepsuæ
to, co jest. Zw³aszcza ¿e mam wielu przyjació³ facetów, kobiet jest mniej i ja-
ko� zawsze ³atwiej by³o mi dogadaæ siê z facetami� (14/K-27). Kobiety czê-
�ciej ni¿ mê¿czy�ni wspominaj¹ o negatywnych konsekwencjach zainicjowa-
nia seksu z przyjacielem: �Byli�my fantastycznymi kolegami, �wietnymi
znajomymi, tylko siê tak niefortunnie z³o¿y³o, ¿e�my wyl¹dowali w ³ó¿ku.
No i tak l¹dowali�my, l¹dowali�my i z tego siê zrobi³ zwi¹zek, nawet nie
wiadomo kiedy� (22/K-27).

W badanej grupie uzasadnieniem poszukiwania seksualnych znajomych jest
tzw. higiena seksualna: �[�] nic fajnego na d³u¿sz¹ metê. Dobry seks i tyle,
trochê frajdy i �miechu. Czasem dla higieny seksualnej, nie udawajmy, ¿e ludzie
tego nie robi¹. Wszystko jest dla ludzi, co komu pasuje, wa¿ne, by w otwarte
karty graæ� (37/M-33); �Nigdy mnie chyba jeszcze nie przyszpili³o, ¿e tak
powiem. Ale jest co� takiego chyba jak higiena seksualna, ¿e seks tak dla
zdrowia. Nie wykluczam, ale te¿ niespecjalnie siê spodziewam takiej oferty�
(6/K-35).

Badani próbuj¹ oddzielaæ sferê seksualn¹ od prokreacji. W�ród negatyw-
nych konsekwencji friendship with benefits mê¿czy�ni czê�ciej ni¿ kobiety
wskazuj¹ na mo¿liwo�æ nieplanowanej ci¹¿y: �[�] to nie jest dobre na d³u¿-
sz¹ metê. Ró¿ne wypadki mog¹ siê staæ po drodze, dziecko, niechciana ci¹-
¿a, pojawia siê nowy cz³owiek, który nie jest niczemu winien, a ponosi kon-
sekwencje decyzji doros³ych. Nie wszed³bym wiêcej w tak¹ relacjê. Za stary
na to jestem. Mo¿e kiedy�, jak cz³owiek mniej my�la³, nie analizowa³. Nie
chcia³bym wpadki z osob¹, do której nic nie czujê, wiêc staram siê ograni-
czaæ takie zwi¹zki� (13/M-29); �Wola³bym nie wchodziæ w to na przysz³o�æ,
ju¿ nie, bo to jest jednak ryzyk fizyk, mo¿na siê naci¹æ, bo ta druga strona
bêdzie oczekiwaæ wiêcej albo kto� nie zagra uczciwie i bêdzie brzuch � wo-
la³bym nie, ale nie obiecam, nie jestem mnichem� (37/M-33).

Fisher (2017: 26), opisuj¹c wyniki badañ �Single w Ameryce� z 2013 r.,
podkre�la, ¿e w spo³eczeñstwach zachodnich mê¿czy�ni przestali byæ uwo-
dzicielami, a kobiety nie�mia³ymi, biernymi obiektami ich umizgów. Kobie-
ty, uwolnione od seksualnej uleg³o�ci, same sta³y siê ³owczyniami. Wypowie-
dzi respondentek odzwierciedlaj¹ przemiany kulturowe dotycz¹ce
równouprawnienia w decydowaniu nie tylko o swoim ciele i seksualno�ci,
ale równie¿ o wyborze partnera: �My�lê, ¿e kobiety s¹ bardziej wyzwolone
w tej kwestii� (6/K-35); �Sama by³am w takiej relacji, wiêc mogê na swoim
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przyk³adzie powiedzieæ, ¿e nie mia³am z tym problemów� (38/K-27). Oce-
niaj¹c friendship with benefits, badane kobiety podkre�laj¹ potrzebê nieza-
le¿no�ci i chêæ kontrolowania relacji seksualnej: �By³am w takiej relacji. Przez
chwilê. [�] Plusy � taka wolno�æ, brak ograniczeñ, w sensie dla mnie, nieza-
le¿no�æ taka. A minusy � minusem by³o to, ¿e chyba druga osoba za bardzo
siê zaczê³a anga¿owaæ w to. Ja przerwa³am ten uk³ad. To jeszcze nie by³ dla
mnie ten moment wtedy� (28/K-28).

Jeden z badanych mê¿czyzn poczu³ siê wykorzystany przez kobietê jako
�przyjaciel do ³ó¿ka�: �My�lê, ¿e w sumie by³em w takiej sytuacji, ale nie
wiedzia³em, ¿e jestem, o tak. Okaza³o siê, ¿e mnie zale¿a³o na czym� wiêcej,
a ona raczej nie chcia³a wchodziæ w zwi¹zek, ale chcia³a mieæ kogo� tak do
³ó¿ka, ¿e tak powiem. Ale to wysz³o dopiero po jakim� czasie. Wiêc by³em i nie
by³em, chyba tak to jest� (34/M-29).

Przedstawione wyniki badañ potwierdzaj¹, ¿e zmienia siê charakter zwi¹z-
ków interpersonalnych oraz sposób ekspresji w³asnej seksualno�ci w grupie
m³odych doros³ych. Zaanga¿owanie seksualne nie wyklucza przyja�ni, a na-
wet j¹ na nowo definiuje. Zdaniem zwolenników tego typu relacji, seks z przy-
jacielem zapewnia w wiêkszym stopniu poczucie ufno�ci i bezpieczeñstwa
ni¿ wspó³¿ycie z nieznajomym. Przyjaciel gwarantuje korzystn¹ dla obu
stron wymianê seksualn¹, a przy tym nie stanowi tak du¿ego obci¹¿enia
emocjonalnego i czasowego, jak sta³y partner w zwi¹zku intymnym. Friend-
ship with benefits wydaje siê skrócon¹ wersj¹ uwodzenia. Historie mi³o-
sne sprowadzane s¹ do przelotnych znajomo�ci, które nie musz¹ przero-
dziæ siê w silniejsz¹ wiê�. Z jednej strony zwi¹zek w przyjaznej, wiernej
blisko�ci staje siê normatywn¹ zasad¹ relacji erotycznej, z drugiej za� prefe-
rowan¹ form¹ kontaktów intymnych jest seks niepoci¹gaj¹cy za sob¹ stwo-
rzenia trwa³ego zwi¹zku.

Podsumowanie wyników badañ

Mi³o�æ, jak twierdzi Bauman (2008: 75), jest dzi� uczuciem �tyle¿ po¿¹-
danym, co odstraszaj¹cym�. W teorii friendship with benefits stanowi model
zwi¹zku oparty na równo�ci, przyja�ni i seksie, przez co staje siê alternatyw-
ny wobec wzoru namiêtnej mi³o�ci romantycznej. Je¿eli z trójczynnikowej
koncepcji mi³o�ci Roberta Sternberga (1986), w my�l której mi³osne uczucie
jest kombinacj¹ intymno�ci, zaanga¿owania i namiêtno�ci, wykluczymy �rod-
kowy czynnik, zbli¿ymy siê do podstaw relacji typu friendship with benefits.
M³odzi doro�li ufaj¹ jednak, ¿e mo¿na mieæ wszystko: romantyczn¹ mi³o�æ,
satysfakcjonuj¹cy seks i przyja�ñ, nie jest im ³atwo zgodziæ siê na zwi¹zek,
który nie spe³nia wszystkich ich potrzeb.
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W badanej grupie m³odych doros³ych mieszkaj¹cych z rodzicami mo¿na
wskazaæ wiele punktów wspólnych w wypowiedziach przedstawicieli obu p³ci.
Deklarowana w wywiadach wolno�æ seksualna nie dotyczy ju¿ jedynie mê¿czyzn,
ale te¿ kobiet, które coraz chêtniej rezygnuj¹ ze zwi¹zków mi³osnych na rzecz
jednorazowych przygód seksualnych. Badane osoby poszukuj¹ trwa³ej i opartej
na mi³o�ci oraz silnym zaanga¿owaniu relacji intymnej, a jednocze�nie akceptuj¹
do�wiadczenia seksualne z osob¹, z któr¹ nie s¹ w sta³ym zwi¹zku. Seks bywa
równie¿ jednym z etapów poznawania siê i/lub rozpoczêcia trwa³ej relacji.

Decydowanie siê na intymny zwi¹zek nie wi¹¿e siê ju¿ z licznymi wyrze-
czeniami, a raczej z poszukiwaniem partnera, który nie bêdzie ogranicza³
wolno�ci. O ile wst¹pienie w zwi¹zek opiera siê na obustronnej zgodzie
i wzajemnej zale¿no�ci, o tyle wycofanie siê z niego mo¿e byæ wynikiem jed-
nostronnej decyzji. Giddensowska (2006) czysta relacja wpisuje siê w strate-
giê przyja�ni z bonusem. Friendship with benefits jest kontraktem z góry
pomy�lanym jako tymczasowy, umow¹ trwaj¹c¹ tak d³ugo, jak d³ugo obie
strony wywi¹zuj¹ siê z jej warunków. Uczestnicy tego typu relacji maj¹ rów-
ne prawa do ustalania regu³ kontraktu, a w szczególno�ci do jego zerwania.
Mi³o�æ wspó³bie¿na i plastyczna seksualno�æ sprawiaj¹, ¿e czysta relacja
w postaci friendship with benefits staje siê zwi¹zkiem refleksyjnie kszta³to-
wanym przez jednostki. Rozwój potencja³u tego typu relacji jest przyczyn-
kiem do demokratyzacji sfery prywatnej, w szczególno�ci równouprawnie-
nia kobiet i mê¿czyzn. Bonusem jest brak zobowi¹zañ, mo¿liwo�æ zerwania
zwi¹zku w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w miarê jak znika-
j¹ po¿¹danie i potrzeba blisko�ci. Elisabeth i Urlich Beck (2013) sugeruj¹, ¿e
wysoki poziom ryzyka zwi¹zany z intymno�ci¹ prowadzi do �zwyczajnego
chaosu mi³o�ci�. Relacja typu friendship with benefits jest elementem tego
w³a�nie chaosu. M³odzi ludzie uciekaj¹ od samotno�ci i poszukuj¹ intymno�ci
w zwi¹zku, nawet kiedy wiedz¹, ¿e osi¹gniecie tego nie jest pewne, a nawet
wrêcz niemo¿liwe. W³asny rozwój i poszukiwanie wzajemnej blisko�ci po-
przez przyja�ñ i seks w tym samym czasie i w tym samym zwi¹zku jest skom-
plikowanym balansowaniem, które czêsto skazane jest na niepowodzenie.
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W stronê miêdzypokoleniowej wspó³pracy?
� wyprowadzenie siê z domu rodzinnego

z perspektywy doros³ych dzieci i ich rodziców

Prolonging the period of staying in the parental home after completing one�s
education became a topic of social debate in Poland around 10 years ago, when
the boom generation of the early 1980s was transitioning to adulthood. The
article presents the findings of qualitative research analysing the processes of
entering adulthood among young Poles representing the said generation (bio-
graphical interviews with men and women, as well as in-depth interviews with
their parents). In this article I distinguish three perspectives that appear in the
debate around the �crowded nest� phenomenon: the perspective of generation-
al censure, that of generational worry, and thirdly intergenerational collabora-
tion. The first two perspectives were the most common when describing the
early-adulthood experiences of the generation in question. Analysis of the lat-
est data from CBOS (2017) suggests the emergence of the third perspective.
Keywords: transition to adulthood, intergenerational relations, intergenerational
collaboration, generations, crowded nest

Wprowadzenie

Kwestia pozostawania w domu rodzinnym d³u¿ej ni¿ w trakcie edukacji sta³a
siê tematem spo³ecznej debaty oko³o 10 lat temu. By³ to czas, kiedy w doros³o�æ
wchodzi³o pokolenie wy¿u lat osiemdziesi¹tych � osoby urodzone w latach 1980�
1985. To w³a�nie to pokolenie dokona³o swoistej rewolucji w przebiegu ¿ycia �
zakwestionowa³o modele doros³o�ci swoich rodziców, w efekcie wyd³u¿aj¹c wej-
�cie w doros³o�æ i indywidualizuj¹c przebieg ¿ycia (Krzaklewska 2017). Pokolenie
to tak¿e zaczê³o pozostawaæ w domu rodzinnym przez wyd³u¿ony okres. Ich wcho-
dzenie w doros³o�æ � czas, kiedy reprezentanci tego pokolenia mieli oko³o 20�30
lat, przypada³o na pierwsz¹ dekadê XXI w. Z jednej strony w tym czasie sytuacja
na rynku pracy by³a trudna, panowa³o du¿e bezrobocie, z drugiej strony Polska
wchodzi³a do Unii Europejskiej, co dawa³o nowe perspektywy na przysz³o�æ
i budzi³o optymizm w�ród Polaków. Oba te czynniki przyczyni³y siê do wielkiej
fali emigracji do starych krajów Unii Europejskiej (Slany, Solga 2014).
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Tak dekadê temu, jak i dzisiaj dyskusja wokó³ gniazdowania budzi emo-
cje. W artykule wyodrêbniam trzy perspektywy, które pojawiaj¹ siê w dys-
kusji na ten temat: perspektywy pokoleniowej reprymendy, perspektywy po-
koleniowej troski oraz perspektywy miêdzypokoleniowej wspó³pracy.

Doros³ym dzieciom zamieszkuj¹cym z rodzicami wypomina siê wygod-
nictwo, egoistyczn¹ postawê, niebranie pe³nej odpowiedzialno�ci za swoj¹
sytuacjê mieszkaniow¹ czy finansow¹. G³osy te bardzo silnie uwypuklaj¹
spo³eczne oczekiwania w stosunku do doros³ych kobiet i mê¿czyzn, przywo-
³uj¹ normy i wzorce kulturowe zwi¹zane z procesem wchodzenia w doro-
s³o�æ, wzory genderowe, normy dotycz¹ce relacji miêdzypokoleniowych.
Z tej perspektywy, któr¹ nazywam perspektyw¹ pokoleniowej reprymendy,
analizowana problematyka mo¿e byæ odbierana jako spór miêdzypokolenio-
wy. Spo³eczne wzorce doros³o�ci zak³adaj¹ce niezale¿no�æ mieszkaniow¹, któ-
rych realizacji oczekuj¹ rodzice, nie s¹ realizowane przez m³odych (Krza-
klewska 2017). Doros³e ju¿ dzieci zamiast osi¹gn¹æ niezale¿no�æ wykorzystuj¹
zasoby finansowe starszego pokolenia.

Mo¿na jednak na dyskusjê wokó³ faktu gniazdowania doros³ych ju¿ �pi-
skl¹t� spojrzeæ z perspektywy pokoleniowej troski � tutaj podkre�lane s¹ ze-
wnêtrzne czynniki, które powoduj¹ brak wyprowadzki, czyli z³a sytuacja na
rynku pracy i brak tanich mieszkañ. Troska o sytuacjê ¿yciow¹ gniazdowni-
ków czy mo¿liwo�ci realizowania przez nich swoich planów wyra¿ana jest
czêsto przez rodziców, którzy asystuj¹ swoim dorastaj¹cym dzieciom w pro-
cesie ich wchodzenia w doros³o�æ. Natomiast nie jest ona skierowana jedy-
nie w stosunku do ich w³asnego dziecka, ale do ca³ego pokolenia m³odych
doros³ych, którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji.

Analiza najnowszych danych CBOS (2017) wskazuje na pojawienie siê
trzeciej perspektywy � miêdzypokoleniowej wspó³pracy, gdzie rodzice i ich
doros³e dzieci w ramach danych warunków strukturalnych i kulturowych
podejmuj¹ decyzjê o wspólnym zamieszkiwaniu jako najlepszym wyborze dla
reprezentantów obu pokoleñ. Ze wspólnego zamieszkiwania korzy�ci czer-
pi¹ zarówno rodzice, jak i ich doros³e dzieci.

Metodologia badañ w³asnych

W artykule prezentujê wyniki badañ dotycz¹cych procesów wchodzenia
w doros³o�æ m³odych Polek i Polaków urodzonych na pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych (Krzaklewska 2017). W latach 2010�2011 przeprowadzi³am 37
wywiadów biograficznych z kobietami (19) i mê¿czyznami (18) w wieku oko³o
30 lat, maj¹cymi wy¿sze wykszta³cenie (dwie osoby studiowa³y, ale nie ukoñczy-
³y studiów), bêd¹cymi �w drodze� ku doros³o�ci. Znacz¹ca wiêkszo�æ respon-
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dentów mieszka w du¿ym mie�cie (33 osoby � 17 w Krakowie, 16 � w Szczeci-
nie), 4 osoby mieszkaj¹ w mniejszej miejscowo�ci pod Szczecinem, natomiast,
jak wskaza³am, s¹ one zwi¹zane z miastem � najczê�ciej studiowa³y w stolicy
województwa.

Zastosowa³am celowy, teoretyczny dobór próby � g³ównym kryterium
w doborze próby jest fakt niewype³nienia tradycyjnych przej�æ doros³o�ci (za-
koñczenia edukacji, podjêcia pracy zawodowej, wyj�cia z domu rodzinnego, za-
warcia ma³¿eñstwa, posiadania dzieci). Przyk³adowe sytuacje to ¿ycie w poje-
dynkê, kohabitacja, nieposiadanie dzieci, mieszkanie w mieszkaniu tzw.
studenckim mimo sta³ego zatrudnienia, d³ugotrwa³e narzeczeñstwo bez decyzji
o ma³¿eñstwie. Uda³o mi siê przebadaæ osoby o ró¿norodnej sytuacji rodzinnej �
¿yj¹ce w pojedynkê, tzw. singli (12 osób), pozostaj¹ce w zwi¹zkach i kohabitu-
j¹ce (10 osób), ale tak¿e mieszkaj¹ce z rodzicami (8 osób) lub na stancjach, mimo
i¿ pozostaj¹ w d³ugotrwa³ych zwi¹zkach i nie decyduj¹ siê na zamieszkanie
z partnerem. Przebada³am te¿ kilka osób, które zawar³y ju¿ zwi¹zek ma³¿eñski,
ale nie spe³nia³y innych kryteriów doros³o�ci, tj. posiadania dzieci czy wyprowa-
dzenia siê od rodziców. Je�li chodzi o nienormatywne sytuacje zawodowe to
przeprowadzi³am wywiad z dwiema osobami bezrobotnymi, osob¹ na wolonta-
riacie europejskim, osobami podejmuj¹cymi prace dorywcze, osobami na stu-
diach doktoranckich, osob¹ pracuj¹c¹ zdalnie, osob¹ pracuj¹c¹ w firmie rodzin-
nej, a tak¿e osobami w procesie zdobywania uprawnieñ zawodowych (np.
aplikacja prawnicza czy uprawnienia budowlane). Wiêkszo�æ z badanych ma sta³¹
pracê, najczê�ciej na etat (24 osoby) lub jest samozatrudniona (8 osób).

W badaniach skupi³am siê na tym, jak jednostki do�wiadczaj¹ swego
wchodzenia w doros³o�æ, jak rozumiej¹, odczuwaj¹, interpretuj¹, oceniaj¹
ten proces, jak wybieraj¹ poszczególne opcje biograficzne, negocjuj¹ prze-
bieg ¿ycia w danych warunkach strukturalnych oraz jak planuj¹ swoje ¿ycie
(por. Heinz 2003). Wywiad biograficzny � jako wybrana metoda badawcza �
pozwoli³ mi uchwyciæ procesy symbolicznego konstruowania przebiegu ¿y-
cia (por. Buchmann 1989: 15).

Dodatkowo w roku 2011 przeprowadzi³am badania eksploracyjne z ro-
dzicami doros³ych dzieci, które przebadano w badaniu g³ównym � 6 wywia-
dów pog³êbionych. Zrealizowa³am 3 wywiady z rodzicami osób, które nie
bra³y udzia³u w wy¿ej opisanych badaniach, ale ich dzieci by³y w podobnym
wieku. Wywiadu udzieli³o w sumie 10 rodziców: 8 matek i 2 ojców (jeden
wywiad by³ przeprowadzony z dwojgiem rodziców). Sze�ciu badanych miesz-
ka³o w Szczecinie, a 3 zamieszkiwa³o w okolicach stolicy województwa.
Rodzice mieli zazwyczaj dwoje dzieci. Celem wywiadu by³o zebranie opinii
na temat wchodzenia w doros³o�æ potomstwa, na temat ich do�wiadczeñ
w tym zakresie oraz porównanie tych procesów.
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Wyprowadzenie siê z domu rodzinnego
w do�wiadczeniu dwóch pokoleñ

Wyprowadzenie z domu rodzinnego nie jest przez wiêkszo�æ Polaków
traktowane jako konieczne do uznania osoby za doros³¹. Wyniki badañ Eu-
ropean Social Survey (2006) wskazywa³y ju¿ 10 lat temu, wtedy w³a�nie,
kiedy badane przeze mnie pokolenie wchodzi³o w doros³o�æ, na zanikanie
kategorycznego podej�cia do wyznaczników doros³o�ci � oko³o po³owa Po-
laków uwa¿a³a posiadanie pracy w pe³nym wymiarze, zamieszkanie z part-
nerem lub wspó³ma³¿onkiem czy zostanie rodzicem jako raczej wa¿ne lub
bardzo wa¿ne dla uznania mê¿czyzny czy kobiety za osobê doros³¹ (Krza-
klewska 2011). Opuszczenie domu rodzinnego by³o jeszcze w mniejszym
stopniu uznane za kategoryczny wyznacznik doros³o�ci � jedynie 30% re-
spondentów uzna³o go za raczej wa¿ny lub bardzo wa¿ny, podczas gdy 54%
za raczej niewa¿ny lub zdecydowanie niewa¿ny, a 16% nie mia³o zdania na
ten temat. Co wiêcej, badania te wskaza³y na spo³eczne przyzwolenie na d³u-
goterminowe zamieszkiwanie w domu rodzinnym � Polacy najczê�ciej uwa-
¿ali, ¿e mo¿na mieszkaæ w domu rodzinnym do trzydziestki. Jednocze�nie
42% uwa¿a³o, ¿e kobieta nigdy nie jest za stara na to, by wci¹¿ mieszkaæ
z rodzicami, a 33% respondentów, ¿e mê¿czyzna nigdy nie jest na to za stary
(ibidem).

Taka postawa w stosunku do faktu �wyj�cia z domu� jako wyznacznika
doros³o�ci wynika, po pierwsze, z tradycji gospodarstw wielopokoleniowych,
zw³aszcza na terenach wiejskich, po drugie, z do�wiadczeñ historycznych �
m³ode pokolenia w komunistycznej Polsce zmaga³y siê z niedoborem miesz-
kañ. Do�wiadczenie �walki� o mieszkanie jest tak¿e bliskie pokoleniu lat
osiemdziesi¹tych. Swoiste zmaganie siê z dostêpem do w³asnego lokum jest
charakterystyczne dla obu pokoleñ � rodziców i dzieci � choæ ma inne pod-
³o¿e. W przypadku rodziców wynika³o ono z braku dostêpnych mieszkañ,
podczas gdy w pokoleniu m³odych przyczyny s¹ bardziej z³o¿one. Badacze
wskazuj¹ na wysokie koszty zakupu mieszkania czy te¿ najmu oraz trudn¹
sytuacjê na rynku pracy, wi¹¿¹c¹ siê przede wszystkim z wysokim bezrobo-
ciem, prekaryjnymi formami zatrudnienia i niskimi p³acami osób m³odych.
Pokolenie wy¿u lat osiemdziesi¹tych wchodzi³o na rynek pracy wtedy, kiedy
bezrobocie by³o bardzo wysokie, na przyk³ad wed³ug danych Eurostatu na
pocz¹tku XXI w. bezrobocie m³odych ludzi poni¿ej 25 lat wynosi³o ponad
40%. �cie¿ki wchodzenia na rynek pracy by³y krête i uzyskanie stabilnego
zatrudnienia zajmowa³o wiêcej czasu. Pojawiaj¹ siê tak¿e g³osy nawi¹zuj¹ce
do dyskursu pokoleniowej reprymendy, wskazuj¹ce na niechêæ m³odych do
uniezale¿nienia, wygodnictwo czy lêk przed samodzielno�ci¹ (Czerka 2007).
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Reprezentantom pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹tych wyprowadzenie
z domu rodzinnego zajê³o du¿o czasu � pozostawali oni w domu rodzinnym
d³u¿ej ni¿ ich rodzice, a tak¿e d³u¿ej ni¿ m³odzi z wielu innych krajów euro-
pejskich. W okresie prowadzenia przeze mnie badañ ponad po³owa Polaków
w wieku 18�35 lat mieszka³a u swoich rodziców (Choroszewicz, Wolf 2010,
za: Szafraniec 2011: 184). Dla porównania, dane Eurostatu z 2012 r. wska-
zywa³y, ¿e w�ród osób w wieku 25�34 lata 43,4% nie opu�ci³o domu ro-
dzinnego (Piszczatowska-Oleksiewicz 2014). W Polsce, a tak¿e na S³owa-
cji, w S³owenii oraz na po³udniu Europy (we W³oszech, Portugalii) wiek
doros³ych dzieci w momencie wychodzenia z domu rodzinnego by³ najwy¿-
szy w stosunku do innych krajów europejskich (Iacovou, Skew 2010, za:
Szafraniec 2011: 184). Pokolenie to tak¿e powieli³o wzór zwi¹zany z p³ci¹:
kobiety w pokoleniu wy¿u lat osiemdziesi¹tych, podobnie jak w ca³ej Euro-
pie, opuszcza³y dom rodziców wcze�niej � 20% z nich dokona³o tego w wie-
ku oko³o 22 lat, 50% � w wieku oko³o 27 lat; �redni wiek opuszczenia domu
rodzinnego w Polsce w 2007 r. wyniós³ 28,5 lat dla kobiet, a 29,5 lat dla
mê¿czyzn (Choroszewicz, Wolf 2010, za: Szafraniec 2011: 184).

Pokolenie �okresu stabilizacji� � którego reprezentanci to w du¿ej mie-
rze rodzice pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹tych � wchodzi³o w doros³o�æ od
prze³omu w 1956 r. do pó�nych lat siedemdziesi¹tych XX w., czyli w okresie
wzglêdnie stabilnej sytuacji ekonomiczno-politycznej. Ich do�wiadczenia
charakteryzowa³o szybkie wej�cie w doros³o�æ oraz standaryzacja przebiegu
¿ycia (Su³ek 1989; Kowalska, Wróblewska 2001; Mach 2003; �wida-Ziem-
ba 2011b). Wiêkszo�æ z nich zrealizowa³a przej�cia doros³o�ci przed ukoñ-
czeniem 30 r.¿. (Kowalska, Wróblewska 2001). W tym pokoleniu wyprowa-
dzenie z domu rodzinnego by³o czêsto tak¿e ostatnim z przej�æ doros³o�ci �
nast¹pi³o po zakoñczeniu edukacji, wej�ciu na rynek pracy, za³o¿eniu rodziny
i przyj�ciu na �wiat dziecka. M³odzi ludzie w tamtym okresie zaczynali wypro-
wadzaæ siê w wieku 15 lat, a kluczowe momenty tego procesu to podjêcie
studiów oraz zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego (19�21 lat dla kobiet i 22�25
lat dla mê¿czyzn). Wychodzenie z domu rodzinnego najczê�ciej mia³o miej-
sce mniej wiêcej w tym samym czasie co zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego (ok.
65�70%) lub po jego zawarciu (ok. 20�25%) (Kowalska, Wróblewska 2001).
Zdobycie mieszkania by³o wa¿ne w planach na przysz³o�æ, choæ sytuacja
mieszkaniowa by³a bardzo trudna. Jak pokazuj¹ analizy (Kowalska, Wróblew-
ska 2001), w wieku 30 lat nie opu�ci³o jeszcze domu rodzinnego 29% mê¿-
czyzn i 19% kobiet urodzonych w latach 1952�1956 czy te¿ 37% mê¿czyzn
i 22% kobiet urodzonych w latach 1957�1961. Wychodzenie z domu ro-
dzinnego pokoleñ w tamtym okresie cechowa³ fakt jego ostateczno�ci (Ko-
walska, Wróblewska 2001). Istnia³a te¿ grupa ludzi, którzy po �lubie nie
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wyprowadzali siê z domu rodzinnego � najczê�ciej zdarza³o siê tak na tere-
nach wiejskich, gdzie rodzice, ich doros³e dzieci oraz wnuki wspó³tworzyli
wielopokoleniowe gospodarstwa domowe. Warto przypomnieæ, ¿e w okre-
sie komunizmu wystêpowa³y intensywne migracje ze wsi do miast, co w wielu
przypadkach mog³o przy�pieszyæ procesy wchodzenia w doros³o�æ, na przy-
k³ad uzyskania niezale¿no�ci finansowej (por. Siemieñska 1969; Holzer 1989).
By³o to znacz¹ce wydarzenie zw³aszcza w przypadku kobiet, które wypro-
wadzaj¹c siê z obszarów wiejskich, odcina³y siê tym samym od panuj¹cych
tam wzorów ¿ycia, w tym modelu rodziny patriarchalnej (Fidelis 2012).

Wcze�niejsze opuszczenie domu rodzinnego przez kobiety w du¿ej mie-
rze wi¹¿e siê z faktem ich wcze�niejszego zam¹¿pój�cia. W tamtym okresie
zjawisko kohabitacji by³o marginalne, 5% badanych w przebiegu swojego
¿ycia mia³o do�wiadczenie kohabitacji przed ma³¿eñstwem (Kowalska, Wró-
blewska 2001). Dla porównania, w m³odszych pokoleniach dla 18% kobiet
w wieku od 25 do 40 lat w roku 2006 pierwszy zwi¹zek by³ kohabitacj¹,
podczas gdy dla 82% � ma³¿eñstwo (Matysiak 2009). W pokoleniu wy¿u lat
osiemdziesi¹tych wyprowadzenie z domu rodzinnego zwi¹zane by³o tak¿e
z chêci¹ mieszkania z ma³¿onkiem czy partnerem. Mimo i¿ z rodzicami miesz-
kaj¹ czê�ciej osoby niepozostaj¹ce w zwi¹zku, nie zawsze zawarcie ma³¿eñ-
stwa wi¹¿e siê z wyprowadzk¹ z domu rodzinnego. W�ród Polek urodzo-
nych w latach 1971�1981 z rodzicami mieszka³o 72% spo�ród kobiet
samotnych, a 23% spo�ród kohabituj¹cych i 32% spo�ród zamê¿nych (Ma-
tysiak 2011: 46).

Perspektywa pokoleniowej reprymendy

Perspektywa pokoleniowej reprymendy zak³ada niezadowolenie pokole-
nia rodziców z modeli ¿ycia realizowanych przez m³odych oraz chêæ narzu-
cenia im modeli przebiegu ¿ycia, które sami realizowali. W ramach tej per-
spektywy m³ode pokolenie postrzegane jest jako nieradz¹ce sobie, niezaradne,
ma³o efektywne, leniwe czy te¿ egoistyczne, nie czerpi¹ce wzorców z do-
�wiadczeñ ich rodziców. Podstaw¹ do takiej zmiany w kreowaniu �cie¿ek
¿ycia jest przemiana systemów warto�ci oraz rosn¹ce znaczenie indywiduali-
zmu (Furlong, Cartmel 1997; Giddens 2007; Beck, Beck-Gernsheim 2001).
Zwiêkszaj¹ siê mo¿liwo�ci dzia³ania jednostki, co jednocze�nie skutkuje bra-
kiem przewidywalno�ci w ró¿nych sferach ¿ycia oraz powoduje swoiste po-
czucie niepewno�ci (uncertainty) (Leccardi 2005). Poniewa¿ zmieniaj¹ siê
warunki strukturalne � rynek pracy czy rynek mieszkaniowy funkcjonuj¹ dzi�
na innych zasadach � m³odzi ludzie postrzegani s¹ jako ci, którzy nie chc¹
korzystaæ z do�wiadczeñ rodziców oraz powielaæ wzorów przez nich realizo-
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wanych. Rodzi to niezadowolenie starszego pokolenia, które stara siê w ró¿-
ny sposób nak³oniæ m³odych czy te¿ narzuciæ im realizacjê oczekiwanych
przej�æ doros³o�ci, na przyk³ad formalizacji zwi¹zku w przypadku kohabita-
cji, opuszczenia rodzinnego gniazda czy urodzenia dzieci.

Perspektywa pokoleniowej reprymendy oparta jest przede wszystkim na
znacz¹cym opó�nieniu w czasie przej�æ doros³o�ci (co nazywane jest tak¿e
�syndromem opó�niania�, Slany 2006). Sam fakt braku realizacji danych
przej�æ jest kluczowy dla negatywnej oceny m³odego pokolenia, a nowe wzory
doros³o�ci kreowane przez m³odych nie s¹ akceptowane (Krzaklewska 2014).
Wyj�cie z domu rodzinnego w pokoleniu rodziców odby³o siê du¿o wcze-
�niej ni¿ w przypadku ich dzieci, a przesuniêcie czasowe jest jednym z klu-
czowych argumentów w ramach tej perspektywy, wykorzystywanym w kry-
tyce decyzji m³odych ludzi. Rodzice negatywnie oceniaj¹ wyd³u¿aj¹ce siê
pozostawanie dzieci w domu rodzinnym � �ci¹gle z nami jeszcze siedz¹�,
�boj¹ siê ponosiæ odpowiedzialno�æ�, �z wygody�, tak¿e porównuj¹c losy
swoich pociech do w³asnej sytuacji � �my brali�my ¿ycie w swoje rêce�:

O: Mi siê wydaje, ¿e my szybciej wchodzili�my w doros³o�æ, to by³y inne
czasy, to jednak jest ró¿nica ca³ego pokolenia i nam nikt nie u³atwia³ startu.
Tak wiêc my musieli�my ¿ycie braæ w swoje rêce, mo¿e by³o trudniej pod
wzglêdem, ¿e nie by³o na przyk³ad takiej dostêpno�ci mieszkañ, tak? Mo¿e
by³y pieni¹dze, ale nie by³o dostêpno�ci mieszkañ, bo to siê czeka³o w kolej-
ce w spó³dzielni i tak dalej� Dzisiaj jest odwrotnie: mieszkania czekaj¹,
a nie ma pieniêdzy. [�] Jak ju¿ ma siê to swoje lokum, to m³odzie¿ zaczyna
w³a�nie doros³e ¿ycie, bez tego tak trochê jest to utrudnione. (R1, matka,
doros³a córka i syn, du¿e miasto)

P: A u Pani jak to by³o? Od razu Pani mia³a swoje lokum? 
O: W³a�nie nie, te¿ nie mieli�my, ale dziêki temu ¿e m¹¿ dosta³ pracê

i mieszkanie s³u¿bowe, to mogli�my zacz¹æ ¿ycie na swój rachunek. I zaczy-
nali�my to du¿o wcze�niej, ni¿ teraz robi¹ to moje dzieci, bo moje dzieci s¹
ju¿ dawno doros³e, a ci¹gle jeszcze z nami siedz¹. (R1, matka, doros³a córka
i syn, du¿e miasto)

O: Rozmawiam z ni¹ czêsto na ten temat, ale reaguje bardzo impulsyw-
nie i pyta mnie, czy ja siê chcê jej pozbyæ z domu. [�] Nie akceptuje tego, ¿e
powinna swoje gniazdo ju¿ za³o¿yæ. Tylko ci¹gle jest przy nas. Nie wiem, jak
to rozumieæ, naprawdê.

P: Aha. I dlaczego ona nie chce za³o¿yæ tego gniazda, wed³ug Pani?
O: Nie wiem, no, naprawdê wydaje mi siê, ¿e boi siê ponosiæ odpowie-

dzialno�æ za swoje doros³e ¿ycie. Uwa¿am, ¿e to z wygody jest, bo tak, wróci
z pracy, ma ugotowane, ma wyprane, ma sprz¹tniête. Pieni¹¿ków ¿adnych
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na ¿ycie nie biorê, wiêc po prostu siedzi sobie jak�� (R7, matka, dwie do-
ros³e córki i syn, tereny wiejskie)

Czê�æ badanych przeze mnie m³odych chcia³oby realizowaæ tradycyjny
model wchodzenia w doros³o�æ1 � podobny do realizowanego przez ich ro-
dziców. Doros³o�æ jest uto¿samiana w ich przypadku z realizacj¹ upragnio-
nych celów (posiadania rodziny, statusu materialnego, stabilizacji, w³asnego
k¹ta, budowy domu) i z uniezale¿nieniem siê od opieki innych osób. Rodzi-
na, zwi¹zek/ma³¿eñstwo, stabilna i dobrze p³atna praca, w³asne mieszkanie
czy dom to warto�ci, które przez ogó³ Polaków uznawane s¹ za bardzo wa¿-
ne i pojawiaj¹ siê te¿ na czele rankingów najwa¿niejszych warto�ci w ¿yciu
m³odych ludzi (Szafraniec 2011). Wyprowadzenie siê z domu rodzinnego
dla tej czê�ci badanych to bardzo wa¿ny etap w procesie wchodzenia w do-
ros³o�æ, powi¹zany silnie z przej�ciami rodzinnymi (por. Krzaklewska 2010):
�Wed³ug mnie to bêdzie prze³om, ¿e je¿eli zawrê zwi¹zek ma³¿eñski, bêdê
mia³ ju¿ wspólne gospodarstwo domowe z moj¹ dziewczyn¹ (bo nie miesz-
kamy razem), kiedy bêdziemy albo wynajmowaæ, albo w przysz³o�ci braæ
jaki� kredyt. To bêdzie jaki� prze³om, ¿e wed³ug ró¿nych definicji doros³o�ci
to z jednej strony takie uniezale¿nienie siê finansowe ca³kowite od strony
matki jako jeden punkt; drugi punkt � zapewnienie sobie dobrego pewnego
�ród³a dochodów z pracy; trzecie to jest gospodarstwo domowe z ¿on¹, pó�-
niej dzieci. Wynajem mieszkania to jest takie pe³ne wej�cie w doros³o�æ we-
d³ug mnie. Jeszcze teraz nie czujê siê, zw³aszcza w tych starszych modelach
¿ycia rodzinnego, ¿ebym faktycznie spe³nia³ wszystkie te [warunki]�. (W3,
mê¿czyzna, 25 lat, mieszka sam, zarêczony, student studiów III stopnia)

W³a�nie z tego powodu, ¿e wyprowadzenie z domu rodzinnego jest tak
wa¿ne dla badanych, fakt �opó�nienia go w czasie� jest bolesny � czuj¹ oni,
¿e nie byli w stanie sprostaæ oczekiwaniom spo³ecznym, zw³aszcza ze strony
ich rodziców. S¹ �wiadomi tak¿e oceny spo³ecznej: �Pewnie kto� siê dziwi,
Jezu, dwadzie�cia siedem lat kobita i jeszcze siedzi u rodziców�� (W7, ko-
bieta, 27 lat, mieszka z rodzicami, zarêczona, praca na etat); �Ciê¿ko [miesz-
ka siê z rodzicami]. Bo czujê, ¿e ju¿ powinno mnie tam nie byæ, byæ ju¿ na
swoim. A nie ma siê �rodków. A narasta taka po czê�ci z³o�æ na to, ¿e nie jest
tak, jak powinno byæ. [�] Trzeba znale�æ pracê, ¿eby móc siê wyprowadziæ,
¿eby mieæ pieni¹dze, ¿eby móc siê wyprowadziæ. Zacz¹æ ju¿, zacz¹æ wszyst-

1 W ramach analizy danych (Krzaklewska 2017) wyodrêbniono cztery wzory wchodzenia w doro-
s³o�æ. W niniejszym artykule prezentujê jedynie wzór wyd³u¿onego wchodzenia w doros³o�æ, który po-
dobny by³ do wzoru najbardziej popularnego w pokoleniu rodziców. Pozosta³e trzy wzory, których nie
omawiam ze wzglêdu na ograniczon¹ objêto�æ tekstu, to wzór doros³o�ci poprzedzonej faz¹ m³odo�ci,
wzór doros³o�ci zindywidualizowanej oraz wzór kontestacyjny.
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ko robiæ na w³asne konto, tak ju¿ ca³kowicie�. (W24, mê¿czyzna, 26 lat,
mieszka z rodzicami, singiel, bezrobotny)

Du¿e niezadowolenie czê�ci rodziców budzi fakt zamieszkiwania z part-
nerem lub partnerk¹ bez formalizacji zwi¹zku. Ma³¿eñstwo jest zdecydowa-
nie przez nich preferowane � kiedy oni zak³adali rodziny, aby móc siê wy-
prowadziæ, trzeba by³o byæ �po �lubie�. Czê�æ rodziców godzi³a siê z decyzjami
swoich dzieci, aby nie formalizowaæ zwi¹zku, ale zdarza³y siê te¿ sytuacje,
gdy rodzice sprzeciwiali siê kohabitacji, na przyk³ad nie pozwalali synowi
przyje¿d¿aj¹cemu z partnerk¹ w odwiedziny spaæ w jednym ³ó¿ku. W jed-
nym przypadku ustalone by³o, ¿e w mieszkaniu posiadanym przez rodziców
mo¿na zamieszkaæ dopiero po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego. Niektórzy
rodzice zmieniali swoje postawy wzglêdem kohabitacji � czego przyk³adem
jest matka, która w przypadku wyprowadzki pierwszego dziecka w celu za-
mieszkania bez �lubu nie by³a z tej decyzji zadowolona, podczas gdy podob-
n¹ decyzjê kolejnego dziecka ju¿ zaaprobowa³a: �[gdy] zamieszkali [syn
z dziewczyn¹] w³a�nie to czu³am, ¿e to by³ dobry pomys³, ¿e zamieszkali, ¿e
fajnie, ¿e maj¹ okazjê zgraæ siê, poznaæ siê lepiej [�] powiedzia³am [córce],
¿e tak jak na pocz¹tku mia³am obiekcje co do w³a�nie tej kolejno�ci, ¿e [cór-
ka najpierw siê wyprowadzi³a, a potem �lub]� bo ja by³am tak wychowana,
w tamtych moich czasach [�] to by by³o postrzegane jako jaka� bardzo wiel-
ka niemoralno�æ, jaki� taki wybryk natury prawie. No i tak jako� próbowa-
³am, ¿e tak powiem, przeforsowaæ to, co mi by³o zakodowane w g³owie�.
(R3, matka doros³ej córki i syna, du¿e miasto)

Wypowied� powy¿sza pokazuje zmianê oczekiwañ w stosunku do dorastaj¹-
cych dzieci, na swoiste przepracowywanie w³asnego systemu warto�ci czy wizji
¿ycia rodzinnego. Uczestniczka badañ jest �wiadoma zmiany norm spo³ecznych
dotycz¹cych kohabitacji. Obserwujemy równie¿ trudno�æ jednoznacznej oceny
takiej decyzji przez rodzica, który z jednej strony oczekuje na wyprowadzkê dzieci
i na za³o¿enie przez nich rodziny, z drugiej strony to ma³¿eñstwo by³oby prefe-
rowan¹ przez niego form¹ nowo za³o¿onego zwi¹zku.

