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Wprowadzenie

Introduction

Rodzina to naturalne środowisko wychowania człowieka, centrum jego ży-
cia, źródło wartości i przyszłych postaw. Nie sposób przecenić jej znaczenia.
Nie sposób również pominąć w dyskursie naukowym przemian, jakim ona pod-
lega, dostosowując się do dynamiki współczesnych przemian, których źródło
można upatrywać w rozwoju nowych technologii, globalizacji, zmian społeczno-
-obyczajowych czy też legislacyjnych. Wraz z otwarciem granic w obrębie Unii
Europejskiej pojawiły się nowe możliwości zarobkowania, których konsekwen-
cją stał się wzrost odsetka rodzin niepełnych oraz nasilenie się zjawiska eurosie-
roctwa. Coraz częściej bezpośrednie relacje zastępują nowe technologie, umoż-
liwiające porozumiewanie się z członkami rodziny na odległość, a wideoroz-
mowy stają się substytutem wspólnie spędzonego czasu.

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny numer czasopisma „Wychowanie
w Rodzinie”, którego problematyka koncentruje się na przemianach współcze-
snej rodziny. Tom został podzielony na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich, zaty-
tułowany Rodzina migrująca – rodzina transgraniczna omawia problemy i kon-
sekwencje rozłąki członków rodziny. Dotyka również kwestii związków bina-
cjonalnych i wielokulturowości. Rozdział otwiera tekst Wioletty T u s z y ń -
s k i e j - B o g u c k i e j  (Rodzina miejscem czy nie-miejscem? Perspektywa
systemowo-antropologiczna w analizie problemów akulturacyjnych rodzin emi-
gracyjnych), w którym autorka wskazuje, że rodziny emigracyjne dążą do bar-
dziej zacieśnionych, a nawet splątanych relacji wewnętrznych, przy jednocze-
snym jasnym zdefiniowaniu kontaktów zewnętrznych jako „nie do końca bez-
piecznych, potrzebnych czy użytecznych”. Z kolei Bożena M a t y j a s  (Spo-
łeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa (na podstawie badań przeprowadzo-
nych wśród uczniów szkoły podstawowej)) wyjaśnia pojecie eurosieroctwa, opi-
suje jego skalę i rozmiary w Polsce, a także przyczyny i skutki. Autorka pre-
zentuje również wyniki badań własnych, naświetlające problemy w relacjach
dzieci z rodzicami pracującymi poza granicami kraju. Nad konsekwencjami
eurosieroctwa zastanawia się również Izabela T a b a k  (Wsparcie społeczne,
zdrowie i zachowania zdrowotne nastoletnich dzieci rodziców pracujących za
granicą). Autorka w ramach badań zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży
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HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) przeprowadziła sondaż
wśród 1 515 uczniów. Na tej podstawie oceniła skalę zjawiska, a także wskazała
na korelację korzystania z nowych technologii komunikacyjnych oraz stopnia
odczuwanego przez dzieci wsparcia rodzinnego. W następnym opracowaniu
Ewa S o w a - B e h t a n e  (Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i za-
grożeń) skupiła się na innej konsekwencji wzmożonej emigracji zarobkowej,
a mianowicie na związkach osób pochodzących z odmiennych kultur. Autorka
wyróżniła czynniki prowadzące do problemów w związkach mieszanych, do
których można zaliczyć „różnice kultur narodowych, założenie podobieństwa
interlokutorów, różnice językowe, niepoprawną interpretację sygnałów niewer-
balnych, stereotypy i uprzedzenia, odmienny system wartości, lęki i napięcia,
niepewność i stres, etnocentryzm i przekonanie o «wyższości» własnej kultury,
szok kulturowy, odmienność religijną, a nawet kulturowe modele zaspokajania
głodu”. Również Małgorzata B i e d r o ń  (Problemy małżeństw binacjonalnych.
Analiza postówna forach internetowych) poddała analizie związki osób różnych
narodowości. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań odpowiada na
pytania, dotyczące problemów, z jakimi borykają się małżeństwa binacjonalne
oraz przeszkód w pomyślnym funkcjonowaniu związku. Rozdział pierwszy za-
myka tekst Małgorzaty M a r m o l i  oraz Anny W a ń c z y k - W e l c  (Obraz
dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych). Autorki za-
kładając, iż doświadczenia okresu dzieciństwa i młodości mają wpływ na całe
życie człowieka, stawiają hipotezę, „że określony sposób postrzegania własnego
dziecka przez młodych rodziców będzie wiązał się z ich rodziną pochodzenia”.

Rozdział drugi zatytułowany został Europejskie oblicza rodziny i stanowi
zbiór tekstów autorów różnych narodowości. Artykułem inicjującym rozdział
jest tekst Doroty G ę b u ś  (Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny
polskiej na tle innych krajów europejskich), która podnosi kwestię przemian
w obrębie postaw ludzi na temat małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci. Au-
torka wskazuje na wzrost odsetka osób żyjących w pojedynkę, w związkach
nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci, a także małżeństw bezdziet-
nych, a wskazania te odnosi do przemian na rynku pracy a także uwarunkowań
systemowych. Wyłuskany z danych demograficznych i ekonomicznych obraz
rodziny został zestawiony z sytuacją rodzin w innych krajach Unii Europejskiej.
Ondřej S e k e r a  (Self-preservation positions in family communications: parent
– child interaction) referuje wnioski z dwuletnich badań, dotyczących komuni-
kacji pomiędzy rodzicami a dziećmi w rodzinach czeskich. Eksploracje zostały
oparte o rzeczywiste nagrania codziennych rozmów osób badanych. Na tej pod-
stawie zostały wyróżnione modele komunikacyjne oraz strategie samozacho-
wawcze rodziców. Z kolei Lyudmila K a l i n n i k o v a , Elena S h a p l a v s k a
oraz Kristina S k a d m a n e  (Correlation between parents – children relation-
ship and empathy levels in 14–16 years old adolescences) przeprowadziły bada-
nia nad korelacją relacji rodzic – dziecko a poziomem empatii u osób w okresie
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adolescencji. Badania zostały przeprowadzone wśród rodzin łotewskich
i objęły 90 adolescentów i ich rodziców. Chorwaccy badacze Katarina D a d i ć
oraz Bruno P u š i ć  (Are step-parents really mean: a view from pedagogy and
evolutionary psychology) stawiają pytania o znaczenie i relacje pomiędzy maco-
chami i ojczymami a ich pasierbami, jednocześnie zestawiając je z panującymi
stereotypami („Efektem Kopciuszka”). Artykuł ma charakter teoretyczny i po-
zwala spojrzeć na omawiane zagadnienia z wielu perspektyw. Stanislava H o -
f e r k o v á  (Current family as a potential factor of risky behaviour among chil-
dren and youth) wskazuje na rodzinę jako potencjalny czynnik wywołujący ry-
zykowne zachowania wśród dzieci i młodocianych w Czechach. Wśród tych
zachowań autorka wylicza wagarowanie, łamanie prawa, różne formy agresji,
nadużywanie substancji uzależniających, a także zachowania związane z tech-
nologiami informacyjnymi. Warto podkreślić, iż funkcjonowanie rodziny wa-
runkowane jest również czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: sytuacja demo-
graficzna, pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna, zmiany systemu
wartości, a także obraz ludzkiego życia w mediach. Rozdział drugi zamyka tekst
Adnana T u f e k č i ć  i Keith D o u b t  (The ethnopedagogical and culturologi-
cal dimensions of the traditional rural Bosnian family), który przenosi Czytelni-
ka do Bośni i Hercegowiny. Autorzy analizują etnopedagogiczne i kulturolo-
giczne wymiary tradycyjnej rodziny bośniackiej. Na podstawie przeprowadzo-
nych eksploracji stwierdzają, iż „[...] kulturologiczna organizacja rodziny bierze
się z codziennego życia konkretnej społeczności i zawiera w sobie cykl życia od
urodzin aż do śmierci. W czasie tego procesu pojawiają się specyficzne działania
etnopedagogiczne w różnych sytuacjach życiowych, dlatego też osiąga się zwią-
zek funkcjonalny między jednostką a społecznością”.

Rozdział trzeci – Na granicy dialogu – rodzice i szkoła, zawiera dwa arty-
kuły. Adrianna S a r n a t - C i a s t k o  (Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeń-
cy czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań
nad relacjami szkoła – rodzice) wskazuje na zmiany w obszarze systemu
oświaty i wprowadzenie tutoringu jako elementu wspierającego „[...] tradycyjny
model wychowania w szkole, poprzez stworzenie warunków do zaistnienia in-
dywidualnej relacji nauczyciel – opiekun – uczeń”. Warunkiem sine qua non do
realnego zaistnienia tutoringu w polskich szkołach jest wiedza i zgoda rodziców
uczniów. Autorka w swoich badaniach stawia pytania o postawę rodziców,
a także o postrzeganie przez nich tutoringu. Z kolei Danuta O c h o j s k a , Mał-
gorzata M a r m o l a  oraz Anna W a ń c z y k - W e l c  (Poziom osiągnięć w szko-
le średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentek kie-
runków pedagogicznych) skupiają się na eksploracji zależności pomiędzy od-
działywaniami rodzicielskimi a osiągnięciami szkolnymi dzieci oraz ich poczu-
ciem motywacji. Badania potwierdziły istotne znaczenie oddziaływań rodziców
dla kształtowania motywacji osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów.
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Środowisko rodzinne w percepcji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych to
tytuł czwartego rozdziału prezentowanego Czytelnikom numeru „Wychowania
w Rodzinie”. Anna M i t r ę g a  (Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy
doświadczeń dzieci) wskazuje, że wzrost liczby rozpadających się związków jest
stałym elementem współczesnej rzeczywistości rodzinnej. Jednocześnie zazna-
cza, że „[...] rekonstrukcja rodziny jest niekwestionowanym prawem rodziców”,
lecz dostrzega jednocześnie, iż zmiany w funkcjonowaniu rodziny mają duże
znaczenie dla potomstwa. Autorka w prezentowanym tekście odpowiada na
pytania, w jaki sposób z perspektywy dzieci wspomniane zmiany są odbierane,
oraz z jakimi trudnościami i szansami się wiążą. Danuta W o s i k - K a w a l a
(Postrzeganie dziadków przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych) przedstawia
wnioski z badań prowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych, technikum
oraz liceum z wykorzystaniem techniki dyferencjału semantycznego oraz testu
zdań niedokończonych. Autorka skupiła się na relacji dziadków i wnuków, sta-
wiając tezy, iż „[...] zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie
– w tym wydłużający się wiek życia, wzrost poziomu wykształcenia, aktywność
zawodowa kobiet, migracje zarobkowe rodziców czy chociażby samotne rodzi-
cielstwo z wyboru – wpływają na zmianę roli dziadków w rodzinie”. Perspekty-
wę aksjologiczną w odniesieniu do rodziny przedstawia Andrzej F e l c h n e r
(Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów), powołując się na wyniki
badań prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego, których celem było zorientowanie się w świecie wartości stu-
dentów. Autor stwierdza, iż rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w badanej gru-
pie, ale także odnosi wyniki badań do podobnych eksploracji prowadzonych
w innych częściach kraju. Ukazuje również źródła kształtowania się wartości,
a także stosunek badanych do wybranych problemów związanych z rodziną. Na
roli matki, opisywanej z perspektywy studentów, skupia się Anna Ś n i e g u l -
s k a  (Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej). Wskazuje ona
na istotność tradycyjnego ujęcia macierzyństwa (obraz Matki–Polki), a także na
ewolucji tej roli społecznej, podyktowanej przemianami społeczno-kulturowymi,
cywilizacyjnymi i ekonomicznymi. Prowadząc badania wśród młodego pokole-
nia dorosłych, reprezentowanego przez studentów, autorka konstruuje nowy
wizerunek matki. Małgorzata D u b i s  (Alternatywne formy życia małżeńsko-ro-
dzinnego zagrożeniem dla współczesnej rodziny) również zwraca uwagę na
przeobrażenia kulturowe, społeczne i ekonomiczne, będące udziałem współcze-
snych rodzin. Autorka przedstawia analizę opinii studentów pedagogiki, doty-
czących alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego, a także prezen-
tuje wyobrażenia badanych na temat własnej, przyszłej rodziny.

Piętnasty numer „Wychowania w Rodzinie” zamyka rozdział zatytułowany
Obraz rodziny w literaturze, zawierający trzy teksty dotyczące piśmiennictwa
współczesnego. Anna J ó z e f o w i c z  (Problemy wychowawcze w relacjach
matka – dziecko na przykładzie wybranej współczesnej prozy polskiej) omawia
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wizerunek rodziny obecny w takich publikacjach, jak: Musisz to komuś powie-
dzieć (Barbary Ciwoniuk), Poradnik hodowcy aniołów (Grzegorza Kasdepke),
Kawa z kardamonem (Joanny Jagiełło), Małe kochanie, wielka miłość (Ewy
Nowackiej) czy Najwyższa góra świata (Anny Onichimowskiej). Jak stwierdza
Anna Józefowicz „Analizowana literatura dotyka problemu samotnego, niedoj-
rzałego czy wręcz toksycznego macierzyństwa i wynikającego z niego osamot-
nienia dziecka, które rozumiane jest jako stan dyskomfortu psychicznego dziec-
ka wynikającego z braku bliskich więzi z rodzicami, poczuciem niezaspokojonej
potrzeby bezpieczeństwa, uznania, a przede wszystkim miłości”. Do publikacji
dedykowanych młodszemu odbiorcy sięga również Beata G r o m a d z k a  (Kry-
zys w rodzinie czy kryzys pisania o rodzinie? Na podstawie literatury dla mło-
dzieży na przełomie XX i XXI wieku), skupiając swoją uwagę na prezentowanych
w nich obrazach dojrzewania ukazanego na tle rodziny. Autorka stwierdza, iż
„Rodzina zarówno ta pełna, niepełna i rekonstruowana zawodzi w momencie,
gdy dorastający w niej bohater staje wobec próby dojrzałości, w momencie cho-
roby czy śmierci bliskiej osoby, własnej niepełnosprawności, rozpoczynając
życie seksualne, doświadczając wczesnego macierzyństwa czy ulegając poku-
som dilerów narkotyków”. Ostatni artykuł, autorstwa Jerzego K a n i e w -
s k i e g o  (Między tradycją a współczesnością. Wizerunek rodziny w podręczni-
kach gimnazjalnych do języka polskiego), sięga do materiału kulturowego i lite-
rackiego celowo dobranego jako narzędzie kształtujące obraz rodziny u osób
w wieku 13–16 lat. Autor sprawdza „na ile obraz ten jest konstrukcją «modelo-
wą», istotną w perspektywie autorskich koncepcji wychowawczych, a w jakim
stopniu przystaje do współczesnych realiów życiowych doświadczanych na co
dzień przez gimnazjalistę”.

Na temat rodziny wiele już powiedziano w literaturze naukowej, zarówno
polskiej, jak i zagranicznej. Jednakże od setek lat rodzina była i jest nadal naj-
ważniejszą komórką społeczną, podstawowym środowiskiem wychowawczym
kolejnych pokoleń. Ulega licznym przemianom, a w swym metaforycznym uję-
ciu, można powiedzieć, iż targana bywa wichrami historii, kultury i ekonomii,
a mimo to wciąż trwa, dostosowuje się i pozwala wzrastać w sobie. Dlatego też
jest niewyczerpaną inspiracją, źródłem zaciekawienia badaczy, reprezentujących
odmiennne dziedziny nauki, uważnie nicujących różne pryzmaty.

Redaktorki tomu mają nadzieję, że również prezentowane w piętnastym już
numerze czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” perspektywy eksploracji wzbu-
dzą zainteresowanie Czytelników.

Ewa Jurczyk-Romanowska
Edyta Sadowska



Wprowadzenie/Introduction16



„Wychowanie w Rodzinie” t. XV (1/2017) 17

Rozdział I

Rodzina migrująca – rodzina
transgraniczna

Migrant family – trans-border
family
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„Rodzina miejscem czy nie-miejscem”?
Perspektywa systemowo-antropologiczna w analizie
problemów akulturacyjnych rodzin emigracyjnych

Is the family “place” or “no-place”?
Systems-anthropological perspective in acculturation problems

of immigrational families analysis

Streszczenie

Wykorzystując konstrukt antropologiczny relacji z miejscem pobytu na osi „miej-
sce – nie-miejsce” autorstwa M. Auge oraz podejście systemowe S. Minuchina zbadano
podstawowe wymiary, istotne z punktu widzenia charakteru i efektywności stosowanej
strategii akulturacyjnej: bliskość rodzinną i wzorce kontaktów zewnętrznych (będące
funkcją granic systemowych), do których dodano rodzaj relacji z miejscem pobytu, po-
równując po 30 kobiet i mężczyzn, żyjących na emigracji z osobami przebywającymi
na stałe w Polsce. Do badań wykorzystano Dyferencjał Semantyczny Do Badania
Struktury Rodziny własnego autorstwa, skonstruowany zgodnie z zasadami metodolo-
gicznymi dla konstrukcji narzędzi tego typu.

Uzyskane wyniki wskazują, że rodziny emigracyjne to systemy dążące do bardziej
zacieśnionych, a nawet niekiedy splątanych relacji wewnętrznych (fuzja bądź triangu-
lacja) oraz jasno zdefiniowanych kontaktów zewnętrznych jako nie do końca bezpiecz-
nych, potrzebnych czy użytecznych (continuum Minuchinowskiej hipoindywiduacji),

                             
∗e-mail: wioletta.tuszynska-bogucka@wsei.lublin.pl
  Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska.
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co odróżnia je od rodzin nieemigracyjnych. O fakcie, iż kraj aktualnego pobytu nie stał
się dla emigrantów „miejscem” świadczy, oprócz tendencji do spędzania czasu w ro-
dzinie jako środowisku podstawowym, zjawisko stosunkowo niskiego przywiązania
współczesnych emigrantów do miejsca aktualnego zamieszkania. Fakty te wskazują na
lokowanie się raczej w obszarze separacji i relatywizmu miejsca, aniżeli integracji
przez badane rodziny emigracyjne, co stanowi nieefektywną strategię akulturacyjną.

Słowa kluczowe: rodziny emigracyjne, strategie akulturacyjne, perspektywa systemowa.

Abstract

Using an anthropological construct of relationships with a place to stay on the axis
of “place – no place” by M. Auge and a systemic approach by S. Minuchin in the article
basic dimensions were examined, significant for the effectiveness of the strategies of
acculturation: patterns of family closeness and external contacts (which are a function
of borders of the family system) and the kind of relationship with the place of 60 immi-
grants (30 women and 30 men), compared with 30 women and men living permanently
in Poland. The study uses Semantic Differential For Family Structure Diagnosis, con-
structed in accordance with the methodological principles for the construction of this
type of method.

The results indicate that immigrational families have tendencies to create closer in-
ternal relations, and even sometimes tangled internal relations (merger or triangulation)
and clearly defined external contacts as not entirely safe, necessary or useful which dis-
tinguishes them from non-immigrant families. The country of current residence seems
not to become for immigrants ‘place’ – because of their tendency to spend time only in
the family environment and the low attachment to the place of the current residence.
These facts point to the placement rather in the area of separation and relativism space,
rather than the integration of the immigrant families, which is an example of ineffective
acculturation strategy.

Keywords: immigrant, immigrational families, acculturation strategies, family system
approach.

Wprowadzenie

Choć od pierwszego wydania pracy Marca Auge minęło już przeszło 20 lat,
szczególnie dziś jego słowa wydają się warte rozważenia jako przyczynek do
analizy zjawisk, które nacechowały nasze wejście w XXI wiek. Wydaje się, że
należą do nich przede wszystkim globalne zmiany kulturowe i społeczne, także
te, które zmuszają jednostki i całe rodziny do wędrówek po świecie w celu od-
nalezienia lepszego życia. O ile tradycyjna antropologia skupiała się bowiem
przede wszystkim na „tubylcach”, a więc osobach, które, związane z miejscem
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swoich narodzin, pędziły w nim życia, o tyle obecnie potężne ruchy migracyjne
zachęcają do adaptacji owego konstruktu także w spojrzeniu na rodzinę, tworząc
perspektywę tzw. antropologii hipernowoczesnej1. Tytułowe „nie-miejsca” to
przestrzeń niczyja (nie ze względu na brak właściciela, ale na brak emocjonal-
nego powiązania jej z ludźmi). To nie tylko przestrzeń rozumiana jako zaprze-
czenie miejsca, ale też zawiera w sobie relacje społeczne i stosunek, sposób
patrzenia człowieka na dane „nie-miejsce” w relacji z percepcją miejsca.

Koncepcja rodziny systemowej Salvadora Minuchina2 dostarcza z kolei
podstaw do zrozumienia bliskości i dystansu w relacjach oraz tworzenia okre-
ślonych granic. Ze względu na pogłębienie możliwości interpretacyjnych, wy-
daje się zasadne wskazanie na podobieństwo pojęć czy opisywanych zjawisk,
jak te na komplementarność obu koncepcji.

Ta charakterystyka dwu ważnych, aczkolwiek dotąd niezapoznanych ze so-
bą koncepcji dobrze wprowadza czytelnika w zagadnienia rodziny emigracyjnej,
a wiec grupy postawionej wobec dramatycznej nieraz sytuacji kontaktu z no-
wymi osobami, ideami czy przestrzeniami, do których rodzina owa nie zdołała
jeszcze wyrobić sobie ustosunkowań. Od tego, jak zorganizuje ten proces, zale-
żeć będzie efektywność jej procesów adaptacyjnych, dlatego wydaje się, że kon-
strukt ten warto włączyć w rozważania na temat rodziny emigracyjnej XXI wieku.

Powyżej przedstawiony został więc zarys teoretyczny, który posłużyć może
do określenia możliwych efektów opisywanych zjawisk w zastosowaniu do ro-
dziny, funkcjonującej jako system.

Opis założeń metodologicznych badań własnych.
Podejście systemowo-antropologiczne w analizie pro-
blemów rodziny emigracyjnej

Klasycznie pojmowane podejście systemowe do rodziny zakłada, że jest ona
w miarę stałą strukturą, zaopatrzoną w specyficzne mechanizmy przetrwania,
takie jak wzory relacji, odgrywane role, granice, normy, reguły, hierarchia ro-
dzinna itp. Zasadniczym napędem w jej funkcjonowaniu stają się pętle sprzężeń
zwrotnych (pozytywne i negatywne), mające siłę sprawczą powodowania nie
tylko reakcji, ale także zmian o charakterze przystosowawczym a także mecha-
nizmy o charakterze homeo- i morfostatycznym. Według Minuchina i wsp.3,

                             
1 M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przekł. R. Chym-

kowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
2 S. Minuchin, Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge 1974.
3 S. Minuchin, B.L. Rosman, L. Baker, Psychosomatische Krankheit in der Familie, Aufl 2, Klett-

-Cota, Stuttgart 1983; S. Minuchin, L. Baker, B.L. Rosman, R. Liebman, L. Milman, T. Todd,
A conceptual model of psychosomatic illness in children: Family organization and family ther-
apy, „Archives of General Psychiatry” 1975, nr 32, s. 1031–1038; S. Minuchin, B.L. Rosman,
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warunkiem ludzkiej egzystencji jest stały kontakt z ludźmi. W każdej kulturze
ludzie tworzą i należą do grup. Człowiek zarówno musi rozwinąć wyspecjalizo-
wane umiejętności, jak i potrafić zaadaptować się do okoliczności, które ciągle
się zmieniają. Podobnie jest z rodziną, która ma dwie właściwości wzajemnie się
uzupełniające:
— utrzymywanie stałej struktury – co oznacza, że rodzina musi wytworzyć

własną tożsamość;
— zmienianie struktury – odpowiadać zmianą wewnętrzną na nowe okoliczności.

Zdaniem Minuchina4 zaburzenie zaczyna rozwijać się, kiedy struktura ro-
dziny jest za mało elastyczna, uniemożliwia jej przystosowanie się do zmian
rozwojowych lub wymogów otoczenia (zbyt płynne lub sztywne granice między
subsystemami). Celem terapii strukturalnej jest wówczas nastawienie na zmianę
struktury rodziny, co z kolei wpływa na modyfikacje zachowań, a także do-
świadczeń jej członków. Zadaniem terapeuty nie jest rozwiązanie bieżącego
problemu rodziny lecz pomoc w modyfikowaniu jej funkcjonowania, by była
zdolna do samodzielnego rozwiązania aktualnego i następnych problemów.

Minuchin5 rozróżnił dwa główne typy zaburzeń struktury rodziny, nieade-
kwatnie reagującej na wyzwania wewnętrzne bądź zewnętrzne:
— Wytworzenie więzi splątanej: panuje w nich duże zamieszanie dotyczące

funkcji, pozycji i odpowiedzialności. Granice są niejasne, nie ma wyraźnego
zróżnicowania poszczególnych grup. Niejasne są także role. Stres jednej
osoby przechodzi na cały system, bo nie ma wystarczających granic;

— Wytworzenie niezwiązania/niezaangażowania: dochodzi tu niejednokrotnie
do powstania sztywnych granic, które utrudniają porozumiewanie się lu-
dziom należącym do różnych podgrup. Może być zaburzona funkcja wza-
jemnego rozumienia i troszczenia się o siebie. Członkowie mogą osiągać
znaczny poziom autonomii.
Elementem inspirowanym hipernowoczesną antropologią Auge, jaki zasto-

sować warto w systemowym myśleniu o współczesnej rodzinie emigracyjnej,
lokalizującym badane rodziny między miejscem a nie-miejscem, jest typ relacji,
jaki wytwarzają one z miejscem pobytu (por. Tab. 2.), podczas gdy za Minuchi-
nem należałoby tu przyjrzeć się rodzinnym relacjom osobowym.

                             
L. Baker, Psychosomatic families: Anorexia nervosa in context, Harvard University Press, Cam-
bridge 1978.

4 S. Minuchin, Families and family therapy..., dz. cyt., s. 20–112.
5 Tamże, s. 20–90.
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Tabela 1. Wzory relacji rodzinnych według Minuchina

RODZINA Splątana Funkcjonalna Niezaangażowana

DZIAŁAJĄCE SIŁY wiązanie równowaga sił odsuwanie

WZORY RELACYJNE fuzja/
triangulacja/

autonomia
bliskość
autorytet osobisty

izolacja
triangulacja
intergeneracyjne
zastraszanie

WZÓR INDYWIDUACJI hipoindywiduacja indywiduacja
prawidłowa hiperindywiduacja

Źródło: K. Kaleta, Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle
teorii Minuchina i Bowena, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. XIV, nr 2, s. 145.

Table 1. Patterns of family relations by Minuchin

FAMILY Entangled Functional Unengaged

ACTIVE FORCES bonding balance of forces pushing away

RELATIONSHIP
PATTERNS

fusion
triangulation

autonomy
intimacy
personal authority

isolation
triangulation
intergenerational
terrorizing

INDIVIDUATION
PATTERN hypo-individuation proper individua-

tion
hyper-
individuation

Source: K. Kaleta, Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle
teorii Minuchina i Bowena, “Roczniki Psychologiczne” 2011, vol. XIV, no. 2, p. 145.

Oczywiście, nie zawsze możliwe jest dokładne określenie charakteru więzi,
jaką przybysze wytwarzają ze swoim krajem pobytu, jednak silniejsze bądź słab-
sze poczucie związku z nim wydaje się dobrym sposobem na diagnozę, czy
„nowa ojczyzna” stała się dla przybyszy „miejscem” (budującym ich nową toż-
samość), przestrzenią, obdarzoną znaczeniem, które oznacza głównie emocjo-
nalny i subiektywny doń stosunek człowieka, czy też jest „nie-miejscem” –
a więc jedynie poczekalnią i obojętną przestrzenią geograficzną. Wydaje się to
ważnym elementem, gdyż otoczenie zewnętrzne, w myśl teorii systemowej, jest
w stałym i ścisłym kontakcie z systemem rodzinnym, powodując i uczestnicząc
w nieustannym procesie wymiany, kształtując procesy życia rodzinnego. Im
bardziej „miejscem” jest więc nowy kraj, tym bardziej też staje się nim emigra-
cyjna rodzina, warunkując efektywność procesów akulturacji raz pozytywną
adaptację do nowego miejsca życia. Na marginesie warto dodać, iż określenie
pozytywnej adaptacji oznacza proces transformacji, lokującej się pomiędzy se-
paracją a asymilacją (por. Ryc. 1.).



Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA24

Ryc. 1. Między separacją a asymilacją – o właściwych mechanizmach adaptacyjnych. Źródło:
Opracowanie własne.

Fig. 1. Between separation and assimilation – about proper adaptation’ mechanisms. Source:
Worked by Author.

Rycina 1. ukazuje oś, na której lokuje się nadmiernie nasilone przywiązanie
(asymilacja) oraz hiperindywiduacja, która zakłada rodzaj odcięcia się od swojej
przeszłości, dotychczasowych doświadczeń czy hierarchii wartości. Na przeciwle-
głym krańcu znajduje się brak przywiązania (separacja) oraz hipoindywiduacja,
oznaczająca właściwie rezygnację z prób dostosowania się do nowej rzeczywisto-
ści, a nawet próby jej negowania. Optymalnym typem przywiązania wydaje się
więc integracja, której towarzyszy prawidłowa (zrównoważona) indywiduacja,
która jest rodzajem „trzeciej kultury”, wytworzonej na skutek harmonijnego sto-
pienia się dwóch kultur, w których przyszło żyć emigracyjnej rodzinie.
Tabela 2. Typy relacji z miejscem według Auge

TYP RELACJI
Z MIEJSCEM OPIS FUNKCJONOWANIA

Przywiązanie
tradycyjne
– separacja

Osoby mało aktywne bądź bierne, o małej mobilności fizycznej (rzadko
dokonują zmian w swojej przestrzeni, rzadko się przeprowadzają, itp.)
mocno hołdujące zwyczajom kraju i kultury pochodzenia, aktywnie
odrzucające nowe zwyczaje i normy.

Przywiązanie ak-
tywne – integracja

Osoby aktywne kulturowo, zainteresowane sprawami lokalnymi. Ce-
chuje je dobry kapitał społeczny – dobre kontakty sąsiedzkie oraz spory
krąg znajomych.

Przywiązanie
nadmierne
– asymilacja

Osoby dokonujące całkowitego odłączenia się od swojej grupy (aż do
jej odrzucenia) i przystosowujące się do życia w innej grupie o odmien-
nej kulturze.

Przywiązanie słabe
– alienacja
/marginalizacja

Osoby ze słabym kapitałem społecznym. Słabe relacje sąsiedzkie, mała
liczba znajomych i przyjaciół, niska aktywność społeczna, głównie ze
względu na słabe kompetencje językowe oraz społeczne.
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Brak przywiązania
– nieumiejscowienie

Osoby nie potrzebujące miejsca dla swojej autodefinicji. Definiują się
nie poprzez miejsce, z którym są związani, ale przez swoje wykształce-
nie, zawód, rodzinę czy zainteresowania (jestem „europejskim biznes-
menem”).

Przywiązanie
warunkowe
– relatywizm
miejsca

Osoby, które stać na wytworzenie przywiązania do danego miejsca,
jednak pod warunkiem, że spełnia/spełni ono określone kryteria. Jest to
więc raczej przywiązanie warunkowe, a postawy takich osób wobec
danego miejsca mają często charakter ambiwalentny.

Źródło: W. Tuszyńska-Bogucka, Wymiar społeczny, osobowy i rodzinny współczesnej emigracji.
Znaczenia i konteksty aksjologiczne, Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej pt.: „Психология ценностей: онтогенетический и семейный контекст”.
Brześć, 12 maja 2016 r.

Table 2. Types of relations with the place by Auge

TYPE OF RELA-
TIONSHIP WITH

A LOCATION
DESCRIPTION OF THE FUNCTIONING

Traditional bond
– separation

Persons of low activity and passive, of low physical mobility (rarely
introduce changes to their environment, rarely move house, etc.), abid-
ing by the customs of their country and culture of origin, actively re-
jecting new customs and norms.

Active bond
– integration

Culturally active persons, interested in local issues. Characterised by
good social capital – good relationships with neighbours and a wide
circle of friends.

Excessive bond
– assimilation

Persons who completely separate themselves from their group (to the
point of its rejection), and adapt to the life of a group of a different
culture.

Weak bond
– alienation/
marginalisation

Persons with weak social capital. Weak relations with neighbours, small
number of friends, low social activity, mainly due to weak language and
social competences.

Lack of bond
– lack of location

Persons lacking the need to self-define through a location. They self-
define not through location but through their education, profession,
family, interests (I’m a “European businessman”).

Conditional
bond – relativism
of location

Persons who can afford to bond with a location under the condition that
the location meets certain criteria. It is a conditional bond, and such
persons’ attitudes towards a location are frequently ambivalent.

Source: W. Tuszyńska-Bogucka, The social, personal and family dimension of modern emigration.
Axiological meanings and contexts, International Scientific and Training Conference „Psychology
of Values – ontogenetic and family context”. Brest, Belarus, 12th of May 2016.

Wymiary, brane pod uwagę w badaniach to b l i sk o ść  r o d z i n n a  i  w z o r -
c e  k o n t a k t ó w  z e w nę t r z n y ch  (będące funkcją granic systemowych), do
których dodano r o d z a j  r e l a c j i  z  m i e j s c e m  p o b y t u , tak ważnej
dla rodziny emigracyjnej. Przed pracą postawiono pytanie: C z y  i c h  c h a -
r a k t e r  i  n a s i l e n i e  o d r ó ż n i a  c z ł o n k ó w  r o d z i n  e m i g r a c y j -
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n y c h ,  o d r ó ż n i a  i c h  c h a r a k t e r  i  n a s i l e n i e  o d  o s ó b ,  k t ó r e
n a  s t a ł e  z a m i e s z k u j ą  P o l s k ę ?

Wybory podyktowane zostały klasyczną systemową perspektywą rozumie-
nia rodziny migracyjnej, inspirowaną podejściem Minuchina, według którego te
wymiary mogą zostać potraktowane jako ważne mechanizmy rodzinnej kompe-
tencji (profile na osi: typ rodziny spójny – rozłączny – splątany) w tworzeniu
strategii przetrwania w sytuacjach trudnych oraz podejściem antropologicznym
według Auge, według którego relacja z miejscem zamieszkania i pobytu stanowi
ważny czynnik w kształtowaniu tożsamości jednostki. Do badań użyto Dyferen-
cjału Semantycznego Do Badania Struktury Rodziny własnego autorstwa, skon-
struowanego zgodnie z zasadami metodologicznymi6.

X Bardzo
X

Średnio
X

Ani X
ani Y

Średnio
Y

Bardzo
Y Y

Jestem bardzo
zainteresowany
sprawami
społeczności,
w której żyję

X

Jestem mało
zainteresowany
sprawami
społeczności,
w której żyję

Punktacja 5 4 3 2 1 Punktacja

Ryc. 2. Przykład konstrukcji zadania dyferencjału. Źródło: Badania własne.
Fig. 2. The example of differential item’ construction. Source: Author’s research.

Zasadą konstrukcyjną dyferencjału tematycznego (patrz Ryc. 2.) jest zesta-
wienie kontrastowych twierdzeń wartościujących na osi oraz uzyskanie od osoby
badanej wyboru odpowiedzi, w jakim stopniu zgadza się ona z określonym jej
krańcem. W niniejszych badaniach zawierał on 15 zadań/pytań, do których ba-
dani ustosunkowywali się, wybierając odpowiedź, zaznaczoną na osi, podzielo-
nych na trzy obszary – wzory kontaktów zewnętrznych, bliskość rodzinna oraz
relacje z miejscem pobytu. Pytania dla grupy nieemigrantów były nieznacznie
zmienione, stosownie do sytuacji7.

Obszary wzorów kontaktów zewnętrznych oraz bliskości rodzinnej objęły
pytania o charakter stosunków z sąsiadami i ich częstość (np. na osi bliskie –
odległe), z kolei relacje z miejsce pobytu określały pytania o stopień zaintereso-
wania sprawami lokalnej społeczności badanych czy stosunek do języka.
W każdym pytaniu badani otrzymać mogli od 1 do 5 punktów, zaś w obszarze –
od 5 do 25 punktów. Wyniki wysokie świadczyły o bliskości w kontaktach ro-
dzinnych oraz bliskich i pozytywnych wzorach kontaktów zewnętrznych a także
                             
6 M. Sitarczyk, Wykorzystanie dyferencjału semantycznego do badania obrazu szkoły i nauczyciela,

[w:] Z.B. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, PBE, Warszawa 1999, s. 33–48.
7 Czyli np. zamiast pytania: „Kraj obecnego pobytu jest lepszy/gorszy pod każdym względem od

Polski” zadano pytanie: „Inne kraje są pod każdym względem lepsze/gorsze od Polski”.
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o przywiązaniu do miejsca pobytu, wyniki niskie zaś o negatywnych i odległych
wzorcach kontaktów wewnętrznych, małej bliskości w kontaktach rodzinnych
oraz o słabym przywiązaniu do aktualnego miejsca pobytu.

Badaną grupę stanowiło 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), przebywają-
cych na emigracji w krajach Europy Zachodniej wraz z rodzinami, przez okres
nie krótszy niż 2 lata oraz deklarujący pozostanie weń co najmniej przez najbliż-
szych kilka lat, będących więc tzw. pierwszym pokoleniem imigrantów. Uzy-
skane przez nich wyniki porównano (stosując dobór parami) z 60 osobami, po-
zostającymi na stałe w Polsce. Taki dobór grupy podyktowany został zalecenia-
mi dostępnej literatury – głównie koniecznością uniknięcia badania osób two-
rzących następujące umowne kategorie: „bocianów” (typowych emigrantów se-
zonowych), „chomików” (traktujących wyjazd jako jednorazowy sposób aku-
mulacji określonego kapitału, zbieranego celem inwestycji w Polsce) oraz „bu-
szujących” (osób, które nie sytuują swojej najbliższej przyszłości w konkretnym
miejscu, a starają się maksymalizować liczbę dostępnych opcji, niekoniecznie
ograniczonych do jednego kraju). W badanej grupie znalazły się więc tzw. „ło-
sosie” – migranci, którzy stanowczo deklarują, że nie wrócą do Polski w ciągu
najbliższych lat, biorą jednak pod uwagę ewentualnie powrót „na starość” (stąd
nazwa tej kategorii). Grupę tę również charakteryzuje wysoki poziom mobilno-
ści przestrzennej i zawodowej, tym razem jednak wyłącznie w ramach jednego
kraju8. W efekcie pytanie o wytworzenie się relacji z miejscem pobytu staje się
adekwatne tyko w odniesieniu do tej ostatniej kategorii i tak też skonstruowana
została badana grupa.
Tabela 3. Statystyki opisowe oraz istotność różnic między wynikami emigrantów

oraz nieemigrantów (df = 118)

Badana zmienna Grupa M SD
Wartość

testu
t-Studenta

Poziom
istotności

różnic

Nieemigranci 22 2,85Wzory kontaktów
zewnętrznych Emigranci 19 3,17

–5,447 0,0001

Nieemigranci 18,28 3,17
Bliskość rodzinna

Emigranci 21,33 3,16
–5,275 0,0001

Nieemigranci 21,48 2,7Relacja z miejscem
zamieszkania Emigranci 19,53 4,7

2,773 0,006

Źródło: Badania własne.

                             
8 J. Eade, S. Drinkwater, M. Garapich, Class and Ethnicity – Polish immigrants in London, CRO-

NEM 2007.
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Table 3. Descriptive statistics and differences significance between immigrants and
no-immigrants (df = 118)

Investigated
variable Group M SD

Value of
the

t-Student
test

Level of
the rele-
vance of

diffe-
rences

Non-emigrants 22 2.85Pattern of external
contacts Emigrants 19 3.17

–5.447 0.0001

Non-emigrants 18.28 3.17
Family closeness

Emigrants 21.33 3.16
–5.275 0.0001

Non-emigrants 21.48 2.7Relationship
with the place
of residence Emigrants 19.53 4.7

2.773 0.006

Source: Author’s research.

Badane grupy różniły się istotnie w zakresie wszystkich badanych obszarów
(por. Tab. 3.). Emigranci uzyskali istotnie wyższe wyniki w obszarze bliskości
rodzinnej i zdecydowanie niższe, jeśli chodzi o wzory kontaktów zewnętrznych
oraz przywiązanie do miejsca aktualnego zamieszkania. Oznacza to, że oceniają
oni swoje kontakty wewnątrzrodzinne jako bliższe, a zewnętrzne jako luźniejsze
i bardziej odległe w porównaniu z rodzinami nieemigracyjnymi, zaś swoją rela-
cję z obecnym miejscem zamieszkania jako wyraźnie słabszą. Ten układ wyni-
ków sugeruje, iż badane rodziny emigracyjne dążą w kierunku nasilenia (lecz
w efekcie, w kategoriach systemowych, do większego splątania) relacji we-
wnętrznych oraz limitowania kontaktów zewnętrznych (co oznacza nasilenie
ochronnej funkcji granic rodzinnych) oraz w kierunku separacji (co może two-
rzyć antropologiczną przestrzeń nie-miejsca w obecnej sytuacji rodziny emigra-
cyjnej).

Tak sformułowane wnioski nie wydają się jednak wystarczającym omówie-
niem pytania, jakie postawiono przed niniejszym opracowaniem, w związku
z czym podjęto próbę dokładniejszej, jakościowej analizy uzyskanego materiału
badawczego w każdym z badanych obszarów. Zestawienie szczegółowe wyni-
ków przedstawiają wykresy 1., 2. i 3.
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Wykres 1. Wzory relacji zewnętrznych u członków rodzin emigracyjnych i nieemigracyjnych.
Źródło: Badania własne.

Chart 1. The internal relations patterns of immigrational and non-immigrational families mem-
bers. Source: Author’s research.

Badania przyniosły interesujący obraz szczegółowy oceny relacji zewnętrz-
nych badanych grup rodzin. Wydaje się, że za istotność różnicy pomiędzy bada-
nymi grupami odpowiada w dużej mierze bardzo zdecydowana tendencja do
trzymania się w grupie rodaków oraz mniejsza otwartość, jaką zaprezentowali
badani emigranci. Pozostałe wymiary wzorów odróżniają ich w mniejszym
stopniu, aczkolwiek niewątpliwie także mają udział w ukształtowaniu emigra-
cyjnej jako zamkniętej, o uszczelnionych granicach, nie dopuszczających do
nadmiernej bliskości z osobami spoza systemu rodzinnego, szczególnie gdy są
one innej narodowości, aniżeli polska.

Wyraźnie bliższa bliskość rodzinna, jaka odróżniła badane rodziny emigra-
cyjne od nieemigracyjnych, okazała się także konstruktem złożonym. I tak, acz-
kolwiek wyjezdni cechują się podobną do osób, mieszkających w Polsce blisko-
ścią kontaktów wewnątrzsystemowych, to jednak są one mniej serdeczne i rzad-
sze (być może jest to efekt dużego obciążenia pracą zarobkową). Interesujące, że
pomimo to polscy emigranci ocenili swoje kontakty rodzinne jako nacechowane
wyższą otwartością. Tradycyjnie już, wyraźnie wolą oni spędzać czas w gronie
rodzinnym, aniżeli wychodząc na zewnątrz, np. angażując się w kontakty z „tu-
bylcami”, zwłaszcza odmiennymi w płaszczyźnie przynależności etnicznej czy
wyznawanej religii.



Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA30

Wykres 2. Bliskość rodzinna w rodzinach emigracyjnych i nieemigracyjnych. Źródło: Badania
własne.

Chart 2. The family closeness of immigrational and non-immigrational families members. Source:
Author’s research.

Wykres 3. Relacja z miejscem osób w rodzinach emigracyjnych i nieemigracyjnych. Źródło:
Badania własne.

Chart 3. The relation with place of immigrational and non-immigrational families members.
Source: Author’s research.

Ostatni badany obszar, a więc relacja z miejscem pobytu także wykazała
skomplikowaną strukturę. Dość paradoksalnie, zasygnalizowali oni nieco więk-
sze zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej w jakiej żyją, od Polaków
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mieszkających w Polsce, podobnie jak motywację do nauki języka obcego, oraz
przywiązanie do polskości, jednak wykazali niższe poczucie więzi z miejscem
zamieszkania a także tendencję do negatywnej oceny obecnego kraju swojego
pobytu z Polską. Tabela 4. przedstawia istotność różnic pomiędzy badanymi
grupami w obszarach szczegółowych.

Tabela 4. Zestawienie szczegółowe istotności różnic

BADANA ZMIENNA PORÓWNANIE ŚRED-
NIEJ W GRUPACH p.i.

Bliskość w relacjach zewnętrznych nieemigranci < emigranci
t = –0,668 n.i.

Serdeczność w relacjach zewnętrznych nieemigranci < emigranci
t = –0,082 n.i

Częstość relacji zewnętrznych nieemigranci > emigranci
t = 0,668 n.i.

Otwartość w relacjach zewnętrznych nieemigranci > emigranci
t = 4,884 0,0001

Tendencja do spędzania czasu w gronie rodaków nieemigranci < emigranci
t = –7,027 0,0001

Bliskość w relacjach wewnętrznych nieemigranci < emigranci
t = –3,137 0,002

Serdeczność w relacjach wewnętrznych nieemigranci > emigranci
t = 7,666 0,0001

Częstość relacji wewnętrznych nieemigranci < emigranci
t = –6,734 0,0001

Otwartość w relacjach wewnętrznych nieemigranci < emigranci
t = –7,092 0,0001

Tendencja do spędzania czasu w rodzinie nieemigranci < emigranci
t = –6,734 0,0001

Zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej nieemigranci < emigranci
t = –2,919 0,004

Poczucie więzi z miejscem zamieszkania nieemigranci > emigranci
t = 4,618 0,0001

Przywiązanie do polskości nieemigranci < emigranci
t = –2,029 0,045

Motywacja do nauki języka nieemigranci < emigranci
t = –1,467 n.i.

Negatywne porównania z Polską nieemigranci > emigranci
t = 4,782 0,0001

Źródło: Badania własne.



Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA32

Table 4. Detailed summary of differences significance

INVESTIGATED VARIABLE COMPARISON OF THE
MEAN IN GROUPS p.i.

Closeness in external relationships non-emigrants < emigrants
t = –0.668 n.i.

Cordiality in external relationships non-emigrants < emigrants
t = –0.082 n.i

Purity of external relationships non-emigrants > emigrants
t = 0.668 n.i.

Openness in external relationships
non-emigrants > emigrants
t = 4.884 0.0001

Tendency to spend time with compatriots non-emigrants < emigrants
t = –7.027 0.0001

Closeness in external relationships non-emigrants < emigrants
t = –3.137 0.002

Cordiality in internal relationships non-emigrants > emigrants
t = 7.666 0.0001

Frequency of internal relationships non-emigrants < emigrants
t = –6.734 0.0001

Openness in internal relationships
non-emigrants < emigrants
t = –7.092 0.0001

Tendency to spend time with family
non-emigrants < emigrants
t = –6.734 0.0001

Interest in the issues of the local community
non-emigrants < emigrants
t = –2.919 0.004

Sense of bond with the place of residence non-emigrants > emigrants
t = 4.618 0.0001

Bond with Polishness non-emigrants < emigrants
t = –2.029 0.045

Motivation to learn the language non-emigrants < emigrants
t = –1.467 n.i.

Negative comparisons with Poland non-emigrants > emigranci
t = 4.782 0.0001

Source: Author’s research.

Dyskusja wyników

Otrzymane wyniki wydają się dość logiczne w świetle wyobrażeń, jakie po-
siadamy na temat rodziny emigracyjnej, tworząc obraz dość spójny i oczekiwa-
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ny. Niewątpliwie jednak, interpretacja zastanej sytuacji w kategoriach systemo-
wych jest operacją ważną ze względu na możliwe implikacje praktyczne, głów-
nie o charakterze pomocowym w sytuacji ewentualnego nań zapotrzebowania.

Formułując wniosek ogólny, wynikający z przeprowadzonych badań po-
wiedzieć można, iż bliskość rodzinna i wzorce kontaktów zewnętrznych (będące
funkcją granic systemowych) a także rodzaj relacji z miejscem pobytu odróżnia
badanych członków rodzin emigracyjnych i nieemigracyjnych. Można powie-
dzieć, iż wniosek taki, aczkolwiek dość przewidywalny, nie został jednak do tej
pory potwierdzony w badaniach empirycznych. Warto także zastosować per-
spektywę systemowo-antropologiczną w jego interpretacji, gdyż wydaje się ona
szczególnie przydatna w odniesieniu do problemów osób i rodzin, przebywają-
cych na emigracji w kontekście efektywności ich strategii adaptacyjnych. W ka-
tegoriach analizy systemowej rodziny emigracyjne jawią się więc jako systemy
dążące do zacieśnionych, a nawet niekiedy splątanych relacji wewnętrznych
(można to więc rozumieć jako „fuzję” bądź „triangulację”) oraz stosunkowo
jasno zdefiniowanych kontaktów zewnętrznych jako nie do końca bezpiecznych,
potrzebnych czy użytecznych (jest to więc continuum Minuchinowskiej „hipo-
indywiduacji”). Przyczyną takiej sytuacji może być stres akulturacyjny, przeży-
wany najczęściej przez pierwsze pokolenie migrantów. Ma on także znaczenie
w kontaktach społecznych – kontaktom międzygrupowym często towarzyszy
także lęk grupowy9. Wzajemne indukowanie się lękiem we własnej grupie kultu-
rowej to mechanizm, pogłębiający stan niepokoju jednostek, prowadzący do
unikania kontaktów z obcymi (tu: nieczłonkami Polonii). Umacnia on dystans
i wrogość, obniżając możliwości integracyjne jednostek i grup z innymi kultu-
rami10. Zjawisko to nasila się, gdy w rodzinie występują dodatkowe problemy –
traktowanie nowego kraju jako „nie-miejsca”, lęk akulturacyjny, nadmierna
lojalność wobec przeszłości czy nadmiernego uwikłania w sieci etnicznych po-
wiązań (nawet, gdy mają one charakter wsparciowy, co jest częste w grupach
„rodaczych”). Badania nad rolą powiązań w społecznych sieciach migracyjnych
powstają już od lat osiemdziesiątych, dostarczając znamiennych wniosków.
Układy tego rodzaju definiuje się jako zbiór relacji i więzi społecznych11, będą-
cych głównymi źródłami doświadczania przyjaźni oraz pomocy12. Niestety,
w swym skrajnym wymiarze funkcjonowanie w jedynej sieci kontaktów (najczę-
ściej w obrębie własnej grupy etnicznej) doprowadzić może do zjawiska tzw.
gettoizacji, niebezpiecznego zarówno dla osób weń tkwiących, jak i dla otocze-
                             
9 S. Minuchin, Families and family therapy..., dz. cyt, s. 20–112; M. Wallas, Dialog międzykultu-

rowy – szanse i ograniczenia, [w:] P. Bering, G. Łukomski (red.), Drogi i bezdroża komunika-
cji, Gniezno 2008, s. 260–261.

10 M. Wallas, Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia..., dz. cyt., s. 262.
11 M. Boyd, Family and personal networks in international migration, „International Migration

Review” 1989, nr 23(3), s. 638−670.
12 L. Ryan, R. Sales, M. Tilki, B. Siara, Social networks, social support and social capital: The

experiences of recent Polish migrants in London, „Sociology” 2008, nr 42(4), s. 672−690.
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nia społecznego13. Barry R. Chiswick i Paul W. Miller14 stwierdzają np., że imi-
granci, zamieszkujący wśród swoich ziomków mają istotnie niższy poziom
znajomości nowego języka – w tym przypadku więc sieć wsparcia zadziałała
blokująco na jego przyswajanie.

„Pirenne15 nigdy pewnie nie spodziewałby się, że w Brukseli powstanie mu-
zułmańskie getto, nie mówiąc już o tym, że stanie się centrum dżihadyzmu
z całą masą zmarginalizowanych i wściekłych muzułmanów, prowadzących
rebelię przeciwko Europie wewnątrz jej granic”16.

Może więc ich celem, w owym siłowym narzucaniu innym ich wizji jed-
nostki, rodziny i świata, jest właśnie przezwyciężenie poczucia Europy jako nie-
-miejsca?

Warto tu także odnieść się do idei Roberta D. Putnama17 kapitału pomosto-
wego (bridging) oraz wiążącego (bonding). Kapitał wiążący charakteryzują silne
więzi, wysokie zaufanie i poczucie solidarności w obrębie własnej grupy spo-
łecznej, z kolei posiadanie kapitału pomostowego zakłada wyjście poza swoje
środowisko, zawieranie kontaktów ponad podziałami na grupy społeczne. Kiedy
Putnam mówi o kapitale pomostowym, ma na myśli przede wszystkim stan sze-
roko pojętego społeczeństwa obywatelskiego, budowanego przez uczestnictwo
w klubach, stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, które zrzeszają ludzi
o różnym pochodzeniu, zawodach, zasobach materialnych i kulturowych. Ni-
niejsze badania wskazują, że badani Polacy na emigracji mają mocny kapitał
wiążący, a słaby pomostowy, co stoi w pewnej sprzeczności z dotychczasowymi
badaniami18. Te terminy znakomicie wpasowują się w nurt rozważań systemo-
wych, wyraźnie korespondując z Minuchinowskim konceptem „rodziny spląta-
nej” oraz mechanizmu siły działającej w rodzinie jako „wiązania”19 i potwier-
dzając trafność jego użycia w odniesieniu do procesów integracyjnych rodziny
emigracyjnej.
                             
13 A. Gąsior-Niemiec, Europa wobec problemu imigracji, „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4,

s. 66–75.
14 B. Chiswick, P. Miller, Language in the labor market: The immigrant experience in Canada and

the United States, [w:] B. Chiswick (red.), Immigration, language and ethnic issues: Canada
and the United States, Washington 1992, s. 229–296.

15 Belgijski historyk Henri Pirenne (1862–1935) łączył narodziny Europy jako chrześcijańskiego
kontynentu z jej zerwaniem z islamem w VIII wieku. Zob.: D.R. Kelly, Losy historii. Badanie
przeszłości od Herdera do Huizingi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

16 S. Ben-Ami, The Making of Euro-Jihadism, „Project Syndicate” 2016. Por. źródło: hhttps://
www.project-syndicate.org/commentary/address-european-jihadism-effectively-by-shlomo-ben-
ami-2016-05 [dostęp: 10.05.2016].

17 R.D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon
& Schuster Paperbacks, New York – London – Toronto – Sydney 2000.

18 J. Fomina, Światy równoległe – wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2009, s. 3–29.

19 S. Minuchin, Families and family therapy..., dz. cyt, s. 20–112.
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Osobnym pytaniem jest, czy nowe miejsce pobytu stało się dla emigrantów
„nie-miejscem”? Oprócz tendencji do spędzania czasu w rodzinie jako środowi-
sku podstawowym, przemawia za tym zjawisko stosunkowo niskiego przywią-
zania współczesnych emigrantów do miejsca aktualnego zamieszkania. Wyda-
wać by się mogło, że interpretację utrudnia tu fakt, iż to nieemigranci gorzej
oceniają Polskę (w porównaniu z innymi znanymi im krajami) oraz wykazują
mniejszą motywację do nauki języka, jest to jednak, jak się wydaje, sytuacja
dość pozorna. Nieemigranci, przebywając stale w Polsce, mogli zaprezentować
po prostu wizję odrealnionej i wyidealizowanej „zagranicy”, gdzie wszystko jest
łatwiejsze, zasobniejsze i wygodniejsze, zaś autentyczni emigranci dokonali tej
oceny z punktu widzenia praktycznych doświadczeń (często trudnych), jakich
doznali, przebywając przez długi czas w obcym kraju i radząc sobie z trudno-
ściami codziennego życia w jego nie do końca poznanych (i/lub akceptowanych)
realiach.

Analiza wskazuje, że relacja z miejscem badanych polskich emigrantów nie
jest niewątpliwie integracją, stanowiąc raczej „separację” bądź „relatywizm
miejsca”. Do rozważań na ten temat, oprócz danych z badań obszaru relacji
z miejscem, należy także włączyć dane z pozostałych badanych obszarów.
Wskazują one na tendencje do separowania się od otoczenia społecznego (nie
będącego polskim) i koncentrowania na rodzinnych relacjach wewnętrznych.
Analiza jakościowa tego ostatniego obszaru wskazuje, że są one budowane
głównie w oparciu o ilość czasu spędzanego razem (o czym mówi odpowiedź na
pytanie dotyczące nasilenia tendencji do spędzania czasu głównie w rodzinie)
i pogłębianiu relacji (bliskość, jednak bez takiej serdeczności, jak w rodzinach
krajowych – patrz Tab. 4.), co zdaje się zastępować kontakty zewnętrzne. Od-
powiada to systemowej charakterystyce „rodziny zamkniętej”, która, skupiając
się głównie nad relacjami wewnętrznymi, przypomina przywoływaną już Minu-
chinowską wizję „rodziny splątanej”.

Doceniając wagę bliskości rodzinnej, należy mieć także na uwadze, że
współczesne społeczeństwa zachodnie posiadają często wieloetniczny, wielowy-
znaniowy, wielorasowy charakter, a więc lęk przed innymi kulturami przeszka-
dzać może w wytworzeniu aktywnego przywiązania do miejsca pobytu i wytwo-
rzenie tzw. relatywizmu miejsca – a więc rodzaju przywiązania warunkowego,
gdy jednostka może wytworzyć więzi z miejscem, jednak pod warunkiem, że
spełniać ono będzie określone kryteria. Rodzina w takim przypadku jest środo-
wiskiem silnie oddziałującym na funkcjonujące w jej obrębie jednostki, pełniąc
role zabezpieczające i kompensujące, zapewniając bardzo wysoką bliskość oraz
spójność wzorców kontaktów zewnętrznych (rodzice i dzieci obracają się
w podobnym środowisku). Może ona jednak przekształcić się w „bezludną wy-
spę”, zwłaszcza przy wysokim nasileniu stresu akulturacyjnego i separację (na-
silanie się asymilacji negatywnej). Nadmienić należy, iż pozytywne relacje
z takimi grupami niosą pozytywną wartość rozwojową. Badania wskazują na
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pozytywne efekty wzrastania i przebywania w środowisku wielokulturowym,
takie jak większa tolerancja rasowa czy religijna20, zdolności adaptacyjne21,
zwiększone kompetencje komunikacyjne czy otwartość na przyjmowanie nowo-
ści, czyli tzw. transformatywność22.

Na marginesie dodać można także refleksję, iż autorka niniejszych badań
zdaje sobie sprawę z niedoskonałości zastosowanej procedury badawczej. Nie-
stety, brak jednak, jak do tej pory, zarówno badań rodzin emigracyjnych, jak
i wystandaryzowanych narzędzi, które posłużyć mogą do precyzyjnej diagnozy
wybranych obszarów funkcjonowania systemu (zwłaszcza tak trudnej grupy,
jaką są rodziny emigracyjne), dlatego należy rozbudowywać instrumentarium
badawcze w tym zakresie a także podejmować starania o próby badań w tej wła-
śnie grupie. Ważne będzie także podejmowanie badań o bardziej szczegółowym
charakterze, gdzie porównywani będą mężczyźni i kobiety, rodziny funkcjonu-
jące w krajach o rozmaitej specyfice etnicznej i religijnej itd. Wiedza ta wydaje
się niezmiernie ważna i potrzebna z punktu widzenia pomocy migrantom w uru-
chamianiu mechanizmów zdrowej, pozytywnej adaptacji rodzinnej i indywidu-
alnej do warunków nowego życia. Jeżeli Polska planuje realizację wielkiego
planu sprowadzenia w ciągu najbliższych lat kilkuset tysięcy polskich repa-
triantów ze Wschodu oraz potwierdzą się postanowienia EU o systemie przyj-
mowania uchodźców, wiedza taka wydaje się wręcz nieodzowna w konstruowa-
niu programów pomocy w ich efektywnym włączaniu się w strukturę polskiego
społeczeństwa.

Podsumowując powyższe badania stwierdzić więc można, że rodzina, prze-
bywająca na emigracji tworzy specyficzny profil funkcjonowania, którego skła-
dowe w postaci wzorów relacje zewnętrznych oraz wewnętrznych a także rodzaj
relacji z miejscem pobytu wyznaczają dwa główne obszary pracy przyszłych
osób pomagających:
— specyficzne problemy jednostkowe i całego systemu rodzinnego, związane

z efektywnymi bądź nieefektywnymi procesami akulturacji;
— charakteru tworzenia więzi, która ulokować się powinna na kontinuum po-

między nieefektywnymi separacją i asymilacją w postaci efektywnej inte-
gracji.
W analizie rodzinnych mechanizmów kształtowania społecznego funkcjo-

nowania jednostek koncepcje Minuchina i Auge jawią się jako komplementarne,
stanowiąc interesującą implikację teoretyczną. O ile Minuchin koncentruje się
na aktualnych relacjach osobistych, ich strukturze i granicach, o tyle Auge
                             
20 C.D. Smith, World Citizens and ‘Rubber-band nationality, [w:] C.D. Smith (red.), Strangers at

home: Essays on the effects of living overseas and cominghome to a strange land, Aletheia Pub-
lications, Bayside NY 1996, s. 189–201.

21 Y.Y. Kim, Intercultural personhood: Globalization and a way of being, „International Journal
of Intercultural Relations” 2008, nr 32(4), s. 359–368.

22 A.M. Moore, G.G. Barker, Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural iden-
tity, „International Journal of Intercultural Relations” 2012, nr 36, s. 553–562.
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przedstawia leżące u ich podłoża siły kulturowe. Dotyczy to zarówno interakcji
w systemie rodzinnym, jak i poza nim. Opisane przez Minuchina kontinuum
granic dostarcza bazy do charakterystyki bliskości i dystansu w relacjach mię-
dzyludzkich w rodzinie, koncept Auge dobrze wyjaśnia relacje zewnętrzne, za-
równo z ludźmi, jak i miejscem. Integracja obu podejść pozwala ponadto na
bogatszą charakterystykę typów rodzin, uwzględniając rodzaj granic i wzory
relacyjne wynikające z procesów wewnętrznych i zewnętrznych, działających na
jednostkę i rodzinę.

Dokładna znajomość procesów dynamiki rodzinnej, ujmowana w ujęciu
systemowym ze wzbogaceniem antropologiczno-kulturowym wydaje się intere-
sującą płaszczyzną teoretyczną, bogatą w implikacje praktyczne.

„Bez względu na powody popularności, nie-miejsca we współczesnej kulturze
mają już ugruntowaną pozycję. W tej sytuacji możemy jedynie walczyć o tro-
chę «swojskiej» przestrzeni. Dlatego oswajajmy to, co jest wokół nas, twórz-
my nowe miejsca, a przede wszystkim, szanujmy już istniejące i cieszmy się
nimi jak najdłużej”23.

Bibliografia

Auge M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przekł. R. Chym-
kowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Ben-Ami S., The Making of Euro-Jihadism, Project Syndicate, 2016, por. źródło: hhttps:
//www.project-syndicate.org/commentary/address-european-jihadism-effectively-
by-shlomo-ben-ami-2016-05 [dostęp: 10.05.2016].

Boyd M., Family and personal networks in international migration, „International Mi-
gration Review” 1989, nr 23(3).

Chiswick B., Miller P., Language in the labor market: The immigrant experience in
Canada and the United States, [w:] B. Chiswick (red.), Immigration, language and
ethnic issues: Canada and the United States, Washington 1992.

Eade J., Drinkwater S., Garapich M., Class and Ethnicity – Polish immigrants in Lon-
don, CRONEM 2007.

Fomina J., Światy równoległe – wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

Gąsior-Niemiec A., Europa wobec problemu imigracji, „Polityka i Społeczeństwo”
2007, nr 4.

Kaleta K., Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle
teorii Minuchina i Bowena, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. XIV, nr 2.

Kelly D.R., Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Kim Y.Y., Intercultural personhood: Globalization and a way of being, „International
Journal of Intercultural Relations” 2008, nr 32(4).

                             
23 A. Spruch, O miejscach, nie-miejscach i oswajaniu, „Witryna” 2008, nr 22(224), por. źródło:

http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1131/1330/1733/ [dostęp: 08.05.2016].



Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA38

Minuchin S., Baker L., Rosman B.L., Liebman R., Milman L., Todd T., A conceptual
model of psychosomatic illness in children: Family organization and family ther-
apy, „Archives of General Psychiatry” 1975, nr 32.

Minuchin S., Rosman B.L., Baker L., Psychosomatische Krankheit in der Familie, Aufl
2, Klett-Cota, Stuttgart 1983.

Minuchin, S., Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge 1974.
Minuchin, S., Rosman B.L., Baker L., Psychosomatic families: Anorexia nervosa in

context, Harvard University Press, Cambridge 1978.
Moore A.M., Barker G.G., Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural

identity, „International Journal of Intercultural Relations” 2012, nr 36.
Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon

& Schuster Paperbacks, New York – London – Toronto – Sydney 2000.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., Social networks, social support and social capital:

The experiences of recent Polish migrants in London, „Sociology” 2008, nr 42(4).
Sitarczyk M., Wykorzystanie dyferencjału semantycznego do badania obrazu szkoły

i nauczyciela, [w:] Z.B. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, PBE,
Warszawa 1999.

Smith C.D., World Citizens and ‘Rubber-band nationality, [w:] C.D. Smith (red.),
Strangers at home: Essays on the effects of living overseas and cominghome to
a strange land, Aletheia Publications, Bayside NY 1996.

Spruch A., O miejscach, nie-miejscach i oswajaniu, „Witryna” 2008, nr 22(224), por. źródło:
http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1131/1330/1733/ [dostęp: 08.05.2016].

Tuszyńska-Bogucka W., Wymiar społeczny, osobowy i rodzinny współczesnej emigracji.
Znaczenia i konteksty aksjologiczne, Referat wygłoszony na Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Психология ценностей: онтогенетичес-
кий и семейный контекст”, Brześć, 12 maja 2016.

Wallas M., Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia, [w:] P. Bering, G. Łukom-
ski (red.), Drogi i bezdroża komunikacji, Gniezno 2008.

Wallas M., Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integra-
cyjnych w nowym kraju pobytu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010,
t. 4.



Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa... 39

doi: 10.23734/wwr20171.039.052

„Wychowanie w Rodzinie” t. XV (1/2017)

nadesłany: 17.05.2016 r. – przyjęty: 05.10.2017 r.

Bożena MATYJAS∗

Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa
(na podstawie badań przeprowadzonych wśród

uczniów szkoły podstawowej)

Social and educational impact of euro-orphanhood
(based on the research conducted among primary school students)

Streszczenie

Zjawisko eurosieroctwa to bardzo ważny problem społeczny, dotykający tysiące pol-
skich rodzin. Nasilił się on po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004 rok), wte-
dy to pojawiła się perspektywa wyjazdu i podjęcia pracy poza granicami kraju. Skorzy-
stało z niej wielu(e) ojców/matek z rodzin wychowujących dzieci, często wyjechali oby-
dwoje. Wpłynęło to niekorzystnie na sytuację rodzinną, wychowawczą i edukacyjną dzie-
ci, które pozostały tylko z jednym z rodziców, lub z dziadkami bądź innymi krewnymi.

W artykule, w części teoretycznej, wyjaśnione zostało pojęcie eurosieroctwa, opi-
sana została jego skala i rozmiary w Polsce, przyczyny tego zjawiska oraz jego nega-
tywne skutki dla dzieci. W części badawczej przedstawione zostały wyniki badań prze-
prowadzonych wśród jednej ze szkół podstawowych w woj. świętokrzyskim, dotyczące
społecznych i wychowawczych skutków migracji zarobkowej rodziców. Szczegółowej
analizie poddano sytuację rodzinną/domową badanych uczniów (m.in. relacje z rodzi-
cami pracującymi poza granicami kraju, wsparcie rodziców, odczuwanie braku rodzica)
a także sytuację szkolną (m.in. osiągnięcia dzieci, zachowanie, problemy wychowaw-
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cze). Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycz-
nego wśród uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej. Na końcu sformułowane zostały
wnioski pedagogiczne o charakterze teoretycznym (rekomendacje) oraz praktycznym.

Słowa kluczowe: eurosieroctwo, migracja zarobkowa, dzieci, edukacja, wychowanie.

Abstract

Euro-orphanhood has become an important social issue which affects thousands of
Polish families. The problem of euro-orphanhood has been intensifying since 2004,
when Poland joined the European Union. That is when economic migration of parents
who left their homes in order to work abroad began. A lot of Polish fathers or mothers,
and often both parents, decided to develop their careers abroad. As a result, significant
social and educational implications for children left with one parent, grandparents or
other family members occurred.

In its theoretical part the article examines the concept of euro-orphanhood and de-
scribes its nature and range in Poland. It also considers the causes of euro-orphanhood
and its effects on children. The empirical part discusses the research findings concern-
ing the social and educational impact of parental economic migration on children. The
research, based on diagnostic survey, tracked primary school students, 4th–6th class,
from the Świętokrzyskie region. The research thoroughly examined the respondents’
living conditions, family situation (e.g. relationships with parents working abroad, pa-
rental support, children’s views of parental absence) as well as their school perform-
ance (e.g. school achievements, behavioural issues etc.). Finally, the study considers
practical and theoretical conclusions and recommendations.

Keywords: euro-orphanhood, economic migration, children, education.