W ramach perspektywy spo³ecznej reprymendy podnosi siê kwestiê wy-
godnictwa m³odych (takie w¹tki tak¿e by³y obecne w mediach). Jako powód
zamieszkiwania w domu rodzinnym 12% m³odych (w wieku 25�34 lata)
wymieni³o wygodê (dane TNS OBOP opracowane przez Piszczatowsk¹-Olek-
siewicz 2014) � by³a to trzecia najwa¿niejsza przyczyna po �braku mieszka-
nia� (28%) oraz �faktu nieza³o¿enia rodziny� (19%). Co ciekawe, w¹tek ten
czê�ciej dyskutowany jest w kontek�cie m³odych mê¿czyzn (por. Czerka 2007).
Wp³yw na tak¹ sytuacjê maj¹ nierówno�ci p³ci w podziale obowi¹zków do-
mowych: to synowie czê�ciej s¹ zwolnieni z uczestnictwa w pracach domo-
wych, dlatego okres pozostawania w �gnie�dzie� odejmuje im obowi¹zków
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(Krzaklewska 2017). Mieszkanie w domu rodzinnym daje te¿ mo¿liwo�æ
wiêkszej konsumpcji, gdy¿ czêsto m³odzi maj¹ dziêki temu znacz¹ce oszczêd-
no�ci � mo¿liwo�æ konsumpcji jest przedk³adana ponad autonomiê mieszka-
niow¹: �Wiesz, jakbym zupe³nie by³ sam, no to dokonywa³bym innych zaku-
pów [�] mo¿na taniej kupiæ du¿o rzeczy w Biedronce czy jakim� innym Tesco
[ni¿ w Almie]. [Jak mieszka³em sam] moje zakupy [�] by³y w innym stan-
dardzie� (W12, mê¿czyzna, 31 lat, singiel, mieszka z rodzicami, samozatrud-
niony).

Perspektywa pokoleniowej troski

Druga perspektywa, która pojawia siê w dyskusji na temat d³u¿szego
pozostawania w domu rodzinnym, uwypukla aspekt zatroskania o losy m³o-
dego pokolenia2. Wskazuje siê przede wszystkim na przemiany strukturalne,
które uniemo¿liwiaj¹ m³odym ludziom realizacjê planów zwi¹zanych z wy-
prowadzk¹ czy za³o¿eniem rodziny ze wzglêdu na przemiany na rynku pracy
i gorsz¹ sytuacjê m³odych pracowników rozpoczynaj¹cych karierê zawodow¹
� brak stabilnego zatrudnienia, pojawienie siê umów ��mieciowych� (o dzie³o
i zlecenie), wyd³u¿aj¹cych okresów bezrobocia, pracy nieodp³atnej, na przy-
k³ad na sta¿ach (Warat, Krzaklewska 2016).

Wiele badañ wskazuje, ¿e w przypadku pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹-
tych przyczyny ekonomiczne by³y kluczowe w podejmowaniu decyzji
o (nie)wyprowadzeniu siê z domu rodzinnego. W badaniach sonda¿owych
m³odzi Polacy wskazywali na trudno�æ w utrzymaniu siê poza domem ro-
dzinnym jako g³ówn¹ przyczynê pozostawania w domu rodziców � 54,5%
(Eurobarometer 2007). Zbyt wysokie koszty mieszkania samodzielnie to g³ów-
na przyczyna wed³ug 23% respondentów3. W�ród mieszkaj¹cych z rodzica-
mi by³ wy¿szy odsetek osób bezrobotnych, na kontraktach tymczasowych
oraz maj¹cych problemy ze znalezieniem pracy, ale tak¿e tych zak³adaj¹cych
w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ (Choroszewicz, Wolf 2010, za: Szafraniec
2011: 186�187). Baranowska-Rataj (2012) na podstawie swoich badañ wska-
zuje natomiast na wp³yw posiadania pracy na wyprowadzenie siê z domu
rodzinnego, niezale¿nie od rodzaju podpisanej umowy.

2 Podobne wnioski wysuniêto w ramach badañ nad równo�ci¹ p³ci w Polsce, przeprowadzonych
w roku 2015, w których starsze osoby wyra¿a³y szczególn¹ troskê o formê zatrudnienia m³odych ludzi
i ich pó�niejsze emerytury (Krzaklewska, Migalska, Warat 2015: 98).

3 W badaniach Eurobarometer (2007) 11,5% respondentów stwierdzi³o, i¿ powodem zostawania
w domu rodzinnym jest pó�ne zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego, a 7% uwa¿a³o, ¿e m³odym odpowiada
komfort mieszkania w domu rodzinnym bez odpowiedzialno�ci.
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Badani jako g³ówny problem dla ich rówie�ników w czasie prowadzenia
badañ (lata 2010�2011) wymieniali trudn¹ sytuacjê na rynku pracy. Niemo¿-
no�æ znalezienia dobrze p³atnej pracy (�powa¿nej�) hamuje inne decyzje ¿y-
ciowe, na przyk³ad brak mieszkania jest przeszkod¹ w za³o¿eniu rodziny,
a brak pracy nie pozwala na wziêcie kredytu. Jak opisuje Witold Wrzesieñ,
w pokoleniu wy¿u lat osiemdziesi¹tych zamieszkiwanie w domu rodzinnym
³agodzi³o negatywne skutki startu w ¿ycie zawodowe, daj¹c szansê na �prze-
czekanie� okresów braku pracy czy gorszych zarobków, na przyk³ad podczas
sta¿u (Wrzesieñ 2009). Trudn¹ sytuacjê m³odych ludzi na rynku pracy za-
uwa¿ali tak¿e ich rodzice i to ona by³a g³ównym powodem troski: �[�] te-
raz pobieraj¹ siê, je¿eli siê pobieraj¹, albo s¹ razem, w wieku tam nie wiem
27, 28 lat i pierwsze dzieci rodz¹ siê ko³o 30 [�] to siê te¿ wi¹¿e z sytuacj¹
gospodarcz¹ [�] ¿e w tej chwili tej pracy nie ma, to te¿ jest ciê¿ko dorosn¹æ
i siê wyprowadziæ na swoje, jak nie maj¹ pracy, albo zarabiaj¹, sprzedaj¹c po
tysi¹c z³otych� za³ó¿my jako sprzedawca. No to trudno mówiæ, ¿eby sobie
nawet mieszkanie wynaj¹æ czy tam pokój�. (R4, matka doros³ego syna, du¿e
miasto)

Drugim powodem troski jest dostêp do mieszkañ. Rodzice, jako ¿e do-
�wiadczyli trudnego okresu bycia bez w³asnego mieszkania, chc¹ tego oszczê-
dziæ w³asnym dzieciom. Wiêkszo�æ przedstawicieli pokolenia rodziców miesz-
ka³o z w³asnymi rodzicami czy te¿ te�ciami, w szczê�liwych przypadkach
dostawali oni mieszkania s³u¿bowe lub z przydzia³u. Rodzice wspominaj¹
tak¿e trudny okres ¿ycia z rodzicami/te�ciami. Jakkolwiek chêæ tego, by dzieci
mieszka³y �na swoim�, nie wydaje siê mieæ uzasadnienia jedynie w motywa-
cjach altruistycznych, po�wiêcania siê finansowego dla dobra dzieci. W pew-
nym sensie jest to tak¿e gwarant wolno�ci i swobody rodziców (jeden rodzic
podkre�li³, ¿e kupili ma³y dom, aby dzieci nie mia³y mo¿liwo�ci z nimi miesz-
kaæ).

P: I mówi³a te¿ Pani o sytuacji na rynku mieszkaniowym?
O: W sensie takim, ¿e mieszkania s¹ bardzo drogie, kredyty� co rusz s¹

ograniczenia z zawieraniem kredytów, a poza tym sytuacja to ¿e jest rynek
pracy i niepewno�æ, na przyk³ad córka zaczê³a pracowaæ i ma umowê na czas
nieokre�lony, bo takie stosuje siê standardy, odnawianie tych umów na czas
okre�lony. To powoduje automatycznie, ¿e w³a�ciwie nie ma mo¿liwo�ci
wziêcia kredytu, tak, albo du¿o ni¿szego, to powoduje tak¹ frustracjê [�]
mo¿e mieæ problemy ze znalezieniem tego sobie jakiego� ma³ego kawa³ecz-
ka. (R5, matka dwóch doros³ych córek, du¿e miasto)

Podobnie wa¿na jest kwestia oszczêdzania � czas wspó³zamieszkiwania
jest traktowany jako inwestycja, gdy¿ gniazduj¹c, mo¿na uzbieraæ pieni¹dze,
(np. na inwestycjê we w³asne mieszkanie) lub otrzymaæ wsparcie niemate-
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rialne, na przyk³ad mê¿czyzna, który zak³ada³ w³asn¹ firmê, cieszy³ siê z mniej-
szej ilo�ci obowi¹zków, takich jak pranie czy sprz¹tanie. Osoby w zwi¹zkach
by³y sk³onne odroczyæ wspólne zamieszkiwanie na rzecz kumulacji kapita³u.

O: [Aby wybudowaæ wymarzony dom] Nie obejdzie siê bez kredytu. Te¿
chcia³bym, ¿eby ten kredyt by³ jak najmniejszy, nie ukrywam [�] jest to je-
den z g³ównych powodów, dla których równie¿ mieszkam u rodziców do tej
pory. Bo nie ukrywam, ja chcia³bym mieszkaæ osobno, a nie mieszkam osobno,
w sensie z drug¹ po³ówk¹. [�] Ale w ten sposób wiêcej oszczêdzê. I uwa¿am, ¿e
w ten sposób wszystko zostaje w rodzinie, a nie ¿ebym p³aci³ komu� obcemu.

P: A p³acisz swoim rodzicom?
O: Tak, dodajê siê do bud¿etu rodzinnego, jak najbardziej. [�] Mój brat

zreszt¹ te¿. (W11, mê¿czyzna, 30 lat, mieszkaj¹cy z rodzicami, w zwi¹zku,
praca na etat)

Wsparcie materialne ze strony rodziny pochodzenia, miêdzy innymi w po-
staci darowanego mieszkania czy po¿yczki (bez oprocentowania), stanowi
du¿¹ pomoc w realizacji ¿yciowych celów. Dla przyk³adu, co ilustruje poni¿-
szy cytat, rodzice m³odego mê¿czyzny wziêli kredyt, aby wesprzeæ go w reali-
zacji jego pomys³u biznesowego � w ten sposób nie musia³ mierzyæ siê z pro-
blemem szukania pracy: �Drugi syn [�] nie mia³ tego problemu szukania
pracy, bo jak wymy�li³ sposób [�] to po prostu rodzice siê zgodzili na to, bo
uwa¿amy, ¿e to jest jaka� dobra forma dzia³alno�ci. No i my�my siê zakredy-
towali straszliwie [�] i tam pracuje. I on troszeczkê jak gdyby tak ocenia
tego [swojego brata, który jest bezrobotny], ¿e on s³abo szuka, ¿e tam wiel-
kie ambicje ma; trochê ma w tym racji, ale trochê te¿ nie dosta³ w d�.,
dlatego ¿e stworzono mu te mo¿liwo�ci, ¿e nie mia³ tego dyskomfortu szu-
kania pracy�. (R8, matka dwóch synów, ma³a miejscowo�æ)

Wchodzenie w doros³o�æ i jego poszczególne przej�cia okazuj¹ siê niejako
niemo¿liwe do wykonania bez wsparcia. Wyprowadzka z domu staje siê wspól-
nym zadaniem rodziców i dzieci: rodzice staj¹ siê nieodzowni, aby móc zre-
alizowaæ projekt doros³o�ci (mówi siê nawet o joint enterprise dwóch poko-
leñ). Problemem jest nie tylko bezrobocie, ale tak¿e niskie zarobki, które nie
pozwalaj¹ na wziêcie kredytu na kupno mieszkania i jego sp³acania. Poni¿sza
wypowied� ilustruje tak¿e trudno�ci we wsparciu w³asnych dzieci, je�li za-
robki rodziców nie s¹ wystarczaj¹co wysokie: �[syn] w tej chwili nie ma pra-
cy i te¿, a jakie� perspektywy na jakie� mieszkanie, a my z kolei jakich� koko-
sów nie zarabiamy z mê¿em, ¿eby dzieciom pomóc, tak? Kupiæ mieszkanie,
no nie ma takiej opcji w ogóle� ja mogê pomóc co� w kredycie [�] [córka]
chce wzi¹æ kredyt w przysz³ym roku, kupiæ sobie jak¹� kawalerkê, to ju¿
pomoc¹ bêdzie to, ¿e my przyst¹pimy do umowy i, powiedzmy, moje zarob-
ki pomog¹ [�] i bêdzie zdolno�æ, ale tak naprawdê ona nie bêdzie w stanie
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sp³acaæ sama tego kredytu, a ja wiem, ile ja jeszcze po¿yjê, ja za parê lat idê
na emeryturê, tak? A z emerytury to ju¿ nie bêdê mog³a jej pomóc, no, tak¿e
to jest taka patowa sytuacja. Naprawdê dzisiaj m³odzie¿ nie ma lekko, nie
ma tych miejsc [pracy], wyd³u¿a nam siê teraz ten okres pracy, tak? Gdyby
utrzymany by³by ten okres wcze�niejszej emerytury dla kobiet, to ja mia³a-
bym w perspektywie� za dwa lata mog³abym pój�æ na emeryturê. No fajnie
by by³o, tak? Zwolni³oby siê miejsce dla innych m³odych ludzi, mi siê ten wiek
przed³u¿y, a m³odzi nie maj¹ pracy, tak?�. (R1, matka córki i syna, du¿e mia-
sto)

Podejmowane wspólne dzia³ania czy wsparcie dzieci przez rodziców mog¹
przy�pieszyæ niezale¿no�æ mieszkaniow¹, ci¹g³e zabezpieczanie dzieci przed
pochopnymi decyzjami powoduje, ¿e ich wchodzenie w doros³o�æ mo¿e siê
wyd³u¿aæ. Rodzice, stanowi¹c dla swoich dzieci poduszkê bezpieczeñstwa,
mog¹, nawet nie�wiadomie, blokowaæ pewne decyzje:

O: No mo¿e u nas zbyt pó�no dzieci wchodz¹ w doros³o�æ, bo w wiêk-
szo�ci rodzin jednak te dzieci trzymamy przy sobie i to d³ugo trzymamy przy
sobie. I pó�niej co niektórym ciê¿ko jest siê odnale�æ w tym doros³ym ¿yciu,
naprawdê. Bo tak siê patrzy na przyk³ad w innych krajach, to dziecko skoñ-
czy� jest ju¿ te osiemna�cie lat� idzie, wynajmuje gdzie� tam mieszkanie,
gdzie� sobie tam dorabia, no, byæ mo¿e ma takie mo¿liwo�ci, ale mimo wszyst-
ko im jest ³atwiej ni¿ naszym dzieciom. Bo my trzymamy te dzieci przy sobie
i ca³y czas trzêsiemy siê, ¿eby tam nic siê nie wydarzy³o, co siê ma wydarzyæ,
jak i tak siê nie wydarzy, nie zawsze mamy wp³yw na pewne rzeczy.

P: I Pani te¿ tak trzyma³a d³ugo dzieci przy sobie?
O: Tak. «�miech» Ja te¿ [�] zw³aszcza córê. (R9, matka doros³ej córki

i syna, ma³a miejscowo�æ)

Perspektywa miêdzypokoleniowej wspó³pracy

Trzecia perspektywa, która wy³ania siê szczególnie w ostatnich latach, to
perspektywa miêdzypokoleniowej wspó³pracy. W poprzednich dwóch ujê-
ciach jedno z dwóch pokoleñ by³o niejako �poszkodowane� � w pierwszym
to rodzice ponosili koszty niezaradno�ci swoich dzieci, w drugim podkre�la-
no gorsz¹ sytuacjê m³odego pokolenia. Tutaj fakt zamieszkiwania w domu
rodzinnym to sytuacja, która jest najkorzystniejszym wyborem dla obu stron �
niekoniecznie wolnym od zewnêtrznych przymusów, lecz najlepszym w danej
sytuacji. Na swoist¹ symbiozê miêdzy dwoma wspólnie zamieszkuj¹cymi po-
koleniami wskazywali ju¿ badacze w³oscy, opisuj¹cy pozostawanie m³odych
W³ochów w domu rodzinnym; podkre�laj¹ oni korzy�ci, jakie czerpi¹ zarów-
no rodzice, jak i doros³e dzieci (Cigoli 1987). W Polsce, jak wskazuj¹ badania,
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zamieszkiwanie razem z doros³ymi dzieæmi zapewnia rodzicom towarzystwo
czy te¿ ucieczkê od samotno�ci, wsparcie emocjonalne oraz opiekê, a tak¿e
mo¿liwo�æ wspó³dzielenia kosztów utrzymania mieszkania (Piszczatowska-
-Oleksiewicz 2014).

W 2017 r. CBOS przeprowadzi³o badanie na temat doros³ych dzieci
mieszkaj¹cych z rodzicami � jako ¿e by³o to ju¿ kolejne badanie w ramach tej
tematyki, porównano jego wyniki do wyników z 2005 r. I tak, 38% respon-
dentów stwierdzi³o, ¿e w ich najbli¿szej rodzinie jest przynajmniej jedna pe³-
noletnia osoba, która nie zawar³a zwi¹zku ma³¿eñskiego i nadal mieszka pod
jednym dachem ze swoimi rodzicami (opiekunami), czê�ciej jest to mê¿czy-
zna � 59% (CBOS 2017). Ro�nie wiek osób pe³noletnich stanu wolnego,
które zamieszkuj¹ w Polsce z rodzicami. Wynika st¹d, ¿e czê�æ reprezentan-
tów pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹tych pozosta³a w domu rodzinnym.
Osoby te s¹ czê�ciej stanu wolnego, co wskazywano jako powód pozostawa-
nia w domu rodzinnym.

Ze wzglêdu na zmianê sytuacji na rynku pracy i znaczne ni¿sze bezrobo-
cie, perspektywa pokoleniowej troski traci na aktualno�ci. Badania CBOS
(2017) wskazuj¹, ¿e ro�nie liczba osób, które zamieszkuj¹ w domu rodzin-
nym, posiadaj¹c pracê. Odsetek osób pracuj¹cych w�ród gniazdowników stanu
wolnego wzrós³ od 2005 r. z 33% do 57%, a liczba osób bezrobotnych zma-
la³a z 22% do 9%. W�ród wszystkich przebadanych 47% z nich jest ca³kowi-
cie niezale¿nych finansowo od rodziców (opiekunów), 23% � czê�ciowo
niezale¿nych, a 30% � zale¿nych. Zale¿ne finansowo s¹ przede wszystkim
osoby studiuj¹ce lub ucz¹ce siê. W�ród pracuj¹cych osoby takie stanowi¹
jedynie 4%, a 73% jest ca³kowicie niezale¿nych finansowo. Trudno z tych
danych wysnuæ wniosek na temat mo¿liwo�ci utrzymania siê poza domem
rodzinnym; byæ mo¿e osoby te nie by³yby w stanie utrzymaæ poziomu jako-
�ci ¿ycia po wyprowadzeniu lub poziom jako�ci ¿ycia rodziców móg³by siê
obni¿yæ, gdyby dzieci przesta³y uczestniczyæ w kosztach utrzymania lokalu.

Przejd�my do analizy opinii na temat przyczyn zjawiska gniazdowania � s¹
to opinie osób, w których rodzinach pe³noletnie dzieci nadal mieszkaj¹ z ro-
dzicami (CBOS 2017). Sytuacja na rynku pracy przesta³a byæ powodem po-
zostawania w domu rodzinnym, na brak pracy wskaza³o jedynie 8% respon-
dentów, natomiast 16% wskaza³o brak pieniêdzy (co mo¿e wi¹zaæ siê z niskimi
pensjami). Perspektywa pokoleniowej troski pozostaje aktualna w kontek-
�cie dostêpu do w³asnego mieszkania: 42% badanych zamieszkuj¹cych wy-
mieni³o brak mieszkania jako przyczynê braku wyprowadzki. Bior¹c pod
uwagê perspektywê spo³ecznej reprymendy, to na brak samodzielno�ci wska-
zywa³o 8% badanych, a na lenistwo czy niezaradno�æ ¿yciow¹ zaledwie
2%.
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Coraz czê�ciej wymieniane s¹ takie czynniki, które sugeruj¹ wy³anianie
siê perspektywy miêdzypokoleniowej wspó³pracy. Zamieszkiwanie w domu
rodzinnym zaczyna byæ swoist¹ wymian¹ dóbr miêdzy rodzicami a ich dzieæ-
mi. Z jednej strony dzieci zamieszkuj¹ w domu rodzinnym podczas nauki
(42% respondentów poda³o taki powód). Jednocze�nie m³odzi ludzie w opi-
nii respondentów nie wyprowadzaj¹ siê ze wzglêdu na wygodê (24%) czy
te¿ dobre warunki lokalowe (9%). Wskazywanie na komfort zamieszkiwa-
nia z rodzicami sta³o siê czêstsze, na przyk³ad w porównaniu z badaniami
z roku 2007, kiedy to 7% m³odych respondentów uwa¿a³o, ¿e gniazdowni-
kom odpowiada komfort mieszkania w domu rodzinnym bez odpowiedzialno-
�ci (Eurobarometer 2007). W badaniach CBOS (2017) prawie jedna czwarta
respondentów (23%) wymienia zale¿no�æ emocjonaln¹, poczucie wiêzi i chêci
mieszkania z rodzicami � taka przyczyna jest czê�ciej wskazywana w 2017 r.
ni¿ w 2005 r.

Znacz¹ce staje siê tak¿e pojawienie obowi¹zku opieki w zwi¹zku z tym,
i¿ rodzice gniazdowników s¹ coraz starsi � choæ nie jest to du¿a grupa w�ród
przebadanej populacji. Konieczno�æ pomagania rodzicom zaznaczy³o 4%
respondentów, a opiekowanie siê cz³onkami rodziny � 2%. Niewielka czê�æ
m³odych ludzi � 3% korzysta z opieki rodziców ze wzglêdu na ich w³asn¹
chorobê. Potrzeba podejmowania opieki bêdzie najprawdopodobniej coraz
czêstsza wraz ze starzeniem siê pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹tych i ich
rodziców. Ju¿ dzisiaj w badaniach dotycz¹cych na przyk³ad migracji pojawia-
j¹ siê w¹tki wskazuj¹ce na pojawianie siê miêdzypokoleniowej wspó³pracy.
Z jednej strony m³odzi migranci wspieraj¹ rodziców poprzez wysy³ane pie-
ni¹dze, a z drugiej � babcie podró¿uj¹ do krajów migracji, aby opiekowaæ siê
wnukami (Krzy¿owski, Slany, �lusarczyk 2017).

Podsumowanie

W artykule przedstawi³am trzy perspektywy u¿yteczne z punktu widze-
nia analizy sytuacji pozostawania m³odych ludzi w domu rodzinnym: per-
spektywy pokoleniowej reprymendy, pokoleniowej troski oraz miêdzypoko-
leniowej wspó³pracy. W obrêbie do�wiadczeñ badanej przeze mnie próby
wystêpowa³y przede wszystkim dwa pierwsze ujêcia. Analiza najnowszych
danych sugeruje pojawienie siê perspektywy miêdzypokoleniowej wspó³pra-
cy � coraz czê�ciej dostrzegane s¹ korzy�ci, które czerpi¹ reprezentanci obu
pokoleñ ze wspó³zamieszkiwania. W ocenie uwzglêdniane s¹ ró¿norodne
czynniki, takie jak: sytuacja zawodowa i rodzinna doros³ych dzieci, sytuacja eko-
nomiczna rodziców, warunki mieszkaniowe, zdrowie cz³onków rodziny i po-
trzeba opieki. Wspó³zamieszkiwanie zaczyna opieraæ siê na paradygmacie

10.p65 18-02-15, 09:16173



Ewa Krzaklewska

174

wspó³pracy i zyskuje pozytywny wyd�wiêk. W ostatnich badaniach podkre-
�lano znaczenie komfortu zamieszkiwania z rodzicami, obecno�æ emocjonal-
nego wsparcia, a rzadziej sytuacjê zawodow¹ czy ekonomiczn¹ m³odych lu-
dzi jako przyczyny braku wyprowadzki. Z perspektywy starzej¹cego siê
spo³eczeñstwa pojawiaj¹cy siê obowi¹zek opieki nad rodzicami mo¿e wp³y-
n¹æ na kontynuacjê wspó³zamieszkiwania rodziców z doros³ymi dzieæmi,
zw³aszcza w przypadku braku za³o¿enia przez nich w³asnych rodzin.
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Odraczanie wyprowadzki z rodzinnego gniazda
� konieczno�æ czy strategia? Analiza zjawiska w Polsce

Contemporary social, cultural and economic changes are affecting the life cycle
of both families and individuals, having a considerable impact on scientifically
defined stages, the time assigned to them, and developmental tasks they are
associated with. One such stage is that of an adult child moving out of the
family home, a step that young adults today are increasingly keen on postpon-
ing. The phenomenon of delaying separation from one�s family is referred to
as nesting. In-depth analyses show that even though financial factors (low in-
come, low purchasing power among adult children, and the scarcity of jobs)
are a significant determinant behind nesting in Poland, they do not fully ex-
plain young people�s reluctance or inability to �cut the umbilical cord�, and
such decisions are also triggered by other motives. Moreover, the aforemen-
tioned financial problems and structural limitations, meaning unstable employ-
ment conditions, an uncertain and difficult labour market (saturated, highly
competitive, and not matching the educational system), the high unemploy-
ment rate among young adults and property prices that are high or unafford-
able, are often �taken advantage of � for rationalising or concealing the under-
lying causes. The latter comprise the emergent combination of children�s and
parents� needs that are satisfied in the �crowded nest� arrangement. This is
why nesting, despite referring to the stance of the individual, is always a shared
experience and the outcome of forces and vectors occurring within the family
ecosystem. Nesters are not the only players in the crowded nest arrangement,
as their guardians and sometimes their siblings also play significant roles. This
leads to another conclusion, and namely that nesters in Poland are not the
only beneficiaries of nesting, and likewise parents are not the only ones bear-
ing the costs of this coexistence.
Keywords: young adults, living with parents, nesting

Wprowadzenie

Zaledwie potoczna wiedza na temat biografii cz³owieka wystarcza, by u�wia-
domiæ sobie, ¿e ¿ycie jest procesem, ci¹giem aktywno�ci od urodzenia do �mier-
ci. Proces ten � na co zwrócono uwagê ju¿ w dawnych Chinach i w staro¿ytnej
Grecji � ma pewne cechy wspólne wszystkim ludziom, okre�lonym grupom
oraz unikalne, w³a�ciwe tylko danemu indywiduum (Runyan 1984). Szeroki
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wachlarz tych¿e cech wspólnych pozwoli³ badaczom skonstruowaæ weberow-
ski typ idealny przebiegu drogi ¿yciowej1 . Najstarszy � a jednocze�nie w zna-
cz¹cym stopniu aktualny2  � sposób przedstawiania biografii polega na wy-
ró¿nieniu kolejnych faz, sk³adaj¹cych siê na cykl ¿ycia cz³owieka (Pietrasiñski
1990: 56). Sekwencyjno�æ etapów jest �ci�le zwi¹zana z pojawiaj¹cymi siê
nowymi celami, wyzwaniami i obowi¹zkami, które w naukach spo³ecznych
nazywa siê zadaniami rozwojowymi. Zadania te okre�laj¹ oczekiwania wo-
bec jednostki.

Podobne za³o¿enia przyjmuj¹ badacze rodziny postrzegaj¹cy cykl ¿ycia
podstawowej komórki spo³ecznej jako szereg faz rozwojowych, od za³o¿enia
do rozpadu. Analogicznie kolejne okresy traktuj¹ oni jako istotne dla przy-
swojenia nowych zadañ rozwojowych cz³onków rodziny, de facto odzwier-
ciedlaj¹cych oczekiwania wobec ról.

Zarówno w teoriach cyklu ¿ycia jednostki, jak i rodziny, nastêpuj¹ce po so-
bie etapy poprzedzaj¹ wa¿ne wydarzenia (jedno lub wiêcej) zwane �prze³omo-
wymi� lub �wska�nikami stadium ¿ycia� (Goldenberg, Goldenberg 2006: 28).
Wydarzenia te z jednej strony konstytuuj¹ przej�cie do kolejnej fazy, z dru-
giej � nios¹ konieczno�æ zmian oraz przystosowania do nowych zadañ i re-
negocjacji ról (w odniesieniu do rodziny). Jednym z takich wydarzeñ prze-
³omowych jest wyprowadzka doros³ego dziecka z rodzinnego gniazda.
Z perspektywy jednostki stanowi ona jeden ze wska�ników cezury doros³o-
�ci, z perspektywy rodziny �wiadczy o rozpoczêtej kontrakcji3. Nie sposób
dzi� precyzyjnie wskazaæ na wiek jednostki, w którym to wa¿ne wydarzenie
mia³oby siê dokonaæ, gdy¿ wspó³cze�ni badacze dowodz¹, ¿e jest ono rucho-
me i zmienia siê wraz z utrwalaniem nowych pr¹dów dotycz¹cych ¿ycia jed-
nostki oraz ¿ycia rodzinnego. Mimo to stale odwo³uj¹ siê do tradycyjnych
schematów (w znaczeniu sekwencyjno�ci, szacowanego czasu wyst¹pienia wy-
darzenia prze³omowego), aby uchwyciæ nowe zjawiska lub zmiany nasilenia
wcze�niej obserwowanych w �rodowisku postaw. Przyk³adem tego ostatniego
jest odraczanie wyprowadzki pe³noletnich dzieci z rodzinnego domu, zwane
równie¿ gniazdowaniem4. To �odraczanie� nie oznacza �zej�cia� z ¿yciowej
drogi, ale �opó�nianie� maj¹cego nadej�æ etapu.

1 Okre�lenie �droga ¿yciowa� jest metafor¹ biografii jednostki jako procesu. W niniejszym artykule
bêdê u¿ywa³a okre�leñ �droga ¿yciowa�, �biografia� i �cykl ¿ycia� jako synonimów.

2 Wspó³czesne teorie korzystaj¹ z za³o¿enia o procesualnym charakterze biografii oraz podziale na
fazy.

3 W naukach spo³ecznych i gerontologii kontrakcja to okres w cyklu ¿ycia rodziny polegaj¹cy na
kurczeniu siê rodziny w wyniku �wypuszczenia� dzieci w �wiat.

4 Termin ten pochodzi z nauk przyrodniczych, tj. od gatunków zwierz¹t, których m³ode po wykluciu
lub urodzeniu nie s¹ zdolne do samodzielnego ¿ycia i wymagaj¹ sta³ej opieki rodziców, w zwi¹zku z czym
d³u¿ej pozostaj¹ w gnie�dzie. Najwiêksz¹ grupê gniazdowników stanowi¹ ptaki.
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W teoriach cyklu ¿ycia gniazdowanie jest egzemplifikacj¹ tendencji, w któ-
rej przej�cie do doros³o�ci charakteryzuj¹ przesuniêcia, opó�nienia, przed³u¿e-
nia, a wszystko to wed³ug indywidualnych preferencji i mo¿liwo�ci w ra-
mach moratorium5. W tym okresie m³odzi ludzie eksperymentuj¹, wchodz¹c
w doros³y �wiat, poznaj¹ go metod¹ prób i b³êdów, nabywaj¹ do�wiadczenia.
Coraz czê�ciej zdarza siê, ¿e gdy uznaj¹ dokonany wybór za nieodpowiedni
lub gdy ponios¹ pora¿kê, wycofuj¹ siê (Walther 2006; Mitchell 2005). M³o-
dzi, podejmuj¹c decyzje, rozpatruj¹ swoje po³o¿enie i potrzeby, ale te¿ kon-
sekwencje wyborów ponosz¹ i bêd¹ ponosiæ sami.

Zmiany w przebiegu cyklu ¿ycia m³odych odpowiedzialne za brak po-
�piechu do usamodzielnienia t³umaczy siê miêdzy innymi wyd³u¿aj¹cym siê
procesem kszta³cenia, trudno�ciami z podjêciem pracy zawodowej pozwala-
j¹cej na finansow¹ niezale¿no�æ (szczególnie w trudnych warunkach gospo-
darczych), odraczaniem ma³¿eñstwa, mo¿liwo�ci¹ partycypacji w alternatyw-
nych formach ¿ycia spo³eczno-ma³¿eñskiego (np. kohabitacja, ¿ycie
w pojedynkê), oddzieleniem ¿ycia seksualnego od prokreacji i ma³¿eñstwa,
jak równie¿ przeobra¿eniami w postawach rodziców wobec swoich dzieci
(infantocentryzm, liberalizacja stosunków, solidarno�æ miêdzypokoleniowa)
(Arnett 2007; Walther 2006; Mitchell 2005; Brannen, Lewis, Nielsen, Smith-
son 2002; Boyd, Norris 1999; Tillmann 1996; Jones 1995; Buchmann 1989).

Opuszczenie domu rodzinnego przez dzieci ma równie¿ wp³yw na ¿ycie
rodziców, przebieg ich socjalizacji trzeciorzêdowej i stawiane zadania. Jed-
nym z wa¿niejszych jest renegocjacja systemu ma³¿eñskiego jako diady. Ro-
dzice zostaj¹ sami ze sob¹. Nastêpuje przesuniêcie budowanej przez lata re-
lacji ze zwi¹zku rodzic � dziecko ponownie, jak na pocz¹tku zwi¹zku, na
relacjê m¹¿ � ¿ona, partner � partnerka. Zatroskani rodzice na nowo mog¹
zaj¹æ siê sob¹. Przez lata inwestowali swoj¹ energiê, czas i �rodki w opiekê,
rozwój i kszta³cenie dzieci, przychodzi wiêc czas na odpoczynek oraz zadba-
nie o siebie nawzajem i swoje zdrowie. Opiekunowie powinni zaakceptowaæ
autonomiê swoich dzieci i ich niezale¿no�æ. Wa¿ny jest w tym uk³adzie roz-
wój relacji z doros³ymi dzieæmi (zgoda na �wyfruniêcie z gniazda�, radzenie
sobie z �pustym gniazdem�) oraz przegrupowanie relacji, tak by w³¹czyæ do
rodziny nowych cz³onków � partnerkê lub partnera dziecka, a w perspekty-
wie równie¿ ich potomstwo (Piszczatowska-Oleksiewicz 2014b).

Herbert i Irene Goldenberg traktuj¹ odraczanie wyprowadzki jako dys-
funkcjê, która mo¿e byæ sygna³em, ¿e rodzina zatrzyma³a siê w rozwoju albo

5 Wspó³cze�nie w naukach spo³ecznych moratorium okre�la siê równie¿ mianem �postmodernistycz-
nej m³odo�ci�, �postm³odo�ci�, �postadolescencji� (Tillmann 1996; Buchmann 1989). Wed³ug postula-
tów J. J. Arnetta okres pó�nej adolescencji jest nowym, dodatkowym etapem, który autor opatruje nazw¹
�nowa doros³o�æ� (emerging adulthood) (Arnett 2007, 2004).
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te¿ ujawnia trudno�ci rodziny w negocjowaniu zmiany. Z perspektywy jed-
nostki gniazdowanie obna¿a problem podjêcia spo³ecznie oczekiwanych ról
w³a�ciwych dojrza³ej jednostce (Goldenberg, Goldenberg 2006). W podob-
nym tonie brzmi¹ g³osy wybranych polskich socjologów. Dla przyk³adu, ba-
dania prowadzone przez Marcina Siñczucha dowodz¹, ¿e wchodzenie w do-
ros³o�æ jest dla m³odych traum¹ (Siñczuch 2002). St¹d brak mo¿liwo�ci
wyprowadzki lub te¿ brak perspektyw na ni¹ � przy jednoczesnej chêci usa-
modzielnienia � mo¿e przynie�æ zw¹tpienie lub wycofanie (Siñczuch 2009;
Szafraniec 2011).

Odraczanie separacji od rodziny pochodzenia nie zawsze kojarzone jest
pejoratywnie. W literaturze przedmiotu odnajdziemy te¿ odmienne komenta-
rze, choæ jest ich mniej. Zdaniem Barbary A. Mitchell dzi� coraz czê�ciej z odra-
czania wyprowadzki z gniazda zadowoleni s¹ tak rodzice, jak i ich dzieci
(Mitchell 2005: 85�86). Ci pierwsi dostrzegaj¹ g³ównie emocjonalne pozy-
tywy (dotyczy rodzin, w których doros³e pociechy charakteryzuj¹ siê du¿¹
niezale¿no�ci¹ finansow¹). Z perspektywy m³odych przed³u¿aj¹ce siê zamiesz-
kiwanie z rodzicami mo¿e byæ korzystne, je�li jest tymczasow¹ strategi¹
(na podwy¿szenie swojego kapita³u rynkowego i spo³ecznego awansu, na
zgromadzenie �rodków do usamodzielnienia) (Mitchell 2005: 89).

Nie jest celem tego artyku³u ocena s³uszno�ci pogl¹dów, ale poznanie rze-
czywistych powodów odraczania przez m³odych Polaków wyprowadzki z ro-
dzinnego gniazda. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ich ¿ycie nie odbywa siê w spo-
³ecznej pró¿ni, co oznacza, ¿e m³odzi, dokonuj¹c ¿yciowych wyborów, mog¹
uwzglêdniaæ potrzeby i preferencje bliskich im osób i/lub podlegaæ wp³ywom
otoczenia, przedstawiê dane z badañ przeprowadzonych nie tylko na gniaz-
downikach, ale i ich rodzinach.

Zanim jednak przejdê do przedstawienia wyników badañ, pragnê nad-
mieniæ, ¿e wspó³cze�nie mo¿emy wyró¿niæ wiele modeli i sytuacji, w któ-
rych doros³e dzieci mieszkaj¹ ze swoimi rodzicami. Dzieci mog¹ byæ osoba-
mi stanu wolnego (kawalerami, pannami), osobami w zwi¹zkach, które
wprowadzi³y pod dach rodzinny swojego partnera/partnerkê, wreszcie mog¹
byæ rozwodnikami. W ka¿dej z wymienionych sytuacji mo¿liwe s¹ dodatko-
we opcje wynikaj¹ce z (nie)posiadania przez doros³e dzieci w³asnego potom-
stwa. Aby lepiej poznaæ specyfikê gniazdowników i powody, dla których
mieszkaj¹ z rodzicami pod jednym dachem, w artykule koncentrujê siê na
m³odych Polakach stanu wolnego (niezamê¿nych, nie¿onatych), a wiêc ta-
kich, którzy nie przyst¹pili do etapu tworzenia w³asnej rodziny.

Dodatkowo, zgodnie z za³o¿eniami o istocie kontekstu spo³eczno-kultu-
rowego i znaczeniu, jakie w cyklu ¿ycia jednostki ma wyd³u¿aj¹cy siê okres
kszta³cenia (Runyan 1984), uwzglêdniê propozycjê Krystyny Slany. Jej zda-
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niem, badaj¹c gniazdowników w polskich warunkach, szczególnym zainte-
resowaniem nale¿y obj¹æ osoby �pomiêdzy zakoñczeniem procesu edukacji
na poziomie wy¿szym, gwarantuj¹cej podjêcie wysoko kwalifikowanej pracy
i oferuj¹cej mo¿liwo�ci samorealizacji, a g³ównym etapem (wed³ug tradycyj-
nych ideologii) formowania rodziny� (2006: 19), tj. miêdzy 25 a 34 r.¿.,
gdy¿ wiek ten jest znacz¹cy dla tworzenia nowej rodziny i prokreacji (por.
Fatyga 2005: 61; Goldenberg, Goldenberg 2006). Powy¿sza perspektywa
jest szczególnie istotna z punktu widzenia przyczyn, dla których m³odzi miesz-
kaj¹ z opiekunami pod jednym dachem. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e w grupie gniazdowników w wieku od 18 do 24 r.¿. przewa¿aæ bêdzie
motyw wyd³u¿aj¹cej siê edukacji, któr¹ w polskich warunkach m³odzi naj-
czê�ciej koñcz¹ w wieku 24 lat. Ciekawe zatem wydaje siê rozpoznanie po-
wodów odraczania wyprowadzki z rodzinnego domu osób po 24 r.¿. Dla-
czego nie wyprowadzaj¹ siê z rodzinnego gniazda mimo doros³ego wieku?
Czy pozostanie w rodzinnym gnie�dzie wynika z konieczno�ci, czy mo¿e stra-
tegii m³odych Polaków? Odpowiedzi na tak postawione pytania bêdê poszu-
kiwa³a w wynikach badañ sonda¿owych zrealizowanych przez agencje ba-
dawcze CBOS i TNS OBOP6 oraz wywiadów pog³êbionych, zrealizowanych
samodzielnie7. Zanim jednak opiszê powody przed³u¿aj¹cego siê zamieszka-
nia, postaram siê przedstawiæ po krótce profil spo³eczno-demograficzny
m³odych Polaków pozostaj¹cych w rodzinnym gnie�dzie.

Profil spo³eczno-demograficzny m³odych Polaków
pozostaj¹cych w rodzinnym gnie�dzie

 Jak wynika z badañ sonda¿owych, wiêkszo�æ osób stanu wolnego w Polsce
mieszka z rodzicami pod jednym dachem. Gros to mê¿czy�ni. W odstêpie
dwunastu lat (2005�2017) nieznacznie wzrós³ w ogóle (niezale¿nie od p³ci)
odsetek osób gniazduj¹cych w wieku miêdzy 25 a 34 r.¿. (tab. 1).

6 Badanie z 2017 r. zosta³o przeprowadzone przez CBOS w czerwcu na licz¹cej 1020 osób reprezen-
tatywnej próbie losowej doros³ych mieszkañców Polski, metod¹ wywiadów bezpo�rednich (face-to-face)
wspomaganych komputerowo (CAPI). Badanie z 2010 r. zosta³o przeprowadzone przez TNS OBOP do
celów naukowych autorki w lipcu na licz¹cej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej mieszkañców
Polski w wieku 15 lat i wiêcej, metod¹ wywiadów bezpo�rednich (face-to-face) wspomaganych kompute-
rowo (CAPI). Z uwagi na potrzeby zwi¹zane z porównaniem danych, na poziomie analitycznym przewa-
¿ono próbê, tak by by³a reprezentatywna dla doros³ych mieszkañców Polski. W wyniku tej operacji zmniej-
szono wielko�æ próby do 949 przypadków. Badanie z 2005 r. zosta³o przeprowadzone przez CBOS
w czerwcu na licz¹cej 1037 osób reprezentatywnej próbie losowej doros³ych mieszkañców Polski, metod¹
wywiadów bezpo�rednich (face-to-face) z wykorzystaniem kwestionariusza papierowego (PAPI).

7 W 2013 r. zrealizowa³am 18 wywiadów pog³êbionych (IDI) z osobami w wieku 25�34 lata, stanu
wolnego, mieszkaj¹cymi z rodzicami pod jednym dachem oraz 6 wywiadów pog³êbionych (IDI) z ich
rodzicami.
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Tabela 1. Wiek osób pe³noletnich (maj¹cych ponad 18 lat), stanu wolnego,
które mieszkaj¹ z rodzicami pod jednym dachem

Tendencjê wzrostow¹, z roku na rok, w tej kategorii wiekowej pokazuj¹
równie¿ dane Eurostatu dla osób mieszkaj¹cych z rodzicami. W Polsce jest
jednak wiêkszy odsetek osób w wieku 25�34 lata, mieszkaj¹cych z rodzica-
mi ni¿ �rednia dla 27 krajów Unii Europejskiej, co sytuuje nasz kraj blisko
W³och. W tej grupie wiekowej co czwarty (24%) do�wiadczy³ wyprowadzki
z rodzinnego domu na minimum cztery miesi¹ce. W�ród g³ównych powo-
dów wyprowadzki nale¿y wskazaæ: edukacjê poza miejscem zamieszkania,
podjêcie pracy w innej miejscowo�ci (równie¿ za granic¹) i kohabitacjê.

W profilu Polaków w wieku od 25 do 34 r.¿., stanu wolnego, mieszkaj¹-
cych z rodzicami (lub przynajmniej z jednym z nich) zwraca uwagê odsetek
�redniego wykszta³cenia oraz odsetek osób ucz¹cych siê i studiuj¹cych (tab.
2 i tab. 3).

Tabela 2. Wykszta³cenie osób w wieku 25�34 lata, stanu wolnego, które
mieszkaj¹ z rodzicami pod jednym dachem

Podstawa: deklarowana liczba osób pe³noletnich, stanu wolnego w rodzinach, które mieszkaj¹ z rodzica-
mi pod jednym dachem.
�ród³o: dane z badania CBOS (2017), TNS OBOP (2010), CBOS (2005).

18�24
25�34
35�44
45 lat i wiêcej

2005
N=745 CBOS

61%
29%
5%
6%

2010
N=574 TNS OBOP

56%
32%
7%
6%

2017
N=590 CBOS

54%
34%
9%
3%

Wykszta³cenie

Podstawowe
Gimnazjalne
�rednie
Pomaturalne
Licencjat
Wy¿sze

2010
N=182 TNS OBOP

3%
7%

48%
4%
5%

31%

2017
N=189 CBOS

6%
6%
51%
4%
7%
24%

Podstawa: deklarowana liczba osób w wieku 25�34, stanu wolnego w rodzinach, które mieszkaj¹ z rodzi-
cami pod jednym dachem.
�ród³o: CBOS (2017), TNS OBOP (2010).
Informacja dodatkowa: w badaniu CBOS (2005) nie pytano o wykszta³cenie osoby stanu wolnego,
w wieku 25�34 lata, która mieszka z rodzicami.
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Co jednak istotne, od 2010 r. najliczniejsz¹ grupê spo³eczno-zawodow¹
prezentuj¹ w Polsce osoby pracuj¹ce. W porównaniu z badaniami sprzed
dwunastu lat nast¹pi³ wzrost odsetka badanych w tej grupie o 19 p.p. (zob.
tab. 3).

Tabela 3. Profil spo³eczno-zawodowy osób w wieku 25�34 lata, stanu wol-
nego, mieszkaj¹cych z rodzicami pod jednym dachem

 Jak pokazuj¹ badania sonda¿owe (TNS OBOP 2010; CBOS 2017), mimo
posiadania pracy nie wszyscy zatrudnieni s¹ niezale¿ni finansowo od rodzi-
ców. Po czê�ci wynika to z faktu, ¿e m³odzi nie zawsze dysponuj¹ �rodkami
wystarczaj¹cymi do utrzymania. Okazuje siê, ¿e dwie pi¹te (39%) pracuj¹-
cych gniazdowników korzysta z materialnego zaplecza rodziców. Wiêkszo�æ
(62%) co prawda ma zarobki wystarczaj¹ce do ca³kowitej niezale¿no�ci fi-
nansowej od swoich opiekunów, a mimo to nadal mieszka z nimi pod jed-
nym dachem. Na przestrzeni siedmiu ostatnich lat (w 2005 r. problem finan-
sowej (nie)zale¿no�ci nie by³ badany) wzrós³ odsetek tych¿e osób.

Powody mieszkania m³odych Polaków
z rodzicami pod jednym dachem

Jak wynika z badania CBOS z 2017 r.8 , najliczniejsza grupa wskazuje na
czynniki ekonomiczne (brak mieszkania � 48%, brak pieniêdzy � 22%, brak
pracy � 9%, ni¿sze koszty utrzymania � 1%) jako powody pozostawania w ro-
dzinnym gnie�dzie. Wygod¹ wyja�niany jest brak lokalowej samodzielno�ci
w co trzecim przypadku (32%). Samotno�æ (brak partnerki/ partnera) i nie-

Badane osoby

Uczniowie, studenci
Pracuj¹cy
Bezrobotni
Renci�ci, emeryci
Niepracuj¹cy z innych
powodów

2005
N=305 CBOS

13%
62%
20%
2%

4%

2010
N=182 TNS OBOP

11%
72%
8%
4%

2%

2017
N=189 CBOS

3%
81%
11%
3%

2%

Podstawa: deklarowana liczba osób w wieku 25�34, stanu wolnego w rodzinach, które mieszkaj¹ z rodzi-
cami pod jednym dachem.
�ród³o: dane z badania CBOS (2005, 2017), TNS OBOP (2010).

8 Respondenci, w których rodzinach osoby w wieku 25�34, stanu wolnego nadal mieszkaj¹ z rodzi-
cami pod jednym dachem, zostali poproszeni o samodzielne wskazanie przyczyn tego stanu.

11.p65 18-02-14, 16:11183



Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz

184

mo¿no�æ za³o¿enia rodziny to powody, dla których odracza �odciêcie pêpo-
winy� co dziesi¹ty (10%) Polak w wieku 25�34 lata (tab. 4).

Tabela 4. Powody, dla których osoby w wieku 25�34 lata, stanu wolnego,
mieszkaj¹ z rodzicami pod jednym dachem

Brak mieszkania jest najczê�ciej wskazywany w�ród powodów, dla któ-
rych m³odzi doro�li pozostaj¹ w rodzinnym gnie�dzie. Trudno jednak nie
ulec przekonaniu, ¿e jest to forma racjonalizacji rzeczywistych powodów
(podobnie jak inne podane ad hoc powody). Odpowied� �brak mieszkania�
nasuwa seriê kolejnych pytañ, a mo¿e tylko jedno, choæ zadawane kilkakrot-
nie: �dlaczego tak jest?�, �dlaczego nie masz mieszkania?, �dlaczego nie staæ
ciê na zakup mieszkania?, �dlaczego nie masz pieniêdzy?�, �dlaczego nie masz
pracy?�, �dlaczego nie mo¿esz znale�æ zatrudnienia?� itp. Ta bateria pytañ
mo¿e pomóc wyj�æ z prostych schematów, racjonalnych powodów i pozwoli
poznaæ wiêcej (Piszczatowska-Oleksiewicz 2014a).

Powody

Brak mieszkania
Wygoda
Brak pieniêdzy
Poczucie wiêzi, zale¿no�ci emocjonalne; chêæ wspólnego mieszkania
Dobre warunki lokalowe w domu rodzinnym
Osoba nie za³o¿y³a w³asnej rodziny, jest to osoba samotna
Brak pracy
Brak samodzielno�ci
Lenistwo, niezaradno�æ ¿yciowa, brak determinacji, nie chce siê
wyprowadziæ sam
To rodzice mieszkaj¹ u swojego dziecka
Pomoc rodzicom; równie¿ pomoc przy gospodarstwie rolnym
Osoba jest w trakcie odbioru w³asnego mieszkania, remontu mieszkania
Mieszkanie jako spadek
Opieka nad cz³onkami rodziny
Osoba jest osob¹ chor¹ i sama wymaga opieki
Powrót po studiach, powrót po nieudanym zwi¹zku
Ni¿sze koszty utrzymania
Kontynuowanie nauki
Inne
Trudno powiedzieæ

2017
N=189 CBOS

48%
32%
22%
19%
15%
10%
9%
7%

7%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
5%
7%

Uwagi: procenty nie sumuj¹ siê do 100, poniewa¿ respondent móg³ wymieniæ kilka powodów, dla któ-
rych pe³noletnia osoba w wieku 25�34 lata, stanu wolnego, mieszka z rodzicami. Powody sortowano
malej¹co wed³ug czêsto�ci wskazañ dla ogó³u badanych w 2017 r.
Podstawa: osoby maj¹ce w najbli¿szej rodzinie m³odych w wieku 25�34 lata, stanu wolnego, mieszkaj¹-
cych z rodzicami.
�ród³o: na podstawie danych z badania CBOS (2017).
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Pytania otwarte w badaniach ilo�ciowych, choæ zdradzaj¹ wiele i s¹ nie-
kwestionowanym �ród³em informacji, to w moim przekonaniu, wymagaj¹
pog³êbienia. Dopiero badania pog³êbione9 i ich analizy dowodz¹, ¿e choæ
czynniki finansowe (niskie wynagrodzenia, niska si³a nabywcza doros³ych
dzieci, brak pracy) s¹ istotn¹ determinant¹ gniazdowania w Polsce, to nie s¹
jedyn¹. Ergo, nie wyja�niaj¹ motywów wyboru tej opcji. Co wiêcej, wymie-
nione powy¿ej trudno�ci finansowe i systemowe ograniczenia, tj. niestabilne
warunki zatrudnienia, niepewny rynek pracy, trudny rynek pracy (nasycony,
konkurencyjny, niedopasowany do oferty edukacyjnej), wysokie bezrobocie
w�ród m³odych, wysokie ceny mieszkañ, brak dostêpno�ci mieszkañ s¹ czê-
sto �wykorzystywane� do racjonalizacji lub utajenia rzeczywistych powodów.
Te ostatnie s¹ emergentn¹ kombinacj¹ zaspokajanych w uk³adzie �przepe³-
nionego gniazda� potrzeb dzieci i ich rodziców. Z tego powodu gniazdowa-
nie, choæ odnosi siê do postawy jednostki, nie jest wy³¹cznie jej do�wiadcze-
niem. Jest wypadkow¹ si³ i wektorów wystêpuj¹cych w rodzinnym
ekosystemie. M³odzi Polacy w rodzinnym gnie�dzie nie s¹ wiêc jedynymi
aktorami uk³adu. �Zas³u¿one� miejsce zajmuj¹ równie¿ ich opiekunowie,
niekiedy te¿ rodzeñstwo. Z tego za³o¿enia p³ynie kolejny wniosek, miano-
wicie ¿e badani m³odzi Polacy nie s¹ jedynymi beneficjentami gniazdowa-
nia i analogicznie � rodzice nie s¹ jedynymi ponosz¹cymi koszty tej koegzy-
stencji. M³odzi Polacy w uk³adzie �przepe³nionego gniazda� realizuj¹ swoje
najwiêksze potrzeby (stabilizacji, bezpieczeñstwa, beztroski, akceptacji, bycia
z kim� jako alternatywy dla samotno�ci, oszczêdzenia pieniêdzy, utrzymania
poziomu konsumpcji). Potrzeby te, jakkolwiek odnosz¹ siê do ich marzeñ, aspi-
racji i oczekiwañ na przysz³o�æ, realizowane s¹ �tu i teraz�, w uk³adzie �zat³o-
czonego gniazda�. Realizuj¹ je � co prawda � nie w idealnej, wymarzonej po-
staci, ale za to bez ryzyka. Niechêæ czy nawet awersja do podejmowania
ryzyka, strach przed tym, co nieznane to znamienne cechy �rodowiska (choæ
nie ca³ego). Rodzice natomiast dziêki pozostaj¹cym w gnie�dzie dzieciom za-
spokajaj¹ g³ównie swoje potrzeby psychiczne: bezpieczeñstwa, niechêci przed

9 Badania jako�ciowe (IDI) zosta³y przeprowadzone w 2013 r. Ostatecznie zrealizowa³am 18 wywia-
dów pog³êbionych (IDI) z osobami w wieku 25�34 lata, stanu wolnego, mieszkaj¹cymi z rodzicami pod
jednym dachem. Przy doborze próby pos³u¿y³am siê nieprobabilistyczn¹ metod¹ celow¹. Z uwagi na cha-
rakter wywiadu (podejmuj¹cego temat, moim zdaniem, dra¿liwy), specyficzn¹ aran¿acjê wywiadu (osoba
badana nie zna tematu rozmowy) oraz chêæ dotarcia do mo¿liwie najbardziej zró¿nicowanego �rodowi-
ska, nie pos³ugiwa³am siê popularn¹ metod¹ �kuli �niegowej�. Wywiady przeprowadzi³am z osobami
mieszkaj¹cymi w Bia³ymstoku, Ciechanowie, Gliwicach, Katowicach, £apach, Poniatowej, Radonicach, Ty-
chach, Warszawie i Wroc³awiu. W kolejnym etapie zrealizowa³am 6 wywiadów pog³êbionych (IDI) z rodzi-
cami badanych gniazdowników. Istotn¹ kwesti¹ przy doborze by³y motywy gniazduj¹cego dziecka. Wy-
wiady z rodzicami realizowa³am po zakoñczeniu etapu rozmów z gniazdownikami i po wstêpnej analizie
zebranego materia³u.
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zmian¹, strachu przed samotno�ci¹, �u¿ywania� dzieci jako panaceum na
nieudane relacje ma³¿eñskie lub potrzeby �posiadania� dzieci blisko siebie
�na stare lata�. Wymienione korzy�ci nie �wiadcz¹ o pozytywnym tylko cha-
rakterze gniazdowania. Nale¿y pamiêtaæ o olbrzymich kosztach ponoszonych
przez obie strony. M³odzi Polacy, mieszkaj¹c z rodzicami pod jednym dachem,
niejednokrotnie miêdzy innymi rezygnuj¹ ze swojej prywatno�ci, kontaktów
towarzyskich, do�wiadczaj¹ kontroli, nadmiernej opiekuñczo�ci, a tak¿e ule-
gaj¹ naciskom i presji otoczenia w podejmowaniu decyzji. Rodzice z kolei
maj¹ na g³owie obowi¹zki, czêsto te¿ ponosz¹ koszty zwi¹zane z funkcjono-
waniem gospodarstwa w rozszerzonym sk³adzie. Bez w¹tpienia jest to jedna
z form solidarno�ci w czasach nieufno�ci.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e odraczanie wyprowadzki od rodziny pochodzenia
rzadko wynika ze znaczenia jednego tylko czynnika determinuj¹cego. Nie-
mal powszechnie jest mozaik¹ zarówno wewnêtrznych potrzeb, jak i zewnêtrz-
nych uwarunkowañ.

Dodatkowo wyniki moich badañ pog³êbionych pokazuj¹, ¿e separacja
od rodziny pochodzenia nie stanowi dla wiêkszo�ci badanych wyzwania.
Dzieje siê tak nie dlatego, ¿e usamodzielnienie jest ³atwym przedsiêwziêciem,
a dlatego, ¿e nie funkcjonuje w �wiadomo�ci m³odych Polaków jako stoj¹ce
dzisiaj przed nimi trudne zadanie. Dla wielu badanych gniazdowanie jest
�form¹ tymczasow¹�, która z uwagi na deklarowan¹ efemeryczno�æ nie an-
ga¿uje ich, a przez to te¿ nie zaprasza do refleksji.

Rekomendacje do dalszych badañ

Reasumuj¹c wyniki moich badañ, pragnê zauwa¿yæ, ¿e zachowania � szcze-
gólnie m³odych badanych osób � pod pewnymi wzglêdami zbli¿one s¹ do tych
manifestowanych i realizowanych przez rówie�ników z krajów zachodnich.
Podobieñstwa te ujawniaj¹ siê w sferze zachowañ demograficznych oraz cyklu
¿ycia jednostki. Natomiast przy wyja�nianiu motywów zjawiska cenne s¹ nie
tylko globalne, spo³eczno-ekonomiczne procesy, ale te¿ lokalne i �rodowisko-
we kwestie. Badaj¹c problem odraczania wyprowadzki od rodziny pochodze-
nia w Polsce, zauwa¿y³am, ¿e wa¿ne jest, aby zwróciæ równie¿ uwagê na psy-
chospo³eczne aspekty koegzystencji opiekunów z dzieæmi i te odnosz¹ce siê
do rodzinnych tradycji. Uwa¿am, ¿e wspomniane sposoby wyja�niania nie
powinny byæ konkurencyjne wobec siebie, a komplementarne. Postawy gniaz-
downików nie przejawiaj¹ siê bowiem w jednej formie, mieszaj¹ siê w nich
nowoczesno�æ (a raczej post-nowoczesne trendy), tradycja (tu: rodzina jako
kapita³ spo³eczny pomagaj¹cy przetrwaæ w trudnych uwarunkowaniach ma-
krosystemowych) i odwieczna gra urzeczeñ, czyli interakcje miêdzyludzkie.
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Z warsztatów
badawczych

MACIEJ KOKOCIÑSKI

�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 �adult-
ness�. 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 com-
mon in many postmodern societies, including in Poland.
Keywords: youth, adulthood, family

Wprowadzenie

Decyzja o opuszczeniu domu rodzinnego przez dorastaj¹ce dzieci jest wyni-
kiem wp³ywu wielu powi¹zanych z sob¹ czynników. Jest ona jednym z najbar-
dziej istotnych wska�ników obrazuj¹cych podjêcie przez m³odych ludzi ról spo-
³ecznych, przypisanych do kategorii uczestnictwa w ¿yciu doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa. Postawy w tym wzglêdzie bêd¹ po³¹czeniem zarówno sposobu
artykulacji emocji, oceny zasadno�ci wyboru czasu wyprowadzki z domu ro-
dzinnego, wiedzy o sytuacji spo³eczno-ekonomicznej, jak i gotowo�ci do realiza-
cji formy opuszczenia rodzinnego gniazda. Takie rozumienie postawy jest za-
warte w koncepcji Stefana Nowaka, dla którego najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ postawy
jest komponent emocjonalno-oceniaj¹cy (Nowak 1973; Marody 1976). Obec-
nie sam fakt wyprowadzenia siê z domu nie mo¿e byæ w pe³ni traktowany jako
moment wej�cia w doros³o�æ. Jest to raczej umowne oznaczenie pocz¹tku unie-
zale¿niania siê od kontroli ze strony rodziny pochodzenia oraz pe³nego samo-
stanowienia o kszta³cie indywidualnych wyborów ¿yciowych. W przesz³o�ci
opuszczenie domu rodzinnego wi¹za³o siê, w przewa¿aj¹cej mierze, z za³o¿e-
niem w³asnego gospodarstwa domowego. Dzisiaj to ostateczne �odciêcie pêpo-
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winy� jest opó�niane poprzez przed³u¿anie realizacji funkcji opiekuñczo-zabez-
pieczaj¹cej ze strony rodziny nawet w momencie, gdy do wyprowadzenia siê
z domu faktycznie dochodzi (np. w okresie studiów czy zaraz po ich ukoñcze-
niu). Jednak proces kszta³towania siê decyzji o czasie oraz sposobie opuszczenia
domu rodzinnego rozpoczyna siê znacznie wcze�niej i jest skutkiem oddzia³ywa-
nia opisanych poni¿ej zjawisk i procesów spo³ecznych.

Sytuacja ekonomiczna a decyzja o opuszczeniu domu rodzinnego

Jednym z najbardziej fundamentalnych czynników warunkuj¹cych usamodziel-
nienie kolejnych generacji m³odych ludzi jest sytuacja ekonomiczna wystêpuj¹ca
na danym obszarze w konkretnym okresie historycznym. Stan gospodarki rozpa-
trywany w kontek�cie 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 pieni¹-
dza. Patrz¹c z perspektywy okresu transformacji, mo¿na zauwa¿yæ w tym wzglê-
dzie istotne ró¿nice1. Wydaje siê, ¿e wraz z pogarszaniem kondycji ekonomicznej
spo³eczeñstwa bêdzie wzrasta³a rola rodziny jako instytucji gwarantuj¹cej poczu-
cie bezpieczeñstwa ekonomicznego dla swych cz³onków, szczególnie w kontek�cie
wzrastaj¹cej potrzeby inwestowania w dzieci i wyd³u¿enia siê okresu zale¿no�ci
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 zna-
czenia s¹ te¿ silne wiêzi rodzinne oraz sposób wype³niania funkcji opiekuñczo-
-zabezpieczaj¹cej (Kotlarska-Michalska 1990, 1992).

Opisywana zale¿no�æ wpisuje siê w nurt bliski tezie Karola Marksa, w której
to byt spo³eczny okre�la spo³eczn¹ �wiadomo�æ. 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 �red-
nia 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¿czy�ni wyprowadzaj¹ siê pó�niej ni¿ kobiety. W przypadku Pol-
ski 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-bez-
robocia-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¿no�ci wyprowadzanie siê m³o-
dzie¿y z domu przebiega wcze�niej ni¿ w krajach o gorszej pozycji ekonomicznej
(zob. tab. 1). Dodatkowo rozk³ad przebiega wzd³u¿ osi podzia³u pomiêdzy kra-
jami po³udnia a pó³nocy. Wyj¹tkiem jest niew¹tpliwie Malta, któr¹ charaktery-
zuje wysoki poziom PKB. Jednak gwa³towny rozwój ekonomiczny tego kraju
nast¹pi³ w relatywnie krótkim czasie, co nie wp³ynê³o na zmiany w postawach
m³odzie¿y wobec wej�cia w role doros³ych cz³onków spo³eczeñstwa.

Tabela 1. �redni wiek (w latach) m³odzie¿y wyprowadzaj¹cej siê z domu ro-
dzinnego w roku 20162

1. Malta 31,8
2. Chorwacja 31,5
3. Macedonia 31,2
4. S³owacja 31,0
5. W³ochy 30,1
6. Hiszpania 29,4
7. Bu³garia 29,4
8. Grecja 29,1
9. Portugalia 29,1
10. S³owenia 28,2
11. Rumunia 28,1
12. Polska 28,0
13. £otwa 27,7
14. Wêgry 27,6
15. Turcja 27,4
16. Cypr 27,1
17. Irlandia 26,4
18. Czechy 26,3
19. Unia Europejska (28 krajów) 26,1
20. Litwa 25,6
21. Austria 25,4
22. Belgia 25,2
23. Luksemburg 24,4
24. Wielka Brytania 24,3
25. Francja 23,8
26. Niemcy 23,7
27. Holandia 23,7
28. Estonia 23,6
29. Finlandia 21,9
30. Dania 21,0
31. Szwecja 20,7

Kraj �redni wiek wyprowadzania
siê z domu rodzinnego

2 Dane pochodz¹ z publikacji Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostêp:
1.11.2017]).

�ród³o: Eurostat.

12.p65 18-02-14, 16:18191



Maciej Kokociñski

192

Dodatkowego wyja�nienia zaprezentowanych w tabeli 1 wyników do-
starcza klasyczna praca Etyka protestancka a duch kapitalizmu Maksa We-
bera (2011). Zapisana w niej teza o zwi¹zkach pomiêdzy dobrobytem kraju
a wyznawan¹ w nim religi¹ znajduje potwierdzenie w przypadku tych kra-
jów, w których wyst¹pi³a najni¿sza �rednia wyprowadzania siê m³odych lu-
dzi, czyli pañstw skandynawskich. W tym kontek�cie warto odwo³aæ siê do
wspomnianej uprzednio my�li K. Marksa. Teza, w my�l której byt spo³eczny
determinuje indywidualn¹ �wiadomo�æ, zyskuje wówczas nieco inny, g³êbszy
sens (Kozyr-Kowalski, £adosz 1972: 366). Do g³osu dochodzi mianowicie
szerzej ujêta koncepcja �wiadomo�ci spo³ecznej, która jest tworem ukszta³to-
wanym 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 egzysten-
cji pozwala na szybsze usamodzielnienie siê potomstwa, a co za tym idzie
prowadzi do zwiêkszenia reprodukcji. Pojawia siê zatem pytanie, czy wraz ze
wzrostem zamo¿no�ci spo³eczeñstwa nie bêdzie dochodzi³o do szybszego
usamodzielnienia siê dorastaj¹cych dzieci. W sferze socjologii zdroworoz-
s¹dkowej wydawa³oby siê, ¿e taki w³a�nie scenariusz bêdzie najbardziej praw-
dopodobny, zwa¿ywszy na fakt, i¿ jest to sposób my�lenia obecny w dyskur-
sie 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 znacze-
nie w procesie wchodzenia w doros³o�æ europejskiej, w tym równie¿ pol-
skiej, m³odzie¿y3.

Moratorium na doros³o�æ

Wyja�nieniem powodów odwlekania w czasie decyzji o opuszczeniu domu
rodzinnego jest zjawisko opisywane przez Erika H. Eriksona jako psycho-
spo³eczne moratorium na doros³o�æ, rozumiane jako �okres zw³oki, opó�-
nienia 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. wska�nik ten wyniós³ dla polskiej m³odzie¿y 18%, czyli nieco poni¿ej �red-
niej europejskiej (najwy¿szy wska�nik w�ród krajów europejskich odnotowano w Macedonii � blisko 38%,
a najni¿szy w Islandii � oko³o 6%). Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Sha-
re_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¿samo�ci. Kryzys pojawiaj¹cy siê w tym okresie jest spowodowany
zderzeniem postrzegania siebie w niektórych sytuacjach jako dziecka, a w in-
nych jako doros³ego. Wymogi stawiane przez �wiat doros³ych zawieraj¹ wiê-
cej 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 doros³o�ci chodzi o uzyskanie kompetencji, które
pó�niej pomog¹ uzyskaæ przewagê na rynku pracy. Do tej grupy nale¿¹ biz-
nesmeni, przedsiêbiorcy czy menad¿erowie, czyli osoby, dla których praca
i sukces zawodowy s¹ podstawowymi warto�ciami. Drugim typem jest przed-
³u¿anie okresu wej�cia w doros³o�æ powodowane chêci¹ poszerzenia indywi-
dualnych horyzontów, poprzez skupienie siê na pozyskiwaniu do�wiadczeñ
niezbêdnych dla poznania samego siebie, co przejawia siê w funkcjonowaniu
dwóch kategorii owego moratorium � intelektualistów oraz uczniów (wy-
znawców) (ibidem, s. 58�59). Do tej grupy nale¿¹ arty�ci, twórcy czy akty-
wi�ci spo³eczni. Szczególnie ciekawa wydaje siê ostatnia forma zagospodaro-
wania czasu poprzedzaj¹cego doros³o�æ, czyli pozostawanie w roli ucznia.
Wej�cie 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 odpowiedzialno�ci rodziców za czyny dokonane przez ich
niepe³noletnie dzieci. Eliza Czerka wskazuje jeszcze na dwa rodzaje morato-
riów, które dla Eriksona maj¹ sankcjonowan¹ spo³ecznie formê przybieraj¹-
c¹ postaæ instytucji. Jest to moratorium domy�lne oraz moratorium oparte
na to¿samo�ci negatywnej (ibidem, s. 62�63). W przypadku moratorium
domy�lnego, jednostki nie wybieraj¹ ani rozwoju w kontek�cie zdobywania
technicznych kompetencji, ani samorozwoju w rozumieniu nastawienia na
warto�ci egzystencjalne czy estetyczne. Wydaje siê, ¿e ta grupa m³odzie¿y
korzysta ze specyficznego dla spo³eczeñstwa ponowoczesnego za³o¿enia tkwi¹-
cego w przekonaniu, ¿e wcze�niej czy pó�niej i tak podejm¹ oni role zawo-
dowe czy rodzinne. Najprawdopodobniej w³a�nie z tej grupy rekrutuj¹ siê
przedstawiciele miêdzy innymi pokolenia NEET. S¹ to m³odzi ludzie, którzy
traktuj¹ przebywanie w domu rodzinnym jako integraln¹ czê�æ ich sposobu
�domy�lnego� wchodzenia w doros³o�æ. Z kolei moratorium oparte na to¿-
samo�ci negatywnej dotyczy sytuacji, w których m³odzi ludzie wybieraj¹
wzorce zachowañ pejoratywnie oceniane przez system wychowawczy. Doty-
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czy to np. m³odocianych przestêpców, osób uzale¿nionych od alkoholu czy
narkotyków. Wtedy czas przeznaczony na resocjalizacjê staje siê uzasadnie-
niem przyzwalania na wyd³u¿enie okresu m³odo�ci.

Proces wchodzenia w doros³o�æ 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 rówie�ni-
czych i ruchów spo³ecznych, i � co warto podkre�liæ � ich specjalizacja, do-
prowadzi³ do sytuacji, w której du¿a czê�æ m³odych ludzi zostaje niejako
zawieszona (retired) w uczestnictwie w ¿yciu spo³ecznym m³odzie¿y (Eisen-
stadt 1988: 99). To zawieszenie bêdzie w przysz³o�ci skutkowa³o niedobo-
rem kompetencyjnym w zakresie wchodzenia w role doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa. Autor podkre�la 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 wej�cia w �wiat ludzi doros³ych, a tym samym przed³u-
¿enie okresu m³odo�ci wydaj¹ siê równie¿ zrozumia³e.

Kwestia odraczania w czasie doros³o�ci jest tak¿e powi¹zana ze zmiana-
mi orientacji �wiatopogl¹dowych m³odzie¿y, rozpatrywanych w perspekty-
wie pokoleniowej. Na ten aspekt wchodzenia w doros³o�æ zwraca uwagê
Witold Wrzesieñ. Cech¹ charakterystyczn¹ pokolenia �Europejskich poszuki-
waczy� jest dla W. Wrze�nia to, ¿e �wspó³cze�ni m³odzi ju¿ wiedz¹, ¿e dorastaæ
mo¿na »powoli«, a i doros³o�æ wcale nie musi oznaczaæ rezygnacji z przywile-
jów m³odo�ci� (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 kreatyw-
no�ci zawodowej i rodzinnej m³odzie¿y by³o ju¿ obserwowane w poprzed-
nich pokoleniach m³odzie¿y. Wed³ug cytowanego autora zjawisko mo¿na
okre�liæ mianem �refleksyjnego zwalniania�, bêd¹cego charakterystycznym
rysem zarówno dla �Pokolenia X�, jak i tych wchodz¹cych w doros³o�æ na
pocz¹tku XXI w. (ibidem, s. 63).

Do grona autorów podkre�laj¹cych, ¿e ostatni etap wchodzenia w doro-
s³o�æ jest specyficzny w spo³eczeñstwach nowoczesnych, nale¿y Jeffrey J.
Arnett. Jego zdaniem to w³a�nie wiek pomiêdzy osiemnastym a dwudzie-
stym pi¹tym rokiem ¿ycia warto traktowaæ jako niezale¿ny etap rozwoju
kompetencji spo³ecznych jednostek. Jest to czas pomiêdzy m³odzieñczo�ci¹
a wczesn¹ doros³o�ci¹. W koncepcji Arnetta okres ten jest swoistym morato-
rium na realizacje przez m³odzie¿ niektórych oczekiwañ ze strony systemu
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spo³ecznego. Polega ono na przyzwoleniu na wybór alternatywnych �cie¿ek
¿yciowych w wymiarze mi³o�ci, pracy czy sposobów widzenia �wiata. Jest to
faza dorastania m³odzie¿y, któr¹ nale¿y zdefiniowaæ jako �wy³aniaj¹c¹ siê
doros³o�æ� (Arnett 2000: 469). Czas jej wystêpowania i liberalizm w odnie-
sieniu do spektrum mo¿liwych zachowañ s¹ uzale¿nione kulturowo. G³ówn¹
przyczyn¹ zró¿nicowañ czasu i sposobu wej�cia w role doros³ych cz³onków
spo³eczeñstwa jest poziom rozwoju ekonomicznego. W krajach o wy¿szym
statusie materialnym nie wystêpuje konieczno�æ realizacji ról zawodowych i ro-
dzinnych praktycznie zaraz po ukoñczeniu okresu bycia nastolatkiem. Elementy
tego sposobu postrzegania spo³ecznego dorastania zosta³y zaobserwowane
równie¿ w spo³eczno�ciach pierwotnych. Wed³ug Antoniny K³oskowskiej
gorsze warunki materialne niektórych plemion wp³ywa³y na sposób wychowy-
wania 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 rówie�nikami (Mil-
ler 1981: 40). Przy oczywistym uwzglêdnieniu ró¿nic wystêpuj¹cych w do-
rastaniu dzieci w spo³eczeñstwach pierwotnych i nowoczesnych czy pono-
woczesnych, nale¿y podkre�liæ, ¿e zagwarantowanie minimum egzystencji
prowadzi³o nawet w tych plemiennych spo³eczno�ciach do wytwarzania na-
miastki tego, co dzi� okre�lamy mianem moratorium na doros³o�æ. Teza
amerykañskiego psychologa i polskiej badaczki kultury o relacji miêdzy sy-
tuacj¹ materialn¹ a dorastaniem nastêpnych pokoleñ jest w zasadzie zbie¿na.

Obecny status moratorium na doros³o�æ to tak¿e efekt supremacji klasy
�redniej w ramach nowoczesnych spo³eczeñstw. Jak zauwa¿a Klaus Hurrel-
mann, moratorium ukszta³towa³o siê w wyniku traktowania dorastania jako
�emergentnej� fazy ¿ycia jednostek (Hurrelmann 1989: 4�5). Za przyczynê
wyd³u¿enia okresu adolescencji uznaje koncepcjê modernizacji, w której sta-
rano siê w³¹czyæ m³odzie¿ wywodz¹c¹ siê z klasy robotniczej oraz zamiesz-
ka³¹ na terenach wiejskich w proces uprzemys³owienia. W tym celu stworzo-
no idealistyczny obraz psychospo³ecznego moratorium, czyli okresu ochrony,
wprowadzenia do trudnych warunków ¿ycia doros³ych cz³onków spo³eczeñ-
stwa. Pojawienie siê zjawiska moratorium na doros³o�æ nie tylko wp³ynê³o
na �rodowisko rodzinne, ale i podlega³o jego wp³ywom.