Wprowadzenie

Problematyka eurosieroctwa podejmowana jest w polskich badaniach peda-
gogicznych stosunkowo od niedawna – chodzi tu o ostatnią dekadę, a konkretnie
rok 2004, kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Wiązało się to z otwar-
ciem granic innych państw oraz możliwością podjęcia tam pracy, zwłaszcza
przez osoby, które nie mogły jej znaleźć w rodzinnym kraju. Również i teraz,
wielu rodziców staje przed poważnym dylematem: wyjazdem do innego kraju,
by polepszyć byt materialny rodzinie czy też pozostaniem na miejscu, wiodąc
uboższe życie. Jak dowodzi Sławomir Trusz1, większość z nich podejmuje decy-
zję o wyjeździe, co wpływa niekorzystnie na sytuację rodzinną i proces wycho-
wania dzieci. Dodatkowo, duża część rodziców nie zdaje sobie sprawy na co

                             
1 S. Trusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno eurosieroctwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 31.
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naraża swoje dzieci pozostawiając je bez dostatecznej opieki i nadzoru, dlatego
też niezwykle ważne jest, aby środowisko szkolne potrafiło podjąć konkretne
działania w pracy z uczniem pochodzącym z rodziny migracyjnej.

Dla dziecka istotne jest, które z rodziców wyjechało – mama czy tata, może
oboje, a także na jaki okres. Wymienione czynniki decydują o skutkach rozłąki
i czasie trwania sieroctwa dziecka. Można je określić jako społeczno-wycho-
wawcze, o czym będzie mowa szerzej w dalszej części artykułu.

Eurosieroctwo – pojęcie, rozmiary, skutki

W potocznym i powszechnym rozumieniu „eurosieroctwo” oznacza sytu-
ację dzieci, kiedy rodzic lub rodzice migrują zarobkowo do innych krajów euro-
pejskich. Etymologia pojęcia „eurosieroctwo” to połączenie przedrostka „euro”
i pojęcia „sieroctwo”. Pierwsza część związana jest z najczęstszym kierunkiem
migracji zarobkowych rodziców, jakim są zazwyczaj zachodnie, południowe
i północne kraje europejskie (Niemcy, Holandia, Włochy, Anglia, Irlandia),
natomiast „sieroctwo” jest w literaturze pedagogicznej określane wielorako2.
Wyróżnia się tutaj sieroctwo społeczne, sieroctwo emocjonalne, sieroctwo ro-
dzinne i inne. Rozumienie tego pojęcia jest bardzo elastyczne i niejednoznaczne.
Przez długi czas sieroctwo interpretowane było jednoznacznie i odnosiło się do
sieroctwa naturalnego, czyli do utraty przez dziecko jednego (półsieroctwo) lub
obojga rodziców (sieroctwo) z powodu ich śmierci. Dla wprowadzenia rozróż-
nień sytuacji losowej dzieci tradycyjnemu pojęciu sieroctwa towarzyszy przy-
miotnik „naturalne”, wszelkie zaś inne przypadki są określane mianem „sieroc-
twa społecznego”3. To właśnie „sieroctwo społeczne”, a w zależności od sytu-
acji także „duchowe”, „emocjonalne” bądź „rodzinne” wiąże się bezpośrednio
z tematyką prezentowanego artykułu, dlatego też terminy te zostaną krótko scha-
rakteryzowane.

S i e r o c t w o  s p o ł e c z n e  to:

„[...] szczególny psychologiczny i społeczny stan, w jakim znalazło się dziec-
ko, który charakteryzuje się pozbawieniem go opieki rodziców i przejęciem jej
przez inne osoby lub instytucje, przy czym kontakt z rodzicami jest niedosta-
teczny. Pojęcie sieroctwa wiąże się tutaj ze stanem pozbawienia dzieci trwale
lub przejściowo szans na wychowanie we własnej rodzinie ze względu na brak
odpowiednich warunków opiekuńczo-wychowawczych”4.

                             
2 A. Kurcz, Sieroctwo rodzinne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V,

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 732.
3 B. Matyjas, Sieroctwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna..., dz. cyt., s. 725.
4 Tamże, s. 726.
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Można więc powiedzieć, że sieroctwo naturalne to odmienna kategoria niż
sieroctwo społeczne, pomimo iż wiąże się z niezaspokojeniem potrzeb dzieci, to
jednak jego przyczyny w obydwu przypadkach są zupełnie inne. Dookreślenie
„społeczne” wiąże się z sytuacją, w której rodzice dziecka żyją, jednak nie wy-
pełniają oni względem niego wystarczających czynności opiekuńczo-wychowaw-
czych, co sprzyja subiektywnemu poczuciu osamotnienia u dziecka. Innym wy-
jaśnieniem użycia pojęcia sieroctwa, w rozumieniu społecznym, jest fakt, iż
dziecko, którego potrzeby nie zostają zaspokojone w obrębie rodziny naturalnej,
może liczyć na pomoc i wsparcie wyspecjalizowanych instytucji społecz-
nych/pomocowych obecnych w każdym środowisku. Sieroctwo społeczne jest
zatem odmienne od sieroctwa naturalnego, posiada inną etymologię, przyczyny
i pochodzenie.

S i e r o c t w o  d u c h o w e  obserwowane być może zarówno w odniesie-
niu do dzieci z rodzin niepełnych (rozłączonych z powodu migracji rodzi-
ca/rodziców), jak i tych, pochodzących z rodzin pozornie funkcjonujących pra-
widłowo. Dziecko w rodzinie niewypełniającej należycie swoich funkcji, czuje
się pozostawione „samo sobie” z trudnościami dnia codziennego, niejednokrot-
nie przekraczającymi jego możliwości. Narastające poczucie osamotnienia pro-
wadzi do pogorszenia relacji panujących w rodzinie, a co za tym idzie – do ze-
rwania więzi uczuciowych.

„Podstawową przyczyną sieroctwa duchowego jest zaburzenie porozumiewa-
nia i więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem, co wynikać może ze
słabego kontaktu psychicznego rodziców z dzieckiem, nieznajomości indywi-
dualnych potrzeb i przeżyć oraz niewłaściwego interpretowania jego relacji
i zachowań”5.

S i e r o c t w o  e m o c j o n a l n e  to pojęcie zbliżone swoim zakresem do
sieroctwa duchowego, jest to bowiem:

„[...] stan psychiczny dziecka, charakteryzujący się bolesną dolegliwością bra-
ku więzi i stałego kontaktu z rodzicami jako osobami znaczącymi”6.

W swoich konsekwencjach odnosi się ono do uczuć i emocji, jakie przeży-
wa dziecko w sytuacji braku kontaktu z rodzicem lub odrzuceniem przez rodzica.

Ostatni rodzaj sieroctwa to s i e r o c t w o  r o d z i n n e .

„Ma ono wiele postaci: od osierocenia naturalnego, powstającego w wyniku
śmierci obojga rodziców, półsieroctwa naturalnego, gdy nie żyje jedno z ro-
dziców, do sytuacji w której rodzice żyją, ale nie chcą, nie mogą, nie umieją
wypełniać obowiązków rodzicielskich lub w sposób rażący zaniedbują je,

                             
5 Tamże, s. 728.
6 H. Cudak, Sieroctwo emocjonalne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna..., dz. cyt., s. 729.
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a sytuacja dziecka jest porównywalna do takiej, w której dziecko jest przez
własnych rodziców, z ich woli, przy ich udziale osierocone emocjonalnie, du-
chowo, prawnie i ekologicznie w rozumieniu utraty naturalnego domu rodzin-
nego oraz konieczności wzrastania w innym niż rodzinne środowisku”7.

Podsumowując rozważanie dotyczące rodzajów i przyczyn sieroctwa należy
wyróżnić:
— sieroctwo naturalne (śmierć obojga rodziców),
— sieroctwo społeczno-prawne,
— sieroctwo społeczne (rodzice nie mogą wypełniać funkcji rodzicielskich),
— sieroctwo duchowe,
— sieroctwo psychiczne/emocjonalne (rodzice żyją, lecz nie interesują się dziec-

kiem)8.
W literaturze przedmiotu istnieje niewiele typowych definicji zjawiska „eu-

rosieroctwa”, większość opracowań koncentruje się wokół omówienia tego pro-
blemu jako „sytuacji dziecka w rodzinie rozłączonej (czasowo)” lub „sytuacji
dziecka w rodzinie migracyjnej”9.

Jedna z najogólniejszych definicji omawianego pojęcia, mówi iż:

„[...] eurosieroctwem najczęściej określa się sytuację, w której jedno lub
dwoje rodziców zostawia w kraju dzieci, wyjeżdżając za granicę w celach za-
robkowych”10.

Trusz rozszerza tę definicję dowodząc, że:

„[...] eurosieroctwo to sytuacja w której rodzic/rodzice lub opiekun/opieku-
nowie w wyniku czasowej lub stałej migracji do innego kraju europejskiego
nie chcą lub nie mogą pełnić funkcji rodzicielskich, a nieletnie dziecko pozo-
staje pod opieką krewnych, osób trzecich lub wyspecjalizowanej placówki
opieki całkowitej”11.

Wobec powyższego „eurosierotą”:

„[...] można nazwać dziecko pozbawione kontaktu z rodzicem (lub rodzicami),
który w wyniku migracji poza granice kraju nie realizuje obowiązków rodzi-
cielskich przypisanych jego roli”12,

                             
7 A. Kurcz, Sieroctwo rodzinne..., dz. cyt., s. 732.
8 Por.: S. Kozak, Patologie eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich

rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 105.
9 B. Matyjas, Euro-Orphanhood – a New Dimension of Childhood in Migrating Families, „The

New Educational Reviev” 2011, t. 25, nr 3, s. 35.
10 J. Szkurłat, Eurosieroty. Rodziny na rozdrożach Europy, „Nowe Horyzonty Edukacji” 2012, nr 1,

s. 7.
11 S. Trusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno..., dz. cyt., s. 40.
12 Tamże, s. 40.
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co wynika z nieobecności rodzica w codziennym życiu dziecka. Takich dzieci
żyje w Polsce dosyć liczna grupa. Z danych GUS13 wynika, że w 2013 roku poza
granicami naszego kraju przebywało czasowo około 2 196 tys. mieszkańców, tj.
o 66 tys. (3,1%) więcej niż w 2012 roku (około 2 130 tys.). W Europie w 2013
roku przebywało około 1 891 tys. osób (w 2012 roku – około 1 816 tys.), przy
czym zdecydowana większość – około 1 789 tys. – emigrantów z Polski prze-
bywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta wzrosła o 69 tys. w stosunku do
2012 roku i codziennie się zwiększa o kilkadziesiąt tysięcy. Wśród krajów nale-
żących do Unii Europejskiej, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Bry-
tanii (642 tys.), Niemczech (560 tys.), Irlandii (115 tys.) oraz w Holandii (103
tys.) i we Włoszech (96 tys.).

Zjawisko migracji zarobkowych niesie ze sobą wiele skutków dla dzieci
i ich socjalizacji. W literaturze pedagogicznej podkreśla się zwłaszcza te nega-
tywne, ale niektórzy autorzy, w tym m.in. Wioletta Danilewicz, wskazuje także
na skutki pozytywne14. Zalicza do nich: lepszą sytuację materialną rodzin i dzie-
ci, wyższy standard życia i mieszkania, środki na dodatkową edukację.

Większość badaczy interesują jednak negatywne skutki migracji zarobko-
wych dla dzieci, bo one występują dużo częściej niż te pozytywne. Wskazują na
to m.in. badania Stanisława Kozaka (2010) czy Bożeny Matyjas (2008)15. Naj-
częściej są to, według Kozaka16, ujemne konsekwencje w rozwoju osobowości
dzieci. Wyróżnia on i charakteryzuje postawy i stany, z jakimi borykają się mło-
dzi ludzie, osamotnieni z powodu pracy rodziców poza granicami kraju. Są to
następujące przeżycia:
„— [...] pierwszym przykrym stanem jest poczucie osamotnienia, które utrudnia

zaspokojenie u dzieci potrzeby bezpieczeństwa, przez co nasila się u nich
neurotyczny niepokój czy nawet procesy nerwicowe;

— Drugi przykry stan psychoemocjonalny to poczucie pejoratywnej odmienno-
ści. Stan ten spowodowany jest negatywnymi reakcjami otoczenia społecz-
nego na odmienne cechy danej osoby lub odmienność sytuacji jej życia;

— Trzeci i ostatni stan to poczucie egzystencjalnej tymczasowości. Stan ten
jest związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa”17.

                             
13 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej migracji z Polski w latach 2004–2013 GUS,

Departament badań demograficznych i rynku pracy, Warszawa 2014, por. źródło: http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emi
gracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html [dostęp: 19.10.2016].

14 W. Danilewicz, Oblicza dzieciństwa w rodzinach niepełnych z powodu migracji zagranicznych
rodziców, [w:] B. Matyjas (red.), Problemy teorii i praktyki opiekuńczej, Wydawnictwo AŚ,
Kielce 2005.

15 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2008.

16 S. Kozak, Patologie eurosieroctwa..., dz. cyt., s. 28.
17 Tamże, s. 109.
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Niepokojącym zjawiskiem są bardzo częste akty przemocy i agresji wystę-
pujące u dzieci określanych mianem eurosierot, szczególnie tych najmłodszych.
Starsze dzieci w inny, jeszcze bardziej dobitny sposób pokazują swoje niezado-
wolenie i dezaprobatę w odniesieniu do zaistniałej sytuacji. Istotną kwestią jest
zwrócenie uwagi na łączenie się negatywnych skutków wychowawczych z edu-
kacyjnymi. Jest to zjawisko niekompletne zarówno z wychowawczego, jak
i dydaktycznego punktu widzenia. Sytuacja taka bowiem zmierza do zwiększe-
nia się zaległości danych uczniów w materiale realizowanym na zajęciach, zdo-
bywania niezadowalających stopni w nauce, sytuacji ciągłego napięcia i wielu
innych czynników powodujących niepowodzenia szkolne i nieuwarunkowane
biologiczne trudności w zdobywaniu wiedzy.

Trusz, pisząc na temat skutków eurosieroctwa, stwierdza, że:

„[...] wyjazdy rodziców poza granice kraju skutkują niepożądanymi zjawi-
skami wpływającymi bezpośrednio na jakość funkcjonowania dzieci na po-
ziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym”18.

Dzieci nie radząc sobie z taką sytuacją, zachowują się niewłaściwie, wcho-
dząc w konflikt z prawem, sięgając po używki lub wpadając w nałogi. Dzieciń-
stwo eurosierot jest trudne, często bolesne emocjonalnie, okupione tęsknotą,
poczuciem osamotnienia, ale także obawą o rodzica. Nie stwarza ono poczucia
bezpieczeństwa, co spowodowane jest niestabilnością wynikającą z powtarzają-
cych się wyjazdów i powrotów rodzica(ów).

Negatywne skutki eurosieroctwa przejawiają się na trzech płaszczyznach:
— społecznej: nieumiejętność nawiązywania relacji w grupie rówieśniczej,

wycofanie z kontaktów i izolacja społeczna, częsty brak umiejętności wcho-
dzenia w relacje przyjaźni lub miłości, nieprzystosowanie społeczne, zabu-
rzone relacje rodzinne i zaburzona socjalizacja, w kontaktach społecznych
nastawienie na zaspokajanie własnych potrzeb, częste postawy emocjonalne,
czasami zbyt duże zaufanie i chęć zdobycia sympatii, uleganie presji grupy,
brak asertywności;

— edukacyjne: zaległości w realizowanym materiale szkolnym, trudności w przy-
swojeniu nowych treści, problemy z percepcją wpływające na wyniki w na-
uce, niezadowalające oceny i efekty kształcenia, niepowodzenia szkolne i na-
rastające trudności, powtarzanie klasy, brak motywacji i chęci do działania;

— wychowawcze: bunt, zachowania agresywne (czasem autoagresja), przemoc
wobec słabszych, wagarowanie, niewłaściwe zachowanie w szkole, nieprze-
strzeganie norm obowiązujących w codziennym życiu, stany depresyjne, no-
stalgiczne, zachowania nieakceptowane społecznie, przestępstwa, postawy
roszczeniowe, konsumpcyjne19.

                             
18 S. Trusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno..., dz. cyt., s. 48.
19 Por.: B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie..., dz. cyt., s. 236 i n.
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Podsumowując rozważania na temat skutków zjawiska eurosieroctwa nale-
ży stwierdzić, że powtarzające się, dłuższe czasowo wyjazdy rodziców poza
granice kraju wywołują zmiany w osobowości i sposobie zachowania dzieci.
Brak kontaktu z rodzicem, brak prawidłowych wzorców zachowań i ról pełnio-
nych przez poszczególnych członków rodziny (mamę, tatę), w połączeniu z na-
rastającym poczuciem tęsknoty i osamotnienia, powodują zaburzenie prawidło-
wego odbioru świata oraz zwiększające się poczucie buntu dzieci. Należy więc
poddać migracyjnym rodzicom pod rozwagę pytanie: czy warto stawiać stabilną
sytuację materialną ponad prawidłową strukturę rodziny i właściwy rozwój dzie-
ci. Każdy z rodziców powinien wiedzieć, że dziecko niejednokrotnie chciałoby
żyć biedniej, mając wokół siebie oboje rodziców niż żyć w dostatku samotnie.

Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa
w świetle wyników badań empirycznych

Badania dotyczące skutków eurosieroctwa wśród uczniów szkoły podsta-
wowej20 miały na celu nie tylko poznanie owych skutków, ale także ustalenie
działań pedagogicznych, zmierzających do poprawy sytuacji dzieci dotkniętych
problemem migracji zarobkowej rodziców.

Główny problem badawczy został sformułowany w postaci następującego
pytania: Jakie są społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa wśród badanych
uczniów?21 Wśród pytań szczegółowych znalazły się następujące: Czy ucznio-
wie odczuwają brak pracującego rodzica?; Jakie są relacje/kontakt uczniów z ro-
dzicami pracującymi poza granicami kraju?; Czy uczniowie pochodzący z ro-
dzin migracyjnych czują wsparcie w rodzicach przebywających w innym kraju?;
Jakie osiągnięcia szkolne są obserwowane u dzieci z rodzin, w których ro-
dzic/rodzice pracują poza krajem?; Jakie zachowania przeważają u tych ucz-
niów?; Jaka jest ich frekwencja szkolna? oraz Jakie problemy wychowawcze
występują u dzieci dotkniętych problemem eurosieroctwa?

Do zmiennych niezależnych, mających wpływ na zmienną zależną, tj. spo-
łeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa, zaliczono: płeć i wiek uczniów,
czas trwania wyjazdu rodzica a także sytuację rodzinną badanych (strukturę
rodziny, relacje i atmosferę panującą w rodzinie, sytuację materialną oraz po-
ziom zaspokajanych potrzeb).

                             
20 Badania zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 w jednej ze szkół podstawowych

usytuowanych w południowej części woj. świętokrzyskiego (małe miasto).
21 Łącznie przebadano 151 uczniów z klas IV–VI.
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Społeczne następstwa eurosieroctwa wśród badanych
uczniów

Społeczne następstwa eurosieroctwa mogą determinować bardzo trudne do
wyeliminowania zmiany w osobowości dziecka. Wiążą się one z jego udziałem
w codziennym życiu, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i szkolnym, ale
także w wielu podejmowanych przez niego aktywnościach. Z przedstawionych
w części teoretycznej artykułu rozważań wynika, że do najważniejszych spo-
łecznych skutków eurosieroctwa można zaliczyć m.in.: brak nawiązywania rela-
cji społecznych, zaburzenia w kontaktach rówieśniczych i rodzinnych czy też
nieumiejętność prowadzenia dialogu.

Później przedstawione zostaną społeczne następstwa eurosieroctwa w świe-
tle przeprowadzonych badań.

Respondenci pytani o największy problem związany z nieobecnością rodzi-
ca/rodziców, spowodowany ich migracjami zarobkowymi, najczęściej zwracali
uwagę na tęsknotę za rodzicem przebywającym w innym kraju lub też zbyt
rzadki – osobisty kontakt z nim. Szczegółowo odpowiedzi badanych rozłożyły
się następująco: 66% wskazało na tęsknotę za nieobecnym rodzicem, 21% ankie-
towanych twierdzi, że kontakt z rodzicem jest niewystarczający. 11% uczniów
wskazało migrującego rodzica za jedną z bardziej zaufanych osób, a zatem brak
wystarczającego kontaktu z nim może powodować, iż dziecko przestanie roz-
mawiać z rodzicami o swoich problemach oraz wycofa się z kontaktów ze śro-
dowiskiem rodzinnym. Tylko 2% respondentów twierdzi, że praca rodzica w in-
nym kraju nie stwarza żadnego problemu. Jednak na pytanie: Czy chciał-
byś/chciałabyś, aby Twój rodzic/rodzice pracowali w kraju? zdecydowana więk-
szość, tj. 93,2% badanych jest zdania, że dużo lepszym rozwiązaniem byłaby
stała obecność obojga rodziców w domu. Tylko 6,8% badanych twierdzi, że nie
chciałoby, aby rodzic, który wyjeżdża, pracował w kraju.

Z otrzymanych wyników badań można wnioskować, że kontakt dzieci z ro-
dzicami poza krajem odbywa się:
— codziennie – 27 odp. (61,4%),
— kilka razy w tygodniu – 16 (36,4%),
— kilka razy w miesiącu – 1 (2,2%),

Razem – 44 (100%).
Badani odpowiadali, że kontaktują się z rodzicami telefonicznie, przez In-

ternet lub za pomocą portali społecznościowych. Jednak trzeba podkreślić, iż
kontakt taki nie będzie nigdy dla dziecka równie wartościowy co przebywanie
z rodzicem, rozmowa, a także obserwacja jego zachowań na co dzień, pozwala-
jąca kształtować i kreować w młodym człowieku obraz pewnych ról społecz-
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nych, obecnych w codziennym życiu. Brak takiego kontaktu może utrudniać
funkcjonowanie młodego człowieka w społeczeństwie.

Utrudniony kontakt z rodzicem to również niełatwa sytuacja w przypadku
problemów dziecka. Na pytanie: Kto pomaga mu w sytuacji problemowej od-
powiedzi kształtowały się następująco:
— rodzic, który został w kraju – 21 odp. (47,7%),
— dziadkowie – 3 (6,9%),
— rodzeństwo – 10 (22,7%),
— koleżanki i koledzy – 8 (18,2%),
— sam (a) sobie radzę – 2 (4,5%),

Razem – 44 (100%).
Ważne jest, aby dzieci w wieku dojrzewania miały komu powierzyć swoje

zmartwienia i problemy, najlepiej jeśli są to najbliższe mu osoby; niepokoić
może fakt, że 18,2% uczniów ufa w tej kwestii swoim kolegom lub koleżankom
– może to powodować uleganie presji grupy czy też brak asertywności.

Na pytanie: Czy badani czują wsparcie w rodzicach przebywających na
emigracji odpowiedzi wskazywały, że to właśnie oni mają decydujący wpływ na
podejmowane przez nich ważne decyzje (48%), inne odpowiedzi to: radzę sobie
sam/sama (23%), słucham koleżanek i kolegów (18%), pomaga mi w tym szkoła
(7%) i media (4%). Wyniki te wskazują, że badani uczniowie nie do końca mają
wsparcie w rodzicach – jest to niepokojąca prognoza co do ich dalszego rozwoju
społecznego i funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Wsparcie rodzi-
ców dla dojrzewających dzieci, kształtujących się postaw, systemu wartości jest
w tym wieku kluczowe. Ważne jest zatem, aby to rodzic wspierał dziecko w po-
dejmowaniu ważnych dla jego dalszego życia decyzji.

Wśród badanych wzorem do naśladowania dla badanej młodzieży znaleźli
się:
— rodzice – 39%,
— starsze rodzeństwo – 18%,
— sportowcy – 16%,
— gwiazdy telewizji – 11%,
— koleżanki i koledzy – 9%,
— nauczyciele, wychowawca – 5%,
— brak odpowiedzi – 2%.

Jak można zauważyć, odpowiedzi ankietowanych są zróżnicowane.
Wprawdzie, największy odsetek stwierdza, że to rodzice są dla nich wzorem do
naśladowania, w drugiej kolejności jest to rodzeństwo, to jednak może niepokoić
fakt, iż spory procent badanych inspiruje się sportowcami i gwiazdami telewi-
zyjnymi. Są to często wzorce nieodpowiednie dla młodych ludzi, nie przystające
do ich codziennego życia.
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Wychowawcze skutki migracji zarobkowych rodziców
w badanej grupie uczniów

Problem ten rozważano szerzej, uwzględniono w nim także edukacyjne
skutki eurosieroctwa wśród uczniów, gdyż są one bardzo ważne, decydujące
o dalszej karierze szkolnej, a w przyszłości zawodowej. Uczniowie pochodzący
z rodzin migracyjnych są bardziej narażeni na obniżenie ocen szkolnych i po-
ziomu swojej nauki, ze względu na to, że nieobecni rodzice w mniejszym stop-
niu mają wpływ na kontrolę postępów dzieci w nauce. Oczywiście nie można
uogólniać, że wyjazdy zagraniczne rodziców wpływają bezpośrednio na gorszą
sytuację szkolną dzieci, i że problem ten dotyczy tylko uczniów z tych rodzin,
jednak są to sprzyjające okoliczności dla rozwoju tej niekorzystnej sytuacji.
Edukacyjne konsekwencje obejmują takie obszary, jak: oceny uczniów, czyli ich
osiągnięcia szkolne, dostęp i uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, i wy-
równawczych, czy też udział w konkursach i wybitne osiągnięcia pozaszkolne.
Zbadanie tych aspektów pozwoliło odpowiedzieć na pytanie – czy praca rodzi-
ców za granicą wpływa na proces edukacyjny badanych dzieci.

Z badań wynika, że uczniowie, w większości, oceniają swoje osiągnięcia
szkolne na dość zadowalającym poziomie. 40,9% twierdzi, że są one dobre,
31,8% uczniów uważa, że ich oceny są bardzo dobre, natomiast najmniej osób
oceniło je jako średnie (27,3%). Nie było odpowiedzi, że otrzymane przez nich
oceny są złe lub bardzo złe. Ogólnie można stwierdzić, iż w przypadku bada-
nych uczniów, wyjazd migracyjny rodzica nie wpływa znacząco na ich sytuację
edukacyjną.

Ankietowani uczestniczą w zajęciach dodatkowych – sekcjach i kołach za-
interesowań (61,4%), w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (39%) oraz w za-
jęciach wyrównawczych (43%). Ich aktywność szkolna i przedszkolna klasyfi-
kuje się na średnim poziomie. Optymizmem napawa jedynie fakt, że spory od-
setek młodych ludzi, których sytuacja rodzinna z powodu wyjazdu rodziców
może być trudniejsza, niż ich rówieśników, ma swoje pasje, zainteresowania
i czas wolny są gotowi poświęcić na ich rozwój i realizację swojego hobby. Za-
jęcia dodatkowe to nie tylko rozrywka, ale również nauka i doskonalenie swoich
umiejętności, zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych czy też społecz-
nych. Istotne jest zatem, aby szkoła starała się nadążyć za potrzebami uczniów
i organizowała zajęcia dodatkowe, które będą cieszyły się powodzeniem i zainte-
resowaniem, które byłyby doskonałą alternatywą dla poświęcenia przez uczniów
swojego wolnego czasu.

Mówiąc o wychowawczych konsekwencjach rodzicielstwa „na odległość”
należy stwierdzić, iż dzieci pochodzące z rodzin migracyjnych posiadają gorszą
sytuację wychowawczą, niż dzieci z rodzin pełnych. Nieobecność jednego lub
obojga rodziców w procesie wychowania dziecka/dzieci może (nie musi) skut-
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kować ich niewłaściwym zachowaniem. Jedynym z jego przejawów jest stosu-
nek badanych uczniów do reguł panujących w szkole. Z odpowiedzi ankietowa-
nych wynika, że 63,6% ma pozytywny stosunek do reguł panujących w szkole
oraz stara się je respektować, 25% nie stara się tego czynić, natomiast 11,4% nie
potrafiło ocenić swego zachowania w tym zakresie. Niepokoi zatem fakt, że
jedna czwarta badanych uczniów nie stosuje się do reguł szkolnych, a więc czy
będzie się do nich stosowała na dalszych etapach kształcenia? Takie zachowanie
może znacząco decydować o ich dalszej edukacji, niestety nie są to dobre roko-
wania. Należy dodać, że wszyscy odpowiadający negatywnie to chłopcy – jest to
niepokojące wychowawczo zjawisko, którym powinna zainteresować się szkoła
(powiadomienie o tym rodziców ucznia oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań).

Inne niewłaściwe zachowania mogą przejawiać się w wagarowaniu. Z odpo-
wiedzi uczniów wynika, że 32% zdarzyło się/zdarza wagarować, 68% nie waga-
ruje w ogóle. To pocieszający fakt, że mimo nieobecności rodzica/rodziców
uczniowie w większości starają się zdyscyplinować do regularnego uczęszczania
na zajęcia szkolne, ich frekwencja jest zatem na dobrym poziomie.

Jeśli chodzi o problemy wychowawcze, jakie stwarzają eurosieroty, to są nimi
głównie konflikty pomiędzy uczniami. Wprawdzie dotyczą one uczniów z rodzin
migracyjnych jak i nie, lecz bardzo ważne jest tutaj oddziaływanie środowiska
rodzinnego, podjęcie odpowiednich kroków ku eliminacji takich zachowań.

Z badań wynika, że większość ankietowanych, tj. 70% szacuje, że nie ma
problemów z porozumiewaniem się z innymi, a co za tym idzie – nie zdarza im
się często popadać w konflikty z otoczeniem. 23% uczniów przyznaje, że zdarza
im się dosyć często popadać w konflikty z innymi, zarówno rówieśnikami, jak
i osobami dorosłymi. Jest to niemal jedna czwarta badanych dlatego też należy
zwrócić szczególną uwagę, aby zniwelować to zjawisko i nauczyć dzieci komu-
nikacji z innymi oraz umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów. Jest
to zadanie zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli i wychowawców, gdyż
szczególnie w pracy z dziećmi z rodzin migracyjnych właściwa postawa peda-
gogów i odpowiednio wdrożone działania są bardzo ważne. Należy jeszcze do-
dać, że 7% z grupy ankietowanych nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy
częstość popadania w konflikty jest dość duża.

Z wychowawczego punktu widzenia bardzo ważne jest, aby dzieci i mło-
dzież, już od najmłodszych lat, mieli świadomość, jak należy rozmawiać z in-
nym człowiekiem, a także jakie są najlepsze sposoby radzenia sobie z konflik-
tem. W przypadku badanych były to następujące sposoby:
— rozmowa – 28 odp. (63,7%),
— pomoc osób trzecich (nauczyciel, rodzic, kolega) – 9 (20,5%),
— kłótnia – 3 (6,8%),
— pozostawienie problemu bez rozwiązania – 2 (4,5%),
— inne – ustąpienie – 2 (4,5%),

Razem: 44 (100%).
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Żaden uczeń nie wybrał odpowiedzi świadczącej o tym, aby to przemoc
i użycie siły mogło doprowadzić do rozwiązania problemu. To optymistyczne,
że większość badanych wybiera dobre, akceptowane społecznie sposoby rozwią-
zywania konfliktów.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące wychowawczych skutków
migracji rodziców można stwierdzić, że większa część badanej grupy nie prze-
jawia znaczących problemów wychowawczych, przynajmniej we własnej opinii.
Z udzielonych przez nich odpowiedzi można wywnioskować, że posiadają teo-
retyczną wiedzę na temat zasad, które należy przestrzegać w szkole i w kontak-
tach z rówieśnikami, a także potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach proble-
mowych i konfliktowych. Istnieje jednak mniej liczna grupa badanych uczniów,
u których ta świadomość jest zdecydowanie niższa a ich odpowiedzi mogą pro-
gnozować przyszłe problemy wychowawcze. Dlatego też bardzo istotne jest
zwracanie uwagi rodziców na zachowanie swoich dzieci oraz szerokie działania
pedagogów i nauczycieli, mające na celu diagnozę i poprawę niewłaściwych
zachowań swoich wychowanków.

Wnioski dla praktyki pedagogicznej

Zjawisko eurosieroctwa to coraz rozleglejszy problem społeczny, ale i pe-
dagogiczny/wychowawczy. Wymusza on niejako innowacyjność i nietypowość
działań pedagogicznych w stosunku do dzieci dotkniętych tym problemem.
Uczniowie niejednokrotnie są bardzo zamknięci i nie chcą rozmawiać o swoich
kłopotach, dlatego też rolą nauczyciela i wychowawcy jest umiejętne diagnozo-
wanie i rozpoznawanie potrzeb ucznia. Nauczyciel powinien dyskretnie, ale
wyjątkowo czujnie, obserwować tych uczniów i poświęcać im dużo swej uwagi.
Wobec tego konieczna jest również ciągła współpraca szkoły z rodzicami, in-
formowanie się na bieżąco o sprawach szkolnych, wychowawczych i edukacyj-
nych. Rodzice z kolei powinni informować szkołę o terminach wyjazdów i sytu-
acji rodzinnej dziecka podczas ich nieobecności. Zadaniem pedagogów szkol-
nych jest zbieranie informacji o uczniach dotkniętych problemem eurosieroctwa,
organizowanie z nimi indywidualnych spotkań i rozmów. Monitorowanie roz-
woju ucznia we wszystkich sferach powinno być troską rodziców i nauczycieli.
Szkoła jako placówka edukacyjno-opiekuńcza powinna zapewnić takim uczniom
dobre warunki rozwoju poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, wyrównaw-
czo-kompensacyjnych, kół zainteresowań oraz sekcji, gdzie uczniowie mogliby
w sposób aktywny i ciekawy spędzić nadmiar wolnego czasu.

Na koniec warto dodać, że tylko skoordynowane działanie szkoły, rodzi-
ców, a także chęć uczniów do współpracy, przyniosą zamierzone efekty w ni-
welowaniu negatywnych skutków migracji zarobkowej na rozwój badanych
dzieci.
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Streszczenie

Migracja zarobkowa Polaków w XXI wieku stanowi znaczący problem społeczny.
W dyskusjach na temat konsekwencji migracji rodzicielskich dla dzieci można wskazać
dwa dominujące nurty: pierwszy traktuje tę sytuację jako bliską lub równą patologii ze
względu na ryzyko rozpadu rodziny, zaburzenia więzi rodzinnej oraz wystąpienia pro-
blemów psychologiczno-pedagogicznych u dzieci; w drugim zakłada się, że skutki
wyjazdów zależą od splotu czynników ryzyka i zasobów środowiskowych. Celem
przedstawionej pracy była analiza zarówno wskaźników wsparcia społecznego (ze stro-
ny rodziny i szkoły), jak też zdrowia, zadowolenia z życia oraz zachowań prozdrowot-
nych i ryzykownych nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą.

Przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 badania ankietowe stanowiły część
międzynarodowych badań zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży HBSC (Health
Behaviour in School-aged Children). Dane dotyczące emigracji zarobkowej rodziców
uzyskano od 1 515 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wykazano, że
18,1% badanej młodzieży doświadczyło wyjazdu rodziców za granicę w ciągu dwóch
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lat poprzedzających badanie. Młodzież z tych rodzin spostrzegała mniejsze wsparcie
rodzinne, jednak jakość komunikacji w rodzinie nie różniła się od pozostałych nastolat-
ków. W rodzinach używających programów typu SKYPE nie wystąpił efekt niższego
poziomu wsparcia rodziny. Wykazano, że spostrzegany poziom wsparcia od nauczy-
cieli był niższy w grupie nastolatków z rodzin migracyjnych, ale poziom wsparcia od
innych uczniów w klasie nie różnił się. Młodzież z rodzin migracyjnych była bardziej
aktywna fizycznie od swoich rówieśników, ale rzadziej jadła śniadania. Młodzież gim-
nazjalna z rodzin migracyjnych częściej niż rówieśnicy sięgała po papierosy i marihu-
anę, częściej też upijała się i podejmowała aktywność seksualną. Nie stwierdzono róż-
nic pomiędzy analizowanymi grupami młodzieży w zakresie zdrowia i zadowolenia
z życia.

Badanie wskazało rodzinę jako kluczowe źródło wsparcia dla młodzieżyi potwier-
dziło pozytywną rolę nowoczesnych mediów elektronicznych. Prowadzenie systema-
tycznych badań i wdrażanie na ich podstawie programów promocji zdrowia dzieci
i młodzieży z rodzin migracyjnych powinno na stałe zagościć we współczesnej polityce
zdrowotnej.

Słowa kluczowe: rodzina migracyjna, wsparcie społeczne, zdrowie, zachowania zdro-
wotne, młodzież.

Abstract

The migration of Poles for economic reasons is a significant social problem in the
twenty-first century. In discussions on the consequences of parental migration we can
identify two dominant trends: the first treats this situation as close or equal to being
pathological due to the risk of family breakdown, attachment disorders and of psycho-
logical and pedagogical problems in children; in the second, it is assumed that the ef-
fects of migration depend on a combination of risk factors and environmental resources.
The aim of this study was to analyse both indicators of social support (from family and
school), as well as health, life satisfaction and the health and risky behaviours of teen-
age children of parents working abroad.

Surveys carried out in the school year 2013/2014 were a part of the international
study HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Data on parental emigration
was obtained from 1.515 pupils of lower and upper secondary schools. It was shown
that 18.1% of the young people have experienced their parents migration during the two
years preceding the survey. Adolescents from these families perceived less family sup-
port, but the quality of communication in the family didn’t differ from other teenagers.
In families using programs like SKYPE a lower level of family support wasn’t ob-
served. It has been shown that the perceived level of support from teachers was lower in
the group of teenagers from migrant families, but the level of support from classmates
didn’t differ. Adolescents from migrant families were more physically active than their
peers, but less often ate breakfast. Lower secondary school students from migrant fami-
lies smoked cigarettes and marijuana, got drunk and were sexual active more often than
their peers. There were no differences between the analysed groups in terms of health
and life satisfaction.
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The survey indicated the family as a key source of support for youth and confirmed
the positive role of modern electronic media. Conducting systematic research and im-
plementation of health promotion programs for children and adolescents from migrant
families should be a permanent feature in contemporary health policy.

Keywords: migration family, social support, health, health behaviours, adolescents.

Wprowadzenie

Migracja zarobkowa Polaków w XXI wieku stanowi znaczący problem
społeczny.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego1 w końcu 2014
roku poza krajem przebywało czasowo 2 mln 320 tys. Polaków, co stanowi
około 6% ludności. Często za granicę wyjeżdżają rodzice, pozostawiając w Pol-
sce swoje dorastające dzieci. Emigranci to w większości osoby w wieku produk-
cyjnym (około 83%), a najczęstsze przyczyny wyjazdu za granicę to: praca
(prawie 73%; główny powód wyjazdu to wyższe zarobki za granicą i trudności
w znalezieniu pracy w kraju); sprawy rodzinne (około 16%) i przyczyny zwią-
zane z edukacją (niecałe 6%)2.

W ostatnich latach w literaturze sporo miejsca autorzy poświęcają zjawisku
tzw. „eurosieroctwa”, które znacząco nasiliło się po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku. „Eurosieroctwo” definiowane jest najczęściej (za
Rzecznikiem Praw Dziecka) jako zjawisko pozostawiania w kraju dzieci przez
rodziców wyjeżdżających za granicę3. Jest to określenie dość ogólne, nie precy-
zujące ani czasu pozostawania dziecka bez rodzica/rodziców, ani innych warun-
ków, dotyczących np. sprawowania opieki nad dzieckiem przez inne osoby lub
instytucje. Samo określenie „eurosieroctwo” ma konotacje negatywne („sieroc-
two”), jednak, jak wskazują dotychczasowe wyniki badań, wyjazd rodzica za
granicę może mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki dla członków
rodziny, a ich wystąpienie zależy w dużym stopniu od wcześniejszego funkcjo-
nowania rodziny, przygotowania do wyjazdu, zaangażowania całej rodziny,
a także refleksji wokół motywów, sensu i konsekwencji wyjazdu w szerokiej
perspektywie czasowej4.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało węższą definicję eurosie-
roctwa: „Przez pojęcie tzw. eurosieroctwa należy rozumieć sytuację, w której
emigracja zarobkowa rodziców/rodzica powoduje burzenie podstawowych funk-
cji rodziny, takich jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emo-
                             
1 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2015, GUS, Warszawa 2015.
2 E. Adach-Stankiewicz, M. Bielska, A. Cendrowska i wsp., Raport z wyników Narodowego Spisu

Powszechnego Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2012.
3 J. Brągiel, „Eurosieroctwo” jako rezultat przemiany więzi rodzinnych, „Family Forum” 2013, nr 3,

s. 155–169.
4 A. Brzezińska, J. Matejczuk, Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: funkcjonowanie

rodziny, diagnoza i pomoc, „Studia Edukacyjne” 2011, nr 17, s. 71–87.
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cjonalnego dziecka i transmisji kulturowej. Takie rozumienie eurosieroctwa
oznacza, że nie każde dziecko, którego rodzice lub rodzic wyjechał do pracy za
granicą, powinno być traktowane jako eurosierota”5. Zgodnie z tą definicją,
w niniejszym opracowaniu autorka w części dotyczącej badań własnych nie
używa określenia „eurosierota”, lecz dziecko (nastolatek), którego rodzic/rodzi-
ce pracują za granicą (emigrują zarobkowo), a rodziny tych dzieci określa jako
„rodziny migracyjne”.

W ostatnich latach na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono
dwa duże badania dotyczące rodzin migracyjnych. Pierwsze z nich, na przełomie
lutego i marca 2008 roku przeprowadził zespół pracowników Pedagogium Wyż-
szej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej pod kierownictwem Bartłomieja Wal-
czaka6. Wykazało ono, że migracje rodzicielskie po 1 maja 2004 mają kilka cech
charakterystycznych, w tym: powszechność zjawiska (doświadczenie prawie
jednej trzeciej uczniów) i względnie krótki czas rozłąki (większość wyjazdów
trwa do 6 miesięcy, ale znaczenie dla funkcjonowania dziecka ma sam fakt mi-
gracji – doświadczenie rozłąki z rodzicem)7. Najczęściej osobą wyjeżdżającą do
pracy za granicą jest ojciec, zdecydowanie rzadziej matka lub oboje rodzice
(zwykle są to wtedy migracje naprzemienne). Z badań tych wynikało, że migra-
cja rodziców zwykle nie powoduje istotnych zaburzeń w karierze edukacyjnej, ale
w grupie starszej (14–18 lat) pojawiła się skłonność do wagarowania, a w grupie
młodszej (9–10 lat) do uczestniczenia w bójkach.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez zespół
Walczaka w 2014 roku8 wskazało zmniejszenie rozpowszechnienia zjawiska
migracji wśród rodziców uczniów, ujawniło jednak niepokojący fakt sprawiania
problemów wychowawczych przez dzieci z rodzin migracyjnych. W ciągu
trzech lat poprzedzających badanie, rozłąki z przynajmniej jednym z rodziców
doświadczyło 20,4% uczniów w przedziale wiekowym10–19 lat (sześć lat wcze-
śniej było to 27,1%). Gimnazjaliści z takich rodzin, częściej niż ich rówieśnicy,
sięgali po papierosy, alkohol i narkotyki, a sytuacja ta dotyczyła szczególnie
młodzieży z rodzin, gdzie migracja rodzica trwała krótko (do dwóch miesięcy).

Wpływ migracji zarobkowych na rodzinę może być analizowany wielo-
aspektowo, można rozpatrywać jej skutki zarówno w kategoriach korzyści, jak

                             
5 M. Markowski, MEN: Eurosieroctwo? Taki sam problem mają dzieci marynarzy, por. źródło:

http://wyborcza.pl/1,75398,5888323,MEN__Eurosieroctwo__Taki_sam_problem_maja_dzieci_
marynarzy.htm [dostęp: 13.09.2016].

6 B. Walczak, Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów
prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Pedagogium
Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2008.

7 Tenże, Migracje rodzicielskie, [w:] E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Szkoła wobec mobilności
zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, „Zeszyty Metodyczne”, Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cz. 8, Warszawa 2008, s. 7–20.

8 Tenże, Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Euro-
pejskiej, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2014.
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i strat9. Niewątpliwą korzyścią jest poprawa warunków życia rodziny, podnie-
sienie jej pozycji społecznej czy możliwość realizacji planów wymagających
większych nakładów finansowych. Badania wskazują też na wzrost usamodziel-
nienia się uczniów, który może świadczyć albo o faktycznym wzroście samo-
dzielności, albo też o zaburzeniu poczucia bezpieczeństwa. Jako zagrożenie
autorzy wskazują utratę bliskości i okazywania sobie uczuć między małżonkami,
poczucie osamotnienia i tęsknotę osoby migrującej, a także smutek i tęsknotę
dzieci, poczucie opuszczenia i trudności w porozumiewaniu się z rodzicem. Jako
możliwą konsekwencję wyjazdu rodzica wskazuje się też zagrożenie podstawo-
wych funkcji rodziny – kontrolnej, emocjonalnej i opiekuńczo-wychowawczej,
rozluźnienie więzi w rodzinie, a także obniżenie samooceny dziecka, trudności
w nauce, wagary sięganie po alkohol, wzrost niedostosowania społecznego, zacho-
wań wrogich, agresywnych, pojawienie się stanów depresyjnych i pesymizmu10.

W dyskusjach na temat konsekwencji migracji rodzicielskich dla dzieci
Magdalena Ślusarczyk11 wskazuje dwa dominujące nurty wyjaśniania sytuacji
rodzinnej i wychowawczej dzieci migrantów. Są to modele deterministyczne
i indeterministyczne, zależnie od wskazywanej w nich nieuchronności (lub jej
braku) wystąpienia określonych, negatywnych skutków wyjazdu rodziców. Po-
dejścia deterministyczne (np. Stanisław Kozak12, Sylwia Piekut-Burzyńska13)
traktują tę sytuację jako bliską lub równą patologii ze względu na ryzyko rozpa-
du rodziny, zaburzenia więzi rodzinnej oraz wystąpienia problemów psycholo-
giczno-pedagogicznych u dzieci; w modele te wpisuje się pojęcie „eurosieroc-
twa”. W podejściu indeterministycznym zakłada się, że skutki wyjazdów zależą
od splotu czynników ryzyka i zasobów środowiskowych, a okres migracji nie-
koniecznie musi być kryzysem, lecz etapem rodzinnej biografii, mogącym przy-
nieść różne konsekwencje (np. Wioleta Danilewicz14, B. Walczak15). Analizy
przedstawione w opracowaniu wpisują się w ten drugi nurt (interdeterministycz-

                             
9 D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, „Colloquium Wydziału Nauk Hu-

manistycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2012, nr I, s. 9–26; J. Brągiel, „Eurosieroctwo”...,
dz. cyt.; B. Walczak, Migracje..., dz. cyt.

10 J. Stańczyk, „Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej, „Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 17(4), s. 31–38; S. Kozak, Pa-
tologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2010; S. Piekut-Burzyńska, Długotrwałe wyjazdy rodziców w celach
zarobkowych i ich konsekwencje w odniesieniu do dzieci, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”
2011, nr 6, s. 137–152.

11 M. Ślusarczyk, Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych,
pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2014, nr 19, s. 75–89.

12 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa..., dz. cyt.
13 S. Piekut-Burzyńska, Długotrwałe wyjazdy..., dz. cyt.
14 W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej,

Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010.
15 B. Walczak, Migracje..., dz. cyt.
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ny), gdyż duży nacisk położony jest w nich na dostępne źródła wsparcia dla
nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą.

Co do kluczowego znaczenia środowiska rodzinnego dla zdrowia i prawi-
dłowego rozwoju dzieci i młodzieży nikogo nie trzeba przekonywać. Wzajemne
relacje między członkami rodziny, a szczególnie wsparcie społeczne i dobra
komunikacja determinują zdrowie i zadowolenie z życia młodych ludzi16.
Struktura rodziny i jej zmiany wpływają na poczucie bezpieczeństwa, a także
przekazywanie wzorów osobowych czy modelowanie ról społecznych17. Pro-
blem poczucia bezpieczeństwa w rodzinie nie jest jednak jednowymiarowy.
Według Abrahama Maslowa18, potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawo-
wych potrzeb człowieka, które trzeba zaspokoić, by mógł on się rozwijać i pra-
widłowo funkcjonować. Bezpieczeństwo może być jednak zarówno ekonomicz-
ne, jak i osobiste, społeczne, zdrowotne. Jest to bardzo szeroko rozumiany stan,
który daje poczucie pewności istnienia, przetrwania, tożsamości, niezależności,
spokoju oraz rozwoju19. Rodziny, które mają trudności finansowe, doświadczają
bezrobocia jednego lub obojga rodziców, często właśnie w trosce o zapewnienie
bezpieczeństwa ekonomicznego decydują się na migrację zarobkową. Z drugiej
strony, decyzja taka może wpłynąć na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa
dziecka, które pozostaje bez opieki i bezpośredniego kontaktu z opiekunem.
Ryzyko to dotyczy jednak głównie wyjazdów długotrwałych.

Chcąc lepiej zrozumieć sytuację dzieci z rodzin migracyjnych należy pa-
miętać, że rodzina, choć ma kluczowe znaczenie, nie jest jedynym środowiskiem
wychowawczym młodego człowieka. Rola środowiska rówieśniczego i szkolne-
go jest również istotna, a w sytuacji, kiedy w rodzinie pojawiają się trudności
czy problemy, osoby z kręgów pozarodzinnych mogą w znacznym stopniu stać
się źródłem wsparcia, niezbędnym do zachowania zdrowia czy poradzenia sobie
w sytuacjach stresowych. Rolę nauczycieli–wychowawców podkreślają m.in.
Hanna Tomaszewska20 i Ewa Kozdrowicz21, zwracając uwagę na zapewnienie
na terenie szkoły możliwości opieki i pomocy dziecku w sytuacji czasowej roz-
łąki rodziny. Otwarte pozostaje jednak pytanie, na ile zalecenia i możliwości

                             
16 I. Tabak, J. Mazur, Współczesna rodzina a zdrowie psychiczne i zadowolenie z życia polskich

nastolatków, [w:] K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego
– badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008, s. 101–118;
I. Tabak, M. Jodkowska, A. Oblacińska, Spożywanie wspólnych posiłków, wsparcie i komunika-
cja w rodzinie jako predyktory zdrowia subiektywnego i zadowolenia z życia nastolatków, „Pe-
diatria Polska” 2013, nr 6(88), s. 533–539.

17 J. Brągiel, „Eurosieroctwo”..., dz. cyt.; D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu..., dz. cyt.
18 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1990.
19 M. Plecka, Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, „Studia i Prace Wydziału Nauk

Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 35(2), s. 183–194.
20 H. Tomaszewska, Diagnoza rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej, [w:]

E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Szkoła wobec mobilności..., dz. cyt., s. 37–54.
21 E. Kozdrowicz, Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, [w:] E. Kozdrowicz, B. Wal-

czak (red.), Szkoła wobec mobilności..., dz. cyt., s. 21–36.
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dotyczące wspierania dzieci z rodzin migracyjnych przekładają się na realne
wsparcie tych dzieci.

Celem opracowania była analiza porównawcza wskaźników wsparcia spo-
łecznego (ze strony rodziny i szkoły), zdrowia, zadowolenia z życia oraz zacho-
wań zdrowotnych nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą i ich ró-
wieśników, nie doświadczających emigracji zarobkowej rodziców. Postawiono
następujące pytania badawcze:
1. Czy relacje w rodzinie – spostrzegane wsparcie społeczne i jakość komuni-

kacji różnią się w zależności od doświadczenia (lub nie) rozłąki związanej
z pracą rodzica za granicą?

2. Czy częstość używania przez rodziny komunikatorów internetowych różni
się w zależności od podjęcia (lub nie) pracy zarobkowej za granicą przez ro-
dzica i czy stanowi ono czynnik chroniący przed potencjalnymi skutkami
rozłąki?

3. Czy spostrzegane wsparcie społeczne ze strony nauczycieli i uczniów w kla-
sie różni się w zależności od podjęcia (lub nie) przez rodzica pracy zarob-
kowej za granicą?

4. Czy zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne młodzieży różnią się w za-
leżności od wystąpienia migracji zarobkowej rodzica/rodziców?

5. Czy zdrowie i zadowolenie z życia młodzieży z rodzin migracyjnych różni
się od zdrowia i zadowolenia z życia ich rówieśników?

6. Jakie są kluczowe predyktory zdrowia i zadowolenia z życia młodzieży
z rodzin migracyjnych?

Materiał i metody

Przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 badania ankietowe stanowiły
część międzynarodowych badań zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)22. Zbadano ponad 6 tys.
dzieci i młodzieży w wieku 11–18 lat, analizy wykonano w ramach realizacji
Grantu NCN 2013/09/B/HS6/03438. Dane dotyczące emigracji zarobkowej ro-
dziców uzyskano od 1 515 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w wieku 12–18 lat (M = 15,71; SD = 0,8). Ogólnopolską próbę stanowiło 46,6%
dziewcząt i 53,4% chłopców; 45,7% mieszkańców dużych miast (powyżej 100
tys. mieszkańców), 26,1% małych miast i 28,3% mieszkańców wsi; 57,8%
uczniów gimnazjum i 42,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
                             
22 J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych

uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka,
Warszawa 2015; J. Inchley, D. Currie, T. Young i wsp., Growing-up unequal: gender and so-
cioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-
-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey, WHO Regional Office
for Europe, Copenhagen 2016.
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Zastosowano standardowy międzynarodowy kwestionariusz HBSC, doty-
czący różnych aspektów zdrowia, zachowań zdrowotnych oraz relacji w rodzinie
i szkole, uzupełniony o pytania dotyczące emigracji zarobkowej rodziców: Czy
ktoś z Twoich rodziców lub stałych opiekunów w ostatnich dwóch latach prze-
bywał za granicą w celach zarobkowych?, Kto opiekuje się Tobą, gdy rodzice
lub opiekunowie pracują za granicą? Pytania te pochodzą z badań nad adaptacją
językową kwestionariusza CHIP-AE (Child Healthand Illness Profile – Adole-
scent Edition), prowadzonych w 2011 roku w ramach projekt Narodowego Cen-
trum Nauki nr N N404 140 53723.

Badano następujące obszary:
1. Relacje w rodzinie: jakość komunikacji w rodzinie (skrócona skala jasności

komunikacji zaczerpnięta ze Skali Dynamiki Rodzin (Family Dynamics Me-
asure II – FDM II), np. W mojej rodzinie... jeśli jest jakieś nieporozumienie,
rozmawiamy tak długo, aż sobie wszystko wyjaśnimy); wsparcie w rodzinie
(skala wsparcia w rodzinie jest jedną z podskal kwestionariusza Multidimen-
sional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), np. Moja rodzina bardzo
stara się mi pomóc (obie skale przeliczono na 0–100, gdzie 100 oznacza
najlepsze relacje w rodzinie); komunikację za pomocą komunikatorów inter-
netowych: pytanie: „Jak często kontaktujesz się ze swoimi rodzicami za pomo-
cą programów typu SKYPE?” (skala odpowiedzi od nigdy do codziennie).

2. Środowisko szkolne: wsparcie ze strony nauczycieli (3 stwierdzenia, np.
Mam wiele zaufania do moich nauczycieli; wsparcie ze strony uczniów
(3 stwierdzenia, np. Większość uczniów w mojej klasie to osoby życzliwe
i chętne do pomocy); obie skale przeliczono na 0–100, gdzie 100 oznacza
najsilniejsze wsparcie społeczne.

3. Stan zdrowia: częstość występowania dolegliwości subiektywnych (Skala
dolegliwości HBSC-SCL: Jak często w ostatnich 6 miesiącach odczuwałeś
wymienione niżej dolegliwości: ból głowy, ból brzucha, ból pleców, przy-
gnębienie, rozdrażnienie lub zły humor, zdenerwowanie, trudności w zasy-
pianiu, zawroty głowy, z kategoriami odpowiedzi: od prawie codziennie do
rzadko lub nigdy); zdrowie psychiczne (Skala GHQ-12 (General Health Qu-
estionnaire)) Davida Goldberga – 12 pytań z 4 możliwościami odpowiedzi,
np. Czy ostatnio byłeś zdolny stawić czoło swoim problemom?); zadowolenie
z życia (tzw. Drabina Cantrila, 11-stopniowa wizualna skala do oceny za-
dowolenia z życia w od 0 do 10). Wszystkie skale przeliczono na 0–100,
gdzie 100 oznacza najlepszy stan zdrowia.

4. Zachowania prozdrowotne: regularne spożywanie śniadań (dwa pytania
dotyczące liczby dni powszednich i weekendu, w które młodzież zjada śnia-
dania, zmienna sumaryczna 0–7), aktywność fizyczną (wskaźnik umiarko-

                             
23 J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, J. Gajewski, Polska wersja kwestionariusza do badania

jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży CHIP-AE, Instytut Matki i Dziecka,
Warszawa 2012.
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wanej do intensywnej aktywności fizycznej MVPA (Moderate to Vigorous
Physical Activity) – „W ostatnich 7 dniach, w ilu dniach przeznaczałeś na
aktywność fizyczną łącznie co najmniej 60 minut dziennie?”, zmienna o prze-
dziale wartości 0–7).

5. Zachowania antyzdrowotne: palenie papierosów w ciągu ostatnich 30 dni;
picie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni; upijanie się w ciągu ostatnich 30
dni; palenie marihuany w ciągu ostatnich 30 dni; aktywność seksualna kie-
dykolwiek w życiu; analizowane jako zmienne dychotomiczne 0 (nigdy)
– 1 (wystąpienie zachowania).
W badaniu kontrolowano zmienne socjodemograficzne: płeć i wiek nasto-

latków oraz zamożność rodzin, mierzoną za pomocą skali FAS III (Family Af-
fluence Scale). Szczegółowy opis wraz z bibliografią źródłową użytych skal
i pytań znajduje się w raporcie z badań HBSC24.

Analizy statystyczne wykonano z użyciem programu statystycznego SPSS
v. 23. Ze względu na znaczne różnice w liczebności porównywanych grup na-
stolatków, których rodzice pracowali za granicą lub nie (18% vs. 82%), ko-
nieczne było zastosowanie testu nieparametrycznego U-Manna-Whitneya. Jako
element analizy wieloczynnikowej wewnątrz analizowanych grup oszacowano
modele regresji liniowej metodą selekcji postępującej. Analizowano istotność
parametrów regresji (współczynnik standaryzowany β) oraz zmianę współczyn-
nika dopasowania R2, który informuje, jaki procent wariancji zmiennej zależnej
jest wyjaśniany przez model.

Wyniki

Jak pokazano na rycinie 1., 18,1% badanej młodzieży doświadczyło wyjazdu ro-
dziców za granicę w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, najczęściej wyjazdu
ojca – 13,7%, zdecydowanie rzadziej matki – 2,3% lub obojga rodziców – 2,0%.

Odsetki młodzieży doświadczającej pracy któregokolwiek z rodziców za
granicą nie różniły się w zależności od płci dzieci lub typu szkoły (średniej wie-
ku młodzieży w gimnazjum M = 15,24, SD = 0,7, w szkole ponadgimnazjalnej
M = 16,36, SD = 0,4) (por. Ryc. 2.). Różnice istotne statystycznie dotyczyły je-
dynie geograficznego położenia miejsca zamieszkania – największy odsetek dzieci
doświadczających emigracji zarobkowej był w rejonie północno-zachodnim (wo-
jewództwa od pomorskiego do opolskiego), a najmniejszy w centralnym (woje-
wództwa łódzkie i mazowieckie) (χ²(2, N = 1515) = 14,15; p = 0,001).

                             
24 J. Mazur (red.), Zdrowie..., dz. cyt.
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Ryc. 1. Odsetki młodzieży doświadczającej pracy rodziców za granicą. Źródło: Badania własne.
Fig. 1. Percentages of adolescents whose parents work abroad. Source: Author’s research.

W podziale na poszczególne województwa największy odsetek rodziców pra-
cujących za granicą był w województwie zachodniopomorskim (42,1%), a naj-
mniejszy w województwie mazowieckim (12,6%) (analiz statystycznych różnic
między poszczególnymi województwami nie przeprowadzono ze względu na brak
reprezentatywności wszystkich podgrup). Zamożność rodzin migracyjnych oce-
niana testem FAS III nie różniła się istotnie statystycznie od pozostałych rodzin
(U = 148714; p = 0,801).

Ryc. 2. Odsetki młodzieży doświadczającej pracy matki i/lub ojca za granicą wg płci, szkoły i re-
gionu. Źródło: Badania własne.

Fig. 2. Percentages of adolescents experiencingmother’s and/or father’s work abroad by gender,
school and region. Source: Author’s research.

Analizy dotyczące osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas nieobec-
ności rodzica/rodziców związanej z pracą za granicą wskazały, że najczęściej
opiekę taką sprawuje matka (por. Ryc. 3.). Ogółem, 64,9% młodzieży doświad-
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czającej emigracji wskazało matkę jako główną opiekunkę, czy w przypadku emi-
gracji samego ojca, opiekę nad dziećmi w 81,7% przypadków przejmuje matka,
a w przypadku emigracji zarobkowej samej matki – w 75% opiekę sprawuje ojciec.

Ryc. 3. Osoby sprawujące opiekę nad młodzieżą w czasie pracy matki i/lub ojca za granicą.
Źródło: Badania własne.

Fig. 3. Persons taking care ofadolescents during mother’s and/or father’s work abroad. Source:
Author’s research.

Rodzina
W badaniu analizowano trzy elementy funkcjonowania rodzin: wsparcie spo-

łeczne, jakość komunikacji i używanie komunikatorów internetowych. Młodzież
z rodzin, w których ktoś z rodziców pracował za granicą spostrzegała mniejsze
wsparcie ze strony rodziny (U = 146899; p = 0,020), jednak jakość komunikacji
w rodzinie nie różniła się w stosunku do pozostałych nastolatków (por. Ryc. 4.).

Ryc. 4. Wsparcie i komunikacja w rodzinie nastolatków w zależności od podjęcia przez rodzica
lub rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 4. Support and communication in families depending on whether one or both of the parents
are working abroad. Source: Author’s research.
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Ogółem, 12,2% młodzieży komunikowało się z rodzicami przez programy
typu SKYPE, przy czym w rodzinach nie doświadczających migracji było to
9,7%, a w rodzinach z rodzicem pracującym za granicą – 23,5%. Prawie 5% mło-
dzieży, której rodzic lub rodzice migrowali zarobkowo używało komunikatorów
internetowych codziennie (χ²(3, N = 1492) = 45,72; p < 0,001) (por. Ryc. 5.).

Ryc. 5. Komunikacja z rodzicami przez programy typu SKYPE w zależności od podjęcia przez
rodzica lub rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 5. Communication with parents via programmes like SKYPE depending on whether one or
both of the parents are working abroad. Source: Author’s research.

Analizy dotyczące wsparcia i komunikacji w rodzinie, powtórzone osobno
dla grup nastolatków używających i nieużywających komunikatorów interneto-
wych do kontaktu z rodzicami, pokazały, że w rodzinach, w których używane
były komunikatoryani jasność komunikacji ani wsparcie społeczne nie były
słabsze w sytuacji, gdy ktoś z rodziców pracował za granicą (por. Ryc. 6.).

W grupie rodzin nie używających komunikatorów różnice między rodzinami
z rodzicem pracującym na emigracji a rodzinami, w których nikt z rodziców nie
wyjeżdżał w celach zarobkowych dotyczyły jakości komunikacji (U = 101659;
p = 0,048) oraz na poziomie tendencji statystycznej – wsparcia (U = 101397;
p = 0,055). W obu przypadkach były to różnice na niekorzyść rodzin migracyjnych.
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Ryc. 6. Wsparcie i komunikacja w rodzinach nastolatków w zależności od podjęcia przez rodzica
lub rodziców pracy za granicą oraz używania programów typu SKYPE. Źródło: Badania
własne.

Fig. 6. Support and communication in families depending on whether one or both of the parents
are working abroad and using programmes such as SKYPE. Source: Author’s research.

Szkoła
Spostrzegane wsparcie rówieśników z klasy uczniów, których rodzic lub ro-

dzice pracowali za granicą nie różniło się od pozostałych osób badanych, jednak
wsparcie od nauczycieli spostrzegane było przez tych uczniów jako mniejsze
(U = 142070; p = 0,026) (por. Ryc. 7.).

Ryc. 7. Spostrzegane wsparcie społeczne ze strony kolegów/koleżanek z klasy i nauczycieliw zależ-
ności od podjęcia przez rodzica lub rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 7. Perceived social support from other pupils and teachers depending on whether one or both
of the parents are working abroad. Source: Author’s research.
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Zdrowie
Stan zdrowia oraz zadowolenie z życia dzieci rodziców czasowo emigrują-

cych w celach zarobkowych były na podobnym poziomie jak ich rówieśników
(por. Ryc. 8.).

Ryc. 8. Zdrowie oraz zadowolenie z życia młodzieżyw zależności od podjęcia przez rodzica lub
rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 8. Health and life satisfaction of adolescents depending on whether one or both of the parents
are working abroad. Source: Author’s research.

Zachowania zdrowotne
Zachowania prozdrowotne dzieci rodziców czasowo emigrujących w celach

zarobkowych były korzystniejsze w porównaniu do ich rówieśników w zakresie
aktywności fizycznej, ale mniej korzystne w zakresie regularności jedzenia śnia-
dań (por. Ryc. 9.).

Ryc. 9. Aktywność fizyczna i regularność jedzenia śniadań przez młodzież w zależności od podjęcia
przez rodzica lub rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 9. Physical activity and regularity of breakfast consumption by adolescents depending on
whether one or both of the parents are working abroad. Source: Author’s research.
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U dzieci rodziców czasowo emigrujących w celach zarobkowych częściej
występowały zachowania ryzykowne – palenie papierosów (χ²(1, N = 1474)
= 7,94; p = 0,005), upijanie się (χ²(1, N = 1469) = 4,60; p = 0,032), używanie ma-
rihuany (χ²(1, N = 1363) = 7,33; p = 0,005) i aktywność seksualna (χ²(1, N = 1364)
= 15,78; p < 0,00) (por. Ryc. 10.). Dodatkowe analizy przeprowadzone osobno
w podgrupach młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykaza-
ły, że wszystkie te różnice są istotne statystycznie w grupie gimnazjalistów, nato-
miast wśród młodzieży ponadgimnazjalnej różnice dotyczą wyłącznie używania
marihuany (różnica na poziomie tendencji statystycznej, p = 0,057) oraz aktywno-
ści seksualnej (różnica istotna statystycznie, p = 0,022).

Ryc. 10. Częstość podejmowania zachowań ryzykownych młodzieży w zależności od podjęcia
przez rodzica lub rodziców pracy za granicą. Źródło: Badania własne.

Fig. 10. Frequency of adolescents’ risky behaviours depending on whether one or both of the
parents are working abroad. Source: Author’s research.

Analizy wielowymiarowe
W celu określenia niezależnych predyktorów zdrowia i zadowolenia z życia

nastolatków, których rodzice pracowali (lub nie) w ostatnich dwóch latach za
granicą, oszacowano wielowymiarowe modele regresji. Zastosowano analizę
metodą selekcji postępującej, w której zmiennymi niezależnymi były wszystkie
zmienne analizowane we wcześniejszych analizach jednowymiarowych (standa-
ryzowane), a zmiennymi zależnymi były: w Modelu 1 zadowolenie z życia,
w Modelu 2 zdrowie psychiczne mierzone za pomocą GHQ-12, a w Modelu 3
rzadkie występowanie dolegliwości subiektywnych (por. Tab. 1.). W tabeli zapre-
zentowano wszystkie istotne statystycznie predyktory w kolejności ich wprowa-
dzania do modelu oraz współczynniki z ostatniego kroku analizy regresji.
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Przeprowadzone analizy wykazały, że najważniejsze (wyjaśniające naj-
większy procent wariancji zmiennej zależnej) predyktory zadowolenia z życia
młodzieży z rodzin migracyjnych to wsparcie rodziny i kolegów z klasy. W przy-
padku nastolatków z pozostałych rodzin były to komunikacja z rodzicami oraz
wsparcie ze strony rodziny i nauczycieli. Analizy predyktorów zdrowia psy-
chicznego wykazały, że kluczowym predyktorem w obu grupach była komuni-
kacja z rodzicami, natomiast w grupie młodzieży, w której rodzice nie pracują za
granicą istotne okazało się też wsparcie nauczycieli. Kluczowymi predyktorami
rzadkiego odczuwania dolegliwości subiektywnych były w grupie młodzieży
z rodzin migracyjnych płeć, palenie papierosów (czynnik niekorzystny) i wspar-
cie rodziców, zaś w pozostałej grupie młodzieży przed tymi trzema predyktorami
pojawiło się wsparcie nauczycieli, wyjaśniające 9% wariancji zmiennej zależnej.
Tabela 1. Modele krokowej analizy regresji dla zmiennych: zadowolenie z życia,

zdrowie psychiczne (GHQ-12) oraz rzadkie dolegliwości subiektywne
oszacowane osobno dla młodzieży, której rodzic/rodzice podejmowali lub
nie pracę za granicą

RODZINY MIGRACYJNE POZOSTAŁE RODZINY

Zmienna
zależna

Zmienna
niezależna β ΔR Zmienna

niezależna β ΔR

Wsparcie
rodziców 0,239 0,098***

Komunika-
cja z rodzi-
cami

0,188 0,164***

Wsparcie
uczniów 0,246 0,045** Wsparcie

rodziców 0,225 0,036***

Palenie
papierosów –0,159 0,023* Wsparcie

nauczycieli 0,129 0,024***

Płeć –0,109 0,012***

Zamożność 0,093 0,009**

Zadowolenie
z życia

Wsparcie
uczniów 0,097 0,008**

R² R² = 0,165 R² = 0,253

Komunika-
cja z rodzi-
cami

0,226 0,096***
Komunika-
cja z rodzi-
cami

0,155 0,132***

Płeć –0,256 0,083*** Wsparcie
nauczycieli 0,238 0,060***

Palenie
papierosów –0,216 0,037** Płeć –0,182 0,040***

Zdrowie
psychiczne

Wsparcie
uczniów 0,177 0,027** Wsparcie

rodziców 0,161 0,017***
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Aktywność
fizyczna 0,123 0,017***

Zamożność 0,092 0,008**

Picie alko-
holu –0,066 0,004**

R² R² = 0,243 R² = 0,277

Płeć –0,165 0,142*** Wsparcie
nauczycieli 0,175 0,089***

Palenie
papierosów –0,135 0,038** Płeć –0,195 0,040***

Wsparcie
rodziców 0,325 0,032** Palenie pa-

pierosów –0,103 0,035***

Regularność
śniadań 0,160 0,017* Wsparcie

rodziców 0,147 0,025***

Picie alko-
holu –0,086 0,006**

Aktywność
seksualna –0,074 0,004*

Aktywność
fizyczna 0,067 0,005*

Regularność
śniadań 0,063 0,004*

Rzadkie
dolegliwości
subiektywne

Wsparcie
uczniów 0,064 0,003*

R² R² = 0,228 R² = 0,212

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Źródło: Badania własne.

Table 1. Stepwise regression analysis models for variables: life satisfaction, mental-
health, and subjective health complaints estimated separately for adoles-
cents whose parent/parents work ed or did not work abroad

MIGRANT FAMILIES REMAINING FAMILIES

Dependent
variable

Independent
variable β ΔR Independent

variable β ΔR

Parents’
support 0.239 0.098***

Communi-
cation with
parents

0.188 0.164***
Life
satisfaction

Students’
support 0.246 0.045** Parents’

support 0.225 0.036***
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Smoking
cigarettes –0.159 0.023* Teachers’

support 0.129 0.024***

Sex –0.109 0.012***

Wealth 0.093 0.009**

Students’
support 0.097 0.008**

R² R² = 0.165 R² = 0.253

Cammuni-
cation with
parents

0.226 0.096***
Cammuni-
cation with
parents

0.155 0.132***

Sex –0.256 0.083*** Teachers’
support 0.238 0.060***

Smoking
cigarettes –0.216 0.037** Sex –0.182 0.040***

Students’
support 0.177 0.027** Parents’

support 0.161 0.017***

Physical
activity 0.123 0.017***

Wealth 0.092 0.008**

Mental health

Drinking
alcohol –0.066 0.004**

R² R² = 0.243 R² = 0.277

Sex –0.165 0.142*** Teachers’
support 0.175 0.089***

Smoking
cigarettes –0.135 0.038** Sex –0.195 0.040***

Parents’
support 0.325 0.032** Smoking

cigarettes –0.103 0.035***

Regularity
of breakfasts 0.160 0.017* Parents’

support 0.147 0.025***

Drinking
alcohol –0.086 0.006**

Sexual ac-
tivity –0.074 0.004*

Physical
activity 0.067 0.005*

Regularity
of breakfasts 0.063 0.004*

Rare
subjective
conditions

Students’
support 0.064 0.003*

R² R² = 0.228 R² = 0.212

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Source: Author’s research.
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Dyskusja

Znaczne rozpowszechnienie zjawiska migracji zarobkowej rodziców spra-
wia, że badania dotyczące zdrowia i wsparcia społecznego udzielanego dzieciom
wyjeżdżających rodziców stają się szczególnie istotne. Ważne jest jednak, by
badania te w żaden sposób nie stygmatyzowały rodzin, które zdecydowały się na
rozłąkę, a także, by były prowadzone systematycznie, pokazując zmiany zacho-
dzące w czasie, zarówno dotyczące zdrowia, stylu życia i potrzeb dzieci, jak też
spostrzeganego i otrzymywanego przez nie wsparcia.

Trudność dotycząca stygmatyzacji dotyczy m.in. używanych określeń.
Wspomniany we wstępie pracy termin „eurosieroctwo” wskazuje na fakt rozbi-
cia rodziny („sieroctwo”), który może, ale absolutnie nie musi wystąpić w przy-
padku wyjazdu zarobkowego rodzica. W pedagogice występuje pojęcie „sie-
roctwo migracyjne”, ale oznacza ono szczególny przypadek sieroctwa społecz-
nego, polegający na przekazaniu dziecka pod pieczę zastępczą, wobec niewy-
dolności wychowawczej rodzinyprzebywającej na migracji. Jak wskazują bada-
nia, sytuacja taka dotyczy niewielkiego odsetka dzieci migrujących rodziców25.
Zdecydowana większość nastolatków z rodzin migracyjnych, według wyników
analizowanego w opracowaniu badania pozostaje pod opieką drugiego z rodzi-
ców; emigracja obojga rodziców dotyczy 2% młodzieży (a często są to migracje
naprzemienne).

Większość decyzji migracyjnych podejmowana jest dla dobra rodziny (pod-
niesienia jej jakości życia), rozłąka ma charakter czasowy, kontakt z migrującym
rodzicem jest możliwy dzięki nowoczesnym mediom i nie występuje efekt od-
rzucenia, co zdecydowanie odróżnia rodziny migracyjne od monoparentalnych26.
Stygmatyzowanie rodzin, które podjęły decyzję o emigracji zarobkowej jednego
lub obojga rodziców, utrudnia członkom rodziny dostęp do działań pomoco-
wych. Zarówno dziecku trudno przyznać się, że jest „eurosierotą”, skoro ma
rodziców, jak też otoczenie może spostrzegać decyzję rodziców jako egoistycz-
ną i związaną z pogonią za pieniędzmi. Wyniki prezentowanego tu badania
wskazują, że poziom zamożności rodzin migracyjnych nie różni się od poziomu
zamożności pozostałych rodzin, co świadczy o tym, że wyjazd zarobkowy po-
dyktowany był raczej chęcią zapewnienia godnych warunków życia niż dodat-
kowych luksusów.

Drugi ważny aspekt badań nad zdrowiem dzieci z rodzin migracyjnych do-
tyczy ich systematyczności. W obecnych czasach globalizacji i otwartych ryn-
ków pracy w Europie należy się spodziewać, że wyjazdy rodziców związane
z pracą będą w kolejnych latach zjawiskiem dość powszechnym. Dlatego też
bardzo ważne jest stałe monitorowanie jakości życia dzieci wyjeżdżających ro-
dziców, jak też skuteczności i dostępności działań pomocowych, zarówno ze
                             
25 B. Walczak, Migracje..., dz. cyt.
26 Tamże.
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strony szkoły, jak i innych instytucji, np. poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych. Badania HBSC, których wyniki zaprezentowano dają unikalną możliwość
monitorowania zdrowia, zachowań zdrowotnych i spostrzeganego wsparcia
społecznego dzieci i młodzieży. Ich powtarzanie co 4 lata, stosowanie wielowąt-
kowego, standardowego kwestionariusza oraz liczebność i reprezentatywność
prób zapewniają wiarygodność wyników oraz możliwość analizy trendów.

W 2013/14 roku po raz pierwszy włączono do badań HBSC pytania doty-
czące migracji zarobkowej rodziców. Przeprowadzone analizy pokazują zasad-
ność tej decyzji oraz potrzebę nie tylko zastosowania użytych pytań w kolejnej
rundzie badań (2017/18), ale też ich poszerzenia o pytania dotyczące czasu
trwania rozłąki. Jak wskazują badania Walczaka27, co prawda kluczowy jest sam
fakt wyjazdu rodzica, lecz wraz z długością trwania rozłąki rośnie prawdopodo-
bieństwo pojawienia się niektórych negatywnych konsekwencji dla procesu
socjalizacji dziecka. Walczak28 wyróżnia cztery okresy nieobecności rodziców:
do dwóch miesięcy (określany jako nieznaczący), od dwóch do sześciu miesięcy
(niewielki wpływ na socjalizację, możliwość nieznacznego osłabienia więzi
z rodzicem), od sześciu miesięcy do roku (możliwość istotnego wpływu, szcze-
gólnie u młodszych dzieci), powyżej roku (znaczące zaburzenie więzi). Więk-
szość współczesnych migracji to rozłąki trwające w granicach 6 miesięcy29, ale
kontrola ich długości wydaje się bardzo wskazana.

W opracowaniu analizowano wyłącznie doświadczenie wyjazdu rodzica lub
rodziców za granicę. Doświadczenie takie w ciągu 2 lat poprzedzających bada-
nie miało około 18% badanych nastolatków, bez względu na ich płeć i wiek. Jest
to wynik zbliżony do danych podawanych przez innych autorów. Walczak30

w badaniach z 2014 roku wskazywał na 20,1% młodzieży doświadczającej roz-
łąki migracyjnej w ciągu 3 lat poprzedzających badanie, co wskazuje na wiaro-
godność prezentowanych danych.

W analizowanych badaniach postawiono 6 pytań badawczych. Pierwsze
trzy dotyczyły różnych źródeł wsparcia społecznego, uważanego za jeden z naj-
ważniejszych zasobów i czynników chroniących zdrowie31. Analizowano relacje
w rodzinie – spostrzegane wsparcie i jakość komunikacji, a także używanie ko-
munikatorów internetowych. Wyniki badania pokazały, że młodzież z rodzin
migracyjnych spostrzega niższy poziom wsparcia od członków swojej rodziny,
ale jakość komunikacji jest na podobnym poziomie jak w pozostałych rodzinach,
w których żadne z rodziców nie pracowało za granicą. Jednocześnie młodzież
z rodzin migracyjnych zdecydowanie częściej używa do komunikacji z rodzica-

                             
27 B. Walczak, Społeczne..., dz. cyt.
28 Tamże.
29 B. Walczak, Dziecko..., dz. cyt.
30 Tamże.
31 H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005.
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mi programów typu SKYPE. Wyniki analiz wskazują, że używanie mediów
elektronicznych do komunikacji z rodzicami może działać jako czynnik chronią-
cy, na co zwracano uwagę już we wcześniejszych badaniach32. Wykazano, że
w rodzinach używających komunikatorów internetowych nie wystąpił efekt
niższego poziomu wsparcia. Zarówno spostrzegane wsparcie społeczne, jak
i jakość komunikacji w tych rodzinach był na podobnym poziomie, co w grupie
porównawczej. Badania Brągiel33 wskazywały, że ponad trzy czwarte gimnazja-
listów, których rodzice emigrowali zarobkowo posiadało przekonanie, że mogą
liczyć na rodziców (postrzegane wsparcie społeczne, dające poczucie bezpie-
czeństwa), jednak co trzeci z nich miał trudności w porozumieniu się z rodzi-
cem. Jako czynnik chroniący więź wskazano również kontakt za pomocą me-
diów elektronicznych.

W omawianych badaniach analizowano także spostrzegane wsparcie spo-
łeczne ze strony nauczycieli i uczniów w klasie. Szkoła, obok rodziny, uważana
jest za bardzo ważne środowisko i źródło wsparcia dla młodzieży34. Wykazano,
że poziom wsparcia od innych uczniów w klasie nie jest zależny od pracy rodzi-
ców za granicą (wyniki zgodne z analizami Walczaka35). Jednak spostrzegany
poziom wsparcia od nauczycieli był niższy w grupie nastolatków z rodzin mi-
gracyjnych. Jest to wynik niepokojący zważywszy na fakt, że jest to grupa
szczególnie potrzebująca wsparcia społecznego. Być może ma to związek
z wskazywanym przez Walczaka ryzykiem stygmatyzacji dzieci z rodzin migra-
cyjnych lub faktem rzadkiego otrzymywania realnej pomocy od wychowawców
i nauczycieli, nawet mimo zwrócenia się o taką pomoc36. Może też wynikać
z błędów percepcyjnych samej młodzieży. W badaniach analizowane jest wspar-
cie spostrzegane, które nie tożsame z otrzymywanym37. Być może nastolatki nie
dostrzegają działań podejmowanych przez nauczycieli lub traktują je nie jako
wyraz troski i życzliwości, lecz ingerencję oznaczającą brak akceptacji. Niewąt-
pliwie wynik też wymaga dalszych analiz.

Kolejne pytania badawcze dotyczyły zdrowia i jego predyktorów. Analizo-
wano zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne młodzieży. Wykazano istotne
statystycznie różnice w tym zakresie. Młodzież z rodzin migracyjnych była bar-
dziej aktywna fizycznie od swoich rówieśników, ale rzadziej niż oni jadła śnia-

                             
32 M. Madianou, D. Miller, Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia.

Routledge, London, New York 2012; B. Walczak, Dziecko..., dz. cyt.
33 J. Brągiel, „Eurosieroctwo”..., dz. cyt.
34 I. Tabak, J. Mazur, Social support and family communication as factors protecting adolescents

against multiple recurrent health complaints related to school stress, „Developmental Period
Medicine” 2016, nr 20(1), s. 27–39.

35 B. Walczak, Dziecko..., dz. cyt.
36 Tenże, Społeczne..., dz. cyt.
37 B. Lakey, S. Cohen, Social support measurement and theory, [w:] S. Cohen, L.G. Underwood,

B.H. Gottlieb (red.), Social support measurement and intervention: A guide for health and so-
cial scientists, Oxford University Press, New York 2000, s. 29–52.
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dania. Aktywność fizyczna i regularność posiłków (a w szczególności codzienne
jedzenie śniadań) to kluczowe zachowania prozdrowotne i czynniki chroniące
przed rozwojem tzw. chorób cywilizacyjnych, w tym miażdżycy i otyłości38.
Ważne wydaje się więc zwrócenie uwagi osób opiekujących się nastolatkami
podczas wyjazdu rodzica/rodziców na sposób odżywiania się młodych ludzi.
Wzrost aktywności fizycznej może wynikać ze zmian związanych z restruktury-
zacją wolnego czasu dzieci z rodzin migracyjnych (spędzanie przez nie większej
ilości czasu poza domem i na podwórku39) lub być konsekwencją możliwości
realizacji zainteresowań dziecka wymagających zwiększonych wydatków40.

Więcej różnic na niekorzyść nastolatków, których rodzice migrują zarob-
kowo wykazano w zakresie zachowań ryzykownych. Młodzież ta częściej niż
rówieśnicy sięgała po papierosy i marihuanę, częściej też upijała się i podejmo-
wała aktywność seksualną. Wyniki dotychczasowych badań autorów zajmują-
cych się rodzinami migracyjnymi nie są jednoznaczne w zakresie nasilenia za-
chowań ryzykownych. Walczak41 w swoich badaniach z 2008 roku nie akcento-
wał tego, że młodzież z rodzin migracyjnych częściej sięga po substancje psy-
choaktywne (choć stwierdził wyższe wskaźniki w zakresie sięgania po alkohol
i narkotyki42), stwierdził jednak, że młodzież z tych rodzin częściej wagaruje
(uczniowie w wieku 14–18 lat), a uczniowie młodsi mają skłonność do uczestni-
czenia w bójkach (co może być próbą zwrócenia na siebie uwagi). Różnice
w częstości sięgania po alkohol Walczak tłumaczył różnicami w statusie spo-
łecznym rodzin, przekazywanymi w nich wzorami i normami, a nie samym fak-
tem wyjazdu rodzica. W badaniach prowadzonych w województwie opolskim
w 2008 oraz w 2013 roku43 nauczyciele wskazywali zaobserwowany u młodzie-
ży z rodzin migracyjnych wzrost częstości zarówno opuszczania zajęć szkol-
nych, jak i sięgania po substancje psychoaktywne.

Badania Walczaka z 2014 roku wskazały, że gimnazjaliści z rodzin migra-
cyjnych istotnie częściej niż ich rówieśnicy sięgali po wszystkie analizowane
substancje psychoaktywne (papierosy, alkohol, marihuanę lub haszysz), ale róż-
nica ta znacząco zmniejszała się w szkołach ponadgimnazjalnych i w przypadku
dłuższych wyjazdów rodzica44. Analizy prowadzone w tej pracy z uwzględnie-
niem wieku młodzieży potwierdziły te wyniki – zwiększone ryzyko zachowań
problemowych dotyczyło przede wszystkim młodzieży w okresie wczesnej
adolescencji. Oznacza to, że podejmowanie działań profilaktycznych, zmierzają-
                             
38 A. Oblacińska, H. Weker (red.), Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od urodzenia do

dorosłości, Help-Med, Kraków 2008.
39 B. Walczak, Migracje..., dz. cyt.
40 J. Brągiel, „Eurosieroctwo”..., dz. cyt.; D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu..., dz. cyt.
41 B. Walczak, Migracje..., dz. cyt.
42 Tenże, Społeczne..., dz. cyt.
43 A. Walas, W. Goleński, A. Kijak, K. Mesjasz, Eurosieroctwo w województwie opolskim – mo-

nitoring zjawiska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013.
44 B. Walczak, Dziecko..., dz. cyt.
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cych do zapobiegania zachowaniom problemowym, wydaje się bardzo istotne,
szczególnie w gimnazjach. Być może nie ma potrzeby organizowania osobnych
warsztatów czy opracowywania specjalnych programów profilaktycznych – wystar-
czy konsekwencja i skuteczność działań adresowanych do wszystkich nastolatków.
Rozpowszechnienie zachowań ryzykownych jest bowiem znaczne w całej populacji
gimnazjalistów45, a w rodzinach migracyjnych zwiększone prawdopodobieństwo
osłabienia wypełniania przez rodziny podstawowych funkcji i wzrostu emocji ne-
gatywnych może zwiększać ryzyko pojawienia się zachowań problemowych46.

Ważnym wynikiem uzyskanym w przeprowadzonym badaniu był brak róż-
nic pomiędzy analizowanymi grupami młodzieży w zakresie zdrowia i zadowo-
lenia z życia. Może on świadczyć o tym, że zachowania antyzdrowotne, wska-
zywane w tej pracy, nie mają takiego nasilenia, które wprost zagrażałoby zdro-
wiu młodzieży. Zachowania te mogą być ograniczone w czasie do samego po-
bytu rodzica/rodziców za granicą, i, o ile pobyt ten nie jest bardzo długi, szkody
zdrowotne mogą nie być poważne. Należy jednak zachować szczególną czuj-
ność, biorąc pod uwagę, że konsekwencje zachowań antyzdrowotnych mogą po-
jawiać się z pewnym odroczeniem, a potem utrzymywać się w wieku dorosłym47.

W opracowaniu podjęto również analizy wielowymiarowe, mające na celu
wyodrębnienie kluczowych predyktorów zdrowia i zadowolenia z życia mło-
dzieży z rodzin migracyjnych. Wykazano istotną rolę środowiska rodzinnego,
a szczególnie spostrzeganego wsparcia od członków rodziny. Ważne okazało się
też wsparcie od kolegów i koleżanek z klasy. Tym, co różniło modele regresji
oszacowane dla grup nastolatków z rodzin migracyjnych i z pozostałych rodzin
było wsparcie nauczycieli. Pojawiło się ono jako kluczowy predyktor we
wszystkich modelach (wyjaśniających zdrowie psychiczne, dolegliwości su-
biektywne i zadowolenie z życia) oszacowanych dla młodzieży z rodzin, w któ-
rych żadne z rodziców nie pracowało za granicą. W grupie nastolatków z rodzin
migracyjnych wsparcie nauczycieli nie zostało włączone do ani jednego modelu.
Wskazuje to po raz kolejny potrzebę głębszej analizy sytuacji panującej w szkołach.

Wytyczne płynące z ośrodków szkolenia nauczycieli wyraźnie precyzują
potrzebę udzielania pomocy dzieciom, których rodzice wyjechali za granicę48.
Zeszyty metodyczne publikowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji zawierają
liczne wskazówki dla nauczycieli dotyczące wspierania dzieci z rodzin migra-
cyjnych i zapobiegania powstawaniu negatywnych skutków rozłąki49. Kozdro-
wicz50 wskazuje potrzebę wyeliminowania oceniającego i pejoratywnego po-
                             
45 J. Mazur (red.), Zdrowie..., dz. cyt.
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s. 169–180.
47 R.R. Kipping, R.M. Campbell, G.J. MacArthur, D.J. Gunnell, M. Hickman, Multiple risk be-

haviour in adolescence, „Journal of Public Health” 2012, nr 34 (suppl 1), s. i1–i2.
48 M. Ślusarczyk, Migracje..., dz. cyt.
49 E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Szkoła wobec mobilności..., dz. cyt.
50 E. Kozdrowicz, Psychopedagogiczne..., dz. cyt.
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strzegania rodziców migrujących zarobkowo za granicę, upowszechniania wśród
rodziców wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w sytuacji rozłąki, tworze-
nia atmosfery współdziałania wychowawcy z rodzicem/opiekunem pozostają-
cym z dzieckiem, sprzyjającej częstym kontaktom i informowaniu się wzajem-
nie o zauważanych problemach dziecka, zachęcania nauczycieli–wychowawców
do szukania możliwości poznawania sytuacji rodzinnej uczniów, pozwalających
wcześniej dostrzec czynniki ryzyka, organizowania różnych form opieki psy-
chologiczno-pedagogicznej dla dzieci nie radzących sobie z rozłąką z rodzicami
i współdziałania szkoły z różnymi instytucjami, i organizacjami w zakresie prze-
ciwdziałania negatywnym skutkom emigracji. Pozostaje więc wciąż otwarte
pytanie, na ile zalecenia te są faktycznie realizowane.

Wnioski

Przeprowadzone badanie wskazało rodzinę jako kluczowe źródło wsparcia
dla młodzieży, której rodzice pracują za granicą. Potwierdziło też pozytywną
rolę nowoczesnych mediów elektronicznych. Używanie komunikatorów inter-
netowych do kontaktu z rodzicami pracującymi za granicą może ograniczać
negatywne konsekwencje rozłąki związane z gorszą komunikacją i mniejszym
wsparciem rodzinnym.

Zaufanie i życzliwość ze strony nauczycieli jest obszarem wsparcia nie
w pełni wykorzystywanym dla dobra dzieci, których rodzice pracują za granicą.
Spostrzegane wsparcie ze strony nauczycieli jest niższe w grupie młodzieży
z rodzin migracyjnych i nie determinuje zdrowia i zadowolenia z życia tych
młodych ludzi. Warto zwracać uwagę kadry pedagogicznej na potencjalne pro-
blemy młodzieży z rodzin migracyjnych i zachęcać ich do okazywania i udziela-
nia wsparcia.

Podejmowanie rozwiązań, mających na celu wspieranie dorastających dzie-
ci rodziców wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy, należy uwzględniać zarów-
no w działaniach z obszaru edukacji, jak i zdrowia publicznego. Prowadzenie
systematycznych badań, analizowanie ich wyników i wdrażanie na ich podsta-
wie programów promocji zdrowia dzieci i młodzieży z rodzin migracyjnych
powinno na stałe zagościć we współczesnej polityce zdrowotnej. Kolejne serie
badań HBSC (najbliższa w 2017/18 roku) mogą przyczynić się do skutecznej
realizacji tych celów.
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Multicultural family in situations of conflict and threats

Streszczenie

Gdy ludzie wywodzący się z różnych narodów łączą się w pary małżeńskie, docho-
dzi do bardzo ważnych zjawisk i procesów, o znaczeniu wykraczającym poza losy jej
członków. W wyniku amalgamacji, czyli łączenia się grup kulturowych w następstwie
zawierania małżeństw i tworzenia mieszanych, hybrydalnych form pokrewieństwa,
wyłania się nowy ład kulturowy.

W małżeństwach mieszanych powstaje specyficzna sytuacja – „spotkanie”, związa-
nie odległych kulturowo partnerów decydujących się na zawarcie małżeństwa, a co za
tym idzie – na wspólne pożycie, współpracę dla dobra rodziny, a więc głównie wycho-
wywanie dzieci i wzajemną pomoc.

Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występujących mię-
dzy partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe mogą wpły-
wać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na małżeństwo. Rezultat uwarunkowany
jest m.in. stopniem podobieństwa partnera, stopniem bariery językowej, akceptacją
odmiennej kultury i religii partnera oraz jego odrębnych poglądów.

Jak w przypadku każdego kontaktu międzykulturowego, tak i w parach mieszanych
musi dojść do swego rodzaju kompromisu – partnerzy poznają nawzajem swoje kultury
i razem tworzą mieszankę, która umożliwia im zgodne współżycie. Pod wpływem
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kompromisu kulturowego, jaki zachodzi w związkach mieszanych, partnerzy, dostoso-
wując się do siebie nawzajem, mogą zmieniać swoje przyzwyczajenia, zwyczaje, spo-
soby zachowania, opinie, wartości.

Do czynników prowadzących do problemów w związkach mieszanych zaliczyć
można: różnice kultur narodowych, założenie podobieństwa interlokutorów, różnice ję-
zykowe, niepoprawną interpretację sygnałów niewerbalnych, stereotypy i uprzedzenia,
odmienny system wartości, lęki i napięcia, niepewność i stres, etnocentryzm i przeko-
nanie o „wyższości” własnej kultury, szok kulturowy, odmienność religijną, a nawet
kulturowe modele zaspokajania głodu. Wszystkie te czynniki powinny zostać zbadane
i opisane w postaci tez naukowych.

Słowa kluczowe: rodzina, wielokulturowość, rodzina wielokulturowa, małżeństwa bi-
nacjonalne, problemy, zagrożenia, kryzys, odmienność kulturowa.

Abstract

When people from different nations join together to make a couple, very important
phenomena and processes occur, whose significance goes beyond the fate of the mem-
bers of the couple. As a result of the amalgamation, that is a merger of cultural groups
following a marriage and the creation of hybrid forms of kinship, a new cultural order
emerges.

In mixed marriages a specific situation is created – the ‘meeting’, the binding of
culturally distant partners who decide to enter into a marriage and thus to cohabitate, to
cooperate for the good of the family, which means mainly raising children and mutual
help.

The degree of cultural difference determines the number of problems which occur
between partners. National, religious, linguistic and cultural differences can affect
a marriage both positively and negatively. The result is determined by, among other
things, the degree of the similarity of a partner, the degree of language barrier, the ac-
ceptance of a different culture and religion of the partner and his or her distinct views.

As with any inter-cultural contact, in mixed couples there must come to a kind of
a compromise – the partners learn about each other’s culture and together they create
a mixture that enables them a harmonious coexistence. Under the influence of cultural
compromise, which takes place in mixed relationships, partners, adapting to each other,
may change their habits, customs, ways of behaviour, opinions, values etc.

The following factors may lead to problems in mixed relationships: differences of
national cultures, the assumption of similarity of interlocutors, language differences, in-
correct interpretation of non-verbal signals, stereotypes and prejudices, different sys-
tems of values, fears and tension, uncertainty and stress, ethnocentrism and conviction
of the ‘superiority’ of one’s own culture, culture shock, religious diversity or even cul-
tural models to satisfy hunger. All of these factors should be investigated and described
in the form of academic theses.

Keywords: family, multiculturalism, multicultural family, binational marriage, prob-
lems, threats, crisis, cultural diversity.
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Wprowadzenie

Najbardziej ogólna definicja rodziny głosi, że „[...] jest to grupa osób połączo-
nych więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji, na ogół wspólnie zamiesz-
kująca i współdziałająca wewnętrznie odpowiednio do społecznie określonego
i uznanego podziału ról i również społecznie określonego zestawu jej zadań”1. Ja-
nusz Homplewicz określa rodzinę jako „[...] wspólnotę życia i miłości, doświad-
czeń i błądzeń, naturalne środowisko o określonej autonomii trwania, programie
życia i przekazu wartości”2. Antonina Kłoskowska dodaje, że „[...] stanowi ona
jedną z najbardziej uniwersalnych form stosunków społecznych”3, a Zbigniew
Tyszka, że „[...] jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego społeczeństwa
i kultury”4. W czasach ponowoczesnych rodzina w sensie kulturowym „[...] prze-
staje być instytucją naturalną i konieczną, w którą się po prostu «wchodzi», tak jak
– zgodnie z prawami biologii – wchodzi się w wiek dojrzały”5. Jednak pomimo
pojawienia się nowych trendów kulturowych, w większości społeczeństw rodzina
w dalszym ciągu stanowi jedną z najbardziej cenionych wartości.

Coraz częściej spotykanym typem rodziny jest rodzina wielokulturowa,
czyli taka, w której:

„[...] układ wartości może być ledwie wymieszanym zbiorem różnych od-
działywań płynących z różnych źródeł i kręgów kulturowych, poprzez skalę
rodziny, w której małżonkowie są różnej narodowości, a nadto rodzina ta
mieszka w obcym otoczeniu, poprzez skalę budynku (np. bloku komunalnego
zasiedlonego przez emigrantów z różnych krajów)”6.

Wielokulturowość rodziny można zatem rozumieć jako współobecność
i współoddziaływanie w obszarze aktywności rodziny różnych wzorów kulturo-
wych. Zatem rodzina wielokulturowa, jako grupa społeczna, transmituje wzory
minimum dwóch kultur, wyposaża swych członków w podstawowy zasób mi-
nimum dwukulturowy i dostarcza repertuaru tradycji co najmniej dwóch kultur.

Poważne konflikty kulturowe mogą pojawić się, gdy w wielokulturowej ro-
dzinie przychodzą na świat dzieci. Nawet w przypadku, kiedy oboje partnerzy
respektują i uznają odmienność kulturową w związku, kwestia wychowania
wspólnych dzieci jest często źródłem konfliktów i sporów.
                             
1 Z. Bauman, Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1962, s. 250.
2 K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

2000, s. 43.
3 L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Wydawnictwo

AFM, Kraków 2006, s. 58.
4 Tamże.
5 H. Świda-Ziemba, Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie, ISNS UW, War-

szawa 2000, s. 469.
6 M. Golka, Oblicza wielokulturowości, [w:] M. Kempny, A. Kapciak, M. Łodziński (red.),

U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 53.
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Opis założeń metodologicznych badań własnych

Aby uzyskać odpowiedź na problem badawczy zawarty w tytule artykułu,
przystępując do badań, sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jakie konflikty i zagrożenia kulturowe występują w rodzinach wielokultu-

rowych?
2. Jakie członkowie rodzin stosują strategie radzenia sobie z konfliktami i za-

grożeniami kulturowymi?
W badaniach udział wzięło 79 kobiet narodowości polskiej, będących w związ-

kach małżeńskich z mężczyznami o innej niż polska narodowości. Dodatkowo mę-
żowie nie reprezentowali cywilizacji europejskiej, ale pochodzili z Afryki, Azji
i Australii, a dokładnie z następujących krajów: Egipt (19 osób), Algieria (12 osób),
Pakistan (12 osób), Tunezja (9 osób), Iran (5 osób), Indie (4 osoby), Irak (2 osoby),
Turcja (2 osoby), Nigeria (2 osoby), Australia (2 osoby), Ghana (2 osoby), Syria
(2 osoby), Kongo (2 osoby), Senegal (1 osoba), Togo (1 osoba), Zambia (1 osoba).
Oprócz różnic kulturowych zaznaczyły się wyraźne różnice religijne. Mężowie
reprezentowali następujące religie: islam (64 osoby), chrześcijaństwo (11 osób),
sikhizm (4 osoby).

Z informacji zamieszczonych w metryczce wynikało, że grupa odpowiada-
jąca na pytania była zróżnicowana pod względem wykształcenia (54,43% wyż-
sze, 32,91% średnie, 10,12% zawodowe, 1,26% podstawowe). W chwili prze-
prowadzania badań kobiety zamieszkiwały różne kraje. Dokładne dane na temat
kraju zamieszkania zawiera tabela 1.
Tabela 1. Kraj zamieszkania

Tabela liczności: Kraj zamieszkania
Wskazanie

Liczba Skumulowana
liczba Procent Skumulowany

procent

Wielka Brytania 9 9 12,50000 12,5000

Polska 43 52 59,72222 72,2222

Egipt 9 61 12,50000 84,7222

Cypr 2 63 2,77778 87,5000

Irlandia 4 67 5,55556 93,0556

Francja 2 69 2,77778 95,8333

Włochy 3 72 4,16667 100,0000

Braki 0 72 0,00000 100,0000

Źródło: Badania własne.
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Table 1. Home cuntry

Table of counts: Country of residence
Indication

Number Accumulated
number Percentage Accumulated

percentage

Great Britain 9 9 12.50000 12.5000

Poland 43 52 59.72222 72.2222

Egypt 9 61 12.50000 84.7222

Cyprus 2 63 2.77778 87.5000

Ireland 4 67 5.55556 93.0556

France 2 69 2.77778 95.8333

Italy 3 72 4.16667 100.0000

Lack 0 72 0.00000 100.0000

Source: Author’s research.

Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli 1, większość badanych za-
mieszkiwała Polskę (59,72%). Po 12,50% badanych zamieszkiwało Egipt i Wiel-
ką Brytanię. Pozostałe kraje to: Cypr, Irlandia, Francja i Włochy.

Badani zamieszkiwali miejscowości o różnej wielkości. Dokładne dane
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Miejsce zamieszkania

Tabela liczności: Miejsce zamieszkania
Wskazanie

Liczba Skumulowana
liczba Procent Skumulowany

procent

Ponad sto tysięcy 47 47 65,27778 65,2778

Wieś 3 50 4,16667 69,4444

Dwadzieścia jeden
do sto tysięcy 13 63 18,05556 87,5000

Do dwudziestu tysięcy 9 72 12,50000 100,0000

Braki 0 72 0,00000 100,0000

Źródło: Badania własne.
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Table 2. Place of residence

Table of counts: Place of residence
Indication

Number Accumulated
number Percentage Accumulated

percentage

Over one hundred
thousand 47 47 65.27778 65.2778

Village 3 50 4.16667 69.4444

Twenty one to one
hundred thousand 13 63 18.05556 87.5000

Below twenty
one thousand 9 72 12.50000 100.0000

Lack 0 72 0.00000 100.0000

Source: Author’s research.

Większość badanych zamieszkiwała duże aglomeracje miejskie (65,27%
miasta ponad sto tysięcy mieszkańców, 18,05% miasta od dwudziestu jeden do
stu tysięcy mieszkańców). 12,50% zamieszkiwało małe miasteczka do dwudzie-
stu tysięcy mieszkańców, a jedynie 4,16% wsie.

Badane kobiety były w wieku od 19 do 54 lat. 65,82% deklarowało się jako
chrześcijanki, 26,58% jako muzułmanki, a 7,59% jako ateistki. Staże małżeńskie
w momencie przeprowadzania badań wynosiły od 6 miesięcy do 32 lat małżeń-
stwa. Badania przeprowadzono w latach 2015–2016 drogą internetową.

Konflikty i zagrożenia kulturowe (badania własne)

Chcąc ustalić, z jakimi zagrożeniami spotykają się rodziny wielokulturowe,
poproszono badanych o wskazanie, z jakimi konfliktami spotykają się w swoich
rodzinach. Możliwe było wpisanie dowolnej ilości zauważalnych problemów,
wynikających z różnic kulturowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że naj-
poważniejsze i najpowszechniejsze zagrożenia w rodzinach wielokulturowych to:

1. Różnice w narodowości, wyznaniu, rasie i języku
małżonków (89,87% badanych)

Różnice te powodują odmienność obyczajów, tradycji, wartości, postaw,
norm, zachowań, postrzeganie ról społecznych, podejście do wychowania dzieci,
sposoby komunikacji, modele zaspokajania głodu itd.

Kultury narodowe można analizować w świetle czterech wskazanych przez
Geerta Hofstede7 wymiarów kultury: dystans władzy, kolektywizm i indywidu-
                             
7 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2000, s. 86–87.
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alizm, kobiecość i męskość oraz unikanie niepewności. Dystans władzy ujawnia
stosunek członków danej społeczności do zjawiska nierówności między ludźmi.
Duży dystans ujawnia się poczuciem zależności młodszych od starszych, nato-
miast w społecznościach o małym dystansie władzy możemy mówić o wzajem-
nym partnerskim traktowaniu uczestników dialogu. W wymiarze indywidualizm
– kolektywizm, indywidualizm oznacza życie w mniejszyc grupach rodzinnych
i postrzeganiem siebie przez pryzmat „ja”, a nie „my”, natomiast kolektywizm
oznacza, że dobro grupy jest przedkładane nad dobro jednostki i postrzeganiem
siebie przez pryzmat „my”, a nie „ja”. Wymiar męskość – kobiecość dzieli spo-
łeczeństwa na takie, w których role społeczne związane z płcią są klarownie
określone, oraz takie, w których role społeczne obu płci wzajemnie się przeni-
kają. Ostatni wymiar – unikanie niepewności – definiowany jest jako stopień
zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych,
nieznanych lub niepewnych.

Kultury narodowe różnią: doświadczenia historyczne, wspólnota językowa,
system ekonomiczny, tradycje czy też wyznawane przez mieszkańców religie.
Dodatkowo można wskazać także: różnice między poszczególnymi regionami
w danym kraju, różnice w poziomie wykształcenia mieszkańców, wykonywa-
nych zawodach, grupach społecznych, modelu rodziny8.

Różnice narodowe oraz różnice religijne powodować mogą odmienność
wartości rdzennych, które z kolei mogą być rozpatrywane jako jeden z najbar-
dziej podstawowych elementów kultury określonych społeczności. Wokół owych
wartości rdzennych koncentrują się różnorodne wytwory kulturowe, do których
zalicza się idee i ideały etyczne, religijne i społeczno-polityczne, wierzenia,
normy prawne, systemy organizacji i zarządzania, twórczość artystyczną i lite-
racką, architekturę, miejsca kultu religijnego i pamięci narodowej itd. Z tymi
wartościami wiążą się integralnie wzory zachowań uczuciowych, struktury my-
ślenia czy też postawy wobec własnej grupy i innych grup społecznych. Przy-
wołane wartości, utrwalające je wytwory kulturowe i związane z nimi stany
psychospołeczne jednostek ludzkich tworzą kanon kultury społeczeństwa, naro-
du czy grupy społecznej.

Pary, które wyznają podobne wartości, mają większą szansę na to, iż ich
związek będzie trwały, niezależnie od pochodzenia kulturowego. Niektórzy
dobierają się pod względem zgodności wyznawanych wartości, jednakże partne-
rzy mogą mieć te same idee w pewnych domenach, a odmienne w innych,
z których nie są w stanie zdać sobie sprawy w pierwszych miesiącach, a nawet
latach trwania związku. Ludzie wywodzący się z różnych kultur, posiadający te
same fundamentalne potrzeby, takie jak jedzenie, spanie czy prokreacja, mogą
                             
8 M. Kisilowska, M. Przastek-Samokowa, Identyfikacja różnic kulturowych procesie komunikacji

z użytkownikiem, [w:] B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa, A. Skrzypczak (red.), Od
informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005, s. 285.



Ewa SOWA-BEHTANE86

nie tylko wykazywać różnice w pragnieniach, ale również mogą inaczej je postrze-
gać. To, co dla jednego człowieka jest naturalne i instynktowne, nie jest oczywiste
dla drugiego, dlatego oboje partnerzy mogą być przekonani o słuszności ich zało-
żeń i wartości. Podobieństwo wyznawanych wartości pomaga związkom między-
kulturowym przezwyciężyć różnicę wieku, odmienność etniczną i religijną.

Badane zwróciły dużą uwagę na różnice językowe, które okazały się pro-
blemem dla aż 73,00% badanych. Pełne zrozumienie językowe jest niezwykle
ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku. W języku zachowa-
ne są zwyczaje, wierzenia, przysłowia i powiedzenia. Jest on zatem ściśle zwią-
zany z kulturą. A kultury dysponują własnymi kodami komunikacyjnymi i sys-
temami symboli, które są zrozumiałe tylko dla członków tych grup9. W trakcie
interakcji międzykulturowych może pojawić się niepewność znaczenia przesła-
nia wypowiadanych treści w języku obcym, zachowania rozmówców mogą być
sprzeczne i niespełniające naszych oczekiwań, płynące treści mogą być źle zro-
zumiane i niepoprawnie zinterpretowane, czego konsekwencją są konflikty
i nieporozumienia, agresja i złość czy wycofanie i zniechęcenie do rozmowy.
Tyczy się to również sygnałów niewerbalnych, które również różnią się w za-
leżności od kultury. Niepoprawne interpretacje sygnałów niewerbalnych mogą
zatem prowadzić do konfliktów i nieporozumień oraz do licznych konfrontacji
zakłócających proces komunikacji. Niekiedy sygnał niewerbalny posiada dane
znaczenie w jednym kręgu kulturowym, a w innym jest ono zupełnie odrębne
lub w ogóle go nie posiada.

2. Społeczna dezaprobata, opinia społeczna (50,63% badanych)
Okazało się, że aż 53% badanych zaznaczyło, iż ich rodziny spotkały się

z problemem z akceptacją społeczeństwa. Problemy dotyczą nie tyko małżon-
ków tworzących związek mieszany, ale również ich dzieci. Zauważono, iż ze
szczególnym brakiem akcpetacji spotykają się osoby (w badanych przypadkach
mężowie oraz dzieci), które odróżniają się kolorem skóry czy rysami twarzy.
Zwrócono uwagę na osoby czarnoskóre, skośnookie oraz o śniadej cerze (co ma
wkazywać, że osoby są pochodzenia arabskiego). Szczególnie wśród osób
mieszkających w Polsce zauważono również brak akceptacji dla kobiet, które
tworzą małżeństwa mieszane z obcokrajowcami. Spotykają się one często z dez-
aprobatą bądź pogardą, szczególnie jeśli ich mężowie pochodzą z krajów Afryki
bądź Azji.

                             
9 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2007, s. 65.
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3. Stereotypy i uprzedzenia wewnątrz rodziny (45,56% badanych)
Stereotypy kształtują w dużej mierze opinię publiczną. Ludzie często nie

trudzą się, by zauważyć istotne różnice między jednostkami pochodzącymi z tej
samej kultury czy kraju. W wyniku tego cechy przypisywane jednostce są nie-
prawdziwe. Stereotyp to swego rodzaju kategoryzacja społeczna, wrzucająca
wszystkich przedstawicieli danego społeczeństwa do jednej kategorii osób. Po-
jęcie uprzedzenia różni się od pojęcia stereotypu tym, iż jest on związany tylko
i wyłącznie z nieprzychylnym postrzeganiem jednostki oraz z postawą wrogości
i odrzucenia wobec niej, dlatego iż pochodzi ona z nacji, która jest oceniana
i postrzegana negatywnie10. Stereotypy i uprzedzenia są naturalnymi procesami
psychicznymi, zachodzącymi u każdego człowieka. Procesy te wpływają na
postrzeganie ludzi oraz na komunikację. Zakłada się, że osoby tworzące rodziny
wielokulturowe są bardziej tolerancyjne i otwarte na „innych” niż osoby tworzą-
ce rodziny monokulturowe. Jednak, jak wynika z przeprowadzonych badań,
także w rodzinach wielokulturowych zdarza się często (45,56%), że członkowie
rodziny postrzegają innych jej członków przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń.
Małżonkowie najczęściej oceniają siebie przez pryzmat pochodzenia narodowo-
ściowego bądź wyznawanej religii. Stereotypy zwykle pojawiają się podczas
kłótni małżeńskich oraz w trakcie rozmów na temat dzieci. Często dzieci po-
równywane są do ojca czy matki w kontekście negatywnych stereotypów narodo-
wościowych.

4. Tożsamość kulturowa dzieci (18,98% badanych)
Kolejnym konfliktem kulturowym, na który badane kobiety zwróciły uwagę

jest tożsamość dzieci z ich rodzin. Kształtowanie tożsamości człowieka rozpo-
czyna się w miejscu, w którym się rodzi. Kształtuje się w małej, lokalnej, ro-
dzinno-sąsiedzkiej wspólnocie. Od początku dzieci identyfikują się z najbliż-
szym otoczeniem, czyli z najbliższą rodziną. Dzieci przyjmują jako własny do-
minujący zespół symboli przekazywanych przez środowisko rodzinne.

Dziecko urodzone w rodzinie polskiej wzrasta i internalizuje normy grupo-
we w zupełnie innym środowisku społecznym i kulturowym niż jego egipski ró-
wieśnik, mieszkający w Egipcie. Jednak dziecko egipskie bądź polsko-egipskie,
urodzone i mieszkające w Polsce, będzie z jednej strony kształtowało tożsamość
w oparciu o wzory własnej grupy macierzystej (rodzinnej), z drugiej strony po-
jawia się jednak obszar wspólny dla obu grup, czyli polski świat wartości i sym-
boli, który tworzy coś w rodzaju pomostu, na którym wznosi się bardziej uni-
wersalny wymiar tożsamości. Dziecko zatem funkcjonuje w środowisku miesza-
nym kulturowo, w którym występuje wyraźna tendencja do łączenia, syntezy,

                             
10 J. Nikitorowicz, Pogranicze tożsamości. Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersy-

teckie Trans Humana, Białystok 1995, s. 36, 40.
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tworzenia nowej, szerszej od dotychczasowej tożsamości grupowej całości kul-
turowej, zwiększa się szansa na przekroczenie barier religijnych, językowych
czy rasowych (tzw. tożsamość transkulturowa). Jest to proces długotrwały,
obejmujący różne warianty zjawisk wzajemnego przystosowania, akulturacji,
amalgamacji ludzi wywodzących się z różnych ojczyzn, kultur, mówiących róż-
nymi językami. Jednak z drugiej strony pojawić się może problem ze zdefinio-
waniem własnej tożsamości kulturowej. Dzieci z rodzin wielokulturowych są
niejednokrotnie idealnie zintegrowane z obiema kulturami, w pełni dwukulturo-
we. Konsekwencją tego jest jednak fakt, iż nie czują się zupełnie dobrze w żadnej
z kultur. Marzą często o przeniesieniu się do kraju trzeciego, w którym mają na-
dzieję rozwiązać swe problemy z tożsamością narodową. Okazuje się bowiem, że
potrzeba przynależenia do konretnej grupy jest podstawową potrzebą jednostek.

Jako negatywne następstwa posiadania dwukulturowych korzeni można wy-
mienić:
— zmęczenie koniecznością udzielania odpowiedzi na wciąż powtarzające się

pytania,
— nietolerancyjną postawę otoczenia,
— rozterki związane z poczuciem zagubienia,
— trudność z identyfikacją kulturową czy narodową,
— odległości dzielące badanych od swojej rodziny pozostającej poza granicami

Polski i ograniczony przez to kontakt z nią,
— problemy tożsamościowe11.

5. Lęki, napięcia, niepewność i stres (17,72% badanych)
Kolejną barierą jest wysoki stopień niepewności czy też stresu związanego

z wchodzeniem w interakcję z człowiekiem z innej kultury, z kimś „obcym”.
Niepewności towarzyszy nieufność oraz obawa wynikająca m.in. z niejasności
interpretacji przekazu międzykulturowego. Kobiety biorące udział w badaniach
zaznaczały, iż obawiały się tego, że ich mężowie reprezentują inną kulturę czy
inną religię, niepokoił ich też los ich przyszłych dzieci. W momencie pojawienia
się w małżeństwie dzieci powstaje stres związany z niepewnością co do planów
wychowawczych swojego partnera. W małżeństwach mieszanych religijnie do
głosu dochodzą również napięcia związane z wyborem religii dla swoich dzieci.

6. Etnocentryzm kulturowy (7,59% badanych)
Kilokoro badanych zauważyło następną barierę, jaką jest etnocentryzm

i przekonanie o „wyższości” własnej kultury nad innymi. Zarówno badane ko-
biety, jak i ich mężowie oczekiwali, że we wspólnym życiu to ta druga osoba
przystosuje się, przynajmniej częściowo, do naszych wymagań i przyjętych

                             
11 E. Sowa-Behtane, Rodziny wielokulturowe, Akademia Ignatianum/Wydawnictwo WAM, Kra-

ków 2016, s. 43.
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w kulturze interpretacji słów, gestów czy zachowań. Etnocentryzm towarzyszy
stereotypom i je wzmacnia, jest jednocześnie przez nie podtrzymywany i pod-
niecany.

7. Szok kulturowy (7,59% badanych)
Termin szok kulturowy oznacza doświadczenie wstrząsu i zaskoczenia

spowodowanego zetknięciem się z czymś nieznanym, obcym. Część badanych
(7,59%) doznała podczas spotkania z partnerem z innej kultury takich emocji,
jak lęk, obawa i niepewność. Zjawisko to może być spowodowane poczuciem
osamotnienia, odrzucenia przez członków obcej kultury, utratą przyjaciół, pracy
czy posiadanych rzeczy, odmiennością ról społecznych oraz wartości, a nawet
poczuciem odrazy do obcych praktyk, rytuałów i zwyczajów, wrażeniem bez-
radności, wynikającej z przebywania w obcym otoczeniu oraz niemożnością
zrozumienia ludzi z otoczenia z powodu bariery językowej. Szok kulturowy
prowadzi do powstania dystansu wobec spotkanej obcej kultury, a nawet do
izolacji. Pozytywną stroną tego zjawiska jest możliwość głębszego poznania
własnej kultury i poprzez to, lepsze zrozumienie innych tradycji oraz nabycie
świadomości o istnieniu różnic kulturowych12. Osoby tworzące związki wielo-
kulturowe z powodu niewystarczającej wiedzy na temat kultury, zwyczajów
i zachowań partnera, nieznajomości języka ojczystego danego kraju oraz innej
organizacji czasu mogą doznać szoku kulturowego.

Strategie radzenia sobie z konfliktami i zagrożeniami
(badania własne)

Jak w przypadku każdego kontaktu międzykulturowego, tak i w parach mie-
szanych musi dojść do swego rodzaju kompromisu – partnerzy poznają nawza-
jem swoje kultury i razem tworzą mieszankę, która umożliwia im zgodne współ-
życie. Pod wpływem kompromisu kulturowego, jaki zachodzi w związkach mie-
szanych, partnerzy, dostosowując się do siebie nawzajem, mogą zmieniać swoje
przyzwyczajenia, zwyczaje, sposoby zachowania, opinie, wartości.

Pary mieszane, bardziej niż związki osób o tej samej kulturze, są zmuszone
do pójścia na kompromis. Partnerzy wspólnie wypracowują system, będący po-
łączeniem ich obydwu kultur. Nie znaczy to oczywiście, że obie kultury mają
jednakowe znaczenie – istnieją czynniki, takie jak: miejsce zamieszkania, zainte-
resowanie kulturą drugiej osoby lub całkowite jej odrzucenie czy znajomość
języków obcych, które mogą wpływać na dominację jednej z kultur.

                             
12 E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego: czego potrzebujesz aby odnieść sukces w między-

narodowym biznesie, Placet, Warszawa 2000, s. 25.
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W prowadzonych badaniach próbowno ustalić, jakie strategie stosują ko-
biety, tworzące rodziny wielokulturowe, aby zapobiegać bądź łagodzić konflikty
kulturowe. Zaproponowano następujące strategie do wyboru, jak również pozo-
stawiono wolne miejsce na przedstawienie własnych:
1. Kapitulacja: gotowość do rezygnowania w pewnych sytuacjach z własnych

zachowań kulturowych na rzecz zachowań partnera;
2. Kompromis: częściowa rezygnacja z własnych przekonań przez oboje part-

nerów w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska; oboje partnerzy naprze-
miennie modyfikują swoje zachowania kulturowe w celu dostosowania ich
do stanowiska drugiej osoby;

3. Współistnienie: obopólna akceptacja, przy jednoczesnym pozostawaniu przy
własnym punkcie widzenia, innym od postawy partnera; małżonkowie lo-
sowo włączają w związek elementy charakterystyczne dla obu kultur;

4. Twórcze przystosowanie: partnerzy postanawiają zrezygnować z podziału
wartości i norm kulturowych na „moje i twoje”, aby utworzyć nowe, własne
wzory, nową kulturową jakość, jest to tzw. transkulturowość.
Strategia kapitulacji zyskała jedynie 3,79% wyborów. Oto przykładowa

wypowiedź:

„Czasami wolę zrezygnować ze swojej opinii niż kłócić się o każdą rzecz”
(K, 35 lat, 5 lat po ślubie, mąż narodowości egipskiej).

Strategia kompromisu została wybrana przez 86,07% badanych. Oto przy-
kładowe ich wypowiedzi:

„W ciągu ostatnich 5 lat oboje w jakiś sposób się zmieniliśmy, dojrzeliśmy, na-
uczyliśmy się ze sobą rozmawiać i iść na kompromis jak trzeba. Nie ma tu żad-
nych strategii, no może poza zwykłym babskim uwodzeniem, żeby dostać, cze-
go się chce (czasami)” (K, 27 lat, 3 lata po ślubie, mąż narodowości algierskiej).
„W naszym przypadku tych różnic jest naprawdę niewiele, bo mąż od wielu
lat mieszka w Polsce i sam o sobie mowi, że jest już Polakiem ;) Niemniej
jednak zdarzają się sytuacje, w których trzeba po prostu chodzić na kompro-
misy” (K, 31 lat, 4 lata po ślubie, mąż narodowości tunezyjskiej).
„Oboje staramy się spotkać gdzieś «po środku», czyli trzeba starać się zrozu-
mieć drugą stronę, jej motywy, działanie, czasem pójść na kompromis” (K, 47
lat, 21 lat po ślubie, mąż narodowości indyjskiej).

Strategia współistnienia uzyskała 2,53% wyborów. Oto przykładowa wy-
powiedź:

„Stawiam na nieustępliwość w sprawach dla mnie ważnych (ale nie stawiam
na swoim za wszelką cenę)” (K, 46 lat, 3 lata po ślubie, mąż narodowości ira-
kijskiej).
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Strategia twórczego przystosowania uzyskała również 2,53% wyborów. Oto
przykładowa wypowiedź badanych:

„Nie ma różnic kulturowych, my sobie żyjemy po swojemu, mamy swoją
kulturę” (K, 29 lat, 6 lat po ślubie, mąż narodowości pakistańskiej).

5,06% osób badanych wskazało na inne niż zaproponowane strategie radze-
nia sobie z konfliktami. Oto wybrane wypowiedzi:

„Staram się uświadomić społeczeństwo, że Arabowie to nie zło zupełne
i związki mieszane mogą być niesamowicie udane” (K, 43 lata, 16 lat po ślu-
bie, mąż narodowości algierskiej).
„Wiedza o religii i tradycji oraz doświadczenie i spokój” (K, 47 lat, 20 lat po
ślubie, mąż narodowości irańkiej).

Z analizy powyższych wyborów i przykładowych wypowiedzi wynika, że
strategią najczęściej stosowaną jest zecydowanie kompromis. Wydaje się to
oczywiste, że we wszystkich rodzinach, nie tylko wielokulturowych, kompromis
jest podstawą poprawnego działania grupy.

Zakończenie

Podsumowując przedstawione wyniki badań stwierdzić można, że najczę-
ściej pojawiające się konflikty kulturowe w rodzinach wielokulturowych to:
1. Różnice w narodowości, wyznaniu, rasie i języku małżonków (89,87% ba-

danych).
2. Społeczna dezaprobata, opinia społeczna (50,63% badanych).
3. Stereotypy i uprzedzenia wewnątrz rodziny (45,56% badanych).
4. Tożsamość kulturowa dzieci (18,98% badanych).
5. Lęki, napięcia, niepewność i stres (17,72% badanych).
6. Etnocentryzm kulturowy (7,59% badanych).
7. Szok kulturowy (7,59% badanych).

Przyczynami konfliktów kulturowych są przede wszystkim różnice kulturo-
we, religijne i rasowe. Tworząc rodziny wielokulturowe nie możemy ich wyklu-
czyć, zatem powinniśmy stosować odpowiednie strategie radzenia sobie z nimi.
Z przeprowadzoncyh badań wynika, że najpopularniejszą strategią jest kompro-
mis, na który wskazało 86,07% badanych. Przecież w małżeństwie i założeniu
rodziny chodzi o to, by stworzyć nasze wspólne „my”. Znane powszechnie po-
wiedzenie: małżeństwo to wieczny kompromis, wydaje się odnosić do każdego
typu małżeństw.

Wielokulturowość rodziny otwiera przed jej członkami perspektywę inte-
gracji różnych obyczajów i różnych tradycji, poszerza horyzonty, pokazuje no-
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we, ciekawe perspektywy, uczy tolerancji oraz szacunku, daje możliwości zdo-
bywania wiedzy na temat różnych kultur i rozwoju osobistego. Oczywiste jed-
nak jest, że różnice kulturowe niosą ze sobą konflikty i zagrożenia, zatem rodzi-
ny wielokulturowe często spotykają się z problemami natury kulturowej. Z dru-
giej strony tak samo oczywiste jest, że rodziny jednokulturowe nie zawsze są
szczęśliwe i bezkonfliktowe. Reprezentowanie tej samej kultury nie uwalnia
rodziny od niezgodności poglądów i od występowania zagrożeń.
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Streszczenie

Silne tendencje homogamiczne, jeśli chodzi o takie kryteria, jak narodowość, ra-
sa/grupa etniczna czy wyznawana religia w kulturze polskiej są typowe dla strategii do-
boru małżonka. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że odsetek związ-
ków binacjonalnych nie jest wysoki i oscyluje (w różnych latach) w granicach 2%. Po-
tencjalnie partnerów pochodzących z różnych krajów czy kultur może różnić całe
spektrum spraw, od fundamentalnych związanych z wyznawanym światopoglądem
i systemem aksjonormatywnym, po pozornie błahe codzienne upodobania. Analiza wy-
powiedzi uczestników forów dyskusyjnych poświęconych tematyce funkcjonowania
związków tego typu oraz oficjalnej strony Stowarzyszenia Małżeństw Polaków z Ob-
cokrajowcami dostarczyła odpowiedzi na pytanie: Z jakimi problemami borykają się
tego rodzaju pary, co ich zdaniem stwarza największe przeszkody w pomyślnym funk-
cjonowaniu związku? W badaniu zastosowano metodę analizy treści1 materiałów zasta-

                             
∗ e-mail: malgorzata.biedron@uwr.edu.pl
   Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
1 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

J. Fishke, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
2009; T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy telewizji, radia, prasy
i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; T. Rapley, Analiza konwersacji,
dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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nych, która pozwoliła na stworzenie odrębnych kategorii analitycznych – kluczy kate-
goryzacyjnych. W celu zapewnienia wynikom postępowania badawczego waloru inter-
subiektywności, do każdego klucza kategoryzacji stworzono definicję opisującą i pre-
cyzującą, co wchodzi w skład danej kategorii. Ostatnim etapem było stworzenie tabeli
z tematycznie pogrupowanymi cytatami, na podstawie których tworzone były kategorie
klucza. Opracowanie materiałów empirycznych pozwala na zarysowanie trzech obsza-
rów problemowych: relacje w diadzie (komunikacja, porozumienie, rozwiązywanie
konfliktów, budowanie wspólnoty, definiowanie ról małżeńskich itp.), kontakty ze
społecznym otoczeniem (rodzina, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi), relacje z in-
stytucjami (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji państwowych zajmujących się
obcokrajowcami).

Słowa kluczowe: małżeństwo binacjonalne, małżeństwo mieszane, dwukulturowość,
rodzina, konflikty.

Abstract

Strong homogenous tendencies with regard to such criteria as the nationality, the
ethnic race/group, or the practised religion in the Polish culture are typical of the strat-
egy of the selection of the spouse. Data from the Central Statistical Office indicates that
the percentage of bicultural marriages isn’t high and is fluctuating (in different years)
up to a maximum of 2%. Potentially partners from different countries and cultures may
differ in a whole spectrum of issues ranging from the fundamentals associated with the
professed worldview and axiological system to the, seemingly trivial, everyday prefer-
ences. Analysis of statements of the participants of discussion boards devoted to the
functioning of this type of partnership, and the official website of the Association of
Poles in Marriages with Foreigners, provided a response to the question: what problems
are facing this kind of couples, which they believe poses the greatest obstacle to the
successful functioning of the relationship? The study used the method of content analy-
sis of existing materials, which allowed for the creation of separate analytic categories –
categorization keys. In order to ensure that the results of research procedure attain the
overall merit of intersubjectivity, we created for each categorization key a definition
describing and detailing what is included in this category. The last step was to create
a table with thematically grouped quotes. Development of empirical materials can
scratch three problem areas: relationships in the dyad (communication, understanding,
conflict resolution, community building, defining roles, etc.), Contacts with the social
environment (family, friends, colleagues, neighbours), relationships with institutions
(especially state institutions foreigners).

Keywords: binational marriage, mixed marriage, biculturalism, family, conflicts.
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Wprowadzenie

Polska jest krajem, który cechuje dość silna tendencja homogamiczna, jeśli
chodzi o takie kryteria doboru współmałżonka, jak narodowość, rasa/grupa et-
niczna czy wyznawana religia2. Pewien poziom podobieństwa partnerów, jako
źródło pozytywnych wzmocnień, znajduje swe uzasadnienie na gruncie wielu
nauk, których przedmiotem zainteresowania jest człowiek i jego społeczne rela-
cje. Obcowanie z jednostkami myślącymi, odczuwającymi, oceniającymi po-
dobnie podnosi naszą samoocenę, potwierdza słuszność widzenia świata, daje
poczucie jasności, jedności, bezpieczeństwa, stabilizacji, sprzyja identyfikacji.
Wydaje się jednak, że równie przekonujących uzasadnień można doszukać się
dla heterogamii, która bywa motorem napędowym rozwoju jednostek i społe-
czeństw, ponieważ wskazuje alternatywne repertuary zachowań, norm, obycza-
jów, inne niż do tej pory przyjmowane strategie życiowe. Owa odmienność mo-
że stać się punktem odniesienia porównawczego do wszystkiego, co już znane,
utrwalone, rutynowe. W Polsce liczba małżeństw zawieranych z obcokrajowca-
mi, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, oscyluje (w różnych
latach) w granicach 2% ogółu zawieranych związków, nie jest zatem wysoka.
Według danych prezentowanych w raporcie Rządowej Rady Ludności w latach
2001–2012 w Polsce zawarto 65,3 tys. małżeństw binacjonalnych, czyli takich,
w których jeden z partnerów był obcokrajowcem (osobą zamieszkałą na stałe
poza granicami Polski)3. Przeszło 3/4 z nich stanowiły śluby Polek z mieszkań-
cami innych krajów, w tym głównie Wielkiej Brytanii (23,1%), Niemiec (14%)
i Włoch (6,8%), Irlandii (5,2%), Francji (5,2%). Wśród życiowych partnerów
Polek jest też stosunkowo duża liczba Turków, Nigeryjczyków, Egipcjan i Tu-
nezyjczyków. W przypadku cudzoziemek poślubianych przez Polaków najwięk-
szą grupę stanowiły Ukrainki (35,4%), Białorusinki (8,6%) i Rosjanki (15,4%).
Mężczyźni wstępujący w związek małżeński byli zazwyczaj w wieku 30–34 lat,
zaś kobiety w wieku 25–29 lat4.
                             
2 Raport CBOS nt. Przejawy dystansu wobec innych narodów i religii, por. źródło: http://www.

cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_003_07.PDF [dostęp: 02.05.2016]. Porównanie wyników róż-
nych badań ujawnia swoistą ambiwalencję przekonań i postaw. Z jednej strony Polacy w zawie-
raniu związków preferują osoby tej samej narodowości, rasy, zbiorowości etnicznej, z drugiej
zaś w rankingu 23 krajów uszeregowanych ze względu na poczucie dumy narodowej zajmujemy
miejsce 17. Wynika stąd, że nawet niski poziom dumy narodowej nie obniża poczucia identyfi-
kacji z określoną grupą i sytuuje jej przedstawicieli w kręgu osób uprzywilejowanych w proce-
durach wyboru partnera życiowego.

3 Sytuacja Demograficzna Polski, Raport Rządowej Rady Ludności 2012–2013, Warszawa 2013,
s. 73–74, por. źródło: http://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/461/1/1/raport_rrl_
2012-2013.pdf [dostęp: 03.05.2016].

4 Por. źródło: http://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/461/1/1/raport_rrl_2013-
2014.pdf [dostęp: 04.05.2016].
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Analizując problematykę małżeństw binacjonalnych należy brać pod uwagę
fakt, że nie tylko w obliczu nasilającej się w ostatnim czasie fali migracji (osie-
dleńczej, uchodźczej, pracowniczej, związanej z edukacją oraz nielegalnej) ma-
jącej wiele kierunków, obejmującej wiele państw, kontynentów, ale także z po-
wodu symptomatycznego dla czasów obecnych znacznego wzrostu mobilności
jednostek i grup związków tzw. mieszanych może przybywać. Swoistą rolę
w przełamywaniu ksenofobicznego lęku przed Innym może odegrać także po-
szerzająca się wiedza współczesnego człowieka o świecie, innych kontynentach,
krajach i kulturach, ogromne możliwości komunikowania się z obywatelami
całkiem odległych krajów. Niezależnie od tego czy z ową odmiennością styka
się bezpośrednio (np. podróżując, zamieszkując czasowo w innym kraju), czy
jest to wiedza zapośredniczona (Internet, telewizja, prasa, książki) jednostka,
choćby tylko mimowolnie, ale oswaja się z „obcością kulturową”, która, stop-
niowo zakorzeniając się w świadomości, z czasem przestaje „szokować”. Upo-
wszechniająca się kultura indywidualizmu stwarza dogodne warunki do tego, że
nawet w społeczeństwach na pozór jednolitych możemy mieć do czynienia
z ogromną różnorodnością (sprzecznością) światopoglądów i stylów życia, za-
tem inność, odmienność stają się integralnym elementem współczesności.

Zaawansowane procesy „prywatyzacji” małżeństwa i rodziny uwolniły
partnerów od tradycyjnych norm i obyczajów nakazujących dobór małżonka
w ramach tej samej grupy społecznej, który przez wieki stanowił gwarancję
reprodukcji systemu społecznego. Odmieniona motywacja zawierania związków
małżeńskich w miejsce rodzinno-klasowych układów wstawiła bliskość emocjo-
nalną, intymność, miłość. Uzasadnienia wyboru życiowego partnera można dziś
poszukiwać we własnych przekonaniach oraz potrzebach, a te mają przecież
prawo wykraczać poza ograniczenia narodu, grupy etnicznej, religii czy statusu
społecznego.

Zastosowana metoda badawcza

Potencjalnie partnerów pochodzących z różnych krajów czy kultur może róż-
nić całe spektrum spraw, od fundamentalnych związanych z posiadanym syste-
mem aksjonormatywnym, po pozornie błahe codzienne upodobania. Celem pod-
jętego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Z jakimi problemami bory-
kają się tego rodzaju pary, co ich zdaniem stwarza największe przeszkody w po-
myślnym funkcjonowaniu związku, a związane jest z pochodzeniem partnerów?

W badaniu zastosowano metodę analizy treści5 materiałów zastanych w po-
staci wypowiedzi uczestników forów dyskusyjnych (jednostka analizy) poświę-

                             
5 E. Babbie, Podstawy badań..., dz. cyt.; J. Fishke, Wprowadzenie do badań..., dz. cyt.; T. Goban-

-Klass, Media i komunikowanie..., dz. cyt.; T. Rapley, Analiza konwersacji..., dz. cyt.



Problemy małżeństw binacjonalnych... 97

conych tematyce funkcjonowania małżeństw zawartych z cudzoziemcem (www.
polkadot.pl, www.goldenline.pl, www.forum.gazeta.pl, www.netkobiety.pl) oraz
strony internetowej Stowarzyszenia Małżeństw Polaków z Obcokrajowcami
(http://www.obcokrajowcy.republika.pl/index.html).

Nieustrukturyzowane podejście badawcze (nieoparte na wcześniejszych
przedzałożeniach) wymagało wielokrotnej lektury wypowiedzi uczestników
forów po to, by odkryć kluczowe tematy i problemy, jakie dostrzegają i z jakimi
borykają się małżeństwa binacjonalne. Obok szczegółowej analizy poszczegól-
nych wypowiedzi poszukiwano powtarzających się, względnie stałych zespołów
i konfiguracji elementów opisujących rzeczywistość widzianą oczyma bada-
nych, co pozwoliło na dokonanie ostrożnych generalizacji6. Mimo iż w przyjętej
metodzie badawczej, jak w każdej metodzie o charakterze jakościowym, inter-
pretatywnym istotną rolę odgrywać mogą dotychczasowe doświadczenia i prze-
konania badacza oraz jego intencje, to ścisłe zastosowanie się do procedur ba-
dawczych związanych z tą metodą – wybór materiału badawczego, wielokrotna
lektura tekstów, tworzenie klucza kategoryzacyjnego, definiowanie kategorii
w kluczu, tworzenie tabel z cytatami7 – pozwala znacznie ograniczyć arbitral-
ność i skrajny subiektywizm.