Moratorium a rodzina

Moment uniezale¿nienia siê od rodziców jest w oczywisty sposób wy-
znaczany poprzez przemiany rodziny, a zw³aszcza zmiany sposobu realizacji
ich funkcji. Aldona ¯urek podkre�la³a w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku, ¿e rodzina jest t¹ grup¹ spo³eczn¹, która gwarantuje swoim
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cz³onkom zabezpieczenie materialne zarówno w sensie ci¹g³ym, jak i w specy-
ficznych okoliczno�ciach. Jej zdaniem wyst¹pi³y dwie tendencje. Jedn¹ z nich
jest nastawienie na realizacjê ról zawodowych poza rodzin¹, czego przyk³a-
dem jest wzrost aktywno�ci kobiet. Drug¹ � oczekiwanie na pomoc materialn¹
w sytuacji niskiego standardu ¿ycia, bezrobocia czy te¿ wyd³u¿ania okresu za-
le¿no�ci m³odego pokolenia od swoich rodziców (¯urek 1996: 135). Wów-
czas pojawienie siê okoliczno�ci zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu bytowemu czy
dezintegracji rodziny uruchamia³o zachowania pomocowe, które nale¿y trak-
towaæ jako solidarno�æ rodzinn¹. Dzisiaj koncepcja solidarno�ci rodzinnej mo¿e
byæ brana pod uwagê w wyja�nieniu fenomenu wyd³u¿enia siê okresu zale¿no-
�ci dzieci od w³asnych rodziców. Solidarno�æ rodzinna, wed³ug Anny Kwak,
jest �z³o¿on¹ spo³eczn¹ rzeczywisto�ci¹ zbudowan¹ z wielu elementów, w któ-
rej jednostki pozostaj¹ w ró¿nych zale¿no�ciach i zajmuj¹ wyznaczone pozycje
wobec siebie� (Kwak 2017: 146). Autorka podkre�la normatywny wymiar
tych¿e �wiadczeñ, powi¹zany z pozycj¹ zajmowan¹ w strukturze rodziny. Przy-
taczana jest przez ni¹ koncepcja wymiarów solidarno�ci rodzinnej opracowa-
na przez Verna L. Bengtsona i Roberta E.L. Robertsa (ibidem, s. 148). Autorzy
ci wyró¿nili sze�æ wymiarów solidarno�ci, z których jeden opisuje solidarno�æ
rodzinn¹ w kategoriach funkcjonalnych. Wydaje siê, ¿e w przypadku przed³u-
¿aj¹cej siê konieczno�ci opieki nad dorastaj¹cymi dzieæmi solidarno�æ, w której
abstrahuje siê od regu³y wzajemno�ci, jest czêstym wyt³umaczeniem faktu pozo-
stawania dorastaj¹cej m³odzie¿y pod kuratel¹ rodziców. Podkre�lanie znaczenia
rodziny (i tym samym solidarno�ci rodzinnej) jako warto�ci samej w sobie niwe-
luje poczucie dysonansu miêdzy trosk¹ rodziców o usamodzielnienie siê dziec-
ka 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, skutku-
j¹cymi wyprowadzeniem siê dziecka z domu rodzinnego.

Na znaczenie zjawiska gniazdowania w wype³nianiu miêdzypokolenio-
wej solidarno�ci 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 warto�ciowanie
pokoleñ m³odszych (Kotlarska-Michalska 2017: 180). Przyczyny wystêpuj¹-
cych konfliktów s¹ w gruncie rzeczy zwi¹zane z przed³u¿eniem okresu mo-
ratorium na doros³o�æ, poniewa¿ stan ten wytworzy³ w�ród gniazdowników
zrêby moratoryjnej to¿samo�ci (Liberska 2004: 146). M³odzie¿ jest wówczas
nastawiona na przyjemne spêdzanie czasu wolnego, a z obawy przed mo¿li-
wo�ci¹ niepowodzenia nie realizuje wa¿nych celów ¿yciowych. Dodatkowo
w niskim stopniu jest zorientowana na rolê warto�ci ogólnoludzkich. Wyda-
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je siê, ¿e w sensie psychologicznym, najwiêkszym �ród³em miêdzypokole-
niowych napiêæ w rodzinach z problemem gniazdowania by³yby wybory
¿yciowe i �wiatopogl¹d tych¿e osób, predestynuj¹cy ich do kategorii jedno-
stek niedojrza³ych. Podstawowym za� kryterium owej niedojrza³o�ci by³by
brak empatii, rozumianej jako zdolno�æ do traktowania i oceny w³asnych
zachowañ przez pryzmat innych, w tym przypadku najbli¿szych im osób.

Przebywanie w domu rodzinnym w okresie pó�nej adolescencji lub wcze-
snej doros³o�ci mo¿e mieæ przynajmniej dwa warianty. Pierwszym z nich jest
mieszkanie z rodzicami od urodzenia, a drugim � powrót do domu rodzin-
nego po zdobyciu wy¿szego wykszta³cenia. Pierwsz¹ grupê Witold Wrzesieñ
proponuje nazwaæ �Tanguy�, a przedstawicieli grupy drugiej � �Boomeran-
gi�. Dodatkowym kryterium ró¿nicuj¹cym obie grupy jest gotowo�æ do wy-
prowadzki; 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 wej�cia w role osób
doros³ych by³a równie¿ zauwa¿alna w badaniach systemu warto�ci 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 warto�ci egzystencjalnych m³odzie¿y lat
dziewiêædziesi¹tych wskazywa³a w tym aspekcie na zmianê modelu rodziny
(�wida-Ziemba 1999: 186�197). Z zebranych danych wynika³o, ¿e dla co
pi¹tego respondenta (liceali�ci i studenci) dzieci stanowi¹ raczej przeszkodê
ni¿ warto�æ sam¹ w sobie. Zmiana takiej postawy by³a jednym z pierwszych
symptomów pojawienia siê pokolenia, dla którego wyprowadzenie siê od
rodziców i samodzielno�æ, tak¿e w kontek�cie 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 doros³o�æ.

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 doros³o�æ. 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 wcze�niej nieuczestnicz¹cych
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w d³ugotrwa³ym procesie kszta³cenia. Nowy ustrój i wprowadzenie zasad
gospodarki rynkowej, a tak¿e niew¹tpliwy postêp cywilizacyjny, jaki przy-
nios³a transformacja, oznacza³y konieczno�æ rozbudowy systemu edukacyj-
nego. Najbardziej spektakularny rozkwit odnotowano w sektorze szkolnic-
twa wy¿szego, w którym obok poszerzaj¹cych sw¹ dzia³alno�æ i otwieraj¹cych
podwoje dla coraz wiêkszych rzesz studentów uczelni publicznych, powsta³o
kilkaset jednostek prywatnych, co zapewni³o dostêp do edukacji na pozio-
mie wy¿szym niemal¿e wszystkim chêtnym (Bajerski 2009).

Nowe okoliczno�ci wymusi³y zmianê perspektywy postrzegania edukacji
zarówno w wymiarze makro-, jak i mikrospo³ecznym. Dominuj¹c¹ form¹ kszta³-
cenia na poziomie �rednim sta³o siê kszta³cenie ogólne, niejako z definicji przy-
gotowuj¹ce 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 upowszechnie-
nie egzaminu maturalnego oraz zmniejszenie znaczenia kszta³cenia zawodo-
wego. W efekcie dzia³añ instytucjonalnych naturaln¹ �cie¿k¹ edukacyjn¹ sta³o
siê dla wiêkszo�ci rodziców dbanie o to, by ich dzieciom umo¿liwiæ kszta³ce-
nie na szczeblu wy¿szym. Studia wy¿sze przesta³y byæ elitarne ze wzglêdu na,
po pierwsze, dostêpno�æ � 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 stu-
dia ich dzieci s¹ oczywist¹ drog¹, któr¹ te powinny pod¹¿aæ w toku usamo-
dzielniania. Z punktu widzenia problematyki moratorium na doros³o�æ wpro-
wadzenie studiów doktoranckich jako kolejnego poziomu edukacji
doprowadzi³o do zwiêkszenia skali oddzia³ywania opisywanego zjawiska.

Moratorium na doros³o�æ a zmiany
postaw wielkopolskiej m³odzie¿y

Zaprezentowane powy¿ej ustalenia warto poddaæ empirycznej weryfika-
cji. Baz¹ empiryczn¹ wykorzystan¹ do ich sprawdzenia s¹ badania sonda¿o-
we wielkopolskiej m³odzie¿y4 . Prezentowane w tabeli 2 wyniki dotycz¹ ka-

4 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 (12�13 lat), VIII lub II gimnazjum (14�15 lat) oraz II
i III klas szkó³ �rednich (16�18 lat). Badania by³y realizowane w trzech typach �rodowisk: du¿e miasto,
�rednie miasto oraz wie�. W obliczeniach uwzglêdniono najstarsz¹ grupê wiekow¹ 17�18 lat.
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tegorii osób maj¹cych podczas ich przeprowadzania 17�18 lat. M³odzie¿
bêd¹ca w³a�nie w tym wieku decyduje o wyborze �cie¿ki ¿yciowej, obieranej
zaraz po ukoñczeniu szko³y �redniej czy zawodowej. Zadane w kwestiona-
riuszu pytanie obrazuje kilka elementów tkwi¹cych w �wiadomo�ci m³odzie-
¿y. Pierwszym z nich jest spo³eczne nastawienie na realizacjê przez m³o-
dzie¿ ról zawodowych zaraz po ukoñczeniu kszta³cenia w szko³ach na
szczeblu �rednim. Drugim i trzecim jest wybór �cie¿ki edukacji uwzglêd-
niaj¹cy szkolnictwo policealne oraz kursy o charakterze zawodowym.
Wymienione w pytaniu ankietowym przyuczenie do zawodu nale¿y rów-
nie¿ interpretowaæ jako zdobywanie do�wiadczenia przez pracê. Jest to eg-
zemplifikacja stereotypu traktuj¹cego posiadanie praktyki zawodowej jako
przewagi na rynku pracy. Praktyka zawodowa by³a jeszcze kilkana�cie lat
temu przeciwstawiana wykszta³ceniu akademickiemu i warto�ciowana wy¿ej
w kontek�cie 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 do�wiadczenia
pracy w zawodzie. Pi¹ta kategoria odpowiedzi to wybór osób, które postrze-
gaj¹ zdobycie wy¿szego wykszta³cenia jako szansê na znalezienie w niedale-
kiej przysz³o�ci satysfakcjonuj¹cej pracy. Nastêpne wskazanie dotyczy kwe-
stii nieujêtych w kafeterii odpowiedzi pytania ankietowego. Ostatnia
z prezentowanych w tej¿e tabeli mo¿liwo�æ wyboru okre�la sytuacjê braku
zoperacjonalizowanych planów zwi¹zanych z obraniem przez m³odzie¿ �cie¿ki
edukacyjnej czy zawodowej. Warto prze�ledziæ zmiany w wyborach m³odzie-
¿y w okresie objêtym ogl¹dem badawczym.
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�ród³o: badania w³asne.

Tabela 2. Plany edukacyjne i zawodowe m³odzie¿y w kontek�cie ich usamo-
dzielnienia

Ogólne wnioski wynikaj¹ce z zebranych danych sprowadzaj¹ siê do stwier-
dzenia podkre�laj¹cego wzrastaj¹c¹ rolê wy¿szego wykszta³cenia. Przek³ada
siê to na zmniejszenie stopnia zró¿nicowania wyboru innych sposobów roz-
poczêcia ¿ycia na w³asny rachunek i jest wyra�nie widoczne w kontek�cie
mniejszego zró¿nicowania wyborów, jakich uczniowie dokonywali w ostat-
nim badaniu.

Pierwsza kategoria odpowiedzi by³a najczê�ciej 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 najczê�ciej uczniowie szkó³ zawo-
dowych i technicznych. Na wybór m³odzie¿y w latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku mia³ niew¹tpliwie wp³yw pewnego rodzaju model �wiado-
mo�ciowy, w którym wybór szkolnictwa zawodowego wi¹za³ siê z szybszym
wej�ciem na rynek pracy i zwi¹zanym z tym usamodzielnieniem. Z perspek-
tywy aktualnej sytuacji na rynku pracy (zwi¹zanej z bezrobociem) interesuj¹-
ce wydawaæ by siê mog³o, ¿e na pocz¹tku okresu transformacji m³odzie¿
powinna wybieraæ �cie¿ki kariery wyd³u¿aj¹ce czas kszta³cenia po to, by uzy-
skaæ dziêki podniesieniu kwalifikacji przewagê na rynku pracy. Jednak ten
sposób my�lenia by³ dla czê�ci m³odzie¿y trudny do wcielenia w ¿ycie. Po-
wodem takiego stanu rzeczy by³y potencjalne trudno�ci w uzyskaniu egzami-

Rok badania

Co
chcesz
robiæ
po
ukoñ-
czeniu
szko³y?

Zaraz po szkole pra-
cowaæ, nie kszta³c¹c
siê dalej
Kszta³ciæ siê dalej
Najpierw przyuczyæ
siê do zawodu, a potem
zobaczymy
Najpierw przyuczyæ
siê do zawodu, a potem
studiowaæ
Natychmiast podj¹æ
studia
Robiæ co� innego
Nie wiem
Ogó³em

1989
 (N-372)

10,2%
28,0%

11,3%

2,4%

22,8%
3,5%

21,8%
100,0%

1996
 (N-329)

7,6%
17,0%

7,9%

3,0%

44,7%
2,8%
17,0%
100,0%

1999
(N-261)

7,3%
23,0%

5,7%

3,8%

47,5%
3,1%
9,6%

100,0%

2005
 (N-276)

6,5%
18,1%

4,4%

4,0%

51,8%
4,7%
10,5%
100,0%

2010
(N-742)

5,3%
12,8%

4,0%

5,9%

57,4%
5,0%
9,6%

100,0%

2015
 (N-499)

5,4%
8,8%

6,7%

7,6%

55,3%
4,2%
12,0%
100,0%
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nu dojrza³o�ci, rozpoczêcia studiów, ale te¿ sytuacja ekonomiczna rodzin czy
liczba osób w rodzinie. Wymienione czynniki wp³ywa³y na chêæ usamodziel-
nienia siê i w konsekwencji opuszczenia domu rodzinnego. W badanym okre-
sie spada tendencja do usamodzielnienia siê m³odzie¿y w momencie zakoñ-
czenia procesu edukacji. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w nastêpnych latach odsetek
uczniów wybieraj¹cych tego rodzaju odpowied� bêdzie powoli mala³. Ana-
logiczne zjawisko odnotowano w przypadku osób, które wol¹ podj¹æ pracê,
zdobyæ w niej do�wiadczenie, a co do kszta³cenia nie maj¹ jasno sprecyzowa-
nych planów. Jednak w tej grupie nastêpuje powolny wzrost liczebno�ci
(6,6%). �wiadczy o tym przyk³ad z ostatniego pomiaru w 2015 r., gdzie nie-
znacznie zwiêkszy³a siê w³a�nie ta grupa respondentów. Jednak w przypadku
obu grup pojawia siê kontestacja warto�ci wy¿szego wykszta³cenia rozumia-
nego jako szansa na znalezienie zatrudnienia zgodnego z ich oczekiwaniami.
Adekwatn¹ nazw¹ dla tej grupy by³oby okre�lenie �pracuj¹cy z wyboru�.

Drug¹ kategori¹ s¹ ci z uczniów, którzy co prawda dostrzegaj¹ warto�æ
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
po�wiêcany przez nich na edukacjê zawodow¹ zostaje ograniczony do nie-
zbêdnego minimum. Edukacja zawodowa sta³a siê swoistym �wentylem bez-
pieczeñstwa�, poniewa¿ w tej grupie dominowa³a chêæ znalezienia pracy.
Liczebno�æ osób deklaruj¹cych wybór tego sposobu realizacji planów eduka-
cyjnych i zawodowych w badanym okresie spada. Wydaje siê, ¿e w�ród tych
osób istnieje silna chêæ usamodzielnienia siê zawodowego w relatywnie krót-
kim czasie. Grupê tê mo¿na okre�liæ mianem �kszta³c¹cych siê z musu�.

Trzeci¹ kategori¹ s¹ osoby zamierzaj¹ce podj¹æ studia zaraz po ukoñcze-
niu szko³y �redniej, definiowane jako �kszta³c¹ce siê z wyboru�. Traktuj¹ one
uzyskanie dyplomu wy¿szej uczelni jako warto�æ w rozumieniu instrumen-
talnym b¹d� autotelicznym. W porównywanym okresie wyst¹pi³ dwukrotny
wzrost liczebno�ci 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 wej�cia w role osób do-
ros³ych wi¹¿e siê z wyd³u¿eniem okresu pozostawania w relacji zale¿no�ci
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 przysz³o�ci zawodowej, nie maj¹ jasno sprecyzo-
wanych preferencji w tym zakresie. Ten typ to �niepewni m³odzi�. Warto
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podkre�liæ, ¿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
niepewno�ci co do kierunków przemian ¿ycia spo³eczno-gospodarczego,
charakterystyczn¹ dla pocz¹tków polskiej transformacji. Pomimo braku ja-
sno zdefiniowanych planów w analizowanym czasie, nie wystêpowa³o po-
wszechnie zjawisko opó�niania wej�cia 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. �wiad-
czy o tym wybór profili kszta³cenia ju¿ na etapie gimnazjum. Wybór ten by³
pó�niej skorelowany z wymogami ustalanymi przez uczelnie w procesie re-
krutacji przysz³ych studentów. Specjalizacja jest równie¿ wpisana w szersz¹,
spo³eczn¹ perspektywê traktowania roli wy¿szego wykszta³cenia w kszta³ce-
niu przysz³ych pracowników. Zatem osoby niemaj¹ce tego rodzaju planów
edukacyjnych to potencjalnie m³odzie¿, która w przysz³o�ci zasili grono gniaz-
downików. Wybieraj¹ oni sposób realizacji planów ¿yciowych, który jest ilu-
stracj¹ wniosków wynikaj¹cych ze wspomnianej wcze�niej koncepcji mora-
torium domy�lnego E.H. Eriksona i charakterystyki to¿samo�ci moratoryjnej
autorstwa H. Liberskiej.

Z przeprowadzonych do tej pory ustaleñ wynika, ¿e moratorium na do-
ros³o�æ jest zjawiskiem spo³ecznym, które jest swoistym probierzem prze-
mian: sytuacji materialnej, rynku pracy, pokoleñ, ¿ycia rodzinnego i systemu
edukacji. Nale¿y zatem zadaæ pytanie, jak przebiega³y zmiany postaw wiel-
kopolskiej m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego.

Tabela 3. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia domu rodzinnego

Rok badania

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

1989
 (N-372)

18,8%
46,8%
26,3%

8,1%
100,0%

1996
 (N-332)

9,9%
44,0%
40,4%

5,7%
100,0%

1999
 (N-262)

11,8%
48,1%
34,0%

6,1%
100,0%

2005
 (N-282)

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

12,4%
100,0%

2010
(N-751)

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

15,0%
100,0%

2015
 (N-506)

6,3%
30,4%
47,2%

16,0%
100,0%

�ród³o: badania w³asne.
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Z zebranych odpowiedzi respondentów wynika, ¿e na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych wiêcej m³odzie¿y obawia³o siê wej�æ w role doros³ych cz³on-
ków spo³eczeñstwa w oderwaniu od domu rodzinnego. Tezê tê potwierdzaj¹
wyniki opisywanych wcze�niej badañ Witolda Wrze�nia czy Hanny �widy-Ziem-
by. Punktem prze³omowym by³ koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w. W odpo-
wiedziach uczniów udzielonych w 2015 r. uwidoczni³a siê w pe³ni zmiana
�wiadomo�ci m³odzie¿y w kierunku jej uniezale¿nienia. Niemal identyczny
odsetek osób my�li zupe³nie inaczej ni¿ ich rówie�nicy w 1989 r. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, ¿e zjawisko moratorium na doros³o�æ osi¹gnê³o swoje apogeum.
Wydaje siê, ¿e na odk³adanie w czasie doros³o�ci wp³ywa niski poziom refleksji
o w³asnych kompetencjach i szansach na samostanowienie, zw³aszcza w kontek-
�cie za³o¿enia rodziny. Paradoksalnie m³odzie¿ na pocz¹tku okresu transfor-
macji, mimo wielkich obaw odno�nie do samodzielno�ci w kszta³towaniu wzo-
rów 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 prokre-
acyjnych. Na poziomie hipotezy przyjmijmy, ¿e osoby maj¹ce plany prokre-
acyjne nie s¹ objête silnymi wp³ywami zjawiska moratorium.

Tabela 4. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a plany
prokreacyjne (2015)

Okazuje siê, ¿e obecna m³odzie¿, która nie my�li o posiadaniu dzieci,
nie wybiera opcji d³u¿szego pozostawania w domu rodzinnym. Prawdopo-
dobnie obecni osiemnastoletni �mentalni gniazdownicy� zamieni¹ siê za kil-
ka lat miejscami z ich kolegami. I jest bardzo mo¿liwe, ¿e za lat dziesiêæ to
oni bêd¹ posiadali w³asne rodziny prokreacji, gdy dzisiejsi zwolennicy ry-

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

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

tak

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

12,0%
100,0%

nie

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

35,4%
100,0%

Ogó³em

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

14,6%
100,0%
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ch³ej wyprowadzki powróc¹ na ³ono rodziny niczym bumerang. Podobnie
odwrotna relacja wyst¹pi³a w przypadku porównania deklaracji uczniów
dotycz¹cych gotowo�ci do powielania stylu wychowania obecnego w ich
rodzinach pochodzenia.

Tabela 5. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a oce-
na stylu wychowania przez rodziców (2015)

Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e w grupie osób, które s¹ goto-
we powieliæ styl wychowania obecny w ich rodzinach, relatywnie wiêksza
czê�æ chce d³u¿ej pozostaæ w domu. W drugiej grupie m³odzie¿y � kontestu-
j¹cej w³asny sposób wychowania � jest wiêcej uczniów, którzy wol¹ nie pozo-
stawaæ w relacji zale¿no�ci 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 rodzin-
nych (por. Kotlarska-Michalska 2017, s. 180). Warto sprawdziæ ow¹ zale¿-
no�æ w ca³ym badanym okresie. Dla celów prezentacyjnych na wykresie za-
mieszczono wyniki tylko pierwszej grupy uczniów, czyli wybieraj¹cych
odpowied� o powielaniu sposobu wychowania obecnego w ich rodzinach.
Przeprowadzone obliczenia statystyczne w postaci testu Chi2 Pearsona wy-
konane by³y dla wszystkich typów odpowiedzi uczniów. Istotnych statystycz-
nie ró¿nic nie odnotowano jedynie w przypadku badania z 2005 r. W pozo-
sta³ych porównaniach uzyskano statystyczn¹ istotno�æ ró¿nic.

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

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

tak samo

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

10,0%
100,0%

mniej wiêcej tak samo

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

9,1%
100,0%

inaczej

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

33,1%
100,0%

Ogó³em

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

15,3%
100,0%
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Wykres 1. Postawy m³odzie¿y wobec opuszczenia gniazda rodzinnego a po-
zytywna ocena stylu wychowania rodziców (1989�2015)5

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
czêsto�ci tego rodzaju wskazañ jest zauwa¿alne zarówno w kontek�cie zdecy-
dowanego 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.). Oczywi�cie w analogiczny sposób wska�niki
te rosn¹ w przypadku odpowiedzi z grupy neguj¹cych w³asny styl wychowa-
nia. Za tego rodzaju zale¿no�æ w g³ównej mierze odpowiada przewaga zna-
czenia warto�ci 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 doros³o�æ (za-
prezentowan¹ przez Hurrelmanna), mo¿na przyj¹æ, ¿e aktualny kszta³t mora-
torium jest tak atrakcyjny, ¿e uniemo¿liwia uczniom bêd¹cym w wieku 17�18
lat realistycznie oceniæ w³asne mo¿liwo�ci wyboru stylu wychowania w rodzi-
nach, które w przysz³o�ci 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 po-
szczególnych 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.

�ród³o: badania w³asne.

12.p65 18-02-14, 16:18205



Maciej Kokociñski

206

abstrakcyjne. Jednak s¹ one na tyle konkretne, aby poprzez swoje wybory
przed³u¿yæ czas �treningu� w uczeniu siê ról i kompetencji spo³ecznych przy-
pisanych osobom dojrza³ym.

Z uzyskanych danych wynika, ¿e moment wyprowadzenia siê dorastaj¹-
cej m³odzie¿y z domu rodzinnego jest wypadkow¹ czynników ekonomicz-
nych, psychologicznych, spo³ecznych i kulturowych. Ostateczne jego odsu-
wanie w czasie jest wynikiem socjalizacji sposobu wype³niania ról spo³ecznych
i zawodowych kszta³tuj¹cych siê o wiele wcze�niej ni¿ w momencie ukoñcze-
nia studiów czy uzyskania atrakcyjnego finansowo zatrudnienia.

Na zakoñczenie warto udzieliæ odpowiedzi na postawione w tytule pyta-
nie. W �wietle przytoczonych wyników badañ najbardziej trafn¹ by³aby na-
stêpuj¹ca wypowied�: wyprowadzê siê z domu, kiedy uznam, ¿e moje wy-
kszta³cenie, wiedza i wykonywany zawód dadz¹ mi tê jako�æ ¿ycia, do
której przyzwyczaili mnie moi rodzice.
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Specyfika gniazdowania osób chorych na schizofreniê
The EZOP project epidemiological studies carried out in 2012 demonstrate
that 23.4% of Poles have suffered from at least one psychiatric disorder dur-
ing the course of their lives. Mental problems affect not only people of ad-
vanced age, but also the young who are only just entering adulthood. They are
frequently sufficiently serious to require long-term treatment together with
support from the family, thereby deferring the process by which these young
adults become independent. This situation seems to differ from that of classic
nesting, and leads to slightly different personal and social consequences. The
article analyses the medical and social causes of nesting and describes the phe-
nomenon of family isolation. Findings from our own studies concerning the ef-
fects of schizophrenia on the personal and family life of patients, as well as the
author�s experience from working in psychiatric institutions, have enabled a pre-
sentation of the issue of nesting from the perspective of people suffering from this
serious mental disease. It so happens that schizophrenics encounter significantly
more difficulties in �flying the nest� than do their healthy peers.
Keywords: nesters, nesting, mental illness, schizophrenia

Wprowadzenie � choroba psychiczna a gniazdowanie

Gniazdowanie jest coraz czêstszym tematem prac naukowych oraz tek-
stów publicystycznych. Najczê�ciej mówi siê o nim jako o wyborze m³odych
ludzi wynikaj¹cym z ich wygody i niechêci do wziêcia odpowiedzialno�ci za
swoje ¿ycie. Dostrzega siê tak¿e wiele zewnêtrznych ograniczeñ zwi¹zanych
z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ oraz mieszkaniow¹, bezrobociem czy brakiem
wsparcia ze strony pañstwa dla osób dopiero wkraczaj¹cych w doros³o�æ
(Piszczatowska-Oleksiewicz 2014; Mazu� 2013; Szlendak 2010). Niewiele
jest za to analiz, które zjawisko gniazdowania przedstawia³yby w kontek�cie
problemów czy patologii spo³ecznych. Powa¿ne choroby somatyczne i psy-
chiczne, niepe³nosprawno�æ, alkoholizm, narkomania czy przemoc domowa
to sytuacje, w których gniazdowanie równie dobrze mo¿e byæ konieczno-
�ci¹. Wszystkie te problemy stanowi¹ istotny powód, dla którego m³odzi lu-
dzie nie s¹ w stanie �opu�ciæ gniazda�. Mog¹ one zmuszaæ ich do pozostania
w domu, oddalaj¹c w czasie moment usamodzielnienia siê i uniezale¿nienia
od swoich rodziców.
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Szczególn¹ przeszkod¹ w uzyskaniu niezale¿no�ci ¿yciowej wydaj¹ siê
problemy zdrowotne. Talcott Parsons (2009: 319�356) traktowa³ zdrowie
jako jeden z najwa¿niejszych elementów ¿ycia ka¿dego cz³owieka, który nie
mo¿e byæ opisywany wy³¹cznie w wymiarze organicznym, ale te¿ socjokultu-
rowym. Zagadnienia dotycz¹ce zdrowia i choroby omawia³ w kontek�cie teorii
strukturalno-funkcjonalnej, w ramach której wskazywa³ przede wszystkim
spo³eczne skutki choroby, która uniemo¿liwia wype³nianie niektórych ról
spo³ecznych. Przedmiotem jego zainteresowania by³ jeden z najwa¿niejszych
wymiarów zdrowia, jakim jest zdolno�æ do brania udzia³u w otaczaj¹cym
jednostkê systemie spo³ecznym1. Zdaniem Parsonsa choroba utrudnia, a nie-
kiedy ca³kowicie uniemo¿liwia pe³nienie przez jednostkê pewnych ról spo-
³ecznych. Tym samym stanowi powa¿ne zak³ócenie porz¹dku spo³ecznego,
gdzie jako normê traktuje siê aktywno�æ i odnoszenie sukcesów. W spo³e-
czeñstwach zachodnich tylko sytuacja zdrowia umo¿liwia jednostce pe³n¹
zdolno�æ do pe³nienia ról spo³ecznych. Dla jednostek zmagaj¹cych siê z cho-
rob¹ spo³eczeñstwo tworzy specjaln¹ i tymczasow¹ rolê spo³eczn¹ � osoby
chorej. Ma to przede wszystkim s³u¿yæ zapobieganiu negatywnym skutkom
choroby. Chory otrzymuje zwolnienie z wype³niania dotychczasowych funk-
cji i ról spo³ecznych, które jest przyznawane przez instytucje medyczne. Jed-
nostka powinna korzystaæ ze wszystkich mo¿liwych opcji, by jak najszybciej
zakoñczyæ bycie w roli chorego, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e zostaæ na-
znaczona przez spo³eczeñstwo jako osoba trwale niezdolna do pe³nienia
podstawowych ról spo³ecznych.

Prezentowany artyku³ dotyczy specyfiki gniazdowania w sytuacji cho-
roby psychicznej. Jest to istotny problem spo³eczny, o czym �wiadcz¹ staty-
styki psychiatryczne. Badania epidemiologiczne wykonane w 2012 r. wska-
zuj¹, ¿e w ci¹gu swojego ¿ycia na zaburzenia psychiczne choruje 23,4%
Polaków (EZOP 2012). Z roku na rok ro�nie liczba osób korzystaj¹cych
z pomocy psychiatrycznej, a tak¿e liczba osób niepe³nosprawnych z powo-
dów psychicznych (NZOP 2011). Problemy ze zdrowiem psychicznym coraz
czê�ciej dotycz¹ ludzi m³odych. Stres, szybkie tempo ¿ycia, ogromna ilo�æ
bod�ców, spo³eczeñstwo nastawione na rywalizacjê i osi¹ganie sukcesu �

1 Podobieñstwa do koncepcji Parsonsa mo¿na odnale�æ w definicji zdrowia zaproponowanej przez
WHO (�wiatow¹ Organizacjê Zdrowia). Zdrowie jest w niej rozumiane jako �kompletny, fizyczny, psy-
chiczny i spo³eczny dobrostan cz³owieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa�. Tym samym zdrowia nie
redukuje siê jedynie do obserwowalnych objawów fizycznych (model biomedyczny) czy funkcjonalnej
dzia³alno�ci cz³owieka (model socjomedyczny). Zdrowie jest tu rozumiane jako pewien zasób jednostki,
który umo¿liwia jej realizacjê swoich zadañ i obowi¹zków oraz pozwala prowadziæ kreatywne, szczê�liwe
¿ycie (Domaradzki 2013: 13).
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to tylko czê�æ powodów, dla których mówimy o coraz wiêkszej liczbie za-
chorowañ w tej grupy osób.

Artyku³ zosta³ oparty na wynikach badañ w³asnych zrealizowanych w latach
2012�2015. Badania dotyczy³y osób chorych na schizofreniê � chorobê psy-
chiczn¹, która wed³ug klasyfikacji psychiatrycznej ICD-10 (2000) zalicza siê
do zaburzeñ psychotycznych. O psychozie mówi siê wówczas �kiedy osoba
traci w jakim� zakresie poczucie realno�ci: odbiera �wiat, siebie i zwi¹zki
miêdzy sob¹ a �wiatem inaczej, ni¿ jest w rzeczywisto�ci� (de Barbaro, Osto-
ja-Zawadzka, Cechnicki 2005:15). Schizofrenia to choroba ludzi m³odych,
gdy¿ zwykle ujawnia siê miêdzy 15 a 30 rokiem ¿ycia. Charakterystyczne dla
niej jest wystêpowanie zró¿nicowanych objawów, z których za najbardziej
typowe uwa¿a siê urojenia, omamy, zaburzenia my�lenia, dezorganizacjê za-
chowania oraz sp³ycony afekt (Beck, Rector, Stolar, Grant 2010: 8). Chorzy
na schizofreniê dziel¹ siê na mniej wiêcej trzy równe grupy. Jedna trzecia
przechodzi w swoim ¿yciu okre�lon¹ liczbê epizodów, które maj¹ raczej ³a-
godny przebieg. Dziêki stosowaniu farmakoterapii objawy chorobowe sto-
sunkowo szybko mijaj¹, a chorzy dochodz¹ do poziomu funkcjonowania
sprzed choroby. Kolejna jedna trzecia przechodzi wiêksz¹ liczbê epizodów,
które zwykle koñcz¹ siê hospitalizacjami. Ta grupa chorych mimo pewnych
ograniczeñ pomiêdzy kolejnymi pobytami w szpitalu potrafi do�æ dobrze
funkcjonowaæ. Pozosta³a jedna trzecia przechodzi chorobê zdecydowanie
ciê¿ej. W zwi¹zku z tym, ¿e symptomy chorobowe utrzymuj¹ siê przez wiêk-
szo�æ czasu, chorzy wymagaj¹ sta³ej opieki niezale¿nie od tego, czy przeby-
waj¹ w swoich domach czy o�rodkach pomocowych. W tej grupie leczenie
okazuje siê znacznie mniej skuteczne, a choroba ma destrukcyjny wp³yw na
wiele obszarów ¿ycia (Mueser, Gingerich 1996: 20�21).

Znaczna czê�æ osób chorych na schizofreniê ma problemy z usamodziel-
nieniem siê i zamieszkuje wspólnie ze swoimi rodzicami, tym samym wpi-
suj¹c siê w zjawisko gniazdowania. Czy w tym przypadku mówimy o wy-
borze czy raczej konieczno�ci? Czy w ogóle tak¹ sytuacjê mo¿na nazwaæ
gniazdowaniem? Jakie ma ona konsekwencje? Czy specjali�ci pracuj¹cy
w systemie opieki psychiatrycznej dostrzegaj¹ ten problem i wspomagaj¹ pro-
ces usamodzielniania i uniezale¿niania siê swoich pacjentów? Do odpowie-
dzi na tak postawione pytania pos³u¿y³ materia³ badawczy zebrany podczas
realizacji badañ w³asnych, a tak¿e praktyczne do�wiadczenia autora w pracy
z osobami choruj¹cymi psychicznie oraz ich rodzinami. Nale¿y przy tym
podkre�liæ, ¿e w zwi¹zku z brakiem reprezentatywno�ci przeprowadzonych
badañ w³asnych prezentowane analizy dotycz¹ tylko i wy³¹cznie zbadanej
próby i nie mo¿na ich odnosiæ do ca³ej populacji osób chorych na schizo-
freniê.
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Sytuacja ¿yciowa osób chorych na schizofreniê
na podstawie wyników badañ w³asnych

Metodologia badañ w³asnych

Badania w³asne zosta³y zrealizowane w latach 2012�2015 w warszaw-
skich instytucjach psychiatrycznych2 . Oprócz chorych na schizofreniê (50
respondentów) objê³y one osoby maj¹ce w�ród swoich bliskich chorego na
schizofreniê (20 badanych), a tak¿e specjalistów (m.in. lekarzy psychiatrów,
psychologów, psychoterapeutów, pielêgniarki i pracowników socjalnych)
pracuj¹cych na co dzieñ z osobami dotkniêtymi t¹ chorob¹ (20 badanych). Za-
sadniczym celem badañ by³o okre�lenie relacji miêdzy chorob¹ psychiczn¹
(schizofreni¹), rodzin¹ a istniej¹cym systemem wsparcia spo³ecznego. To
w³a�nie wokó³ tych trzech zasadniczych zagadnieñ skonstruowane by³y py-
tania badawcze. Dotyczy³y one wp³ywu schizofrenii na ¿ycie osobiste i ro-
dzinne osób chorych, roli, jak¹ rodzina odgrywa w sytuacji kryzysu psychicz-
nego bliskiej osoby oraz znaczenia posiadania przez chorego sieci wsparcia
spo³ecznego. Badania prowadzono metod¹ jako�ciow¹ (wywiad z dyspozy-
cjami). Wywiady z osobami chorymi na schizofreniê odbywa³y siê na oddzia-
le dziennym jednego z najwiêkszych polskich szpitali psychiatrycznych3.
Dobór próby mia³ charakter celowy i w przypadku osób chorych na schizo-
freniê zosta³y uwzglêdnione nastêpuj¹ce kryteria:

� zakoñczony pobyt na oddziale ca³odobowym i kontynuacja leczenia w ra-
mach leczenia �rodowiskowego (oddzia³y dzienne lub mieszkania chronione),

� stabilny stan psychiczny,
� brak wspó³wystêpuj¹cych zaburzeñ osobowo�ci lub/i uzale¿nienia od

substancji psychoaktywnych.
W�ród 50 zbadanych osób chorych na schizofreniê by³o 20 kobiet i 30 mê¿-

czyzn. Ich �rednia wieku wynosi³a 37 lat. Wy¿sze wykszta³cenie mia³o 16 osób,
a kolejne 6 osób w momencie prowadzenia badañ nadal studiowa³o. Zatrud-
nienie posiada³o 16 osób. Osoby bezrobotne (34) jako swoje podstawowe �ró-
d³o dochodu wskazywa³y rentê oraz pomoc rodziny. Wiêkszo�æ respondentów

2 Badania w³a�ciwe poprzedzi³ pilota¿ zrealizowany w 2011 r.
3 Oddzia³y dzienne to placówki przeznaczone dla chorych, którzy dopiero zakoñczyli leczenie

w ramach oddzia³u ca³odobowego (choæ zdarza siê, ¿e trafiaj¹ tam równie¿ osoby, które nigdy nie by³y
hospitalizowane). Zwykle s¹ to osoby, które ostry etap choroby maj¹ ju¿ za sob¹, ale potrzebuj¹ dodatko-
wego wsparcia i terapii, by powróciæ do swojego w³a�ciwego poziomu funkcjonowania. Pacjenci przeby-
waj¹ na takim oddziale jedynie w ci¹gu dnia, a nastêpnie wracaj¹ do domu. Czas pobytu wynosi oko³o
trzy miesi¹ce, podczas których uczestnicy przechodz¹ terapiê i ró¿nego rodzaju treningi zwiêkszaj¹ce ich
kompetencje spo³eczne. 
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zmaga³a siê ze swoj¹ chorob¹ d³u¿ej ni¿ 10 lat, by³a wielokrotnie hospitalizo-
wana oraz posiada³a orzeczenie o niepe³nosprawno�ci.

Wybrane wyniki badañ w³asnych

Na potrzeby niniejszego artyku³u ze zbadanej próby wyodrêbniono tych
respondentów, którzy nadal mieszkali ze swoimi rodzicami. By³y to 42 oso-
by (spo�ród zbadanych 50). Dalsze analizy bêd¹ prezentowane w odniesie-
niu do tej grupy osób4 . Pominiêto dane dotycz¹ce pozosta³ych 8 osób, które
prowadzi³y samodzielne gospodarstwa domowe, a tym samym nie mo¿na
mówiæ o nich jako o gniazdownikach. Analizie poddano takie kwestie, jak:
samotno�æ, sytuacja materialna, sytuacja zawodowa, przebieg choroby oraz
wp³yw na ¿ycie rodzinne.