O wyborze materiału badawczego, jakim były wypowiedzi uczestników fo-
rów internetowych poświęconych małżeństwom binacjonalnym zadecydował
fakt, że fora internetowe stanowią obecnie bardzo łatwo dostępną przestrzeń
spotkań osób, których interesuje określona tematyka. Dają one możliwość, bez
wchodzenia w głębsze zobowiązania (w każdej chwili można się wycofać), po-
szukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, uzyskania wsparcia merytoryczne-
go i psychicznego w różnych sytuacjach życiowych, lub po prostu wymiany
osobistych doznań i przeżyć. To zazwyczaj pierwsze źródło informacji, pierwsza
agenda pomocowa, z której korzystają jednostki przed dokonaniem ewentual-
nych dalszych kroków w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Poczucie ano-
nimowości oraz świadomość pewnej wspólnoty doświadczeń może sprzyjać
większej otwartości i śmiałości w poruszaniu różnych kwestii i ekspresji emocji,
które w sytuacji kontaktu bezpośredniego mogłyby być skrywane z powodu
skrępowania lub wstydu. Dla osób żyjących w związku binacjonalnym przeży-
cia, strategie radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach życia rodzinnego, albo
konkretne, bardzo praktyczne informacje dotyczące np. załatwiania spraw urzę-
dowych pochodzące od jednostek, które też są współmałżonkami cudzoziemca
okazują się bezcenne. Są traktowane, jako prawdziwe i wiarygodne, bo ich źró-
dłem są ludzie, którzy „na własnej skórze” podobnych sytuacji doświadczali.

                             
6 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 53.
7 K. Szczepaniak, Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych. Refleksje meto-

dologiczne, [w:] A. Kubiak (red.), Warsztat badawczy. Wybrane zagadnienia metodologiczne,
„Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, nr 42.
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Analiza postów na forach dla małżeństw binacjonalnych pozwala zauważyć
sporą życzliwość osób, które same pozostają w takim związku i udzielają wspar-
cia (merytorycznego czy psychicznego). Zapewne kierowani empatią i wspól-
notą doświadczeń wykazują się dużą cierpliwością, skrupulatnością, nawet pro-
fesjonalizmem (powoływanie się na konkretne ustawy, przepisy, paragrafy)
w udzielaniu wskazówek formalnych dotyczących nie tylko tego, jak pomyślnie
przejść różnorodne procedury urzędowe (udzielają instrukcji, jak krok po kroku
i w jakiej instytucji załatwić sprawę, jak wypełnić odpowiednie formularze,
gdzie szukać pomocy), ale także nieformalnych, które kolokwialnie można by-
łoby nazwać „przechytrzeniem bezdusznego systemu” (jak się ubrać, jakich pytań
unikać, jak się zachowywać, który urzędnik jest najbardziej pomocny, co od
urzędnika „wziąć na piśmie”, żeby ze swych deklaracji nie mógł się wycofać itp.).

W tworzeniu klucza kategoryzacji postów zastosowano podejście emer-
gentno-indukcyjne, co oznacza, że poszczególne kategorie tworzone były wy-
łącznie w oparciu o dostępny materiał badawczy, czyli wypowiedzi uczestników
forum. Kolejne kategorie analityczne, mające na celu oddanie ich różnorodności,
pojawiały się w miarę wielokrotnej, uważnej lektury postów. W celu zapewnie-
nia wynikom postępowania badawczego waloru intersubiektywności, do każde-
go klucza kategoryzacji stworzono definicję opisującą i precyzującą, co wchodzi
w skład danej kategorii. Ostatnim etapem było stworzenie tabeli z tematycznie
pogrupowanymi cytatami, na podstawie których tworzone były kategorie klucza.
Analiza materiałów empirycznych pozwoliła na zarysowanie trzech obszarów
problemowych (kluczy kategoryzacyjnych, listy zagadnień): relacje pomiędzy
samymi partnerami (osobowość partnerów, ich codzienne upodobania i nawyki,
system wartości; codzienne interakcje, komunikacja, porozumienie, rozwiązy-
wanie konfliktów; poczucie wspólnoty, lojalność, przywiązanie, poziom zaanga-
żowania w związek; definiowanie ról małżeńskich, podział obowiązków), kon-
takty ze społecznym otoczeniem (stosunek rodziny, znajomych, sąsiadów i in-
nych osób do faktu zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem, cytowane
opinie na temat współmałżonka – jego wyglądu, pochodzenia, statusu społecz-
nego, kapitału kulturowego; zachowania osób postronnych w obecności współ-
małżonka; opinie na temat posiadanego bądź planowanego potomstwa; opinie na
temat planów życiowych pary; opinie na temat ich przyszłości, społeczne sieci
wsparcia), relacje z instytucjami (komunikacja z urzędnikami – życzliwość,
obojętność, niechęć, procedury załatwiania spraw urzędowych – ślub, uzyskanie
obywatelstwa, karty pobytu, pozwolenia na pracę, pomoc w załatwianiu spraw,
jasność przepisów, interpretacja przepisów, wsparcie/pomoc/programy urzędów
w zakresie integracji cudzoziemców).
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Relacje w diadzie

O tym, jak kształtować się będzie więź partnerska i relacje w diadzie decy-
duje ogromna liczba czynników będących wypadkową biologicznych, psychicz-
nych i społeczno-kulturowych uwarunkowań funkcjonowania każdej z osób.
Wszystkie z tych czynników mają odzwierciedlenie w osobowości człowieka,
rozumianej jako zespół względnie stałych cech, dyspozycje, właściwości, wyra-
żające się charakterystycznym, względnie stałym sposobie reagowania jednostki
na bodźce środowiskowe i wchodzenia w interakcje ze środowiskiem. Na grun-
cie życia małżeńskiego objawia się to w taki sposób, że partnerzy wnoszą do
nowo powstającej wspólnoty odmienne osobowości, odmienne bagaże doświad-
czeń zgromadzone w rodzinach pochodzenia, odmienne rodzaje interpretacji ról
rodzinnych, hierarchie rodzinnych priorytetów, sposoby rozwiązywania kon-
fliktów, celebrowania chwil wyjątkowych, gospodarowania czasem, różny sto-
sunek do pracy zawodowej, relacji z dziećmi i krewnymi, odmienne upodobania
i nawyki, zróżnicowane style komunikacyjne itp. Wszystkie te elementy można
traktować jako swego rodzaju przyzwyczajenia, ale mogą one mieć także zna-
czenie symboliczne i stanowić element kulturowej autoidentyfikacji. Nawet
mimo pozornie podobnych środowisk pochodzenia i sposobów interpretowania
rzeczywistości małżonkowie stają przed ogromnym wyzwaniem i koniecznością
twórczej adaptacji do nowo zaistniałych warunków.

Jean-Claude Kaufmann, badając początki wspólnego życia par, nazywa je
wręcz „pęknięciem biograficznym” lub „wielkim przeformułowaniem”, wyma-
gającym od obojga wielkiego wysiłku, dobrej woli i zaangażowania8. Należy
brać pod uwagę także to, że mimo, iż zrealizowane postępowanie badawcze nie
miało charakteru porównawczego, to można uznać za prawdopodobne, że opi-
sywane przez małżonków problemy mogą występować zarówno w parach egzo-,
jak i endogennych. Co jednak sprawia, że w przypadku par binacjonalnych ry-
zyko konfliktu osobowości wydaje się większe? Z wypowiedzi zamieszczonych
na forach internetowych, opisujących konflikty w niektórych związkach, poja-
wiają się stwierdzenia, że wiele par miało ograniczone możliwości dokładnego
poznania się przed decyzją o zawarciu małżeństwa. Czasem, co prawda znajo-
mość trwała stosunkowo długo (nawet kilka lat), ale ograniczała się do konwer-
sacji zapośredniczonej przez różnorodne komunikatory, spędzania razem waka-
cji, spotkań dla uczczenia jakiegoś wyjątkowego wydarzenia, niekiedy kilku-
miesięcznego wspólnego zamieszkania przed ślubem (często w kraju innym niż
Polska). Osoby aktywne na forum dawały temu wyraz następującymi stwierdze-
niami: „nie myślałam, że znam go tak mało”, „nie poznawałem jej”, „to nie jest

                             
8 J.-C. Kaufmann, Kiedy Ja jest innym, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 16.



Małgorzata BIEDROŃ100

ta sama osoba, z którą godzinami można było rozmawiać o rzeczach ważnych
i nieważnych” itp. Stan powyższy można wyjaśnić w odniesieniu do dwóch
nakładających się na siebie czynników. Pierwszy to ograniczony bezpośredni
kontakt, który przy charakterystycznej dla współczesności dynamice związku
w jego wczesnych fazach jest niezbędny, by partnera poznać, jak najbardziej
wszechstronnie, by stopniowo, jeszcze przed ślubem budować bliskość i zaufa-
nie. Brak możliwości obserwowania przyszłego małżonka w codziennych sytu-
acjach, poznawania komunikacji niewerbalnej, typowych i spontanicznych reak-
cji, kontaktów z otoczeniem, doznawania faktycznych dowodów lojalności
i zaangażowania ogranicza rzetelność oceny tego, czy może to być przyszły
towarzysz życia. Drugi czynnik to charakterystyczny dla początków związku
stan silnej fascynacji, który niejednokrotnie dość drastycznie zmniejsza zdolność
racjonalnego oglądu sytuacji i oceny partnera. Bywa, że stan zakochania naka-
zuje postrzegać własną relację i adresata uczuć irracjonalnie pozytywnie i opty-
mistycznie, nie dostrzegając jej ograniczeń ani nawet zagrożeń (kilku uczestni-
ków forum, po jakimś czasie po ślubie, kiedy konfliktowe cechy charakteru żo-
ny/męża czy zachowania będące źródłem nieporozumień nabierały na sile
stwierdziło, że w zasadzie to już wcześniej były „różne sygnały”, ale je ignoro-
wano, znajdując dla nich wytłumaczenie). Różnice osobowościowe mogą zaist-
nieć zawsze, niezależnie od pochodzenia małżonków, ale w przypadku mał-
żeństw binacjonalnych, należy zdecydowanie podkreślić fakt, że osobowość ma
ścisłe uwikłania kulturowe. Jak pisze Ralf Linton:

„Wpływy, jakie kultura wywiera na rozwój osobowości są dwojakiego rodza-
ju. Biorą początek w kulturowo uwzorowanym zachowaniu innych jednostek
wobec dziecka, mają podstawowe znaczenie w okresie wczesnego dzieciń-
stwa, drugie źródło to obserwowane i przyswajane przez jednostkę wzory za-
chowania charakterystyczne dla społeczeństwa. Wzory te wskazują możliwy
repertuar działań, dzięki którym jednostka rozwija własne reakcje nawykowe
w różnych sytuacjach. Rezultaty wpływów wzorów kulturowych stanowią in-
tegralny element osobowości i są widoczne przez całe życie”9.

Badacz stwierdza, że doświadczenia jednostek, a szczególnie doświadczenia
wczesnego dzieciństwa, utrwalają się w pewien zorganizowany i zgeneralizowa-
ny w danym społeczeństwie układ cech, który nazywa podstawowym typem
osobowości (wspólnych cech typowych dla członków określonego społeczeń-
stwa)10. Właściwa jednostce osobowość automatycznie uruchamia zachowania,

                             
9 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,

s. 167.
10 Wspólne elementy osobowości podzielane, charakterystyczne, typowe dla członków jednego

społeczeństwa, które tworzą dobrze zintegrowaną konfigurację – typ osobowości podstawowej
społeczeństwa, jako całości. Tamże, s. 155.
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które są dla niej korzystne w warunkach narzucanych przez środowisko11.
Zautomatyzowane reakcje potocznie nazywamy nawykami. Ograniczone moż-
liwości realizowania zachowań nawykowych, które w nowym kulturowo środo-
wisku mogą pojawiać się znacznie częściej niż w kraju pochodzenia stają się
źródłem frustracji, ta zaś wywiera wpływ na relacje z partnerem. Cytowany
wcześniej Linton wyjaśnia to w sposób następujący:

„[...] w normalnych warunkach jednostka rzadko zmuszona jest radzić sobie
z zupełnie nowymi sytuacjami, gdy zaś takie sytuacje powstają, nie występuje
ich wiele w tym samym czasie. W wielu wypadkach taka sytuacja może po-
ciągać za sobą poważne zakłócenia osobowości”12.

Jednostka przechodząca proces akulturacji, zdaniem Lintona:

„[...] może nauczyć się działać, a nawet myśleć w kategoriach kultury swego
nowego społeczeństwa, nie może jednak nauczyć się odczuwać w tych katego-
riach. W każdym momencie, gdy konieczne jest podejmowanie decyzji, czuje
się zdana na łaskę losu, bez steru, bez stałych punktów odniesienia”13.

Podobnie Kaufmann, badając funkcjonowanie par, zwraca uwagę na istotny
wpływ:

„[...] różnego rodzaju mechanizmów kumulujących doświadczenie: nieuświa-
damianych schematów, automatyzmów cielesnych, obok pamięci jawnej, se-
lektywnej, także pamięci nieuświadamianej [...] zachowującej nawet najdrob-
niejsze doświadczenia pamięci intuicyjno-emocjonalnej”14.

Badacz, analizując poszczególne opowieści respondentów, wyraźnie wska-
zywał na dość powszechne zjawisko automatycznego uruchamiania, aktywizo-
wania zachowań habitualnych na przykład w sytuacjach konfliktu w diadzie,
w sytuacjach stresogennych lub traumatycznych, czyli wszędzie tam, gdzie ra-
cjonalny ogląd rzeczywistości albo kreatywne myślenie nie dostarczały wystar-
czających interpretacji tego, co się dzieje i nie implikowały recept na rozwiąza-
nie problemu.

Fundamentem funkcjonowania małżeństwa jest także ściśle powiązany
z kulturą miejsca pochodzenia sposób komunikowania się poszczególnych osób,
zarówno werbalny, jak i pozawerbalny. Proces percepcji, interpretowania rze-
czywistości oraz nadawania znaczeń różnorodnym obiektom, choć oczywiście
posiada potencjał innowacyjny, twórczy, to nie zachodzi całkowicie spontanicz-
                             
11 W odniesieniu do nabytych (nawykowych, rutynowych) schematów percepcji, myślenia i dzia-
łania Pierre Bourdieu użył określenia habitus.

12 R. Linton, Kulturowe podstawy..., dz. cyt., s. 117.
13 Tamże, s. 173.
14 J.-C. Kaufmann, Kiedy Ja jest innym..., dz. cyt., s. 15.
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nie i przypadkowo. Przyswojone w procesie socjalizacji i wychowania normy
i reguły życia społecznego, posiadana wcześniej wiedza o świecie stanowią
swoisty filtr, przez który przepuszczane są nowe doświadczenia i tworzone in-
terpretacje. W wypowiedziach zamieszczanych na forach internetowych wiele
było takich, które potwierdzały fakt, że gros nieporozumień i konfliktów w dia-
dzie wynika z zaburzeń komunikacji, a konkretnie z odmiennych wzorów ko-
munikacyjnych regulujących zachowania werbalne i niewerbalne. Problemy te
pojawiają się nawet w parach, w których małżonkowie biegle posługują się ję-
zykiem ojczystym partnera. Dzieje się tak, ponieważ komunikacja nie ogranicza
się jedynie do poprawnego stosowania reguł gramatycznych czy operowania
bogatym słownictwem. Okazuje się, że na poziomie werbalnym prawdziwy pro-
blem stanowi wieloznaczność niektórych pojęć, idiomy, wyrazy brzmiące po-
dobnie o odmiennym znaczeniu, zróżnicowanie znaczenia w zależności od kon-
tekstu sytuacyjnego, historycznego, związanego z kulturą popularną15, (np. tek-
sty czy dialogi z filmów, skeczy kabaretowych, które przenikają do mowy po-
tocznej) wywołujące tzw. efekt języka obcego. System językowy jest pełen me-
tafor, kształtujących myślenie, w sposób „wystandaryzowany” dla danej spo-
łeczności. W procesie socjalizacji człowiek uwewnętrznia schematy i stereotypy
charakterystyczne dla swojej społecznej grupy odniesienia, które mogą oddzia-
ływać na człowieka, nawet niezależnie od jego woli, mogą być nieuświadamia-
ne, ale oddziałują z określoną siłą.

„Niewątpliwie wychowani w określonej tradycji językowej i kulturalnej widzą
świat inaczej niż należący do innej tradycji. [...] Wszelako w każdej tradycji
prezentuje się zawsze świat ludzki, tj. językowo ukonstytuowany”16.

Dla budowania intymności i bliskości w małżeństwie niezbędny jest prze-
kaz informacji dotyczących przeżywanych uczuć i emocji. Anna Wierzbicka,
badająca kulturowo zróżnicowane sposoby artykułowania uczuć, stwierdza:

„[...] określenia emocji w danym języku mają charakter niepowtarzalny i wy-
rażają unikalny stosunek wobec ludzkich uczuć typowy dla danej kultury oraz
unikalną perspektywę na związki pomiędzy emocjami, poznaniem i zachowa-
niami społecznymi”17.

                             
15 Jedna z kobiet ujęła to następująco: „Brakuje mi czasem tylko tego, że nie możemy się razem

pośmiać z filmów Barei, bo nawet nie chodzi o to, że on nie zna na tyle mojego języka, tylko
że zupełnie nie pojmuje kontekstu kulturowego tych filmów i to go za Chiny nie rozśmieszy”,
por. źródło: http://www.netkobiety.pl/t53810.html [dostęp: 16.06. 2016].

16 H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Wydawnictwo Inter Esse,
Kraków 1993, s. 601.

17 A. Wierzbicka, Emocje. Język i skrypty kulturowe, [w:] J. Bartmiński (red.), Język – umysł –
kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 163.
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Zróżnicowany kulturowo stosunek do emocji i sposoby ich wyrażania w bli-
skich relacjach mogą wywierać bardzo istotny wpływ na pomyślność i dobrostan
związku, być źródłem zarówno przeżyć pozytywnych, jak i frustracji. Fakt ów
znajdował potwierdzenie w wypowiedziach uczestników forów (zwłaszcza ko-
biet), którzy niejednokrotnie wyrażali niezadowolenie z „niewłaściwego” komu-
nikowania uczuć (zbyt rzadkie lub enigmatyczne zapewnienia o więzi i miłości,
zbyt częste domaganie się tego rodzaju zapewnień, emocje wyrażane zbyt po-
wściągliwie lub zbyt intensywnie). Zamieszczane na forach posty wskazują, że
podłożem nieporozumień i problemów bywają także opisywana przez Edwarda
T. Halla różne stopnie kontekstowości kultury, w jakiej przebiegała socjalizacja
małżonków, a które determinują zachowania werbalne i niewerbalne18. Polski
styl komunikacyjny wykazuje wiele cech typowych dla kultur wysokiego kon-
tekstu można, więc przypuszczać, że częstsze nieporozumienia pojawiać się
będą w przypadku małżeństw Polek i Polaków z partnerami posługujących się
komunikacją nisko skontekstualizowaną (Skandynawowie, Niemcy, Brytyjczy-
cy, Austriacy, Szwajcarzy, mieszkańcy Ameryki Północnej). Ten rodzaj komu-
nikowania jest, co prawda możliwy w kulturze polskiej, ale odbiega od uznanej
normy grzecznościowej. Wpisy na forach w wielu przypadkach potwierdzają ten
fakt19, jednak zdarzają się i takie osoby, dla których to wysoko kontekstowy styl
komunikowania jest trudny do zaakceptowania, a nawet irytująco niejasny20.
                             
18 Kultury niskiego kontekstu charakteryzują się tym, że głównym narzędziem przekazu jest język

a pozostałe formy komunikowania są ograniczone. Sens wypowiedzi tkwi w tym, co zostało
powiedziane, a nie jak, przez kogo, w jaki sposób, w jakich okolicznościach. Preferuje się prze-
kaz konkretny, bezpośredni, niepozostawiający wątpliwości ani zbyt dużej swobody do indywi-
dualnej interpretacji przez odbiorcę. W komunikacji ważniejszy od aspektu relacji jest aspekt
treści, a jej celem jest jasne i klarowne przedstawienie informacji i faktów. Charakterystyczny
jest linearny, indukcyjny sposób myślenia nastawiony na rozwiązanie problemu. W kulturach
wysokiego kontekstu równie istotną rolę, co komunikacja werbalna, odgrywają przekazy poza-
werbalne. Od odbiorcy oczekuje się wysiłku interpretacyjnego, a nawet umiejętności „czytania
między wierszami”, dużej liczby dygresji, ozdobników, aluzji. Różne kombinacje sygnałów
werbalnych i niewerbalnych mogą zmieniać znaczenie w zależności od okoliczności. Istotną
rolę odgrywa zdolność odgadywania intencji autora. Równie ważne, jak przekazanie konkretnej
informacji jest relacja, więź tworząca się w trakcie komunikowania. Szczerość i otwartość nie są
traktowane priorytetowo, bo mogą przeszkodzić w budowaniu relacji, por.: E.T. Hall, Ukryty
wymiar, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2009.

19 Mąż narodowości niemieckiej swoją dezaprobatę dla sposobu, w który żona Polka odmawia
zrobienia czegoś, na co nie ma ochoty: „[...] ja nie wiem, po co ona tak kręci, zmyśla, kłamie,
niby nie chce zrobić przykrości, ale to jest takie głupie, takie dziecinne. Jej rodzina zaprasza nas
do siebie, a ona: oj, niestety nie, mam taki straszny katar, a naprawdę to ona nie lubi tam cho-
dzić. Co by się stało, jakby powiedziała wprost, że nie chce, albo, że mamy inne plany? Nie
znoszę tego!”, por. źródło: http://forum.gazeta.pl/forum/w,10001,37704576,37704576,malzen
stwo_mieszane.html [dostęp: 17.06.2016].

20 Ironicznie przedstawiła to Polka, która wyszła za mąż za Włocha: „Matko! Ile on się musi naga-
dać żeby coś powiedzieć! Czasem zastanawiam się, czy w ogóle pamięta, od czego zaczął i do
czego zmierza, bo tyle razy zmienia temat. Niby się już do tego przyzwyczaiłam, ale jak zaczy-
na tak ględzić, jak mamy podjąć jakąś decyzję to się wkurzam całkiem na serio”, por. źródło:
http://www.netkobiety.pl/t53810.html [dostęp: 16.06. 2016].
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Zapewne wynika to stąd, że style komunikacyjne w istocie stanowią swoiste
kontinuum w skali od „wysoko-wysoko kontekstowych” do „nisko-nisko kon-
tekstowych” i oprócz różnic w skali narodowej należałoby uwzględniać także
osobiste, indywidualne skłonności komunikujących się jednostek. Nie zmienia
to jednak faktu, że konfrontacja osoby preferującej bezpośredni (nisko kontek-
stowy) styl komunikowania z osobą komunikującą się niebezpośrednio (wysoko
kontekstowy) może być nie tylko źródłem nieporozumień, ale także konfliktów.
Komunikacja bezpośrednia bywała przez respondentów odbierana jako przejaw
braku wrażliwości, delikatności, wyraz emocjonalnego chłodu, braku zaangażo-
wania, lekceważenia uczuć, braku szacunku, arogancji czy nawet niechęci
i wrogości. W przypadku komunikacji niebezpośredniej pojawiały się spekulacje
na temat braku własnego zdania, ciągłego niezdecydowania, nieszczerości, pró-
by ukrycia czegoś, mataczenia lub nawet kłamstwa. Ten typ komunikacji bywał
też określany jako chaotyczny, niejasny, zagmatwany, unikowy. Jeśli partnerzy
nie są pewni, co do swych wzajemnych intencji oraz motywacji, gdy nie potrafią
właściwie odczytywać komunikatów, to nawet codzienne funkcjonowanie w at-
mosferze braku jasności bywa trudne a co dopiero zacieśnianie więzi, budowanie
wspólnoty i tworzenie poczucia bezpieczeństwa.

Kolejnym obszarem problemowym, na który wskazywali autorzy wpisów
na internetowych forach były różnice religijne, z których bezpośrednio wynikać
mogą odmienne poglądy na funkcjonowanie rodziny, wychowanie dzieci, prawa
i obowiązki każdego z małżonków itp. Mimo że fakt wyznawania przez małżon-
ków różnych religii znany był im już przed ślubem, a nawet mimo tego, że nie-
którzy z nich podjęli decyzję o zawarciu związku w jednym z obrządków kwe-
stie takie, jak możliwość (poziom zaangażowania) realizowania codziennych
i odświętnych praktyk religijnych, wychowania potomstwa w jednej z wiar
(w tym wybór miejsca chrztu, uczestnictwo w lekcjach religii), terminy obcho-
dzenia świąt, poziom akceptacji owej odmienności ze strony rodzin pochodzenia
i środowiska, poczucie alienacji w „świecie innowierców”, okazywały się dla
niektórych par sporym problemem. Przynależność do określonej wspólnoty reli-
gijnej wiąże się nie tylko z powinnością realizacji określonych praktyk i uczest-
nictwa w ceremoniach, ale przede wszystkim z przyjęciem określonego systemu
aksjonormatywnego. Dla wielu osób wyznawana wiara jest istotnym elementem
ich tożsamości, poczucia pokoleniowej ciągłości i zakorzenienia, źródłem po-
czucia przynależności i akceptacji, zatem ewentualne ograniczenia czy wręcz
naciski na konwersję religijną mogą bardzo negatywnie odbijać się na funkcjo-
nowaniu jednostki21 i jej relacjach ze współmałżonkiem. Warto zaznaczyć, że

                             
21 Według Elżbiety Hałas konwersja jest drastyczną zmianą życiową, pociągającą za sobą zmianę

najważniejszych aspektów biograficznych, negację dotychczasowej osobowości, zmianę wier-
ności wobec jakiegoś źródła autorytetu, i przejście do innego, na którym oprze swą nową toż-
samość. Por.: E. Hałas, Konwersja – perspektywa socjolgiczna, Wydawnictwo Norbertinum,
Lublin 1992, s. 53.
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liczba postów opisujących problemy wynikające z różnic religijnych nie była
duża, co może sugerować, że binacjonalni małżonkowie bez większego trudu
z tą odmiennością sobie radzą, wypracowując wspólnie satysfakcjonujący
wszystkich model religijności. Można również założyć, że ich przywiązanie do
wiary, w której zostali wychowani nie jest zbyt silne i pełni ona w ich życiu rolę
raczej marginalną.

Autorzy postów za bardzo istotny obszar problemowy, jeśli chodzi o funk-
cjonowanie małżeńskiej diady, uznawali rozbieżności na płaszczyźnie rozumie-
nia społecznego funkcjonowania płci. Różne kultury mogą w różnym stopniu
i w różny sposób formułować oczekiwania wobec jednostki w zależności od jej
płci biologicznej. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że polem nieporo-
zumień i konfliktów bywa tu z jednej strony uwarunkowane kulturowo założenie
o odmiennych i „niewymiennych” rolach kobiet i mężczyzn (życie kobiet po-
winno koncentrować się w domu, w sferze prywatnej, zaś mężczyzn w sferze
publicznej), które z drugiej strony zderza się z przekonaniem, że role życiowe,
społeczne powinny być pozostawione osobistym preferencjom i wyborom, i nie
powinny podlegać ścisłemu determinizmowi płciowemu (neguje się tym samym
automatyczne przypisywanie jednostce pewnych cech charakterologicznych ze
względu na jej płeć i uznawanie ich za naturalne „kompetencje” czy „predyspo-
zycje”). Przemiany kulturowe, społeczne, ekonomiczne, obyczajowe, jakie za-
chodziły w ciągu wielu lat w Polsce stworzyły realne szanse na wyzwolenie się
zarówno kobiet, jak i mężczyzn z rygorów tradycyjnych wartości i obyczajów
oraz na tworzenie związków o charakterze demokratycznym, gdzie oboje partne-
rzy mogą sprawiedliwie dzielić obowiązki i przywileje oraz decydować o tym,
jak będą realizować swe role rodzinne i społeczne. Obecnie zarówno polska
kobieta, jak i polski mężczyzna mają znacznie większe możliwości wyboru wła-
snych dróg życiowych i stylu życia zgodnie z własnymi preferencjami, co nie
zawsze spotyka się ze zrozumieniem i aprobatą współmałżonka wychowanego
w kulturze, gdzie normę stanowi habitus rodzajowy. Zdarza się jednak i tak, że
bardziej przywiązani do tradycyjnego modelu funkcjonowania małżeństwa
i rodziny Polacy oraz Polki przeżywają frustrację i dyskomfort z powodu ko-
nieczności przeformułowania swoich oczekiwań wobec „nietradycyjnej żony”
czy „nietradycyjnego męża” i twórczej asymilacji do warunków, które nie do
końca odpowiadają ich wizji rodziny. Spośród postów zamieszczanych na forach
internetowych problem niedopasowania zajmował wiele miejsca i niejednokrot-
nie budził ogromne emocje. Na chęć wtłoczenia w tradycyjny model roli żony–
matki poświęcającej czas przede wszystkim rodzinie i domowi najczęściej skar-
żyły się Polki (choć były też wypowiedzi cudzoziemek – żon Polaków zasko-
czonych i zniesmaczonych kulturowym zacofaniem swych mężów22), które wy-
                             
22 Kobiety pochodzące z Europy Zachodniej i Północnej nie tylko uważały za niestosowne ocze-

kiwanie od nich, że to one w głównej mierze będą odpowiedzialne za prowadzenie domu, lub że
mąż niezbyt przychylnie patrzy na ich zaangażowanie w pracę zawodową, ale także, jako objaw
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szły za mąż za cudzoziemców pochodzących z krajów, w których społeczna
dominacja mężczyzn była silna i oczywista. Problemy w relacji z małżonkiem
oscylowały od prób łagodnej perswazji, milczącego niezadowolenia i dezapro-
baty, presji psychologicznej i szantażu emocjonalnego poprzez jawne, natarczy-
we przymuszanie i ograniczanie swobody, aż po przemoc fizyczną włącznie.
Znamienne jest, że wśród ponad 150 przeanalizowanych postów, mężczyzn
uznających swą pozycję i rolę w rodzinie za niezadowalającą było zaledwie
kilku. Być może wynika to, z potocznego przekonania, że mężczyzna nie powi-
nien się nad sobą użalać, a swoje problemy rozwiązywać zdecydowanie, sku-
tecznie i samodzielnie. Dla jednych uciążliwe było obarczenie ich całą bądź
przeważającą odpowiedzialnością za utrzymanie rodziny i niewielkie zaangażo-
wanie żony w zapewnienie środków finansowych, a także swego rodzaju tęsk-
nota za kobietą, która byłaby partnerką/przyjaciółką a nie tylko gospodynią do-
mową. Dla innych przeciwnie – źródłem niezadowolenia, a nawet całkiem
wprost artykułowanego lęku o swój autorytet i poczucie wartości była wyeman-
cypowana, samodzielna, ambitna, zaangażowana w pracę zawodową kobieta. Za
bardzo interesujący można uznać fakt, na który zwracano uwagę w wypowie-
dziach, a mianowicie na radykalną zmianę oczekiwań i zachowań partnera po
zawarciu formalnego związku małżeńskiego. W wielu kulturach prawa i przy-
wileje partnera przed i po zawarciu związku bardzo się różnią. Dochodzi niejako
do całkowitej redefinicji samego związku i reguł jego funkcjonowania, co bywa
dla jednego z partnerów wielkim zaskoczeniem i źródłem niepokoju o dalsze
losy. Dla osób, które nie dość dobrze poznały kulturę, w jakiej wychowywał
i socjalizował się małżonek może to być wielkim zaskoczeniem a nawet szokiem
i podłożem do mniej lub bardziej burzliwych konfliktów. Być może truizmen,
ale niewątpliwie potrzebne będzie stwierdzenie, że oprócz poznania swego przy-
szłego partnera życiowego niezbędne jest poznanie dominujących w jego kraju
wzorów funkcjonowania małżeństwa i rodziny (także kontaktów z rodziną po-
szerzoną), ponieważ, jak wskazują wypowiedzi forumowiczów, owa nieznajo-
mość może stawiać jednostkę przed koniecznością dokonywania dramatycznych
wyborów, a nawet wikłać w sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Kolejne wskazywane przez uczestników forów powody nieporozumień
w diadzie, wynikające z różnych doświadczeń socjalizacyjnych wiążą się z róż-
nicami kulturowymi na płaszczyznach nazwanych przez Geerta Hofstede23 uni-
kaniem niepewności oraz orientacją długo- i krótkoterminową. W wielu wypo-
wiedziach semantycznie obie te płaszczyzny łączyły się, implikując poziom
poczucia bezpieczeństwa i znajdowały wyraz w postawach, jakie jednostka

                             
„zacofania” uznawały zwyczaj całowania w rękę, przepuszczania w drzwiach, ustępowanie
miejsca, prawienia komplementów, które uznawały za przejaw seksizmu, por. źródło: http://
www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/21 [dostęp: 04.07.2016].

23 G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2000.
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przyjmuje wobec spraw, które ową przyszłość, w jej rozumieniu, czynią przej-
rzystą np. stosunku do wykształcenia, pracy zawodowej, zdrowia, kontaktów
rodzinnych i towarzyskich, gospodarowania finansami i budżetem czasu.
W praktyce znajdowało to wyraz w odmiennym stosunku do planowania przy-
szłości i zgodnego z owym planem realizowaniem ustalonych zadań i poczynań
po to, by unikać sytuacji niepewnych, zagrażających „normalnemu” funkcjono-
waniu. U osób o silnej tendencji do unikania niepewności w połączeniu z orien-
tacją długoterminową przybierało to formę snucia bardzo precyzyjnych wizji
przyszłości, dokładnego planowania dnia, rodzaju i godzin spożywanych posił-
ków, struktury wydatków, skrzętnego gromadzenia oszczędności (graniczącego
ze skąpstwem), planowania wakacji nawet na kilka lat naprzód itp. Zachowania
takie przez odmiennie myślącego partnera odbieranie były jako przejaw aseku-
ranctwa, braku spontaniczności, a w wypowiedziach badanych nierzadko poja-
wiały się określenia typu: „nudziarz”, „nie umie cieszyć się życiem”, „choroba
umysłowa”, „tchórz”, „człowiek bez polotu i jakiegokolwiek dystansu i do sie-
bie i do życia”, „zamieniła nasze życie w jedną wielką kompulsję”. Dla osób
kierujących się orientacją krótkoterminową tworzenie precyzyjnych, dalekosięż-
nych planów na przyszłość nie ma sensu, ponieważ rzeczywistość jest zmienna
i zaskakująca, aby skutecznie w niej funkcjonować, należy być elastycznym
i umieć się do każdych warunków twórczo dostosować. Jednostki takie bardziej
skupiają się na rzeczywistości „tu i teraz”, a także na przeszłości czerpiąc z niej
poczucie pewności i stabilizacji. W ich odczuciu zmienność jest naturalnym
elementem egzystencji i do tego, co przyniesie przyszłość podchodzą raczej ze
spokojem. Dla osób o orientacji długoterminowej takie podejście do życia jest
niezrozumiałe, bo kojarzy się z chaosem, brakiem uporządkowania i konse-
kwencji, nieodpowiedzialnością, niedojrzałością partnera. Wynikająca stąd nie-
pewność może budzić stres i nerwowość, a do relacji małżeńskiej wnosić szereg
nieporozumień i powodów do konfliktów.

Osoby żyjące w związku małżeńskim w sposób naturalny i nieunikniony
stają przed sytuacjami, które są dla nich nowe, do których z różnym stopniem
powodzenia muszą się zasymilować i które niejednokrotnie wymagają od nich
kompromisów. Wnosząc do związku odmienne bagaże doświadczeń, indywidu-
alne osobowości, nawyki, przyzwyczajenia nie są w stanie całkowicie uniknąć
sytuacji problemowych. W przypadku małżeństw binacjonalych, partnerzy, mo-
gą nie doceniać siły oddziaływania i trwałości skryptów kulturowych, będących
efektem ustalonych we wczesnej socjalizacji wysoce zgeneralizowanych syste-
mów wartości. Owe skrypty kulturowe, stając się trwałym elementem osobowości,
mogą (choć nie muszą) podnosić ryzyko pojawienia się konfliktów w diadzie24.

                             
24 R. Linton, Kulturowe podstawy..., dz. cyt., s. 168.
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Kontakty ze społecznym otoczeniem

Zaawansowane procesy indywidualizacji i pluralizacji wartości przyczyniły
się do tego, że małżeństwo stało się przedsięwzięciem bardzo osobistym i pry-
watnym, uwolnionym spod deterministycznych wpływów rodzin pochodzenia
czy innych grup społecznych. Motywacja zawieranych związków wynika z oso-
bistych przekonań, upodobań i potrzeb jednostek, zaś więź między partnerami
zdecydowanie bardziej wynika z bliskości psychicznej i budowanej stopniowo
intymności niż z utylitarnie traktowanej niezbędności lub powinności wobec
społeczeństwa. Nie znaczy to jednak, że binacjonalne pary małżeńskie nie pod-
legają społecznej ocenie, i że owa ocena nie ma żadnego znaczenia dla funkcjo-
nowania diady. Ponieważ analizowane fora internetowe miały charakter ogólno-
dostępny, obok wpisów jednostek żyjących w związku binacjonalnym, znalazły
się też komentarze osób, które owych ocen dokonywały. Niestety wśród wielu
wypowiedzi świadczących o tym, że pary mieszane postrzegane są tak jak
wszystkie inne, wiele było takich, które potwierdzały niechętny czy wręcz wrogi
stosunek do nich. Znamienne, że szczególnie w przypadku Polek, które związały
się z cudzoziemcami padały niewybredne epitety i wulgaryzmy, które jeszcze
bardziej przybierały na sile, jeśli wybranek był czarnoskóry lub był muzułmani-
nem25. Komentujący „hejterzy” nie szczędzili ostrych komentarzy dotyczących
nieuczciwych, ich zdaniem, motywów, dla których zawierano tego rodzaju
związki, a także przestróg i rad udzielanych na podstawie rzekomych własnych
doświadczeń lub doświadczeń znanych im osób. Co prawda, opinie zamieszcza-
ne na forum wcale nie muszą wpływać na kondycję samych par binacjonalnych,
ale pokazują jaką siłę może przybierać niechęć i determinacja osób, dla których
małżeństwo z cudzoziemcem jest traktowane niemal jak zdrada wobec własnego
kraju. Z treści wpisów wynika, że i na co dzień małżonkowie muszą liczyć się
z dowodami niechęci, ostracyzmu i ksenofobii, szczególnie jeśli mąż czy żona
wyróżniają się wyglądem. Wśród frustrujących zdarzeń, na które narażeni byli
cudzoziemcy i ich partnerzy wymieniano: zaczepki słowne, złośliwe komenta-
rze, wyzwiska, zwiększanie fizycznego dystansu, niechęć do wchodzenia
w jakikolwiek kontakt – czasem manifestowana bardzo ostentacyjnie, traktowa-
nie protekcjonalne lub pogardliwe, posługiwanie się stereotypami, zachowania
podkreślające dystans społeczny, próby oszustwa (np. chęć wykorzystania tego,

                             
25 W jednym z łagodniej brzmiących wpisów pewien mężczyzna niechęć do obcokrajowców że-

niących się z Polkami wyjaśnił następująco: „Takie zachowanie wynika z instynktu i jest zako-
dowane w naszej naturze. Ma ono na celu chronienie swoich kobiet (to samo robi wiele stad-
nych ssaków chroniąc samice), a tym samym umożliwienie przetrwania swojemu gatunkowi
rozumianemu jako grupa narodowościowa”, por. źródło: https://www.goldenline.pl/grupy/Podro
ze/rosja-moskwa-petersburg/malzenstwa-mieszane-co-o-tym-myslicie,1014876/ [dostęp: 08.07.2016].
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że cudzoziemiec nie mówi biegle po polsku lub niezbyt dobrze zna prawo czy
obyczaje), napaści i przemoc fizyczna. Nie zawsze też pary mogą liczyć na to,
że cudzoziemski małżonek zostanie w pełni zaakceptowany i zasymiluje się
z grupą znajomych i przyjaciół swego życiowego partnera. Bywa, że jako Inny
jest traktowany podejrzliwie i wciąż w sposób bardziej bądź mniej wyraźny
odczuwa, że nie jest pełnoprawnym członkiem grupy towarzyskiej. Stawia to
małżonków przed przykrą koniecznością weryfikacji kręgu przyjaciół i znajo-
mych, a w drastycznych przypadkach nawet skazuje na osamotnienie, społeczną
izolację26, które skutkują stopniowym obniżaniem umiejętności interpersonal-
nych. W interakcjach międzyludzkich kształtuje się osobowość i tożsamość jed-
nostki. Zminimalizowana możliwość stykania się z innymi wzorami zachowań,
stylami życia, poglądami i wartościami nie tylko utrudnia kulturową asymilację,
ale też ogranicza potencjał rozwojowy pary i jednostek ją tworzących. Równie
niekorzystna wydaje się sytuacja, gdy polski partner nie chce rezygnować z ży-
cia towarzyskiego i większą lojalność przejawia wobec znajomych niż wobec
współmałżonka27. Dla osób, które wyemigrowały ze swego kraju stan taki może
być wyjątkowo frustrujący, bo na poczucie rozłąki z rodziną i dotychczasowymi
przyjaciółmi nakłada się jeszcze zaburzenie relacji małżeńskiej, poczucie odrzu-
cenia, osamotnienia.

Uzyskanie konsensusu w kwestii zakresu kontaktów z osobami spoza diady
jest istotną determinantą szczęśliwego pożycia. Zważywszy że definiowanie
tzw. zewnętrznych granic małżeństwa bywa zróżnicowane zarówno indywidual-
nie, jak i kulturowo partnerzy stają przed dość trudnym wyzwaniem zachowania
pożądanej równowagi między intymnością i ochroną prywatności a relacjami
z osobami z szerszego otoczenia. Analiza wpisów wyraźnie wskazuje na pewną
prawidłowość w podejściach do stopnia otwartości związku i ich ścisły związek
z socjalizacją pierwotną w społeczeństwach o charakterze indywidualistycznym
lub kolektywistycznym. Dla małżonków, którzy wczesny trening socjalizacyjny
przechodzili w społeczeństwach zindywidualizowanych sporym problemem
i źródłem dyskomfortu są zbyt intensywne kontakty z rodziną albo przyjaciółmi
współmałżonka wychowanego w przekonaniu, że życie we wspólnocie jest
wartością samą w sobie: zbyt częste i długie wizyty (szczególnie niezapowie-

                             
26 Jedna z uczestniczek forum ujęła to następująco: „Jak słuchałam moich, niestety już byłych

znajomych, to wydawało mi się, że Polacy to faktycznie jakiś naród wybrany, bo wszyscy inni
to debile, albo wrogowie. Jeszcze ci, co mieszkają na północ i zachód od nas to jakoś tam mogą
być tolerowani, ale jak już ktoś urodził się poza Europą to normalnie dziki człowiek, z którym
zadawać się nie należy”, por. źródło: https://www.goldenline.pl/grupy/Podroze/rosja-moskwa-
petersburg/malzenstwa-mieszane-co-o-tym-myslicie,1014876/ [dostęp: 08.07.2016].

27 „[...] ciągle jestem sama, bo koledzy mojego męża myślą, że wyszłam za niego dla pieniędzy,
wiadomo Ukrainka, i ciągle mi dokuczają, albo zachowują się, jakbym była zwykłą prostytutką.
O tym mąż nie wie i boję się mu powiedzieć. Wolę siedzieć w domu i nie chodzić nigdzie”, por.
źródło: https://www.goldenline.pl/grupy/Podroze/rosja-moskwa-petersburg/malzenstwa-mieszane-
co-o-tym-myslicie,1014876/ [dostęp: 08.07.2016].
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dziane) albo rozmowy telefoniczne, zwierzanie się z intymnych szczegółów
życia, konsultowanie różnych nawet całkiem błahych spraw i wspólne podej-
mowanie decyzji, konieczność spędzania przynajmniej części wakacji wspólnie,
obligatoryjne wizyty i rewizyty krewnych i znajomych, nadmierna gościnność
i nadużywanie gościnności (zbyt swobodne zachowanie w domu gospodarzy),
konieczność uczestniczenia w różnego rodzaju uroczystościach, krępująca opie-
kuńczość rodziców wobec dzieci (nawet tych dorosłych) i dziadków wobec
wnuków (określana niejednokrotnie jako zaborczość), nadmierne zaangażowanie
w udzielanie pomocy w różnych sytuacjach, wsparcie finansowe. Dla jednostek
wychowywanych w społeczeństwie kolektywistycznym niezrozumiała, a czasa-
mi wręcz bolesna jest chęć ograniczania kontaktów z bliższą i dalszą rodziną
oraz znajomymi, a zachowania współmałżonka – indywidualisty interpretowane
są jako niechęć wobec krewnych i znajomych, brak sympatii, ignorowanie spraw
rodzinnych, niezdolność do zawierania przyjaźni, brak więzi rodziców z dziećmi
i dziadków z wnukami, niegościnność, skąpstwo, egoizm, poczucie wyższości.

Wśród zamieszczanych na forum postów sporo miejsca zajmowały te, które
poświęcono stosunkowi najbliższych krewnych do faktu ożenku z obcokrajow-
cem. O ile w społeczeństwach kolektywistycznych wpływ rodziny na wybór
partnera życiowego wydaje się oczywisty i zrozumiały, o tyle w kulturze indy-
widualizmu wiążący staje się autonomiczny wybór jednostki. Okazuje się jed-
nak, że i w jednym, i w drugim modelu kultury opinie i postawy bliskich krew-
nych w dalszym ciągu są nieodłącznie wpisane w proces formowania się i funk-
cjonowania pary. Wśród forumowiczów wiele było osób, które oświadczały, że
głos aprobaty czy dezaprobaty rodzicielskiej nie był dla nich wiążący, bo wybo-
ru partnera dokonali zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak stwierdzenia,
że zimne, czy nawet wrogie relacje z rodziną pochodzenia, która negatywnie
odnosi się do wybranki/wybranka w żaden sposób nie odbijają się na ich samo-
poczuciu i relacjach w diadzie nie były już tak częste. Idea samostanowienia
w praktyce wcale nie musi się wiązać z całkowitym uwolnieniem spod regula-
cyjno-kontrolnych wpływów naturalnych grup. Kultura indywidualizmu i auto-
nomii jednostki stworzyła, co prawda warunki do osobistego wyboru partnera,
ale nie uwolniła od konsekwencji, jakie ów wybór wywołuje w relacjach z ro-
dziną pochodzenia. Z wypowiedzi respondentów wynika, że tolerancja lub ak-
ceptacja różnic przez rodziny pochodzenia związana była z subiektywnym prze-
konaniem rodziców, że małżeństwo będzie stanowiło przepustkę do „lepszego
życia” ich syna czy córki. Mniej wątpliwości budziła sytuacja, gdy mężczyzna
reprezentował wyższy status, niż sytuacja odwrotna. Niektóre wpisy wskazy-
wały na to, że niechęć do partnera wykazywała tendencję słabnącą wraz z długo-
ścią trwania związku. Rodzicielska troska o szczęście i pomyślność potomka
wydaje się naturalna i zrozumiała, zwłaszcza gdy, będąca we wczesnej fazie
zauroczenia jednostka, nie potrafi bądź nie chce dostrzec konsekwencji, jakie
może pociągać za sobą określony wybór. Jeśli dodamy do tego silnie zakorze-
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nione w wiedzy potocznej stereotypy dotyczące różnych ras i narodów, podsy-
cane dodatkowo przez nie zawsze rzetelne przekazy medialne i popkulturę nie
dziwi fakt, że dla wielu rodzin świadomość, że ich zięciem czy synową jest cu-
dzoziemiec budzi lęk. Przyjmowanie roli „adwokata diabła” ma za zadanie skło-
nienie syna czy córki do tego, by z uwagą przyjrzeli się przyszłemu towarzy-
szowi życia, by racjonalnie zweryfikowali posiadaną o nim wiedzę. Rzeczywisty
problem pojawia się wtedy, gdy argument odmienności stanowi jedyny zarzut,
a nawet ewidentne dowody satysfakcji z pożycia nie są w stanie powstrzymać
rodziców przed podejmowaniem różnorodnych działań deprecjonujących partne-
ra i destrukcyjnie wpływających na związek. Najczęściej przytaczane w wypo-
wiedziach forumowiczów zarzuty, jakie rodziny pochodzenia stawiały partne-
rom życiowym to: nieszczerość intencji, jakimi się kierowali (chęć poprawy
swej sytuacji życiowej, uzyskanie obywatelstwa, pozwolenia na pracę, życie na
cudzy koszt itp.), troska o jakość i trwałość małżeństwa (szczególnie chętnie
odwoływano się tu do przykładów innych osób, których małżeństwo z cudzo-
ziemcem skończyło się fiaskiem), lęk o losy dzieci (czy nie będą dyskrymino-
wane w środowisku, jak poradzą sobie w niejednolitej kulturowo rodzinie czy
pochodzący z innej kultury małżonek „należycie” je wychowa, obawa przed
uprowadzeniem do kraju pochodzenia partnera), sceptycyzm w stosunku do
możliwości porozumienia się i życzliwych kontaktów z rodziną pozostającą
w kraju pochodzenia małżonka, obawa przed nadmiarem kontaktów (z chęcią
sprowadzenia do Polski innych krewnych włącznie) lub koniecznością finanso-
wego ich wspierania, strach przed tym, że współmałżonek „prędzej, czy później”
zechce wrócić do swego kraju, lub wyemigruje do innego i uniemożliwi drugiej
stronie kontakty z rodziną (tego rodzaju obawy w przeważającej większości
artykułowane były wobec mężczyzn).

Zarówno małżeństwa endogamiczne, jak i egzogamiczne, tworząc nową
jednostkę społeczną stają przed nieuchronną koniecznością wypracowania satys-
fakcjonujących relacji z osobami z ich otoczenia. Nadmierna przepuszczalność
granic podsystemu powoduje „zatopienie się” w innych systemach, zanik jego
tożsamości i specyfiki. Właściwy poziom izolacji ułatwia zachowanie prywatno-
ści, intymności, swobody i integralności zarówno osobowości poszczególnych
jednostek, jak i diady. Warunkuje możliwość wypełniania określonych ról i za-
dań. Dla odmiany otwartość urozmaica kontakty społeczne, wyposaża parę
w źródła wsparcia z zewnątrz oraz we wzory zachowań, które bywają pomocne
w rozwiązywaniu większych bądź mniejszych problemów dnia codziennego.
Dodatkowym problemem, z jakim stykają się małżeństwa binacjonalne, jest
poziom akceptacji takiego związku przez społeczne otoczenie, oraz fakt, że sam
cudzoziemiec będzie oceniany według kryteriów kultury, do której z większym
bądź mniejszym powodzeniem próbuje się asymilować. Ogromną rolę w doko-
nywaniu tej oceny odgrywa fakt, że obcokrajowiec, przynajmniej początkowo,
rzadko bywa postrzegany jako indywidualna jednostka, posiadająca swoiste
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cechy osobowości, a częściej otrzymuje etykietkę upowszechnionego na temat
danej nacji stereotypu28.

Relacje z instytucjami, urzędami i administracją
państwową

Każda para binacjonalna zarówno przed, w trakcie i po zawarciu małżeń-
stwa zmuszona jest przejść przez różnorodne procedury, które nie dotyczą par,
w których obie osoby są narodowości i obywatelstwa polskiego. Ten czynnik
warunkujący funkcjonowanie diady, przez samych zainteresowanych określany
jest jako szczególnie uciążliwy, a sytuacje koniecznego kontaktu z urzędnikami
różnego szczebla czy pracownikami instytucji niejednokrotnie stanowią źródło
lęku i poczucia bezsilności. Zanim partnerzy zawrą formalny związek małżeński
zobowiązani są dostarczyć szereg dokumentów wymaganych przez polskie
urzędy i na tym etapie pojawiają się trudności wynikające z odmienności przepi-
sów, jakie obowiązują w naszym kraju i kraju pochodzenia przyszłego współ-
małżonka, np. niektóre państwa nie wydają wymaganych w Polsce zaświadczeń
o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, wtedy jedynym wyjściem jest
zwrócenie się do sądu w celu zdobycia orzeczenia, że takiego dokumentu uzy-
skać nie można, co w sposób oczywisty wydłuża cały proces. Uczestnicy forum
zauważali, że czas trwania niektórych procedur mógłby zostać skrócony, gdyby
wymiana informacji i współpraca pomiędzy instytucjami w Polsce i kraju po-
chodzenia była na wyższym poziomie. Niektórzy narzeczeni zniechęceni biuro-
kracją decydują się na zawarcie ślubu w innym kraju, ale to także nie rozwiązuje
ich problemów, bo po powrocie do kraju zmuszeni są do uprawomocnienia za-
granicznego aktu ślubu, co znów pociąga za sobą wielokrotne wizyty w urzę-
dach, ponoszenie kosztów tłumaczenia dokumentów, składania dodatkowych
wyjaśnień29 i dodatkowych zaświadczeń. Dla młodej pary oznacza to kolejne
miesiące czekania na „legalizację” ich związku. Na forum znalazły się także
wpisy dotyczące absurdalnych i upokarzających, zdaniem ich autorów, procedur
sprawdzania czy małżeństwo nie jest związkiem fikcyjnym. Niezadowolenie
budziły zarówno bardzo szczegółowe, zadawane każdemu partnerowi osobno,
pytania o najbardziej intymne fakty z życia małżeństwa (obok pytań o upodoba-
nia kulinarne, zainteresowania małżonka, liczbę gości zaproszonych na wesele,
wspólnie spędzanych weekendów czy wakacji, żądania pokazania wspólnych

                             
28 G. Hofstede, Kultury i organizacje..., dz. cyt., s. 395.
29 Polka, która wyszła za mąż za Hindusa opisywała na forum swoje problemy z przyjęciem na-

zwiska męża. Zgodnie z tradycją hinduską nazwiskiem żony jest imię jej męża, co w polskim
prawie jest niedopuszczalne. W przypadku przyjęcia nazwiska męża w kraju jego pochodzenia
nie będzie uważana za jego żonę tylko siostrę, por. źródło: http://www.polkadot.pl/forum/
nasze_sprawy/zwiazek_z_obcokrajowcem/(offset)/520 [dostęp: 09.07.2016].
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fotografii, znalazły się też takie, które dotyczyły koloru pidżamy, w jakiej sypia
małżonek albo strony łóżka, którą zajmuje czy ujawniania osobistej korespon-
dencji), ale także forma owego przesłuchania (w jednym pokoju przesłuchiwano
w tym samym czasie dwie rodziny). Jeśli jeszcze zdarzyło się, że Inspektor Wy-
działu Cudzoziemców, przeprowadzający rozmowę, zachowywał się nietaktow-
nie i pozwalał sobie na komentarze dotyczące wspólnego życia albo wręcz nie
krył podejrzliwości i niechęci, to nie należy dziwić się, że stres, jaki przeżywali
małżonkowie był ogromny. Dodatkowo urzędnicy mają prawo, zgodnie z zale-
ceniami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wielokrotnie wypytywać sąsiadów,
znajomych czy nawet właścicieli zajmowanego przez parę mieszkania o relacje,
jakie panują między małżonkami w celu sprawdzenia, czy związek nie został
zawarty jedynie w celu obejścia przepisów dotyczących legalizacji pobytu. Oka-
zuje się, że nie mniej problemów stwarza uzyskanie pozwolenia na pracę. Tu
także biurokratyczne procedury uniemożliwiają sprawne załatwienie sprawy,
a szczególnym utrudnieniem, zdaniem forumowiczów, jest kiepska znajomość
języków obcych przez polskich urzędników, wielokrotne odsyłanie pod pretek-
stem braku kompletu dokumentów, podejrzliwe lub wprost wrogie traktowanie
cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pracę, rozbieżności w inter-
pretacji przepisów, a nawet ich nieznajomość. Pomyślne załatwienie sprawy
utrudnia także fakt, że i sami obcokrajowcy nie władają językiem polskim na
tyle biegle w mowie i w piśmie, by uniknąć nieporozumień. Nieznajomość języ-
ka negatywnie wpływa też na poziom asertywności samych zainteresowanych.
Niektórzy uczestnicy forum zauważali zróżnicowane traktowanie obcokrajow-
ców uzależnione od tego, z jakiego kraju pochodzili. Wyraźnie łagodniej trak-
towani byli obywatele państw należących do Strefy Shengen. Na forum wiele
miejsca poświęcono także sytuacji cudzoziemskich małżonków na rynku pracy.
Najczęściej wymienianymi problemami były: uzyskanie legalnego zatrudnienia,
brak doradztwa zawodowego dla cudzoziemców, drastycznie ograniczone moż-
liwości zakładania działalności gospodarczej przez osoby posiadające jeszcze
kartę pobytu czasowego, praca poniżej kwalifikacji, niejednokrotnie wynikająca
z trudności uprawomocnienia w Polsce wykształcenia zdobytego w kraju pocho-
dzenia, niejednakowe wynagrodzenie dla pracowników polskich i zagranicz-
nych, mimo takiego samego poziomu kwalifikacji, nieprzyjazna atmosfera
w miejscu pracy, bariery komunikacyjne wynikające m.in. z nieznajomości ję-
zyka „branżowego”, nierzetelność pracodawców, wykorzystywanie i oszustwa
spowodowane nieumiejętnością albo niemożnością dochodzenia swoich praw
przez cudzoziemców.

Postępujące procesy globalizacyjne, znacznie większa mobilność jednostek
i grup, a zarazem otwartość granic powodują, że kontakty międzykulturowe są
nie tylko znacznie łatwiejsze niż kiedyś, ale wręcz stają się integralnie wpisane
w funkcjonowanie niemal wszystkich współczesnych społeczeństw. Zagadnie-
nia, takie jak odmienność pochodzenia, rasy, religii przestają być barierą nie do
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pokonania w planowaniu własnego życia, zmianie miejsca zamieszkania, pracy
zawodowej czy wreszcie zawarcia związku małżeńskiego z przedstawicielem
innej narodowości i kultury. Przeprowadzona analiza wpisów na forach interne-
towych wskazuje, że małżeństwa binacjonale napotykają na specyficzne pro-
blemy wynikające z uwarunkowanych kulturowo odmienności, nie tylko w za-
kresie codziennych nawyków i upodobań, ale przede wszystkim z odrębnych
wzorców myślenia, odczuwania, zachowania, reagowania, wyrażania emocji
i komunikowania się, odmiennej symboliki, rytuałów, wartości, które przyswojone
zostały w sposób niezwykle trwały we wczesnych etapach rozwoju i socjalizacji.

„Zmiana raz zakodowanego sposobu myślenia, odczuwania i zachowania
wymaga podwójnego wysiłku: rezygnacji z czegoś, co już przyswoiliśmy
i powtórnej nauki. Jest to zawsze dużo trudniejsze niż uczenie się po raz
pierwszy”30,

pisze Hofstede. Sam fakt zawarcia małżeństwa dwukulturowego świadczy
o tym, że sami małżonkowie nie wyolbrzymiają różnic, a raczej będą skłonni
poszukiwać satysfakcjonujących oboje rozwiązań, kompromisów, dostosowując
się do siebie nawzajem i wypracowując model relacji, który zapewni dobrostan
całej rodzinie. Obciążeniem dla funkcjonowania par binacjonalnych może być
opinia osób z ich najbliższego otoczenia oraz poziom tolerancji dla tego typu
związków w społeczeństwie, w którym zdecydowali się żyć. Jak wynika z wy-
powiedzi badanych wyżej wymienione problemy partnerzy są w stanie zaak-
ceptować i deklarują, że czują w sobie siłę i kompetencje, by je skutecznie po-
konywać bądź ignorować. Najbardziej dotkliwym źródłem frustracji, wobec
którego czują się bezsilni, są ich zdaniem niejasne bądź nieprzychylne małżeń-
stwom mieszanym przepisy oraz postawy urzędników różnego szczebla, od któ-
rych zależy zgodne z prawem załatwienie wielu spraw formalnych. Perspektywa
wzrostu liczby małżeństw binacjonalnych stawia przed wszystkimi konieczność
wykazania się większą wrażliwością i inteligencją kulturową, uwolnienia od
krępującego etnocentryzmu, wymaga gotowości do wyjścia poza ramy własnej
kultury, skupienia na poszukiwaniu tego, co wspólne i doceniania tego, co różne
jako potencjalnego źródła rozwoju.
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Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin
rozbitych i niepełnych

The image of a child from parents descended from broken
and incomplete families

Streszczenie

Artykuł prezentuje badania dotyczące obrazu dziecka u rodziców pochodzących
z rodzin rozbitych i niepełnych. Założeniem teoretycznym, przyjętym w badaniach, jest
proces transmisji międzypokoleniowej, który powoduje, że „[...] doświadczenia wynie-
sione z rodziny pochodzenia wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka”1.
Wzmacniają rodzinę lub stanowią dla niej zagrożenie i, jak określa to Mieczysław Ra-
dochoński, tworzą jej tożsamość „[...] od odległej, ale zawsze własnej przeszłości, do
tajemnej przyszłości”2. W tym kontekście młodsze pokolenie może korzystać z zaso-
bów rodziny pochodzenia. W ujęciu systemowym doświadczenia zbierane w rodzinie
pochodzenia mogą być przekazywane dalej w procesie transmisji w postaci wiedzy,
gotowych wzorów zachowań, wartości czy systemu oczekiwań. W oparciu o tę wiedzę
można przypuszczać, że określony sposób postrzegania własnego dziecka przez mło-
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dych rodziców będzie wiązał się z ich rodziną pochodzenia. Założenie to stanowi cen-
trum prowadzonych rozważań i stanowi punkt wyjścia badań własnych. Do zbadania
obrazu własnego dziecka przez rodziców wykorzystano test przymiotnikowy ACL
H. Gough’a i A. Heilbrun’a, w niestandardowym zastosowaniu (Moje dziecko jest....,
Chciałbym, aby moje dziecko było....).

Słowa kluczowe: transmisja międzypokoleniowa, obraz dziecka, młodzi dorośli, rodzi-
na rozbita i niepełna.

Abstract

The article presents the research concerning the image of a child from parents de-
scended from broken and incomplete families. The theoretical assumption of the re-
search study is the intergenerational transmission process, which causes that “[....] the
experience from the family of origin has an indelible impact on the whole life”. This
experience magnifies family or poses a threat to it and as Radochoński defines, it cre-
ates its identity “[...] from a distant but always own past to the secret future”. In this
context, the earlier generation may use the resources from the family of origin. In terms
of the system, experience gained from the family of origin can be passed further in the
transmission process in the form of knowledge, ready-made patterns of behaviour, val-
ues or the system of expectations. On the basis of this knowledge it can be assumed that
the specific way of perceiving an own child by young parents will be associated with
their family of origin. This assumption represents the heart of discussion and it is
a starting point to this research. To examine the picture of own child by parents an ACL
adjective test by H. Gough and A. Heilbrun was used in non-standard application (My
child is, I would like my child to be).

Keywords: intergenerational transmission, the image of a child, young adults, broken
and incomplete family.

Wprowadzenie

Rodzina to złożony system, w którym każdy na każdego oddziałuje, każdy
od każdego zależy, a zwłaszcza dziecko, dla którego nieobojętne są relacje po-
między pozostałymi elementami tego systemu, jako że wywierają one wpływ na
zachowanie i rozwój tego dziecka. W rodzinie styka się ono z oczekiwaniami
rodziców, które wyznaczają poziom jego aspiracji, a ich realizacja kształtuje
samoocenę.

Rodzice tworzą swój obraz dziecka wymarzonego jeszcze zanim ono się
urodzi. Ich oczekiwania często są wygórowane i dziecko nie zawsze jest w sta-
nie im sprostać, bo nie zawsze rozwija się i zachowuje tak, jak rodzice sobie
wymarzyli. Rodzicielski obraz dziecka jest modyfikowany w codziennych kon-
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taktach z dzieckiem i może stawać się powodem satysfakcji lub dyskomfortu
rodziców. Wiąże się on z pewnością z oczekiwaniami, jakie matka i ojciec kie-
rują wobec dziecka, wpływa więc na jego samoocenę, wiarę we własne możli-
wości, realizację celów bądź jej brak. Można więc przypuszczać, że to jaki obraz
dziecka kształtuje się w świadomości rodziców, może w istotny sposób wiązać
się z jego aspiracjami i dążeniami, poczuciem sukcesu lub porażki i zaufaniem
do świata, może więc okazać się ważnym wyznacznikiem zaufania do świata
i sukcesu życiowego.

To, jak rodzice spostrzegają swoje dziecko, zależy z pewnością od wielu
czynników. Istotne mogą tu być relacje w rodzinie pochodzenia, szczególnie
relacje z matką i ojcem. Ich oczekiwania, wymagania, poziom aspiracji dotyczą-
cy osiągnięć dzieci mogą stanowić pewne wzorce kształtujące obraz własnego
dziecka w przyszłości. Warto więc poznać jaki jest obraz dziecka u młodych
rodziców – zarówno tych pochodzących z rodzin pełnych, jak i tych, którzy
pochodzą z rodzin niepełnych i rozbitych.

System rodzinny

Niemal jak slogan brzmi stwierdzenie, że rodzina jest ważnym, pierwszym
i podstawowym środowiskiem życia dla każdego człowieka. Rzeczywiście, jed-
nak trudno przecenić znaczenie tej grupy społecznej dla rozwoju i wychowania
młodego człowieka, bowiem zaspokaja ona istotne potrzeby, pomaga w realiza-
cji ważnych zadań życiowych, przez co wzmacnia poczucie własnej wartości,
a także kształtuje poczucie tożsamości dorastającego dziecka. Tu tworzą się
wzory zachowań, przyjmowane są określone poglądy oraz postawy. Dotyczy to
i małżonków, którzy w stabilnym związku realizują siebie, i dzieci, którym ro-
dzina daje poczucie przynależności do grupy, ale też stanowi dla nich źródło
zasad i wzorów zachowań3.

System rodzinny jest, jak każdy system, uporządkowaną kompozycją ele-
mentów, które tworzą spójną całość4, a zmiana którejkolwiek części wpływa na
pozostałe – poszczególne elementy systemu są więc ze sobą wzajemnie powią-
zane5. Osoby tworzące rodzinę są wzajemnie od siebie zależne, dzielą wspólną
historię i łączą je emocjonalne więzi6.
                             
3 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009, s. 32; F. Adamski,

Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2002, s. 25; B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 45–46.

4 L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów, [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 11.
5 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-

ków 2008, s. 44.
6 M. Plopa, P. Połomski, Kwestionariusz relacji rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik,

VizjaPress & It, Warszawa 2010, s. 11.
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System rodzinny składa się z hierarchicznie uporządkowanych subsyste-
mów7, mających wspólne cele i zadania8. Podstawowe podsystemy, wchodzące
w skład rodziny to: subsystem małżeński, rodzicielski i rodzeństwa9. Relacja
małżeńska jest zaś fundamentalna dla całego systemu rodzinnego10. Jej jakość
decyduje o poziomie komunikacji w rodzinie, a styl interakcji małżonków prze-
noszony jest na relacje z dziećmi. Relacja między małżonkami, którzy są jedno-
cześnie rodzicami, ma więc charakter prototypowy dla dziecka, bo stanowi wzór
zachowań interpersonalnych i rzutuje na stosunek dziecka do pozostałych człon-
ków rodziny i do ludzi w ogóle. Małżonkowie wyznaczają też podział obowiąz-
ków i organizację całego życia rodzinnego11.

We współczesnej rodzinie, zarówno matka, jak i ojciec troszczą się o dobro
dziecka, czyli o wartości materialne i duchowe, które są potrzebne do jego pra-
widłowego rozwoju. Aby zrealizować to zadanie, rodzice muszą dostrzegać
w małym człowieku kogoś wyjątkowego, niepowtarzalnego i godnego szacunku,
muszą go zaakceptować i pokochać, współdziałać z nim, dając rozumną swobo-
dę, dostosowaną do wieku i poziomu rozwoju, powinni też troszczyć się o wła-
sny rozwój, właściwe relacje z innymi i realizację istotnych wartości12.

Rodziny rozbite i niepełne

Współcześnie często dochodzi do zmian w strukturze i funkcjonowaniu ro-
dziny, które mogą wiązać się z niedostatecznym wypełnianiem podstawowych
funkcji rodziny. Zmiany w obrębie struktury rodziny dotyczą dziś często samot-
nego macierzyństwa lub ojcostwa.

Rodzinę można określić jako niepełną, gdy jeden z rodziców zamieszkuje
wspólnie z dziećmi i sprawuje nad nimi opiekę. Przyczyny powstawania takich
rodzin są różne: począwszy od świadomych decyzji o samotnym macierzyń-
stwie, poprzez śmierć współmałżonka, aż po rozwód, separację lub nieformalne
rozejście się małżonków13, czy też migracje14. Rodzinę rozbitą zalicza się do
rodzin niepełnych, podkreślając, że jest to rodzina, która nie odniosła sukcesu

                             
7 L. Drożdżowicz, Ogólna teoria..., dz. cyt., s. 12.
8 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humani-

styczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004, s. 15.
9 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina..., dz. cyt., s. 45.

10 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i nie-
zadowolonych z małżeństwa, TN KUL, Lublin 1992, s. 23.

11 W. Świętochowski, Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psycho-
logia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 31–32.

12 M. Ryś, O miłości, małżeństwie i rodzinie. Przygotowanie do życia w rodzinie dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1998, s. 54–60.

13 L.L. Davidoff, Introduction to Psychology, McGraw-Hill Inc., USA, s. 418.
14 J. Brągiel, Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wydawnictwo WSP, Opole 1990, s. 12.
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w wymiarze trwałości i pozbawiona jest obecności jednego z rodziców na skutek
separacji lub rozwodu15. Ludwika Wojciechowska definiuje dla przykładu ro-
dzinę rozbitą jako rodzinę niekompletną, w której w wyniku zerwania więzi
między małżonkami, brak jednego z rodziców16.

Podstawowym powodem rozbicia rodziny są rozwody, do których dochodzi
nie tylko w zetknięciu z alkoholizmem, zdradą małżeńską czy zaniedbywaniem
obowiązków małżeńskich, ale też z powodu niezgodności charakterów17. Roz-
wód poprzedza zwykle kryzys relacji małżeńskich, nierozstrzygnięte sytuacje
konfliktowe, złość, żal i gniew.

Rozstanie z jednym z rodziców nie jest obojętne dla dziecka i jego rozwoju.
Musi ono bowiem poradzić sobie ze stratą stabilnej rodziny, która dawała po-
czucie bezpieczeństwa i z nieobecnością jednego z rodziców w codziennym
życiu18. Niestety, często jest ono świadkiem patologicznej komunikacji rodziców
przed i w trakcie rozwodu, może być ono także wykorzystywane przez jednego
z rodziców jako broń przeciwko drugiemu rodzicowi. Adaptacja do nowego
życia przychodzi po pewnym czasie, lecz stres związany z rozwodem rodziców
może mieć dalekosiężne konsekwencje, dotyczące m.in. samooceny czy umie-
jętności nawiązywania relacji z innymi. Z drugiej strony rodziny rozbite i niepeł-
ne często posiadają unikalną strukturę, którą można dostrzec analizując rodzinne
strategie wykorzystywane w codziennym życiu. Jak zauważają Stephen A. Ander-
son i Ronald M. Sabatelli19, w rodzinach, w których jest jeden rodzic, będą to inne
strategie niż w rodzinach tradycyjnych, jednak mogą one równie skutecznie za-
pewniać prawidłowe ich funkcjonowanie.

Transmisja pokoleniowa

Doświadczenia wyniesione z rodziny generacyjnej, dotyczące socjalizacji,
pozycji w rodzinie, interakcji z matką i ojcem, wpływają na interakcje młodych
dorosłych w bliskich związkach, a także na ich preferencje dotyczące wychowa-
nia, rozwiązywania konfliktów, sprawowania władzy czy podejmowania decy-
zji. Tak więc transmisja różnorodnych aspektów funkcjonowania rodziny gene-
racyjnej do rodziny prokreacji pozwala zrozumieć sposoby funkcjonowania
młodych dorosłych w rolach małżeńskich i rodzicielskich20.
                             
15 K. Szewczuk, Struktura rodziny a proces wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie, [w:]

A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2010, s. 158.

16 L. Wojciechowska, za: W. Danielewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach, Pomoc dziecku
i rodzinie w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2001, s. 74.

17 L. Gapik, Rozwód... i co dalej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 9.
18 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 136.
19 S.A. Anderson i R.M. Sabatelli, Family Interaction. A Multigenerational Developmental Per-

spective, Pearson Education Inc., Boston, s. 17.
20 M. Plopa, Więzi w małżeństwie..., dz. cyt., s. 168–169.
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Transmisja pokoleniowa to przekaz, do którego dochodzi pomiędzy rodzi-
cami a dziećmi w zakresie cech psychofizycznych, poprzez udział środowiska
biologicznego i społecznego21. Dziecko, obserwując życie swojej rodziny, od
najmłodszych lat buduje system wartości wzorowany na sposobie postępowania
osób znaczących. Osoby te stanowią dla młodego człowieka niejako wzorzec do
naśladowania, dzięki któremu jednostka tworzy swój system wartości i norm
akceptowanych społecznie22. Transmisję opisuje się jako pewnego rodzaju cią-
głość pokoleniową w zakresie czerpania wzorów zachowań, które są skutkiem
przebywania jednostki w rodzinie. Wyróżnić tu można transmisję ciągłą, rozu-
mianą jako powielanie wzorów zachowań przez pokolenia, oraz transmisję nie-
ciągłą – czyli przekształcanie pod wpływem własnej aktywności wzorów postę-
powania wyniesionych z domu rodzinnego23.

Odwołując się do koncepcji poznawczo-społecznego uczenia się, oddziały-
wanie międzypokoleniowe wiąże się z obserwacją, naśladownictwem oraz mo-
delowaniem. Małe dzieci bardzo często przez obserwację starszych członków
rodziny powielają ich zachowania. Naśladownictwo to przenoszenie zachowań
z modela, któremu młody człowiek bacznie się przygląda, a następnie kopiuje
bądź wzoruje się na jego zachowaniu. Sprzyja temu miła atmosfera w domu oraz
pozytywne kontakty z członkami rodziny. Najbardziej atrakcyjnym modelem do
naśladowania są dla dziecka troskliwi rodzice. Młody człowiek z biegiem czasu
uświadamia sobie, że nie powinien być całkowicie podobny do swojego rodzica,
gdyż różni się od niego poszczególnymi cechami charakteru i osobowości, dlatego
też po pewnym czasie dochodzi do wniosku, iż nie może tych zachowań powielać,
lecz postanawia je zrozumieć i dopasować do swojej osobowości24. W końcu
identyfikacja zależy od relacji oraz od autorytetu w rodzinie. Im ten autorytet jest
większy, tym zachodzi silniejsza identyfikacja dziecka z rodzicem25.

Obraz dziecka u rodziców a kształtowanie się
samooceny u dziecka

Rodzice wnoszą w relacje z dzieckiem doświadczenie ich wyidealizowane-
go wyobrażenia i oczekiwań dotyczących każdego dziecka, które pojawia się
w rodzinie. Oczekują oni od dzieci spełnienia określonej roli, która będzie pa-

                             
21 T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruty, Edukacja międzykulturowa – dokona-

nia, problemy, perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 33.
22 Tamże, s. 35.
23 D. Ochojska, Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, [w:] I. Ulfik-

-Jaworska, A. Gała, Dalej w tę samą stronę, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 249.
24 Tamże, s. 33.
25 T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruty, Edukacja międzykulturowa..., dz. cyt.,

s. 34–36.
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sowała do tych wyobrażeń. Istotne są też różnice w wyobrażeniach matki i ojca.
Kształtowanie zgodnej tożsamości dziecka jest więc ważnym zadaniem dla ro-
dziców. Jego realizacja zależy m.in. od wzajemnych relacji między małżonkami
i ich konstruktywnej komunikacji. Dziecko, dzięki zgodności oczekiwań matki
i ojca, może zyskać wsparcie w rozwoju, zaś w przypadku jej braku – staje się
ofiarą próby przystosowania się do sprzecznych oczekiwań rodziców, co skut-
kuje jego trudnościami przystosowawczymi26.

Spostrzeganie dziecka przez rodziców oraz ich oczekiwania wobec niego,
mają ogromny wpływ na jego rozwój, bowiem w pierwszej kolejności od nich
dowiaduje się ono jakie jest, poprzez doświadczenie akceptacji lub odrzucenia.
Gdy dziecko czuje się kochane – kształtuje się u niego zwyczaj traktowania
siebie jako osoby kochanej, wartościowej, wartej miłości i zaufania, co wyzwala
u rozwijającej się jednostki pozytywną samoocenę, która prowadzi do oczeki-
wania od innych szacunku i akceptacji własnej osoby. Z kolei doświadczenie
odrzucenia ze strony rodziców pociąga za sobą niską samoocenę i przekonanie,
że się jest niewiele wartym27.

Samoocena, będąca częścią systemu wiedzy jednostki o sobie samej, polega
na racjonalnym ustosunkowaniu się i ocenianiu swoich cech fizycznych, psy-
chicznych oraz możliwości28. Definiowana jest jako „[...] afektywna reakcja
człowieka na samego siebie”, może przybierać formę natężonej emocji, ale także
racjonalnej opinii. Przedstawiana jest jako względnie stała cecha bądź aktualny
stan i motyw autowaloryzacji29. Formuje się na skutek tego, jak dziecko spo-
strzega swoje sukcesy i porażki, a także tego, jak oceniają je inni, zwłaszcza
rodzice30. W miarę gromadzenia nowych doświadczeń, samoocena jest modyfi-
kowana, co wynika z porządkowania i organizowania informacji o sobie w pe-
wien charakterystyczny schemat wyobrażeń31, który stanowi główny regulator
zachowania człowieka32.

Dla kształtowania się samooceny jednostki, najbardziej istotne są opinie
i oceny, jakie słyszy ona na swój temat, zwłaszcza od osób, które są dla niej
ważne i do których ma zaufanie – najczęściej najpierw od rodziców, później
nauczycieli i rówieśników33. Rodzice mogą stawać się także dla dziecka wzora-
                             
26 M. Plopa, Więzi w małżeństwie..., dz. cyt., s. 227.
27 L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego siebie na przykładzie młodzieży dorastającej,

Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1976, s. 149–151.
28 Z. Zaborowski, Podstawy wychowania zespołowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967, s. 318.
29 B. Wojciszke, Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i jako

motyw, [w:] B. Wojciszke, M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 15, 22–23.

30 H. Hamer, O poczuciu własnej wartości, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 1, s. 45.
31 B. Galas, Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży, „Psychologia Wy-

chowawcza” 1994, nr 1, s. 11–20.
32 H. Kulas, Samoocena młodzieży, WSiP, Warszawa 1986, s. 6.
33 T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci

w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 13–27.
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mi osobowymi, jako że dostarczają mu idealnego obrazu osobowości, który chce
ono naśladować; stanowią więc moralny model, według którego dorastający
człowiek kształtuje samego siebie, ale także ocenia swoje i cudze postępy – staje
się on więc wyznacznikiem życiowych aspiracji i punktem odniesienia dla swo-
ich osiągnięć34.

Metodologiczne założenia badań własnych

Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszym opracowaniu był obraz
dziecka w percepcji mężczyzn i kobiet, będących rodzicami dzieci w wieku
przedszkolnym. Badania te zmierzały do odpowiedzi na następujące pytania:
Jaki jest obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin niepełnych? Czy ist-
nieją różnice w obrazie dziecka u rodziców pochodzących z rodzin pełnych
i niepełnych?

Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania w grupie 200 par
małżeńskich, w wieku 23–35 lat, które wychowywały przynajmniej jedno dziec-
ko w wieku przedszkolnym. Do ostatecznych analiz zakwalifikowano protokoły
126 małżonków, pochodzących z rodzin pełnych oraz 91 małżonków, pochodzą-
cych z rodzin niepełnych i rozbitych.

Badania przeprowadzono za pomocą Listy przymiotnikowej ACL Gough’a
i Heilbrun’a35, która służy do diagnozy różnych wymiarów osobowości człowie-
ka. Pierwotnie test ten służył do opisu innych ludzi, później zaczęto go stosować
jako narzędzie do samoopisu. Umożliwia on jednak różne zastosowania – naj-
częściej bada się obraz realny i idealny samego siebie lub innych osób. Zawiera
300 przymiotników, składających się na 37 skal (4 skale Modus operandi,
15 skal potrzeb, 9 skal tematycznych, 5 skal Analizy transakcyjnej i 4 skale
Welsha). Wyniki standaryzowane dla każdej skali mieszczą się w przedziale 0–100.

Wyniki badań

Analiza wyników opiera się na średnich arytmetycznych i odchyleniach
standardowych, uzyskanych w dwóch grupach badanych rodziców: pochodzą-
cych z rodzin rozbitych i niepełnych (grupa A) oraz rodziców pochodzących
z rodzin pełnych (grupa B) – jako grupa porównawcza. Do analizy różnic po-
między grupami zastosowano test t-Sudenta (przyjęto, że różnice są istotne sta-
tystycznie, gdy poziom ufności p.u < 0,05).

                             
34 L. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie..., dz. cyt., s. 163–175.
35 H. Gough, A. Heilbrun, ACL Lista przymiotnikowa. Podręcznik, Pracownia Testów Psycholo-

gicznych PTP, Warszawa 2012, s. 4–6.
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Tabela 1. Realny i idealny obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin niepeł-
nych i rozbitych (grupa A) oraz rodziców pochodzących z rodzin pełnych
– różnice między grupami

Obraz realny Obraz idealny

Grupa A Grupa B Grupa A Grupa BSkale
ACL

M SD M SD

t-Stu-
denta p.u. M SD M SD

t-Stu-
denta p.u.

Nck 34,7 3,82 34,9 7,46 0,0 0,5 37,7 5,42 35,5 5,94 2,55 0,005

Fav 46,4 9,42 46,0 7,86 0,35 0,36 58,2 6,54 53,7 8,43 4,06 0,000

Unv 48,3 6,39 48,3 8,09 –0,02 0,49 41,9 1,74 40,7 1,29 5,24 0,000

Com 39,1 6,21 37,2 6,05 2,12 0,02 38,8 6,49 38,0 9,36 0,66 0,26

Ach 47,0 5,86 46,9 7,23 0,07 0,47 59,0 6,55 58,6 6,79 0,37 0,35

Dom 49,8 4,89 48,9 6,01 2,03 0,02 58,8 5,01 57,1 4,64 2,40 0,008

End 43,3 9,45 48,6 7,69 –4,24 0,000 61,8 2,99 58,5 5,61 5,01 0,000

Ord 43,1 8,72 45,6 10,96 –1,69 0,05 59,3 4,90 59,5 7,20 –0,13 0,45

Int 43,6 6,23 44,5 5,87 –1,07 0,14 53,6 9,61 49,8 7,29 3,027 0,001

Nur 46,4 8,92 48,1 5,67 –1,51 0,07 51,8 4,54 51,5 6,14 0,29 0,38

Aff 53,3 8,64 46,7 9,96 4,85 0,000 53,0 7,45 49,5 9,25 2,81 0,003

Het 54,4 10,26 51,6 7,09 2,19 0,01 53,6 6,69 56,2 8,36 –2,36 0,009

Exh 56,7 6,22 55,6 7,68 1,07 0,14 55,3 3,82 52,5 3,49 5,24 0,000

Aut 49,6 4,22 50,1 4,12 –0,84 0,19 47,1 6,35 48,5 5,18 –1,59 0,06

Agg 54,4 6,05 51,4 5,79 3,48 0,000 49,9 2,29 49,4 3,59 1,18 0,11

Cha 51,9 9,96 47,3 3,69 4,20 0,000 43,1 4,66 42,7 6,57 0,46 0,32

Suc 45,8 6,37 51,4 7,94 –5,35 0,000 44,1 4,46 43,9 6,89 0,24 0,41

Aba 49,3 11,05 52,3 6,38 –2,26 0,01 44,3 3,14 45,7 5,86 –2,01 0,02

Def 49,3 5,08 50,9 5,22 –2,02 0,02 52,6 5,09 52,1 4,23 0,68 0,25

Crs 40,8 8,34 40,7 12,02 0,04 0,48 39,1 7,55 40,8 4,47 –1,91 0,03

Scn 42,7 6,89 44,9 5,93 –2,42 0,008 49,4 3,39 52,5 4,36 –5,26 0,000

Scf 52,9 6,92 53,2 7,17 –0,31 0,38 66,2 5,42 59,2 8,13 6,93 0,000

Pad 45,0 4,81 45,6 7,90 –0,67 0,25 49,0 9,74 49,4 6,81 –0,29 0,38

Iss 58,6 12,22 57,3 9,35 0,80 0,21 74,3 6,92 70,4 5,53 4,37 0,000

Cps 58,2 8,75 53,1 7,09 3,39 0,000 59,9 6,89 55,9 6,26 4,16 0,000

Mls 38,0 4,49 42,0 6,59 –4,82 0,000 50,6 6,60 51,8 6,26 –1,35 0,09

Mas 46,4 5,47 45,3 9,09 1,05 0,14 55,9 8,97 49,5 15,9 3,32 0,000

Fem 45,7 9,62 42,1 8,70 2,69 0,003 47,2 6,32 44,1 8,67 2,81 0,003

Cp 48,6 7,14 51,1 5,62 –2,77 0,003 49,9 4,80 48,2 5,93 2,16 0,02

Np 47,8 6,39 49,2 7,47 –1,41 0,08 59,2 6,95 56,8 4,32 2,88 0,002

A 42,6 6,63 45,21 7,84 –2,49 0,006 57,7 5,24 55,9 6,43 2,04 0,02

Fc 60,8 8,03 55,8 6,64 4,66 0,000 57,4 4,27 52,2 4,59 8,14 0,000

Ac 54,6 5,24 56,0 7,39 –1,53 0,06 44,9 5,05 47,3 4,91 –3,29 0,001

A-1 47,6 8,34 43,57 4,03 4,22 0,000 44,8 6,16 44,3 6,18 0,56 0,29

A-2 49,1 10,60 48,07 7,81 0,77 0,22 41,6 8,83 40,9 4,48 0,64 0,26

A-3 50,7 9,31 51,2 8,57 –0,41 0,33 55,8 4,34 50,7 8,49 5,07 0,000

A-4 42,7 9,76 48,9 5,28 –5,53 0,000 59,0 7,36 52,9 5,98 6,27 0,000

Źródło: Opracowanie własne.
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Table 1. Real and ideal image of child among parents from broken and incomplete
families and from parents from complete families – differences between
groups

Real image Ideal image

Group A Group B Group A Group BScales
ACL

M SD M SD

t-Stu-
dent p.u. M SD M SD

t-Stu-
dent p.u.

Nck 34.7 3.82 34.9 7.46 0.0 0.5 37.7 5.42 35.5 5.94 2.55 0.005

Fav 46.4 9.42 46.0 7.86 0.35 0.36 58.2 6.54 53.7 8.43 4.06 0.000

Unv 48.3 6.39 48.3 8.09 –0.02 0.49 41.9 1.74 40.7 1.29 5.24 0.000

Com 39.1 6.21 37.2 6.05 2.12 0.02 38.8 6.49 38.0 9.36 0.66 0.26

Ach 47.0 5.86 46.9 7.23 0.07 0.47 59.0 6.55 58.6 6.79 0.37 0.35

Dom 49.8 4.89 48.9 6.01 2.03 0.02 58.8 5.01 57.1 4.64 2.40 0.008

End 43.3 9.45 48.6 7.69 –4.24 0.000 61.8 2.99 58.5 5.61 5.01 0.000

Ord 43.1 8.72 45.6 10.96 –1.69 0.05 59.3 4.90 59.5 7.20 –0.13 0.45

Int 43.6 6.23 44.5 5.87 –1.07 0.14 53.6 9.61 49.8 7.29 3.027 0.001

Nur 46.4 8.92 48.1 5.67 –1.51 0.07 51.8 4.54 51.5 6.14 0.29 0.38

Aff 53.3 8.64 46.7 9.96 4.85 0.000 53.0 7.45 49.5 9.25 2.81 0.003

Het 54.4 10.26 51.6 7.09 2.19 0.01 53.6 6.69 56.2 8.36 –2.36 0.009

Exh 56.7 6.22 55.6 7.68 1.07 0.14 55.3 3.82 52.5 3.49 5.24 0.000

Aut 49.6 4.22 50.1 4.12 –0.84 0.19 47.1 6.35 48.5 5.18 –1.59 0.06

Agg 54.4 6.05 51.4 5.79 3.48 0.000 49.9 2.29 49.4 3.59 1.18 0.11

Cha 51.9 9.96 47.3 3.69 4.20 0.000 43.1 4.66 42.7 6.57 0.46 0.32

Suc 45.8 6.37 51.4 7.94 –5.35 0.000 44.1 4.46 43.9 6.89 0.24 0.41

Aba 49.3 11.05 52.3 6.38 –2.26 0.01 44.3 3.14 45.7 5.86 –2.01 0.02

Def 49.3 5.08 50.9 5.22 –2.02 0.02 52.6 5.09 52.1 4.23 0.68 0.25

Crs 40.8 8.34 40.7 12.02 0.04 0.48 39.1 7.55 40.8 4.47 –1.91 0.03

Scn 42.7 6.89 44.9 5.93 –2.42 0.008 49.4 3.39 52.5 4.36 –5.26 0.000

Scf 52.9 6.92 53.2 7.17 –0.31 0.38 66.2 5.42 59.2 8.13 6.93 0.000

Pad 45.0 4.81 45.6 7.90 –0.67 0.25 49.0 9.74 49.4 6.81 –0.29 0.38

Iss 58.6 12.22 57.3 9.35 0.80 0.21 74.3 6.92 70.4 5.53 4.37 0.000

Cps 58.2 8.75 53.1 7.09 3.39 0.000 59.9 6.89 55.9 6.26 4.16 0.000

Mls 38.0 4.49 42.0 6.59 –4.82 0.000 50.6 6.60 51.8 6.26 –1.35 0.09

Mas 46.4 5.47 45.3 9.09 1.05 0.14 55.9 8.97 49.5 15.9 3.32 0.000

Fem 45.7 9.62 42.1 8.70 2.69 0.003 47.2 6.32 44.1 8.67 2.81 0.003

Cp 48.6 7.14 51.1 5.62 –2.77 0.003 49.9 4.80 48.2 5.93 2.16 0.02

Np 47.8 6.39 49.2 7.47 –1.41 0.08 59.2 6.95 56.8 4.32 2.88 0.002

A 42.6 6.63 45.21 7.84 –2.49 0.006 57.7 5.24 55.9 6.43 2.04 0.02

Fc 60.8 8.03 55.8 6.64 4.66 0.000 57.4 4.27 52.2 4.59 8.14 0.000

Ac 54.6 5.24 56.0 7.39 –1.53 0.06 44.9 5.05 47.3 4.91 –3.29 0.001

A-1 47.6 8.34 43.57 4.03 4.22 0.000 44.8 6.16 44.3 6.18 0.56 0.29

A-2 49.1 10.60 48.07 7.81 0.77 0.22 41.6 8.83 40.9 4.48 0.64 0.26

A-3 50.7 9.31 51.2 8.57 –0.41 0.33 55.8 4.34 50.7 8.49 5.07 0.000

A-4 42.7 9.76 48.9 5.28 –5.53 0.000 59.0 7.36 52.9 5.98 6.27 0.000

Source: Author’s research.
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Dane zamieszczone w powyższej tabeli obejmują średnie wyniki i odchyle-
nia standardowe dla 37 skal Listy przymiotnikowej ACL w obu badanych gru-
pach rodziców, a także wyniki testu t-Sudenta i odpowiadające im poziomy uf-
ności. Dla lepszego zilustrowania tych wyników, analizowany będzie odrębnie
realny i idealny obraz dziecka u rodziców z rodzin niepełnych i rozbitych
oraz porównawczo, u rodziców z rodzin pełnych. I tak poniższy wykres (por.
Wykres 1.) prezentuje wyniki badania realnego obrazu dziecka w obu grupach
badanych rodziców.

Wykres 1. Realny obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych. Źródło:
Badania własne.

Graph 1. Real image of a child from parents descended from complete and incomplete families.
Source: Author’s research.

Rodzice z obu badanych grup opisują swoje dzieci za pomocą niewielkiej
liczby przymiotników (Nck), co wskazuje na powściągliwe i konwencjonalne
podejście do swych pociech. Zaskakująco – wskaźnik przymiotników negatyw-
nych (Unfav) jest wyższy niż wskaźnik przymiotników pozytywnych (Fav).
Może to wskazywać na duży krytycyzm rodziców wobec swoich dzieci, brak
wiary w ich możliwości.

Analiza wyników uzyskanych przez rodziców pochodzących z rodzin nie-
pełnych i rozbitych w Skalach potrzeb i w Skalach tematycznych wskazuje na
wysokie wyniki w zakresie potrzeby ujawniania się (Exh), kontaktów heterosek-
sualnych (Het), agresji (Agg) i afiliacji (Aff). Niskie wyniki w zakresie potrzeby
wytrwałości, porządku, intymności. Rodzice pochodzący z rodzin niepełnych
i rozbitych spostrzegają swoje dzieci jako ciepło reagujące na kontakty z innymi,
poszukujące licznych przyjaźni, swobodnie czujące się w kontaktach towarzy-
skich, również z przedstawicielami płci przeciwnej, łatwo przystosowujące się
do wymagań grupowych, a nawet zwracające na siebie uwagę innych. Jednakże
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dostrzegają też, że ich dzieci mogą zachowywać się w sposób agresywny lub
rywalizacyjny. Również zaznacza się niska samokontrola (S-Cn) – co wskazuje
na adekwatną ocenę dzieci, które są w wieku przedszkolnym, którym impulsy
wymykają się spod kontroli, co może skutkować sprzeczkami czy niepowodze-
niami w kontaktach z tymi, którzy odmawiają spełnienia zachcianek. W tym
kontekście zaskakujący jest fakt, że jednocześnie rodzice z grupy A nisko oce-
niają potrzeby dominacji (Dom) i przywództwa (Mls) u swoich dzieci – a więc
przypisują im brak pewności siebie, pozostawanie na uboczu, unikanie zacho-
wań asertywnych, a także brak samodyscypliny i testowanie granic, by spraw-
dzić, na ile mogą naginać lub łamać zasady. Niski wynik w skali Crs – gotowość
na terapię, może wskazywać na zadowolenie z własnej sytuacji, wiarę w swoje
zdolności i umiejętność zaspokajania swoich potrzeb. Rodzice z rodzin niepeł-
nych i rozbitych spostrzegają swoje dzieci jako osoby twórcze (Cps), zdolne,
wrażliwe estetycznie, śmiałe o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach
poznawczych, a także skuteczne interpersonalnie, ambitne i zdolne do osiągania
własnych celów, kosztem tego, że mogą być spostrzegane jako samolubne lub
egzaltowane (Iss). Rodzice tych dzieci dość nisko oceniają jednakże ich potrzebę
wytrwałości (End) i porządku (Ord) – dostrzegają więc zmienność ich zachowań
i motywacji, łatwość rozpraszania się, unikanie formalizmu, ekspresyjność, brak
zamiłowania do wytrwałej pracy i porządku, co znów nie jest zaskakujące, bio-
rąc pod uwagę wiek przedszkolny. Dość nisko badani rodzice ocenili też potrze-
bę rozumienia siebie i innych u swoich dzieci (Int) – przedszkolaki zwykle nie
są jeszcze logiczne i przezorne i nie umieją trafnie oceniać stanów emocjonal-
nych innych ludzi.

Analiza wyników w skalach analizy transakcyjnej wskazuje, iż rodzice po-
chodzący z rodzin niepełnych i rozbitych najwyższe wyniki uzyskali w skali
A – dorosły, zaś najniższe w skali FC – dziecko spontaniczne. Wyniki te wska-
zują, iż spostrzegają oni swoje dzieci raczej jako wrażliwe, odprężone, pełne
entuzjazmu, przedsiębiorcze, ale nieumiejące odraczać gratyfikacji, mało zdolne
do powściągliwości, słabo radzące sobie z wymaganiami.

Wyniki tej grupy w skalach Welsha również wskazują, że rodzice z grupy A
przypisują swoim dzieciom niską kontrolę zachowań, zmienność, uleganie
wpływowi nielogicznych zmartwień, brak formalizmu i luz (niski wynik w skali
A-4), raczej jako szczere, otwarte, bezpretensjonalne.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że istnieją istotne statystycznie róż-
nice w realnym obrazie dziecka pomiędzy rodzicami z rodzin niepełnych i ro-
dzicami z rodzin pełnych (wystąpiły one aż w 17 skalach: Com, Dom, Ord, End,
Aff, Agg, Cha, Suc, Aba, Scu, Cps, Mls, Fem, CP, A, FC, A-1). I tak rodzice po-
chodzący z rodzin niepełnych spostrzegają swoje dzieci jako bardziej dominują-
ce, nie pozwalające się poniżać, bardziej twórcze, z większą potrzebą afiliacji.
Przypisują im więcej cech kobiecych, jak czułość, liczenie się z innymi, umie-
jętność współpracy, ufność, wyrozumiałość i ciepło. W większym stopniu do-
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strzegają też ich potrzebę zmian i chęć poszukiwania nowych doświadczeń. Jed-
nakże istotnie niżej oceniają ich potrzebę porządku i wytrwałości, a także po-
trzebę wsparcia – może więc istnieć ryzyko, że ich dzieci nie otrzymają potrzeb-
nego przedszkolakom wsparcia i pomocy, ale, że rodzice będą wytykać im błę-
dy, zwłaszcza że spostrzegają oni swoje dzieci jako bardziej agresywne, mniej
zdolne do odraczania gratyfikacji, bardziej energiczne i pobudliwe, niż rodzice
z grupy porównawczej. Częściej też uważają, że ich dzieci lubią się bawić i ła-
two się rozpraszają, zamiast być rozważne, czujne i „zaprogramowane”.

Wydaje się więc, że rodzice pochodzący z rodzin rozbitych i niepełnych są
bardziej krytyczni wobec swoich dzieci.

Kolejny wykres (por. Wykres 2.) ilustruje idealny obraz dziecka u rodziców
z obu badanych grup.

Wykres 2. Idealny obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych. Źródło:
Badania własne.

Graph 2. Ideal image of a child from parents descended from complete and incomplete families.
Source: Author’s research.

Idealny obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin niepełnych i roz-
bitych dość znacząco odbiega od przedstawionego powyżej obrazu realnego.
Jest on niezwykle istotny, jako że wyznacza oczekiwania rodziców względem
swojego dziecka, którym nie zawsze ono jest w stanie sprostać.

W porównaniu z obrazem realnym, pojawiły się w tej grupie rodziców wyż-
sze wyniki w skalach: Fav – liczba przymiotników pozytywnych, Ach – potrzeba
osiągnięć, Dom – potrzeba dominacji, End – potrzeba wytrwałości, Ord – po-
trzeba porządku, S-Cfd – zaufanie do siebie, Iss – idealny obraz siebie,
Mls – przywództwo, Mas – męskość, a także w skalach NP – rodzic opiekuńczy,
A – dorosły, A-3 niska oryginalność, niska inteligencja i A-4 niska oryginalność,
wysoka inteligencja. Na ich podstawie można sądzić, że rodzice ci oczekują od
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swoich dzieci większej ilości pozytywnych cech. Oczekiwania te dotyczą
zwłaszcza pracowitości, siły woli, przedsiębiorczości, ambicji i skuteczności
w realizacji celów i umiejętności sterowania działaniami grupy. Chętnie widzieliby
oni swoje dzieci na bardziej eksponowanych pozycjach w grupie, gdzie mogłyby
przejmować inicjatywę i „grać pierwsze skrzypce”. Chcieliby, żeby ich pociechy
miały większe poczucie obowiązku, sumienności, obiektywizmu i racjonalności,
kontrolowania swoich popędów. Oczekują wiary we własne zdolności i skuteczno-
ści interpersonalnej, a także dobrej organizacji, umiejętności planowania działania,
radzenia sobie z frustracjami, nawet kosztem spontaniczności, radości. Cenią sobie
przywiązanie do tradycyjnych zasad i wartości. Chcą, by ich dzieci były bezpre-
tensjonalne, szczere i otwarte, by cierpliwie znosiły przeciwności losu, a jedno-
cześnie, by miały analityczny, logiczny i wnikliwy umysł, duże zdolności inte-
lektualne i samodyscyplinę.

Z drugiej strony badanie idealnego obrazu dziecka wśród rodziców pocho-
dzących z rodzin rozbitych i niepełnych ujawnia niższe wyniki, w stosunku do
obrazu realnego, w skalach: Agg – potrzeba agresji, Cha – potrzeba zmiany,
Suc – potrzeba doznawania opieki i wsparcia, Aba – potrzeba poniżania się,
AC – dziecko uległe, A-1 wysoka oryginalność, niska inteligencja, A-2 wysoka
oryginalność, niska inteligencja. Wskazują one na oczekiwania, by dzieci były
bardziej cierpliwe, niekonfliktowe i pojednawcze, niezależne i wolne od wątpli-
wości na swój temat, asertywne i pewne siebie, a także bardziej stabilne i mniej
skłonne do ryzyka i mniej kapryśne. Rodzice chcą, by dążyły do władzy, sukce-
su i obiektywnych osiągnięć, by zajmowały zdecydowane stanowisko w kwe-
stiach etycznych. Co ciekawe, rodzice ci oczekują przebojowości i inicjatywy od
swoich dzieci, ale jednocześnie lekko zaznacza się oczekiwanie trochę większe-
go podporządkowania – być może im – rodzicom.

Wydaje się, że opisane oczekiwania są adekwatne do możliwości dorosłego
człowieka, zmierzającego do kariery zawodowej i bycia w centrum życia spo-
łecznego, ale mogą okazać się zbyt wygórowane w odniesieniu do dzieci w wie-
ku przedszkolnym.

Analiza wyników testu t-Studenta pozwala stwierdzić, że istnieją istotne
statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami rodziców, jeżeli chodzi o ich
oczekiwani wobec dzieci. Dotyczą one 23 skal Listy przymiotnikowej ACL:
Nck, Fav, Unfav, Dom, End, Ord, Int, Aff, Het, Exh, Aba, S-Cn, S-Cf, Iss, Cps,
Mas, Fem, wszystkich skal analizy transakcyjnej oraz skal A-3 i A-4. W więk-
szości tych skal pojawiły się wyniki wyższe w grupie rodziców pochodzących
z rodzin niepełnych, co wskazuje na ich wyższe oczekiwania wobec swoich
dzieci. I tak oczekują oni, by ich dzieci były bardziej dominujące, bardziej wy-
trwałe, bardziej wspierające innych, bardziej „męskie” (tzn. asertywne, przed-
siębiorcze, ambitne, wymagające itp.), ale też mają prezentować cechy typowe
dla kobiet, jak: ciepło, ufność, wyrozumiałość, życzliwość itp. Rodzice z grupy
A częściej niż rodzice z grupy B chcą też, by ich pociechy charakteryzowały się
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skutecznością interpersonalną i umiejętnością realizacji celów. Powinny być też
otwarte na kontakty z innymi i twórcze. Mają mieć zaufanie do siebie i nie mogą
dać się poniżać. Pytanie – czy wszystkie te oczekiwania rodziców dzieci są
w stanie zaspokoić? Może to okazać się trudne, zwłaszcza że dotyczą one dzieci
przedszkolnych, które nie są jeszcze zdolne do tak dużej samokontroli i twardej
realizacji zamierzeń.

Podsumowanie

Prezentowane badania miały na celu zbadanie realnego i idealnego obrazu
dziecka u rodziców pochodzących z rodzin niepełnych i rozbitych oraz porów-
nanie go z obrazem dziecka u rodziców pochodzących z rodzin pełnych. Uzy-
skane wyniki pozwalają stwierdzić, że: 1) realny obraz dziecka jest bardziej
krytyczny u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych (oceniają
oni bardziej krytycznie swoje dzieci, wytykając im brak porządku, wytrwałości),
2) idealny obraz dziecka jest bardziej wygórowany u rodziców pochodzących
z rodzin niepełnych – mają oni wyższe oczekiwania, które w wielu przypadkach
nie będą spełnione. Niesie to ze sobą ryzyko ciągłego niezadowolenia z osią-
gnięć dziecka i krytykowania go, co z kolei może zaowocować nieadekwatną
samooceną, brakiem wiary w swoje możliwości i niepodejmowaniem ważnych
zadań przez dziecko.
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Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny
polskiej na tle innych krajów europejskich

Is the family at risk if collapse? The condition of the Polish
family in comparison to the other European countries

Streszczenie

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniły się postawy ludzi na temat małżeń-
stwa, rodziny i wychowania dzieci. W Polsce mamy do czynienia ze spadkiem liczby
zawieranych małżeństw, wzrostem liczby rozwodów, nowymi formami życia rodzinne-
go. Coraz więcej jest osób żyjących w pojedynkę, w związkach nieformalnych, samot-
nie wychowujących dzieci, małżeństw bezdzietnych. Rynek pracy wymusił nowe war-
tości związane z indywidualizmem i autonomią jednostki, co wpływa na zanik trady-
cyjnego modelu rodziny. Pracodawcy stawiają wysokie wymagania, które mogą spełnić
jedynie jednostki dobrze wykształcone, gotowe wiele poświęcić dla rozwoju kariery
zawodowej. Coraz trudniej pogodzić pracę z rodziną, ponieważ jedna i druga sfera na-
kłada liczne obowiązki.

Innym problemem, z jakim boryka się polska rodzina jest zła sytuacja ekonomicz-
na. Jest to związane z bezrobociem, niską płacą, biedą. Wsparcie finansowe rodzin
w Polsce jest zdecydowanie niższe niż w innych krajach UE. W porównaniu z obywa-
telami państw UE tygodniowo poświęcamy więcej czasu na pracę, a zarabiamy mniej.
W konsekwencji mamy mniej czasu na życie rodzinne kosztem pracy zawodowej i jed-
nocześnie mamy gorsze warunki ekonomiczne. Sytuacja taka nie sprzyja podejmowa-
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niu decyzji o założeniu rodziny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowaliśmy bardzo
duży spadek współczynnika dzietności. Obecnie znajdujemy się w grupie państw euro-
pejskich, w których rodzi się najmniej dzieci. Dla wielu młodych osób rozwiązaniem
staje się emigracja i osiedlanie się w krajach gwarantujących stabilność zatrudnienia,
dobre zarobki oraz wysokie świadczenia socjalne. Artykuł prezentuje analizę wybra-
nych wskaźników demograficznych i ekonomicznych, obrazujących kondycję w jakiej
znajduje się obecnie polska rodzina.

Słowa kluczowe: rodzina, praca, sytuacja demograficzna.

Abstract

During last decades peoples’ attitude to marriage, family and raising children have
changed. In Poland we have to deal with a decreasing number of marriages, a rising
number of divorces, and new forms of family life. There are more and more people
living alone or in cohabitation. More and more of us are raising children alone or living
in a childless marriage. The labour market has forced people to change their values
connected with individualism and individual autonomy that has caused a gradual van-
ishing of the traditional family mode. Employers have big requirements, so only people
who are well-educated and are able to sacrifice for career can cope with it. It is more
and more difficult to reconcile work with family life because both of them impose obli-
gations.

The other problem is a bad economic situation. It is connected with unemployment,
low salary and poverty. Financial assistance in Poland is much lower than in other
European countries. In comparison to citizens of the EU, people in Poland spend more
time on working but earn less. Consequently we have less time for family and we have
worse economic conditions. This situation is not conductive to make a decision about
starting a family. Within the last 20 years a very big decline in fertility rate has been
seen. At the moment we are in the group of European countries in which children are
born the least. For most young people one of the solutions is emigration and settlement
in countries where they have an opportunity to get a permanent job, a good salary and
high social benefits. This article shows an analysis of selected demographic and eco-
nomic indicators that illustrates the condition in which the Poland is nowadays.   

Keywords: family, work, demographic situation.

Wstęp

Rodzina, będąc podstawową komórką społeczną, zapewnia realizację zadań,
niezbędnych do istnienia i funkcjonowania zbiorowości. To ona zapewnia cią-
głość biologiczną danego społeczeństwa, w niej także, w wyniku procesu socja-
lizacji, następuje przekaz norm i wzorów zachowania, w które wyposażona zo-
staje każda jednostka, stając się członkiem zbiorowości, właściwie wypełniają-



Czy grozi nam upadek rodziny?... 137

cym powierzone jej role społeczne. Dzięki rodzinie możliwy jest rozwój społe-
czeństwa jako całości, jak również poszczególnych jednostek je tworzących.
Człowiek w rodzinie zaspokaja wiele potrzeb, od tych fizjologicznych, wynika-
jących z funkcji życiowych, po psychiczne związane z samorealizacją.

„Jest jedyną grupą społeczną bazującą na czynnikach biologicznych i natural-
nych, w której więzy miłości i pokrewieństwa nabierają najwyższego znacze-
nia. Jest też jedyną grupą zbudowaną na miłości, gdzie prawo interweniuje
wyjątkowo dla umocnienia więzów wspólnoty. Tworzy najmniejszą społecz-
ność ludzką, najbardziej naturalną, a zarazem konieczną, wcześniejszą od pań-
stwa czy innych grup zarówno w porządku czasowym, jak i logicznym. [...]
W każdym społeczeństwie i w każdej epoce ujawnia swe pełne kompetencje do
zapewniania swym członkom warunków harmonijnego rozwoju osobowości”1.

Rodzina jest miejscem rodzenia i wychowywania kolejnych pokoleń, zatem
jej kondycja jest bardzo ważna z uwagi na istnienie i trwanie społeczeństwa.
Niestety przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich kilkudziesięciu lat nie
sprzyjają wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej na tyle, aby zapewnić
prostą zastępowalność pokoleń. Młodzi ludzie odraczają decyzję o założeniu
rodziny i posiadaniu potomstwa. Rynek pracy wymusił nowe wartości związane
z indywidualizmem i autonomią jednostki, co wpłynęło na zmianę postaw wo-
bec realizowania ról rodzinnych.

„[...] jednostka ma dzisiaj niespotykaną wolność wyboru życiowej drogi, nie
ogranicza jej społeczny przymus wchodzenia w trwałe związki ani przymus
prokreacji, może się zatem w pełni realizować. [...] wolność jednostki gene-
ruje chaos w tradycyjnej organizacji społecznej opartej na rodzinie, brak zaś
społecznej kontroli nad prokreacją prowadzi w przypadku kultury euroamery-
kańskiej do spadku liczby urodzeń i kryzysu demograficznego”2.

Choć rodzina jest głęboko zakorzeniona w kulturze i systemie wartości Po-
laków, to mamy do czynienia ze spadkiem liczby zawieranych małżeństw, wzro-
stem liczy rozwodów, spadkiem współczynnika dzietności, wzrostem liczby
osób żyjących w pojedynkę. Rodzina, która jest bardzo ceniona przez Polaków,
nabiera zupełnie innego kształtu – jest mniejsza liczebnie, mniej trwała i boryka
się z trudnościami finansowymi. Spróbujmy przyjrzeć się jak wygląda sytuacja
rodziny w Polscena tle rodzin w innych krajach europejskich.

                             
1 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2002, s. 32–33.
2 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2010, s. 395.
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Rodzina w świetle danych demograficznych

W perspektywie minionych 25 lat zdecydowanie mniej par zawiera związki
małżeńskie. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce powstawało rocznie około
250 tys. nowych związków, natomiast w 2013 roku w związek małżeński wstą-
piło nieco powyżej 180 tys. par. Zdecydowanie zwiększył się też wiek nowożeń-
ców. Mediana wieku zawierania pierwszych małżeństw w 2013 roku w przy-
padku kobiet wyniosła 26 lat, w przypadku mężczyzn 28 lat, w porównaniu do
22 lat dla kobiet i 24 lat mężczyzn w 1990 roku. Nastąpiło zatem przesunięcie
grupy wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z 20–24 lat na 25–29 lat.
Polska ze współczynnikiem na poziomie 4,7‰ mieści się w pierwszej dziesiątce
krajów Unii Europejskiej o najniższym współczynniku zawierania małżeństw.
Najwyższy współczynnik odnotowano na Litwie (6,9‰), a najniższe w Bułgarii
i Słowenii (3,0‰). Jedną z przyczyn tej sytuacji może być zmiana hierarchii
wartości młodych ludzi, dla których priorytetowe staje się inwestowanie w edu-
kację i znalezienie dobrej pracy, a dopiero potem w rodzinę. W 2013 roku wyż-
sze wykształcenie miało 47% kobiet i 33% mężczyzn, którzy stawali na ślubnym
kobiercu, w porównaniu do odpowiednio 4% i 5% nowożeńców kończących
studia wyższe w 1990 roku3.

Rynek pracy w pewnym sensie wymusił takie zachowania, ponieważ wyż-
sze wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy. Jest to szczególnie
widoczne w przypadku kobiet, u których współczynnik aktywności zawodowej
wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. W przypadku wyższego wykształcenia
jest on niemal taki sam, jak u mężczyzn i waha się w okolicy 80%. Dla pozo-
stałych poziomów wykształcenia wskaźnik osiąga zdecydowanie niższą wartość
dla kobiet niż dla mężczyzn – różnica wynosi od 15 do 23 punków procento-
wych. Na przykład dla wykształcenia średniego ogólnokształcącego współczyn-
nik aktywności zawodowej dla kobiet wynosi 40%, a dla mężczyzn 63%. Pa-
trząc na strukturę pracujących kobiet i mężczyzn ogółem według wykształcenia,
widać wyraźne różnice. Pracujące kobiety najczęściej posiadają wykształcenie
wyższe (40,3% ogółu pracujących), a następnie średnie (31,6%). Wśród pracują-
cych mężczyzn dominują posiadający wykształcenie średnie (33,5%) i zasadni-
cze zawodowe (32,6%)4. W tej sytuacji jasne wydaje się to, że kobiety odraczają
decyzje o małżeństwie z uwagi na zdobycie wykształcenia, a potem osiągnięcie
w miarę stabilnej sytuacji zawodowej. Coraz więcej osób żyje w związkach
nieformalnych, odkładając na później ich legalizację. Dbanie o własny rozwój

                             
3 Por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-pols

ce,23,1.html [dostęp: 26.09.2016].
4 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2014.
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i rozwój kariery zawodowej zaczyna być przeszkodą w realizacji planów zwią-
zanych z założeniem rodziny.

Motywem zawierania i trwania związku małżeńskiego, staje się bliski kon-
takt z drugą osobą. To od woli partnerów zależy z kim, w jaki sposób i jak długo
będą wspólnie żyli. Spoiwem cementującym małżeństwo przestaje być przymus
społeczno-ekonomiczny, który w społecznościach tradycyjnych wyznaczał
sztywne ramy wypełniania ról rodzinnych, a staje się wzajemna dbałość o dobre
i satysfakcjonujące relacje. Kiedyś małżeństwo było kontraktem zawieranym
pomiędzy dwoma rodzinami.

„Na jego zawarcie duży wpływ miała kalkulacja ekonomiczna, było ono czę-
ścią większych systemów i transakcji ekonomicznych. Jeszcze w czasach no-
woczesnych, kiedy w znacznej mierze rozpadały się dawne instytucjonalne
ramy małżeństwa, węzeł małżeński był utwierdzany przez podział obowiąz-
ków między małżonkami, zgodnie z którymi mężczyzna zarabia na życie,
a kobieta dba o dzieci i dom [...]. Niektóre z tych tradycyjnych aspektów mał-
żeństwa utrzymują się nadal, szczególnie w pewnych grupach socjoekono-
micznych. Jednak ogólną tendencją zapoczątkowaną przez pojawienie się mi-
łości romantycznej jako głównego motywu zawierania zawiązków małżeń-
skich jest eliminacja tych istniejących uprzednio obowiązków”5.

Jednostka ma coraz większą swobodę wyboru drogi życiowej. Ma swobodę
wyboru co do podejmowania ról małżeńskich i rodzicielskich oraz sposobu ich
realizacji. Partnerzy uzgadniają i wspólnie wypracowują zasady, na jakich opiera
się ich zawiązek. Jeśli ich oczekiwania co do utrzymywania satysfakcjonującej
relacji nie zostają spełniane, rozstają się ponieważ zanika bliska więź, która ich
łączyła. W Polsce w ostatnich latach z powodu rozwodu rozpada się około
65 tys. małżeństw rocznie, w porównaniu do około 40 tys. w latach 90. XX wie-
ku. Średni staż małżeński osób rozwiedzionych wynosi 14 lat. Najczęściej de-
klarowaną przyczyną rozwodu jest niezgodność charakterów (1/3 wszystkich
przypadków), kolejne to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą
(1/4) oraz alkoholizm (1/5). Współczynnik rozwodów w Polsce wynosi 1,7‰,
co plasuje nas w grupie 9 krajów Unii Europejskiej o najniższym współczynniku
rozwodów. Najniższe współczynniki zanotowano w Irlandii (0,6‰) na Malcie
(0,8‰) i we Włoszech (0,9‰), a najwyższe na Łotwie (3,5‰) w Dani i na Li-
twie (3,4‰)6. Pomimo wzrostu liczby rozwiązywanych małżeństw w Polsce,
nasi rodacy rozwodzą się zdecydowanie rzadziej niż obywatele innych krajów
UE, co wydaje się pozytywnym aspektem funkcjonowania polskiej rodziny.

                             
5 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 124.
6 Por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,

23,1.html [dostęp: 26.09.2016].
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Odmiennie sytuacja wygląda jeśli chodzi o współczynnik dzietności. Jeste-
śmy jednym z krajów UEo najniższym współczynniku dzietności, który w 2013
wyniósł 1,29‰. Niższy poziom odnotowano tylko w Portugalii (1,21‰) i Hisz-
panii (1,27‰). Z kolei najwyższy poziom dzietności odnotowuje się obecnie
w krajach Europy Północnej i Zachodniej – Francji (1,99‰), Irlandii (1,96‰),
Islandii (1,96‰), Szwecji (1,89‰), Wielkiej Brytanii (1,83‰), Norwegii
(1,78‰) oraz Finlandii i Belgii (1,75‰)7. Polki rodzą przeciętnie jedno dziecko,
dotychczasowy model 2 + 2, czyli rodzice i dwoje dzieci, zostaje zastępowany
modelem 2 + 1. Coraz bardziej popularne staje się posiadanie jednego dziecka
lub nawet nieposiadanie dzieci w ogóle. Mamy także do czynienia z tendencją
do odraczania decyzji o posiadaniu potomstwa. W latach 90. Polki najczęściej
rodziły dzieci w przedziale wiekowym 20–24 lata oraz 25–29 lat. Obecnie naj-
częściej dzieci rodzą kobiety z grupy wiekowej 25–29 lat oraz 30–34 lata. Na
przestrzeni ostatnich 25 lat mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko
w Polsce wzrosła z niespełna 23 lat do ponad 27 lat8. Oznacza to, że Polki rodzą
mniej dzieci i rodzą je później, odraczając decyzję o macierzyństwie, aż zdobędą
wykształcenie i osiągną stabilną pozycję zawodową. Coraz częściej okazuje się,
że odraczanie planów rodzicielskich powoduje, że decydujemy się tylko na jed-
no dziecko, a część małżeństw zostaje w ogóle bezdzietnymi. W konsekwencji
utrzymująca się od kilkunastu lat niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej
zastępowalności pokoleń i starzenie się naszego społeczeństwa. Jednocześnie
utrzymuje się niekorzystne z punktu widzenia demografii zjawisko wynikające
ze spadku liczby zawieranych małżeństw i wzrostu liczby rozwodów. Osoby
żyjące w związkach nieformalnych i te wchodzące w kolejne związki, rzadziej
decydują się na posiadanie potomstwa, co pogłębia kryzys demograficzny, z ja-
kim mamy do czynienia.

Sytuacja ekonomiczna rodziny

Innym problemem, z jakim boryka się polska rodzina jest trudna sytuacja
ekonomiczna. Ma to związek z bezrobociem, niską płacą, biedą oraz zdecydo-
wanie niższym wsparciem finansowym rodzin w Polsce w porównaniu z innymi
krajami UE. Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej
w euro, Polska (z kwotą 393 euro) zajmuje 12. pozycję wśród 21 krajów Unii
Europejskiej. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje
w Luksemburgu – 1 874 euro. Jest ona blisko 5 razy większa niż w Polsce. Po-
dobnie sytuacja wygląda w Belgii (1 502 euro), Holandii (1 462 euro), Irlandii
(1 462 euro) i Francji (1 430 euro). Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzy-

                             
7 Tamże.
8 Tamże.
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mują mieszkańcy Rumunii i Bułgarii (40% płacy minimalnej obowiązującej
w Polsce)9. Ponadto w porównaniu z obywatelami państw UE tygodniowo po-
święcamy więcej czasu na pracę, a zarabiamy mniej. W konsekwencji mamy
mniej czasu na życie rodzinne kosztem pracy zawodowej i jednocześnie mamy
gorsze warunki ekonomiczne. Polacy pracują przeciętnie 40,7 godzin tygodnio-
wo, tylko Grecy (41,9 godzin) i Bułgarzy (40,8 godzin) pracują więcej. Średnia
dla krajów UE wynosi 37,2 godziny, co oznacza, że Polacy w ciągu tygodnia
pracują o 3,5 godziny więcej niż przeciętny obywatel w UE. Co więcej, w Pol-
sce mamy duży odsetek pracowników, którzy spędzają w pracy więcej niż
50 godzin tygodniowo. Zajmujemy pod tym względem 5 miejsce (7,4%). Pierw-
sze miejsce zajmują Brytyjczycy (12,7%), a ostatnie Holendrzy, gdzie tylko
0,5% obywateli pracuje w ciągu tygodnia powyżej 50 godzin.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracy w weekendy. Polacy w sobotę
i niedzielę odpoczywają. Podczas gdy odsetek mieszkańców UE pracujących
w sobotę wynosił w 2014 roku 26,8%, a w niedzielę 14,6%, w Polsce było to
odpowiednio 10,2% i 7,6%10. Można powiedzieć, że czas od poniedziałku do
piątku poświęcamy przede wszystkim na pracę, po to aby weekendy spędzać
z rodziną, co jest pozytywnym sygnałem świadczącym o tym, że Polacy pragną
zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Po raz kolejny okazuje się, że rodzina plasuje się bardzo wysoko w hierar-
chii wartości Polaków. Młodzi ludzie chcą zakładać rodziny, niemniej polityka
prorodzinna państwa nie ułatwia im tego zadania. Większość krajów UE prze-
znacza większe fundusze na wsparcie finansowe rodzin oraz pomoc w zakresie
ulg i świadczeń rodzinnych. Z badań przeprowadzonych w 2015 roku w krajach
Unii Europejskiej oraz wybranych państwach spoza UE, których celem była
ocena pomocy, na jaką może liczyć przeciętna rodzina wynika, że średnia kwota
ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi u nas nieco ponad 500 euro rocz-
nie, plasując Polskę na 24. miejscu spośród 28 badanych państw. Obecnie kwota
ta jest nieco wyższa z uwagi na program „Rodzina 500 plus”, niemniej daleko
nam do średniej kwoty bezpośredniej pomocy w państwach UE, która jest ponad
4-krotnie wyższa i wynosi 2 340 euro rocznie11. Wiele rodzin w Polsce jest
w trudnej sytuacji ekonomicznej, ponad milion Polaków pracuje na dwa etaty
lub ma dodatkowe źródło dochodu poza etatem. Coraz częściej dorabiamy do
stałej pensji.

„Z jednej strony sytuacja na rynku pracy jest dziś lepsza niż kiedykolwiek. [...]
Pensje, choć powoli, rosną. Wydaje się, że powinno żyć nam się lepiej, nie

                             
9 Por. źródło: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/zarobki/placa-minimalna-w-unii-europejskiej

-polska-na-12-miejscu [dostęp: 01.10.2016].
10 Por. źródło: http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.942 [dostęp: 01.10.2016].
11 Por. źródło: http://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-swiadczenia-prorodzinne-pwc-prezentacja.pdf [dostęp:

 01.10.2016].
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zawsze tak jest. Frank drogi, mamy utrudniony dostęp do kredytów hipotecz-
nych, niejasną sytuację dotyczącą emerytur. Wśród osób, które dorabiają jest
grupa tak zwanych biednych pracujących. Wielu z nich ma wyższe wykształ-
cenie, pracuje w wyuczonym zawodzie, jednak nie osiągają wystarczających
dochodów. Te osoby, żeby utrzymać siebie, rodzinę muszą szukać dodatko-
wego zajęcia. Często jakiegokolwiek”12.

Niskie zarobki i konieczność pracy na dwa etaty, aby zapewnić godziwy byt
rodzinie, nie sprzyja podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku niepewności zatrudnienia i zagrożenia bezrobo-
ciem, szczególnie bezrobociem długotrwałym. W Polsce to kobiety częściej są
długotrwale bezrobotne, pomimo tego że są lepiej wykształcone. Z tego też po-
wodu obawiają się jak dalece zmieni się ich sytuacja na rynku pracy, kiedy zde-
cydują się na urodzenie dziecka.

Z badań wynika, że kobiety, po dłuższej lub krótszej przerwie po urodzeniu
dziecka, napotykają na swej drodze zawodowej liczne bariery związane z wy-
chowywaniem potomstwa. Można je podzielić na dwie grupy: bariery zewnętrz-
ne i bariery wewnętrzne. Pierwsze związane są z szeroko pojętym formalno-
-kulturowym otoczeniem matek, drugie ze świadomością i postawami młodych
kobiet, które utrudniają im odnalezienie się w nowej rzeczywistości zawodowej.
Do barier zewnętrznych zalicza się: 1) negatywne podejście pracodawców, któ-
rzy obawiają się braku dyspozycyjności młodych matek i zaniedbywania przez
nie obowiązków zawodowych kosztem koncentracji na dziecku; 2) konieczność
uaktualnienia kwalifikacji zawodowych, w wyniku zmian jakie zaszły w czasie
nieobecności kobiety na danym stanowisku pracy, co wiąże się z dodatkowym
czasem i środkami poświęconymi na taką aktywność; 3) brak odpowiednich
ofert pracy, dostosowanych do nowych warunków, w jakich funkcjonuje teraz
kobieta; 4) społeczne przekonanie o słuszności tradycyjnego modelu rodziny,
które przypisuje kobiecie rolę przede wszystkim matki i opiekunki domowego
ogniska; 5) prawodawstwo, które w nierównym stopniu przyznaje prawa do
opieki nad dzieckiem po jego urodzeniu obojgu rodzicom, rezerwując wyłącznie
dla matki urlop macierzyński w wymiarze 14 tygodni po urodzeniu dziecka;
6) słabo rozwinięta sieć miejsc do opieki nad małym dzieckiem do lat 3. Do
barier wewnętrznych można zaliczyć: 1) lęk o dziecko, związany z zagrożeniem
poczucia bezpieczeństwa i pozostawieniem je pod dobrą opieką innej osoby;
2) obawa przez ułożeniem sobie relacji z pracodawcą na nowych warunkach;
3) obawy związane ogólnie ze znalezieniem pracy po dłuższej nieobecności na
rynku; 4) konieczność pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
i lęk związany z umiejętnością poradzenia sobie z nowymi wyznaniami; 5) niska

                             
12 N. Kuc, Polka dorabia, „Twój Styl” 2016, nr 4, s. 78.
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samoocena i związany z nią brak wiary w możliwość skutecznego powrotu do
pracy i dostosowania się do nowych warunków13.

Podsumowanie

Reasumując powyższy wywód można stwierdzić, że kondycja polskiej ro-
dziny nie wydaje się najlepsza. Pomimo tego że dysponujemy w miarę wysokim
wskaźnikem zawieranych małżeństw i niskim wskaźnikiem rozwodów, w po-
równaniu z innymi krajami UE, to mamy bardzo niski współczynnik dzietności.
Polska rodzina kurczy się liczebnie i boryka się z licznymi trudnościami ekono-
micznymi, wynikającymi z niskich zarobków oraz niewystarczającego wsparcia
finansowego ze strony państwa.

„Motywacje ludzi do posiadania dzieci zmieniają się w zależności od modelu
społeczeństwa i czasów. W związku z tym nie da się sformułować uniwersal-
nych zasad efektywnej polityki prorodzinnej. W latach 60. i 70. – a w niektó-
rych krajach również w latach 80. XX wieku – między poziomem aktywności
zawodowej kobiet, a liczbą dzieci rodzonych przez kobiety istniała korelacja
ujemna. Oznaczało to, że w państwach, w których więcej kobiet pracowało,
rodziło się mniej dzieci niż w krajach, w których więcej kobiet było biernych
zawodowo. Obecnie można obserwować tendencję odwrotną – jeśli chodzi
o państwa rozwinięte, to więcej dzieci rodzi się przeważnie tam, gdzie aktyw-
ność zawodowa kobiet jest wyższa”14.

Można stąd wysnuć wniosek, że jednym z głównych czynników skłaniają-
cych młode kobiety do podjęcia decyzji o macierzyństwie jest pewność zatrud-
nienia. Wydaje się to dość oczywistym argumentem, ponieważ bezpieczeństwo
ekonomiczne przekłada się na zdolność wychowania dziecka. Tymczasem Pol-
ska należy do grupy krajów Unii Europejskiej o najniższym współczynniku za-
trudnienia kobiet – 53,1% w 2011 roku (średnia dla UE-27 to 58,5%). Najwięcej
bezrobotnych kobiet jest w grupie wiekowej 25–34 lata, z których większość
pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Są to młode kobiety, które wycho-
wują w domu dziecko i nie szukają pracy, często z obawy przed trudnościami,
jakie będą stawiali im pracodawcy w pogodzeniu roli zawodowej i rodziciel-
skiej. Tymczasem długotrwałe bezrobocie szczególnie utrudnia powrót do pra-
cy15. Sytuacja ta nie przekłada się na podejmowanie decyzji o kolejnym dziecku.
Z badań na temat postaw prokreacyjnych Polaków wynika, że ci którzy mają już
jedno dziecko zdecydowanie rzadziej myślą o kolejnym niż ci, którzy jeszcze
                             
13 M. Jabcoń, Wychowanie dzieci a kariera – dylematy młodych mam, por. źródło: http://rynek

pracy.pl/artykul.php/wpis.933 [dostęp: 19.09.2016].
14 T. Szlendak, Socjologia rodziny..., dz. cyt., s. 227.
15 Tamże, s. 209.



Dorota GĘBUŚ144

nie są rodzicami. Szczególnie widoczne jest to w przypadku kobiet. Czynnik ten
ma szczególnie silny wpływ na stosunek kobiet doplanowania potomstwa. Jeśli
kobieta ma już dziecko, to zdecydowanie rzadziej (w zależności od wieku) pla-
nuje w przyszłości potomstwo. Szczególnie duże różnice widać po ukończeniu
30. roku życia – 25% badanych kobiet w stosunku do 49% mężczyzn, którzy już
są rodzicami, planuje potomstwo. Najczęstszym powodem takich deklaracji jest
sytuacja materialna – brak warunków mieszkaniowych i obniżenie poziomu
życia16. Powstaje pytanie: Co zrobić, aby Polki decydowały się na urodzenie
więcej niż jednego dziecka? Warto przygotować takie rozwiązania, które po-
zwolą im godzić aktywność zawodową z wychowaniem potomstwa, stworzą
opiekę instytucjonalną nad małym dzieckiem, tak aby matki mogły wracać
w miarę szybko do pracy oraz wprowadzą ulgi podatkowe dla pracujących ro-
dziców, których wysokość jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Rysuje
się tutaj potrzeba długofalowej polityki prorodzinnej, opartej na wzroście za-
trudnienia i bezpieczeństwie posiadania pracy.
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Abstract

This paper describes the part of results of research into family communications. Our
two years’ investigation was targeted at communication between parents and children.
The focus was on so called “Satir Models” of self-preservation positions taken by parents
in family communications most frequently. The data come from authentic recordings of
common communications in families related to specific situations (for example, children
getting ready for a day at school, during art and craft activities, sitting at the table, etc.).
Our aim is to describe and analyse concrete examples of family communications used by
parents in the child directed speech to fulfil the self-preservation strategies.

Keywords: self-preservation position, parent – child interaction, communication func-
tions in language, congruence, incongruence.

Streszczenie

W artykule opisano wyniki badań w dziedzinie komunikacji rodzinnej. Dwuletnie
badania ukierunkowane były na komunikację między rodzicami i dziećmi. Skupiono się
na tak zwanych „modelach” Satir – ukazujących postawy samozachowawcze, najczę-
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ściej podejmowane przez rodziców w przekazach rodzinnych. Dane pochodzą z auten-
tycznych nagrań wspólnej, rodzinnej komunikacji, zaistniałej w konkretnych sytuacjach
(na przykład dzieci przygotowujące się do szkoły, podczas uprawiania sztuki i rzemio-
sła, siedzące przy stole itp). Naszym celem było opisanie i analiza – w kontekście reali-
zacji strategii samozachowawczych – konkretnych przykładów w zakresie komunikacji
rodzinnej, stosowanej przez rodziców w relacji z dzieckiem.

Słowa kluczowe: samozachowanie, pozycja komunikacyjna, interakcja rodzic – dziec-
ko, funkcja komunikacji, kongruencja, sprzeczność komunikacyjna.

Introduction

This paper proceeds from the assumption that interaction between parents
and children shows specific features, i.e. the child directed speech is based on
using other language means of expression than interaction among adults. If the
aim of this research is the analysis of socio-linguistic character, it is necessary to
accept the fact that the point of departure – the communication situations as the
source of our further research activity will be significantly differentiated because
of the large variety of parents participating in our research. This will undoubt-
edly result in a large variety of language used in communication. Moreover, the
language means of expression are related to the large number of various com-
munication situations occurring in families.

The data gathered for our complex analysis resulted in a fairly long tran-
script of spoken discourse – the result of interaction between two or more par-
ticipants speaking in different communication situations and conditions.

The aim of our research was to analyse spoken discourse between a par-
ent/parents and a child/children (from 3–15 years of age). The recordings of
spoken discourse were transcribed, analysed and described for the most frequent
strategies used in communication situations occurring in families. Our attention
was focused mainly on so called the “Satir Model”1 (mapping stressful situations
in communication), and, more precisely, on the proportion of their occurrence
and the nature of the communication situations in which these models occur in
the dominant role, etc.

In brief, it was our aim to describe the content of communication in families
in concrete, pre-selected situations. Due to a wide range of possible communica-
                             
1 The Satir Models are named after V. Satirová, the author of the Satir family therapy, who carried

out studies in so called “clinical families”. In our research, the aim is to examine so called “non-
-identified” families. Based on our experience, it may be said that the issue of self-preservation po-
sitions in family communications goes beyond the boundaries of families undergoing psychothera-
peutic treatment. As such, we attempt to verify whether our expectations match the reality by ana-
lysing the transcripts of parent – child interactions in common families. For more details, please
see: V. Satirová, Kniha o rodině. Základní dílo psychologie vztahů, Práh, Praha 2006.
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tion situations which may be recorded in family communications, it was neces-
sary to determine the types of situations in which the spoken discourse would be
recorded and then analysed. For the first stage of our research we focused on the
following communication situations: at the table; personal hygiene; putting
a child to bed; playing with a child; common activities of parents and children
(e.g. tidying up, getting ready for going to kindergarten and school, art and craft
activities, etc.); talking about different aspects of everyday life in a family
(e.g. talking about a day at school, about family plans, etc.). These are the situa-
tions which offer opportunities for misunderstanding or conflicts between par-
ents and children.

As we are limited by the length of this paper, it is possible to list only a few
of the research questions we dealt with:
1. Do the so called complementary models of communication described by

Satir, occur in ordinary families and, more explicitly, in interaction between
parents and children?

2. What types of communication models, described by Satir, are most frequently
targeted at children in family communications?

3. What communication situations do the various models play the dominant role in?
4. What means of expression are used in various communication models?
5. Is it right to claim that human beings, in their need to protect themselves in

communication, avoid speaking about their feelings and emotions? How
much space is devoted to expressing feelings in interactions between a par-
ent and a child?

6. Do the parents speak about their emotions (about their feelings) in situations
when they experience sadness or joy?2

7. Are the findings of our research regarding the frequency of self-preservation
positions similar to those described by Satir?

Methodology

On the basis of the first stage of our research, we decided to ask for further
cooperation with those families which were already familiar to us. As such, we
were allowed to gain a view of the inner family life (needless to say, the respon-
dents participated in our research on a voluntary basis). It was not vital for us to

                             
2 If they are able to speak about their own feelings, it may be a sign of congruent behaviour and

high self-esteem. The need to protect oneself is present in most communications (V. Satirová et
al., Model růstu. Za hranice rodinné terapie, Cesta, Brno 2005, p. 58). Many people are afraid to
speak about their own feelings because if they do they are likely to be hurt. Therefore, they
choose to use self-preservation positions protecting their Self/Ego. It is interesting to note that
adults (as well as new born babies) desire the same – security and safety. Very often, they are
ready to do anything to achieve them.
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obtain the data from families of different backgrounds (we were not interested in
the social status, in the level of parents’ education, etc., even if those factors may
be interesting for studying family communications). For the first stage, we se-
lected the following set of situations to record the spoken discourse (although it
was not possible to use all of them across all age groups): At the table; Personal
hygiene; Going to bed; Playing with a child; Common activity of parents and
children (e.g. tidying up, getting ready for kindergarten or school, doing art activi-
ties, etc.); Talking about unspecified aspects of everyday family life (e.g. talking
about a day at school, common family plans, etc.).

It was decided that the research data would be collected by recording con-
versations in randomly selected families. The selection of elements for the re-
search set applies most to a stratified selection because it had to fulfil several
conditions:
1. Parents had to agree with recording the spoken discourse in a family;
2. The discourse was related to a communication situation between a parent (par-

ents) and a child (children) concerning a specific working activity (e.g. getting
ready for a day at school, during art or craft activities, preparing meals, etc.);

3. The child was between 3–15 years of age;
4. The length of a recording had not been decided before the data collection

began (it was agreed that the parents themselves would decide how long the
recording would be, yet they had been asked to make recordings as long as
possible);

5. Intelligibility of a recording.
The size of our sample was determined in advance in such a way that it was

supposed to grow until the variables began repeating themselves. A limiting
factor of our research was the fact that the recordings were made by the parents
themselves. It was their decision what and when they would record. On the basis
of our data, it is possible to conclude that most of the recordings were made at
the time when the parent was beginning to take a self-preservation position in
communication.

In the first stage, the research sample was randomly selected – this is con-
sidered to be most appropriate with respect to the theory of probability. Random
selection is not biased – any member of a concrete population stands the same
chance to be selected into the final sample3.