� Samotno�æ5

W�ród 42 respondentów w dalszym ci¹gu mieszkaj¹cych ze swoimi ro-
dzicami 10 osób by³o aktualnie w zwi¹zku. Przy wchodzeniu w bliskie rela-
cje najwiêkszym problemem okaza³ siê strach przed reakcj¹ potencjalnego
partnera na wiadomo�æ o chorobie psychicznej. Zdecydowana wiêkszo�æ ba-
danych (35 na 42 osoby) by³a zgodna, ¿e partnerowi nale¿y powiedzieæ o tak
wa¿nej sprawie, aczkolwiek wyra¿ano przy tym przekonanie, ¿e mo¿e staæ
siê to powodem zakoñczenia tej relacji. Problemem okaza³ siê nie tylko brak
partnera, ale równie¿ innych bliskich osób. Po³owa badanej próby (21 na 42
osoby) przyzna³a, ¿e nie ma ani jednego przyjaciela. Tyle samo responden-
tów wskaza³o, ¿e ich grono znajomych jest ma³e i liczy nie wiêcej ni¿ kilka
osób. W�ród badanych byli tak¿e tacy (6 osób), którzy nie mieli nawet ¿ad-
nego znajomego, z którym mogliby utrzymywaæ jakiekolwiek relacje towa-
rzyskie.

Respondenci wyra¿ali przekonanie, ¿e powodem ich samotno�ci (przeja-
wiaj¹cej siê w braku partnera i przyjació³) jest w du¿ej mierze choroba, z któr¹
siê zmagaj¹. Wiele osób wspomina³o, ¿e przed jej pocz¹tkiem byli osobami
bardzo towarzyskimi, maj¹cymi du¿e grono znajomych i dobrze czuj¹cymi
siê w obecno�ci innych ludzi. Tymczasem choroba wp³ynê³a zarówno na licz-
bê, jak i jako�æ ich relacji interpersonalnych. Tak mówi³a o tym jedna z osób:
�Nie mam ju¿ ¿adnych znajomych, przez te wszystkie lata wszyscy siê gdzie�
porozchodzili. Mia³em wielu przyjació³, mo¿e nie wszyscy powinni nimi byæ,
ale towarzystwa mi nie brakowa³o. Ale choroba wszystko zmienia³a. Z roku

4 Nale¿y jeszcze raz podkre�liæ, ¿e w zwi¹zku z brakiem reprezentatywno�ci badañ w³asnych wszyst-
kie prowadzone analizy dotycz¹ tylko i wy³¹cznie zbadanej próby.

5 W badaniach w³asnych samotno�æ rozumiana by³a jako brak partnera, przyjació³ oraz innych osób
spoza rodziny, z którymi respondent móg³by utrzymywaæ bliskie relacje towarzyskie.
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na rok by³o ich coraz mniej, wykruszali siê nastêpni i nastêpni. W tej chwili
nie zosta³ ju¿ nikt. Praktycznie z nikim nie utrzymujê kontaktów� (respon-
dent nr 29, mê¿czyzna � 42 lata).

� Sytuacja zawodowa
Schizofrenia jest chorob¹, która ujawnia siê w m³odym wieku, co spra-

wia, ¿e czê�æ chorych nie jest w stanie zdobyæ odpowiedniego wykszta³cenia
oraz kwalifikacji zawodowych. W efekcie chorzy mog¹ mieæ problem ze zna-
lezieniem pracy na otwartym rynku, gdzie nie s¹ w stanie konkurowaæ z oso-
bami zdrowymi. I rzeczywi�cie w badanej grupie dwie trzecie respondentów
stanowi³y osoby bezrobotne (28 na 42 osoby). Z kolei w�ród 14 pracuj¹cych
8 osób by³o zatrudnionych w zak³adach pracy chronionej. Warto przy tym
pamiêtaæ, ¿e s¹ to specyficzne placówki, gdy¿ oferowana tam praca polega
zwykle na wykonywaniu bardzo prostych czynno�ci w ograniczonym wy-
miarze czasu. Z tego te¿ powodu jest s³abo op³acana i ma³o presti¿owa. Nie
wszyscy chorzy (zw³aszcza ci z wy¿szym wykszta³ceniem) chc¹ podejmowaæ
tego typu zadania. Dlatego te¿ opinie na temat zak³adów pracy chronionej
by³y podzielone. Jedni uwa¿ali je za niezwykle wa¿ne i potrzebne, a inni
mówili o nich z dezaprobat¹ i przekonaniem, ¿e s¹ form¹ wyzysku osób nie-
pe³nosprawnych.

Charakterystyczne dla badanej próby by³o to, ¿e w�ród osób bezrobot-
nych poszukiwanie pracy zadeklarowa³a po³owa z nich (14 na 28 osób).
Zwykle by³y to osoby, którym choroba przerwa³a karierê zawodow¹, a które
po uzyskaniu poprawy stanu zdrowia chc¹ jak najszybciej powróciæ do pracy
i wykazuj¹ siê w tym zakresie aktywno�ci¹. W�ród osób nieprzejawiaj¹cych
chêci podjêcia pracy przewa¿a³o t³umaczenie, ¿e ich aktualny stan zdrowia
nie pozwala na podjêcie zatrudnienia lub ¿e nie maj¹ szans konkurowaæ na
otwartym rynku pracy. W przypadku tej grupy badanych istotne jest doko-
nanie rozró¿nienia na osoby tak ciê¿ko choruj¹ce, ¿e rzeczywi�cie nie s¹ one
w stanie pracowaæ zawodowo oraz osoby, które funkcjonuj¹ ca³kiem dobrze,
a niepodejmowanie ¿adnych starañ w tym zakresie jest ich indywidualnym
wyborem.

� Sytuacja materialna
Co trzeci respondent utrzymywa³ siê z pracy zawodowej (14 na 42 oso-

by). Dla pozosta³ych g³ównym �ród³em dochodu by³a renta. Nale¿y przy tym
podkre�liæ, ¿e w polskich warunkach �wiadczenia rentowe s¹ bardzo niskie
(wynosz¹ ok. 700 z³) i trudno siê z nich utrzymaæ. Nie mo¿e zatem dziwiæ, ¿e
blisko trzy czwarte respondentów (31 na 42 osoby) swoj¹ sytuacjê material-
n¹ oceni³o jako trudn¹. Wielu chorych przyzna³o, ¿e nie byliby w stanie utrzy-
maæ siê bez pomocy finansowej ze strony swojej rodziny. Zwykle to w³a�nie
bliscy zabezpieczaj¹ ekonomicznie chorych, zapewniaj¹c im nie tylko codzien-
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nie funkcjonowanie, ale równie¿ �rodki na leczenie. Mimo z³ej sytuacji ma-
terialnej i mieszkaniowej deklarowanej przez liczn¹ grupê respondentów
uwagê zwraca fakt, ¿e z pomocy spo³ecznej korzysta³ niespe³na co trzeci
badany (12 na 42 osoby). Badania pokaza³y, ¿e mo¿e to wynikaæ z ma³ej
wiedzy chorych na temat mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia ze strony o�rod-
ków pomocy spo³ecznej, a tak¿e wi¹zaæ siê z niezbyt pochlebnymi opiniami
na temat pracowników socjalnych.

� Przebieg choroby
Schizofrenia jest chorob¹ przewlek³¹, która charakteryzuje siê du¿¹ liczb¹

nawrotów. Potwierdzaj¹ to statystyki dotycz¹ce czasu trwania choroby i ilo�ci
hospitalizacji. Blisko dwie trzecie respondentów (27 na 42 osoby) zmaga³o siê
ze swoj¹ chorob¹ wiêcej ni¿ 10 lat. Wiêkszo�æ mia³a za sob¹ liczne hospita-
lizacje � 28 osób by³o hospitalizowanych od 2 do 5 razy, a 10 osób nawet
powy¿ej 15 razy.

Szczególnie negatywne opinie respondentów dotyczy³y hospitalizacji na
oddzia³ach ca³odobowych (zamkniêtych). Dla wielu chorych to w³a�nie pierw-
szy pobyt w szpitalu psychiatrycznym by³ najtrudniejszym momentem ca³ej
choroby. Oto relacja jednej z osób: �Oj, nikomu nie ¿yczê pobytu tam. To
jest jaki� koszmar i trudno mówiæ, ¿e mo¿na leczyæ siê w takich warunkach.
No, ale prawda jest taka, ¿e mimo i¿ by³o mi naprawdê ciê¿ko, to jednak po
kilku tygodniach zawsze mi siê poprawia³o i naprawdê dochodzi³em do zdro-
wia. A sam pobyt? No, co tu mówiæ. Brud, syf, mnóstwo dziwnych ludzi
wokó³, w nocy nie da siê spaæ, bo ludzie krzycz¹, trzeba na wszystko uwa¿aæ,
bo kradn¹. No a wcale nierzadko zdarza³o siê, ¿e kto� rzuca³ swoimi odcho-
dami. Co� strasznego. Nie jest to na pewno miejsce, gdzie cz³owiek mo¿e
wyzdrowieæ. My�lê, ¿e nawet najzdrowszy by siê tam rozchorowa³� (respon-
dent nr 22, mê¿czyzna � 33 lata).

Hospitalizacja jest trudnym prze¿yciem tak¿e dla bliskich chorego. Szok
spowodowany wybuchem choroby i specyfik¹ objawów, niepewno�æ, czy
leczenie przyniesie po¿¹dane efekty, a tak¿e z³e warunki panuj¹ce na oddzia-
³ach psychiatrycznych � wszystko to stanowi powa¿ne obci¹¿enie emocjo-
nalne dla rodziny pacjenta. Sytuacja jeszcze bardziej siê komplikuje, kiedy
bliscy chorego staj¹ przed konieczno�ci¹ umieszczenia go w szpitalu psychia-
trycznym bez jego zgody. Dzieje siê tak przede wszystkim wtedy, kiedy chory
nie ma �wiadomo�ci choroby b¹d� zagra¿a bezpieczeñstwu swojemu lub
pozosta³ych domowników. Podjêcie decyzji o wezwaniu karetki jest bardzo
trudne i mo¿e mieæ du¿y wp³yw na relacje miêdzy chorym a jego rodzin¹.
Chorzy bardzo czêsto obwiniaj¹ swoich bliskich za to, ¿e znale�li siê w szpi-
talu psychiatrycznym, nawet gdy by³o to w pe³ni uzasadnione i zakoñczy³o
siê popraw¹ stanu zdrowia.
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� Wp³yw schizofrenii na ¿ycie rodzinne
Schizofrenia ma szczególny wp³yw na rodzinê osoby chorej. Autorzy ra-

portu �Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu wspó³pracy� z 2015 r.
dowodz¹, ¿e choroba ta ma wp³yw na ¿ycie oko³o 10 osób z najbli¿szej ro-
dziny chorego, które zmagaj¹ siê z jej licznymi konsekwencjami. Schizofre-
nia prowadzi do funkcjonowania w permanentnym stresie, braku stabilno�ci
¿yciowej (wskutek czêstych nawrotów), spadku jako�ci ¿ycia, pogorszenia
wzajemnych relacji i atmosfery domowej, a tak¿e wykluczenia z ¿ycia spo-
³ecznego. Opieka nad chorym to równie¿ wysokie koszty zwi¹zane z ko-
nieczno�ci¹ reorganizacji ¿ycia domowego i zawodowego. Jak wynika ze
wspomnianego raportu, opiekunem osoby chorej na schizofreniê jest przede
wszystkim rodzic lub wspó³ma³¿onek, zwykle aktywny zawodowo, któremu
opieka nad chorym zajmuje �rednio 34 godziny tygodniowo. �wiadczy to o du¿ym
obci¹¿eniu bliskich chorego, którzy sprawuj¹c nad nim opiekê, sami nara¿a-
j¹ siê na pogorszenie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ponad po³owa respondentów (24 na 42 osoby) wyrazi³a przekonanie, ¿e
schizofrenia ma negatywny wp³yw na ich rodzinê. Wskazywano, ¿e choroba jest
powodem pojawienia siê problemów komunikacyjnych, braku wzajemnego zro-
zumienia, trudno�ci z zaakceptowaniem ograniczeñ wynikaj¹cych z objawów
chorobowych, silnych negatywnych emocji oraz ogólnej dezorganizacji ¿ycia
rodziny. Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e w badanej grupie by³y tak¿e osoby, któ-
re dostrzega³y pewne pozytywy wynikaj¹ce z faktu zachorowania na schizofre-
niê. Wed³ug nich choroba wymaga du¿ego zaanga¿owania i wspó³dzia³ania, co
po pierwsze, wzmacnia wiêzi rodzinne, a po drugie, wymusza nowy, bardziej
funkcjonalny podzia³ ról i obowi¹zków. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e opinie
takie stanowi³y mniejszo�æ. Choroba czê�ciej by³a postrzegana jako zagro¿enie
dla systemu rodzinnego, czego wyrazem s¹ nastêpuj¹ce wypowiedzi: �Jak bym
mia³ tak podsumowaæ, to moja choroba bardzo nas zmêczy³a i przynios³a raczej
z³e rzeczy. Bardzo d³ugo walczymy, bym by³ zdrowy, prze¿yli�my te¿ wiele bar-
dzo trudnych chwil, byli�my wiele razy na skraju za³amania, wiele przep³akali-
�my. Nie jest mi ³atwo o tym mówiæ, du¿o to kosztowa³o� (respondent nr 40,
mê¿czyzna � 52 lata); �Generalnie to choroba wyrz¹dzi³a du¿e szkody, bo od-
k¹d chorujê, to nie mogli�my siê porozumieæ. Ka¿dy ma do ka¿dego mnóstwo
pretensji i ¿alu, czêsto sobie co� wypominaj¹, os¹dzaj¹ siê, a ja w tym wszystkim
nie mogê siê odnale�æ� (respondent nr 49, mê¿czyzna � 29 lat).

Choroba psychiczna jako przyczyna gniazdowania

Zaprezentowane wyniki badañ w³asnych dowodz¹, ¿e schizofrenia doty-
ka wielu obszarów funkcjonowania osoby chorej. W sposób szczególny de-
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terminuje ¿ycie osobiste, zawodowe i rodzinne. Jak siê okazuje, mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na mo¿liwo�æ usamodzielnienia siê. Spo�ród 50 respondentów,
których �rednia wieku wynosi³a 37 lat, 42 osoby w dalszym ci¹gu mieszka³y
ze swoimi rodzicami, wpisuj¹c siê w zjawisko gniazdowania. Jakie s¹ powo-
dy, dla których skala tego zjawiska w�ród zbadanych osób chorych na schi-
zofreniê jest tak du¿a? Czy mo¿na mówiæ jedynie o przyczynach medycz-
nych wynikaj¹cych ze specyfiki choroby? Wydaje siê, ¿e takie spojrzenie na
sprawê by³oby zbyt ograniczone. Równie wa¿ne s¹ kwestie spo³eczne. Nale-
¿y wspomnieæ o problemie stereotypowego postrzegania osób chorych psy-
chicznie, obiektywnie trudnej sytuacji materialnej i zawodowej niepozwala-
j¹cej na usamodzielnienie czy te¿ o problemie autostygmatyzacji. Badania
w³asne pokaza³y, ¿e w przypadku osób chorych na schizofreniê autostygma-
tyzacja mo¿e stanowiæ jeszcze wiêkszy problem ni¿ faktyczna stygmatyzacja,
z jak¹ chorzy spotykaj¹ siê w swoim otoczeniu spo³ecznym. Potwierdzi³ to
jeden z respondentów: �Na pewno wiele problemów osób chorych psychicznie
wynika st¹d, ¿e choroba wymusza na nas wiêksz¹ uwa¿no�æ siebie. Czasami
to idzie w kierunku zbytniej dba³o�ci o siebie, zbytniego pieszczenia siê ze
sob¹, po�wiêcenia siê temu, ¿e jest siê chorym. Mo¿e to byæ bardzo destruk-
cyjne. Choroba powoduje separacje i oddzielenia od ludzi. Chorzy widz¹ siê
z lud�mi tylko na oddzia³ach, a potem zamykaj¹ siê w domu, nie chc¹ nic
robiæ. Czêsto maj¹ tak¿e poczucie inno�ci, ¿e siê mo¿e nie pasowaæ do �ro-
dowiska. Mi bardzo d³ugo wydawa³o siê, ¿e nie powinienem siê komuniko-
waæ z lud�mi, bo oni na pewno mnie odrzuc¹, ¿e zrobi¹ mi co� z³ego, ¿e
wytkn¹ palcami. A tak naprawdê nic takiego nie mia³o miejsca. Nie dano mi
odczuæ, ¿e moja choroba mnie dyskwalifikuje. To tkwi bardziej w naszych
g³owach. Mi siê wydaje, ¿e wszystko zale¿ne jest od tego, jak siê osoba czuje
sama ze sob¹ i jakie ma podej�cie do tego, co siê wydarzy³o� (respondent nr
24, mê¿czyzna � 23 lata).

� Czynniki medyczne
Schizofrenia to choroba bardzo zró¿nicowana. Wystêpuje kilka jej pod-

typów: paranoidalna, hebefreniczna, katatoniczna, prosta, rezydualna i nie-
zró¿nicowana, dla których charakterystyczne s¹ inne objawy (ICD-10
2000:84-89). W badanej grupie zdecydowan¹ wiêkszo�æ stanowi³y przypadki
schizofrenii paranoidalnej. Jest ona najczêstsz¹ postaci¹ schizofrenii, w której
wystêpuj¹ urojenia, omamy oraz zaburzenia postrzegania. Pojawiaj¹ siê tak-
¿e objawy katatoniczne, zaburzenia afektu, woli oraz mowy. To w³a�nie ob-
jawy pozytywne � urojenia i omamy w szczególny sposób dezorganizuj¹ ¿y-
cie osoby chorej i jej bliskich. Czêsto utrzymuj¹ siê przez d³ugi czas, nawet
po zakoñczeniu leczenia szpitalnego, kiedy mamy ju¿ do czynienia z remisj¹
choroby. Wydaje siê, ¿e najwiêkszym problemem jest jednak to, ¿e schizofre-
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niê charakteryzuje wystêpowanie licznych nawrotów. To prawda, ¿e pomiê-
dzy nimi zwykle wystêpuj¹ okresy stosunkowo dobrego funkcjonowania, w któ-
rych chory mo¿e wróciæ do szko³y, pracy i pe³nienia swoich naturalnych ról
spo³ecznych. Niestety w przypadku wiêkszo�ci chorych nie trwaj¹ one na
tyle d³ugo, by umo¿liwiæ stabilizacjê zawodow¹, osobist¹ i rodzinn¹. Co wiêcej,
nawroty zwykle maj¹ ostry przebieg i wymagaj¹ hospitalizacji. Wystarczy raz
jeszcze przywo³aæ statystykê z badañ w³asnych dotycz¹c¹ liczby hospitaliza-
cji. Co trzeci badany by³ hospitalizowany powy¿ej piêtnastu razy, a wszyscy
pozostali mieli za sob¹ przynajmniej dwie hospitalizacje. Mimo i¿ obecnie
farmakoterapia daje bardzo dobre rezultaty w leczeniu schizofrenii, wielu
chorych ma problem z braniem leków. Specyfika tej choroby sprawia, ¿e musz¹
byæ one przyjmowane nie tylko w ostrej fazie choroby, ale równie¿ w okresie
remisji (w celu niedopuszczenia do nawrotów). Nowoczesne leki maj¹ znacz-
nie mniej skutków ubocznych ni¿ te stosowane wcze�niej, jednak nadal na-
gminne s¹ sytuacje ich odstawiania bez konsultacji lekarskiej. W przypadku
schizofrenii bardzo wysokie jest ryzyko zachowañ autodestrukcyjnych. Sza-
cuje siê, ¿e oko³o 10% osób chorych pope³nia samobójstwo, a jeszcze wiêk-
szy odsetek dopuszcza siê zachowañ niebezpiecznych, zagra¿aj¹cych w³asne-
mu zdrowiu i ¿yciu (Wciórka 2003: 192).

� Czynniki spo³eczne
Schizofrenia to choroba nie tylko o silnym oddzia³ywaniu medycznym, ale

równie¿ spo³ecznym. Mimo i¿ nie jest najczê�ciej wystêpuj¹cym zaburzeniem
psychicznym (choruje na ni¹ ok. 1% spo³eczeñstwa, wiêc znacznie czê�ciej
w populacji wystêpuj¹ chocia¿by zaburzenia afektywne czy zaburzenia lêkowe),
to jednak przyci¹ga uwagê spo³eczn¹ w najwiêkszym stopniu. Na jej temat funk-
cjonuje wiele mitów i stereotypów, które przedstawiaj¹ osoby chore jako agre-
sywne, nieprzewidywalne i zaniedbane. Nie mog¹ zatem dziwiæ wyniki badañ
zrealizowanych przez CBOS w 2012 r. , z których wynika, ¿e Polacy s¹ sk³onni
powierzaæ osobom choruj¹cym psychicznie jedynie czê�æ ról spo³ecznych, g³ów-
nie tych mniej odpowiedzialnych (np. rolê s¹siada czy kolegi z klasy). Zdecydo-
wanie wiêksz¹ niechêæ budzi wype³nianie przez chorych ról, w których wystê-
puje jaka� forma zale¿no�ci (np. opiekuna dziecka, nauczyciela czy lekarza).

Mimo dzia³alno�ci organizacji pozarz¹dowych i prowadzenia licznych kam-
panii, których celem jest przeciwdzia³anie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
choruj¹cych psychicznie, nadal jest to problem aktualny. Zapewne inna sytu-
acja jest w du¿ych aglomeracjach miejskich, gdzie panuje znacznie wiêksza
anonimowo�æ oraz prawdopodobnie nieco wy¿szy poziom zrozumienia pro-
blemów tej grupy ludzi. W mniejszych miejscowo�ciach chorzy w dalszym ci¹-
gu spotykaj¹ siê z przejawami dyskryminacji. Bez w¹tpienia negatywny odbiór
spo³eczny osób choruj¹cych psychicznie jest du¿ym problemem, który mo¿e
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mieæ wp³yw na ich wybory ¿yciowe. Badania oraz w³asne obserwacje autora
wskazuj¹, ¿e nie mniej wa¿ne jest zjawisko autostygmatyzacji, które okre�la siê
mianem �drugiej choroby�. Autostygmatyzowanie polega na oczekiwaniu spo-
tkania siê z negatywn¹ reakcj¹ otoczenia (reakcj¹ strachu b¹d� dyskryminacji)
nawet wtedy, gdy nie ma to ¿adnego uzasadnienia w rzeczywisto�ci (Podogrodz-
ka-Niell, Tyszkowska 2014: 1203). Autostygmatyzacja jest zwi¹zana z nisk¹
samoocen¹ oraz mo¿e staæ siê przeszkod¹ w wype³nianiu podstawowych ról
spo³ecznych. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ w³asnych. Przy pytaniu o szasnê na
za³o¿enie rodziny a¿ 33 na 42 badanych wyrazi³o przekonanie, ¿e s¹ one znacz-
nie gorsze ni¿ szanse ludzi zdrowych. W ich opinii schizofrenia powoduje tak
wiele ograniczeñ, ¿e nie pozwala na my�lenie o realizowaniu siê w roli partne-
ra czy rodzica. Co znamienne, zdecydowana wiêkszo�æ respondentów opiera-
³a swój pogl¹d nie na w³asnych negatywnych do�wiadczeniach w tym zakresie,
ale jedynie na swoich odczuciach. Tak o swojej samotno�ci mówi³ jeden z ba-
danych: �No tak to ju¿ wysz³o. Nie uda³o siê u³o¿yæ ¿ycia z inn¹ osob¹. Ju¿ od
samego pocz¹tku moich problemów by³em nie�mia³y, mia³em kompleksy, no
i mam te kompleksy dalej. Nie do�æ, ¿e chorujê na niezbyt weso³¹ chorobê, to
jeszcze nie pracujê, wiêc finansowo te¿ nie jestem w stanie nikomu nic zapew-
niæ. W ogóle zwi¹zek to trudny temat, bo po prostu musia³bym siê przed kim�
przyznaæ, opowiedzieæ o wszystkim. To chyba dla mnie za du¿y problem. Nie
s¹dzê, ¿ebym sobie z tym poradzi³ i ¿eby w ogóle kto� chcia³ tego wys³uchaæ
i jako� to zrozumieæ� (respondent nr 23, mê¿czyzna � 44 lata).

Autostygmatyzowanie uwidoczni³o siê tak¿e przy ocenie swojej pozycji w spo-
³eczeñstwie. Chorzy mówili o mniejszych mo¿liwo�ciach znalezienia pracy, ukoñ-
czenia studiów czy osi¹gniecia sukcesu w ¿yciu. Tak¿e i w tym przypadku nie by³o
to oparte na racjonalnych dowodach, a raczej na przekonaniu, ¿e choroba psy-
chiczna przeszkodzi im w zrealizowaniu tych celów. O braku aktywno�ci w poszu-
kiwaniu pracy wspomina³a miêdzy innymi jedna z respondentek: �Nie pracujê
i my�lê, ¿e jestem ju¿ niezdolna do pracy po tych wszystkich latach. Nie szukam
zajêcia, bo to nie ma sensu. No bo gdzie w moim wieku kobietê do pracy kto�
przyjmie. I to jeszcze z moimi chorobami. Powiem szczerze, ¿e dobrze wspomi-
nam ten czas, kiedy pracowa³am, ale to ju¿ nie wróci. Osoba z takimi problemami
nie ma ¿adnych szans na normaln¹ pracê� (respondent nr 9, kobieta � 38 lat).

Izolacja rodzinna osób choruj¹cych psychicznie
(na schizofreniê) � przyczyna czy skutek gniazdowania?

W przypadku chorób psychicznych gniazdowanie mo¿e w bezpo�redni
sposób wi¹zaæ siê z sytuacj¹ izolacji chorego w rodzinie. Mo¿e do niej doj�æ
w ka¿dej rodzinie, jednak czê�ciej zdarza siê tam, gdzie cz³onkowie rodziny
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nie potrafi¹ poradziæ sobie z chorob¹ psychiczn¹ bliskiej osoby i ponosz¹ jej
liczne konsekwencje (pogorszenie relacji rodzinnych, konflikty, obni¿enie
poziomu ¿ycia). Badania w³asne pokaza³y, ¿e zjawisko izolacji rodzinnej jest
z³o¿one i nale¿y rozpatrywaæ je z kilku perspektyw.

Pierwsz¹ istotn¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y rozwa¿yæ, jest zachowanie osoby
chorej. Od tego w du¿ej mierze zale¿y, jak chory bêdzie funkcjonowa³ w swo-
jej rodzinie po zakoñczeniu leczenia szpitalnego. Mo¿e pozostawaæ bezczynny
i pogr¹¿aæ siê w swojej chorobie. Wówczas wiêkszo�æ czasu bêdzie spêdzaæ
w domu, izoluj¹c siê od �wiata, nie utrzymuj¹c relacji towarzyskich i nie
podejmuj¹c aktywno�ci. Taka sytuacja nie sprzyja procesowi zdrowienia oraz
prowadzi do jeszcze wiêkszego uzale¿nienia siê od rodziny. Chory nie pracu-
j¹c, nie ma w³asnych �rodków do ¿ycia, mo¿e liczyæ jedynie na rentê i tym
samym jest niejako skazany na pomoc finansow¹ od swoich bliskich. Jest
jednak inna mo¿liwo�æ. Chory mo¿e aktywnie zdrowieæ, kontynuuj¹c edu-
kacjê, pracuj¹c, realizuj¹c swoje pasje czy spêdzaj¹c czas ze znajomymi. Taka
postawa jest zdecydowanie bardziej po¿¹dana. Nie tylko wp³ywa pozytyw-
nie na kondycjê psychiczn¹, ale prowadzi tak¿e do wykszta³cania niezale¿-
no�ci i samodzielno�ci ¿yciowej. Nawet chory, który ma za sob¹ ciê¿ki epi-
zod chorobowy, ale który jest aktywny i zmotywowany, ma szanse na powrót
do poziomu funkcjonowania sprzed choroby. Mo¿liwy jest powrót do pracy,
prowadzenie gospodarstwa domowego i realizowanie siê w innych rolach
spo³ecznych.

W kontek�cie izolacji rodzinnej nie mniej wa¿ne s¹ postawy cz³onków
rodziny osoby chorej. Swoim zachowaniem mog¹ oni zachêcaæ chorego do
codziennej aktywno�ci oraz przejmowania na siebie coraz to wiêkszej liczby
obowi¹zków. Taka sytuacja zdarza siê przede wszystkim w tych rodzinach,
które nie potraktowa³y choroby jako d³ugotrwa³ego kryzysu, ale jako stan
przej�ciowy, który nale¿y jak najszybciej zakoñczyæ. Wówczas chory trakto-
wany jest na takich samych zasadach jak pozostali cz³onkowie jego rodziny.
Choremu stawiane s¹ wymagania, ma pomagaæ w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego, partycypowaæ w kosztach swojego utrzymania czy te¿ po-
dejmowaæ aktywno�ci poza domem. Jest zachêcany do jak najszybszego po-
wrotu do szko³y, pracy, swoich pasji oraz utrzymywania relacji towarzyskich.
Zdarzaj¹ siê jednak rodziny, które zachowuj¹ siê zupe³nie inaczej. Choroba
jest w nich postrzegana jako wydarzenie o bardzo negatywnych skutkach,
których raczej nie da siê unikn¹æ. Chorego traktuje siê jak osobê niepe³no-
sprawn¹, któr¹ trzeba wy³¹czyæ z pe³nienia istotnych ról spo³ecznych. Prze-
jawia siê to brakiem wymagañ i obowi¹zków, a tak¿e nadmiernym wyrêcza-
niem, nawet w tych czynno�ciach, które chory spokojnie móg³by wykonywaæ
sam. Pojawia siê problem nadopiekuñczo�ci i nadmiernego kontrolowania.
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Chory mo¿e byæ wrêcz zniechêcany do aktywno�ci ¿yciowej. W�ród jego
bliskich czêsto panuje przekonanie, ¿e nie poradzi on sobie w szkole czy
pracy, a relacje ze znajomymi mog¹ mu przynie�æ wiêcej szkód ni¿ korzy�ci.
Z tego powodu cz³onkowie rodziny bardzo szybko staraj¹ siê o zdobycie dla
chorego renty, co czyni z niego osobê trwale niepe³nosprawn¹. W efekcie
chory przebywa g³ównie w domu, nie podejmuje aktywno�ci oraz nie kon-
taktuje siê z innymi lud�mi. Taka sytuacja zwykle jeszcze pogarsza kondycjê
psychiczn¹ oraz powoduje stopniow¹ utratê podstawowych umiejêtno�ci
spo³ecznych. Potwierdza to wypowied� jednej z respondentek: �Bardzo d³u-
go izolowa³am siê w swojej rodzinie. Nie wiem, czy to ja do tego doprowa-
dzi³am, czy te¿ moi rodzice nie potrafili zapewniæ mi tej wolno�ci, której
ka¿demu z nas potrzeba. Pewnie jedno i drugie. Spêdzi³am kilka lat, siedz¹c
w domu, praktycznie nie robi¹c nic po¿ytecznego i nie widz¹c innych ludzi.
Nikt nie oczekiwa³, ¿e bêdê pracowa³a czy siê uczy³a. W koñcu zrozumia-
³am, ¿e nie mogê tak dalej ¿yæ i postanowi³am to zmieniæ. Posz³am na od-
dzia³ dzienny, zaczê³am nawi¹zywaæ relacje, szuka³am pracy. Ale to wszystko
nie by³o takie ³atwe, bo te lata spêdzone w domu tylko przy rodzicach
i bracie sprawi³y, ¿e ja praktycznie nie umia³am siê komunikowaæ z innymi
lud�mi. Towarzyszy³o mi wiele lêku i niepewno�ci. Bardzo du¿o straci³am�
(respondent nr 9, kobieta � 38 lat).

Przeciwdzia³anie izolacji rodzinnej
� projekt mieszkalnictwa chronionego

Trudno jednoznacznie wskazaæ, czy w przypadku osób choruj¹cych psy-
chicznie izolacja rodzinna jest przyczyn¹ czy raczej skutkiem gniazdowania.
Najistotniejsze jest jednak to, ¿e problem braku samodzielno�ci i izolowania
siê osób choruj¹cych psychicznie zosta³ dostrze¿ony przez specjalistów pra-
cuj¹cych w ramach systemu opieki psychiatrycznej. Sta³o siê to mo¿liwe wraz
z reform¹ psychiatrii, która w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Za-
chodniej rozpoczê³a siê w latach piêædziesi¹tych XX w., natomiast w Polsce
w latach dziewiêædziesi¹tych. Wraz z przej�ciem od psychiatrii azylowej,
w której chorego izolowano od spo³eczeñstwa, umieszczaj¹c go w szpitalu
psychiatrycznym, do psychiatrii �rodowiskowej, gdzie wiêksza czê�æ lecze-
nia odbywa siê w jego �rodowisku, zaczêto zwracaæ szczególn¹ uwagê na
rolê rodziny. Ta jest szczególnie wa¿na, gdy¿ obecnie nawet przy powa¿nych
kryzysach psychicznych chory przebywa w warunkach szpitalnych stosun-
kowo krótko, a nastêpnie wraca do swojego domu. Oczekuje siê, ¿e rodzina
nie tylko zapewni mu niezbêdne wsparcie, ale te¿ nie bêdzie blokowaæ jego
samodzielno�ci. Niestety, w wielu przypadkach cz³onkowie rodzin nie po-
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trafi¹ u³o¿yæ sobie relacji z chorym w odpowiedni sposób. Specjali�ci pracu-
j¹cy z osobami choruj¹cymi psychicznie dostrzegli ten problem. W rezulta-
cie pojawi³y siê inicjatywy maj¹ce na celu wspieranie osób chorych w uzyski-
waniu samodzielno�ci i niezale¿no�ci ¿yciowej. Tak¹ rolê z ca³¹ pewno�ci¹
odgrywaj¹ zak³ady pracy chronionej oraz programy doradztwa zawodowe-
go. Zdobycie zatrudnienia jest bowiem kluczowym elementem, od którego
zaczyna siê proces usamodzielniania siê. Tymczasem, jak pokazuj¹ badania
w³asne, w�ród 42 chorych na schizofreniê dwie trzecie by³o bezrobotnych.

Szczególn¹ rolê w systemie opieki �rodowiskowej pe³ni¹ mieszkania chro-
nione (nazywane treningowymi). Zwykle s¹ one prowadzone przez organi-
zacje pozarz¹dowe przy udziale instytucji psychiatrycznych, zapewniaj¹cych
profesjonaln¹ kadrê lekarsko-terapeutyczn¹. Mieszkania chronione s¹ prze-
znaczane dla osób po kryzysie psychicznym, które w ostatnim czasie zakoñ-
czy³y pobyty na oddzia³ach ca³odobowych i oddzia³ach dziennych. Za ich
g³ówne zadanie uwa¿a siê umo¿liwienie chorym rehabilitacji i nauki umiejêt-
no�ci spo³ecznych s³u¿¹cych odzyskiwaniu w³asnej niezale¿no�ci. W prakty-
ce w mieszkaniu chronionym kilkuosobowa grupa chorych (zwykle 5�6 osób)
przez 6�12 miesiêcy prowadzi w³asne gospodarstwo domowe. W tym czasie
uczestnicy pracuj¹ z kadr¹ lekarzy, terapeutów i innych osób prowadz¹cych
poszczególne treningi (porz¹dkowy, medyczny, kulinarny, poszukiwania pra-
cy). Maj¹ równie¿ zapewnion¹ kontynuacjê leczenia farmakologicznego
i psychoterapeutycznego. Wszystko to pozwala chorym ustabilizowaæ swój
stan zdrowia oraz przygotowuje ich do samodzielnego ¿ycia, aby nie musieli
byæ zale¿ni od swoich rodzin. Pobyt w mieszkaniu chronionym mo¿e prze-
ciwdzia³aæ izolacji rodzinnej. Wielu chorych zg³asza siê do udzia³u w projek-
cie ze wzglêdu na specyficzn¹ sytuacjê w swojej rodzinie. Wskazuj¹ na z³¹
atmosferê, napiête relacje rodzinne czy te¿ brak akceptacji dla ich choroby.
Zdarza siê, ¿e chorzy chc¹ siê odseparowaæ od swojej rodziny, gdy¿ czuj¹ siê
w niej st³amszeni oraz pozbawieni inicjatywy i w³asnego zdania.

Niezale¿nie od powodów, dla których chorzy trafiaj¹ do mieszkania chro-
nionego, mo¿e byæ ono szans¹ na uniezale¿nienie siê od swojej rodziny. Czê-
sto bowiem po kilku latach spêdzonych w domu rodzinnym perspektywa ta
wydaje siê im ma³o realna i bardzo trudna do realizacji. W mieszkaniu chro-
nionym musz¹ sami o siebie zadbaæ, podejmowaæ codzienne decyzje oraz
wykazaæ siê okre�lonym poziomem aktywno�ci i zaanga¿owania. Z moich
obserwacji wynika, ¿e w przypadku wiêkszo�ci chorych skorzystanie z tej
formy pomocy to bardzo dobra decyzja. Czêsto stanowi pierwszy, ale zarazem
niezwykle istotny krok w samodzielne ¿ycie. Najlepszym komentarzem jest
opinia jednego z uczestników, który bardzo d³ugo nie móg³ zdecydowaæ siê na
swój udzia³ w projekcie. Ostatecznie prze³ama³ swój strach i spêdzi³ w miesz-

13.p65 18-02-14, 16:23222



223

Specyfika gniazdowania osób chorych na schizofreniê

kaniu chronionym ponad pó³ roku: �Bardzo d³ugo zastanawia³em siê nad
skorzystaniem z oferty mieszkania chronionego. Towarzyszy³a mi niepew-
no�æ i strach, czy dam radê, nie wiedzia³em, co mnie spotka, na kogo trafiê,
czy poradzê sobie bez rodziny, z któr¹ spêdzi³em ostatnie 40 lat. Zdecydo-
wa³em siê i nie ¿a³ujê. Nie bêdê mówi³ o wielkich rzeczach, których dokona-
³em. Dla mnie liczy siê co� innego. To nieopisane uczucie, kiedy pierwszy raz
od kilkunastu lat ka¿dego dnia rano to ja decydowa³em o tym, w co siê ubiorê,
co bêdê jad³ i co bêdê robi³. Mia³em wokó³ siebie ¿yczliwych mi ludzi, na któ-
rych mog³em liczyæ w chwilach s³abo�ci. Poczu³em siê niezale¿ny i samodzielny.
Poczu³em, ¿e jestem silny. Pierwszy raz od wielu lat. Do tej pory o wszystkim
decydowa³a mama. Ja by³em podporz¹dkowanym chorym synem, bez w³a-
snego zdania. W mieszkaniu mog³em w koñcu byæ sob¹. By³o warto� (re-
spondent 45, mê¿czyzna � 45 lat).