As our investigation was a part of a students’ grant research project4, the
selected students helped us to record family communications. The research team
consisted of eight students and two university lecturers who recorded the data
for analysis from July 2014 to September 2015. The total number of recordings
                             
3 N.F. Kerlinger, Základy výzkumu chování, Academia, Praha 1972, p. 62.
4 “Identification of Models of Family Communications via Examining the Spoken Discourse”

“Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykových prostředků”
(SGS11/PdF/2014-2015).
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of different lengths was 67, i.e. 15 hours 53 minutes and 43 seconds of family
communications in total. Afterwards, all the recordings were transcribed and
analysed.

So as to analyse the factors of family communications in depth, we decided
to divide the transcribed data into three groups according to the age of the
child/children who were the receivers of the child directed speech. The most
logical procedure appeared to be dividing the transcripts according to the tradi-
tional stages of children’s development. As such, the set of the data gathered was
divided into three (differently saturated) groups according to the age of the par-
ticipating child/children:
1. Recordings of the child directed speech to the pre-school children (from 3 to

6 years of age) – the set consisted of 34 recordings;
2. Recordings of the child directed speech to younger children (from 7–11

years of age) – the set consisted of 19 recordings;
3. Recordings of the child directed speech to older children (from 12 to 15

years of age) – the set consisted of 14 recordings.

Findings

One feature of a speech oriented on a child is the i n e q u a l i t y  of the
communication relationship. It is caused by the dominant position of one of the
communicators which in our case is the parent. Although we can confirm that in
many parts of the recorded dialogues we were able to acknowledge that the par-
ent tries to apprehend the child as an equal partner while such cooperation is set
mainly by jointly practiced activity (communication is thus subordinated by
a common goal), still, the inequality of the communication relation is confirmed
by a significant predominance of replicas expressing the will of the speaker.

First, we determined the situations when the parent “reaches out” for the self-
-preservation position in the child directed speech. The models of self-preservation
position play the dominant role at the time when the parent feels insecure in
his/her interaction with the child. It is the protection of the parent from the pain
related to the child. The parent is facing the situation that something (in our case,
the child’s behaviour, or action, or experience) is not conforming to the parent’s
expectation. The experienced feeling of threat is very individual. The main feature
of the parents’ self-preservation positions is asserting themselves/enforcing their
own will – they want reach their goal, the fulfilment of their request by their child
– they want to eliminate the cause of their pain.

The most frequent communication strategy used by the parent in the child
directed speech was a c c u s a t i o n, noted in 113 cases.

The second communication strategy used was the s u p e r - r e a s o n a b l e
s e l f - p r e s e r v a t i o n  p o s i t i o n, noted in 55 cases.
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R e c o n c i l i a t i o n  was used by the parent in 11 cases in our sample.
C l o s i n g  d o w n  the activity was noted in 9 cases in our sample. It is

necessary to add that due to the limited possibilities of our recordings it was
difficult to determine this communication strategy.

In our sample, t h e  c o n g r u e n t  p o s i t i o n  taken by the parent was
not noted. However, we need to point out that our analysis is based only on the
transcripts of the interaction recorded between the parents and the children. It
would have been helpful to have a visual picture of the whole situation in order
to better specify the parent’s position.

As can be seen from our results, the ratio of congruence and incongruence is
not balanced in our sample. On the contrary, the need to protect oneself in the
communication prevailed. The impacts of parental self-preservation positions
can be seen in concerns they communicate. In cases where the parent is using a
superrational position in his/her communication with the child than it provides
the child clear information saying where he/she belongs. For example – the child
comes with a request for permission to go out to a friend. In a case where the
parent starts to tediously argue and count out reasons against it and why it is not
appropriate, the child receives through this communication a clear statement –
you are too small, I do not trust you, you are not enough, you belong between
the four walls, you need protection etc. Such a result is similar to what Virginia
Satirová5 states about our need to defend ourselves against threats by avoiding
speaking about our feelings. Congruence6 may be characterized as an ability,
skill and possibility to freely express one’s own needs, emotions, thoughts, and
views (an open system). It is a way of self-expression when what we say and do
is in accordance with our inner world, experience and thinking. To put it more
simply, congruence may be understood as a state when a person may, at any
time, afford to become a human being who does not have to defend him/herself.
It is possible to claim that unhealthy ways of treating oneself as well as incon-
gruence in one’s behaviour usually have their origin in the person’s childhood.
As Ladislav Nykl7 claims, many mental deficiencies of the members of the fam-
ily developed during constant incongruence in the family relationships.

Based on our data, it is not possible to conclude how much time (from the
total time of interaction with the child) the parents spend on securing their self-
preservation positions. Our recordings were of different lengths. Their lengths
                             
5 V. Satirová et al., Model růstu..., op. cit., p. 58.
6 The opposite of congruence is incongruence. Speierer (In Daniela Šiffelová: D. Šiffelová, Roge-

rsovská psychoterapie pro 21. století. Vybraná témata z historie a současnosti, Grada Publis-
hing, Praha 2010, p. 123) describes incongruence as the key to the origin of mental disorders.
The roots of incongruence may be found in emotional disturbances, the causes of which appear
as follows: factors in social communication (conditions of appraisal, discrepancy between social
and personal values), bio-neuro-psychological inability to achieve congruence, social and non-
social life events.

7 L. Nykl, Carl Ransom Rogers a jeho teorie. Přístup zaměřený na člověka, Grada, Praha 2012, p. 94.
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depended on the readiness of the respondents to record the parent – child inter-
action in the family. Apart from that, the data gathering depended on a number
of cases when the child might “threaten” the parent, when the parent would be
confronted with pain and the child would offer him/her to fall back to the self-
-preservation position. It seems clear that falling back to a self-preservation po-
sition is related to the child acting as a starter. The most frequently occurred in
the self-preservation dialogue between parent–child communication functions of
reproach (in 82 cases), directions (in 62 cases), evaluating criticism (in 40 cases),
threats (in 27 cases) and explanation (in 27 cases). Please see the examples below.

After identifying the individual communication models focused on the child
as a receiver of the message, it was necessary to determine how the self-pre-
servation strategies are reflected in the parent’s speech, i.e. what communication
functions of the language are used in the discourse. The most frequent in the
parent – child interaction were the expressions of reproach, an order, a threat or
an evaluating/judging criticism and an explanation (please see the examples
below).

On the basis of our analysis, it may be concluded that the use of such lan-
guage expressions signalled incongruence, while occurrences of congruence
were missing. Congruent behaviour may be characterized, amongst other things,
by a readiness to trust others, by a readiness to take risks and be vulnerable, by
openness to intimacy, by the ability to accept others, by flexibility and openness
to change8. Such aspects of congruent behaviour were not recorded in our re-
search sample.

There were several signs of humiliation and denouncement found in our
data, e.g. many examples of accusation appeared, such as – r e p r o a c h  (e.g.
you don’t mind ↓ that Honzík is screaming because of you ↓ DO YOU ↑ because
I scream at you ↓), t h r e a t s  (e.g. stop throwing a tantrum or I’ll go away↓),
w a r n i n g s  (e.g. STOP driving ME mad ↓ honestly STOP driving me MAD ↓;
I’m getting angry with you ↓ / you’ll be surprised how angry I can be ↓ I’ll be
really FURious ↓; so you’re ↑ you’re LAUGHing at me ↑ ☺), c r i t i c a l  a p -
p r a i s a l  (e.g. oh dear ↓ / you are such a pain in the neck ↓ / I can’t believe it
↓; no ↓ Lucinka you’re a silly goose ↓ / so ↓ RIGHT up and again yes ↑) and
expressing m i s t r u s t  (e.g. so I hope that when I come to school on Monday to
have a look at your PE it will not look the same ↓), or by a c o m b i n a t i o n
o f  the previous e x p r e s s i o n s  (threat + reproach – e.g. nothing ↑ / it’s all
the same to me Eliška ↓ you’ll have it coming to you later ↓ // at least ONCE if
you could score an A ↓).

It is highly probable that the examples of incongruent behaviour listed
above have a negative impact on the quality of a family life. It was not our aim
to examine whether the participants in our research were satisfied with their

                             
8 V. Satirová et al., Model růstu..., op. cit., p. 62.
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family life. However, it is possible to conclude from the data that our respon-
dents are not satisfied with the way they themselves communicate in the family.
As emphasized above, unsatisfactory family communication has an impact on
developing self-esteem. Apart from the participants’ negative perceptions of
their communication, it may well be that other areas of family life will be influ-
enced – e.g. the resilience of the family, the whole quality of family life, trust,
openness, cohesiveness and other parameters which are important signs of
a healthy family life. Referring to incongruence, Satirová states that:

“[...] the members of a dysfunctional family fear to ask each other what they in
fact mean – as if they were saying: I can’t tell you what I can see and hear and
think and feel, or else it will kill you, or you will attack me or leave me [...]”9.

However, the real cause is not that incongruent, unhealthy behaviour. In-
congruence is the result of low self-esteem and unhealthy self-assessment10.

Discussion

The most frequent communication strategy used by the parent in the child
directed speech was accusation, noted in 113 cases. If we look at the impact (as
described above) of such a communication strategy on the child development
and the family life, this finding is alarming11.

The ratio of congruence and incongruence is not balanced in our sample.
Such a result is similar to what Satirová12 states about our need to defend our-
selves against threats by avoiding speaking about our feelings. In our sample of
data, we noted only one case when the parents spoke about their feelings. From
this anecdotal evidence, it cannot be claimed that the parents in our sample need
to defend themselves against threat while talking to their children. Nevertheless,
our results indicate that the parents avoid speaking about their feelings when
talking to their children, which may be caused by the fact that such a way of
communication provides a feeling of security for them. Similar results were
published by Josef Langmeier and Dana Krejčířová13, who point out that parents
speak with their children about their own feelings only “very rarely”.

As for the frequency of self-preservation positions occurring in the popula-
tion, Satirová (2006) mentions the following percentage representation: recon-
                             
9 J. Langmeier, K. Balcar, J. Špitz, Dětská psychoterapie, Portál, Praha 2000, p. 195.
10 Langmeier and Krejčířová (J. Langmeier, D. Krejčířová, Vývojová psychologie, Grada, Praha

2006, p. 139) supply evidence that the insufficient appraisal of one’s own self may be the cause
of many mental disorders.

11 See e.g. Rotraud Pernerová: R. Pernerová: Tabu v rodinné komunikaci, Portál, Praha 2000.
12 V. Satirová et al., Model růstu..., op. cit., p. 58.
13 J. Langmeier, D. Krejčířová, Vývojová psychologie..., op. cit., p. 98.
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ciliation – 50%, accusation – 30%, super-reasonable attitude – 15%, closing down
/stopping the activity – 0.5% and congruence – from 1% to 4.5% cases. This
sequence was not confirmed in our findings. The the accusation model was
dominant, followed by the super-reasonable and reconciliation models. Only in
the case of closing down the activity did the results agree with the distribution in
Satir’s sample14.

Psychologists and psychotherapists perceive a close relationship between
incongruent communication and low self-esteem. They also describe the impact
of such incongruent communication on children. Self-esteem is formed in the
interaction between the parent and the child. If the self-esteem is low, the person
experiences strong feelings of anxiety and insecurity from his/her own exis-
tence15. His/her self-esteem depends on the meaning of others, an individual is in
an unequal relationship to his/her social environment, but also to his/her parents;
on the other hand, if the self-esteem is high, an individual accepts oneself as s/he
is, accepts oneself and others, s/he is open to change, s/he is ready to take risks
and s/he accepts responsibility. Franz Ruppert16 describes more signs of high
self-esteem, such as ability to perceive reality appropriately and clearly, to re-
member past memories, to trust one’s environment, to create emotional relations,
to free oneself from unsatisfactory relationships, to respect the sexual orientation
of others, to be capable of self-reflection, to be ready to take responsibility for
oneself, to be willing to accept truth, to believe in one’s ability to solve prob-
lems. Self-esteem arises in the family and it develops during family interactions
(i.e. most frequently in the interactions between the parent and the child). Sati-
rová17 emphasizes that one negative experience in childhood may have a funda-
mental effect on developing self-esteem. The development of self-esteem is most
hampered by parents who humiliate, denounce or punish their children for their
behaviour, i.e. those parents whose self-esteem is not high. An interesting result
was obtained by Höhnova´s research18 who observed expectations of secondary
school children. She found out that if the pupils are confronted with the possi-
bility of a failure they expect their teachers mainly to castigate, reproach, com-
ment, punish, admonish or threaten them. In case of a failure the children ex-
pected from their parents the following: beating, reproaches, parents being sad or
admonishment. It's interesting that in our research (although we observed a dia-
metrically different entity) somewhat similar results were reached (without any
attempt to confront these two incomparable researches). Undoubtedly, it is obvi-
                             
14 As it is unclear how V. Satir, proceeded when identifying the stressful positions, it is not possi-

ble to verify this case.
15 See: V. Satirová, Společná terapie rodiny, Portál, Praha 2007, pp. 20–22.
16 F. Ruppert, Symbióza a autonomie. Traumata z narušeného systému rodinných vazeb, Portál,

Praha 2011, p. 75.
17 V. Satirová, Kniha o rodině..., op. cit., p. 34.
18 See: V. Pokorná, Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, Portál, Praha 2001, pp. 121–

126.
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ous that the expectations which inevitably stem from the children's experience
have a real foundation in parents´ behaviour towards their children.

More detailed and complete results of our research are dealt with in the joint
publication Kamila Sekerová and Ondřej Sekera19.
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Abstract

The research aims to explore the correlation between the parents-children relation-
ships and empathy levels in the adolescence period. In the theoretical part, definitions,
implemented research methods and results of previous research were analysed and
evaluated. Study objectives were the theoretical analysis of the current understanding of
the empathy issues and parents – children relationships, as well as empirical exploration
of links between empathy and parenting styles. Based on the previous research, we
hypothesized that there is a link between parents-children relationships and empathy
levels in the adolescence period. 90 adolescents and their parents participated in the
study; the median age for the group of adolescents was Me = 15 years, for the group of
parents Me = 37. Implemented study methods: Parental Attitude Questionnaire1 and
Empathy Capacity Diagnostics test2. A computer program SPSS 20.0 was implemented
for data processing.
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2 See: V. Bojko, Energija emocij v obschenii: vzgljad na sebja i drugih, “Smisl”, Мoskwa 1996.
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According to the obtained data, a significant proportion of adolescents (58.0%)
have low levels of empathy. The results of this research revealed two weak positive
correlations between parents-children relationships and empathy levels in the adoles-
cence period: a correlation between the level of Acceptance and the level of a Rational
empathy channel (r = 0.237, n = 90, p < 0.05) and a correlation between the level of
a Socially desirable behaviour and the level of an Identification channel (r = 0.270,
n = 90, p < 0.05). The hypothesis of the study was partially confirmed.

Keywords: empathy, parents-children relationships, channels of empathy, socially de-
sirable behaviour, acceptance.

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę korelacji między relacjami rodziców z dziećmi a po-
ziomem empatii u młodocianych. W części teoretycznej analizie i ocenie poddano defi-
nicje, zastosowane metody badawcze i wyniki wcześniejszych badań. Celem badań
była teoretyczna analiza obecnego rozumienia problemów empatii i relacji rodziców
z dziećmi, jak również empiryczne badanie związków między empatią a postawami ro-
dzicielskimi. Na podstawie wcześniejszych badań postawiono hipotezę, że istnieje
związek między relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych.
W badaniu udział wzięło 90 młodocianych i ich rodzice; mediana wieku w grupie mło-
docianych wynosiła Me = 15 lat, a w grupie rodziców Me = 37 lat. Zastosowane meto-
dy badawcze: Kwestionariusz postawy rodzicielskiej3 i Kwestionariusz zdolności do
empatii4. Do przetwarzania danych użyto programu komputerowego SPSS 20.0.

Zebrane dane wskazują, że znacząca część młodocianych (58,0%) ma niski poziom
empatii. Wyniki badania ujawniły dwie słabe pozytywne korelacje między relacjami
rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych: korelacja między poziomem
Akceptacji i poziomem Kanału racjonalnej empatii (r = 0,237, n = 90, p < 0,05) oraz
korelacja między poziomem Zachowań prospołecznych i Kanałem identyfikacji
(r = 0,270, n = 90, p < 0,05). Hipoteza badań została częściowo potwierdzona.

Słowa kluczowe: empatia, relacje rodziców z dziećmi, kanały empatii, zachowania
prospołeczne, akceptacja.

Introduction

Due to increasing hostility and intolerance in contemporary Europe, the re-
turn to traditional family values has recently become more pronounced. It is also
emphasized, that it is the parental attitude towards children that shapes the basic
principles of their social behaviour and development. Constantly emerging
clashes of ethnic groups in Europe, involving also adolescents, indicates hostility
towards other cultures and a lack of tolerance, which is based on the capacity for

                             
3 A. Varga & V. Stolin, Parental Attitude Questionnaire, [w:] E. Rogov, Nastolnaja kniga prak-

ticheskogo psihologa, Kn. 1. „VLADOS”, Мoskwa, s. 328–333.
4 Zob.: V. Bojko, Energija emocij v obschenii: vzgljad na sebja i drugih, „Smisl”, Мoskwa 1996.
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empathy. Empathy promotes interpersonal relationships and stabilizes them,
allows supporting others in daily routine as well as in difficult extreme circum-
stances. Most researchers focusing on adolescents distinguish cognitive and
emotional levels of empathy development5. Cognitive empathy is described as
an ability of an adolescent to think from a perspective of other people. Emo-
tional empathy is an ability to recognize and respond accordingly to feelings and
emotional states of others. Empathy develops in the process of observing par-
ents’ behaviour and as a result of parents – children relationships. According to
Crone & Dahl6, the two forms of empathy are already established by the age of
15. An integrative approach7 allows identifying not only forms of empathy, but
also the importance of individual components in the structure of adolescents’
empathy. Ananieva8 points out the underdeveloped state of an intuitive compo-
nent of empathy in adolescents, which is related to the age peculiarities. Chil-
dren find it difficult to predict behaviours of other people due to their limited
experience in social interactions. Insufficiently developed ability to identify with
others, revealed in adolescents, resulted in a limited self-disclosure and the lack
of the ability to see or experience something from someone else’s point of view
in the communication process. The level of development of patterns promoting
or hindering the manifestation of empathy in adolescents is largely associated
with the parents-children relationships experience. In this study, empathy in
adolescents is examined within the integrative approach.

In recent years, research focuses on cultural differences in parental attitudes
towards a child. At the same time, it has been revealed that in different cultures
the same styles of an attitude to children may have different consequences for
their development9. Most researchers consider parenting styles within the con-
cept proposed by Baumrind10, which describes four main patterns of family in-
teractions: authoritative parenting, authoritarian parenting, permissive parenting,
and neglectful parenting. It was revealed that the authoritative parenting style
affects the development of empathy as well as behaviour of an adolescent11,

                             
5 W. Icles, Empathic Accuracy, “Journal of Personality” 1993, vol. 61, no. 4; D. Richardson,

G. Hammock & S. Smoth, Empathy as a Cognitive Inhibitor of Interpersonal Agression,
“Agressive Behavior” 1994, vol. 20, no. 4; A. Mehrabian & N. Epstein, Measure of Emotional
Empathy, “Journal of Personality” 1972, no. 40.

6 E. Crone & R. Dahl, Understanding adolescence as a period of social affective engagement and
goal flexibility, “Nature Reviews Neuroscience”, 1 September 2012.

7 V. Bojko, Energija emocij..., op. cit.
8 N. Ananjeva, Razvitije empaticheskih sposobnostei u podrostkov, source: http://www.science

forum.ru/2016/pdf/25887.pdf [access: 20.05.2016].
9 N. Hill, The relationship between family environment and parenting style: A preliminary study

of African American families, “Journal of Black Psychology” 1995, no. 21, pp. 408–423.
10 D. Baumrind, Parenting styles and adolescent development, [in:] J. Brooks-Gunn, R. Lerner,

A.C. Peterson (Eds.), The Encyclopedia of Adolescence, Garland, New York 1991, pp. 746–758.
11 K. Aunola, H. Stattin & J.E. Nurmi, Parenting styles and adolescent achievement strategies,

“Journal of Adolescents” 2000, no. 22, pp. 205–222.
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because children have the opportunity to learn how to manifest empathy from
their parents12. The permissive (liberal) parenting style results in a weak devel-
opment of cognitive and emotional empathy in adolescents. According to Eisen-
berg et. al.13, adolescents from families where parents demonstrate the elements
of empathy towards them have less problems in relationships with other people
and better control over their behaviour. Schaffer14, revealed that the cause of an
anti-social behaviour among adolescents can be related to authoritarian, permis-
sive and freestyle parenting styles, and lack of understanding and empathy in
parents – children relationships. Kohut15 linked the cause of narcissism in ado-
lescents with a chronic frustration, which occurs in the absence of parental love
and empathy. Campbell et al.16 noted that narcissism leads to problems in inter-
personal relationships due to the lack of empathy; a narcissistic person does not
understand other people, as they do not understand their problems in a commu-
nity. There are links to model proposed by Steinberg & Silk17, highlighting the
three main aspects of parents – children relationships: harmonious (support),
autonomous (autonomy granting), and conflicting (hostility). It was revealed18

that only in families with high parental support levels do adolescents have lower
levels of aggressiveness and delinquent behaviour19. In the current study, paren-
tal attitude is considered as a systematic formation, which includes parents’
feelings and actions towards their children.

Method

The study aims to empirically explore the links between parental attitudes
towards their children and empathy levels in 14–16 years old adolescents.

                             
12 F. Pezzella, Authoritarian parenting: A race socialization protective factor that deters African

American adolescents from delinquency and violence. (Doctoral dissertation). Retrieved from:
ProQuest Dissertations and Theses database 2010 (UMI No. 3398173).

13 N. Eisenberg, Q. Zhou, T. Spinrad, C. Valiente, R. Fabes & J. Liew, Relations among positive
parenting, children’s effortful control, and externalizing problems: A three-wave longitudinal
study, “Child Development” 2005, no. 76, pp. 1055–1071.

14 M. Schaffer, The role of empathy and parenting style in the development of antisocial behav-
iours, “Crime and Delinquence” 2008, vol. 20, p. 14.

15 H. Kohut, The restoration of the self, International Universities Press, New York 1977.
16 W. Campbell, C. Foster & E. Finkel, Does self-love lead to love for others? A story of narcissis-

tic game playing, “Journal of Personality and Social Psychology” 2002, vol. 83(2), pp. 340–354.
17 L. Steinberg & J. Silk, Parenting adolescents, [in:] M.H. Bornstein, B. Webber (eds.), Hand-

book of parenting, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2002, pp. 103–133.
18 G. Barnes, J. Hoffman, J. Welte, M. Farrell & B. Dintcheff, Effects of Parental Monitoring and

Peer Deviance on Substance Use and Delinquency, “Journal of Marriage and Family” 2006,
vol. 68, no. 4, pp. 1084–1104.

19 W. Meeus, S. Branje & G. Overbeek, Parents and partners in crime: a six-year longitudinal
study on changes in supportive relationships and delinquency in adolescence and young adult-
hood, “Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2004, vol. 45, no. 7, pp. 1288–1298.
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The main hypothesis: there is a link between parental attitudes towards their
children and empathy levels in adolescents. Participants: 90 adolescents and
their parents. The median age for the group of adolescents was Me = 15 years,
for the group of parents Me = 37. All participants – Russian-speaking citizens of
Latvia. Participation in the study was voluntary.

Study methods. Instruments:
— Parental Attitude Questionnaire by Varga and Stolin20;
— Empathy Capacity Diagnostics by Boyko21.

Data processing was implemented by a computer program SPSS ver. 20. The
mathematical apparatus for empirical data processing was chosen according to the
research hypothesis. The empirical data compliance with the normal distribution was
verified to select statistical criteria for data processing. The empirical division of
most variables do not match the normal distribution, therefore, a nonparametric
statistics method, Spearmen’s correlation coefficient, was used for further research.

Results and Discussion

The analysis of average values of the variables revealed the trends of the sample.
Figure 1 shows the average values for the Parental Attitude Questionnaire scales22.

Fig. 1. Average values for the Parental Attitude Questionnaire scales (ATST – Acceptance, SOC-
VEL – Socially Desirable Behaviour, SIMB – Symbiosis, AVTHIP – Authoritarian Hyper-
socialization, NEV – Little Loser). Source: Author’s research.

Ryc. 1. Średnie wartości skal Kwestionariusza postawy rodzicielskiej (ATST – Akceptacja, SOC
VEL – Postawy prospołeczne, SIMB – Symbioza, AVTHIP – Autorytarna Hipesocjalizacja,
NEV – Mały przegrany). Źródło: Badania własne.

                             
20 A. Varga & V. Stolin, Parental Attitude..., op. cit., pp. 328–333.
21 V. Bojko, Energija emocij..., op. cit.
22 A. Varga & V. Stolin, Parental Attitude..., op. cit., pp. 328–333.
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It was found that in the group of parents the most common parental attitude
is the acceptance of their children in the way they are: parents accept them and
are interested in their plans and intentions (ATST, 79.0%). Parents also demon-
strate a socially desired style of relationships (SOCVEL), encouraging inde-
pendence and initiative of adolescents and showing empathy in relationships.

The empirical data analysis shows that 18.0% of parents in the sample have
a symbiotic relationship with their children, which can both promote and hinder
the development of a certain kind of empathy in adolescents. 12.0% of parents
demonstrate a high degree of authoritarianism, demanding unconditional obedi-
ence and discipline, constantly monitoring and punishing manifestations of chil-
dren desires and requests. These parents are not inclined to demonstrate empathy
in their relationship with children. 4.0% of parents tend to infantilize their chil-
dren, do not trust them, try to patronize and protect them from difficulties, and
control their actions, treating them as not being able to adapt to life conditions.
These parents do not have high levels of capacity for empathy themselves and,
therefore, are not able to foster its development in adolescents.

Figure 2 shows the average values of the Empathy Capacity Diagnostics test
scales.

Fig. 2. Average values of Empathy Capacity Diagnostics test scales (RAC – Rational Channel of
Empathy, EMOC – Emotional Channel of Empathy, INT – Intuitive Channel of Empathy,
ORIN – Attitudes toward Empathy, LABV – Penetraiting Power, IDEN – Identification).
Source: Author’s research.

Ryc. 2. Średnie wartości skal Kwestionariusza zdolności do empatii (RAC – Racjonalny kanał em-
patii, EMOC – Emocjonalny kanał empatii, INT – Intuicyjny kanał empatii, ORIN – Po-
stawy wobec empatii, LABV – Siła przenikania, IDEN – Identyfikacja). Źródło: Badania
własne.

The empirical data analysis revealed that 55.0% of the adolescents in the
sample tended to express empathy, understand other peoples emotions and es-
tablish communicative connections with other people (ORIN). 40.0% of adoles-
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cents demonstrated high levels of the emotional empathy channel (EMOC),
which is expected for the age group being studied. 38.0% of adolescents had
high levels of the ability to identify with others (IDEN) that allows them to em-
pathize through putting oneself in the other person shoes, that results in mobility
and flexibility of their own emotional states.

The implemented correlation analysis revealed two weak statistically sig-
nificant positive correlations between the variables being investigated (Tab. 1).
Table 1. Correlation table

Variables Spearman’s rho (r) Sig.

ATST RAC 0.237 0.024

SOCVEL IDEN 0.270 0.01

Source: Author’s research.

Tabela 1. Tabela korelacji

Zmienne Rho Spearmana (r) Sig.

ATST RAC 0,237 0,024

SOCVEL IDEN 0,270 0,01

Źródło: Badania własne.

The data revealed that the higher the degree of parental acceptance, the
more developed was the rational channel of empathy in adolescents. The rational
channel of empathy improves the ability to perceive and understand emotional
states and behaviours of another people on the basis of the relationships experi-
enced in one's own family. It was also found that the higher the degree of coop-
eration between parents and children, the greater was the ability for identifica-
tion in adolescents, which is an important condition for empathy development.

Conclusion

1. Psychometric characteristic of the questionnaires implemented in this study
have been found acceptable in the current version: Cronbach’s alpha coeffi-
cient is 0.7.

2. The hypothesis of the study has been partially confirmed.
3. Most parents in the sample are inclined to accept their adolescents, support,

help, and interact with them.
4. Half of the adolescents in the sample tended to express empathy and main-

tain communication with other people.
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5. The most developed empathy channels among adolescents in the sample are
emotional empathy and the ability to identify with others.

6. The revealed statistically significant links between the variables confirm that
socially desirable parental attitude contributes to the rational empathy chan-
nel development and ability for identification in adolescents.

7. The obtained results can be explained by the development patterns of certain
empathy components in adolescents23.

8. The results of this study comply with other research findings demonstrating
that parental attitude toward a child enables them to learn how to manifest
empathy24.

9. The current research results can help psychologists in training programme
development aimed at parental skills improvement.
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Are step-parents really mean: a view from pedagogy
and evolutionary psychology

Czy przybrani rodzice naprawdę są złośliwi: perspektywa
w pedagogice i psychologii ewolucyjnej

Abstract

In many cultures there are stereotypes about the “cruelty” of step-parents towards
their step-children. These stereotypes usually arise (1) from ambiguous roles of step-
-parents in the family, and (2) the predominantly negative attitude of children towards
their biological parents re-marrying . In this paper, we discuss whether these stereo-
types have any foothold in real life. We used the pedagogical approach and the ap-
proach of evolutionary psychology in our research. Our paper discusses in detail the
existing stereotypes of step-parents. The goal is to determine whether children living
with one biological parent and one step-parent actually live in unfavourable family
conditions when compared to children living with both biological parents.

Furthermore, a detailed review of recent pedagogical research and research from
evolutionary psychology about step-parents has contributed to the pedagogical evalua-
tion of this problem in order to determine (a) why are the existing stereotypes of step-
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-parents and their relationships with their step-children a challenge for modern peda-
gogy? and (b) how can modern pedagogy respond to current problems?

Keywords: step-mother, step-father, child, family, pedagogy, evolutionary psychology,
stereotypes.

Streszczenie

W wielu kulturach występuje stereotyp „okrucieństwa” przybranych rodziców wo-
bec przybranych dzieci. Steretyp ten ma źródło w (1) niejasnych rolach przybranych
rodziców w rodzinie oraz w (2) przeważnie negatywnym stosunku dzieci do ponow-
nych małżeństw zawieranych przez ich biologicznych rodziców. W tym artykule zasta-
nawiamy się czy ten stereotyp znajduje jakiekolwiek potwierdzenie w rzeczywistości.
Stosujemy perspektywę pedagogiczną i perspektywę psychologii ewolucyjnej. W ar-
tykule szczegółowo omówiono stereotyp przybranego rodzica. Celem jest określenie
czy dzieci mieszkające z jednym biologicznym rodzicem i jednym przybranym rodzi-
cem rzeczywiście przebywają w niesprzyjającym otoczeniu rodzinnym, w porównaniu
z dziećmi żyjącymi z parą biologicznych rodziców.

Przedstawiamy również szczegółowy przegląd aktualnych badań pedagogicznych,
jak również badań w psychologii ewolucyjnej nad przybranymi rodzicami i to jak ba-
dania te wpłynęły na pedagogiczną ocenę tego problemu, aby określić (a) czemu ist-
niejący stereotyp przybranego rodzica i ich związków z przybranymi dziećmi stanowi
wyzwanie dla współczesnej pedagogiki i (b) jak współczesna pedagogika może odpo-
wiedzieć na ten problem.

Słowa kluczowe: przybrana matka, przybrany ojciec, dziecko, rodzina, pedagogika,
psychologia ewolucyjna, stereotyp.

Introduction

In numerous cultures there are stereotypes about the “cruelty” of a step-
mother and/or stepfather towards their non-biological children, that usually
arises from the ambiguity of their role in the family, and children’s negative
attitudes towards their parent remarrying. This article aims to consider whether
there is a scientific footing for those stereotypes. For this purpose, we will use
two approaches: pedagogical and evolutionary psychological. In addition, the
paper will analyze in detail the existing stereotypes of the stepmother and/or
stepfather compared with their non-biological children with the aim to determine
whether children living with one biological parent and one non-biological parent
actually live in unfavourable family conditions (interrelationship) compared to
children living with their biological parents. Also, a detailed review of recent
educational and evolutionary-psychological studies on stepmothers and/or step-



Are step-parents really mean... 167

fathers has largely contributed to the pedagogical evaluation of this problem in
order to determine: a) why the existing stereotypes of stepmothers and/or step-
fathers and their relation to their non-biological children represent a challenge of
modern pedagogy, or b) in what way it can and should respond to the current
problems, seeing that it is a science in the service of action.

Stereotypes of stepparents, stepmothers and stepfathers

Stereotypes are generalizations about a particular group of people, which
attribute identical characteristics to almost all members of the group, regardless
of actual variation among the members. Once formed stereotypes are extremely
resistant to change following new information. The degree to which the resulting
stereotype was based on experience and is reasonably accurate can be adaptive.

However, if due to the existing stereotypes we cannot see the difference
within a certain group of people, that stereotype is then non-adaptive and unfair1.
Many cultures have stereotypes and negative attitudes about the cruelty of step-
mothers and/or stepfathers, that most often occurred from the uncertainty of their
role in the family, which is particularly influenced (nowadays) by the media
discourse. It is not surprising that people tend to be highly suspicious of steppar-
ents. For people who have never met a stepparent in real life, their knowledge
about them may come from what they have heard or read. Wicked stepparents
are not confined to fairy tales, books, and newspapers; they also appear in mov-
ies. Although there has been no research on movie portrayals of stepparents, it
could be argued that movies such as Wicked Stepmother (1989), The Stepfather
(1987), and its 1989 sequel Stepfather 11: Make Room for Daddy only serve to
reinforce the negative images of stepparents2. Within the stereotypical social
context, stepmothers are frequently presented as evil, sometimes cruel, but also
emotionally distant, which reflects the cultural beliefs3 that stepmothers are less
gentle than biological mothers, and that they have less love for children4, but
also that they are focused on the tangible benefits that they can “pull” from their
spouse. The same goes for stepfathers when it comes to stereotypes, which is
pointed out in the scientific study Some Possible Implications of Negative Step-
father Stereotypes. Two studies were conducted to investigate whether ambigu-
                             
1 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Socijalnapsihologija, Mate. d. o. o., Zagreb 2005.
2 S. Claxton-Oldfield, B. Butler, Portrayal of stepparents in movie plot summaries, “Psychological

Reports”, June 1998, vol. 82, no. 3, p. 879.
3 Joseph Campbell, author of Hero with a Thousand Faces, notes that myths incorporated the tools

that people used, and those tools are associated with power systems that are involved in the cul-
ture of their time. In the case of the trope of the evil stepparent, the myth has not been sup-
planted. Evidence shows otherwise. It is still alive for good reasons.

4 S. Weaver, A mothering but not a mother role: A grounded theory study of the nonresidential
stepmother, Doctoral dissertation, University of Missouri – Columbia 2000.
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ous evidence of child abuse would lead undergraduate students to be more sus-
picious of stepfathers than of fathers. In Study 1, students responded to a written
vignette in which a 15 year old girl mentions to a high school counsellor that her
stepfather (or father) likes to tickle her unexpectedly at home. Imagining them-
selves as the counsellor at the girl’s school, students rated the stepfather’s be-
haviour as more suspicious than the same behaviour by a father. In addition, the
tickling of the 15 year old girl was more likely to be regarded as inappropriate,
disrespectful, unwanted, or possibly abusive when it was done by a stepfather
rather than by a father. In Study 2, students responded to a written vignette de-
scribing a young boy’s visit to a hospital after twisting his ankle and hitting his
head in a soccer game. During the examination, bruises are revealed on the boy’s
back and arms, which the boy says he got playing soccer. Imagining themselves
as the doctor at the hospital, students were no more likely to be suspicious of the
bruises when the boy was believed to be from a stepfather family than from
a biological family. It may be that the stereotype of stepfathers as being sexually
abusive is stronger than the stereotype of stepfathers as being physically abu-
sive5. But what is extremely important to look at from a pedagogical point of
view, is whether children are included in a step-family6. Reality (accompanied
by stereotypes) where stepmothers or stepfathers come and take the place of
a former family member of the child and/or children is not easy. In such altered
circumstances (often happening suddenly) it is not always clear exactly which
functions to replace or take regarding the child, and to what extent they want or
are able to take part in parenting, what their emotional or economic rights are
etc. A child has trouble accepting a new person in the family, and sometimes
considers that person to be threatening because it contributes to the change of
already established family roles7. The child also has the impression that the new
person in the family will get involved in all aspects of family life. As well as
these negative stereotypes, the step-parent role and other step-family roles are
                             
5 S. Claxton-Oldfield, B. Butler, Portrayal of stepparents..., op. cit., p. 879.
6 A number of different terms have been used to describe step-families, including repartnered

families, remarried families, and blended families. A number of terms are also used to describe
different step-family types. “Simple step-families” refers to families in which only one of the
adults has children from a previous partnership. “Complex stepfamilies” refers to families in
which both adults have children from previous partnerships. “Step-father families” are simple
step-families with a mother, her children, and her partner. Similarly, “step-mother families” are
simple step-families with a father, his children, and his partner. Step-families can be cohabiting
or remarried. Children of either parent may be living in the household, all or part of the time. In
complex step-families, children have stepsiblings. Some repartnered couples, also referred to as
step-couples, go on to have a “mutual” child of their own (referred to in the Australian Census as
“blended” families; ABS, 2003). The children in these families then gain a half-brother or half-
sister. Hence, while there is evidence that the “step-” terms have some negative connotations,
they allow us to talk about step-family relationships and provide step-family members with
names for their step-relationships.

7 L. Nielsen, Stepmothers: Why so much stress?, “Journal of Divorce & Remarriage” 1999, vol.
30, pp. 115–148.



Are step-parents really mean... 169

“non-institutionalised” and therefore lack established societal norms and expec-
tations that could guide step-parents and children in how best to relate to each
other8. The website Stepcarefully for Stepfamilies has an interesting division of
stereotypes relating to the stepfamily, which we will use to complete our intro-
ductory section:
1. Stepparents start out with unrealistic expectations
2. Stepfamilies go through certain Stages (almost 100% of stepfamilies have

travelled the same developmental path)
a) the Dream Stage – before the wedding when everything seems picture

perfect- or like it will be soon
b) the Discovery Stage – soon after the wedding reality slaps in the face of

stepparent and they see that the stepkids, the ex-spouses, the in-laws, and
stepparents new mate are not what they were before

c) the Decision Stage – the point when every stepparenting couple chooses
whether to give up and run away

d) the Determination Stage – here’s where the second “knuckle down”,
group starts growing together

e) the Development Stage – the fights begin diminishing in frequency and
in force

3. Stepparents forget to remember that this is a real family now9.

“Cinderella effect” and the educational relationship:
child – stepparent

The most studies on the “Cinderella effect” were conducted in Canada and
Australia. Given the fact that scientists do not have a lot of data to rely on while
studying the “Cinderella effect”, five theories that try to explain it have emerged:
(1) The Normative Theory, (2) The Resource Theory, (3) The Stress Theory,
(4) Selection Factors (5) combining the insights from evolutionary psychology
to pedagogical discourse. In the rest of the paper, we will focus on explaining
the “Cinderella effect” by just combining insights from evolutionary psychology
to pedagogical discourse. One of the main questions, certainly, is why does
a child have such a hard time accepting or does not accept at all the new steppar-
ent? In most cases, a child refuses a stepmother and/or stepfather due to a) losing
the time spent together with the parent, and b) the attention of the biological
parent who is now redirected to a partner. It is not always objectively so, but it
should be considered that children’s feelings are turbulent while forming a new
                             
8 A.J. Cherlin, F.F., Furstenburg, Stepfamilies in the United States: A reconsideration, “Annual

Review of Sociology” 1994, vol. 20, pp. 359–381.
9 STEPcoach, Stepfamily Stereotypes, source: http://step-carefully.blogspot.hr/2008/07/stepfamily-

stereotypes.html [access: 10.09.2016].
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stepfamily. After the triad mother – father – child, divorce creates a dyad parent
– child. This new dyad does not include the relationship between parents, and
the parent – child relationship intensifies. When a parent remarries, with a new
concept that is a triad, the child has an intense sense of loss that results in the
rejection of the new parent. In addition, it is interesting to point out that children,
sometimes for years, hope that their biological parents will reconnect i.e. achieve
emotional and physical togetherness that will lead to the happiness of the whole
family (most often children themselves). However, since their biological parents
have remarried, the children’s hopes were hardly feasible, if not impossible.
What do children feel they need and have to do in such circumstances? Firstly,
to consistently have to fight against a new family member (stepparent) because
their ejection from the stepfamily opens up a space for the realization of reunifi-
cation (of their biological parents). Furthermore, the problem also emerges when
a stepparent wants to discipline a child. After the divorce, biological parents
often allow a child too much, thinking that that they can in this way compensate
for the resulting loss of family that, combined with disciplining the child, neces-
sarily leads to a conflict. A resistance towards the stepparent most often occurs
because of sudden changes in the existing family role: before the child had the
benefits of being the youngest or the liability of being the oldest child and in the
new family there are younger or older children, which also causes additional
problems10. But children should not blame the entire set of said reactions since
they, in their early childhood, have not got a complete emotional development
which is why the child left to its own emotions is not capable of self-regulation
of the same. Because of the above, the child does not even know how to behave
differently from the way of his outside triggered emotions11. Outdated, but still
present, educational methods stop and slow down the emotional development, at
the same time developing the child’s mechanisms of repressing their own emo-
tions in order to avoid punishment and rejection, which ultimately has a devas-
tating effects on a child’s sense of self and personal values, the ability of self-
regulation and to his lifelong health. That is obvious from the example of today's
generation of adults who have problems with inadequate reactions (depending
on the situation), sudden outbursts or some other extreme, which is reflected in
a reduced ability to experience their own emotions (such as anger or sadness),
which can have far-reaching implications for the close relationship in emotional
                             
10 G. Buljan-Flander, A. Karlović, Odgajam li dobro svojedijete, Marko M. usluge d. o. o., Zagreb

2004.
11 M. Bell, C. Wolfe, Emotion and Cognition: An Intricately Bound Developmental Process, “Child

Development” 2004, vol. 75, no. 2, pp. 366–370; N. Eisenberg, C. Champion, Y. Ma, Emotion-Re-
lated Regulation: An Emerging Construct, “Merrill-Palmer Quarterly” 2004, vol. 50, no. 3, pp. 236–
259; R.A. Thompson, The Development of the Person: Social Understanding, Relationships, Self,
Conscience, [in:] N. Eisenberg, Handbook of Child Psychology (Sixth Edition), Volume 3: Social,
Emotional, and Personality Development, Wiley and Sons, Hoboken, NJ 2006; L. Barrett at all,
The Experience of Emotion, “Annual Review of Psychology” 2007, vol. 58, pp. 373–403.
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relationships12. Relations in stepfamilies are interwoven with various problems
that cause, in both children and stepparents, a series of events that are visible in
the behaviour of the form. For example, Nadler said in his study The psychologi-
cal stress of a stepmother that among them, more than among the biological
mothers of children, feelings of intense anger are present13, or the frequent oc-
currence of depression that occurs due to tangled family relationships14. Fur-
thermore, considering a whole pedagogical approach to the relationship between
a stepmother and stepchildren, it should be stressed that there are no precise
instructions for developing their healthy and complete mutual relations15 and
which are the factors that significantly contribute to a positive adjustment of
being a stepmother16. The reason for this is that most studies on stepfamilies
show more positive results when it comes to the stepfathers, than stepmothers.
Scientific studies indicate more difficulties in terms of their adjustment to par-
enthood, and caring for stepchildren. According to numerous studies, stepfathers
are much better adapted to new roles in the family, but are more inclined to con-
flicts than stepmothers are17. Seeing that the pedagogical discourse recognized
quality parenting as a key protective, that is, risk factor in child’s development,
mutual quality interaction is extremely important. Specifically, family interac-
tions help adopt the standards, system(s) of values, and attitudes that the child is
learning, based on which it also expresses various forms of behaviour in the
family environment and new life situations. Studies on parenthood are not in
favour of stepmothers because they have determined, for instance, that the lives
of children with stepmothers proved to be one of the risk factors in the develop-
ment of addiction in adolescence18. This is certainly connected with the substitu-
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tion elements i.e. forced (artificial) compensating or buying love through mate-
rial goods. We definitely have to emphasize that the existing cultural stereotypes
of a stepmother being “evil or cruel”, are followed by the stereotypes of instant
love towards children19. The stereotype of instant love means that remarrying
creates an instant family, which sets the expectations for stepparents that they
must, based on the principle of automatism, love their stepchildren, and vice
versa. Becoming a stepparent should come gradually, which takes a lot of pa-
tience and time, because it does not happen “overnight”. All these phenomena
are simultaneously monitored by the cultural idealization of motherhood that
promotes intense expectations that the stepmother, just like a biological mother,
should assimilate as quickly as possible to the family and as quickly as possible
(preferably immediately) love their stepchildren20. Stepmothers are also ex-
pected to be more involved in parenting, which puts them under increased pres-
sure, which benefits neither the children, nor themselves. Furthermore, some
studies point out the fact that the arrival of a stepfather in the household signifi-
cantly improves the economic opportunities that improve the quality of the mate-
rial standard. Since the entering of a stepfather into the family means that now
there are two people that financially and emotionally care for children, it is as-
sumed that it reduces the level of the problem for the children. However, studies
consistently indicate that children in stepfamilies exhibit more problems that are
visible through the challenging behaviour, poor grades, and relationships with
peers than children who live in families with two biological parents or in single-
parent families21. In any case, the authors conclude that remarrying generally
does not improve the situation of children22. Although most of stepparent have
a positive attitude about the formation of stepfamilies, studies show that children
are not nearly as enthusiastic and often have negative views on the matter.

New family forms are, without further notice, stressful for many children
because they often have to move to another district or city, adapt to new people
in the household, new rules, create new routines, make new friends and “lose”
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their old friends, change schools, class and teachers and so on23. For all these
reasons the relationship between stepparents and stepchildren are strained be-
cause children (especially from single-parent families) are used to much higher
degree of autonomy, which is why they often react to a stepparent with hostility
when the stepparent demonstrates authority. Furthermore, stepchildren have an
intense feeling of jealousy because they feel that they have to share their bio-
logical parents24. Also, children experience a conflict of loyalty and for fear of
being emotionally closer with stepparents; they feel that it means betraying their
biological parents, with whom they do not live25. Santrock and Sitter (1987)
found that the attempts of stepmothers to establish good relations with their
stepchildren did not significantly improve their interrelationship, because chil-
dren often behave as if they do not exist (ignore them), exclude the feelings of
mutual support and deliberately physically avoid them. Some researchers how-
ever, because of the aforementioned, point to the fact that the stepmother’s is
more a complex and demanding than the role of a stepfather, which, in long-
term, significantly affects the quality of life of a stepmother and her stepfamily26.
In fact, in the past the role of a stepmother was solely to physically replace the
child’s biological mother, who died, but with time the role of a stepmother mul-
tiplied and became much more demanding. Seeing that stereotypes about step-
mothers still exist (and are not favourable by either educational or evolutionary
psychological studies) and that the number of stepfamilies keeps increasing27,
and predictions are that stepfamilies are the families of the future28, this problem
requires a serious pedagogical approach with a long-term aim (through specific
teaching methods) towards the attitudes which consist of three components:
(a) emotional, made from type of emotions associated with the attitude, (b) cog-
nitive, which includes beliefs or thoughts, and (c) behavioural, referring to the
behaviour of others29. The reason for that also lies in the fact that, despite the
increased number of studies in the field of pedagogy carried out with stepfami-
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lies, there are only a few studies which argue about changing the stepmother
stereotype30. It is clear that these changes in the family require a new social, and
even cultural, adjustment of stepparenting. Also, the fact that so far it has not
been precisely pedagogically determined (except in the domain of the Guide-
lines) how to develop the relationship between the stepparent and the child31, it indi-
cates the need of establishing a more positive opinion towards stepparenting, be-
cause those people certainly face many difficulties32, but also professionally invest
a greater effort towards the children living in changed family circumstances.

The “Cinderella effect” from the perspective
of evolutional psychology

Martin Daly and Margo Wilson examined the relationship between children
and stepparents in families consisting of a child, a biological parent and a non-
biological parent. They then compared the results with the relationships that
exist between parents and children in families where both parents are the bio-
logical parents of the child. This article will concentrate on the results relating
to: a) the discrimination of children that does not involve abuse, b) forms of
child abuse without death, and c) child abuse resulting in death. Results relating
to discrimination against children that does not involve abuse indicate that the
relationship between parents and their non-biological children is very complex
and interwoven with a series of difficulties. In fact, 53% men and 25% women
living with spouses and their children confirmed that they had positive parenting
feelings toward their stepchildren, which also indicates that 47% stepfathers and
75% stepmothers did not have a quality relationship with their stepchildren33.
Furthermore, the study results suggest that children from a current marriage
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reduce the likelihood of divorce34, while children from previous marriages in-
crease the likelihood of divorce35, and that the wife will be a victim of abuse,
and possibly killed. Furthermore, it is certainly important to stress the fact that
stepchildren receive significantly less funding for health and dental care36, for
study37, and for food from their stepparents, in relation to children living with
both biological parents38. Also, stepchildren often subject to accidental injuries
because stepparents pay less attention to them in relation to their biological chil-
dren39. Also, stepchildren are often subject to accidental injuries because step-
parents pay less attention to them in relation to their biological children40. Step-
parents showed significantly less interest in the education of their stepchildren in
relation to their biological children. The study indicates that stepfathers spend
less time with stepchildren. Researchers evaluate their interaction with the chil-
dren as tense41. The second group of results brought by Margo and Wilson refers
to forms of child abuse not resulting in death. Results collected from the centres
for social welfare show that stepparent households, and stepparents when it
comes to cases of child abuse without deaths and sexual abuse of children are
represented in disproportionately large numbers in relation to the general popu-
lation42. The results obtained from studies conducted with victims of abuse indi-
cate that stepchildren have more often been victims of physical and sexual abuse
than children living with both biological parents43. Moreover, interviews con-
ducted with homeless adolescents show that quite a number of them run away
from home, and it was because they were living with a stepparent and that they
were often victims of abuse44. These results were further corroborated by Corby,
who pointed out that the risk of child abuse with stepparents is significantly
higher than with biological parents. Even 32% physical abuse of children, 15%
neglected children and 36% children that have been victims of emotional abuse
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lived with one biological parent and one stepparent. The most common was
a family in which the child lived with his mother and stepfather. Corby pointed
out that children from stepfamilies were under significantly higher risk of sexual
abuse compared to children living with their biological parents45. A third set of
results brought to us by Margo and Wilson refers to a form of child abuse resulting
in death. Based on the results of studies carried out in Australia, Canada, Sweden,
England and Wales it is clear that stepchildren are more often victims of abuse
resulting in death, than children who have grown up with their biological parents.
The probability that the stepchildren will be abused with a fatal outcome compared
to children living with their biological parents is more than 100 times greater46.

In Australia, more precisely in the state of New South Wales, two similar
studies have been conducted. The first, which was conducted between 1968 and
1981 showed that 11 fathers and 18 stepfather abused children under the age of
one, which resulted in the death47. Another study conducted between 1989 and
1993 showed that the same crime was committed by 11 fathers and 12 stepfa-
thers. In interpreting these results, we need to take into account the fact that
during the investigations, less than 0.5% children lived with a stepfather48.

According to a study conducted in Canada between 1974 and 1990, consisting
of the population of children up to 5 years old, the results suggested that with chil-
dren living with their fathers the frequency of abuse resulting in death was 2.6
deaths per one million years of childhood (child years), while with children living
with a stepfather, the frequency of abuse resulting in death was 321.6 deaths per
one million years of childhood. If we considered the absolute figures, we would
get results that confirmed that in the groups of children living with fathers there
are 74 deaths per 28.3 million years of childhood, while in groups of children liv-
ing with stepfathers there are 55 deaths per 0:17 million years of childhood49.

A research carried out in Sweden in 2000 indicates that per a million parents
– child pairs, there were 3.8 children dying from abuse resulting in death com-
pared to 31.7 children who died from abuse resulting in death per one million
pairs of stepfamilies50.

A study conducted in England and Wales from 1977 to 1990 confirms that
in the said period 117 children who lived with stepfathers died from abuse. In-
terpretation of these results should take into account the fact that less than 1% of
the total number of children who were surveyed in this period lived with his
stepfather. That means that when you take into account the number of children
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killed by the father or stepfather, and when we add the proportion of children
living with their fathers and their biological parents, we can conclude that the
risk of abuse resulting in death is more than 100 times higher for children with
a stepfather than with a biological father51.

Before we start explaining these phenomena, it is necessary to point out two
elements arising from those studies. The first tells us that we can see that in
cases of child abuse resulting in death only stepfathers were highlighted. The
reason for this is that the above studies were conducted in the paediatric popula-
tion up to five years of age. At such an early age, a rather small number of chil-
dren do not live with their biological mothers, which is why the studies do not
mention the comparison between mothers and stepmothers. Despite the absence
of more data, we must emphasize three scientific studies that indicated that the
incidence of physical abuse of stepchildren with stepmothers at a similar level as
with stepfathers52. Secondly, from all these results we can conclude that children
living in stepfamilies are under a significantly greater risk of discrimination,
various forms of harassment and abuse resulting in death compared to children
living with both biological parents.

How to explain the mentioned fact arising from the above research review?
From the evolutionary perspective, it does not seem difficult. Parents invest a lot
of resources in their children. By that, we mean the material resources, and the
time and attention that parents devote to children. The Centre for Economic Re-
search and Business made a report in 2014 on the costs of raising a child from
birth to 21 years of age in the UK. According to the report, the overall costs of
raising a child amounted to £227.266, which makes 28% the average income per
year spent on bringing up a child53. Parker and Wang (2013), reported the results
of the Pew Research Centre analysis of long-term data on time use. The results
show that in 2011 the average mother spent 14 hours a week caring for children,
while fathers spend 7 hours a week, which represents a significant increase com-
pared to 1965, when the mothers spent an average of 10 hours a week caring for
children while fathers spent 2.5 hours per week54. The mentioned data already
shows that mothers typically invest more than fathers (initial investment is
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higher in women than in men), but from the evolutionary perspective, we need to
go one step further. The man’s initial investment in the offspring is sex resulting
in pregnancy. The same goes for women. But that investment in offspring has
only just begun for women, it continues with nine months of pregnancy, child-
birth, lactation, and intensive care for a newborn. This difference in the initial
investment is of key importance for further investment in offspring. Given that
women initially invest much more in offspring than males, in case of sudden
infant death, they lose much more than men because of the amount of effort.
Children also grow slowly and depend on their parents for a long time, which
requires intensive care for them, which is why natural selection went in the di-
rection of intensive investment in the offspring. For example, taking into account
our ancestors, we can see that those who took care of their offspring have
a much higher reproductive success than people who did not.

The above explains why parents invest in their biological children, but we
still have to answer the question why invest in their stepchildren? One explana-
tion is that the concern for stepchildren does not necessarily have to be part of
parental investment but can also be a part of a reproductive effort55. Pairs are
generally formed for a longer period. This means that, if during the process of
wooing, a potential partner has a child with a previous partner, reproductive
effort in order to win the potential partner would include caring for his offspring.
In that way, the suitor would show the ability and the desire for a long-term and
significant investment in a potential partner that would increase the chances that
the courtship will end successfully, thus potentially increasing their reproductive
success. If the partner has a child from a previous relationship, it is possible that
the newly formed bond could also result in an offspring. In this way we can ex-
plain why it is profitable for parents to invest in stepchildren. It can be observed
through the reproductive efforts, not as a part of parental investment56.

Based on the above we believe that it is possible to conclude that parental
care will be biased towards the biological descendants because, in that way,
parents potentially increase their reproductive success. Evolutionary speaking, in
the short-term, investing in stepchildren increases the reproductive success of
parents and it allows them access to a new partner, but in the long run it reduces
reproductive success because, by caring for stepchildren, parents divert a signifi-
cant portion of their resources to other people’s offspring, which could easily
direct in further reproduction or care for their own offspring. From the evolu-
tionary position, this kind of observation provides a part of the explanation why
stepchildren are at greater risk of discrimination, various forms of abuse or even
the risk of potential violent death compared to children living with their biologi-
cal parents. It is important to stress that studies and explanations given in this
part of the paper do not relate to the children living with adoptive parents.
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The “Cinderella effect” in the context of educational
challenges

The question of why the “Cinderella effect” can be considered a problem
and/or challenge for pedagogy as a science remains open. Although all studies,
cited so far in this paper, conducted on step-parenting show mostly negative
results in relation to children and clearly let you know that the children from
stepfamilies live in unfavourable conditions compared to children living with
their biological parents, pedagogy still has some room to act. The biggest prob-
lem of the existing stereotypes about stepparenting, which as we have seen has
directly been confirmed through these scientific studies (in pedagogy or evolu-
tionary psychology) is exactly the image of a child resulting from the relation-
ship a stepparent and child. The child is still considered to be passive, vulnerable
and powerless57 and/or as a victim, regardless of its age, which in a way rein-
forces the understanding about the negative role of stepparents since their ac-
tions are evaluated through the prism of the existing stereotypes. Furthermore,
the “Cinderella effect” can be considered a challenge for pedagogy also because
the approach to parenting (burdened by stereotypes) is sometimes extremely
exhausting for stepparents, but also for the children. It is important to comment
on the special difficulties that stepmothers face. While the research discussed
above is relevant to stepmothers, it is important to note that women in this role
experience greater levels of stress than stepfathers, and children living mainly in
stepmother families tend to have more adjustment difficulties than those living
in stepfather families58. Stepparents are therefore often faced with the fact that
their remarriage causes reinforced emotions with their partners, ex-partners,
children and grandparents, which is why they live under increasing pressure and
stress, and also because of not being accepting by children who are considering
them as rivals or who openly express their hostility. Stepparents should not be
“made saints” and the children should not be “demonized”. Children suffer due
to the loss of family and believe they will reach the reunification with their bio-
logical parents. Children also mourn for the loss of time and attention they used
to receive from biological parents when they find a new partner. It is hard for
a child to go through all these processes, and it means that the child should be
given complete attention in an educational manner. In the mentioned situations,
it often happens that parents are too lenient toward a child after a divorce, which
is evidenced by permissive or compliant parenting styles (laissez faire) in which
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the main educational objectives are contained in meeting of all the child’s re-
quests or desires59. The parent-child relationship in the prominent parental style
is based on the great emotional sensitivity of parents toward the child (they wish
to compensate the child for the loss), too much freedom and independence with-
out setting clear limits and rules, which, in the long term encourages impulsive-
ness, poor control and aggressive behaviour when meeting with the limits60. For
example, a divorced mother with a child marries a partner who has or does not
have children. If the mother experiences difficulties in child raising, it can be
assumed that she will ask the stepfather to react. If the stepfather intervenes be-
fore establishing an emotional bond with the child, which requires about two
years, he will make a mistake because the child can reject him for, e.g. disci-
plining. In such cases, the stepfather should back down and leave the responsi-
bility of parenting to the biological father61.

In such circumstances, a number of external, but also internal conflicts af-
fecting the family atmosphere happen. Stepparents enter the stepfamily as an
outsider to the parent – child relationship and face significant challenges as they
attempt to build relationships with children. Some stepparent – child relation-
ships are troubled, while others become comfortable or close. Researchers and
stepfamily therapists have concluded that it works best if stepparents can ini-
tially refrain from taking on a parenting role and spend time establishing a sup-
portive relationship with their stepchildren. This can be more difficult for step-
mothers to achieve as they often feel pressure to take on a parenting role for the
children62. For example, if stepparents try to make up to the children what they
have lost, children could see it as a competition with the biological parent, and if
they accept what they were offered it could be perceived as disloyalty to the
biological parent. Moreover, we must consider the fact that parental strategy
may vary with the biological parents or stepparents to a significant extent due to
the character of the person, experience, situational factors and so on63. The
“Cinderella effect” can be considered a challenge for pedagogy due to possible
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destigmatisation of stepparents (more often stepmother) despite the fact that,
most of the studies confirmed some of the stereotypes. Also, the “Cinderella
effect” can be considered a challenge for pedagogy if we refer to the scientific
reports and studies that confirm the significant degree of child abuse (physical
and mental), but also a large number of abuses which, unfortunately, ends up
fatally for children by the hand of the stepparents. Ultimately, the “Cinderella
effect” can be considered a challenge for modern pedagogy due to the change of
the perspective, which refers to the fact that pedagogy should also pay attention
to the position of stepparents towards stepchildren (i.e. try to look at the situation
from their point of view). Rather, it is necessary to try and give a concrete peda-
gogical response on how to be a successful stepparent in spite of all the existing
stereotypes, but also to prominent scientific facts in this article. Finally, the
doctoral dissertation The myth of the Stepmonster: a qualitative exploration of
the stepmother experience and a complex stepfamily system, written by Ashley
B. Womack, points to the same fact, in which the author not only destigmatizes
the position of stepmothers but skilfully speaks about their relationship with
biological mothers. Womack concludes that the current study has yielded rich,
in-depth information about the lived experiences of stepmothers from complex
stepfamily systems. Womack’s results demonstrate the value of qualitative 117
methods for addressing unrepresented subjects in research and clinical practice.
Further, her study can help empower women through garnering a richer under-
standing of their role as stepmother and normalizing the experience through
research. There is significance in adding to the existing literature so that acade-
mia and clinical practice might expand their knowledge base to include an accu-
rate portrayal of stepmothers. Womack’s study is one attempt to give voice to an
under-researched and prevalent role in the stepfamily system64.

Instead of a Conclusion: educational strategies
for stepchildren and stepparents and/or how
to successfully solve the “Cinderella effect”

Taking into account our current educational and evolutionary-psychological
perspective on which we have based our analysis, instead of a conclusion, we
will try to offer a pedagogical strategy for stepchildren and stepparents, i.e. step-
families with the purpose of successfullyresolving the “Cinderella effect”. First
of all, it is necessary to:
1. P r e p a r e  f o r  t h e  s t e p p a r e n t  r o l e  – detailed gathering of infor-

mation about people (character, temperament, habits, things they like/dislike,

                             
64 A.B. Womack, The myth of the stepmonster: a qualitative exploration of the stepmother experience

in a complex stepfamily system. Doctoral dissertation, Texas A & M University-Commerce 2014.
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style, favourite dishes, movies, entrenched habits and so on) before forming
the new stepfamily, can contribute significantly to avoiding the bad relations
between stepparents and children, but can also affect the overall family dy-
namics in a way that all members will be able to position their role. Also,
a person gaining the stepparent role, needs to become aware that there are
great gaps between a stepfamily in the past and present. In the past, stepfami-
lies were created out of necessity (economic or social) and due to duty, usu-
ally without freely choosing a partner, that was often accompanied by the lack
of emotion. Today that is different; creating stepfamilies is a matter of per-
sonal and free choice of the individual in such a way that it wants to share
a life with someone, it is accepted. However, as we have seen from our previ-
ous analysis we cannot deny that there are still many stereotypes (the evil
stepmother/stepfather, instant love, physical or sexual violence, etc.) when it
comes to stepparents, which has been evidenced by a series of studies which
we have previously stated with positive or negative conclusions. Stepparents
need to be aware of that. In that way, pedagogical programmes for supporting
children who are members of stepfamilies would be desirable, and those pro-
grams could also help stepparents prepare for their new roles.

2. D e v e l o p  a  p a r e n t i n g  p l a n  – from the first day in a stepfamily,
stepparents should display courtesy and respect towards children. If they fail
to demonstrate them, they will hardly be able to create any detailed plan of
stepparenting. A stepparent, in a new situation, assumes a role that used to
belong to someone else. There is no ideal or completely accurate pedagogical
plan for stepparenting. It should be based solely on the best interests of the
children and stepparents, that is stepfamilies as a whole, at the same time not
neglecting the former spouses (biological parents) who should be involved in
the correspondence (if the circumstances allow it). The fact that every step-
family is unique and there is no “normal” or “perfect” teaching plans or how
to be a parent should be taken into consideration.

3. T a k e  t i m e  t o  p r o c e s s  e a c h  t r a n s i t i o n  a n d  m a k e  s u r e  t h a t
b i g  c h a n g e s  a r e  c o m m u n i c a t e d  f i r s t  a d u l t - t o - a d u l t ,  a n d
t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  – given the complexity of the situa-
tion, evolutionary psychologists and educators must observe the stepfamilies
from multiple perspectives. The basic perspective goes through children who
suffer greatly, going through the development of their parents, a new mar-
riage and coming into contact with a stepfamily situations; therefore, they re-
quire a lot of attention, patience and any new situations should be introduced
gradually. Children suffer a great risk if their biological parents are in a con-
flict, so every child needs time to adapt. A study conducted at the National
Institute of Child Health and Human Development on 200 stepfamilies points
to three differences: newly traditional stepfamilies, matriarchal stepfamilies
and romantic stepfamilies. A conducted study proved that newly traditional
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stepfamilies were the most successful because all the scenarios were first
communicated among former and future partners and then presented to the
children, and after that, solid relationships were formed, relationships that
were not nurturing only marriage and marital relations but focused intensely
on the education of children as well.

4. L i m i t  y o u r  e x p e c t a t i o n s  a n d  d o  n o t  a l l o w  u l t i m a -
t u m s  – the same, previously mentioned study indicated that matriarchal
stepfamilies function well, except regarding the parenting issues because of
the imposition of high expectations, but also due to setting various types of
ultimatums. Conflicts would emerge when the parenting role was forced, and
when partners and children were given unreasonable requests. It is therefore
necessary to be aware of the situational factors of all members of stepfami-
lies, but also of their emotional restrictions in certain situations, so that the
expectations could be set as realistically as possible. Accordant to the above
mentioned study, romantic stepfamilies have the highest rate of divorce,
mainly because of setting unrealistic expectations. Stepparents want to im-
mediately create the perfect family atmosphere, thus putting taking care of
stepchildren and their possible negative reactions to sudden changes on the
back burner. They do not want to accept that those reactions are in fact nor-
mal reactions to stressful situations and that children have difficulty dealing
with the new circumstances.

5. D o  n o t  e x p e c t  t o  f a l l  i n  l o v e  w i t h  y o u r  p a r t n e r ’ s
c h i l d r e n  o v e r n i g h t  –Stepparents will always share their partners
with their children. They can often feel unready to take on the parenting role,
seeing that they have not gone through the n a t u r a l  t r a n s i t i o n  i n t o
p a r e n t h o o d , but it was imposed to them, regardless of if they wanted it
or not, and that should be taken into consideration. Stepparents should also be
aware of the fact that children are not adults, and that they often do not know
how to react properly emotionally, or even to cope with difficult life chal-
lenges (jealousy, internal conflicts affecting the family atmosphere, rivalry
with a stepparent, sense of disloyalty toward the biological parent and so
on.). Love, relationship and trust are built, and it takes a lot of patience from
both sides.

6. F i n d  w a y s  t o  e x p e r i e n c e  “r e a l  l i f e” t o g e t h e r  – it is im-
portant to discuss the finances of a stepfamily and their redistribution prior to
marriage, so that they would not represent additional sources of stress. It is
necessary to build a strong marital bond because it will be use to all members
of the stepfamily, it is also important to build a parenting plan that will in-
clude the fact that stepparents have a secondary role in parenting, at least for
the first few years. It is necessary to take enough time to adjust, and to tran-
sition to a stepfamily. Cooperation with psychotherapists who are specially
trained in the dynamics of stepfamilies is desirable.
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Abstract

The contribution presents the family as a potential factor of risky behaviour among
children and juveniles in the Czech Republic. Youth conduct that violates social norms
of the society can be labelled as deviant, risky, defective, etc. In recent years the con-
cept of risky phenomena (or risky behaviour) has been introduced, particularly in
school education; it replaced the previously used concept of socially pathological phe-
nomena. Risky behaviour refers to those behaviours that have a negative impact on
health, the social or psychological performance of an individual, or threaten his social
surroundings. Such phenomena include, for example: truancy, crime and delinquency,
various forms of aggression (bullying towards classmates and teachers), vandalism,
self-aggression (self-harm, eating disorders), and abuse of addictive substances or dan-
gerous phenomena related to information technology (e.g. cyber-bullying or addiction
on the computer). Internal and external factors partake in the inception of deviant be-
haviour (signs of risky behaviour); introduced as multifactor etiology of the concept of
social deviance. External factors are mostly perceived as fundamental; these are, for ex-
ample: school, peers, the media, but especially the family. The post characterizes the
contemporary family in the 21st century, which is defined by more features that can be
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perceived as risky in the forming of deviant behaviour. These include e.g. the demo-
graphic situation (low total fertility rate, increasing amount of cohabitation, high di-
vorce rate, “missing” fathers), a deteriorating socio-economic situation (social exclu-
sion, poverty), shifts in values (consumerism), or media coverage of human life.

Keywords: family, risky behaviour, social deviance, children, juveniles, etiology.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano rodzinę jako potencjalny czynnik wywołujący ryzy-
kowne zachowania wśród dzieci i młodocianych w Czechach. Zachowania młodzieży
naruszające normy społeczne określić można jako patologiczne, ryzykowne, niewła-
ściwe itd. W ostatnich latach zjawisko ryzykownych zachowań wprowadzono szcze-
gólnie w edukacji szkolnej; zastąpiło wcześniej stosowany termin „zachowanie patolo-
giczne”. Zachowania ryzykowne to takie zachowania, które mają negatywny wpływ na
zdrowie i funkcjonowanie społeczne, i psychologiczne jednostki, lub zagrażające jej
otoczeniu społecznemu. Takie zachowania to wagarowanie, łamanie prawa, różne for-
my agresji (znęcanie się nad rówieśnikami i nauczycielami), autoagresja (samouszko-
dzenia, zaburzenia odżywiania), nadużywanie substancji uzależniających, jak również
zachowania związane z technologiami informacyjnymi (np. zjawisko znęcania się
w cyberprzestrzeni czy uzależnienie od komputera). Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
prowadzą do zachowań łamiących normy (sygnały ryzykownych zachowań); wprowa-
dza się wieloczynnikową etiologię odchylenia społecznego. Czynniki zewnętrzene
zwykle postrzega się jako fundamentalne; są nimi, na przykład, szkoła, rówieśnicy,
media, ale szczególnie rodzina. W artykule scharakteryzowano współczesną rodzinę
w XXI wieku, którą określają liczne czynniki postrzegane jako formatywne występo-
wanie zachowań odbiegających od normy. Należą do nich np. sytuacja demograficzna
(niska dzietność, rosnąca liczba kohabitacji, wysoki odsetek rozwodów, ojcowie nie-
obecni), pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna (wykluczenie społeczne,
ubóstwo), zmiany systemu wartości (konsumpcjonizm) oraz obraz ludzkiego życia
w mediach.

Słowa kluczowe: rodzina, zachowania ryzykowne, odchylenie społeczne, dzieci, mło-
dociani, etiologia.

Risky Behaviour Etiology and Fundamental
Terminology Definition

When independence was restored in 1989, the Czech Republic experienced
fast social-economic and political transformation. The 21st century brought not
only political release, socio-economical expansion together with emphasis on
democracy and humanity, but also many social problems.
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Youth risky behaviour is an interest of many scientific disciplines. Youth
risky behaviour represents a broad multidisciplinary concept1; therefore it is
important to start this article with basic terminology definition. Many terms are
used to define behaviour that does not respect society’s given social norms, for
example socially pathological phenomena, social deviance, unreliable and prob-
lematic behaviour, risky behaviour2. The term social pathology has many
meanings. It is a scientific discipline, but it especially represents the issue of
societies and their “diseases”. It denotes the socially pathological and socially
undesirable phenomena3. The term social pathology is sometimes substituted
with the term social deviance. The term social deviance is used to define phe-
nomena that are not in accordance with accepted norms of social behaviour, in
terms of being both negative and positive for the society (for example workaho-
lism). The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) uses, in its current
documents, instead of the concept of socially pathological phenomena, the label
“r i s k y  b e h a v i o u r”. Risky phenomena are defined as various forms of
students' behaviour having negative impact on their health, social or psychologi-
cal behaviour, or threaten their social environment4. The primary prevention in
the jurisdiction of the ministry includes mainly activities in the areas of:
— violence and bullying,
— playing truant,
— criminality, delinquency, vandalism and further forms of violent behaviour,
— endangering morals and threatening the moral education of the young,
— xenophobia, racism, intolerance and anti-Semitism,
— use of addictive substances (including the neglected alcohol and smoking),

anabolic steroids, medicaments and further substances,
— virtual drugs and pathological gambling,
— hooliganism,
— commercial sexual abuse of children,
— syndrome of maltreated and abused children,
— sects and sociopathic religious movements.

In the new documents MEYS works also with:

                             
1 V. Sobotková, M. Blatný, M. Hrdlička, M. Jelínek, Rizikové a antisociální chování v adolescenci

[Risky and Antisocial Behavior in Adolescence], Grada, Praha 2014.
2 S. Hoferková, Různé přístupy ke společensky nežádoucím projevům chování mládeže [Different

Approaches to Socially Undesirable Behavioural Manifestations of Youth], [in:] Acta sociopa-
thologica II., Gaudeamus, Hradec Králové 2015, pp. 34–52.

3 B. Kraus, J. Hroncová, Sociální patologie [Social Pathology], Gaudeamus, Hradec Králové 2010;
P. Ondrejkovič, Sociálna patológia [Social Pathology], Veda, Bratislava 2009.

4 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013–2018
[National Risky Behaviour Primary Prevention Strategy for years 2013–2018]. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy [The Ministry of Education, Youth and Sports], 2013, source: http://www.
kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-patologickych-jevu/narodni-strategie-prima
rni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-na-obdobi-2013---2018-62422 [access: 31.08.2016].
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— cyberbullying and other forms of risk communication (grooming) through
multimedia,

— high-risk sports,
— risky behaviour in traffic,
— preventing accidents,
— sexual risky behaviour.

The multi-factorial concept of risky behaviour etiology clearly prevails in
the 21st century. The term “etiology” is derived from the Greek “aitia” – giving a
reason for; and can be defined as a study of a set of causes that produce
a monitored phenomenon, emphasising the existence of endogenous (internal)
and exogenous (external) causes of deviant behaviour. In accordance with
Kraus5, it must be stated that even though endogenous factors can not be under-
estimated, exogenous factors play very important role in personality formation.
Experts6 include especially the following factors in the exogenous factors group:
family, school and other educational facilities, peer groups, local environment, and
media. A family, being marked by all changes in the society within the last twenty
years, plays undoubtedly the most important role from all of these factors.

Contemporary Czech Family Characteristics

In its broadest sense, family is seen as a unit of diverse constellations en-
compassing the type of life that includes cohabitation between at least two gen-
erations of children and parents7. In the 1990’s there were major changes in
demographic processes reflecting current changes in the Czech family8:
— a fall in marriage rates for both first time and repeat marriages – marriage

was deferred by the younger generation to a later age, with its partial sub-
stitution by the expanding phenomenon of de facto relationships;

— the 1990’s also saw a continuing rise in the divorce rate that began during
the Second World War. Among the main causes given for divorce are differ-
ences in disposition, views and interests;

— the most significant and widely discussed fall was in birth rate and fertility.
The 1990’s saw the historically largest fall in the number of children born
per year and the average number of children per woman of reproductive age.

                             
5 B. Kraus, Sociální deviace v transformaci společnosti [Social Deviance in Transformation of

Society], Gaudeamus, Hradec Králové 2015.
6 P. Ondrejkovič, Sociálna patológia [Social Pathology], Veda, Bratislava 2009; P. Mühlpachr,

Sociopatologie [Sociopathology], Masarykova univerzita, Brno 2008.
7 I. Sobotková, Psychologie rodiny [Psychology of Family], Portál, Praha 2012; I. Možný, Rodina

a společnost [Family and Society], Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2008.
8 National Family Report: (abridged version), Ministerstvo práce a sociálních věcí [Ministry of

Labour and Social Affairs], 2004, source: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4330/report_AJ.pdf
[access: 31.08.2016].
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At the beginning of the 1990’s, this indicator was still at 1.9. This major fall
in fertility was, like marriage rates, due to a deferral in having children until
a higher age: the current age of first time mothers is 25–26, while 10 years
ago women first gave birth at an average age of 22–23. With the lower num-
bers of married women and lower numbers of children born in marriage, and
as a result of more tolerance for alternative forms of family life (de facto re-
lationships, single mothers, etc.), there has been a significant increase in the
percentage of children born outside of marriage, rising from under 10% at
the turn of the 80’s and 90’s, to more than 25%;

— a positive trend in recent years is a major fall in the number of abortions.
Abortion trends are a reflection of more conscious family planning and more
responsible sexual behaviour, combined with the more frequent use of con-
traceptive devices;

— family and parentage continues to hold a privileged position irrespective of
age, education or other characteristics, although young people do not see
significant differences between legalised partnerships through marriage and
de facto couples more often than the older generation do;

— women’s increasing employment rates in the second half of the 20th century
and growing employer demands on performance in recent years; there is
a growing need to effectively reconcile women’s family and professional
roles, while for most men, the dilemma of work and family poses practically
no problem;

— the status of the child in the family is changing;
— with regard to intergenerational relations, research confirms the closeness

and high standard of these relations, their so-called functional solidarity and
willingness to provide mutual assistance within the context of the extended
family. At the same time, however, a trend towards the greater independence
of individual generations is also evident, beginning with separate living be-
tween nuclear families and adult individuals and the small degree to which
assistance is requested from children or parents unless the situation acutely
dictates the need. The cohabitation of older parents with their children’s
families in one household is not very common overall; this form is more
common in the case of widowed or divorced mothers.
According to the demographic data about the contemporary family9, the to-

tal fertility rate was 1.57 in 2015, which is a number comparable to the data from
the beginning of the 90’s (the lowest fertility rate was detected in 1999) whether
this positive trend will continue, the demographers can only speculate. The aver-
age age of mothers is still increasing; it was 30 years in 2015, primiparas were
28 years of age. Even though, the total divorce rate decreased slightly to 46%
(maximum was 50% in 2010), it still represents very high percentage. The per-
                             
9 Population – annual time series, The Czech Statistical Office (CZSO), 2015, source: https://www.

czso.cz/csu/czso/population_hd [access: 31.08.2016].
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centage of live births outside marriage has been increasing since the 80’s; cur-
rently it is 48%. As will be shown later in the paper, many of these demographic
indicators may play a role in the etiology of risky behaviour.

Family in Risky Behaviour Etiology

According to Marešová10 adults’ behaviour, mainly the behaviour of
authorities, such as parents, teachers, but also the public, has an important im-
pact on youth behaviour (also risky behaviour): “youth behaviour mirrors the
behaviour of parents and other adults who form youth behaviour via social rela-
tions and pressure, positively or negatively, consciously or unconsciously, di-
rectly or indirectly. However, in the current social climate realization of such
relations is often missing. Youth is often described as an independent entity that
was “given” to the society, because it is inconceivably problematic.” Marešová11

further mentions characteristic conditions for youth delinquency, such as confu-
sion of values in society, hatred for workers lifestyle, disrespect for skills and
knowledge of the elder, overestimation of youth skills, excusing youth antisocial
behaviour, a cult of violence and etc. In the absence of positive changes in society,
in the hierarchy of values, a significant change for the better cannot be expected.

A family performs many functions; it is irreplaceable especially in fulfilling
an emotional function. It satisfies all fundamental needs of all its members; for
example, the need for unity (to belong to one’s home, the need to have a close
person). A family provides space for active participation in a safe social envi-
ronment, it teaches the child how to relate to the social environment, things,
material equipment, and it provides a group of behaviour patterns, norms, and
values (also deviant ones), etc.12 Kraus13 indicates the following circumstances
characterizing the contemporary family as a potential factor in deviant behaviour:
a) Demographic Situation; a growing tendency towards to non-marital relation-

ships and therefore an increasing number of children born outside marriage
(currently over 40%). A highly risky factor becomes the phenomenon of the
missing father, because a child might not have an adequate male role figure
in his/her life (a pronounce feminisation of our educational system also con-
tributes to this situation, as does having no significant or long term influence

                             
10 A. Marešová, V dospívání se sklízí, co se v dětství zaselo [Is Adolescence Reaping what is Sown

in Childhood], [in:] M. Walancik, J. Hroncová, Pedagogika społeczna wobec procesów żywio-
łowych i zachowań ryzykownych, AKAPIT, Toruń 2013, p. 97.

11 Ibidem.
12 V. Bělík, S. Hoferková, T. Raszková, Rodina v kontextu penitenciaristiky [Family in Context of

Penitentiary Work], [in:] M. Jůzl, Sociální pedagogika v penitenciární praxi [Social Pedagogy
in Penitentiary Practice], Institut mezioborových studií, Brno 2014.

13 B. Kraus, Sociální deviace..., op. cit.; Idem, Společnost, rodina a sociální deviace [Society,
Family and Social Deviance], Gaudeamus, Hradec Králové 2014.
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from grandparents in a family). Children raised by a single parent show, on
average, in accordance with international comparative studies, poorer school
performance, have more psychological problems and are also more often
subjects to risk and illegal behaviour14. Another characteristic feature is the
smaller number of children per family – a risk of deviant behaviour may be
the same for an only child as well as for a member of a large family.

b) Family Life Democratization; it is a result of many years ongoing women's
emancipation together with an increasing level of their education and quali-
fication. A shift in roles is notable especially in the decline of the authority
of men and fathers (some authors speak even about “father crisis”). Demo-
cratic tendencies can be seen not only in the couple relationship but also in
the relationship between parent and child.

c) Family Socio-economic Situation; during the 90’s an overall decline in real
income and a greater number of households with lower incomes could be
detected. Families living in poverty are undoubtedly vulnerable, or at its
edge, socially excluded families. On the other hand, the shift of criminality
towards the higher situated social classes can be interpreted as a result of the
declining influence of a family on adolescent behaviour in all social
classes15. It is often connected to the phenomenon called the “monetizing of
childhood” which can lead to further deviant behaviour, such as alcohol and
addictive substances abuse, and to gambling. The socio-economic situation
of the family can be also connected with the issue of bulling; its victims are
usually the children who are excluded from school events, who differ
through their clothing or equipment (nowadays it is mainly via information
technologies and gadgets).

d) Disintegration of a Family Life; the number of families where its members
are only “coming across each other” not truly living together or they do not
communicate with each other at all, is increasing. The family becomes a so
called “neutral zone” and its members are living alongside each other, not
together. The phenomena mentioned: disintegration, atomization, internal
instability, are reflected in a family life that is often accompanied with vari-
ous social deviations.

e) Family Solitude; the current family seems to be more closed, isolated and is
living more “inside its boundaries”. Family is then getting smaller, not only
by the smaller number of its members but even more so by the number and
intensity of its social ties. This kind of a family is then more labile and sen-
sitive to internal tremors16.

                             
14 O. Matoušek, A. Matoušková, Mládež a delikvence [Youth and Delinquency], Portál, Praha 2011.
15 Ibidem.
16 B. Kraus, Základy sociální pedagogiky [Introduction to Social Pedagogy], Portál, Praha 2014b.
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f) Family Lifestyle; at present, the family lifestyle is marked mainly by con-
sumerism, leading to the, above- mentioned, childhood monetizing, and
materialization17.

g) Shift in Roles; the pace of life, increasing demands and especially the socio-
political and economic situation puts before a family new tasks that were
unknown in the past and the family is not ready for them.
Also Helus18 characterizes some problems of current families, which often

start the life career of clients of socio-educational facilities: increasing number
of divorces, weakening of traditional family ties, wider family environment in-
stability.

A team of authors19 from the Criminology and Social Prevention Institute
conducted research focusing on 78 juvenile offenders that were convicted in
2006 of theft and who were put on probation with probation officer supervision.
The subjects of the questions often had further offences in their criminal record.
The offender’s family situation turned out to be very important information as is
shown by table No 1:
Table 1. Juvenile Offender Family during the Years20

Youngster’s family
till age of 10 years

Youngster’s family between
age of 10 and 18 years

Family Absolute
numbers % Absolute

numbers %

Whole family 28 38.4 21 28.8

Divorced 22 30.1 18 24.7

Single parents 12 16.4 13 17.8

Family completed again 2 2.7 8 11.0

Family is missing 6 8.2 10 13.7

Not identified 3 4.1 3 4.1

In total 73 100 73 100

Source: Author’s research.

                             
17 B. Kraus, Životní styl současné české rodiny [Lifestyle of Contemporary Czech Family], Gaude-

amus, Hradec Králové 2015.
18 Z. Helus, Sociální psychologie pro pedagogy [Social Psychology for Educators], Grada, Praha 2007.
19 K. Večerka, J. Holas, M. Štěchová, S. Diblíková, M. Luptáková, Ohrožená mládež mezí pre-

vencí a represí [Youth at Risk Between Prevention and Repression], Institut pro kriminologii
a sociální prevenci, Praha 2011.

20 Ibidem, p. 61.
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Tabela 1. Rodziny młodocianych przestępców w danym wieku

Rodzina młodocianego
przed 10. rokiem życia

Rodzina młodocianego mię-
dzy 10. a 18. rokiem życia

Rodzina Liczba
bezwzględna % Liczba

bezwzględna %

Pełna rodzina 28 38,4 21 28,8

Rozwiedziona 22 30,1 18 24,7

Samotni rodzice 12 16,4 13 17,8

Rodzina ponownie pełna 2 2,7 8 11,0

Brak rodziny 6 8,2 10 13,7

Nieokreślona 3 4,1 3 4,1

Razem 73 100 73 100

Źródło: Badania własne.

As table No 1 shows, 10% of young offenders lost family that was com-
plete, between the ages of 10 and 18 years, meaning that they were brought up,
in later years, by single parents, usually by mothers. Some families were com-
pleted again over the years, but there also were cases of families that virtually
ceased to exist or became non-functional.
Table 2. Family Parenting as Assessed by Social Workers21

Absolute Numbers %
Without comments 2 2.7

Comments to parenting style 8 11.0

Bad parenting 35 47.9

Not identified 28 38.4

In total 73 100

Source: Author’s research.

Tabela 2. Rodzicielstwo w ocenie pracowników społecznych

Liczby bezwzględne %

Brak komentarzy 2 2,7

Komentarze dotyczące postawy
rodzicielskiej

8 11,0

Zła postawa rodzicielska 35 47,9

Nie zidentyfikowano 28 38,4

Razem 73 100

Źródło: Badania własne.
                             
21 Ibidem, p. 62.
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It was possible to get some information regarding the families parenting
style from the assessment of the social workers (Tab. No 2). Even though the
data is brief, it confirms a connection between inactive parenting and deviant
behaviour in later years. In at least half of the cases the parenting was assessed
as poor, which was concretely demonstrated by various problems, from young-
sters’ material situation to psychological distress.22

The following example describes a typical life story (based on the report
from the children socio-legal protection body) of a boy living in a family where
negative phenomena were gradually accumulated and resulted in boys criminal
activities23:

John’s parents divorced when he was 7. The boy was entrusted to the mother,
who was unemployed and very soon after the divorce found herself
a new partner. He had no siblings. John attended special school for children
with speech disorder. He had serious problems with behaviour at school; since
he was 10 he bullied the younger students, started to refuse to fulfil school du-
ties etc. His behaviour was often criticised and he was given official warnings,
grade II and III. His mother disparaged the problems and blamed school from
her parenting failure. When the boy’s problems escalated his mother decided
for hospitalization of her son in DPL (Children Psychical Hospital). There his
behaviour did not improve and he was medicated with drugs to calm him
down. The whole situation got even worse when the mother started to work
outside the Republic and the boy was entrusted to the care of her sister. At that
time John began to commit crimes of petty theft. The case was always post-
poned due to the age of the offender.

Conclusion

A family plays a major role in the socialization of an individual. A dysfunc-
tional family environment is one of the main causes of behavioural disorders that
start to appear even in early childhood. Focusing on juvenile convicts, according
to statistics, “the number of convicted juveniles decreases, yet annually at least
ten thousand children and adolescents are found guilty of conduct that would be
classified as a criminal offence if it were conducted by adults. A thousand chil-
dren are ordered into institutional care for their problematic behaviour every
year; others are ordered protective education, and nearly two hundred are sent to
prison. Not mentioning the other thousand children who are being sent to insti-
tutional facilities for an unsatisfactory family and social environment. Therefore,
from central authorities to municipalities and non-profit organizations, it is im-
                             
22 Ibidem.
23 Ibidem, pp. 63–64.
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portant to focus on risky behaviour and behaviour disorder prevention in fami-
lies and schools (places where this behaviour originates and manifests itself).
A simple but, somehow underrated, rule still applies; antisocial children gener-
ally become antisocial adults”24.

“Every society has such youth as it deserves by its system of norms, values,
standards and by its compliance with it”25.
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The ethnopedagogical and culturological dimensions
of the traditional rural Bosnian family

Etnopedagogiczne i kulturologiczne wymiary tradycyjnej
rodziny bośniackiej

Abstract

The results of field research which was conducted in several villages in North-East
Bosnia and Herzegovina are presented in this article. The aim of the research is related
to understanding the culturological processes and dynamics in the organization of
marital life and the structure of family life in rural Bosnia in the first half of the 20th

century. The results are the presentation of the organisation of family life in extended
(multi-generational) and nuclear families. The structure and dynamics of intra-family
culture, the work and the sharing of work obligations/chores of family members, the
house decorations, the traditional folk costumes and footwear, the healthcare and treat-
ment of family members, the nutritional culture, the role of traditional folk beliefs and
religion in family life, as well as the distortion of intra-marital and intra-family life, are
described. The claim that the culturological organisation of family life arises from the
everyday life of a concrete community, and that it includes the life cycle from birth un-
til death, is the main conclusion. In the process, a specific ethnopedagogical activity is
inherent for various life situations; thereby, a functional connection is being achieved
between the individual and the community. All the components of the traditional, rural
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Bosnian culture, such as work, habitation, nutrition, clothing and decoration, and espe-
cially folklore and folk creativity in all its forms, have a primary role.

Keywords: ethnopedagogy, culturological determinants, traditional family, rural com-
munity, Tuzla region, Bosnia and Herzegovina.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w kilku
wsiach w północno-wschodniej Bośni i Hercegowinie. Cel badań związany jest ze zrozu-
mieniem kulturologicznych procesów i dynamiki organizacji życia rodzinnego w wiej-
skich rodzinach bośniackich, w pierwszej połowie XX wieku. W wynikach zaprezento-
wano organizację rodzin poszerzonych (wielopokoleniowych) i rodzin dwupokolenio-
wych. Struktura i dynamika kultury wewnątrz rodziny, praca i podział obowiązków,
dekoracje domów, tradycyjne stroje i obuwie ludowe, opieka medyczna nad członkami
rodziny, kultura odżywiania się, rola tradycyjnych wierzeń ludowych i religii w życiu
rodziny, jak również naruszenia życia wewnątrzrodzinnego i wewnątrzmałżeńskiego
opisane są w artykule. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie że kulturologiczna orga-
nizacja rodziny bierze się z codziennego życia konkretnej społeczności i zawiera w so-
bie cykl życia od urodzin aż do śmierci. W czasie tego procesu pojawiają się specyficz-
ne działania etnopedagogiczne w różnych sytuacjach życiowych, dlatego też osiąga się
związek funkcjonalny między jednostką a społecznością. Wszystkie elementy tradycyj-
nej wiejskiej kultury bośniackiej, takie jak praca, odżywianie, ubrania, dekoracje, a w szcze-
gólności folklor i twórczość ludowa, mają wiodącą rolę.

Słowa kluczowe: etnopedagogika, determinanty kulturowe, tradycyjna rodzina, region
Tuzla, Bośnia i Hercegowina.

Introduction

The contemporary Bosnian family has gone through numerous changes
typical for the so-called transitional and post-conflict society. During these trans-
formations, the Bosnian family has largely lost its traditional characteristics. For
this reason, some basic ethnopedagogical and culturological determinants of the
organization of marital and family life in a traditional rural Bosnian family that
existed until the end of 1970’s will be presented.

This review represents the results of the ethnopedagogic research conducted
in the Tuzla region in north-east Bosnia. The research encompassed villages
where members of the three largest ethnic and religious groups in Bosnia and
Herzegovina live, i.e. Bosniaks (Muslims), Serbs (Orthodox) and Croats (Catho-
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lics)1. In the field research, the research interest was directed towards the most
important aspects of growing-up and upbringing, as well as of the organization
of family and marital life in a rural society and within the framework of a tradi-
tional Bosnian culture2. The aim of such an approach is to gain insight into the
significant ethnopedagogical and cultural processes and dynamisms of family
culture modified in the second part of the 20th century and partially lost. The
reason why the research is aimed towards a smaller, spatially and culturally ho-
mogenous group (a group of villages) is the effort to record a large number of
source data related to the research problem3. Since the environment in which the
study is conducted consists of several villages with populations of different eth-
nic and religious affiliations, the organization of marital and family life is ana-
lyzed in the context of the acculturation process. In this regard, in addition to
consideration of the most important elements of family organization within dif-
ferent ethnic and religious groups, the interaction among the different religious
and cultural teachings, customs, habits and norms that exist in a common
framework of a traditional Bosnian culture (Bosnian syncretism) is also studied.
This approach determines the methodological framework of the study4.

Methodology

In terms of methodology, the approach to the problem of the research is
qualitative. In accordance with the previously mentioned intentions of the re-
search, the following methods were used: content analysis and case study
method with the elements of field method for the study of culture5. Techniques
and procedures used in the research were the following: documentation analysis,
qualitative in-depth interviews, and the instruments that were used were record
                             
1 For more information on this, see: A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije [The Basics of Ethno-

pedagogy], Dobra knjiga & CNS, Sarajevo 2012.
2 For more information on this see: A. Tufekčić, Etnopedagoški prikaz tradicijskih dječijih igara

s Majevice [The Ethnopedagogical Review of Traditional Children’s Games from Majevica],
“Školski vjesnik”, Split 2009, vol. 59, no. 2, pp. 223–240; Idem, Radni odgoj u tradicijskoj kul-
turi [Labour Education in Traditional Culture], “Baština sjeveroistočne Bosne”, Tuzla 2009,
no. 2, pp. 77–85; Idem, Etnopedagoške odrednice očuvanja dječijeg zdravlja u tradicionalnoj
kulturi [The Ethnopedagogical Determinants of Children’s Health Care in Traditional Culture],
“Baština sjeveroistočne Bosne”, Tuzla 2010, no. 1, pp. 102–111; Idem, Osnove etnopedagogije
[The Basics of Ethnopedagogy], Sarajevo 2012; Idem, Religijski odgoj djece u tradicijskoj kulturi
[Religious Education of Children in a Traditional Culture], “Školski vjesnik”, Split 2013, vol.
62, no. 1, pp. 27–42; Idem, Growing up and Upbringing in a Traditional Bosnian-Herzegovinian
Family, “Wychowanie w Rodzinie”, vol. IX, (1/2014), pp. 63–91, doi: 10.23734/wwr20141.063.091.

3 For more information, see the works listed in the previous footnote 3.
4 Also, for more information, see the works listed in the previous footnote 3.
5 D. Krech, R.S. Crutchfield, E.L. Ballachey, Individual in Society-A Textbook of Social Psycho-

logy, McGraw-Hill, New York, NY 1962. Furthermore, see also the aforementioned sources
listed in the footnote 3.
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files for content analysis and the interview protocol. This means that relevant
data were collected through the content analysis of relevant documents, folklore,
costumes, different items (tools and household items), and through conducting
interviews, i.e. in direct contact with respondents. This method of data collection
was necessary due to the nature of the facts that needed to be collected; these
were data related to the private life of the respondents, their personal habits and
characteristics, facts of their family life as well as their opinions and beliefs6. In
all of this not only the data related to the life history of individuals were col-
lected, but also data related to social processes. In this way, we have tried to
establish how the individual lifestyles of the respondents are linked to the occur-
rence which is being studied. “Even though many of the apparent group traits
can be approached through combining individual data, they may also be ap-
proached through an organized framework emphasizing the characteristics of the
group, or process, or social structure as a whole”7. Conducting the interviews
entailed the application of individual and group interviews. The individual inter-
view was used when interviewing only one respondent and when personal and
intimate information was being collected, as well as when the accuracy of cer-
tain information in a variety of informants was being checked. The group inter-
view included more than one respondent. It was used in a situation when it came
to data that were not of a personal nature, but rather referred to the situation and
processes in the social community. During the interviews, ethical aspects per-
taining to qualitative research, preparations for the interview process, methods
for starting the interview, the duration of the interview, respect and sensitivity to
respondents were taken into account8. Small talk was mostly used in the inter-
view because it allowed for a more comfortable contact with the respondents.
During the interview, some parts of the answers were recorded in a situation
where it did not interfere with the course of the interview, while other parts of
the response were recorded after each individual interview. When possible,
photos and video camera recordings were made in situations where it did not
affect the interviewees, methodological “purity”, and the course of interview9.
Participants of the research, i.e. interviewees, were men and women from these
villages who were born before 1940.

                             
6 C.V. Good, D.E. Scates, Methods of Research: Educational, Psychological, Sociological, Ap-

pleton-Century-Crofts Inc, New York 1954. Furthermore, see also the aforementioned sources as
in footnote 3.

7 W.J. Goode, P.K. Hatt, Methods in Social Research, McGraw-Hill Book Company Inc., New
York – Toronto – London 1952, pp. 338–339.

8 C.V. Good, D.E. Scates, Methods of Research..., op. cit.; S. Đurić, Fokus grupni intervju [Focus-
group interview], Službeni glasnik, Beograd 2007. Furthermore, see also the aforementioned
sources as in footnote 3.

9 See the works listed in the footnote 3.
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Results

Organization of marital and family life in extended families
A young couple, after marriage10, mainly lived in the house of husband’s

parents together with other married or unmarried brothers and sisters, and some-
times other relatives. These were extended, i.e. numerous and multigenerational
families, and that extension (complexity) of the family was the major determi-
nant of inter-family dynamics, interpersonal interaction, and inter-generational
relations, and it certainly had a special role in the process of socialization and
enculturation, not only for children but also for adults. This means that, in a cer-
tain way, a young couple became a subsystem of a larger family system, until
dijeljene od oca11 (the separation from the father) would occur i.e. they would
form their own households.

Illustration 1. An extended (complex) family12. Source: The photograph was collected by the authors
during their field research.

Ilustracja 1. Rodzina poszerzona (złożona). Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas
badań terenowych.

In the family hierarchy (see Scheme 1.) starješina (the elder) or domaćin
(the householder) who obtained the highest position had been a grandfather or
                             
10 For understanding of some specific marriage customs in Bosnia (e.g. the elopment of girl) it is

very inspiring and useful to consider the following book: K. Doubt, Through the Window – Kin-
ship and Elopement in Bosnia-Herzegovina, Central European University Press, Budapest –
New York 2014.

11 The original Bosnian/Croatian/Serbian folk phrases are italicized and they are translated, explained, or
partly explained in English (in brackets).

12 All photographs presented in this article were collected by the author during his field research.
Some of them (numbered as 1, 2, 3 c and d, 9, 10 and 12) were also published in the monograph
A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije [The Basics of Ethnopedagogy], Dobra Knjiga, CNS,
Sarajevo 2012, pp. 308, 304, 337, 334, 358, 334.



Adnan TUFEKČIĆ, Keith DOUBT204

father, depending on whether the common family was three-generational or two-
generational.

Scheme 1. The hierarchy of interpersonal relations in an extended (complex) family. Source: the
author’s own scheme.

Schemat 1. Hierarchia relacji interpersonalnych w rodzinie poszerzonej (złożonej) Źródło: Sche-
mat autora.

Other family members addressed him as babo (dad, Muslim population) or
tata (dad, Orthodox and Catholic population), and sometimes djed (grandfather)
or đed (granddad). Starješina (the elder) took care about the whole life of his
family, and as the housefather was a kind of its representative in relations with
the various factors of the social environment (neighbourhood, religious organi-
zations, and state institutions). A special function of starješina (the elder) was to
direct others to work, to distribute and schedule their chores and obligations,
which were of existential importance for every family. He also took care of zirat
(land holdings), money, important documents, purchase and sale of land and mal
(livestock), as well as the procurement of everything što se nije moglo proizvest,
što se moralo kupit u dućanu (that could not be produced, and which had to be
bought in a store). At home, starješina (the elder) sat u pročelju (at the most
prominent place in a room), and during meal time, he broke and shared the bread
and led the prayer.
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 a)                                          b)                                                        c)

Illustration 2. Domaćin (householder/elder) and domaćica (housewife): muslims (a), catholics (b),
orthodox (c). Source: The photographs was collected by the authors during their
field research.

Ilustracja 2. Domaćin (pan domu/starszy) i domaćica (pani domu): muzułmanie (a), katolicy (b),
prawosławni (c). Źródło: Zdjęcia wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

If starješina (the elder) was absent, his family was led by his wife – domaćica
(a housewife). She was addressed as mâjka (mother) (Orthodox and Catholic
population) and mama (mom), nâne (nana), nana (nana) (Muslim population).

 a)                                      b)                                        c)                                d)

Illustration 3. Domaćica (hosewife): muslims (a, b), orthodox (c), catholics (d). Source: The
photographs was collected by the authors during their field research.

Ilustracja 3. Domaćica (pani domu): muzułmanie (a, b), prawosławni (c), katolicy (d). Źródło:
Zdjęcia wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

So, domaćica (a housewife) was in charge of everyday functioning of
a family (scheduling house chores and giving obligations snahama/snajama (to
daughters-in-law), taking care of food and its preservation. Usually, the key that
was used to open a box or rooms where the food was kept “represented” her.
This meant that she solely decided what and how much money would be spent
for preparing everyday meals, as well as the meals that were prepared for
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poslanike na njivama (field workers) or for holidays. The next place in hierarchy
was held by the oldest married son – djever (a husband’s brother, brother-in-law),
who was addressed as brato (brother) by adults, djevere (brother-in-law), or by his
name, and children belonging to all three ethnic groups addressed him as amidža
(uncle, a father’s brother). In case there was no father in the family, the oldest mar-
ried brother would, together with his mother, assume the role of starješina (the el-
der) and domaćina (the householder). His wife – najstarija snaha/snaja (the eldest
daughter-in-law), would after the death of her svekrve (mother-in-law) assume the
role of domaćice (a housewife). Snahe/snaje (daughters-in-law) would address each
other by their names, and they were jetrve (sisters-in-law). Adult family members
would address them as snaho/snajo/ćeri (daughter-in-law/sister-in-law), and chil-
dren would address them as strina (aunt-a wife of the father’s brother).

Illustration 4. Domaćica (right) with the eldest daughter-in-law (left) in the traditional outfits (mus-
lims). Source: The photograph was collected by the authors during their field research.

Ilustracja 4. Domaćica (po prawej) z najstarszą synową (po lewej) w tradycyjnych strojach mu-
zułmańskich. Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

A young snaha/snaja (a newly married daughter-in-law/sister-in-law) had
the lowest position in the family. Other adult family members were neoženjena
braća/djeverovi (unmarried brothers, unmarried brothers-in-law), and for chil-
dren they were amidže (uncles) and neudate sestre/za’ve (unmarried sisters, un-
married sisters-in-law), and for children tetke (aunts) and other adult unmarried
cousins. Young snahe/snaje (daughters-in-law/sisters-in-law) would most often
address their unmarried sisters-in-law as za’ve, by their names, and sometimes
seko (sis), sejo (sis), sestrice (little sister), and Muslims also keko (sis). The
marital life of a young couple was determined by the system of values that was
in force within the extended family as the intergenerational system. It was
mostly related to the fact that they could not sit next to each other during meals
because it was frowned upon and not being able to have a proper conversation
due to this. During meals, daughters-in-laws, especially the youngest ones, never
sat za siniju (at small round tables with short table legs) next to their husbands.
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Moreover, they could sit next to another man in the family (brothers-in-law)
during other occasions, but never next to their husbands. Young husbands and
their wives obeyed the rules and never showed disrespect. The young couple
would communicate during certain mutual chores (going to the mill – žunje or
vodenica, or in the fields). The most intimate part of the communication was
reserved for the intimacy in their bedroom, if they had one in the house. For all
young members of the extended family among the members of all three ethnic
groups, a sense of great respect towards parents was developed and nourished.

The distribution of duties among the members
of the extended family
Chores that were existentially necessary for each zadruga (shared house-

hold/joint family) were usual agricultural chores whose main purpose was to
produce food, everyday household chores, maintenance of the house and the area
around it, and various crafts. These jobs and chores could be distributed based
on the sex and whether they are common for solely one or for both sexes. The
distribution was also based on which chores were for which member of the
household, according to their place in the hierarchy of the family. That is the
way we can speak about jobs and chores for only men, only women, or for both.
Furthermore, we can speak about the jobs and chores assigned to snahe/snaje
(daughters-in-law), especially the youngest ones and jobs and chores assigned to
only one married couple within a joint family.

The age limit which represented the period when the children were intro-
duced to different jobs depended on the type of the jobs and chores and also on
the sex of the child. It was thought that the age of seven to eight was appropriate
age for teaching female children to knit, embroider, and weave. While acquiring
these skills, the order of acquiring them was taken into account. Namely, it was
thought that girls should first learn how to knit, and after they master this skill,
the mother should teach them how to crochet and embroider and then how to
weave. What is noticeable here is that systematization and gradualness followed
the complexity of the skills and the age of a child. They were taught these skills
mostly during the winter period, when there was no work and chores to be done
outside the house. The reason for this was that, in addition to household chores,
the most important and the most dominant obligation of the children of both
sexes was herding marva (livestock). Children would mostly start doing this
around the age of nine and ten. It can be said that, during this period, the entire
life of children and all their individual and social activities were determined by
this obligation. Since each family had many children, one young (8–10 years
old) and one older (12–13 years old) child would go and herd marva (livestock).
Besides taking care of the livestock, older children had to take care of the
younger children as well. Intergenerational impact was present here. Since teen-
agers, adolescents, and adults did not have time for herding marva (livestock), it
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was left to younger children. There was no special process of engaging children
into this chore because it was left to older children. This way, there was a divi-
sion of responsibilities and obligations between the older and younger children
and a reciprocal educational influence.

Illustration 5. Older children looked after younger children. Source: The photograph was col-
lected by the authors during their field research.

Ilustracja 5. Starsze dzieci opiekowały się młodszymi. Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów
podczas badań terenowych.

All adult household members were in charge of agricultural chores in the field,
i.e., obradu zirata (cultivation of land holdings), and it was mostly related to grow-
ing grains (corn, wheat, barley, and oats), fruit and vegetable growing, cultivation of
plants for the production of garments (odd/hemp/flax) livestock breeding. In addi-
tion to growing grains and vegetables, every household had a large number of fruit
trees (plums, pears, apples, cherry plums, walnuts, cherries). One part of the fruit,
usually apples or pears were trapljene for winter (they were kept in special contain-
ers made of soil), the other part was ‘‘beaten’’ in torkulja (a special device for chop-
ping and squeezing fruit) and was used for making pekmez (jam).

Out of the plants used for making clothing items, konoplja (hemp) was
grown the most. It was planted by the majority of families because it was used
for making many clothing items. In addition to hemp, another responsibility of
women in the household was the processing of other materials used to make
clothing items and items used for decorating the house. It mostly included
twisting, spinning and dyeing wool, knitting, embroidery, crocheting and weav-
ing rugs and carpets. These were performed by women mostly in the winter and
also in the summer during rainy days when they could not go and work in the
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field. Every household raised livestock (sheep, goats, cows, oxen and horses,
Catholic and Orthodox population raised krmke (hogs) as well and poultry
(chickens and turkeys). Horses used for riding were of a special value and that is
why many people raised a large number of horses. All agricultural jobs and
chores have always been closely connected an ethnoecological attitude towards
the environment. The most important determinants of this attitude related to
protection from adverse weather conditions and determining when certain agri-
cultural chores can be carried out. Hail was a major threat to agriculture. It was
believed that led nije određen da obije sela (hail is not destined to occur in vil-
lages) but only on the mountains and that people cause the hail in their villages
because of their bad deeds. If a hailstorm would occur, it was thought that it
would soon stop if a child, who is sjerota (orphan, without parents), put a piece
of hail in his/her mouth. Carrying out agricultural chores was related to many
guidelines of the people’s calendar whose content was connected to brojanje hefti po
pravoslavnom Božiću i Jurijevu/Đurđevu (counting weeks according to Orthodox
Christmas and Saint Yuri’s Day/George’s Day), and the most important turning
points of this calendar were Blagovijest (March 25), Jurijev/Đurđev/Đurđevdan –
početak ljeta (May 6, Saint Yury’s Day/Saint George’s Day, the beginning of sum-
mer according to traditional beliefs), Alđun/Ilinden – sredina ljeta (August 2, Saint
Elijah’s Day, the middle of summer according to traditional beliefs) and Ka-
sum/Mitrovdan – kraj ljeta i početak zime (November 8, St. Demetrius’ Day, the end
of summer and the beginning of winter according to traditional beliefs).

Organization of family life after ‘separation’
Dijeljenje (separation) of married brothers would occur after their father’s

death or during the period of time when he was still alive if the number of mar-
ried and unmarried sons was too high for one house. In this case, dijeljenje
(separation) would start with the oldest son who would iziš’o od oca i odijelio se
(move away from his father’s house) and later, po starini (according to their
age), other sons would do the same. Beforehand, a house would be built for each
of them. The most common materials for building the house were oak and beech
trees, stone and soil. Due to that, domaćini (householders) especially cared for
certain types of trees in the forests because they were used to build houses. They
provided themselves with timber from their own forests. The start of building
house foundations, among the members of all three ethnic groups, was followed
by slaughtering a sheep in order to pustiti krv (put its blood) on the foundation.
Among Muslims, putting a roof on a house was followed by darivanje sljemena
(a ceremony of relatives and neighbours bringing gifts for a house under con-
struction when the roof construction is done). Na šljeme (a ceremony, whose
literal translation is “on the housetop”; šljeme is a gift for the completion of the
roof of the new house), people would usually bring new woven towels, shirts,
and from the middle of the 20th century, bought shirts and money. All the presents
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would be put on a bar which was on the roof of the house. For the occasion, a man
with dobro grlo (a man whose voice is loud) who could vikat na šljeme (shout)
quite well would be chosen for the occasion. His assignment was to shout in the
name of all people who brought the presents to thank them on behalf of the owner
of the new house and to bless them. He would shout mašala, mašala13 several
times as the introduction, and after that he would shout the name of a person who
brought the presents and wished him/her all the best his/her life. All the presents
would go to the craftsmen who built the house, not to the owner of the house.

The most significant elements of house decoration were related to the ways of
heating the house, places for preparing food, sleeping and necessary household items.
At the beginning of the century, people built furune (furnaces) in the form of babura
(special type of furnace) which were not used for preparing food but for heating the
house in the winter. Necessary household items were the ones used for storing, pre-
paring and serving food, tools used for everyday household chores and women’s
handicrafts. Outhouses for the members of all three ethnic groups consisted of auxil-
iary facilities: magaza (a shed), hudžera/udžera (a very small house), arovi and štale
(barns), koš and hambar/ambar (a small building commonly used for storing and
drying maize). In avlija (a yard) near the house, mostly near the house entrance where
the entrance of hudžera was, the members of all three ethnic groups grew flowers:
miloduh (hyssopus), ćabuša (a type of fern bush), koloper (chrysanthemum), and
vratić (tansy). These flowers were usually planted na primaljeće (in the early spring).

Illustration 6. Miloduh (hyssopus). Source: The photograph was collected by the authors during
their field research.

Ilustracja 6. Miloduh (hyzop). Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

                             
13 Mašala (mashallah) is an Arab word that has entered into South Slavic languages in the period

of the Ottoman rule and used for showing appreciation as well as joy when welcoming guests
and visitors. Some believe that it should also be used when a person sees something nice and
beautiful (See: A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku [Turkisms (Turkish Loanwords) in
the Serbo-Croatian Language], Svjetlost, Sarajevo 1989, p. 448). It is commonly used upon
hearing good news and upon witnessing good deeds, too. It is very often (daily) used by popula-
tion of Bosnia.
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The area where these flowers were planted ograđivao se kamenjem (was
surrounded by stones). Women painted the stones every spring. After their own
house was built, the married couple, together with their children, would continue
to live as an autonomous family but if the father/grandfather was still alive they
would maintain ties with so-called complex family, especially when it was re-
lated to the organization of work and chores, and carrying out family duties re-
lated to religion and wider social environment.

Clothes and footwear
Traditional garments are a very significant element of our traditional cul-

ture. Many important culturological moments are closely tied to these traditional
garments. Considering that the parts of these garments were mostly homemade,
studying the art of designing these clothes, whether for everyday or formal
events, is an important area of folk-pedagogy. Besides, clothes and the style
were a symbol of belonging to specific age, sex and other social groups (relig-
ious or ethnic), so the traditional clothes represented an important element of
socialization on all of its instances. All three ethnic groups have the same name
for most traditional clothes. The appearance of this wear, which is called bjelina
(whiteness-because it was made out of white) gaća (pants) and košulja (shirts),
were quite identical among all three ethnic groups at the beginning of the 20th

century. Later, there was a difference in the appearance of traditional clothing in
the three groups and, in the second half of the 20th century, this traditional
clothing was lost as an everyday garment, being replaced by modern clothes
without traditional décor. The clothes were washed na česmama (using outside
taps) or in the river. Traditional clothing, especially the specific parts of it, was a
significant part of the aesthetic component of folk upbringing. The handicraft
process itself and uređivanje (dress-up process) along with nadešavanje
(primping) developed special aesthetic experiences and evoked feelings of
beauty and udešavanja (pampering). The creation of national clothes was always
directed towards specific life situations: preparing the diapers for the newborn
baby, making the first shirt for children, making shirts and underpants for those
who were about to start their teenager life, shirts for men and women who were
preparing for their wedding, creating pieces of clothing as a part of female
ruha/ruva (attire), making clothes and shirts for ogrtanje svatova (white shirts
would be put on the wedding guests), clothes and shoes for adults and the eld-
erly, and, finally, preparing new clothes for the deceased.
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Illustration 7. White shirts would be put on the wedding guests. Source: The photograph was
collected by the authors during their field research.

Ilustracja 7. Gościom weselnym zakładano białe koszule. Źródło: Zdjęcie wykonane przez
autorów podczas badań terenowych.

All the important moments in the process of growing up were connected
with some elements of traditional garments. Because of that, it came to the inter-
nalization of values of each detail of these traditional garments in all parts of
life. Among all three ethnic groups, opanci (traditional shoes worn in rural ar-
eas) were the most common footwear. Opanci were mostly handmade from cow
skin and almost all adult men knew how to make them. During the third decade
of the 20th century, the first shoes started to appear.

Deterioration of marital relations and divorce

Disturbance of marital relations occurred due to disagreements between
spouses and extramarital affairs but which rarely led to divorce. In such a situa-
tion, women were in charge of the most important chores and parental duties
within the family, and their position in all of that was determined by taking spe-
cial care for children. When it came to extramarital affairs, those were mostly
the cases of husbands who varali (cheated) their wives. Varanje (cheating) was
strongly condemned by the social environment. Otherwise, the disturbance of
marital relations rarely occurred because marriage had a great value for members
of all three ethnic groups. Only in some exceptional cases would marriage end in
divorce.
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Religion in family life

Regardless of the fact that religious duties were not completely carried out
at all times, religion and faith were a part of the everyday organization of life
and work in the family and the social community of members of all three relig-
ious groups. Religion was reflected in prayers, visits to mosques and churches,
marking of holidays and svečanih dana (ceremonial dates). The Muslim popula-
tion took special care about fulfilling five daily prayers. Special place in relig-
ious life of was reserved for izlaske na dove (reciting Duas and prayers at the
special places in the outdoors, mostly at the top of the hills) which took place at
several nearby dovišta (places in the nature for praying-reciting Duas). Eids
were marked by women cleaning the houses and gardens. A very significant
event for a family but also for wider social community was trip to the Hajj by
certain individuals.

Illustration 8. Common send-off ceremony of Hajj pilgrims to Mecca in Saudi Arabia. Source:
The photograph was collected by the authors during their field research.

Ilustracja 8. Ceremonia pożegnania pielgrzymów Hadż, wyruszających do Mekki, Arabia Saudyj-
ska. Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

Among the Orthodox population, starješine (elders) would pay special at-
tention to church visits on Sunday. Religious life of the family had a special
place for marking Christmas and Orthodox Easter, as well as marking porodične
slave (the family-patron saint’s day). Besides attending Sunday masses in the
church, Christmas and Easter represented a special, significant and cheerful
holiday for every household among the Catholic population. Days of Eid,
Christmas and Easter were marked together with friends and acquaintances that
belonged to different ethnic and religious groups from wider surroundings.
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Food, health and the treatment of ill family members

An important concern of each family was providing food. All produce that
was used to feed families were cultivated and narađene (provided) through daily
agricultural work throughout the year. Grains that were used for food prepara-
tion were: ‘šenica (wheat), žito (maize), ječam (barley) and zob (oats). Meat was
rarely prepared, and it was usually on the menu jenoć u mjesecu (once a month).
Vegetables that were used most included pepper, cucumber, bunda (pumpkin)
and ćurta (squash). For sweet dishes people mostly used pekmez (jam), flour,
boiled cheese and cream, fruit (mainly prunes) and vegetables (ćurta-squash).
A special kind of a sweet dish in Muslim families was halva and, sometimes,
when possible, it was made in large quantities. An integral part of the daily diet
consisted of hošaf (a non-alcoholic beverage) made of dried plums and pears,
and vareno mlijeko (boiled milk) in pršulja (a dessert made of milk) made in
special pots made of clay. On special occasions (religious holidays, feasts, se-
lected days of the week and the arrival of guests) a somewhat better meal was
prepared. In Orthodox families, this was the case on Sundays, Christmas, Easter
and family events. In Catholic families, special feasts took place kad je Božić
i Uskrs (on Christmas and Easter). In Muslim households, special meals were
made u’či petka i u’či ponediljka i kad je Bajram (in the evenings before Friday
and Monday and on the days of Eid). All adults in the house ate together at the
sinija (a small round table with short table legs).

Illustration 9. Sinija. Source: The photograph was collected by the authors during their field research.
Ilustracja 9. Sinija. Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

For eating, almost until the second half of 20th century, people used wooden
spoons which were mostly bought from people who hand made them. The dishes
were mostly made of clay/soil (ćupovi, ćase – pots and bowels) and wood
(čankovi – wooden dishes used for packing cheese and cream).
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Illustration 10. Čanak. Source: The photograph was collected by the authors during their field research.
Ilustracja 10. Čanak. Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów podczas badań terenowych.

The first person to begin the meal would be starješina (the elder/chieftain)
of the household. The elder odsiječe i podijeli hljeb ostalima (cuts the bread and
shares it with everyone). When it comes to meals of Orthodox and Catholic peo-
ple, they moralo se pomoliti (had to pray). Water used for drinking was mostly
kept in gourds that had the stoppers made of od paturika od žita (maize/corn).
Special attention was paid to the leftovers in all three ethnical groups. Sinija had
to be clean from crumbs, and after that the crumbs would be stored in a safe and
clean place đi se neće gazit (where they can’t be stepped onto). The reason for
this was the fact that householders would teach their family members that if the
food is thrown away, gladne godine (the hunger years) would strike.

The family’s healthcare was, until the middle of 20th century, mostly in the
hands of folk doctors and incantations. The most common diseases that were
treated by folk medicine were cuts, wounds, fractures, sugreb (a skin disease),
snake bites, etc. Apart from that, certain spiritual diseases (fear, anxiety, etc)
were treated kruženjem alame (by circling alama), salijevanjem strave a ritual
called ‘melting the fear’), and skidanjem sihira i uroka (removing curses).
Wounds, cuts and fractures were treated by a wide range of melema/mehlema
(balms and creams). The most common melem was made out of hellebore in the
spring. Among the Muslim population, if somebody hurt himself/herself with
a sharp object, those wounds would be treated by butterfat. In order to pre-empt
fractures of bones and to ojačati noge (strengthen the legs), at the beginning of
spring they would often use srijemoš (ramsons-wild garlic) that was harvested in
the woods because, ako hoćeš dobre kosti i jake noge, trebaš do tri put’ jesti sri-
jemoša do Jurijeva (if you want strong bones and legs, you have to eat srijemoš
three times before Saint Yuri’s Day). Balms were also used for curing headaches.

The most important elements for personal hygiene were face washing and
bathing. For baths, they used wooden troughs. Muslim women would often knile
(use henna to draw on or to colour their fingers (nails), their hands and feet.
Among all three ethnic groups, long and clean hair was highly appreciated, es-
pecially worn in a braid. In the first half of 20th century, the process of healing
sick people was mostly done in the village itself; people would rarely visit
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a doctor so it would often happened da se umire kod svoje kuće (that people
would die in their own homes).

Death among people of all three ethnic groups was taken as an act from God
and all traditions related to dženaza ili sahrana/sa’rana (the funeral) were con-
nected to religious and folk beliefs.

Illustration 11. Dženaza (Muslim funeral). Source: The photograph was collected by the authors
during their field research.

Ilustracja 11. Dženaza (muzułmański pochówek). Źródło: Zdjęcie wykonane przez autorów
podczas badań terenowych.

Čitavo selo je obilazilo (the whole village visited) the sick person was vis-
ited and special grief would be caused by the death of young people and chil-
dren. Dženaze/sa’rane (funerals) were also situations were people would visit
and chat and connect with their friends and family regardless of the ethnic and
religious group they belonged to.

 a)                                                               b)                                      c)

Illustration 12. Tombstones: catholics (a), orthodox (b), muslims (c). Source: The photographs
was collected by the authors during their field research.

Ilustracja 12. Nagrobki: katolickie (a), prawosławne (b), muzułmańskie (c). Źródło: Zdjęcia
wykonane przez autorów podczas badań terenowych
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Discussion/Conclusion

The most significant aspects of the culturological organization of life in tra-
ditional Bosnian family in the first half of 20th century were with regards to or-
ganization of the family and marital life in extended (multiple generations)
families and nuclear families; the position of the individual in the family; the
intergenerational relations; the chores and activities of family members; the
house and outhouse decoration; providing food; clothing and dressing up; the
care about health and medical treatment; extramarital affairs; religious life of the
family; attitude towards death; attitude towards social and physical environment
(relations with neighbours, interethnic and interreligious relations; ethno-
ecological attitude towards nature). Bearing all of this in mind, we can say that
everyday life in traditional rural Bosnian culture was a determining framework
as well as a source for fundamental processes and dynamism within the family.
Therefore, the basic ethnopedagogical and culturological determinants of or-
ganization of marital and family life in the traditional rural Bosnian family came
out of the life itself in concrete communities and it included the entire life cycle
from birth to death. Moreover, every life situation had an inherent culturological
effect establishing harmonic relations between an individual and the family. In
all of this, elements of traditional culture in every form had an important (pri-
mary) role and their essence included acculturation moments. Here, we cannot
speak completely about the acculturation process because traditional Bosnian
society was not about contact and permeating with completely different cultures.
Here we can speak, instead, about the encounter of various individual elements
of culture as well as the encounter of different religious teachings which were
the primary source and determinant of specific (special) factors affecting proc-
esses within the family, but not in a way where they were always the absolute
source of fundamental values in the life of a human and community. Besides the
“space” of joint elements of traditional culture in different ethnic groups, there
was also the organization of family providing “space” for the development of
different elements of traditional culture and religious teachings.

In such way, there was the creation of different elements of structure and
dynamics of family culture, which were related to the formation of ethical atti-
tude towards others and towards social environment, all of which had sources in
attitude towards particular natural and native surroundings.
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Rozdział III

Na granicy dialogu
– rodzice i szkoła

On the border of a dialogue
– perents and school
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Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy
czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu

jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice

A school tutors and parents – an allies or enemies?
The presentation of the application of tutoring as an area

of research on the school-parents relationship

Streszczenie

Rok 2008 przyniósł pewną zmianę w polskim systemie oświaty. Od tego roku
w wielu gimnazjach we Wrocławiu rozpoczęto wprowadzanie innowacji pedagogicznej
– tutoringu. Propozycja ta miała wspierać tradycyjny model wychowania w szkole, po-
przez stworzenie warunków do zaistnienia indywidualnej relacji nauczyciela–opiekuna
z uczniem. Tutoring, jak dotąd, w mniejszym bądź większym stopniu zaistniał w kilku-
set szkołach w Polsce. Jego implementacja zwykle wiązała się ze zmianą organizacji
pracy szkoły, a także poprawą jakości kontaktów uczniów z nauczycielami. Ta sytuacja
nie mogłaby mieć jednak miejsca bez wiedzy rodziców i bez ich zgody. W jakim stop-
niu tutoring może jednak zyskać ich aprobatę? Czy metoda ta niesie ze sobą korzyści,
które mogą być cenne dla polskich rodzin? Czy obecność tutora może być odbierana
jako szansa a może zagrożenie? Czy tutoring może być odpowiedzią szkoły na proble-
my, które dotykają współczesne rodziny?

                             
∗ e-mail: a.sarnat-ciastko@ajd.czest.pl
  Zakład Psychoprofilaktyki, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstocho-

wie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Polska.
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Poprzez prezentowany artykuł jego autorka ma nadzieję pokazać, iż metoda tuto-
ringu, wdrażana w szkołach staje się interesującą przestrzenią do badań nad relacjami
szkoły z rodzicami. Swoje rozważania odnosi do prowadzonych przez siebie badań nad
rozwojem tutoringu w polskim systemie oświaty.

Słowa kluczowe: tutoring, rodzina, system oświaty, relacja uczeń – nauczyciel.

Abstract

The year 2008 brought some change in the Polish educational system. Since that
year, in few secondary schools in Wrocław, a new pedagogical innovation – tutoring
has been implemented. This proposal would support the traditional model of upbringing
in school by creating conditions for the existence of the individual relationship between
teacher-tutor and pupil. So far, tutoring has been implemented in different levels in
hundreds of schools in Poland. Its implementation is usually associated with the re-
organization of school system and an improvement of quality of pupil–teacher contact.
This situation would not have been possible without parents’ knowledge and without
their permission. But to what extent will tutoring gain their approval? Will this method
brings some benefits which can be valuable for the Polish families? Does the presence
of a tutor represent a chance or maybe a threat? Is the tutoring an answer for a school to
problems that affect modern families?

In the presented article the author hopes to show that the method of tutoring that is
implemented in schools is an interesting space to study the relationship between a school
and parents. Her consideration relates to her own research on the development of tutoring
in the Polish educational system.

Keywords: tutoring, family, educational system, teacher–pupil relationship.

„Osoba miła, mądra, przyjazna. Zawsze wysłucha mnie i wskaże rozwiąza-
nie lub doradzi, czy poszuka pomocy w potrzebie, dylemacie”; „[...] pełen do-
brej energii, [...], mogę mu powiedzieć wszystko!”, „[...] okazuje mi dużo
wsparcia i pomaga w wielu sytuacjach”; „Wspaniały, dobry, wrażliwy i bardzo
podobny do mnie”; „[J e s t  – wtrąc. A.S.-C.] Ciekawym człowiekiem, który
pokazał mi wiele. Po części mój wzór/autorytet”; „bardzo miły i zachowuje się
jak moja d r u g a  m a m a  [podkr. A.S.-C.]”. Powyższe zdania stanowią wyci-
nek zbioru wypowiedzi uczniów1 opisujących nie swoich rodziców, dziadków,

                             
1 Realizacja wywiadów częściowo kierowanych z podopiecznymi tutorów, które stanowią źródło

cytowanych tutaj wypowiedzi, stanowiła jeden z elementów procedury badawczej przyjętej
w rozprawie doktorskiej autorki niniejszego artykułu pt. „Tutoring w polskim systemie oświaty.
Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem nauczyciela i ucznia
w ujęciu analizy transakcyjnej”, tworzonej pod kierunkiem dr. hab., prof. AJD Jarosława Jagieły
i obronionej w grudniu 2014 roku na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
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idoli czy przyjaciół, ale tutorów – nauczycieli, którzy w ramach innowacji peda-
gogicznej weszli niejako w rolę ich osobistych, szkolnych opiekunów. Tutorów,
których zadaniem stało się zbudowanie indywidualnej relacji z uczniem–pod-
opiecznym, nastawionej na poznanie podopiecznego i ich wzajemny rozwój.
Relacji, która, w opinii literatury przedmiotu, stanowi model współdziałania
z osobą dorosłą2. Ta perspektywa, choć jest interesująca dla szkół wpisujących
tutoring we własne programy wychowawcze, może okazać się kontrowersyjna
dla rodziców. Bliskość relacji tutora z podopiecznym postrzegane jest bowiem
albo jako szansa na rozwój dziecka, dostrzeżenie jego unikatowych potrzeb, albo
jako zagrożenie dla prywatności, próba wtrącania się w sprawy rodzinne, zastę-
powania rodzica. Te opinie oscylują zatem wokół kontinuum wyrażającego za-
ufanie bądź brak zaufania dla szkoły i proponowanej przez niej oferty wycho-
wawczej bądź dydaktycznej. Z tego punktu widzenia wprowadzanie tutoringu do
szkół może stanowić swoisty papierek lakmusowy, określający jakość relacji
placówki oświatowej ze środowiskiem rodziców, ale także formy zaangażowa-
nia tych drugich w proces kształcenia ich dzieci. Poniższy artykuł stanowić bę-
dzie wskazanie oraz uzasadnienie potrzeby realizowania eksploracji naukowych
w tym właśnie obszarze, a prowadzone rozważania oparte zostaną o dotychcza-
sowe prace badawcze jego autorki.

Tutoring – tutela tutorska

W okresie postransformacyjnym, gdy szkoła w Polsce, zgodnie z zapisem
w ustawie o systemie oświaty, ma zapewniać „[...] dostosowanie treści, metod
i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów”3 pojawiło się
(i nadal powstaje) szereg propozycji, które pozwalają na realizację powyższego
zapisu. Te obejmują m.in. zmiany (częstokroć w postaci innowacji programo-
wych, organizacyjnych bądź metodycznych) w zakresie działalności dydaktycz-
nej, opiekuńczej lub wychowawczej uczniów w obrębie już istniejącego systemu
szkół publicznych, ale także szereg działań rozwijających się poza tym syste-
mem. Z łatwością przychodzi wymienić tutaj propozycje edukacji domowej
(ruch unschoolingu) czy szkół demokratycznych. Na tym tle wyróżnia się także
doświadczenie Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA z Wro-
cławia i Częstochowy4. W powstałych w 1995 roku ALA już od samego począt-
ku ich istnienia zrezygnowano z organizowania tradycyjnych zespołów klaso-

                             
2 Por.: E. Tułodziecka, Coaching i tutoring – nowoczesne metody pracy we współczesnej dydakty-

ce, [w:] J.A. Malinowski, A. Wesołowska (red.), Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej
pracy dydaktycznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016, s. 38.

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425), art. 1, p. 4.
4 Por.: A. Sarnat-Ciastko (red.), Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura

szkoły?, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016.



Adrianna SARNAT-CIASTKO224

wych, a tym samym koniecznej obecności wychowawcy klasowego. Ta sytuacja
wynikała z faktu oddania w ręce uczniów możliwości tworzenia dla siebie indy-
widualnego planu zajęć5 oraz realizowania go we własnym tempie. W zderzeniu
się z często nową dla ucznia wolnością wyboru ze wsparciem przychodził opie-
kun–nauczyciel towarzyszący uczniowi w trakcie realizacji założonych planów,
pomagający mu w przyjęciu odpowiednich celów na semestr, motywujący
i monitorujący jego pracę. Co ważne, ów opiekun zwany od 2008 roku tutorem,
również był wybierany przez ucznia. Doświadczenia ALA, a także inspiracje
systemem tutorialnym realizowanym w kolegiach anglosaskich uniwersytetów,
przede wszystkim w Oksfordzie i Cambridge6, stały się zaczynem dla implanta-
cji w polskich szkołach metody tutoringu.

Jak zauważono powyżej pojęcie tutoring ma swoje konotacje w języku an-
gielskim, w którym oznacza nauczanie, często nauczanie nieformalne7. Intere-
sujący w tej perspektywie jest jednak starszy, łaciński źródłosłów pojęcia tutor8,
które oznacza opiekuna czy obrońcę małoletnich podopiecznych (łac. tueri).
Owa opieka, zwana tutelą9, najczęściej – z perspektywy prawa – dotyczyła
sprawowania pieczy nad spadkobiercami do czasu uzyskania przez nich pełno-
letniości, tym samym niejako zastąpienia im rodzica bądź rodziców. Ta per-
spektywa w istotny sposób koresponduje zatem z realizowanym obecnie
w szkołach tutoringiem i poruszanym w niniejszym artykule możliwym postrze-
ganiem tej metody przez rodziców.

Unikatowe doświadczenia szkół ALA, jak i specyfika polskiego systemu
oświaty sprawiła, że rodzimy tutoring ma własne oblicze. Dotychczasowe ob-
serwacje, jak i literatura przedmiotu pozwalają przyjąć, że jest „[...] specyficzną
metodą oddziaływania pedagogicznego zakładającą współpracę nauczyciela–
tutora z podopiecznym bądź małą grupą podopiecznych, która poprzez działania
zaplanowane, formalne, a także nieformalne i spontaniczne prowadzi do rozwoju

                             
5 Co ważne, w ALA istnieje pięć przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy, wychowa-

nie fizyczne oraz przedmiot deklarowany na maturze), które są obligatoryjne dla uczniów.
6 System tutorialny, bazujący na relacji mistrz – uczeń, opiera się na organizowanych przeważnie

raz w tygodniu spotkaniach studenta (bądź dwójki studentów) z opiekunem naukowym, podczas
których student ma omówić – najczęściej poprzez prezentację przygotowanego przez siebie
eseju – zaplanowaną wcześniej partię materiału. Tutor jest tutaj „[...] partnerem, uczestnikiem
dyskusji, nie jest osobą dominującą, narzucającą swoje przekonania i interpretacje. [...] System
ten zapewnia studentowi możliwość niezależnego poszukiwania prawdy, kształtuje umiejętność
budowania spójnej prezentacji, wyrażania własnych idei”. D. Hejwosz, Edukacja uniwersytecka
i kreowanie elit społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 210.

7 Por.: D. Wood, Społeczne interakcje jako tutoring, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smy-
kowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
1995, s. 214.

8 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza S.A., Warszawa 2000,
s. 519.

9 W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1986, s. 151.
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uczestniczących w niej osób”10. Tutoring jest rozumiany zatem jako długotrwały
(obejmujący co najmniej semestr) proces, posiadający swoją wewnętrzną dyna-
mikę, która bazuje na charakterystycznych etapach: (1.) poznania podopieczne-
go, jego mocnych i słabych stron, budowania z nim dobrej relacji, (2.) pomocy
w określaniu celów rozwojowych, (3.) planowaniu owego rozwoju, (4.) realiza-
cji owych planów z uwzględnieniem tutorskiego motywowania i monitorowania,
(5.) ewaluacji podjętych działań11, a także świętowania. Te ogólne kroki są reali-
zowane za pomocą charakterystycznych narzędzi, tj.: zadawanie otwartych py-
tań, empatyczna rozmowa, uważne słuchanie, parafraza, udzielanie informacji
zwrotnej, koncentracja na zasobach ucznia oraz jego przyszłości, a nie deficy-
tach, których źródłem niejednokrotnie była jego przeszłość12. Warto podkreślić,
że wypracowana praktyka tutorska wskazuje, że optymalnie tutor winien mieć
pod swoimi skrzydłami nie więcej niż 10 podopiecznych, z którymi winien
spotykać się przede wszystkim indywidualnie (spotkania z dwójką bądź większą
grupą uczniów uzasadnia wspólna integracja, grupowe realizowanie projektu,
bądź też potrzeba oswojenia się z nową sytuacją) na tzw. tutorialach realizowa-
nych z częstotliwością raz w miesiącu (spotkanie dłuższe – około 40-minutowe,
umówione i opracowane merytorycznie przez tutora) oraz na cotygodniowych,
spontanicznych, ale krótszych spotkaniach, służących podtrzymaniu więzi.

Jak zauważono w prowadzonych badaniach realizacja powyższych zasad
przychodzi szkołom z mniejszą bądź większą łatwością. Szkoły implementują
tutoring dostosowując go do własnych możliwości, przy czym owe dostosowa-
nie najczęściej dotyka następujących sfer:
— możliwości wyboru tutora przez ucznia i ucznia przez tutora,
— obligatoryjnego charakteru tutoringu – ten może być realizowany jako alter-

natywa dla wychowawstwa klasowego (mowa jest zatem o tzw. tutoringu
wychowawczo-rozwojowym), bądź jako wsparcie dla wychowawcy (forma
dobrowolna, z zachowaniem osoby wychowawcy),

— skali wdrażania (liczby uczniów objętych tą zmianą),
— zmian organizacyjnych widocznych szczególnie na planie zajęć, który

uwzględnia godziny i sale na tutoriale,
— finansowania pracy tutorów.

Powyżej wymienione przestrzenie, pozwalające szkołom na własną inter-
pretację tutoringu, nie zmieniają zasadniczo jednej kwestii – tego, że tutoring
istnieje wówczas, gdy jest on realizowany z koncentracją na budowaniu sperso-
nalizowanej, indywidualnej, opartej na fundamentach pedagogiki dialogu relacji

                             
10 A. Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 46.
11 J. Traczyński, Kim jest (mógłby być...) tutor w polskiej szkole?, [w:] P. Czekierda, M. Budzyń-

ski, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a prak-
tyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009, s. 35.

12 Tamże, s. 36.
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tutora z podopiecznym. Budowanie owej relacji szczególnie z uczniem, który
nie osiągnął pełnoletniości wymaga zgody i wiedzy rodziców.

Rodzice w tutoringu

Dokonując wglądu w literaturę przedmiotu, tworzoną przez praktyków oraz
badaczy tutoringu, trudno nie zauważyć, że jej autorzy nie tylko podnoszą temat
zadań spoczywających na tutorach, biorących całkowitą odpowiedzialność za
swoich podopiecznych, ale także często odnoszą się do rodziców, dostrzegając
ich fundamentalne znaczenie dla uczniów objętych tą metodą kształcenia. Zwra-
cają na to uwagę m.in. Anna I. Brzezińska i Ludmiła Rycielska, pisząc:

„W praktyce edukacyjnej – szkolnej, rodzicielskiej – nie da się wydzielić
działań służących tylko jednemu celowi, np. rozwojowi ucznia lub realizacji
programu kształcenia. Działania świadome i nieświadome podejmowane przez
rodziców i nauczycieli stwarzają sytuacje, w których również uczniowie po-
dejmują jakieś działania, gromadząc w ich rezultacie doświadczenia zmienia-
jące sposób myślenia i zachowywania się, wiedzę o otoczeniu i o sobie, drogę
samorealizacji, wreszcie styl społecznego funkcjonowania”13.