Podsumowanie

Socjologowie zajmuj¹cy siê problematyk¹ gniazdowania rzadko rozwa-
¿aj¹ je w kontek�cie problemów ze zdrowiem psychicznym. Badania epide-
miologiczne oraz statystyki instytucji psychiatrycznych wskazuj¹ jednak, ¿e
jest to coraz powa¿niejszy problem, z którym zmagaj¹ siê setki tysiêcy m³o-
dych ludzi. Zgodnie z teori¹ Parsonsa (2009: 319�356) osoba chora musi
przynajmniej czasowo porzuciæ czê�æ pe³nionych przez siebie ról spo³ecz-
nych oraz przyj¹æ zupe³nie now¹ rolê � chorego. Choroba destabilizuje wiele
obszarów ¿ycia, miêdzy innymi pracê zawodow¹, relacje towarzyskie, bliskie
zwi¹zki czy wiêzi rodzinne. Wi¹¿e siê to z licznymi konsekwencjami osobi-
stymi i spo³ecznymi. Jak pokaza³y badania w³asne przytaczane w artykule,
schizofrenia mo¿e byæ jednym z powodów gniazdowania. Jednak jest to spe-
cyficzny rodzaj gniazdowania � wymuszony sytuacyjnie. Chory powracaj¹cy
z leczenia szpitalnego czêsto nie jest w stanie przez d³u¿szy czas zadbaæ
o siebie i musi liczyæ na pomoc ze strony swojej rodziny. Nawet po wielu mie-
si¹cach terapii czê�æ chorych nie jest gotowa do usamodzielnienia siê i opusz-
czenia domu rodzinnego. Jak wskazano w artykule, powodów takiej sytuacji
nale¿y szukaæ nie tylko w czynnikach medycznych, bezpo�rednio wynikaj¹-
cych ze specyfiki choroby, ale tak¿e spo³ecznych. Orzeczona niepe³nospraw-
no�æ, brak zatrudnienia, przerwana edukacja, trudna sytuacja ekonomiczna,
samotno�æ, ma³a sieæ wsparcia poza rodzin¹, w koñcu przekonanie o istnie-
j¹cej stygmatyzacji, które w konsekwencji staje siê autostygmatyzowaniem �
to podstawowe przyczyny, dla których tak wielu chorych w dalszym ci¹gu
mieszka ze swoimi rodzicami. Oczywi�cie w ostrej fazie choroby obecno�æ
bliskich osób jest wskazana, a nawet konieczna. Jednak w okresach remisji,
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kiedy chory funkcjonuje stosunkowo dobrze, lepiej jest, by wiêzi rodzinne
zosta³y rozlu�nione, a chory by³ jak najbardziej samodzielny. Niestety w wie-
lu rodzinach dochodzi do zjawiska izolacji rodzinnej. Nie sposób jednoznacz-
nie odpowiedzieæ, czy gniazdowanie jest przyczyn¹ czy raczej skutkiem bra-
ku niezale¿no�ci i d³ugotrwa³ego pozostawania chorych w swoich rodzinach,
chocia¿ z ca³¹ pewno�ci¹ mo¿na mówiæ o jego negatywnych konsekwencjach.
Chory izolowany w swojej rodzinie jest praktycznie pozbawiony szansy usa-
modzielnienia siê i �pój�cia na swoje�, gdy¿ rodzina postrzega go jako oso-
bê, nad któr¹ trzeba stale sprawowaæ opiekê. Remedium na tak¹ sytuacjê s¹
mieszkania treningowe oraz inne formy wspieraj¹ce samodzielno�æ osób
chorych (zak³ady pracy chronionej, doradztwo i kursy zawodowe, dzia³ania
antydyskryminacyjne), proponowane przez nowoczesny model psychiatrii
�rodowiskowej. Aby chory zdecydowa³ siê na niezale¿no�æ i wziêcie odpo-
wiedzialno�ci za swoje ¿ycie, najbardziej potrzebna jest jednak jego osobista
gotowo�æ i odpowiednio wysoki poziom motywacji. Wa¿ne jest przekona-
nie, ¿e choroba to jedynie pewien etap w ¿yciu, który � jak twierdzi Parsons
� nale¿y jak najszybciej zakoñczyæ, a nastêpnie powróciæ do wype³niania
swoich naturalnych ról spo³ecznych.
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Czy dziecko stabilizuje ma³¿eñstwo?

(Marta Styrc, Interdependencies between marital instability and fertility, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa 2016, ss. 203)

Ksi¹¿ka Marty Styrc ukazuje kszta³towanie siê wspó³czesnej polskiej ro-
dziny widzianej z perspektywy demografa. Autorka ujmuje rozwa¿ane pro-
cesy w kontek�cie sytuacji w krajach europejskich, gdzie rozpoczête w ubie-
g³ym wieku zmiany zachowañ matrymonialnych prowadzi³y do os³abienia
ma³¿eñstwa jako instytucji i do destabilizacji rodziny. Tak ma³¿eñstwa, jak i wspó³-
wystêpuj¹ce z nimi zwi¹zki nieformalne (kohabitacja, zwi¹zki na odleg³o�æ)
powstaj¹ dla wspólnej realizacji ró¿nych ¿yciowych celów, a rodzicielstwo
jest tylko jednym z nich. Zdaniem Dirka J. van de Kaa nast¹pi³ koniec z³ote-
go wieku ma³¿eñstwa (shift from golden age of marriage to the dawn of coha-
bitation). Procesy te w poszczególnych krajach rozpoczyna³y siê w ró¿nych
okresach, przebiega³y w ró¿nym tempie i z ró¿n¹ intensywno�ci¹. Pod tym
wzglêdem Europa nie jest wiêc jednorodna.

Uzyskane przez ró¿nych badaczy wyniki analiz �wiadcz¹ o tym, ¿e Pol-
ska, mimo niskiej p³odno�ci, wci¹¿ charakteryzuje siê bardziej tradycyjnym
wzorcem zachowañ demograficznych ni¿ inne kraje. Zawierane do�æ wcze-
�nie ma³¿eñstwa s¹ dominuj¹c¹ form¹ zwi¹zku. Znacznie rzadziej s¹ one roz-
wi¹zywane przez rozwód. Urodzenia ma³¿eñskie stanowi¹ oko³o 75% ogó³u
urodzeñ ¿ywych i w warunkach europejskich jest to jeden z wy¿szych wska�-
ników (wed³ug danych Eurostatu trzecie miejsce w Europie w 2015 r.). Sytu-
acja ta jednak ulega zmianom, a obserwowane w Polsce trendy wskazuj¹ na
zmierzanie do wzorców wystêpuj¹cych w wiêkszo�ci krajów europejskich.

Rozwa¿any przez Martê Styrc problem zas³uguje na zwrócenie uwagi
z wielu powodów. Autorka, koncentruj¹c siê na rozwoju rodzin, których ist-
nienie rozpoczyna siê od zawarcia ma³¿eñstwa, obejmuje obserwacj¹ prze-
wa¿aj¹c¹ wiêkszo�æ populacji, w której realizuj¹ siê funkcje prokreacyjne.
Zainteresowanie wzajemnymi powi¹zaniami miêdzy niestabilno�ci¹ ma³¿eñstw
i ich p³odno�ci¹ pojawi³o siê wraz ze zmianami zachowañ matrymonialnych.
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Badania, jakie podjê³a M. Styrc, nale¿y wiêc uznaæ za nowatorskie na grun-
cie polskim. Oryginalne jest tak¿e podej�cie do rozpatrywanych zjawisk oraz
przyjête postêpowanie badawcze prowadz¹ce do obja�nienia obserwowane-
go obszaru rzeczywisto�ci.

Cel pracy, którym jest okre�lenie, w jaki sposób posiadanie dzieci wp³y-
wa na stabilno�æ ma³¿eñstwa oraz jak ryzyko rozpadu zwi¹zku kszta³tuje
ca³kowit¹ dzietno�æ, zosta³ wyznaczony po rozpoznaniu dotychczasowej
wiedzy tak w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej. Weryfikacji zosta³y
poddane trzy hipotezy, w których wyra¿ono przypuszczenia, ¿e obecno�æ
dzieci zwiêksza korzy�ci z pozostawania w zwi¹zku i stabilizuje ma³¿eñstwo
(H1), stabilizuj¹cy wp³yw dzieci maleje z ich wiekiem (H2), wzrost niestabil-
no�ci ma³¿eñstw przyczynia siê do spadku p³odno�ci (H3).

Strukturalna koncepcja pracy odzwierciedla postêpowanie badawcze pro-
wadz¹ce do osi¹gniêcia celu. Ksi¹¿ka rozpoczyna siê prezentacj¹ europej-
skich tendencji rozwojowych zachowañ matrymonialnych i prokreacyjnych
(rozdzia³ 1). Czytelnik uzyskuje obraz zmian, jakie zachodzi³y w krajach
Europy od po³owy lat sze�ædziesi¹tych XX w., ze wskazaniem w�ród nich
miejsca, które zajmuje Polska. Autorka nie poprzestaje tylko na samym opi-
sie. Zjawiska obserwowane w geograficznych regionach kontynentu obja-
�nia na postawie teoretycznych koncepcji, po�ród których kluczow¹ pozycjê
zajmuje teoria drugiego przej�cia demograficznego. Odwo³uje siê tak¿e do
mniej rozpowszechnionej w demografii koncepcji wzorca niedogodno�ci
(Pattern of Disadvantage). Teorie te zosta³y przedstawione zwiê�le, z zaak-
centowaniem tych sformu³owañ, które s¹ bezpo�rednio zwi¹zane z podej-
mowanymi w analizie w¹tkami. W kontek�cie tematyki pracy za szczególnie
interesuj¹c¹ nale¿y uznaæ dyskusjê nad zale¿no�ciami miêdzy rozwodami
i p³odno�ci¹, jakie wystêpuj¹ w krajach europejskich (punkt 1.4).

Na zwrócenie uwagi zas³uguj¹ tak¿e wykorzystane dane statystyczne.
Pochodz¹ one z ró¿nych �róde³. Autorka do³o¿y³a wszelkich starañ, aby uzy-
skaæ spójny obraz kszta³towania siê europejskiej rodziny od po³owy ubieg³e-
go wieku. Rozwa¿ane relacje analizuje w ujêciu przekrojowym i wzd³u¿nym.
Wymaga³o to samodzielnego skonstruowania mierników zawierania i rozpa-
du ma³¿eñstw w poszczególnych krajach europejskich w ujêciu dynamicz-
nym. Tre�æ rozdzia³u pierwszego jest interesuj¹cym t³em dla rozwa¿añ nad
sytuacj¹ w Polsce, która stanowi zasadnicz¹ problematykê pracy.

W kolejnych rozdzia³ach (2�5) Marta Styrc zajmuje siê powi¹zaniami
miêdzy stabilno�ci¹ zwi¹zków ma³¿eñskich i p³odno�ci¹ w Polsce. W roz-
dziale 2 dyskutuje najwa¿niejsze determinanty powstawania i rozpadu ma³-
¿eñstw. Zwraca uwagê na sprzeczno�ci w oddzia³ywaniu uwarunkowañ spo-
³ecznych i kulturowych, które sprzyjaj¹ stabilno�ci ma³¿eñstw (rola Ko�cio³a
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katolickiego, zorientowanie jednostek i spo³eczeñstwa na rodzinê) i raczej
liberalnych, zmieniaj¹cych siê w okresie powojennym rozwi¹zañ prawnych.
Rozdzia³ ten zawiera tak¿e prezentacjê wyników wybranych badañ empi-
rycznych. Autorka opisuje tendencje odzwierciedlaj¹ce zmiany stabilno�ci
ma³¿eñstw w Polsce. Na podstawie informacji zawartych w European Value
Survey przedstawia pogl¹dy Polaków na rozwi¹zywanie ma³¿eñstw przez
rozwód. Sytuacjê w Polsce omawia na tle krajów europejskich. Przedstawio-
ne rezultaty rozpatruje nie tylko w kontek�cie rozpoznania aktualnej sytu-
acji. Dostrzegaj¹c zachodz¹ce zmiany kulturowe, szczególnie w�ród m³od-
szych generacji (wzrost akceptacji rozwodów i zwi¹zków z osobami
rozwiedzionymi), ocenia jako wysoce prawdopodobn¹ kontynuacjê obser-
wowanych trendów, które sugeruj¹ wzrost niestabilno�ci ma³¿eñstw.

W rozdziale 3 autorka rozwa¿a posiadanie dzieci jako czynnik, który mo¿e
stabilizowaæ b¹d� destabilizowaæ zwi¹zek. Problematykê tê ujmuje w �wietle
teorii i wyników analiz empirycznych uzyskanych przez badaczy w ró¿nych
krajach (m.in. w USA, we Francji i w Szwecji). Ukazuje zatem aktualny stan
wiedzy w zakresie rozwa¿anej problematyki. Wiedza ta odgrywa równie¿
znacz¹c¹ rolê w postêpowaniu badawczym przyjêtym w trakcie realizacji
w³asnych analiz. By³a ona pomocna miêdzy innymi przy konstruowaniu
modeli oraz interpretacji i dyskusji otrzymanych rezultatów opisuj¹cych sy-
tuacjê w Polsce.

Rozwa¿ania zamieszczone w rozdzia³ach 4�5 obrazuj¹ autorski wk³ad M.
Styrc w obja�nienie nierozeznanego dotychczas zakresu zachowañ matrymo-
nialnych w Polsce. Jest to kszta³towanie siê stabilno�ci ma³¿eñstw w kontek-
�cie obecno�ci dzieci. Procesy te s¹ rozpatrywane jako warunkuj¹ce siê wza-
jemne. Autorka najpierw stara siê odpowiedzieæ na pytanie, czy posiadanie
dzieci stabilizuje zwi¹zek (rozdzia³ 4). Nastêpnie podejmuje próbê okre�le-
nia wp³ywu rozwodów na ca³kowit¹ dzietno�æ ma³¿eñstw (rozdzia³ 5). Przyj-
muj¹c okre�lone postêpowanie, kieruje siê pogl¹dami wyra¿onymi w postaci
teorii, wynikami prac w³asnych oraz rezultatami, jakie uzyskali inni badacze.
Ustalenia te pomagaj¹ jej dobraæ odpowiednie zmienne do konstruowanych
modeli. Opieraj¹c siê na dotychczasowych osi¹gniêciach, rozwa¿a potencjal-
n¹ endogeniczno�æ zwi¹zan¹ ze sta³ymi w czasie niemierzalnymi cechami
kobiety wp³ywaj¹cymi na p³odno�æ i na trwanie ma³¿eñstwa. Jako szczegól-
nie wa¿ne traktuje kontrolowanie selekcji do ma³¿eñstwa, która dot¹d nie
by³a uwzglêdniana w analizach. Przyjête podej�cie jest wiêc nowatorskie.
Umo¿liwi³o ono uzyskanie wyników wzbogacaj¹cych wiedzê.

Dla otrzymania rezultatów, które wyja�niaj¹ analizowane zjawiska, nie-
zbêdna jest odpowiednia metodyka badañ. Marta Styrc dobiera j¹ starannie
zarówno w zakresie danych statystycznych, jak i metod analizy. Wp³yw obec-
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no�ci dzieci na rozpad ma³¿eñstw (rozdzia³ 4) rozpatruje na podstawie da-
nych pochodz¹cych z badania Generacje, Rodziny i P³eæ Kulturowa (GGS-
PL1). Jest to najlepsza, w�ród bêd¹cych do dyspozycji, obszerna baza umo¿-
liwiaj¹ca zaplanowan¹ analizê. Z kolei do okre�lenia wp³ywu niestabilno�ci
ma³¿eñstw na p³odno�æ (rozdzia³ 5) wykorzystuje Badania P³odno�ci, zreali-
zowane w Polsce w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci
i Mieszkañ w 2002 r.

W celu rozwi¹zania wyznaczonych zadañ autorka wykorzystuje odpo-
wiednie konstrukcje. Analizê rozpadu zwi¹zków ma³¿eñskich prowadzi
w dwóch etapach. W pierwszym modeluje ryzyko rozwi¹zania pierwszego
ma³¿eñstwa, które obja�niaj¹: d³ugo�æ trwania zwi¹zku, wiek kobiety, okres
kalendarzowy, czas, jaki up³yn¹³ od urodzenia ostatniego dziecka. Wprowa-
dza tak¿e zestaw zmiennych opisuj¹cych obecno�æ dzieci. Odzwierciedla j¹
przede wszystkim ich liczba i wiek. Jednocze�nie proponuje interesuj¹ce,
oryginalne ujêcia. Efekty posiadania dzieci s¹ rozwa¿ane od momentu po-
czêcia, a wiêc inaczej ni¿ to siê zazwyczaj przyjmuje, to znaczy od chwili
urodzenia. Rozpatrywane s¹ tak¿e poczêcia i urodzenia przedma³¿eñskie.
Zmiennymi kontrolnymi s¹: wykszta³cenie, wiek w chwili pierwszego ma³-
¿eñstwa, przedma³¿eñska kohabitacja i charakterystyki �rodowiska, w któ-
rym wychowa³a siê kobieta (rozwód rodziców, religijno�æ w domu rodziciel-
skim, klasa miejscowo�ci zamieszkania w dzieciñstwie). Przyjête rozwi¹zania
zyskuj¹ na znaczeniu w kontek�cie wspomnianych wcze�niej zmian kulturo-
wych szczególnie w�ród m³odszych generacji (akceptacja wcze�niejszych
zwi¹zków w ¿yciu partnerów, ich rozpadu w rezultacie rozwodu oraz wcho-
dzenia w zwi¹zki z osobami rozwiedzionymi).

W drugim etapie autorka rozpatruje równocze�nie zawieranie ma³¿eñstw,
ich rozpad i p³odno�æ. Dziêki temu efekty posiadania dzieci mog¹ byæ uwol-
nione od obci¹¿eñ zwi¹zanych z endogeniczno�ci¹ p³odno�ci i selekcj¹ do
ma³¿eñstwa. W analizie wykorzystuje wielopoziomowy, wieloprocesowy
model historii zdarzeñ. Sk³ada siê on z trzech ³¹cznie szacowanych równañ
opisuj¹cych trzy rozwa¿ane procesy. Odpowiednie hazardy (dok³adnie ich
logarytmy) s¹ ujmowane jako funkcje czasu, wieku kobiety i okresu kalenda-
rzowego. Ponadto w modelu p³odno�ci uwzglêdniono trwanie ma³¿eñstwa,
a w modelach zawierania i rozpadu ma³¿eñstw wprowadzono okres, jaki
up³yn¹³ od poczêcia. W konstrukcjach opisuj¹cych zawieranie i rozpad ma³-
¿eñstw wystêpuje liczba dzieci wynikaj¹ca z modelu p³odno�ci. Z kolei
uwzglêdniony w modelu p³odno�ci status ma³¿eñski kobiety jest wyprowa-
dzony z modeli zawierania i rozpadu ma³¿eñstw. Zastosowane konstrukcje
umo¿liwiaj¹ tak¿e rozwa¿anie nieobserwowalnych, specyficznych cech ko-
biet skorelowanych z badanymi zachowaniami matrymonialnymi i prokre-
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acyjnymi. W modelach wystêpuj¹ tak¿e zmienne kontrolne. Niektóre poja-
wiaj¹ siê we wszystkich konstrukcjach. Nale¿¹ do nich: wykszta³cenie, miej-
sce zamieszkania kobiety w dzieciñstwie, religijno�æ w domu rodzicielskim.
Inne zosta³y odpowiednio dobrane do rozwa¿anego procesu. W modelu
p³odno�ci jest to kolejno�æ dziecka, a w modelu zawierania ma³¿eñstw � kolej-
no�æ zwi¹zku. Przy czym w obydwu tych konstrukcjach wystêpuje przedma³-
¿eñska kohabitacja i sposób rozwi¹zania poprzedniego ma³¿eñstwa. W przy-
padku rozwi¹zania ma³¿eñstw zmiennymi kontrolnymi s¹: kolejno�æ
ma³¿eñstwa, urodzenia i poczêcia przedma³¿eñskie, przedma³¿eñska kohabi-
tacja, separacje rodziców.

Ujêcie zmiennych we wszystkich modelach jest merytorycznie uzasad-
nione na gruncie teorii i wyników dotychczasowych badañ. �wiadczy to nie
tylko o wiedzy, jak¹ ma M. Styrc, ale równie¿ o umiejêtno�ci jej twórczego
wykorzystania. W literaturze mo¿na znale�æ tylko nieliczne przypadki stoso-
wania wielopoziomowego, wieloprocesowego modelowania. Selekcjê do
ma³¿eñstwa autorka wprowadzi³a jako pierwsza.

W analizie wp³ywu rozwodów na p³odno�æ ma³¿eñstw zastosowano model
mikrosymulacyjny, w którym skumulowana p³odno�æ kobiet zrealizowana
w okresie rozrodczym w symulowanej kohorcie jest ujêta jako wielko�æ wy-
nikowa pojedynczych procesów opisanych modelami historii zdarzeñ. Uzy-
skane wyniki wskazuj¹, ¿e niestabilno�æ zwi¹zku przyczynia siê do obni¿enia
skumulowanej p³odno�ci. Dziêki dekompozycji zmian �redniej liczby dzieci
urodzonych przez kobietê w ca³ym okresie rozrodczym stwierdzono, ¿e za
spadek p³odno�ci w najwiêkszym zakresie odpowiadaj¹ zmiany zachowañ
reprodukcyjnych. Rola zachowañ matrymonialnych jest znacznie mniejsza. Po-
nadto wp³yw niestabilno�ci ma³¿eñstw na p³odno�æ jest zró¿nicowany w zale¿-
no�ci od kolejno�ci dziecka. Odroczenia urodzeñ ni¿szej kolejno�ci wp³ywaj¹
na urodzenia nastêpnych dzieci. Zaobserwowany wzrost p³odno�ci zwi¹zanej
z urodzeniami kolejno�ci czwartej i pi¹tej mo¿e sugerowaæ stymuluj¹cy wp³yw
rozpadu i ponownego zawierania ma³¿eñstw na kszta³towanie siê potomstwa
w przysz³o�ci. Zaproponowany model umo¿liwia ³¹czenie wiedzy o badanych
wspó³zale¿no�ciach na poziomie jednostek (ujêcie mikro) i na poziomie po-
pulacji (perspektywa makro). Jest to pierwszy w Polsce mikrosymulacyjny
model opisuj¹cy powstawanie, rozpad rodzin i ich p³odno�æ.

W efekcie przeprowadzonej analizy Marta Styrc zweryfikowa³a trzy sfor-
mu³owane na wstêpie hipotezy. Ustali³a, ¿e dzieci wywieraj¹ silny stabilizuj¹-
cy wp³yw na funkcjonowanie zwi¹zku ma³¿eñskiego (hipoteza 1). Si³a tego
oddzia³ywania wzrasta wraz z liczb¹ dzieci i maleje, gdy wiek ich ro�nie (hi-
poteza 2). Ponadto wykaza³a, ¿e obecno�æ dzieci urodzonych przed zawar-
ciem ma³¿eñstwa zwiêksza ryzyko rozwodu. Ma³¿eñstwa kobiet maj¹cych
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dzieci poczête przed ma³¿eñstwem, a urodzone po jego zawarciu s¹ obci¹¿o-
ne wy¿szym ryzykiem rozpadu ni¿ zwi¹zki ma³¿eñskie kobiet z dzieæmi po-
czêtymi w ma³¿eñstwie. Ryzyko to jest jednak ni¿sze ni¿ w�ród kobiet bez-
dzietnych. Niestabilno�æ ma³¿eñstw przyczynia siê do obni¿enia ca³kowitej
dzietno�ci (hipoteza 3).

Recenzowana praca pt. Interdependencies between marital instability and
fertility, której autork¹ jest demografka, z pewno�ci¹ zainteresuje badaczy,
którzy reprezentuj¹ ró¿ne dyscypliny, a ³¹czy ich zainteresowanie biografi¹
rodzin w kontek�cie ich powstawania, rozwoju i rozpadu. Dotychczas nie
uda³o siê jednoznacznie wskazaæ, jak obecno�æ dzieci wp³ywa na stabilno�æ
zwi¹zku, ani okre�liæ, w jaki sposób rozwi¹zywanie ma³¿eñstw kszta³tuje p³od-
no�æ populacji. Wyniki analiz, jakie przeprowadzi³a Marta Styrc, obja�niaj¹
znacz¹c¹ czê�æ tego obszaru rzeczywisto�ci. Autorka stosuje zaawansowane
metody analizy demograficznej, ale sposób prezentacji rozwa¿añ i omawia-
nia rezultatów powinien o�mieliæ czytelników, którzy byæ mo¿e czuj¹ siê mniej
przygotowani w tym zakresie. Interpretacje i komentarze wsparto starannie
dobranymi i wykonanymi wykresami. Schemat modelu mikro-symulacyjne-
go u³atwia �ledzenie procesu symulacji. Podsumowanie wielow¹tkowych
rozwa¿añ zawarto w Zakoñczeniu. Cz¹stkowe podsumowania koñcz¹ ka¿dy
rozdzia³. Ponadto studiowanie tre�ci wspomagaj¹ trzy staranie opracowane
aneksy. Ksi¹¿ka bêdzie zapewne interesuj¹c¹ lektur¹ równie¿ m³odych na-
ukowców, w szczególno�ci tych, którzy przygotowuj¹ rozprawy doktorskie.
Jest ona bowiem przyk³adem pracy wzorowo wykonanej w warstwie teore-
tycznej, metodycznej i poznawczej.
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(Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak, Sandwich generation? Wzory
wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przyk³adzie mieszkañców dwóch
gmin województwa �wiêtokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkie-
go, £ód� 2016, ss. 183)

Recenzowana publikacja podejmuje zagadnienie wsparcia w obrêbie struk-
tur krewniaczych w rodzinie trzypokoleniowej. Autorki umieszczaj¹ w cen-
trum �rodkowe pokolenie i analizuj¹ transfery spo³eczne w stronê wstêp-
nych i zstêpnych. Niew¹tpliwie ta dwukierunkowo�æ analizy, jak i mo¿liwe
implikacje praktyczne stanowi¹ o warto�ci pracy, bêd¹cej oryginaln¹ prób¹
opisu zjawiska, które nie doczeka³o siê pog³êbionej analizy w literaturze so-
cjologicznej. Wsparcie m³odszego i starszego pokolenia staje siê coraz wiêk-
szym wyzwaniem tak dla instytucji publicznych, jak i dla samych rodzin. Jak
zauwa¿aj¹ J. Grotowska-Leder i K. Roszak, wynika to z wielu czynników,
miêdzy innymi niskiej efektywno�ci instytucji wsparcia rodziny, wyd³u¿ania
siê okresu niesamodzielno�ci m³odego pokolenia i jednocze�nie wzrastaj¹cej
d³ugo�ci ¿ycia, oznaczaj¹cej konieczno�æ d³u¿szego wspierania przedstawi-
cieli pokolenia starszego. Do tego dochodzi pauperyzacja regionów s³abo
zurbanizowanych, stanowi¹cych obszar badania (s. 16�17). Reasumuj¹c,
wa¿ko�æ podejmowanej problematyki wydaje siê poza wszelk¹ dyskusj¹.

Jak wskazuj¹ badaczki, pojêcie sandwitch generation pojawi³o siê w ame-
rykañskiej literaturze na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w. (s. 46). Doro-
thy Miller w swoim artykule z 1981r. uzasadnia³a now¹ kategoriê specyficz-
n¹, trudn¹ pozycj¹ zajmowan¹ przez �rodkowe pokolenie w zmodyfikowanej
rodzinie poszerzonej (Miller 1981: 419). Pozycja przedstawicielek i przed-
stawicieli �rodkowego pokolenia � jak wskazuj¹ �ród³a przywo³ywane
w recenzowanej publikacji � faktycznie nie jest komfortowa: udzielanie po-
mocy przek³ada siê na obni¿enie w³asnej aktywno�ci zawodowej, ograni-
czenie zasobów finansowych oraz pogorszenie stanu zdrowia �wiadcz¹cych
(s. 55 i nast.).
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Pojêcie sandwitch generation jest odnoszone do przedstawicieli �rodko-
wej generacji zaanga¿owanych w zaspokajanie potrzeb m³odszych i starszych
cz³onków rodziny. �wiadczeniobiorcy i �wiadczeniodawcy nie musz¹ stano-
wiæ jednego gospodarstwa domowego, natomiast kluczow¹ cech¹ jest jedno-
czesny transfer pomocy zarówno w stronê starszego, jak i m³odszego poko-
lenia (s. 48�49). Badania wskazuj¹ na feminizacjê tak rozumianego wsparcia
(co mo¿e wynikaæ z kulturowych skryptów opieki) oraz wystêpowanie san-
dwich generations w okre�lonych kohortach wiekowych (a to z kolei wynika
z przeciêtnego wieku reprodukcji). Samo pojêcie nastrêcza problemów trans-
latorskich, czego ewidentnie do�wiadczy³y autorki. W pracy jest wykorzy-
stywane przede wszystkim do opisu pokolenia, co jest zgodne z przytoczon¹
powy¿ej definicj¹. Jednocze�nie pojawia siê jako jednostkowa etykieta, ozna-
czaj¹ca wej�cie w rolê osoby pomagaj¹cej dwóm pokoleniom: �po³owa ba-
danych kobiet odgrywa³a rolê sandwich generation� (s. 52), z czasem u¿ywa-
na jako epitet: �sytuacja sandwich� (s. 81). Pojêcie sandwich s³u¿y zatem do
opisania pojedynczego podmiotu, w miejsce bardziej ogólnej kategorii gene-
racji: �sandwich wspiera cz³onków dwóch rodzinnych pokoleñ� (s. 51).
Wreszcie pojawia siê oboczna pisownia � �typ »sandwicza«� i �typ sandwit-
cha� (s. 158).

Z jednej strony ciê¿ar gatunkowy historii opowiedzianych przez interlo-
kutorów Grotowskiej-Leder i Roszak przekonuje do stosowania anglojêzycz-
nego wtr¹cenia. Wyra¿enie frazeologiczne to be sandwitched oznacza uwi-
k³anie, bycie zablokowanym pomiêdzy dwiema wiêkszymi ca³o�ciami. W tym
sensie nie jest to pojêcie neutralne, wskazuj¹ce wy³¹cznie na wystêpowanie
dwukierunkowych transferów miêdzypokoleniowych � relacja miêdzy po-
koleniem �rodkowym a pozosta³ymi generacjami jest asymetryczna. Z dru-
giej strony mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e dane przytoczone przez autorki po-
kazuj¹, i¿ wymiana jest odwzajemniona, jakkolwiek na innym poziomie, wiêc
metafora �kanapki-pu³apki�, je�li mogê popisaæ siê inwencj¹ translatorsk¹,
nie musi byæ trafiona.

Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na sze�æ rozdzia³ów � dwa przedstawiaj¹ce
metodologiê i analizê literatury oraz cztery zawieraj¹ce opis danych zebra-
nych w badaniu w³asnym. Badanie opiera siê na 62 pog³êbionych wywia-
dach indywidualnych, zrealizowanych w dwóch gminach wiejskich le¿¹cych
w województwie �wiêtokrzyskim. Badani byli dobierani celowo, na podsta-
wie kryterium wieku (35�60 lat), funkcjonowania w rodzinie trzypokole-
niowej (tworz¹cej jedno lub wiele gospodarstw domowych) oraz statusu
ekonomicznego. Uzasadniaj¹c decyzjê o wyborze rodzin wiejskich, badaczki
wskazuj¹, ¿e ��rodowiska ma³o zurbanizowane stwarzaj¹ wiêksze szanse na
rozpoznanie rodzinnych wzorów �wiadczenia pomocy nie tylko z uwagi na
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bardziej konserwatywne nastawienie mieszkañców, w które wpisane s¹ ich
postawy prorodzinne, ale tak¿e ze wzglêdu na gorsze wyposa¿enie tego �ro-
dowiska w instytucje, które oferuj¹ wsparcie� (s. 21). O ile trudno dyskuto-
waæ z drugim argumentem, pierwszy wskazuje na stereotypowe postrzega-
nie wsi (zob. Halamska 2011: 71). Tymczasem polska wie�, i to w strukturze
d³ugiego trwania, ani nie by³a bytem homogenicznym, ani izolowanym od
wp³ywów zewnêtrznych (Bukraba-Rylska 2013: 448�449). Wydaje siê, ¿e
na uzyskane wyniki mog³a mieæ wp³yw nie tyle �wiejsko�æ�, co dobór ro-
dzin, w du¿ej czê�ci do�wiadczaj¹cych dotkliwych trudno�ci. Z jednej strony
pozwala to na wyra�niejsze dostrze¿enie transferów pomocy miêdzy pokole-
niami, z drugiej � utrudnia, je�li wrêcz uniemo¿liwia przenoszenie wniosków
na szersz¹ populacjê, nawet definiowan¹ jako �wiejska�. Tym bardziej bada-
ne rodziny nie odpowiadaj¹ powszechnym wzorom. Autorki, opisuj¹c wspó³-
czesne rodziny polskie (s. 36) i zmiany kulturowo-spo³eczne (s. 59 i nast.),
zauwa¿aj¹ dominacjê rodzin ma³ych, postêpuj¹ce rozproszenie terytorialne
(neolokalizm) i niezale¿no�æ ekonomiczn¹. Rodziny ujête w omawianym
badaniu nie mieszcz¹ siê w takim wzorcu.

Badaczki postawi³y trzy kluczowe pytania: 1. Czy � a je�li tak � to w jakim
kierunku s¹ przekazywane transfery pomocy? 2. Jak¹ formê przybiera po-
moc udzielana w rodzinie trzypokoleniowej? 3. Jakie s¹ motywacje osób
udzielaj¹cych pomocy? (s. 17). Przyjrzyjmy siê wiêc pokrótce odpowiedziom
na wymienione pytania badawcze.

W piêciu na sze�æ  przypadków pomoc by³a kierowana zarówno do zstêp-
nych, jak i wstêpnych. Osoby �wiadcz¹ce tê pomoc spe³nia³y kryteria defini-
cyjne sandwitch generation. Co szósty badany wspomaga³ dzieci, a nie rodzi-
ców b¹d� te�ciów (s. 82). Wzory wspomagania dzieci obejmuj¹ trzy strategie:
� egalitarny podzia³ zasobów pomiêdzy �wiadczeniobiorców, � uprzywilejo-
wanie dzieci maj¹cych specjalne potrzeby (np. chorych), � wspomaganie
wed³ug bie¿¹cych potrzeb (s. 87�89). Je�li chodzi o pomaganie rodzicom
i te�ciom najczê�ciej wystêpuje ono poza w³asnym gospodarstwem domo-
wym. Przy okazji pojawia siê tu jedno z dwóch przywo³añ kwestii zado�æ-
uczynienia, równowa¿¹cego asymetriê wymiany wspomnian¹ przeze mnie na
pocz¹tku tej recenzji. Otó¿ w relacji z te�ciow¹ pojawia siê oczekiwanie od-
wzajemnienia � brak tego¿ powoduje zerwanie �wiadczenia pomocy (a mó-
wi¹c bardziej antropologicznym jêzykiem � zerwanie wymiany). Równowa-
¿enie wymiany i wymiana uogólniona to aspekty, których najbardziej brakuje
w recenzowanej pracy. W trakcie lektury mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e pomoc
ze strony �rodkowego pokolenia �wiadczona jest czysto altruistycznie, tym-
czasem nawet przedstawiciele socjologicznej teorii wymiany, sk¹din¹d przy-
wo³ywani w drugim rozdziale, wskazuj¹ na d¹¿enie do równowa¿enia, które
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tutaj prawdopodobnie wyra¿a siê w³¹czeniem w wymianê innych, symbo-
licznych dóbr.

Poszukuj¹c odpowiedzi na drugie pytanie badawcze, dotycz¹ce form
pomocy, autorki zaproponowa³y typologiê wsparcia (s. 91�93). W jej ramach
wprowadzono podzia³ na piêæ kategorii wsparcia: � materialne (finansowe,
rzeczowe, us³ugi domowe, us³ugi logistyczne, us³ugi opiekuñcze), � informa-
cyjne (przekazywanie wiedzy, informacji), � emocjonalne, � o charakterze
duchowym (odwo³uj¹ce siê do religii), � warto�ciuj¹ce. Zaproponowana ty-
pologia ma dwie zasadnicze wady obci¹¿aj¹ce analizê. Po pierwsze, nie jest
roz³¹czna: podane przez autorki przyk³ady kategorii wsparcia emocjonalne-
go (deklarowanie, ¿e partnera �darzy siê uczuciem�, s. 92) s¹ bardzo zbli¿o-
ne do wsparcia warto�ciuj¹cego (�przesy³anie komunikatów podkre�laj¹cych
zainteresowanie dan¹ osob¹�, wyra¿aj¹ce siê w komunikatach �jeste� dla mnie
wa¿ny�, s. 93). Po drugie, kategorie ró¿ni¹ siê pojemno�ci¹, na przyk³ad sto-
sunkowo w¹skie �wsparcie o charakterze duchowym� wystêpuje obok kate-
gorii wsparcia materialnego, obejmuj¹cego � jak wspomniano wy¿ej � za-
równo przekaz �rodków materialnych, jak i szeroko rozumianych us³ug
domowych i opiekuñczych. Nie dziwi zatem wniosek, ¿e ten ostatni typ zdo-
minowa³ formy pomocy zarówno wobec dzieci (s. 93), jak i rodziców/te-
�ciów (s. 107).

Trzecie podjête pytanie badawcze dotyczy³o motywacji do pomagania.
Autorki, opieraj¹c siê na materiale empirycznym, dziel¹ motywacje na piêæ
kategorii: � normatywnie okre�lone zobowi¹zania, � odwzajemnienie, � pod-
noszenie statusu materialnego dzieci, � inwestycjê w schy³kowy etap ¿ycia, �
motywy psychologiczne. W pierwszym z punktów, sk¹din¹d najbardziej roz-
budowanym, wskazuj¹ na normê wspierania, wpisan¹ w kulturow¹ rolê ro-
dzica i dziecka, reprodukowan¹ w ramach socjalizacji pierwotnej i wzmac-
nian¹ przed kontrolne oddzia³ywanie spo³eczno�ci lokalnej (s. 118�122).

Bardzo interesuj¹cy jest drugi z punktów, w którym autorki pokazuj¹
motywacje do pomagania jako element wymiany uogólnionej. Jest to kolej-
ny moment w pracy, w którym pomaganie przez przedstawicieli �rodkowe-
go pokolenia nie zosta³o przedstawione jako relacja asymetryczna ze �wiad-
czeniobiorcami. Kolejne podrozdzia³y, nakierowane na pokazanie d¹¿enia
do awansu spo³ecznego dzieci i � mówi¹c jêzykiem teorii racjonalnego wy-
boru � u¿yteczno�ci dynastycznej, równie¿ mo¿na traktowaæ jako argumenty
za niealtruistycznym (czy te¿ nie wy³¹cznie altruistycznym) charakterem
pomocy �wiadczonej przez �rodkowe pokolenie.

Ostatni rozdzia³ zawiera próbê rozstrzygniêcia hipotez o wp³ywie statu-
su materialnego na sk³onno�æ do udzielania wsparcia. Ró¿nice pomiêdzy
biednymi a nie-biednymi nie s¹ �zasadnicze� (s. 152), co mo¿e wynikaæ nie
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tylko z uniwersalno�ci norm reguluj¹cych �wiadczenie pomocy w grupie
krewniaczej, ale równie¿ zastosowania administracyjnego kryterium biedy.
Ciekawe, jakie wyniki da³oby wykorzystanie poczucia relatywnej deprywacji
ekonomicznej, który to wska�nik pozwala na pomiar uwzglêdniaj¹cy stan-
dardy definiowania biedy danej spo³eczno�ci (Wieczorkowska, Wierzbicki
2007).

Reasumuj¹c, mo¿na dyskutowaæ z niektórymi typologiami, wska�nika-
mi, doborem próby czy osadzeniem w ramie teoretycznej, niemniej nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e Sandwich generation? Wzory wsparcia� jest warto�ciow¹
lektur¹ zarówno dla socjologów rodziny, jak i socjologów wsi. Niew¹tpliwie
znajdzie wdziêcznych czytelników w�ród pedagogów i pracowników socjal-
nych, jak równie¿ wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem ro-
dziny w uk³adach wymuszaj¹cych kooperacjê miêdzypokoleniow¹.
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(Mariola Bieñko, Anna Kwak, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Wci¹¿ jesz-
cze w gnie�dzie rodzinnym? Socjologiczne spojrzenie na m³odych doros³ych,
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 240)

Zgodnie z polskim prawem osob¹ doros³¹ stajemy siê, uzyskuj¹c pe³no-
letno�æ: w tym momencie w³adza rodzicielska wygasa, a m³ody cz³owiek mo¿e
samodzielnie decydowaæ o sobie i swoich sprawach. Czy jednak osoba osiem-
nastoletnia to osoba naprawdê doros³a? Badacze spo³eczni s¹ zgodni, ¿e wiek
metrykalny nie jest dobrym wyznacznikiem doros³o�ci. Pod uwagê powinna
byæ brana raczej dojrza³o�æ m³odego cz³owieka, przejawiaj¹ca siê w gotowo-
�ci do podjêcia okre�lonych ról spo³ecznych (Billari i Liefbroer 2010; Brze-
ziñska i in. 2012). Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych poprzedniego stulecia so-
cjologowie ³¹czyli wej�cie w doros³o�æ z piêcioma wydarzeniami w przebiegu
¿ycia m³odego cz³owieka: opuszczeniem domu rodzinnego, ukoñczeniem
edukacji, podjêciem pracy, zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego oraz rodziciel-
stwem (Elder 1975). Czy jednak wszystkie piêæ do�wiadczeñ jest konieczne,
aby uznaæ m³odego cz³owieka za osobê doros³¹? Wobec znacz¹cego opó�nia-
nia rodzicielstwa i rosn¹cej liczby osób bezdzietnych (równie¿ w Polsce �
Kotowska i in. 2008; Matysiak 2014) zasadne wydaje siê uznaæ, ¿e posiada-
nie dziecka nie jest absolutnie niezbêdnym warunkiem osi¹gniêcia doros³o-
�ci. Ale co w przypadku osób, które nie tylko odk³adaj¹ w czasie za³o¿enie
w³asnej rodziny, ale te¿ znacz¹co opó�niaj¹ moment wyj�cia z domu rodzin-
nego? Czy tak d³ugo, jak m³ody cz³owiek mieszka z rodzicami, nie zas³uguje
on w pe³ni na miano osoby doros³ej?

Powy¿sze pytanie nawi¹zuje do zjawiska, które do tej pory by³o wyj¹tko-
wo wyra�ne i intensywnie badane w krajach Europy Po³udniowej, szczegól-
nie we W³oszech (Billari, Tabellini 2010). Mowa tutaj o zjawisku gniazdo-
wania (Szlendak 2010) � sytuacji, w której m³odzi ludzie czêsto ju¿ po
ukoñczeniu edukacji i podjêciu pracy nie chc¹ opu�ciæ domu rodzinnego.
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Lepsze zrozumienie zjawiska gniazdowania w Polsce by³o celem badañ,
których wyniki zosta³y zaprezentowane w ksi¹¿ce Wci¹¿ jeszcze w gnie�dzie
rodzinnym? Socjologiczne spojrzenie na m³odych doros³ych. Autorki publi-
kacji � trzy socjolo¿ki z Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego � Mariola Bieñko, Anna Kwak i Magdalena Rosochacka-
-Gmitrzak opisuj¹ zjawisko gniazdowania w Polsce, analizuj¹ przyczyny, dla
których m³odzi doro�li pozostaj¹ w domu rodzinnym, ale przede wszystkim
dokonuj¹ pog³êbionej, wielowarstwowej charakterystyki polskich � a do-
k³adniej mówi¹c warszawskich � gniazdowników. W swoich badaniach wy-
korzystuj¹ metodologiê jako�ciow¹: oddaj¹ g³os doros³ym dzieciom, które
mieszkaj¹ z rodzicami i przedstawiaj¹ ich obraz z ich w³asnej perspektywy.
Autorki poddaj¹ analizie dane z 42 wywiadów indywidualnych, zrealizowa-
nych w Warszawie z kobietami i mê¿czyznami w wieku 27�38 lat, którzy
w momencie wywiadu mieszkali z rodzicami (lub z jednym z rodziców). Autorki
koncentruj¹ siê na trzech w¹tkach, które zosta³y scharakteryzowane w trzech
czê�ciach ksi¹¿ki. Przedstawiaj¹: (1) jak doros³e dzieci mieszkaj¹ce z rodzica-
mi postrzegaj¹ samych siebie i swoje �wchodzenie w doros³o�æ�; (2) ich
podej�cie do ma³¿eñstwa i kohabitacji; oraz (3) ich relacje ze �wiatem ze-
wnêtrznym (szczególnie w zakresie edukacji, pracy i finansów). Rozdzia³y
omawiaj¹ce powy¿sze w¹tki zosta³y poprzedzone wstêpem autorstwa Anny
Kwak, w którym omówione jest zjawisko gniazdowania, jego charakter, ska-
la i kontekst spo³eczno-kulturowy. Scharakteryzowana jest w nim równie¿
tematyka badañ w³asnych autorek.

W pierwszej czê�ci empirycznej Mariola Bieñko przedstawia obraz gniaz-
downików z ich w³asnej perspektywy. Jest tutaj miejsce na poznanie sposobu
¿ycia objêtych badaniem doros³ych dzieci, ich najwiêkszych sukcesów i po-
ra¿ek ¿yciowych oraz planów na przysz³o�æ. Jednak najwiêcej miejsca ba-
daczka po�wiêca temu, jak badani postrzegaj¹ proces stawania siê osob¹
doros³¹. Znajdziemy tutaj refleksje nad tym, czym dla badanych jest doro-
s³o�æ, jakie maj¹ oczekiwania zwi¹zane z usamodzielnianiem siê i opuszcza-
niem domu rodzinnego, co im go utrudnia i jakie bêd¹ jego konsekwencje.
Pojawia siê bardzo istotny w¹tek relacji pomiêdzy gniazdownikami a ich
rodzicami. W koñcu, poniewa¿ tworzenie dojrza³ych, stabilnych zwi¹zków
intymnych jest wa¿nym elementem procesu stawania siê doros³ym, du¿o
miejsca po�wiêcone jest temu, jak zwi¹zki te postrzegane s¹ przez objêtych
badaniem m³odych doros³ych: jakie maj¹ dla nich znaczenie i czego w nich
poszukuj¹?

W¹tek relacji intymnych jest kontynuowany w drugiej czê�ci ksi¹¿ki, au-
torstwa Anny Kwak. Autorka podsumowuje dotychczasowe do�wiadczenia
badanych � wiêkszo�æ z nich mia³a ju¿ do�wiadczenia �bycia w parze� � a na-
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stêpnie przechodzi do przedstawienia ich pogl¹dów i aspiracji odno�nie do
ma³¿eñstwa. Zdecydowana wiêkszo�æ badanych zamierza wst¹piæ w zwi¹zek
ma³¿eñski lub przynajmniej tego kroku nie wyklucza. Analizowane wywiady
dostarczaj¹ zatem wgl¹du w powody, dla których ma³¿eñstwo jest dla nich
atrakcyjn¹ form¹ ¿ycia rodzinnego (w porównaniu do kohabitacji) oraz po-
zwala przyjrzeæ siê czynnikom, które mog¹ wp³ywaæ na opó�nianie zawarcia
ma³¿eñstwa przez m³odych doros³ych. Analizy te uzupe³nione s¹ pog³êbion¹
charakterystyk¹ postaw badanych wobec kohabitacji � równie¿ w kontek-
�cie ich kontaktów z rodzicami. Ten ostatni aspekt wydaje siê szczególnie
cenny. Autorka zestawia opinie m³odych doros³ych i ich rodziców na temat
zwi¹zków nieformalnych, a tak¿e przedstawia mo¿liwe mechanizmy wp³y-
wu rodziców na wybory ¿yciowe doros³ych dzieci.

Trzecia czê�æ ksi¹¿ki, a zarazem ostatni z rozdzia³ów empirycznych, przy-
gotowany przez Magdalenê Rosochack¹-Gmitrzak, lokuje sytuacjê m³odych
doros³ych mieszkaj¹cych z rodzicami w szerszym kontek�cie �wiata zewnêtrz-
nego: w kontek�cie ekonomicznym i kulturowym. Przede wszystkim badaczka
rozpatruje zachowania gniazdowników w sytuacji globalnego kryzysu eko-
nomicznego. Przed³u¿aj¹ca siê edukacja, brak stabilnej pracy i co za tym idzie
stabilnej sytuacji finansowej s¹ istotnymi czynnikami, dla których m³odzi
ludzie mog¹ odk³adaæ opuszczenie domu rodzinnego. W sytuacji niepewne-
go rynku pracy czynniki te zyskuj¹ szczególne znaczenie. I w³a�nie wokó³
tych w¹tków zbudowana jest pierwsza czê�æ trzeciego rozdzia³u. Autorka
analizuje zachowania i postawy osób badanych w sferze edukacji i charakte-
ryzuje ich motywy do kszta³cenia siê. Nastêpnie omawia sytuacjê osób bada-
nych na rynku pracy i ich stosunek do pracy zawodowej. W koñcu przedsta-
wia ich sposób zarz¹dzania finansami równie¿ w odniesieniu do dzielenia siê
z rodzicami dobrami materialnymi i niematerialnymi. Natomiast druga czê�æ
rozdzia³u opracowanego przez Magdalenê Rosochack¹-Gmitrzak dotyczy kon-
tekstu spo³eczno-kulturowego gniazdowania. Autorka przedstawia sposób
mówienia i my�lenia na temat gniazdowników w polskich mediach, w inter-
necie, a tak¿e w literaturze fachowej, a nastêpnie konfrontuje go z opiniami
m³odych doros³ych, którzy wziêli udzia³ w badaniu.

Zakoñczenie ksi¹¿ki, przygotowane przez Mariolê Bieñko, zawiera krót-
kie podsumowanie g³ównych wniosków z badania, ale przede wszystkimi ofe-
ruje ogóln¹ refleksjê na temat sytuacji wspó³czesnych m³odych pokoleñ i ich
procesu wchodzenia w doros³o�æ. Szczególnie cenne wydaje siê zwrócenie uwagi
na sytuacjê rodziców gniazduj¹cych m³odych doros³ych, na to, jakie konse-
kwencje niesie dla nich pozostawanie doros³ych dzieci w domu rodzinnym?

Ksi¹¿ka dostarcza bardzo bogatych i pog³êbionych informacji na temat
warszawskich gniazdowników. Pozwala lepiej zrozumieæ ich sytuacjê oraz
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proces kszta³towania siê ich to¿samo�ci jako osób doros³ych. Dlatego te¿
pozycja ta mo¿e okazaæ siê interesuj¹ca nie tylko dla socjologów, ale równie¿
dla psychologów i demografów. Dla psychologów analiza gniazdowania
wpisuje siê w dyskusjê o zmieniaj¹cych siê fazach rozwojowych, szczególnie
w nawi¹zaniu do zjawiska �wy³aniaj¹cej siê doros³o�ci� (ang. emerging adul-
thood), opisywanego przez J.J. Arnetta (2000, 2012). W omawianej ksi¹¿ce
znajdziemy zreszt¹ wiele odwo³añ do prac tego psychologa.

Dla demografów dobre rozpoznanie przyczyn gniazdowania pozwoli le-
piej zrozumieæ powody, dla których m³odzi ludzie odsuwaj¹ w czasie zak³ada-
nie rodziny. Przemiany procesu zak³adania rodziny le¿¹ w centrum zaintereso-
wania demografów od kilku dziesiêcioleci (Kotowska 1999; Kotowska i in. 2008;
Matysiak 2014). Decyzje dotycz¹ce rodzicielstwa by³y analizowane w kontek-
�cie przed³u¿onej edukacji oraz aktywno�ci na rynku pracy (Matysiak 2009;
Mynarska, Styrc 2014). Brakuje jednak badañ, które ujmowa³yby decyzje
rodzicielskie w kontek�cie ca³ego procesu wchodzenia w doros³o�æ � w³¹cza-
j¹c w to opuszczenie domu rodzinnego. W mojej opinii badania takie mog¹
znacz¹co poszerzyæ nasze rozumienie przemian ¿ycia rodzinnego we wspó³-
czesnej Polsce. Recenzowana publikacja stanowi bardzo istotny krok w tym
kierunku.

Mo¿na wskazaæ jeszcze wiele w¹tków, do których nawi¹zuj¹ autorki re-
cenzowanej ksi¹¿ki i wiele takich, które wymagaj¹ dalszych badañ. Dwie
kwestie wydaj¹ mi siê szczególnie istotne i warte dalszych rozwa¿añ. Po pierw-
sze, wspomniana ju¿ perspektywa rodziców gniazdowników. M³odzi doro-
�li, którzy nie opu�cili domu rodzinnego, widz¹ korzy�ci takiego stanu rze-
czy nie tylko dla siebie, ale równie¿ dla swoich rodziców. Czy starsze pokolenie
podziela to zdanie? Czy i kiedy gniazdowanie dzieci bywa dla rodziców �ró-
d³em problemów? Zestawienie opinii obu pokoleñ mog³oby stanowiæ fascy-
nuj¹ce uzupe³nienie prezentowanych badañ.

Równie cenn¹ perspektyw¹ by³oby zestawienie opinii na temat wcho-
dzenia w doros³o�æ gniazdowników i osób w podobnym wieku, które opu-
�ci³y ju¿ dom rodzinny. Jest to drugi, mo¿liwy do zrealizowania w przysz³o-
�ci cel badawczy. Analizuj¹c zaprezentowane w ksi¹¿ce wyniki, wyra�nie
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w bardzo wielu kwestiach gniazdownicy nie ró¿ni¹ siê od
swoich rówie�ników poza domem rodzinnym. Podobnie postrzegaj¹ doros³o�æ
g³ównie poprzez pryzmat dojrza³o�ci psychicznej i samodzielno�ci w podej-
mowaniu decyzji (w ogólnej populacji m³odych doros³ych zbada³a to Wiszej-
ko-Wierzbicka, materia³y prasowe SWPS 2017). Maj¹ podobne opinie na
temat kohabitacji i ma³¿eñstwa (Mynarska, Baranowska-Rataj, Matysiak
2014), z podobnych, zwi¹zanych z niepewno�ci¹ ekonomiczn¹ powodów
odk³adaj¹ w czasie za³o¿enie rodziny (Mynarska, Styrc 2014). Co zatem
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wyró¿nia gniazdowników od � przyk³adowo � singli mieszkaj¹cych poza
domem rodzinnym? Czy jest to jedynie kwestia sytuacji ekonomicznej i oko-
liczno�ci ¿yciowych? Czy istniej¹ ró¿nice w postawach tych dwóch grup albo
w ich relacjach z rodzicami?

Z pewno�ci¹ nie s¹ to jedyne mo¿liwe kierunki dalszych analiz. Zapre-
zentowany przez Mariolê Bieñko, Annê Kwak i Magdalenê Rosochack¹-
-Gmitrzak wizerunek m³odych doros³ych pozostaj¹cych w domu rodzinnym
jest wyj¹tkowo bogaty i stanowi przyczynek od dalszych pytañ oraz analiz
badawczych. Przedstawione wyniki badañ s¹ bez w¹tpienia inspiruj¹ce, co jest
jedn¹ z wielu zalet podej�cia jako�ciowego (Creswell, Plano Clark 2011). Po-
zostaje mieæ nadziejê, ¿e zaprezentowane badania znajd¹ swoj¹ kontynuacjê.
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Sprawozdanie z III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej �Rodzina �
aktualne trendy i kierunki badañ�, Rzeszów, 28�29 marca 2017

W dniach 28�29 marca 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odby³a
siê III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa �Rodzina � aktualne trendy
i kierunki badañ�. Organizatorami spotkania byli Zak³ad Socjologii Proble-
mów Spo³ecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Ka-
tedra Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecznej Instytutu Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczne rzeszowskie spotka-
nie naukowe, skupione by³o wokó³ najczê�ciej podnoszonych problemów ba-
dawczych dotycz¹cych rodziny � g³ównie jej przemian jako�ciowych, z uwzglêd-
nieniem wielo�ci form ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego na tle procesów
zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. W konferencji uczestniczyli badacze zarów-
no z polskich, jak i zagranicznych o�rodków akademickich: Warszawy, Po-
znania, Krakowa, Lublina i Rzeszowa, Lwowa, Charkowa, U¿horodu oraz
Ostroga.

Rozwijaj¹c szerzej w¹tek dotycz¹cy badañ nad rodzin¹, warto odnie�æ siê
do wa¿niejszych osi¹gniêæ w tej dziedzinie, jakie dokonywa³y siê i nadal
dokonuj¹ na Uniwersytecie Warszawskim, co nierozerwalnie wi¹¿e siê z oso-
b¹ Marii Ziemskiej � inspiratorki studiów nad rodzin¹. Kontynuacjê proble-
matyki widaæ w pracach cz³onków Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo-
³ecznej ISNS UW. Ewa Wide³ z Uniwersytetu Warszawskiego, omawiaj¹c
zakres prowadzonych rozwa¿añ naukowych przez Katedrê, wskaza³a na kon-
tynuacjê zagadnieñ dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny, przy jednoczesnym
rozwoju zainteresowañ prowadz¹cych do podejmowania nowych tematów
powi¹zanych ze zmianami spo³ecznymi i pojawianiem siê nowych zjawisk
zauwa¿anych przez socjologiê rodziny.

Warto zaznaczyæ, ¿e zmiany we wzorcach tworzenia rodziny i zró¿nico-
wanie form rodziny wp³ynê³y na to, ¿e w Europie Zachodniej pod koniec
XX w. nie by³o ju¿ s³uszne stosowanie jednego okre�lonego modelu rodziny
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jako jednostki statystycznej. Rodzina nie mog³a byæ te¿ traktowana jako
jednostka obserwacji socjologicznych oparta na wspólnym zamieszkiwaniu
i ma³¿eñstwie, dope³nionym i spajanym przez wychowywanie urodzonych
w ma³¿eñstwie dzieci, maj¹ca pojedynczego ¿ywiciela, tak jak mia³o to miej-
sce w latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych XX w. Z tre�ci referatów, ja-
kie zosta³y wyg³oszone podczas konferencji � odwo³ywa³y siê one do badañ
i wa¿niejszych stanowisk socjologicznych w zakresie problematyki ¿ycia ma³-
¿eñsko-rodzinnego � mo¿na by³o uzyskaæ potwierdzenie s³uszno�ci tezy, ¿e
nie mo¿e byæ jednej i jedynej definicji rodziny. W obecnej rzeczywisto�ci ist-
niej¹ bowiem ró¿ne formy ¿ycia rodzinnego, a sama idea rodziny ma pod³o-
¿e subiektywne, które zawiera wiele wyobra¿eñ na temat ¿ycia rodzinnego
lub ¿ycia w rodzinie.

W dyskursach naukowych uwypukla siê kwestiê, ¿e zmiana moderniza-
cyjna, przebiegaj¹ca na kilku p³aszczyznach, rozbija rodzinê tradycyjn¹ � jej
funkcje ulegaj¹ silnemu przeobra¿eniu, a zwi¹zki aran¿owane zostaj¹ zast¹-
pione zwi¹zkami z wyboru. Ponadto � na co zwróci³ uwagê Pawe³ Walawen-
der z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie � zmianie ulegaj¹
tak¿e transfery miêdzypokoleniowe, co oznacza, ¿e obserwuje siê wy³¹cze-
nie dalszych krewnych z wymiany miêdzypokoleniowej. Tymczasem we wspó³-
czesnym spo³eczeñstwie polskim � jak podkre�li³a Maria Sroczyñska z Uni-
wersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie � wa¿na jest zdolno�æ
do transmitowania w ¿yciu rodzinnym tych warto�ci i wzorców zachowañ,
które za�wiadczaj¹ o pewnej formie ci¹g³o�ci pokoleniowej, a zarazem two-
rz¹ kompetencje rytualne, umo¿liwiaj¹ce celebrowanie tego, co przynale¿y
do sfery sacrum.

Przemiany �wiadomo�ci spo³ecznej � nowe spojrzenie na dotychczasowe
normy i warto�ci spo³eczne spowodowa³o, ¿e swój status zaczynaj¹ umac-
niaæ formy jawnie sprzeczne z fundamentalnymi warto�ciami tradycyjnej
rodziny, takie jak ¿ycie w pojedynkê. W zwi¹zku z tym, ¿e zjawisko to rozwi-
nê³o siê (szczególnie w ci¹gu ostatnich dwóch dekad), socjologowie sukce-
sywnie podejmuj¹ wnikliwe badania i analizy dotycz¹ce fenomenu zjawiska
singli. Podczas konferencji do zagadnienia tego szerzej odnios³a siê Beata
Szluz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na postawie analizy porównawczej,
jak¹ zaproponowa³a prelegentka, mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e wybór egzysten-
cji w pojedynkê staje siê obecnie nowym stylem ¿ycia wielu m³odych Euro-
pejczyków, tak¿e Polaków, i co istotne, nale¿y spodziewaæ siê tendencji wzro-
stowej omawianego zjawiska.

W polskiej przestrzeni spo³ecznej do narastaj¹cych zjawisk z obszaru al-
ternatywnych form ¿ycia rodzinnego nale¿¹ tak¿e zwi¹zki kohabitacyjne, które
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staj¹ siê coraz bardziej akceptowan¹ spo³ecznie form¹ ¿ycia. Anna Kwak z Uniwer-
sytetu Warszawskiego skupi³a siê na prze�ledzeniu relacji kohabituj¹cych dzie-
ci z ich rodzicami. Rozwa¿a³a, czy akceptacja spo³eczna zjawiska i zwi¹zków
przek³ada siê na akceptacjê w rodzinie i uznanie partnera (kohabitanta) dziecka
za cz³onka rodziny. Temat kohabitacji, na postawie badañ w³asnych, posze-
rzy³a Iwona Przybysz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wska-
zuj¹c miêdzy innymi na to, ¿e decyzja o kohabitacji przedzarêczynowej, ro-
zumianej jako logistyczne i ekonomiczne przej�cie od �ja i ja� do �my�, jest
dzisiaj momentem prze³omowym dla dwojga m³odych osób.

Kolejn¹ grup¹ problemów badawczych podejmowanych w kontek�cie
rodziny jest kwestia samotnego rodzicielstwa i rodzin niepe³nych. Liczne
rozwody, wzrost liczby urodzeñ pozama³¿eñskich czy migracje os³abiaj¹ wiê-
zi, a w efekcie przyczyniaj¹ siê do rozpadu rodziny. Podczas konferencji pro-
blem ten podnios³a Ma³gorzata Szyszka z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Paw³a II w Lublinie. Opieraj¹c siê na wynikach badañ w³asnych,
prelegentka zaakcentowa³a, ¿e coraz czêstszym zjawiskiem w Polsce s¹ ro-
dziny niepe³ne tylko z ojcami. Przyk³adem istotnych problemów badawczych
dotycz¹cych rodziny, jakie zosta³y przedstawione podczas konferencji, by³y
szkice biografii bezdomnych matek i ich rodzin w³asnych. Zagadnienie to,
na przyk³adzie matek bezdomnych samotnie wychowuj¹cych swoje dzieci,
zilustrowa³a Marta Miko³ajczyk z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.

W XXI w. wykszta³cone kobiety pragn¹ wykorzystywaæ swoj¹ wiedzê
w pracy zawodowej. Próbê ukazania potencjalnego konfliktu ról do�wiad-
czanego przez kobiety osi¹gaj¹ce wysok¹ pozycjê zawodow¹ podjê³a Barba-
ra Marek-Zborowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastanawiaj¹c siê, czy
rodzina stanowi dla nich hamulec czy stymulator. Prelegentka wskaza³a na
trudno�ci w ³¹czeniu macierzyñstwa z rol¹ zawodow¹, podkre�laj¹c, ¿e dla
kobiety sukcesu przestrzeñ ¿ycia rodzinnego i publicznego stanowi obecnie
naturaln¹ sferê dzia³ania, natomiast fakt urodzenia i wychowywania przez
nie dziecka bardzo czêsto nadaje kszta³t ich zawodowej biografii. Dynamicz-
ne przemiany wspó³czesnego �wiata, okre�lanego jako ponowoczesny, os³a-
biaj¹ trwa³o�æ i jako�æ stosunków wewn¹trzrodzinnych. Opisuj¹c problem
miêdzypokoleniowych relacji rodzinnych, Mariola Bieñko z Uniwersytetu
Warszawskiego odnios³a siê do jako�ci komunikacji miêdzy rodzicami a ich
dorastaj¹cymi dzieæmi w kontek�cie tematyki dotycz¹cej seksu i seksualno-
�ci.

Innym wyró¿niaj¹cym siê blokiem zainteresowañ badaczy rodziny sta³a
siê kwestia ochrony s³abszych (dziecka) i pracy z rodzin¹. Szczególnie bada-

17.p65 18-02-15, 09:23247



Beata Jamrógiewicz

248

cze z Ukrainy po�wiêcili tej kwestii uwagê. Do jednego z wa¿niejszych aktu-
alnie problemów spo³ecznych na Ukrainie, a mianowicie sytuacji rodzin
wewnêtrznie przesiedlonych, nawi¹za³a Iryna Trubavina z Charkowskiego
Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skovorody w Charko-
wie. Jak siê okazuje, temat ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy odniesie
siê go do trudnej i skomplikowanej sytuacji wewnêtrznej na Ukrainie, bêd¹-
cej efektem konfliktu zbrojnego. Podczas konferencji przedstawione zosta³y
tak¿e aspekty pracy socjalno-pedagogicznej z rodzin¹ dysfunkcyjn¹ na Ukra-
inie oraz sytuacja ukraiñskich dzieci pozbawionych rodzicielskiej opieki. Przy-
k³adem pracy socjalno-pedagogicznej z rodzin¹, prowadzonej w Niemczech,
podzieli³a siê Myros³awa Du¿a-Zadoro¿na z Narodowego Uniwersytetu
�Politechnika Lwowska� we Lwowie. Z kolei o modelu pracy socjalnej z ro-
dzin¹ dysfunkcyjn¹ na Ukrainie mówi³a Marija Shved z Ukraiñskiego Uni-
wersytetu Katolickiego we Lwowie.

Los dziecka znalaz³ siê tak¿e w centrum uwagi kilku badaczy. Iryna Mysz-
czyszyn z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki we Lwowie
przedstawi³a sytuacjê dzieci ukraiñskich pozbawionych opieki rodzicielskiej
oraz ich szanse na adopcjê. Prawa dziecka w rodzinie zawarte w dokumentach
po�wiêconych ochronie dziecka zosta³y przybli¿one przez Jolantê Zozulê
z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pytanie o przysz³o�æ wspó³czesnej rodziny to pytanie, które w kontek�cie
transformacji stawiane jest coraz czê�ciej. Próby odpowiedzi na nie staj¹ siê
podstaw¹ debat naukowych (w tym omawianej konferencji), w których uczest-
nicz¹ nie tylko starsze, ale i m³odsze pokolenia badaczy. III Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa �Rodzina � aktualne trendy i kierunki badañ� z pew-
no�ci¹ stanowi³a znakomite forum dyskusji i wymiany pogl¹dów. Jest oczy-
wiste, ¿e wyra¿one podczas debaty naukowej opinie i stanowiska nie wyczer-
puj¹ w pe³ni obrazu przemian, jakie nast¹pi³y w ostatnich latach w obrêbie
rodziny, niemniej stanowi¹ one istotny wska�nik kierunku i charakteru do-
konuj¹cych siê przemian modelu i funkcji rodziny. Pokazuj¹ tak¿e zagadnie-
nia, na których skupiaj¹ siê badacze w swoich o�rodkach naukowych.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej �Spo³eczny aspekt zjawiska �gniazdo-
wania� w kontek�cie zmiany pokoleniowej�, Warszawa, 5 czerwca 2017

W dniu 5 czerwca 2017 r. odby³a siê w Warszawie konferencja naukowa
zatytu³owana �Spo³eczny aspekt zjawiska �gniazdowania� w kontek�cie zmiany
pokoleniowej�, zorganizowana przez Katedrê Studiów Rodziny i Patologii
Spo³ecznej Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Celem wydarzenia by³o stworzenie okazji do wymiany pogl¹dów i dys-
kusji na temat procesu opó�niania wej�cia w doros³o�æ m³odego pokolenia
wspó³czesnych Polaków wychowanych w czasach intensywnych przemian
spo³ecznych oraz statusu osób pozostaj¹cych pomiêdzy adolescencj¹ a doro-
s³o�ci¹ wed³ug tradycyjnych kryteriów spo³ecznych i rozwojowych. Spotka-
nie zgromadzi³o przedstawicieli nauk spo³ecznych (w tym studentów) i ad-
ministracji publicznej. Prelegenci reprezentowali o�rodki akademickie, takie
jak: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wroc³awski.

Wyst¹pienia prelegentów oraz dyskusja zosta³y zaplanowane w trzech
sesjach tematycznych: zmiana pokoleniowa, m³odzi doro�li w rodzinie, spe-
cyfika gniazdowania.

Tematyka pierwszej sesji dotyczy³a przemian procesu wchodzenia w do-
ros³o�æ. Witold Wrzesieñ referatem Zmiana pokoleñ w czasach globalnej
anomii wprowadzi³ w szersze zjawisko, których do�wiadcza wspó³czesne
spo³eczeñstwo. Dezintegracja normatywna dotyka równie¿ procesu zmiany
pokoleñ � granice miêdzy dzieciñstwem, adolescencj¹ a doros³o�ci¹ staj¹ siê
mniej jednoznaczne, a wyznaczniki roli doros³ego bardziej zmienne. Kszta³-
tuje siê nowa rzeczywisto�æ socjalizacyjna i nowe wzory ról rodzicielskich.
Napiêcia pomiêdzy pokoleniami przyjmuj¹ postaæ koegzystencji i koopera-
cji. Dodatkowo m³odzi ludzie, wci¹gniêci w wirtualn¹ przestrzeñ, coraz bar-
dziej zamykaj¹ siê we w³asnym �wiecie, nie podejmuj¹c dzia³añ w kierunku
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doros³o�ci. W¹tek zmian kontynuuje Marcin Siñczuch (Wchodzenie w doro-
s³o�æ w perspektywie historycznej. Doros³o�æ a to¿samo�æ pokoleniowa
w polskim spo³eczeñstwie czasów transformacji). Z socjologicznego punktu
widzenia przechodzenie z rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji wyja-
�niane jest, po pierwsze, procesami ekonomicznymi, po drugie, determinan-
tami kulturowymi, po trzecie, procesami kszta³towania siê to¿samo�ci i oso-
bowo�ci jednostki. M. Siñczuch zwróci³ uwagê na os³abienie dynamiki
podejmowania przez jednostki ról osób doros³ych wed³ug systemu norm
i warto�ci spo³ecznych na rzecz zindywidualizowanego przebiegu w³asnego
¿ycia. Wskaza³ na proces przemian na przestrzeni kilkudziesiêciu lat, odwo-
³uj¹c siê do zebranych danych. Szerszy obraz zjawiska przedstawi³a Beata
Szluz w wyst¹pieniu O doros³ych dzieciach mieszkaj¹cych z rodzicami (na
przyk³adzie wybranych pañstw). Powo³uj¹c siê miêdzy innymi na dane
z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków ¯ycia oraz Badania Ak-
tywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci referentka porówna³a skalê oraz demo-
graficzno-spo³eczny obraz gniazdownika w Polsce na tle wybranych krajów
Europy. Poszukiwa³a tak¿e pañstw, które s¹ podobne pod wzglêdem sytuacji
¿yciowej ludzi m³odych.

Sesja druga zawiera³a rozwa¿ania na temat samych gniazdowników. Przed-
stawione zosta³y g³ówne wyniki badañ przeprowadzonych przez cz³onków
Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecznej ISNS UW. Magdalena Ro-
sochacka-Gmitrzak referatem �To mnie nie dotyczy�. Gniazdownicy wobec
dyskursu o zjawisku wprowadzi³a w temat podejmowany w dyskursie na-
ukowym i medialnym. W rozwa¿aniach w³asnych przedstawi³a poczucie bycia
gniazdownikiem przez m³odych doros³ych mieszkaj¹cych nadal z rodzicami.
Badani nie uto¿samiaj¹ siê z pejoratywnymi okre�leniami ich wizerunku,
dominuj¹cymi w spo³ecznych dyskusjach na ich temat. Bycie w domu ro-
dzinnym uwa¿aj¹ za naturaln¹ i oczywist¹ sytuacjê, jako �podglebie do miesz-
kania na swoim�. Mariola Bieñko w swoim wyst¹pieniu �Nowa doros³o�æ�
w sferze prywatnej i publicznej przedstawi³a prezentowany obraz siebie m³o-
dych doros³ych, którzy nadal mieszkaj¹ z rodzicami oraz rozumienie przez
nich procesu usamodzielnienia siê w aspekcie ich relacji z rodzicami. Badani
s¹ optymistycznie nastawieni do ¿ycia, maj¹ poczucie dysponowania wielo-
ma mo¿liwo�ciami, kluczowe miejsce w ich ¿yciu zajmuje praca zawodowa.
Mimo silnych wiêzi miêdzypokoleniowych woleliby ju¿ wyprowadziæ siê
z domu, jednak przeszkodê stanowi brak �rodków materialnych. Z kolei Anna
Kwak w referacie Co my�limy o zwi¹zkach � ma³¿eñstwie, kohabitacji czy
mo¿e ¿ycie bez zwi¹zku? stara³a siê przekazaæ stosunek m³odych doros³ych
do bycia w zwi¹zku. Gniazdownikom zarzuca siê niechêæ do budowania
zwi¹zków i brania na siebie odpowiedzialno�ci za zwi¹zek. Z przeprowadzo-
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nego badania widaæ, ¿e nie jest to takie jednoznaczne. Badani mieli do�wiad-
czenia bycia w bliskim zwi¹zku, nie wystêpowali przeciwko ma³¿eñstwu.

Trzecia sesja zawiera³a wyst¹pienia, w których przedstawiano ró¿ne ob-
razy gniazdowania � specyfikê zjawiska. Ewa Krzaklewska podjê³a temat
doros³o�ci w kontek�cie wyprowadzania siê od rodziców (Czy doro�li miesz-
kaj¹ z rodzicami? Wyprowadzenie siê z domu rodzinnego jako wyznacznik
doros³o�ci z perspektywy miêdzypokoleniowej). Cztery nowe wzory doros³o-
�ci realizowane przez pokolenie wy¿u lat osiemdziesi¹tych sta³y siê podsta-
w¹ do analizowania kwestii wyprowadzania siê z domu rodzinnego. Badania
dotyczy³y tak¿e zakresu porównywalno�ci do�wiadczeñ dwóch generacji
wy¿owych (pokolenia rodziców i pokolenia ich dzieci). Mariola Piszczatow-
ska-Oleksiewicz w referacie Odraczanie wyprowadzki z rodzinnego gniazda
� konieczno�æ czy strategia m³odych Polaków skupi³a siê na danych demo-
graficznych Eurostat, wynikach ogólnopolskich danych sonda¿owych (TSN
OBOP) oraz przeprowadzonych wywiadach. Oprócz potwierdzania znacze-
nia spraw ekonomicznych dla wyprowadzania/niewyprowadzania siê z domu
rodzinnego zwróci³a uwagê na postawy samych rodziców, którzy s¹ zainte-
resowani utrzymaniem status quo. Wskazuje to na obopólne czerpanie zy-
sków wynikaj¹cych z faktu gniazdowania. W wyst¹pieniu zatytu³owanym
�Kiedy wyprowadzê siê z domu?� Postawy m³odzie¿y wobec momentu usa-
modzielnienia siê Maciej Kokociñski porusza problematykê zawart¹ w pyta-
niu skierowanym do m³odzie¿y: Kiedy jednak powinienem wyprowadziæ siê
z domu? Wychodz¹c z koncepcji psychospo³ecznego moratorium Erika Erik-
sona, podejmuje dyskusjê z perspektywy socjologicznej nad momentem usa-
modzielniania siê. Przedstawia analizê badañ prowadzonych od 1989 do 2015
r. (co piêæ lat) w�ród m³odzie¿y szkó³ �rednich (i gimnazjalnych). Tym sa-
mym pokazuje zachodz¹ce zmiany/czy sta³o�æ ocen �kiedy wyprowadzê siê
od rodziców�.

Zwi¹zki intymne �niedoros³ych� doros³ych to temat podjêty przez Mag-
dê Wietesk¹, która wychodzi od stwierdzonych faktów opó�niania wcho-
dzenia w zwi¹zek ma³¿eñski i zak³adania rodziny. Dokumentuje fakty dany-
mi GUS. Nie oznacza to jednak braku bliskiego zwi¹zku � wyborem staje siê
kohabitacja. Autorka zastanawia siê nad czynnikami, które pomog³yby m³o-
demu pokoleniu zmieniæ swoje nastawienie w kierunku wiêkszej dojrza³o�ci.
O niezauwa¿alnej formie gniazdowania, bo przymusowej, mówi³ Mateusz
Glinowiecki (Specyfika gniazdowania w sytuacji choroby psychicznej). To
choroba wymusza tak¹ formê ¿ycia, uzale¿nienia od rodziny. M³odzi doro�li
chorzy na schizofreniê s¹ sterowani swoj¹ sytuacj¹ zdrowotn¹, a s¹ to miê-
dzy innymi � hospitalizacje, brak pracy (na ogó³), uzale¿nienie finansowe
i opiekuñcze od rodziców, izolacja spo³eczna, brak bliskich zwi¹zków. Sami
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mówi¹ o takich swoich trudno�ciach, których nie do�wiadczaj¹ ich zdrowi
rówie�nicy.

Zró¿nicowana tematyka konferencji, mimo ¿e skupiona wokó³ zmian po-
koleniowych z gniazdownictwem w tle, dostarczy³a tematu do dyskusji i pytañ
stawianych referentom. Szukano wyja�nieñ, rozwa¿ano kwestie dotycz¹ce
wykorzystywania i precyzowania pojêæ. Sugerowano tak¿e dalsze badania,
wskazuj¹c na otwarte pola czy ograniczenia w uzyskanych ju¿ danych empi-
rycznych. Podkre�lano dosyæ w¹skie postrzeganie, zw³aszcza w mediach,
gniazdowania, z pominiêciem specyficznych sytuacji rodzinnych, wymusza-
nych na przyk³ad wiekiem, chorob¹, niepe³nosprawno�ci¹, szczególnymi uwa-
runkowaniami rodzinnymi.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej �Ró¿ne obrazy solidarno�ci w scena-
riuszach rodzinnych� , Warszawa, 15 grudnia 2016

W dniu 15 grudnia 2016 r. odby³a siê, zorganizowana przez Instytut Sto-
sowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrê Studiów
Rodziny i Patologii Spo³ecznej oraz Sekcjê Socjologii Rodziny PTS, konfe-
rencja naukowa �Ró¿ne obrazy solidarno�ci w scenariuszach rodzinnych�.
Zakres tematyczny konferencji obejmowa³ ró¿norodno�æ jednej z form rela-
cji wystêpuj¹cych w rodzinie � solidarno�ci. Uczestniczyli w niej studenci,
doktoranci i m³odzi doktorzy. Jej g³ównym celem by³o umo¿liwienie m³o-
dym badaczom podzielenie siê do�wiadczeniami i przedstawienie wyników
badañ w³asnych. W konferencji wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu uczestników,
a referaty wyg³osi³o dziewiêciu prelegentów.

Anna Walczak, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, w referacie: Podzia³ czynno�ci domowo-
opiekuñczych w rodzinach z dzieæmi w wieku przedszkolnym. Solidarno�æ
czy monopolizacja? przedstawi³a wyniki badañ w³asnych, przeprowadzonych
w roku 2014, w�ród rodziców dzieci w wieku 3�5 lat i uczêszczaj¹cych do
przedszkoli w Warszawie. Dotyczy³y one podzia³u obowi¹zków miêdzy ko-
bietami i mê¿czyznami w pocz¹tkowym okresie ¿ycia dziecka (w³¹czaj¹c wiek
przedszkolny). Jak siê okazuje, zaanga¿owanie ojców w opiekê wzrasta wraz
z wiekiem dziecka, niemniej nie mo¿na mówiæ o równym lub egalitarnym
podziale zadañ. Analiza uzyskanych wyników pozwala wysun¹æ przypusz-
czenie, ¿e pomimo udzia³u mê¿czyzn w dzia³aniach zwi¹zanych ze sfer¹ opie-
kuñczo-wychowawcz¹ i gospodarstwem domowym, wci¹¿ widoczne s¹ pewne
oznaki monopolizacji tych czynno�ci przez kobiety.

Magdalena Stankowska, z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
przedstawi³a referat: Transfery finansowe w rodzinie jako przyk³ad solidar-
no�ci miêdzypokoleniowej. W swoim wyst¹pieniu odnios³a siê do solidarno-
�ci funkcjonalnej i omówi³a zagadnienie transferów finansowych w rodzinie.
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Mówi³a miêdzy innymi o komplementarno�ci i przeno�no�ci transferów
miêdzygeneracyjnych, tzw. efekcie �w. Mateusza w odniesieniu do wsparcia
finansowego pomiêdzy pokoleniami w rodzinie. Magdalena Stankowska
odwo³a³a siê do wyników badañ w³asnych, które objê³y synowe i te�ciowe.
Kolejny raz zosta³o potwierdzone, ¿e pomoc finansowa w polskich rodzi-
nach ma charakter kaskadowy i p³ynie w wiêkszym stopniu od pokoleñ star-
szych do pokoleñ m³odszych. Co istotne, pomoc czêsto nie wynika z lepsze-
go statusu materialnego starszego pokolenia, tylko z wiêkszych potrzeb
konsumpcyjnych pokolenia m³odszego, zw³aszcza wtedy, gdy wychowuje ono
ma³e dzieci.

Transfery, ale p³yn¹ce ze strony dzieci, które pracuj¹ zarobkowo za gra-
nic¹, by³y tematem referatu El¿biety Czapki z Uniwersytetu Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie oraz Norwegian Center for Minority Haelth Re-
serch w Oslo � Migracyjna solidarno�æ rodzinna. Omawiane wyniki pochodzi³y
z badañ zrealizowanych w ramach projektu �Polish female migrants and the-
ir families � a study of care deficyt�, sfinansowanego z Funduszy Norwe-
skich w ramach Polsko-Norweskiej Wspó³pracy Badawczej. Uwaga w pro-
wadzonych rozwa¿aniach zosta³a skupiona na zmianach w zakresie funkcji
opiekuñczej i socjalizacyjnej, spowodowanych nasilaj¹cymi siê migracjami
kobiet. Mimo wyjazdu za granicê migrantki realizuj¹ ró¿ne typy transnaro-
dowej opieki wobec swoich starszych krewnych pozostaj¹cych w kraju po-
chodzenia � migruj¹ce kobiety czu³y siê odpowiedzialne za opiekê nad star-
szymi rodzicami, a niektóre badane deklarowa³y, ¿e odczuwaj¹ powinno�æ
opieki nie tylko wzglêdem rodziców, ale i dziadków, niezale¿nie, czy krewni
takiej opieki wymagali, czy nie. Jedn¹ z najczê�ciej podejmowanych strategii
opiekuñczych by³o zapewnienie starszym krewnym opieki medycznej, dele-
gowanie oraz koordynowanie czynno�ci opiekuñczych innym cz³onkom ro-
dziny i jednocze�nie udzielanie im wsparcia finansowego, materialnego b¹d�
emocjonalnego. El¿bieta Czapka podkre�la³a posiadanie �wiadomo�ci przez
badane w kwestii ograniczeñ w mo¿liwo�ci �wiadczenia pomocy ze wzglêdu
na dystans geograficzny i konieczno�ci wspó³pracy w tym zakresie z cz³on-
kami rodziny pozostaj¹cymi w kraju.

Solidarno�æ rodzinna wobec opuszczaj¹cych zak³ady karne to temat po-
ruszony przez Annê Chmielewsk¹, kuratorkê S¹du Rejonowego w Otwoc-
ku. Przebywanie w warunkach izolacji penitencjarnej stanowi trudne do�wiad-
czenie zarówno dla osoby pozbawionej wolno�ci, jak i dla jej najbli¿szych.
Jest �ród³em silnego stresu i wymusza reorganizacjê w codziennym funkcjo-
nowaniu rodziny: skazanego, jego partnera lub partnerki, rodziców, dzieci.
Anna Chmielewska podkre�li³a, ¿e pobyt w zak³adzie karnym wp³ywa z jed-
nej strony na osobê skazan¹, a z drugiej � na jej rodzinê, odczuwaj¹c¹ do�æ
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czêsto skutki finansowe nieobecno�ci skazanego, liczne skutki spo³eczne czy
wreszcie konsekwencje zwi¹zane z obci¹¿eniami psychicznymi. Solidarno�æ
rodzinna wobec osób opuszczaj¹cych zak³ady karne oznacza otwarto�æ i wspar-
cie skazanego ze strony najbli¿szych. Jednak, jak podkre�li³a prelegentka, to
ostatnie jest uwarunkowane miêdzy innymi dotychczasow¹ postaw¹ skaza-
nego, relacjami panuj¹cymi w rodzinie przed rozpoczêciem odbywania przez
niego kary oraz jego zachowaniem i funkcjonowaniem po powrocie z zak³a-
du karnego.

Mateusz Glinowiecki, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, podj¹³ temat: Rodzina w obliczu cho-
roby psychicznej bliskiej osoby. Postawi³ pytanie o cenê, jak¹ ponosi rodzina
za solidarno�æ z osob¹ chor¹ psychicznie � czy zawsze prowadzi ona do kry-
zysu, czy mo¿e te¿ przynie�æ co� pozytywnego? Mateusz Glinowiecki mówi³
miêdzy innymi, ¿e z roku na rok wzrasta liczba osób korzystaj¹cych z pomo-
cy psychiatrycznej oraz osób niepe³nosprawnych z powodów psychiatrycz-
nych. Podkre�li³, ¿e choroba psychiczna nie dotyczy jedynie osoby chorej,
ale równie¿ jej bliskich, zw³aszcza w przypadku chorób wymagaj¹cych d³u-
gotrwa³ego leczenia. Tak¹ niew¹tpliwie jest schizofrenia, uwa¿ana przez psy-
chiatrów za najpowa¿niejsze schorzenie psychiczne, maj¹ce wp³yw na nie-
mal ka¿dy aspekt funkcjonowania. Choroba wymusza zmaganie siê na co
dzieñ z jej licznymi konsekwencjami, prowadz¹c do ¿ycia w permanentnym
stresie, braku stabilno�ci ¿yciowej, spadku jako�ci ¿ycia, pogorszenia wzajem-
nych relacji i atmosfery domowej, a tak¿e stygmatyzacji i wykluczenia z ¿ycia
spo³ecznego. Opieka nad chorym poci¹ga za sob¹ du¿e nak³ady finansowe
zwi¹zane z konieczno�ci¹ reorganizacji ¿ycia domowego i zawodowego.
Opiekunem osoby chorej jest najczê�ciej ma³¿onek lub rodzice, a opieka ta
zajmuje im �rednio 34 godziny tygodniowo.

Na inny aspekt solidarno�ci w rodzinie powi¹zanej z chorob¹ zwróci³a
uwagê Paulina Trojanowska, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w referacie: O solidarno�ci ro-
dzinnej wokó³ tajemnicy w relacji lekarz � pacjent. Refleksje badawcze. Przy-
bli¿y³a ona p³yn¹ce ze zrealizowanych badañ wnioski na temat szczególnego
rodzaju lojalno�ci istniej¹cej miêdzy cz³onkami rodziny. Wywiady przepro-
wadzone w�ród 50 lekarzy i lekarek maj¹cych tzw. pierwszy kontakt z pa-
cjentem ukaza³y ró¿norodne, szkodliwe konsekwencje solidarno�ci rodzin-
nej. Prelegentka opisa³a przyk³ady sytuacji, w których osoby nale¿¹ce do
rodziny dzia³aj¹ na rzecz niewydostania siê �trudnych� informacji poza sys-
tem rodzinny. Nale¿¹ do nich: obecno�æ przemocy, wykorzystanie seksualne
dziecka, a tak¿e zaburzenia psychiczne oraz uzale¿nienia od substancji psy-
choaktywnych cz³onka rodziny.
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W�ród wyst¹pieñ znalaz³y siê te¿ rozwa¿ania przenosz¹ce solidarno�æ
z p³aszczyzny wewn¹trzrodzinnej na p³aszczyznê spo³eczn¹. Anna Szluz, stu-
dentka Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, zwróci³a uwagê na
zobowi¹zania spo³eczeñstwa wobec rodziny. Tak rozumiana solidarno�æ wi¹¿e
siê z dzia³aniami na rzecz pomocy rodzinie. W swoim wyst¹pieniu O solidar-
no�ci spo³ecznej. Formy wsparcia rodziny na przyk³adzie nieodp³atnych po-
radni prawnych przedstawi³a nieodp³atn¹ pomoc prawn¹ jako formê wspar-
cia rodziny, realizowan¹ przez instytucje pañstwowe oraz organizacje
pozarz¹dowe. Ukaza³a prawo jako jeden z najwa¿niejszych instrumentów
polityki spo³ecznej wobec rodziny oraz wagê wchodz¹cych w ¿ycie regulacji
maj¹cych istotne znaczenie dla jej funkcjonowania, ochrony czy te¿ radzenia
sobie w sytuacji kryzysowej. Anna Szluz mówi³a o tym, ¿e wsparcia rodzi-
nom, szczególnie tym, które prze¿ywaj¹ trudno�ci na polu prawnym, udzie-
laj¹ dzia³aj¹ce na terytorium ca³ego kraju punkty pomocy prawnej, a two-
rzony ogólnopolski system nieodp³atnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej pozwala na otrzymanie pomocy prawnej na szczeblu lokalnym. Ma
to zniwelowaæ barierê finansow¹ do korzystania z us³ug prawnych, które
pomimo coraz wiêkszej konkurencyjno�ci na rynku prawniczym, nadal dla
wielu rodzin stanowi¹ du¿e obci¹¿enie domowego bud¿etu. Ma to równie¿
na celu stworzenie równego dostêpu do pomocy prawnej oraz kszta³towanie
kultury i �wiadomo�ci prawnej polskiego spo³eczeñstwa.

Weronika Urban, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego, wyg³osi³a referat: Poczucie to¿samo�ci p³ciowej
doros³ych dzieci a postawy cz³onków ich rodzin. Przedstawi³a w nim wyniki ba-
dañ w³asnych skoncentrowanych wokó³ ¿ycia codziennego osób o niejednoznacz-
nej pod wzglêdem kodów p³ciowych kreacji wizerunkowej, �wiadomie dotyka-
j¹cej kwestii rodziny oraz relacji rodzinnych. Weronika Urban stara³a siê
odpowiedzieæ na pytanie, w obszarze jakiego (nie)porz¹dku spo³eczno-kulturo-
wego lokuj¹ siebie osoby, dla których wyra¿ana na zewn¹trz p³ciowo�æ nie spro-
wadza siê do binarnego podzia³u mêskie � ¿eñskie, bez wzglêdu na to, czy pod-
staw¹ tak ustalonego uk³adu jest komponent biologiczny, czy kulturowy. Punktem
wyj�cia dla tak skonstruowanego badania jest kwestia zapatrywania siê na p³eæ,
sposoby jej u�wiadamiania, rozumienia oraz do�wiadczania. Czy osoby wizual-
nie ³ami¹ce schemat mêskie � ¿eñskie lub ³¹cz¹ce elementy obu tych sfer uczest-
nicz¹ w kontaktach rodzinnych i na jakich zasadach? Co sk³ania je do podtrzy-
mywania nawet tych w¹t³ych relacji? Z czego musz¹ rezygnowaæ, aby zostaæ
w³¹czonym czy te¿ nie zostaæ wy³¹czonym z krêgu ludzi solidarnie siê wspiera-
j¹cych? Postawione przez prelegentkê pytania zarysowuj¹ fragment obszaru ba-
dawczego badania, które zmierza miêdzy innymi do ustalenia kierunku, w jakim
niejednoznaczna kreacja p³ciowa modeluje relacje rodzinne.
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Dorota Wodnicka, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, rozwa¿a³a solidarno�æ w formie przeka-
zu warto�ci kulturowych. W swoim wyst¹pieniu: Solidarni w milczeniu.
Zerwany przekaz warto�ci kultury w rodzinach ¿ydowskich w Polsce przed-
stawi³a proces zerwania, a nastêpnie odbudowy etnicznej to¿samo�ci ¿ydow-
skich rodzin w powojennej Polsce. Jest to proces �wiadomego zatajania przez
osoby, które prze¿y³y Holokaust, swej przynale¿no�ci narodowej i tworzenia
na potrzeby kolejnych pokoleñ narracji alternatywnych. Prelegentka wska-
za³a na powszechn¹, opart¹ na strachu i poczuciu zagro¿enia (nie)pamiêæ,
bêd¹c¹ rodzajem solidarnego milczenia w obrêbie rodziny. Wyró¿ni³a trzy
rodzaje postêpowania, uzale¿nione od dwóch podstawowych zmiennych:
wieku oraz miejsca prze¿ycia Holokaustu przez przedstawiciela pierwszego
pokolenia. Dorota Wodnicka mówi³a o rozpoczêtej w 1989 r. rekonstrukcji
procesu przekazu warto�ci kultury w rodzinach ¿ydowskich w Polsce. Za-
znaczy³a, ¿e dla wiêkszo�ci badanych przedstawicieli drugiego b¹d� trzecie-
go pokolenia to proces najpierw odkrywania, nastêpnie budowy to¿samo�ci
od postaw � pocz¹tkowo w sferze indywidualnej, osobistej, nastêpnie gru-
powej � spo³ecznej i narodowej.

Wszystkie zaprezentowane referaty dotyczy³y ró¿nych aspektów solidar-
no�ci rodzinnej. Du¿a ró¿norodno�æ zagadnieñ, charakter podjêtych proble-
mów oraz aktywny udzia³ publiczno�ci sta³y siê przyczynkiem do o¿ywio-
nych dyskusji, w których czynny udzia³ brali zarówno sami prelegenci, ale
te¿ pracownicy naukowo-dydaktyczni ISNS UW oraz pozostali uczestnicy
konferencji.
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Sekcja Socjologii Rodziny PTS

Sekcja Socjologii Rodziny PTS powsta³a pod koniec 2014 r. Istnieje za-
tem nieco ponad 3 lata. Mimo tak krótkiego okresu dzia³ania do�æ prê¿nie
siê rozwija. Na pocz¹tku liczy³a 19 osób, w 2018 r. jest ich 56. Zwiêkszaj¹ca
siê liczba cz³onków �wiadczy o wci¹¿ istniej¹cym, a nawet pog³êbiaj¹cym siê
zainteresowaniu rodzin¹ jako obszarem socjologicznych poszukiwañ. To dobry
prognostyk dla polskiej socjologii rodziny. W dobie pojawiaj¹cych siê no-
wych obszarów socjologicznych eksploracji, jak chocia¿by emocje, cia³o czy
gender, taka klasyczna spo³eczna instytucja, jak rodzina mo¿e siê wydawaæ
nieco anachronicznym przedmiotem badañ. Tym bardziej, ¿e podlega ona
niemal rewolucyjnym przemianom stawiaj¹cym pod znakiem zapytania jej
dotychczasowe spo³eczne znaczenie. Wspó³istnienie wielu jej form nakazuje
niektórym badaczom stawiaæ pytanie o to, czy uzasadnione jest mówienie
o rodzinie, byæ mo¿e powinni�my mówiæ o rodzinach i inaczej formu³owaæ
problemy badawcze. Wszystko to zapewne przyczynia siê do tego, ¿e socjo-
logów deklaruj¹cych zainteresowanie rodzin¹ jako podstawowym polem
naukowych zainteresowañ jest w Polsce niewielu. Podejmuj¹c decyzje o po-
wo³aniu do ¿ycia odrêbnej sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
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po�wiêconej rodzinie, przy�wieca³a nam my�l o skonsolidowaniu nie tylko
nielicznego �rodowiska polskich socjologów rodziny, ale tak¿e wszystkich
tych, którzy nie traktuj¹c rodziny jako g³ównego przedmiotu naukowych
poszukiwañ, w rzeczywisto�ci mniej lub bardziej czêsto siê ni¹ zajmuj¹. Mamy
nadziejê, ¿e jeste�my na dobrej drodze do osi¹gniêcia tego celu.

Dzia³alno�æ Sekcji Socjologii Rodziny mie�ci siê w ramach przyjêtych przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Polega ona przede wszystkim na organi-
zowaniu lub wspó³organizowaniu spotkañ naukowych w ró¿nych o�rodkach,
g³ównie akademickich. Sekcja by³a w minionych trzech latach wspó³organi-
zatork¹ czterech konferencji, w tym jednej miêdzynarodowej. Wszystkie by³y
po�wiêcone procesom przemian wspó³czesnej rodziny. Pierwsza z nich, zaty-
tu³owana �Role rodzinne � miêdzy przystosowaniem a kreacj¹�, zorganizo-
wana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, odby³a siê 5 listopada 2015 r. Skupia³a siê ona na próbie ujêcia dynamiki
przeobra¿eñ tych wymiarów ¿ycia rodzinnego, które przejawiaj¹ siê w sce-
nariuszach ról poszczególnych cz³onków rodziny. Druga to konferencja miê-
dzynarodowa �Rodzina. Przemiany � Wizerunek � Zagro¿enia � Wsparcie�,
zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, która
odby³a siê 31 maja 2016 r. w Rzeszowie. Prócz rozwa¿añ po�wiêconych isto-
cie zachodz¹cych w rodzinie zmian, wa¿n¹ kwesti¹ poruszan¹ w trakcie obrad
by³a kwestia wspó³czesnej polityki rodzinnej, niezwykle wa¿nej dla kszta³tu
przyjmowanego przez ¿ycie ma³¿eñsko-rodzinne. Kolejna konferencja by³a tak¿e
organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i jest to
niew¹tpliwie zas³uga Beaty Szluz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Beata
Szluz jest bez w¹tpienia jedn¹ z najbardziej aktywnych cz³onkiñ Sekcji i wszel-
kie s³owa uznania nie oddadz¹ jej zaanga¿owania, pracowito�ci, kreatywno-
�ci i gotowo�ci do dzia³ania na rzecz Sekcji. Bardzo jej t¹ drog¹ za jej niew¹t-
pliwy wk³ad w rozwój Sekcji dziêkujemy. Konferencja, maj¹ca tytu³ niezwykle
aktualny: �»Zagracone gniazdo rodzinne« � pokoleniowa zmiana wchodze-
nia w doros³o�æ�, odby³a siê 15 listopada 2017 r. w Rzeszowie. Uczestnika-
mi tej konferencji byli miêdzy innymi m³odzi ludzie, studenci, których
tematyka konferencji bezpo�rednio dotyczy³a; ich aktywny udzia³ w obra-
dach by³ niew¹tpliw¹ warto�ci¹ dodan¹ obrad. Ostatni¹ konferencj¹ zorga-
nizowan¹ w roku 2017 by³a konferencja �Rodzina w �wiecie »nowej gospo-
darki«� na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, 17
listopada w Krakowie. Tym razem przedmiotem naukowych rozwa¿añ by³o
funkcjonowanie rodziny w dobie zmieniaj¹cej siê gospodarki, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem zmian bêd¹cych efektem pojawienia siê nowej techno-
logii. Przemiany technologiczne nie pozostaj¹ bez wp³ywu na kszta³t ¿ycia
rodzinnego, przedmioty stanowi¹ bowiem istotny element instytucjonaliza-
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cji, mo¿e zatem dziwiæ, ¿e rozwój technologiczny tak rzadko bywa przed-
miotem rozwa¿añ w perspektywie zmian zachodz¹cych w rodzinie. Konfe-
rencja krakowska, miejmy nadziejê, zapocz¹tkuje nowy obszar poszukiwañ
badawczych w socjologii rodziny.

Wa¿nym obszarem dzia³alno�ci Sekcji Socjologii Rodziny by³y mniejsze
formy naukowych spotkañ, seminaria. W roku 2016 odby³ siê cykl semina-
riów pod wspólnym tytu³em �Od solidarno�ci do kontraktu? Obrazy relacji
rodzinnych�. W jego ramach mia³y miejsce nastêpuj¹ce spotkania: (1) �Wspó³-
czesne ojcostwo�, maj¹ce miejsce 6 grudnia 2016 r. w Lublinie, zorganizo-
wane przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw³a II; (2) �Rodzina w sytuacji ryzyka � potrzeby, mo¿liwo�ci, dzia³ania�,
zorganizowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego 14 grud-
nia 2016 r.; (3) �Ró¿ne obrazy solidarno�ci w scenariuszach rodzinnych� �
konferencja uczestników studiów doktoranckich zorganizowana przez In-
stytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego 15 grud-
nia 2016 r. w Warszawie; (4) �»Tradycyjni« vs »ponowocze�ni« � rosn¹ca
polaryzacja wzorów ¿ycia rodzinnego we wspó³czesnej Polsce�, spotkanie
które by³o wspó³organizowane przez Oddzia³ Wroc³awski Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego, a odby³o siê 18 grudnia 2016 r. we Wroc³awiu.
Istot¹ ka¿dego z nich by³o spotkanie przedstawicieli kilku o�rodków akade-
mickich, s³u¿¹ce wymianie my�li i dyskusji zwi¹zanych tematem przewod-
nim danego seminarium. Ca³y cykl mia³ przyczyniæ siê tak¿e do konsolidacji
�rodowiska socjologów zajmuj¹cych siê rodzin¹.

Prócz wymienionych Instytut Socjologii Uniwersytetu Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego zorganizowa³ tryptyk pod wspólnym tytu³em �Mi³o�æ � Ma³-
¿eñstwo � Rodzina w czasach zmiany�. Seminaria gromadz¹ce przedstawi-
cieli ró¿nych o�rodków akademickich mia³y miejsce w siedzibie Uniwersyte-
tu i po�wiêcone by³y bardziej szczegó³owym kwestiom. Pierwsze seminarium
nosi³o tytu³ �Mi³o�æ � wspó³czesne ods³ony intymno�ci� (10 maja 2016 r.),
drugie � �Ma³¿eñstwo szczê�liwe�. czy dzi� to jeszcze mo¿liwe?� (13 grud-
nia 2016 r.), a trzecie � �Rodzina w �wiecie warto�ci � ci¹g³o�æ i zmiana� (30
maja 2017 r.).

Sekcja Socjologii Rodziny by³a tak¿e aktywnie obecna w trakcie XVI
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdañsku, bêd¹c organizatorem
grupy tematycznej zatytu³owanej �Wspó³czesne obrazy i skrypty solidarno�ci
rodzinnej�. Liczba zg³oszonych referatów sk³oni³a nas do wyst¹pienia do
organizatorów Zjazdu z pro�b¹ o umo¿liwienie odbycia spotkania w dwóch
turach. Pok³osiem tego spotkania by³a publikacja po�wiêcona tematyce zjaz-
dowej w �Studiach Socjologicznych�. W numerze drugim tego czasopisma
z roku 2017 znalaz³ siê blok tematyczny �Solidarno�æ rodzinna�, zawieraj¹-
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cy sze�æ artyku³ów: Od solidarno�ci obligatoryjnej do solidarno�ci kontrak-
towej? Wiêzi rodzinne w procesie przemian Iwony Taranowicz, Rodzina na
wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarno�ci? Anny Kwak,
Dylematy towarzysz¹ce realizacji zasad solidarno�ci rodzinnej. Na podsta-
wie relacji miêdzy pokoleniami w rodzinie Anny Kotlarskiej-Michalskiej, Ro-
dzeñstwo w dobie denormalizacji zobowi¹zañ rodzinnych: wsparcie, zaufa-
nie i konflikt Iwony Przyby³, Miêdzygeneracyjny kontekst wychowania
seksualnego w rodzinie z perspektywy m³odego pokolenia, czyli k³opotliwe
rozmowy rodziców i dzieci na temat intymno�ci Marioli Bieñko i Polityka
rodzinna dope³nieniem solidarno�ci rodzinnej Ma³gorzaty Szyszki.

 W ramach spotkañ seminaryjnych 17 grudnia 2017 r. we Wroc³awiu
odby³ siê tak¿e panel dyskusyjny, zorganizowany przez Sekcjê Socjologii
Rodziny wraz z Oddzia³em Wroc³awskim Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego w ramach Socjologicznych Niedziel w Panato Café, zatytu³owany
�Fenomen zarêczyn�. Go�ciem i g³ówn¹ panelistk¹ by³a Iwona Przyby³, a wpro-
wadzeniem do dyskusji ksi¹¿ka jej autorstwa pt. Historie przed�lubne. Prze-
miany obyczajowo�ci i instytucji zarêczyn, wydana przez Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznañ 2017.

Zarz¹d Sekcji Socjologii Rodziny tworz¹: Iwona Taranowicz � przewod-
nicz¹ca, Mariola Bieñko � wiceprzewodnicz¹ca, Ma³gorzata Szyszka � sekre-
tarz, Ewa Budzyñska, Stella Grotowska
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MARIOLA BIEÑKO � dr hab. w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Spo-
³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Zajmuje siê problematyk¹ socjologii ma³¿eñstwa i rodziny,
wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymno�ci i sek-
sualno�ci w do�wiadczeniach i praktykach ¿ycia codziennego.

BARBARA FATYGA � prof. dr hab., kierownik Katedry Metod Badania
Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Zajmuje siê problematyk¹ stylów ¿ycia, badaniem m³odzie-
¿y, teori¹ kultury, metodami badañ ilo�ciowych i jako�ciowych.

MATEUSZ GLINOWIECKI � dr nauk spo³ecznych w zakresie socjologii,
absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Stosowanych
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje prace badawcze
skupia w obszarze socjologii rodziny, wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z ro-
dzinnym kontekstem choroby psychicznej oraz �rodowiskow¹ opiek¹
psychiatryczn¹. Od 2011 r. zawodowo zwi¹zany ze Stowarzyszeniem
Rodzin i Przyjació³ Osób z Zaburzeniami Psychicznymi �Integracja�, gdzie
pe³ni funkcjê opiekuna mieszkania chronionego dla osób choruj¹cych
psychicznie.

JOLANTA GROTOWSKA-LEDER � prof. nadzw. dr hab., kierownik Kate-
dry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii Uniwersy-
tetu £ódzkiego U£. Dzia³alno�æ naukow¹ koncentruje wokó³ wspó³cze-
snych problemów spo³ecznych, w szczególno�ci biedy, bezrobocia,
wykluczenia spo³ecznego oraz polityki spo³ecznej na poziomie lokalnym
i globalnym. W ostatnich latach punktem zainteresowania stali siê m³o-
dzi doro�li w kontek�cie osi¹gania dojrza³o�ci w rozumieniu realizowa-
nia ról spo³ecznych i rodzinnych.

BEATA JAMRÓGIEWICZ � doktorantka na Wydziale Socjologiczno-Histo-
rycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe zwi¹-
zane z obszarem socjologii sztuki, socjologii rodziny, ze szczególnym
uwzglêdnieniem  funkcjonowania spo³ecznego i twórczo�ci artystycznej
osób z niepe³nosprawno�ciami.
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MACIEJ KOKOCIÑSKI � adiunkt w Zak³adzie Metod i Technik Badañ Spo-
³ecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ metodologiê badañ spo³ecz-
nych oraz badania procesu socjalizacji i przemian m³odzie¿y.

ANNA KOTLARSKA-MICHALSKA � dr hab., prof. Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, kierownik Zak³adu Badañ
Problemów Spo³ecznych i Pracy Socjalnej. Redaktor �Roczników Socjo-
logii Rodziny�. Specjalizuje siê w zagadnieniach z dziedziny socjologii
rodziny, socjologii problemów spo³ecznych, socjologii staro�ci, modeli
pracy socjalnej, ról zawodowych pracownika socjalnego, polityki spo-
³ecznej oraz dewiacji i patologii spo³ecznej.

EWA KRZAKLEWSKA � dr nauk spo³ecznych w zakresie socjologii, Uni-
wersytet Jagielloñski. Zainteresowania badawcze obejmuj¹ tematy zwi¹-
zane z m³odzie¿¹ i m³odymi doros³ymi, tj. procesy wchodzenia w doro-
s³o�æ, mobilno�æ edukacyjn¹ i migracje, a tak¿e socjologiê rodziny, równo�æ
p³ci i p³eæ spo³eczno-kulturow¹. Szczególn¹ uwagê skupia na procesie
wchodzenia w doros³o�æ pokolenia wy¿u lat osiemdziesi¹tych w Polsce
i tworzenia siê nowych �cie¿ek przebiegu ¿ycia w tym pokoleniu.

JOLANTA KURKIEWICZ � prof. nadzw. dr hab., kierownik Zak³adu Demo-
grafii Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Za-
interesowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ zmian zachowañ demogra-
ficznych w Polsce na tle procesów zachodz¹cych w krajach europejskich
oraz ich spo³eczno-ekonomicznych konsekwencji, szczególnie w zakresie
zmian struktur demograficznych w kontek�cie starzenia siê populacji.

ANNA KWAK � prof. dr hab., kierownik Katedry Studiów Rodziny i Patolo-
gii Spo³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Podstawowy nurt zainteresowañ badawczych dotyczy
przemian ma³¿eñstwa i rodziny oraz rozwoju ich alternatywnych form.

ANNA LINEK � dr psychologii, adiunkt w Zak³adzie Socjologii Rodziny,
Edukacji i Wychowania w Katedrze Socjologii Ogólnej w Instytucie So-
cjologii Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Kierownik spe-
cjalno�ci: Socjologia Relacji Interpersonalnych. Cz³onek pracowni badaw-
czej Polskiego Pomiaru Postaw i Warto�ci. Zainteresowania badawcze:
socjologia i psychologia rodziny, relacje interpersonalne, komunikacja,
negocjacje, mediacje, psychologia spo³eczna.
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MONIKA MYNARSKA � dr nauk spo³ecznych, demograf spo³eczny, adiunkt
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardyna³a Wyszyñskiego w War-
szawie, wspó³pracuje z Instytutem Statystyki i Demografii Szko³y G³ów-
nej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotycz¹ proce-
su formowania rodzin oraz intencji prokreacyjnych i ich realizacji.

MARIOLA PISZCZATOWSKA-OLEKSIEWICZ � dr nauk spo³ecznych w za-
kresie socjologii, ukoñczone studia doktoranckie w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia prak-
tyka w badaniach spo³ecznych i marketingowych agencji rynku (CBOS,
TNS OBOP, TNS Polska, Gemius/ IIBR).

MA£GORZATA PRZYBYSZ-ZAREMBA � dr hab., prof. Uniwersytetu Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, Wydzia³ Nauk o Rodzinie,
Kierownik Katedry Pedagogika Rodziny. Zainteresowania naukowo-ba-
dawcze dotycz¹ szerokiego wymiaru problemów pedagogiki spo³ecznej,
pedagogiki rodziny, resocjalizacji, profilaktyki i wsparcia.

MAGDALENA ROSOCHACKA-GMITRZAK � socjolog,  dr nauk humani-
stycznych, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego, cz³onek Katedry Studiów Rodziny i Patologii
Spo³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych, Uniwersytet
Warszawski. G³ówne dzia³ania naukowe i dydaktyczne obejmuj¹ socjolo-
giê rodziny oraz socjologiê starzenia.

MARCIN SIÑCZUCH � dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii;
cz³onek Katedry Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz m³odzie¿y, zajmuje siê
problematyk¹ polityki m³odzie¿owej, udzia³em m³odzie¿y w ¿yciu spo-
³ecznym i politycznym oraz spo³ecznymi aspektami wchodzenia w doro-
s³o�æ.

BEATA SZLUZ � prof. nadzw. dr hab., Instytut Socjologii. Kieruje Zak³a-
dem Socjologii Problemów Spo³ecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zainteresowania naukowe to: socjologia problemów spo³ecznych, praca
socjalna, socjologia rodziny.

PIOTR SZUKALSKI � prof. nadzw. dr hab., Katedra Socjologii Stosowanej
i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydzia³ Ekonomiczno-Socjologicz-
ny Uniwersytetu £ódzkiego. Specjalizuje siê w zagadnieniach z pograni-
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cza demografii, gerontologii spo³ecznej i polityki spo³ecznej w obszarze
procesów starzenia siê spo³eczeñstwa polskiego, przemian modelu rodzi-
ny, relacji miêdzypokoleniowych.

IWONA TARANOWICZ � dr hab., prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego, kie-
rownik Zak³adu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjo-
logii UWr.  Zainteresowania naukowe  skupia wokó³ wspó³czesnych pro-
cesów spo³ecznych obecnych w podstawowych, �naturalnych� wymiarach
¿ycia spo³ecznego, takich jak zdrowie i rodzina.

BART£OMIEJ WALCZAK � adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Historii Idei i Antropo-
logii Kulturowej. Socjolog i antropolog kultury. Zainteresowania badaw-
cze obejmuj¹: styk migracji, edukacji i rodziny, socjologiê edukacji,
w szczególno�ci  zmianê, partycypacjê i ewaluacjê w edukacji.

EWA WIDE£ � dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, cz³onek
Katedry Studiów Rodziny i Patologii Spo³ecznej w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê
w problematyce rodzin ryzyka oraz pracy z rodzin¹. Ekspert w projek-
tach oraz programach naukowo-badawczych.

DOROTA WODNICKA � doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze
dotycz¹ rodziny ¿ydowskiej oraz szeroko pojêtej tradycji i kultury ¿y-
dowskiej. Prowadzi badania dotycz¹ce przekazu kulturowego w ramach
pokoleñ w rodzinie ¿ydowskiej.

WITOLD WRZESIEÑ � socjolog, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zak³adu Socjologii Rodziny In-
stytutu Socjologii UAM. Podstawowe zainteresowania badawcze to so-
cjologia m³odzie¿y, pokolenie oraz �wiat ¿ycia codziennego w rodzinie.
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Informacje
dla Autorów

Warunki przyjêcia tekstu

Redakcja �Societas/Communitas� przyjmuje artyku³y naukowe z dziedzi-
ny nauk spo³ecznych; zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne oraz po-
�wiêcone omówieniom wyników badañ empirycznych (ilo�ciowych i jako-
�ciowych).

Artyku³y nie powinny przekraczaæ 25 stron znormalizowanego wydru-
ku komputerowego (1800 znaków na stronie, czyli ok. 30 wierszy, 60 zna-
ków w wierszu), a doniesienia z badañ i komunikaty nie powinny przekra-
czaæ 15 stron. Teksty nale¿y poprzedziæ abstraktami (maks. 150 s³ów) oraz
list¹ pojêæ kluczowych (od 3 do 5) w jêzyku polskim i angielskim. Recenzje
i polemiki mog¹ mieæ do 10 stron. Niezbêdne s¹ krótkie informacje o au-
torze.

Wszystkie teksty prosimy dostarczaæ w formie elektronicznej na adres
redakcji societas@isns.uw.edu.pl.

Recenzje i przyjêcie do druku

Poszczególne numery pisma maj¹ charakter monotematyczny. Do druku
kwalifikowane s¹ prace oryginalne, wcze�niej niepublikowane, tak¿e wykra-
czaj¹ce poza temat danego numeru, a przedstawiaj¹ce doniesienia z warszta-
tów badawczych. Redakcja uznaje zg³oszenie tekstu, który zosta³ jednocze-
�nie zg³oszony do druku w innym miejscu, za nieetyczne. Redakcja zastrzega
sobie prawo zwrotu prac, które s¹ niezgodne z profilem pisma, jak równie¿
decyzji o kolejno�ci i terminie ewentualnego druku tekstów zg³oszonych
a niezamówionych, o czym osoby zainteresowane bêd¹ informowane na bie-
¿¹co. Wszystkie artyku³y naukowe s¹ recenzowane przez dwóch, a w uza-
sadnionych wypadkach przez trzech niezale¿nych recenzentów z zachowa-
niem anonimowo�ci. Ostateczn¹ decyzjê o publikacji oraz zalecenia co do
ewentualnych poprawek przekazuje Autorowi redaktor prowadz¹cy dany
numer, po akceptacji zespo³u redakcyjnego.

Autor otrzymuje egzemplarz autorski.
Raz w roku na stronie internetowej pisma jest publikowana lista recen-

zentów.

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(24) 2017
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Zjawiska ghostwriting1  i guest authorship2  s¹ przejawem nierzetelno�ci
naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj¹ce au-
torów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dla-
tego te¿ do ka¿dego tekstu nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie, ¿e Autor jest jedy-
nym autorem tekstu lub ujawniæ wk³ad osób trzecich (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod,
protoko³u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Format tekstu

� Artyku³y zamówione i niezamówione przez Redakcjê powinny byæ nade-
s³ane w wersji anonimowej z osobn¹ stron¹, na której znajduje siê imiê i na-
zwisko Autora/Autorki i krótka notka wskazuj¹ca stopieñ (tytu³) naukowy,
miejsce pracy i zainteresowania naukowe.

� Po tytule artyku³u powinien byæ zamieszczony abstrakt (150 s³ów
w jêzyku polskim i angielskim) oraz maksymalnie 5 s³ów kluczowych (w jê-
zyku polskim i angielskim).

� Tytu³ i podtytu³ oraz �ródtytu³y powinny byæ pisane zwyk³¹ czcionk¹
(odpowiednio 16, 14 i 12); prosimy nie boldowaæ, nie podkre�laæ, nie u¿y-
waæ innych znaków utrudniaj¹cych formatowanie.

� Tekst powinien byæ napisany czcionk¹ w rozmiarze 12, Times New
Roman, z podwójnym odstêpem, akapity zaznaczone tabulatorem.

� Tabele, diagramy, rysunki musz¹ mieæ kolejne numery, tytu³y i podane �ród³a.
Tabele powinny byæ sformatowane jak najpro�ciej; rozmiar czcionki 11 lub 10.

� Adresy bibliograficzne w tek�cie wed³ug wzoru: (Kowalski 1999: 12).
� Na koñcu powinna byæ umieszczona bibliografia wed³ug wzoru:
� Szczepañski J. (1972), Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa: PWN.

Je�li trzeba podaæ rok pierwszego wyd., wtedy Szczepañski J. (1972[1963]).
� �wida-Ziemba H. (2006), Indywidualizm m³odych a wiê� spo³eczna,

�Societas/Communitas� 1: 27�144.
� Winch P. (1992), Rozumienie spo³eczeñstwa pierwotnego, prze³. T. Szawiel,

w: Mokrzycki E. (red.), Racjonalno�æ i styl my�lenia, Warszawa: IFiS PAN,
s. 242�295.

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy kto� wniós³ istotny wk³ad w powstanie publikacji,
ale nie ujawniono jego udzia³u jako jednego z autorów lub nie wskazano jego roli w podziêkowaniach
zamieszczonych w publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).

2 Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia³ autora jest zni-
komy lub w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó³autorem publikacji (http://www.na-
uka.gov.pl/).
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� Dla zapewnienia podwójnej anonimowo�ci procesu recenzyjnego ode-
s³ania do publikacji w³asnych Autora/Autorki w egzemplarzu recenzowanym
powinny byæ oznaczone jako (Autor/ka: 12), a pozycje Autora/Autorki usu-
niête z bibliografii.

� Przypisy w tek�cie powinny byæ zamieszczone na dole strony.

Teksty niespe³niaj¹ce powy¿szych warunków nie bêd¹ akceptowane
i poddawane recenzji. Powy¿sze zasady dotycz¹ równie¿ numerów wydawa-
nych w jêzyku angielskim.
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹
siê obok siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem,
zaliczane do ró¿nych dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem,
narodzi³y siê w �rodowisku pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Jest to �rodowisko szczególne, w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿-
norodno�æ prowadzonych badañ i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych.
Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wymiar. Prócz badañ i analiz teoretycz-
nych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycznym, stanowi¹cych podsta-
wê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jed-
nego Instytutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta-
³ej konfrontacji ró¿nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków in-
terpretacji �wiata spo³ecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej
skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl

Nr 1 Problemy wiêzi spo³ecznej
Nr 2 O mediach
Nr 3 Socjologia wiedzy
Nr 4/5 Ruchy Spo³eczne
Nr 6 Kobiety, mê¿czy�ni, p³eæ
Nr 7 Sociology of Law
Nr 8 Polityki pamiêci
Nr 9 W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Nr 10 Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywisto�ci
Nr 11 Antropologia polityczna
Nr 12 Sociology of Law II
Nr 13 Kobiety, migracja i praca
Nr 14 Socjologia emocji
Nr 15 Sociology of Law III: History
               and Development
Nr 16 Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Nr 17 Opis obyczajów na pocz¹tku
               XXI wieku
Nr 18�1 Nowa m³odzie¿ w nowym �wiecie

Nr 18�2 Special Issue. In Memoriam
                Aldona Jaw³owska
Nr 19�20 Ma³e ojczyzny
Nr 21 Ma³¿eñstwo i rodzina
                w ponowoczesno�ci
Nr 22 Morality, Law and Ethos.
               Maria Ossowska (1896-1974)
               � In Memoriam
Nr 23 Prywatne oraz publiczne obszary
                wychowania i edukacji seksualnej
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