Zauważalna potrzeba kooperacji tutora z rodzicem podkreślana jest przez
innych autorów, odnoszących się w szczególności do tutoringu w przedszkolu
i szkole podstawowej. Jak wspominają Barbara Pietrzak-Szymańska i Małgo-
rzata Gołębiowska:

„Ważną zasadą pracy tutoringowej jest jej systematyczność, a także współ-
praca z domem rodzinnym. Opiekunowie muszą być świadomi pracy nauczy-
ciela”14.

Owa rodzicielska świadomość staje się tym istotniejsza, im bardziej podkre-
śla się zadania tutora, który „[...] prowadzi ucznia po jego własnych ścieżkach
rozwoju, przestrzega przed niebezpieczeństwami, pomaga w docieraniu do źró-
deł, pokazuje jak z tych źródeł czerpać”15 – zatem realizuje zadania przypisane

                             
13 A.I. Brzezińska, L. Rycielska, Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] P. Cze-

kierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole...,
dz. cyt., s. 22.

14 B. Pietrzak-Szymańska, M. Gołębiowska, Tutoring na poziomie dywanu... Słów kilka o metodzie
tutoringu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, [w:] J. Bałachowicz, A. Rowicka (red.),
Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2013, s. 87.

15 E. Nerwińska, Tutoring szansą dla ucznia, nauczyciela i systemu edukacji, [w:] P. Czekierda,
M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole..., dz. cyt.,
s. 11–12.
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ojcu bądź matce ucznia. Kontekst sytuacyjny, w którym rozwój społeczny
dziecka odbywa się od określonego wieku poza jego domem, wskazuje jednak
na konieczność „powierzenia” dziecka w niejako „obce”, przygotowane do tego
ręce pedagogów. Nic więc dziwnego, że dostrzega ten wątek ustawa o systemie
oświaty, podkreślając w rozdziale pierwszym, że szkoła ma wspomagać wycho-
wawczą rolę rodziny16. Bliskość relacji tutora z podopiecznym tym bardziej
winna zatem opierać się na budowaniu szczególnej więzi z rodzicem, aby
wspólnie stawiać „[...] pytania o to, jakie będą, bądź mogą być, konsekwencje
[...] działań – tu i teraz i w przyszłości”17. Należy zauważyć, że wspólna praca
tutora i rodzica/rodziców (w tym zaangażowanie rodzica, a także styl prowadze-
nia relacji tutorskiej przez nauczyciela) jest zależna od wieku rozwojowego
dziecka, co też prezentuje poniższy rysunek.

Rys. 1. Umowny poziom zaangażowania rodziców oraz przyjmowany styl pracy tutora w odniesie-
niu do poziomu kształcenia dziecka/podopiecznego. Źródło: Opracowanie własne autorki.

Fig. 1. The contractual level of parental involvement and accepted working style of the tutor in
relation to the educational level of the child/tutee. Source: Developed by the author.

Prezentowana grafika, stanowiąca rodzaj podsumowania dyskusji prakty-
ków dotyczących poziomów zaangażowania rodziców oraz przyjmowania wła-
snego stylu pracy podczas realizacji tutoriali z podopiecznymi, wydaje się opty-
malna. Wskazuje na stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za realizację
celów rozwojowych (tych stricte związanych ze szkołą, ale także przestrzeniami
pozaszkolnymi) w ręce dorastającego ucznia. Bądź odwrotnie – na wzrost zaan-
gażowania rodziców i dyrektywności tutora w pracy z uczniami młodszymi,
gdyż „[...] im młodsi są uczniowie, tym większy ciężar spoczywa na nauczycie-
                             
16 Por.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425), art. 1, p. 2.
17 A.I. Brzezińska, L. Rycielska, Tutoring jako czynnik..., dz. cyt., s. 21.
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lu. To on musi ich zachęcać poprzez umiejętnie formułowane zadania domowe,
polecenia czy podpowiedzi do aktualizowania własnych zasobów i do korzysta-
nia z zasobów osób im najbliższych”18. Należy jednak zaznaczyć, że czynione
przez autorkę niniejszego artykułu obserwacje wskazują na to, że przyzwolenie
na emancypację relacji tutorskiej spod swoistej kurateli rodzica bądź sam po-
ziom osobistego, rodzicielskiego zaangażowania, może być różny. Dostrzeżono
szereg możliwych źródeł tego stanu rzeczy, wśród których należy wymienić:
— niechęć do nadmiernej ingerencji tutora w sprawy rodzinne podopiecznych,

która może skutkować nadmierną kontrolą bądź/i budowaniem oporu przed
tutoringiem (tego typu zdanie można znaleźć w wypowiedziach, zebranych
przez autorkę wśród badanych podopiecznych tutorów: „może niektórzy ro-
dzice też nie chcą, żeby opowiadać o swoich problemach w szkole”, „ja
większość swoich problemów rozwiązuję sam, jeżeli nie rozwiązuję ich sam
to przy pomocy rodziców”),

— lęk przed ocenianiem własnej pracy wychowawczej przez nauczyciela–tutora,
— brak czasu na zaangażowanie,
— brak wystarczającej wiedzy o tutoringu,
— chęć przerzucenia odpowiedzialności za dziecko z siebie na szkołę (brak

gotowości na zaangażowanie się) itd.
Wyżej wymienione możliwe inhibitory w budowaniu efektywnej relacji tu-

tora z rodzicem, w obliczu dostrzeżonego w badaniach pozytywnego oddziały-
wania tutoringu na uczniów, powinny stanowić przestrzeń do szczególnych ob-
serwacji badawczych, stać się znaczącym wyzwaniem w rozwoju tej metody dla
jej promotorów, ale przede wszystkim nie być przeciwwskazaniem do podej-
mowania dalszych prób nawiązania współpracy.

Zaproszenie do współdziałania

Zdaniem Sławomira Krzychały: „Tutoring stwarza szansę na przekroczenie
ram szkoły i tworzenie sieci osób i instytucji współpracujących ze szkołą”19.
Oczywiście stworzenie takiej sieci wymaga zaangażowania wszystkich jej stron.
Budowanie takiej kooperatywy częstokroć wymaga więcej, niż niesie ze sobą
moc rodząca się z entuzjazmu pasjonatów tutoringu, którzy dostrzegli w tej me-
todzie potencjał i zdecydowali się ją zaszczepić w przestrzeni własnej placówki
oświatowej. Zdaniem dyrektorów szkół, mających doświadczenie wdrażania
tutoringu, w pierwszej kolejności:

                             
18 A.I. Brzezińska, Tutoring w edukacji: kaprys, konieczność czy szansa rozwoju dla ucznia

i nauczyciela?, [w:] J. Iwański (red.), Tutoring młodych uchodźców, Stowarzyszenie Praktyków
Kultury, Warszawa 2012, s. 48.

19 S. Krzychała, Tutoring wzmacniający nauczycieli jako zespół, [w:] P. Czekierda, M. Budzyński,
J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole..., dz. cyt., s. 39–40.
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„Równolegle do rozpoczętego intensywnego szkolenia nauczycieli – liderów
tutorskich, w szkole powinna być rozpoczęta kampania informacyjna dla
uczniów i ich rodziców. Celem spotkań z rodzicami powinno być wyjaśnienie
idei realizowanego programu i uzyskanie zgody na objęcie ich dzieci tutorin-
giem”20.

Zatem wydaje się, że kluczem do pozyskania akceptacji rodziców jest rze-
telna e d u k a c j a. Ta jednak powinna iść w parze z wyznaczaniem ram możli-
wego do realizacji przez rodziców k o n t a k t u. Wspomina o tym Maria Sitko
pisząc, że „Tutorzy kontaktują się z rodzicami swoich podopiecznych na zebra-
niach, podczas konsultacji i telefonicznie”21. Oczywiście dróg kontaktu może
być wiele ważne, aby te pozostały w wyraźny sposób dostępne.

Interesującą tutaj propozycję składają Autorskie Licea Artystyczne i Aka-
demickie ALA, a także zainspirowane ich doświadczeniem inne szkoły wdraża-
jące tutoring, które dokonały pewnej reorganizacji szkolnych wywiadówek.
Zamiast nich pojawia się propozycja tzw. „s p o t k a ń  t r ó j k o w y c h”22,
wraz zasadą, że tutor nie rozmawia z rodzicem bez obecności swojego pod-
opiecznego. Źródłem ciekawych inspiracji jest także praktyka szkół działających
pod skrzydłami Stowarzyszenia Edukacji i Rodzin Sternik, który na potrzeby
własnego programu wychowawczego (szkoła staje się tutaj przedłużeniem domu
rodzinnego, uzupełniając zatem funkcję wychowawczą rodziny) ukuł pojęcie
„tutoring rodzinny”. Tutorem w szkołach sternikowych jest osobą, która stanowi
ł ą c z n i k  świata rodziców ze światem szkoły. Prócz organizacji systematycz-
nych spotkań z uczniem–podopiecznym, tutor ma zatem za zadanie co najmniej
trzy razy w roku spotykać się z jego rodzicami, przy czym kontakt ten „[...] daje
duże możliwości poznania wychowanka, uzyskania wiedzy na jego temat od
rodziców i przekazania im obserwacji nauczycieli [...] [p o z w a l a  t a k ż e
n a  – wtrąc. A.S.-C.] omówienie postawy konkretnego dziecka i ustalenie –
w miarę możliwości – planu jego rozwoju”23. Warto zauważyć, że przy takim
poziomie zaangażowania rodziców pojawia się realna szansa do realizacji wizji
Lucyny Preuss-Kuchty, aby w szkołach, w których już działają nauczyciele–
tutorzy, stworzona została realna przestrzeń dla osób spoza szkoły (w tym rodzi-
ców), dodatkowo wspierających młodzież mającą trudności w nauce, wpierają-
cych przy tym samych tutorów, a nawet z czasem p r z e j m u j ą c y c h  i c h

                             
20 G. Jarmuż, Dlaczego gmina Wrocław zainwestowała w tutoring?, [w:] P. Czekierda, M. Bu-

dzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole..., dz. cyt., s. 97.
21 M. Sitko, Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów, „Kultura i Wy-

chowanie” 2011, nr 1(1), s. 209.
22 Por.: A. Sarnat-Ciastko, Tutoring..., dz. cyt., s. 125.
23 P. Zuchniewicz, Tutoring szkolny – personalizacja edukacji, [w:] P. Czekierda, B. Fingas,

M. Szala, Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015,
s. 119.
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r o l ę24. Tego typu propozycja wpisuje się w doświadczenia m.in. anglosaskiego
systemu edukacji, który otwarty jest na obecność w szkole osób nie będących
profesjonalnymi nauczycielami (peer tutors, cross-age tutors25), gotowych
wspierać proces wychowania i nauczania uczniów. Należy przyznać, że zaist-
nienie takiej formy współpracy, stanowiłoby z pewnością otwarcie nowego roz-
działu obecności tutoringu w polskich szkołach.

Podsumowanie

Powyższe rozważania przede wszystkim służyły prezentacji perspektywy
rodzica w kontekście zmian w szkole, jakie niesie za sobą implantacja tutoringu.
W realizowanych przez autorkę badaniach, wśród zebranych przez nią głosów
podopiecznych tutorów pojawił się także i ten: „lepiej powiedzieć nauczycielo-
wi, jak się boisz na przykład rodzicowi, rodzicom coś takiego powiedzieć”. To
zdanie, a także cytowana na początku tego artykułu opinia, iż tutor jest „drugą
mamą” – są bardzo znaczące w sytuacji uczniów posiadających rodziców, którzy
nie tylko nie są zainteresowani tutoringiem, nie angażują się w sprawy własnych
dzieci, ale przede wszystkim są dysfunkcyjni. Z tej perspektywy tutoring może
uczyć normalności, dobrych relacji26. Istniejąca tutaj, wpisana w filozoficzne
fundamenty tej metody, podmiotowość, a także:

„Dialogowość w interakcjach i rozwijanie możliwości przyjmowania per-
spektywy innej osoby, są podstawą procesu indywidualizacji oraz moralnej
i egzystencjalnej autorefleksji”27.

Właściwie realizowany tutoring wzmacnia szansę na odniesienie sukcesu
przez ucznia, a swą dynamiką daje także możliwość na przeniesienie pojawiają-
cych się podmiotowych relacji tutorskich „[...] na inne interakcje: nauczyciel –
nauczyciel, nauczyciel – rodzice, uczeń – uczeń, uczeń – rodzice”28. Obserwacja
tutoringu pozwala stwierdzić, że ten zapewnia szkole zmianę środowiskową,
ponieważ zaprasza rodziców do budowania s o j u s z u  w o k ó ł  i c h
d z i e c k a. Należy jednak zauważyć, że budowanie owego sojuszu jest proce-
sem (często długotrwałym), wymagającym w pierwszej kolejności budowania

                             
24 Por.: L. Preuss-Kuchta, Wpływ tutoringu w szkole na jej pracę dydaktyczną, [w:] P. Czekierda,

M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole..., dz. cyt.,
s. 53–54, 56.

25 Por.: K.J. Topping, A Typology of Peer Tutoring, „Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning”
1994, nr 2(1), s. 23.

26 Por.: B. Pietrzak-Szymańska, M. Gołębiowska, Tutoring na poziomie dywanu..., dz. cyt., s. 88.
27 J. Bałachowicz, Tutoring w rozwoju podmiotowym dziecka, [w:] J. Bałachowicz, A. Rowicka

(red.), Nowoczesny wychowawca..., dz. cyt., s. 19.
28 A.I. Brzezińska, L. Rycielska, Tutoring jako czynnik..., dz. cyt., s. 22.
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wzajemnego zaufania szkoła/nauczyciele – rodzice. Zbudowanie takiego mostu
może sprawić, że rodzice w efektywniejszy (usensowniony, urealniony, przyję-
ty) sposób będą mogli włączyć się w życie szkoły. Warto zaznaczyć, że ta per-
spektywa stanowi przestrzeń do dalszej weryfikacji naukowej rozwoju tutoringu
w polskiej szkole.
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Streszczenie

Osiągnięcia szkolne, rozumiane jako zdobycie wiedzy i umiejętności objętych pro-
gramem nauczania, zależą od różnych czynników. Istotną rolę odgrywają tu m.in. ce-
chy osobowości, inteligencja, uzdolnienia, motywacja osiągnięć, aktywność własna,
dotychczasowe sukcesy, ale także oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze ze strony
nauczyciela. Nie sposób tu też pominąć czynników rodzinnych w rozwijaniu motywacji
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samodzielność w myśleniu, uczą jak zmagać się z trudnościami. To głównie od atmos-
fery w rodzinie, od zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, od oddziaływań rodziców
wobec dziecka zależy, w jakim kierunku rozwija się, jakie sobie stawia cele.

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorów była subiektywna ocena osią-
gnięć szkolnych oraz oddziaływania rodziców. Celem badań było m.in. poszukiwanie
odpowiedzi na pytania: „Jak retrospektywnie oceniają swoje osiągnięcia szkolne stu-
denci”? oraz „Czy istnieją zależności odnośnie do poczucia motywacji osiągnięć
w szkole a retrospektywną oceną oddziaływań rodzicielskich?” (pod kątem bliskości,
pomocy, kierowania i wymagań ze strony rodziców).

Badania były prowadzone wśród 177 studentek kierunków pedagogicznych, którzy
dokonywali retrospektywnej oceny własnych osiągnięć w szkole średniej oraz postaw
rodziców wobec nich. W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: In-
wentarz Motywacji Osiągnięć, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup w oprac. W. Klinko-
sza, A.E. Sękowskiego, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich M. Braun-Gałkowskiej
oraz kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym, zawierający pytania nt. sytuacji
rodzinnej, dane socjodemograficzne. Badania potwierdziły istotne znaczenie oddziały-
wań rodziców dla kształtowania motywacji osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów.

Słowa kluczowe: osiągnięcia szkolne, uwarunkowania wyników w nauce, oddziaływa-
nia rodzicielskie.

Abstract

School achievements understood as the acquiring of the knowledge and skills ac-
cording to the teaching program depends on various factors. An important role is played
by, among other things, personality traits, intelligence, talents, achievement motivation,
intrinsic activity, past successes and also the impact of didactic and education from the
teacher. Family factors in the development of achievement and motivation at school
should not be underestimated. It is primarily the parents who shape the attitude of pu-
pils to learning, independence in thinking and how they learn how to cope with diffi-
culties. It is mainly the atmosphere in the family, the providing the security and the im-
pacts of the parents on a child which determines the direction in which it develops and
what goals it pursues.

The research conducted by the authors was the subjective evaluation of school
achievements and the influence of parents. Among other things the aim was seeking an-
swers for the questions: “How do students retrospectively assess their school accom-
plishments?” and “Is there a link regarding achievement motivation in school and a ret-
rospective assessment of the parental interaction?” (in terms of closeness, help, guid-
ance and requirements on the part of parents).

The research was conducted among 177 female students who made a retrospective
evaluation of their performance in high school and their parents’ attitudes towards
them. The study used the following techniques: Inventory of Achievement Motivation,
H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup in ed. W. Klinkosz, A.E. Sękowski, Question-
naire of parental attitudes M. Braun-Gałkowska and a questionnaire in the development
of their own, including questions about the family situation, socio-demographic data.
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The study confirmed the significant impact of parents for creation of achievement mo-
tivation and success of school students..

Keywords: school achievement, conditions of academic performance of high school
students, parental influence.

Wprowadzenie

Obecnie coraz częściej mówi się o wadach procesu edukacji. Z jednej strony
kładzie się nacisk na długoletnie dokształcanie, a z drugiej mamy do czynienia
z obniżeniem poziomu kształcenia. Istotna jest zatem analiza czynników utrud-
niających efektywną edukację uczniów, w celu stworzenia optymalnych warun-
ków samorozwoju i kształtowania kompetencji życiowych.

Osiągnięcia szkolne najczęściej utożsamiane są z wynikami w nauce, opa-
nowaniem określonego zasobu wiedzy i umiejętności, objętych programem na-
uczania. W literaturze badacze kładą również nacisk na istotny wskaźnik osią-
gnięć, jakim są zmiany w zakresie motywacji, m.in. chęć zdobywania informa-
cji, kształtowanie się postaw i przekonań, a także rozwój zainteresowań, uzdol-
nień1. Niestety, wielu uczniów nie realizuje swoich potencjalnych możliwości.

Celem prowadzonych przez nas badań była analiza uwarunkowań osiągnięć
szkolnych i motywacji do nauki pod kątem postaw rodziców i ich oczekiwań
względem dziecka.

Uwarunkowania osiągnięć szkolnych

Osiągnięcia szkolne są uwarunkowane nie tylko poziomem inteligencji
i zdolnościami, ale zależą od splotu różnych czynników, m.in. cech osobowości,
motywacji2. Wiele zależy także od typu układu nerwowego (np. dzieci z deficy-
tem uwagi i nadruchliwością czy zahamowane psychoruchowo zwykle mają
większe trudności w uczeniu się), ale także od różnych dysfunkcji wynikających
z braku sprawności psychofizycznej, deficytów parcjalnych (zaburzeń analizy
i syntezy wzrokowej i słuchowej czy sprawności w sferze motorycznej). Osią-
gnięcia szkolne wiążą się także z dotychczasowymi sukcesami w klasie, stop-
niem aprobaty ze strony rówieśników, poziomem zaspokojenia potrzeby afiliacji

                             
1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001,

s. 277.
2 M.in.: M. Radochoński (red.), Osobowość a wyniki w nauce. Osobowościowe determinanty

niskich osiągnięć uczniów o inteligencji ponadprzeciętnej, WSP, Rzeszów 1993; M. Kossewska,
H. Schouwenburg, Inteligencja, osobowość i osiągnięcia szkolne, „Przegląd Psychologiczny”
2000, t. 43, nr 1, s. 81–99.



Danuta OCHOJSKA, Małgorzata MARMOLA, Anna WAŃCZYK-WELC236

i rodzajami współzawodnictwa. Sytuacja szkolna ucznia w dużej mierze uwa-
runkowana jest oddziaływaniami dydaktyczno-wychowawczymi ze strony na-
uczyciela. Niemałe znaczenie ma sytuacja rodzinna, oddziaływania rodziców
względem dziecka3. Atmosfera w rodzinie, zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa w dużej mierze warunkują kierunek rozwoju, cele, jakie sobie dziecko sta-
wia. To rodzice kształtują jego nastawienie do zdobywania wiedzy o świecie,
uczą samodzielności w działaniu, myśleniu, a także przekazują wzorce zacho-
wania się w sytuacjach trudnych. Napięcie w rodzinie wyzwala lęk i nieufność.
Stres związany z konfliktami utrudnia koncentrację na pracy umysłowej. Nie-
podważalny jest także fakt, że nie najlepsza sytuacja materialna, złe warunki
mieszkaniowe, niski poziom wykształcenia rodziców, sprzyjają napięciom
w rodzinie i narastaniu konfliktów, stanowią istotny predyktor niskich osiągnięć
w nauce4.

Szczególnie ważnym zadaniem rodziców jest rozwijanie potrzeby uczenia
się. Początkowo niezbędne jest wzbudzanie zainteresowania wiedzą w różnych
atrakcyjnych formach oraz stosowanie różnych wzmocnień. Zwykle do realizacji
długofalowego działania konieczne jest stopniowe wzmacnianie czynności pro-
wadzących do realizacji celu, a wygaszanie tych, które nie przynoszą korzyści.
Dziecko musi rozwinąć w sobie nawyk systematycznego działania. Częstość
wzmocnień zależy od różnorakich uwarunkowań. Zwykle rodzice też w sposób
niezamierzony oddziałują na dziecko, które przejmuje określone zachowania,
identyfikując się z rodzicami.

Niestety, niewłaściwe oddziaływania rodziców w istotny sposób przyczy-
niają się tego jak dziecko realizuje różne zadania, jak podchodzi do nowych
wyzwań. Brak akceptacji dziecka, stawianie mu zbyt wysokich wymagań naj-
częściej negatywnie wpływa na obraz siebie i zniechęca do podejmowania wy-
zwań. Także nadmierne ochranianie dziecka, ograniczanie jego swobody i ciągłe
kierowanie jego zachowaniem powoduje, że nie ma ono możliwości doświad-
czania poczucia sprawstwa. Nie podejmując ryzyka, także nie doświadczając
porażek i nie poszukując sposobów radzenia sobie z nimi nie wierzy w swoje
możliwości i obawia się podejmowania działań. Zgodnie z poznawczym mode-
lem bezradności Martina Seligmana, w sytuacji kiedy jednostka ciągle doświad-
cza, iż nie ma wpływu na bieg zdarzeń, może prowadzić to do syndromu wy-
uczonej bezradności. Przewidywanie nieskuteczności własnych działań prowa-
                             
3 A. Winiarczyk, Środowisko rodzinne a wyniki w nauce uczniów klas trzecich szkół podstawo-

wych, „Nauczyciel i Szkoła” 2003, nr 1–2, s. 236–239; D. Ochojska, Metody wychowawcze
preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci, [w:] K. Barłóg, A. Mach, M. Zabor-
niak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów: wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju
i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 69–70; D. Porumbu,
D.V. Necsoi, Relationship between Parental Involvement Attitude and Children School
Achievements, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2013, t. 76, 15(4), s. 706–710.

4 G. Cęcelek, Sytuacja rodzinna czynnikiem kształtującym losy edukacyjne dziecka – przegląd
zagadnień w literaturze, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, nr 13/1–2, s. 162–164.
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dzi do ich zaniechania. Rodzice preferujący system nakazów i zakazów, ograni-
czający swobodę zwykle uniemożliwiają doświadczanie rezultatów samodziel-
nie podejmowanych działań. Podobne skutki niesie niekonsekwencja rodzica
odnośnie do akceptacji określonych zachowań dziecka. Obawia się ono realiza-
cji zadań, gdyż nie wie jaka będzie reakcja rodziców. Ważne jest zatem ustalanie
jasnych reguł, zasad postępowania, co daje poczucie bezpieczeństwa. Uczeń,
którego rodzice zwykle krytykują, odwołuje się najczęściej do atrybucji we-
wnętrznych, czyli przyczyn swoich porażek doszukuje się w czynnikach tkwią-
cych w nim samym (nie jestem wystarczająco mądry, aby wykonać to zadanie),
wówczas unika podejmowania kolejnych zadań. Badania potwierdzają, że istot-
nym predyktorem osiągnięcia sukcesu jest nierezygnowanie z zadań, wytrwałość
i przezwyciężanie frustracji w sytuacji porażek5.

Zadaniem rodziców jest wspieranie dziecka w rozwoju motywacji do dzia-
łania. Motywacja definiowana jest jako wewnętrzny proces pobudzający czło-
wieka do osiągania celów, poprzez stosowanie określonych działań. Opiera się
ona na potrzebach i wartościach, od których zależy kierunek dążeń człowieka.
Zdarza się, że jednostka w sposób nieświadomy dąży do realizacji potrzeb (mo-
tywy nieuświadomione). Motywacja wyzwala określone zachowania, ukierun-
kowuje je i ma wpływ na czas ich trwania6. Każdy proces motywacyjny
uwzględnia: kierunek (chęć osiągnięcia celu lub unikanie go w związku z oba-
wami), natężenie dążeń (siła dążenia lub unikania) oraz pozytywne lub nega-
tywne stany emocjonalne towarzyszące dążeniu lub unikaniu. Istotne jest to, aby
dziecko kierowało się nie tylko systemem nakazów i zakazów, i spełniało ocze-
kiwania rodziców, ale miało potrzebę realizacji własnych zamierzeń. Zatem
motywy dążeń mogą być wewnętrzne (dążenie do osobistej satysfakcji i przy-
jemności) oraz zewnętrzne (podejmowanie i realizacja działań ze względu na
przewidywane konsekwencje określonych działań, z poczuciem, że kontrola
działania nie zależy tylko od nas, ale od czynników zewnętrznych.

Motywacja do uczenia wyraża się w wysiłku ucznia i stopniu jego koncen-
tracji uwagi nad określonymi przedsięwzięciami. Jej wskaźnikiem jest poziom
zaangażowania się w czynność uczenia się, co wynika z określonych doznań,
potrzeb. W przypadku motywacji szkolnej dotyczącej gotowości do uczenia się,
obok oddziaływań rodziny możemy uwzględnić również inne uwarunkowania
zewnętrzne, m.in. autorytet nauczyciela, chęć uzyskania dobrej oceny, podnie-
sienie statusu w oczach rówieśników itp. Najważniejsze jednak są czynniki we-
wnętrzne, np. ciekawość, zainteresowania, możliwość praktycznego zastosowa-
nia wiedzy, realizacja planów życiowych, ambicje. One przede wszystkim są
motorem zmian. Często pomimo porażek, samomotywacja „pcha” człowieka do
działania i samorealizacji, realizuje on określone zamierzenia, bo tego chce.

                             
5 D.L. Rosenhan, M.E.P. Seligman, Psychopatologia, t. 1, PTP, Warszawa 1994, s. 392–395.
6 J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 16.
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Przegląd badań na temat znaczenia rodziny
w motywowaniu do nauki

W literaturze zwraca się uwagę na szczególną rolę ojców w kształtowaniu
potrzeby osiągnięć zarówno u córek, jak i synów7. Analizy wskazują także na
istotne zależności między postawą aprobującą i jednocześnie wymagającą ze
strony matek wobec synów, a ich potrzebą dążenia do sukcesu8. Agata Sierota
prowadziła badania wśród studentów, analizując m.in. zależności między posta-
wami rodzicielskimi a motywacją osiągnięć9. Okazało się, że korelacje istotne
odnosiły się do związku między spostrzeganą autonomią ze strony matek a po-
trzebą sukcesu. Im mniej autonomii dawała matka, tym mniejsza była potrzeba
osiągnięć. Niska samoocena u osób badanych miała również związek z niską
motywacją osiągnięć.

Badania potwierdzają, że rodzaj relacji społecznych, szczególnie w rodzinie
pochodzenia kształtuje motywację do działania i poczucie wpływu na otoczenie.
Szczególnie niekorzystny jest tu brak akceptacji, odrzucenie, nadmierna kontrola
i ochranianie oraz niekonsekwencja10. Dzieci wychowywane przez nadopiekuń-
czych rodziców zwykle nie podejmują wysiłków dla realizacji celów, gdyż
otrzymują wszystko „na tacy”. Ciągle wyręczane nie podejmują ryzyka, nie uczą
się podejmowania decyzji, jednak w sytuacjach trudnych uświadamiają sobie, że
niewiele potrafią, co prowadzi do wycofywania się lub rozwijania umiejętności
manipulowania innymi. Dzieci odrzucane, aby zasłużyć na miłość rodzica, stają
się wobec siebie nadmiernie wymagające.

Badania Ilony Gumińskiej wśród 101 studentek testem LMI oraz Kwestio-
nariuszem Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich KPR – Mieczysława
Plopy wykazały istnienie zależności między brakiem motywacji osiągnięć
a niewłaściwymi postawami rodzicielskimi (niekonsekwentną, ochraniającą,
wymagającą, brakiem akceptacji)11. Podobnie analizy prowadzone przez Franci-
sco Peixoto oraz Raquel Corvalho wśród 302 uczniów w wieku 14–18 lat odno-
śnie do korelacji między spostrzeganymi postawami rodziców a motywacją
i osiągnięciami szkolnymi potwierdziły znaczenie wspierania uczniów przez
rodziców w procesie uczenia się, bez względu na końcowy efekt aktywności.
                             
7 K. Pospiszyl, Psychologia kobiet i psychologia mężczyzn, „Problemy Rodziny” 1997, nr 3, s. 15–22.
8 Por.: A. Sierota, Czynniki wpływające na osłabienie dążenia do sukcesu. „Błędne koło” samo-

utrudniania, „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6, s. 44.
9 Tmże, s. 41–57.

10 Por.: M.A. Siuzzo, K. Soon, Parental academic socialization. Effects of home – based parental
involvement on locus of control across U.S.Gethnic groups, „Educational Psychology” 2006,
nr 26, s. 827–846.

11 I. Gumińska, Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących.
Komunikat z badań, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, nr 7(43), 4, s. 95–97.
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Dzieci z pozytywną samooceną i wysokim poczuciem własnej wartości częściej
pozytywnie oceniały rodziców12.

Z kolei Nir Madjar, Nitzan Shklar i Limor Moshe na podstawie badań prze-
prowadzonych w 220 diadach: rodzic – dziecko ustalili, że zachodzi proces
identyfikacji, podobieństwo odnośnie do celów w zakresie osiągnięć13. Dzieci
rodziców o wysokiej motywacji osiągnięć również cechowały się potrzebą reali-
zacji celów związanych ze zdobywaniem umiejętności.

Cele badań własnych, materiał i metoda

Przedmiotem badań własnych jest subiektywna ocena osiągnięć szkolnych
oraz retrospektywna analiza postaw rodziców studentek z wysokimi i niskimi
osiągnięciami w nauce.

Celem prowadzonych badań jest analiza zależności między czynnikami ro-
dzinnymi a osiągnięciami szkolnymi i motywacją do nauki. Badania miały za-
tem na celu poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
— Jaka jest zależność między motywacją osiągnięć studentek a wynikami w nauce?
— Czy istnieją zależności między poziomem osiągnięć w szkole średniej a re-

trospektywną oceną postaw matek? (pod kątem bliskości, pomocy, kierowa-
nia i wymagań).

— Czy istnieją zależności między poziomem osiągnięć w szkole średniej a re-
trospektywną oceną postaw ojców? (pod kątem bliskości, pomocy, kierowa-
nia i wymagań).
Badania były prowadzone wśród 177 studentek kierunków pedagogicznych,

które dokonywały retrospektywnej oceny własnych osiągnięć w szkole średniej
oraz postaw rodziców wobec nich.

Z jednej strony ocena sytuacji szkolnej sprzed roku lub kilku lat może znie-
kształcać rzeczywistość, ale z drugiej strony daje szansę na bardziej krytyczne
spojrzenie na uprzednie doświadczenia. W założeniu badani studenci (skoro
zdali maturę), cechują się minimum przeciętnym ilorazem inteligencji (zatem
wyłączono tu z analiz zmienną, jaką jest poziom inteligencji).

Nie zawsze wyniki w nauce warunkują sukces w różnych sferach życia, mogą
jednak stanowić istotny predyktor osiągnięć. W naszych badaniach przyjęto je
jako główne kryterium klasyfikacji osób do trzech grup. Osiągnięcia szkolne oce-
niane były na podstawie pytania w ankiecie odnośnie do średniej ocen w szkole

                             
12 F. Peixoto, R. Corvahlo, Students perceptions of students of parental attitudes toward academic

achievement effect on motivation, self-concept and school achievement, [w:] M. Wosnitza,
S. Karabenick, A. Efkides, P. Nenninger (red.), Contemporary motivation research: From
global to local perspectives, Gottingen Hogrefe & Huber, New York 2009, s. 279–297.

13 N. Madjar, N. Shklar, L. Moshe, The role of parental attitudes in children’s motivation toward
homework assignments, „Psychology in the Schools” 2016, t. 53, s. 173–188.
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średniej w poszczególnych latach. Do grupy osób z niskimi osiągnięciami w nauce
zakwalifikowano osoby ze średnią poniżej 3,7. W grupie drugiej (przeciętne osią-
gnięcia) znalazły się studentki ze średnią (3,9 do 4,4), a za osoby z wysokimi
osiągnięciami uznano te, które miały średnią ocen powyżej 4,6.

W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: Inwentarz Mo-
tywacji Osiągnięć H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup w opracowaniu Wal-
demara Klinkosza i Andrzeja E. Sękowskiego14, Skalę Postaw Rodzinnych Marii
Braun-Gałkowskiej15 oraz ankietę w opracowaniu własnym, zawierającą pytania
na temat sytuacji rodzinnej i szkolnej.

Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup
w opracowaniu Klinkosza i Sękowskiego służy do oceny motywacji osiągnięć,
z uwzględnieniem m.in. takich czynników, jak podejmowanie trudnych zadań,
nastawienie na realizację celów, wiarę w sukces, wytrwałość, potrzebę rywaliza-
cji, zapał do nauki. Kwestionariusz ten składa się ze 170 stwierdzeń, do których
należy się ustosunkować na skali od 1 do 7 (gdzie 1 oznacza, iż zupełnie danej
osoby nie dotyczy, a 7 – że dotyczy w pełni). Wynik ogólny, stanowiący sumę
rezultatów w poszczególnych skalach, wskazuje na nasilenie poziomu motywa-
cji osiągnięć. Analizowane mogą być także poszczególne komponenty motywacji.

Skala Postaw Rodzinnych Marii Braun-Gałkowskiej uwzględnia cztery
wymiary postaw rodziców: bliskości (odnosi się do relacji emocjonalnych, stop-
nia dystansu emocjonalnego między członkami rodziny); pomocy (stopień da-
wania dziecku w różnych sytuacjach wsparcia, ukierunkowywania aktywności);
kierowania (określa stopień dawania dziecku swobody, pozwalania na samo-
dzielne decyzje, poziom ingerowania w postępowanie drugiej osoby; wymagań
(odnosi się do poziomu wywierania presji odnośnie do spełnienia oczekiwań
rodziców i przestrzegania norm i zasad postępowania). Zadaniem osoby badanej
było zakreślenie na kontinuum nasilenia zachowań rodziców (na przeciwnych
biegunach kontinuum znajdowały się opisy postępowania rodziców, uwzględ-
niające skrajne zachowania w zakresie opisanych wyżej postaw.

Wyniki badań własnych

Badania wykazały, że nie ma różnic istotnych statystycznie pomiędzy wy-
kształceniem matek a osiągnięciami szkolnymi córek (chi kw. = 2,45; df-4;
p-n.i.). Około 47,3% matek studentek z niskimi osiągnięciami w szkole średniej
miało wykształcenie zawodowe, 34,5% – średnie, a 18,2% – wyższe. Z kolei

                             
14 W. Klinkosz, A.E. Sękowski, Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G.C. Thortona,

A. Frintrupa i M. Prochaski, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2013.
15 M. Braun-Gałkowska, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 27–39.
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36,2% osób z wysokimi osiągnięciami miało matki z wykształceniem zawodo-
wym, 46,8% – średnim, a 17% – z wyższym.

Podobnie nie stwierdzono różnic odnośnie do wykształcenia ojców a osią-
gnięć szkolnych córek (chi kw. = 3,12; df-4; p-n.i.). W grupie osób z niskimi
osiągnięciami 63,6% ojców miało zawodowe wykształcenie, 27,3% – średnie,
a 9,1% – wyższe. Podobnie wśród studentek z wysokimi osiągnięciami 63,8%
ich ojców ukończyło szkołę zawodową, 25,5% – średnią, a 10,6% wyższą (brak
różnic istotnych statystycznie między grupami – chi kw. = 3,12; df-4; p-n.i.).

Okazało się, że rodzice córek z niskimi osiągnięciami zwykle w diadach
małżeńskich nie różnili się poziomem wykształcenia (ch kw. = 3,26; df-2;
p < 0,2). To samo odnosi się do rodziców studentek ze średnimi osiągnięciami
(chi kw. = 4,69; df-2; p < 0,1). Różnice istotne statystycznie dotyczące różnic
w wykształceniu współmałżonków odnosiły się do grupy z wysokimi osiągnię-
ciami (chi kw. = 6,58; df-3; p < 0,05). Matki studentek z wysoką średnią ocen
częściej miały wykształcenie średnie (47% matek i 26% ojców) i wyższe (17%
matek i 11% ojców).

Przedmiotem analiz było również ustalenie związku między motywacją
osiągnięć a wynikami w nauce. Okazało się, że istnieje korelacja (r Pearsona
= 0,281 (p < 0,01)) wskazująca na zależność między poziomem motywacji
a wynikami w nauce (co zgodne jest potocznymi obserwacjami). W badanych
grupach zaobserwowano jednak, w przypadku niektórych osób, wyraźne roz-
bieżności między poziomem motywacji a ocenami szkolnymi. Rezultaty przed-
stawia poniższa tabela 1.
Tabela 1. Poziom motywacji (wynik ogólny) a osiągnięcia szkolne

Studentki
z niskimi

osiągnięciami
w nauce

Studentki
ze średnimi

osiągnięciami
w nauce

Studentki
z wysokimi osią-

gnięciami
w nauce

Poziom
motywacji*

N % N % N %

chi kw. p

Niski 31 56,4 37 49,3 12 25,5

Średni 17 30,9 29 40,0 23 48,3

Wysoki 7 12,7 8 10,7 12 25,5

12,43 0,02

* ze względu na niewielką ilość osób z bardzo niskimi wynikami dołączono je do grupy z niskimi
wynikami. Nie było natomiast osób z wynikami bardzo wysokimi.
Źródło: Opracowanie własne.
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Table 1. Level of motivation (general score) and school achievements

Level
of motiva-

tion*

Female students
with low educa-

tional results

Female students
with average
educational

results

Female students
with high educa-

tional results

N % N % N %

chi sq. p

Low 31 56.4 37 49.3 12 25.5

Medium 17 30.9 29 40.0 23 48.3

High 7 12.7 8 10.7 12 25.5

12.43 0.02

* Due to the low number of very low results they have been grouped with the low results. He-
wever, therewere no very high results.

Source: Author’s research.

Badania potwierdziły, że osoby z niskimi ocenami istotnie statystycznie
częściej ujawniały niski poziom motywacji do działania (56% studentek z niską
średnią ocen, a w grupie osób z wysokimi ocenami – 25,5%). Wśród studentek
z niskimi wynikami w nauce były też osoby o wysokiej motywacji osiągnięć
(12,7%), jak również w grupie osób z bardzo dobrymi ocenami znajdowały się
osoby z niską motywacją osiągnięć (25,5%).

Na pytanie w ankiecie dotyczące nasilenia wymagań odnośnie do osiągnięć
w nauce nie wykazano różnic między grupami, zarówno gdy chodzi o oddziały-
wania matek (chi kw. = 0,36; df-4; p-n.i.), jak i ojców (chi kw. = 3,01; df-4;
p-n.i.). Ogólnie jednak większość córek oceniło swoje matki jako wymagające
(52,7% z grupy z niskimi osiągnięciami w nauce, 46,7% z wynikami średnimi
i 51,1% z najlepszymi wynikami w nauce).

Biorąc pod uwagę oczekiwania ojców najczęściej studentki uznawały, iż ra-
czej nie stawiali dużych wymagań (odpowiednio: 45,5% osób z pierwszej grupy,
41,1% z drugiej i 34% z trzeciej). Duże wymagania najczęściej stawiali córkom
ojcowie córek z wysokimi wynikami (w grupie osób z niskimi wynikami było to
36,4% ojców, a z przeciętnymi wynikami – 30,7% ojców).

Wyniki badań odnośnie do specyfiki oddziaływań rodzicielskich w percep-
cji studentek z różnymi osiągnięciami w nauce przedstawiają tabele 2. i 3.
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Tabela 2. Postawy rodzicielskie matek w retrospektywnej ocenie studentek a ich
osiągnięcia szkolne

Studentki
z niskimi

osiągnięciami

Studentki
ze średnimi

osiągnięciami

Studentki
z wysokimi

osiągnięciamiPostawa Kategorie

N % N % N %

chi kw. p

Bliskość
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

34
13
8

61,8
23,6
14,5

46
24
5

61,3
32,0
6,7

39
5
3

83,0
10,6
6,4

10,60 0,05

Pomoc
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

30
14
11

54,5
25,5
20,0

47
25
3

62,7
33,3
4,0

34
9
4

72,3
19,1
8,5

11,67 0,05

Kierowanie
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

19
17
19

34,5
30,9
34,5

24
28
22

32,0
38,7
29,3

13
21
13

27,7
44,7
27,7

2,13 n.i.

Wymagania
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

24
18
13

43,6
32,7
23,6

27
33
15

36,0
44,0
20,0

19
13
15

40,4
27,7
31,9

4,58 n.i.

Źródło: Opracowanie własne.

Table 2. Parental attitudes of mothers in the retrospective evaluation of female
students and their school achievements

Female
students with

low educational
results

Female
students with

average educa-
tional results

Female
students with
high educa-

tional results
Attitude Categories

N % N % N %

chi sq. p

Closeness
Surplus
Moderation
Underflow

34
13
8

61.8
23.6
14.5

46
24
5

61.3
32.0
6.7

39
5
3

83.0
10.6
6.4

10.60 0.05

Help
Surplus
Moderation
Underflow

30
14
11

54.5
25.5
20.0

47
25
3

62.7
33.3
4.0

34
9
4

72.3
19.1
8.5

11.67 0.05

Leadership
Surplus
Moderation
Underflow

19
17
19

34.5
30.9
34.5

24
28
22

32.0
38.7
29.3

13
21
13

27.7
44.7
27.7

2.13 n.i.

Expecta-
tions

Surplus
Moderation
Underflow

24
18
13

43.6
32.7
23.6

27
33
15

36.0
44.0
20.0

19
13
15

40.4
27.7
31.9

4.58 n.i.

Source: Author’s research.
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Biorąc pod uwagę postawy rodzicielskie matek okazało się, że różnice
w oddziaływaniach wobec studentek z poszczególnych grup dotyczyły poziomu
bliskości (chi kw. = 10,60; df-4; p < 0,05) i pomocy (chi kw. = 11,67; df-4;
p < 0,05). Aż 83% badanych studentek z wysokimi osiągnięciami deklarowało
wysoki poziom bliskości ze strony matek. Z kolei w grupie studentek z niskimi
osiągnięciami więcej osób w porównaniu z pozostałymi grupami sygnalizowało
brak bliskości (14,5%) ze strony swoich rodzicielek. Także w zakresie pomocy
najwięcej badanych osiągających wysokie wyniki w nauce (72,3%) deklarowało,
iż ich matki obdarzały ich pełnym wsparciem, podczas gdy wśród osób z niskimi
osiągnięciami ok. 20% sygnalizowało brak pomocy, opieki w różnych sytu-
acjach. Badania wykazały, iż poziom kontroli matek nie ma związku z osiągnię-
ciami szkolnymi. Nie stwierdzono również różnic istotnych statystycznie, gdy
bierzemy pod uwagę poziom wymagań wobec córek z różnymi osiągnięciami
w nauce. Jednak dość duży odsetek córek z wysokimi i niskimi osiągnięciami
w nauce deklarowało, iż ich matki były dość wymagające (43,6% córek z niski-
mi ocenami i 40,4% studentek z wysokimi wynikami).
Tabela 3. Postawy rodzicielskie ojców w retrospektywnej ocenie studentek a ich

osiągnięcia szkolne

Studentki
z niskimi

osiągnięciami

Studentki
ze średnimi

osiągnięciami

Studentki
z wysokimi

osiągnięciamiPostawa Kategorie

N % N % N %

chi kw. p

Bliskość
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

21
19
15

38,2
34,5
27,3

21
34
20

28,0
45,3
26,7

15
21
11

31,9
44,7
23,4

2,20 n.i.

Pomoc
Nadmiar
Umiar
Niedomiar

30
13
12

54,5
23,6
21,8

25
32
18

33,3
42,7
24,0

13
22
12

27,7
46,8
25,5

10,19 0,05

Kiero-
wanie

Nadmiar
Umiar
Niedomiar

22
15
18

40,0
27,3
32,7

17
28
30

22,7
37,3
40,0

9
22
16

19,1
46,8
34,0

8,20
(dla osób
z wynika-
mi niski-
mi i wyso

kimi
chi kw.
= 6,30;
df- 2;

(p < 0,05)

0,10

Wyma-
gania

Nadmiar
Umiar
Niedomiar

21
20
14

38,2
36,4
25,5

19
29
27

25,3
38,7
36,0

14
20
13

29,8
42,6
27,7

3,31 n.i.

Źródło: Opracowanie własne.
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Table 3. Parental attitudes of fathers in the retrospective evaluation of female stu-
dents and their school achievements

Female students
with low educa-

tional results

Female
students

with average
educational

results

Female ?
students
with high

educational
results

Attitude Catego-
ries

N % N % N %

chi sq. p

Close-
ness

Surplus
Modera-
tion
Under-
flow

21
19
15

38.2
34.5
27.3

21
34
20

28.0
45.3
26.7

15
21
11

31.9
44.7
23.4

2.20 n.i.

Help

Surplus
Modera-
tion
Under-
flow

30
13
12

54.5
23.6
21.8

25
32
18

33.3
42.7
24.0

13
22
12

27.7
46.8
25.5

10.19 0.05

Leader-
ship

Surplus
Modera-
tion
Under-
flow

22
15
18

40.0
27.3
32.7

17
28
30

22.7
37.3
40.0

9
22
16

19.1
46.8
34.0

8.20
(for

persons
with low
and high
results
chi sq.
= 6.30;
df- 2;

(p<0,05)

0.10

Expecta-
tions

Surplus
Modera-
tion
Under-
flow

21
20
14

38.2
36.4
25.5

19
29
27

25.3
38.7
36.0

14
20
13

29.8
42.6
27.7

3,31 n.i.

Source: Author’s research.

Analiza postaw ojców wobec córek osiągających wysokie i niskie wyniki
w nauce (por. Tab. 3.) wskazuje, iż różnice istotne statystycznie między spo-
strzeganiem postaw ojców w grupach studentek osiągających niskie, średnie
i wysokie wyniki odnoszą się jedynie do postawy „pomocy” (chi kw. = 10,19;
df-4; p < 0,05). Okazało się, że córki z niskimi wynikami w nauce częściej oce-
niały ojców jako nadopiekuńczych (54,5%) w porównaniu ze studentkami, które
miały bardzo dobre oceny w szkole średniej, które deklarowały, iż poziom opie-
ki ze strony ojców był umiarkowany (46,8%). Biorąc pod uwagę poziom kon-
troli w rodzinie okazało się, że różnice istotne statystycznie odnoszą się do per-
cepcji postaw studentek z wysokimi i niskimi ocenami (chi kw. = 6,30; df-2,
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p < 0,05). Córki osiągające wysokie wyniki w nauce częściej deklarowały, iż
ojcowie dawali im większą swobodę (48,6% uznało, iż kontrola ojców była
umiarkowana, podczas gdy w drugiej grupie aż 40% miało poczucie nadmierne-
go kontrolowania).

Podsumowanie wyników i wnioski

Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje korelacja między motywacją
osiągnięć a wynikami w nauce (p < 0,02). Okazało się jednak, że w przypadku
niektórych osób mamy do czynienia z wyraźnymi rozbieżnościami między ogól-
ną motywacją a ocenami szkolnymi. Prawdopodobnie jest to spowodowane
układem różnych czynników związanych z indywidualnymi właściwościami
jednostki, ale także uwarunkowaniami sytuacyjnymi (np. zdarzenia losowe w ro-
dzinie, specyfika funkcjonowania i wymagania szkoły itp.), co będzie przed-
miotem dalszych badań.

Badania potwierdziły istotne znaczenie oddziaływań rodziców dla kształto-
wania motywacji osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Podobnie rolę rodzi-
ny w kształtowaniu motywacji do nauki na różnych szczeblach kształcenia po-
twierdzają badania innych autorów16.

Analizy wskazują, że poziom osiągnięć ma istotny związek z nasileniem
bliskości, pozytywnym nastawieniem wobec dziecka ze strony matek. Studentki
z wysokimi osiągnięciami w nauce istotnie częściej, w porównaniu z osobami
z niższymi wynikami podkreślały, że ich relacje z matką są bardzo bliskie
(p < 0,05). Także badania innych autorów potwierdzają, że dzieci, których ro-
dzice często okazują im pozytywne uczucie, które są akceptowane, częściej mają
wysoką samoocenę i zwykle uruchamiają rzetelne strategie radzenia sobie
z problemami, wykorzystując doświadczenia do realizacji nowych zadań17.

Zwykle w literaturze zwraca się istotną uwagę na znacznie ojca w rozwoju
intelektualnym dziecka. Wyniki badań innych autorów wskazują, że nadmierne
wymagania, ciągłe kontrolowanie dziecka i surowość z jego strony działają de-
motywująco18. Analiza wyników badań własnych wskazuje, że ojcowie w kon-

                             
16 W.S. Gronick, M.L. Slowiaczek, Parents involvement in children schooling: A multidimensional

conceptualization and motivational model, „Child Development” 1994, nr 65, s. 237–252;
L. Desimane, Linking parent involvement with students achievement: Do race and income mat-
ter?, „Journal of Education Research” 1999, nr 93, s. 1–30; A.R. Gonzales, M.F.D. Holbein,
S. Quilter, High school students’ goal orientations and their relatonships to perceived parental
styles, „Contemporary Educational Psychology” 2002, nr 27, s. 450–470.

17 Por.: J. Jastrzębski, M. Borawska, Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu poczucia kontroli
u dzieci w wieku przedszkolnym, „Fides et Ratio” 2015, nr 1(21), s. 63–79.

18 M.E. Lamb, C. Lewis, The development and significance of father-child relationships in two-
parent families, [w:] M.E. Lamb (red.), The role of the father in child development, John Wiley
& Sons, Hoboken 2004, s. 273–306; M. Oleś, P. Oleś, Z psychologicznych aspektów ojcostwa,
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trolujący swoje córki w umiarkowanym stopniu pozytywnie motywują do nauki.
Nadmiar kontroli z kolei ma związek z niższymi ocenami (p < 0,05). Biorąc
jednak pod uwagę wzajemne zależności między zachowaniami córek a oddzia-
ływaniami ojców, należy zdawać sobie sprawę, że słabe wyniki w nauce mogą
motywować ojców do większej kontroli.

Badania własne nie potwierdziły istotnych zależności między poziomem
wymagań ze strony ojców a wynikami w nauce. Ogólnie jednak studentki, bez
względu na osiągnięcia szkolne podkreślały, iż ojcowie mieli umiarkowane
oczekiwania. Matki jednak, w opiniach większości studentek, były bardziej wy-
magające. Jak wynika z analiz własnych miały one częściej wyższe wykształce-
nie w porównaniu z ojcami, co może tłumaczyć ich większe oczekiwania wobec
osiągnięć szkolnych córek na wyższych etapach kształcenia.

Badania potwierdziły istotne znaczenie postawy pomocy w kształtowaniu
potrzeby osiągnięć szkolnych. Okazało się, że studentki, które w szkole średniej
osiągały wysokie wyniki w nauce istotnie częściej (p < 0,05) deklarowały, że
matki otaczały ich dużą opieką i wsparciem (72%), przy umiarkowanej pomocy
ojca. Z kolei w przypadku osób z niskimi osiągnięciami aż 54% sygnalizowało
więcej zachowań opiekuńczych ze strony ojca. Zatem wydaje się istotne, gdy
bierzemy pod uwagę motywację do nauki, który z rodziców jest bardziej opie-
kuńczy wobec dziecka. Warto także byłoby przeprowadzić kolejne badania,
które odnosiłyby się do retrospektywnej oceny nasilenia postaw rodziców wobec
synów pod kątem motywacji. Badania innych autorów słusznie sugerują, że
nadmierna opieka może stać się źródłem zewnętrznego poczucia kontroli, po-
czucia braku wpływu na swój los, co z kolei koreluje z osiągnięciami szkolny-
mi19. Jednak, jak pokazują uzyskane przez nas wyniki badań, istotne znaczenie
ma to, jakie są proporcje w nasileniu postawy ze strony matek i ojców.

Podsumowując, badania potwierdziły istotne znaczenie postaw rodziców
w kształtowaniu motywacji osiągnięć szkolnych. Okazuje się jednak, że oprócz
tej zmiennej niemałe znaczenie mają inne czynniki. Nie zawsze ogólna motywa-
cja osiągnięć idzie w parze z wysokimi wynikami w nauce. Zresztą nie zawsze
wysokie oceny są wskaźnikiem efektywnego funkcjonowania. Potrzeba zdoby-
wania wysokich ocen może na przykład być związana z potrzebą wzmocnienia
poczucia własnej wartości czy jest efektem zaburzeń emocjonalnych, m.in. obja-
wów zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (przymus bycia najlepszym uczniem).
Zatem prowadzone przez nas badania prowokują do dalszych, szczegółowych
analiz w tym zakresie.

                             
[w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 255–268.

19 D.M.A. Fazey, J.A. Fazey, The potential for autonomy in learning: perceptions of competence,
motivation and locus of control in first-year undergraduate students, „Studies in Higher Educa-
tion” 2001, nr 26(3), s. 345–361.
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Rozdział IV

Środowisko rodzinne w percepcji
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Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy
doświadczeń dzieci

The reconstruction process from the perspective
of the experiences of children

Streszczenie

Stałym elementem współczesnej rzeczywistości rodzinnej jest wzrost liczb rozpadają-
cych się związków. Partnerzy przestali traktować małżeństwo jako związek nierozerwal-
ny, którego trwałość potwierdzona jest przysięgą. Realnie związek rodziców trwa tak dłu-
go, jak zaspokajają oni swoje potrzeby emocjonalne. Naturalnym następstwem rozpadu
i rozwodu jest powrót na rynek matrymonialny i poszukiwanie kolejnego partnera. Bier-
nymi uczestnikami tych procesów są dzieci, towarzyszące rodzicom w zmianach.

Rekonstrukcja rodziny jest nie kwestionowanym prawem rodziców, ale bywa nie-
łatwym doświadczeniem dla potomstwa. W momencie zakończenia związku dziecko
przechodzi wymagający proces akceptacji rozstania rodziców. Zmiana ta oznacza prze-
obrażenie się w rodzinę monoparentalną. Pojawienie się kolejnego partnera rodzica jest
kolejną zmianą funkcjonowania. Celem opracowania jest ukazanie, jak z perspektywy
dzieci jest ona odbierana, jakich trudności i jakich szans doświadczają. Rozumienie
zjawisk przeżywanych przez dzieci daje szansę na minimalizowanie zagrożeń w okresie
rekonstrukcji rodziny.

Słowa kluczowe: rekonstrukcja rodziny, macocha, ojczym, rodzina patchworkowa.
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Abstract

A growing number of disintegrating marriages is a constant element of modern
family reality. Partners have stopped treating the institution of marriage as an insepara-
ble relationship confirmed by an oath. In fact, the relationship between parents lasts as
long as they fulfil their mutual emotional needs. A natural consequence of disintegra-
tion and divorce is going back onto a marriage market and seeking a new partner. Pas-
sive participants of those processes are children accompanying parents in their changes.

Reconstructing a family is obviously parents’ unquestionable right, but it often
seems to be a difficult experience for offspring. When a relationship falls apart the child
passes through a difficult process of acceptance of parents parting. That kind of change
leads to a transformation into a mono-parental family, and the appearance of mum’s or
dad’s new partner is another change of functioning. The aim of the paper is to show
how it is seen from a perspective of children, as well as what difficulties and opportu-
nities they experience. Understanding children’s experiences gives a chance to mini-
mize the threats during the period of family reconstruction.

Keywords: reconstructing family, stepmother, stepfather, patchwork family.

Wprowadzenie

Doświadczanie procesu rekonstrukcji rodziny wpisuje się w zakres zjawisk
związanych ze zmiennością i płynnością świata rodzinnego, charakterystycz-
nych dla ponowoczesności. Dotyka wszystkich członków wspólnoty, nie czyniąc
wyjątków. Rodzina rekonstruowana to pierwotna grupa połączona więzami bio-
logicznymi, do której dołącza nowy niespokrewniony członek. W ostatnich de-
kadach trud rekonstrukcji rodziny jest udziałem rosnącej liczby Polaków. Obec-
nie szacuje się, iż udział małżeństw powtórnych w ogólnej liczbie nowo zawar-
tych wynosi w przybliżeniu ponad 15%1. W wyniku odbudowy powstaje nowa
rodzina, ze specyficzną strukturą, układem ról i pozycji poszczególnych jej
członków. Zawsze skutkiem zmian strukturalnych jest przekształcanie się atmos-
fery uczuciowej rodziny, a jej emocjonalne zasoby ulegają różnym przemianom.
Zrekonstruowane małżeństwa w wyniku nowych zadań mają – jak się zdaje –
znacznie trudniejsze zadania do wypełnienia. Definicja Anny Kwak opisuje ten
proces w następujący sposób:

„[...] rekonstruowane rodziny (reconstituted family) – powstają w sytuacji,
gdy przynajmniej jeden z małżonków wprowadza do nowego związku mał-
żeńskiego dziecko (lub dzieci) z poprzedniego układu małżeńskiego”2.

                             
1 Por. źródło: http://biznestata.pl/2015/03/rodzinny-patchwork-relacje-rodzinne-czesc-i/ [dostęp:

02.10.2016].
2 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, Warszawa 2005, s. 87.
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Akcentowanie faktu, że obecnie przeżywamy nasilenie frekwencji rekon-
struowania rodziny wydaje się prawdą jedynie w pewnym sensie. Dawne, trady-
cyjne rodziny również często przechodziły procesy zmian i rekonstrukcji, jed-
nakże wieki temu inna była ich najczęstsza, bezpośrednia przyczyna. Źródła
historyczne uznają za główny przyczynek konieczności tworzenia nowych ro-
dzin w przeszłości wysoki wskaźnik śmiertelności okołoporodowej. Bywało
więc naturalnym biegiem życia, że wdowcy poszukiwali nowych żon dla siebie
oraz macoch dla swojego potomstwa. Śmierć małżonka stanowi także obecnie
powód oczywisty dla wejścia w nową relację i nadaje naturalne prawo do po-
nownego związku po odbyciu żałoby.

Obecnie najczęstsze powody wynikają z zakończenia jednego związku
w wyniku osobistej decyzji i wejścia w następny. Współczesny związek zwy-
czajnie trwa tak długo, jak żyją jego zasoby uczuciowe, jak długo zaspokajane
są potrzeby emocjonalne małżonków. Kończy się, kiedy kończy się miłość.
Czynnikiem hamującym decyzję o opuszczeniu związku może być posiadanie
wspólnych dzieci, ale coraz silniej do świadomości ludzkiej przebija się świa-
domość praw jednostki do przeżywania w relacji silnych emocji3. Przyjmując
przekonanie o prawie do osobistego szczęścia jako nadrzędnego w stosunku do
obowiązku trwania w nieudanym związku, powodem zmian może stać się wybór
innego partnera. Tomasz Szlendak przekonuje na podstawie modelu Gary’ego
Beckera, że wybór małżonka (mimo uczuciowych deklaracji), zawsze pozostaje
racjonalny, zyski z niego płynące muszą pozostawać wyższe od ewentualnych
poniesionych kosztów. Decyzja o zawarciu związku jest zatem rodzajem racjo-
nalnego kompromisu między dążeniem do znalezienia możliwie najodpowied-
niejszego partnera a minimalizowaniem ryzyka związanego z jego poszukiwa-
niem na kurczącym się z wiekiem rynku matrymonialnym4. Nietrudno dostrzec,
że kompromis w tak istotnej kwestii może rodzić niebezpieczeństwo powstania
wątpliwości co do wyboru małżonka, rodzenia się niepewności wyboru i w efekcie
przyczyniać się do nietrwałości związku. Istotnym ryzykiem decyzji jest świa-
domość towarzysząca człowiekowi, że wybór może nie był optymalny i dosko-
nały, że zamiast pracować nad zmianami w obecnym związku lepiej po prostu
zmienić partnera. Praktyka pracy z rodzinami rodzi refleksję, że partnerom czę-
sto brak świadomości, że sfera emocjonalna związku wymaga stałej troski i an-
gażującej pielęgnacji ze strony obojga.

Rekonstrukcja rodziny często dotyczy rodzin z jednym rodzicem. Badania
naukowe na ten temat wskazują na szereg najbardziej rozpowszechnionych
przyczyn ponownego zawarcia małżeństw. Wydaje się, że wśród nich najważ-
niejszymi są następujące okoliczności:
                             
3 Por.: M. Biedroń, A. Mitręga, Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzin-

nych, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013.
4 T. Szlendak, Socjologia rodziny, Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2011, s. 265–267.
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— lęk przed samotnością, spędzanie samotnych wieczorów, dni wolnych czy
świąt,

— lęk przed potrzebą samodzielnego radzenia sobie z problemami życia w co-
raz bardziej niepewnym i skomplikowanym świecie,

— pragnienie posiadania dzieci,
— pragnienie zapewnienia dzieciom z pierwszego małżeństwa namiastki biolo-

gicznej rodziny i lepszych warunków do rozwoju,
— chęć zapewnienia sobie lepszych warunków finansowych, materialnych

i mieszkaniowych,
— urzeczenie miłością, która prowadzi do rozbicia dotychczasowego małżeń-

stwa i legalizacji nowego związku5.
Prezentowany katalog głównych przyczynków jasno ujmuje jego praktycz-

ną naturę, wszak dopiero ostatnie zdanie odnosi się do powodów o charakterze
emocjonalnym.

Okoliczności i stopień komplikacji procesu rekonstrukcji struktur rodzin-
nych wynikają z czynników łączących oba związki: dawny i nowy. Jeśli nowa
relacja jest realnym powodem rozstania, przechodzi ona trzy etapy dynamicz-
nych zmian: opuszczenie poprzedniego związku – pozostawanie z dziećmi
w pojedynkę – wejście w nową relację. Każda z tych faz niesie potencjalne trud-
ności. Procesy te mogą rozciągać się w czasie i generować konflikty.

Jeśli rekonstrukcja dotyczy rodziny monoparentalnej, jest ona prostsza i po-
lega na wrastaniu nowego partnera w istniejącą strukturę. Na poziom funkcjo-
nalności powiększonej rodziny wpływ wywiera wiele zróżnicowanych czynni-
ków, w tym m.in.: charakter wcześniejszego związku, powód jego zakończenia,
odbycie żałoby emocjonalnej (konieczność ta dotyczy wszystkich członków
rodziny), relacje w rodzinie monoparentalnej, a także zbudowanie nowego
kształtu relacji z eksmałżonkiem i jego rodziną, obejmującej sposób sprawowa-
nia przez niego opieki nad wspólnym dzieckiem. Rozwijanie się struktur rodzin-
nych symbolicznie przypomina tworzenie ozdobnych tkanin przez dodawanie
nowych elementów, stąd trafnie rodzina taka zyskała nazwę patchworkowej.
Analogicznie do nazwy jej bogactwo wynika z różnorodności, ale czynnik ten
sam w sobie wytwarza trudności i konflikty. Pola potencjalnych konfliktów mo-
gą obejmować rozmaite obszary.

Bagatelizowany wpływ na relacje między członkami nowej rodziny mają,
oprócz biologicznych rodziców, pozostali krewni – dziadkowie, teściowie, cio-
cie, wujkowie etc. Stosunki członków rodziny zrekonstruowanej z tak zwaną
rodziną szerszą mogą być źródłem wielu konfliktów i wzrostu poziomu stresu.
Często układy pomiędzy członkami rodziny nie muszą być wcale jawne czy
wyraźnie widoczne, aby determinować działanie systemu rodzinnego. Ich pod-
łoże tkwi niejednokrotnie w kamuflowanym nastawieniu dziadków do nowego
                             
5 I. Kurlak, Blaski i cienie powtórnego zamążpójścia. Andragogiczno-feministyczne aspekty rekon-

strukcji małżeństwa, „Forum Pedagogiczne” UKSW 2011, nr 1, s. 6.
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zięcia, synowej czy przybranych wnuków. Napięcia w rodzinie wywołać może
niezdrowa tendencja do faworyzowania wybranych jej członków. Kiedy łączą
się dwa odrębne systemy rodzinne w jedną całość, częstokroć zdarza się, że
każda z nich swoją rodzinę uważa za lepszą. Dotyczy to zwłaszcza traktowania
dzieci i może się na przykład realizować w przekonaniu o prawie do decydowa-
nia o ich sprawach.

W wielu rodzinach patchworkowych zdarza się tak, że mężczyźni nie znaj-
dują oczekiwanej satysfakcji w pełnieniu roli ojczyma. Trudno im pogodzić się
z koniecznością utrzymywania dzieci innego mężczyzny i często bywają o oj-
ców biologicznych zazdrośni, bowiem obecność pasierbów w domu nieustannie
przypomina im o pierwszym związku swojej żony i jej miłości do ojca dzieci (co
ma oczywiście również miejsce w sytuacji przeciwnej, z macochą). Nie są także
odosobnione takie sytuacje, w których dzieci mnożą trudności stawiane nowym
partnerom rodzica i manifestują swój dystans do zmian.

Inne problemy mogą mieć podłoże w różnicy wieku, odmienności dotych-
czasowego stylu życia i przyzwyczajeń obojga nowych małżonków, a także
w konfliktach z byłymi partnerami czy trudnościach związanych z pełnieniem
obowiązków wobec dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Problemy charakterystyczne dla rodzin patchworkowych od dawna intere-
sowały badaczy. Niemieccy badacze i terapeuci, prowadząc terapię 94 rodzin
zrekonstruowanych, wyróżnili cztery typy strategii przystosowania się jej człon-
ków do nowej sytuacji życiowej i rozwiązywania problemów. Są to najczęściej:
ukrywanie faktu bycia w rodzinie zrekonstruowanej, nadmierne zaangażowanie
rodzica przybranego, funkcjonalizacja, czyli zwiększenie roli jednego członka
rodziny, a także zdystansowanie się wobec jednego członka rodziny. Zachowa-
nia te ograniczają trudności w adaptacji do zmian życiowych.

Próbę typologii rodzin zrekonstruowanych przedstawili W. Glenn Clingem-
peel (1981) i Malcolm Robinson (1980)6. Clingempeel wyróżnia rodziny proste,
w których to kobieta sprawuje opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem
z poprzedniego związku, mężczyzna natomiast nie ma dzieci, jest po rozwodzie
lub jest kawalerem albo mężczyzna sprawuje opiekę nad przynajmniej jednym
dzieckiem z poprzedniego związku, kobieta nie ma dzieci, jest po rozwodzie lub
jest panną. Drugim rodzajem są rodziny złożone, w których obydwoje partnerzy
mają dzieci z poprzedniego związku, ale mężczyzna może nie sprawować opieki
nad swoimi dziećmi7.

Mając na uwadze funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i rodziców/małżon-
ków podczas „odbudowy czy też rekonstrukcji poprzednio istniejącej, chorej ro-
dziny” wyodrębniono następujące wzorce zmian:

                             
6 Cyt. za: B. Kromolicka, Rodzina zrekonstruowana. Dziecięca percepcja postaw rodzicielskich a ich

sytuacja szkolna, Uniwersytet Szczeciński, „Rozprawy i Studia” Szczecin 1998, nr 289, s. 33.
7 Tamże, s. 43–46.
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1. Jedno z rodziców (ojciec lub matka dziecka/dzieci) powtórnie lub po raz
pierwszy wstępuje w związek małżeński z kimś stanu wolnego lub z bez-
dzietnymi rozwódką/rozwodnikiem, mając już dziecko bądź dzieci z po-
przedniego rozwiązanego przez rozwód małżeństwa, a także będąc wdową
lub wdowcem; czy też panną z dzieckiem/dziećmi (bardzo często spotykana
sytuacja) lub kawalerem z dzieckiem/dziećmi (sytuacja rzadziej spotykana).

2. Oboje byłych rodziców (ojciec i matka dziecka/dzieci) powtórnie lub po raz
pierwszy wstępuje w związek małżeński, mając już dziecko bądź dzieci
z poprzedniego rozwiązanego przez rozwód małżeństwa, a także będąc
wdową lub wdowcem; czy też panną lub kawalerem (sytuacja rzadko spoty-
kana) z dzieckiem/dziećmi.

3. Osoba – kobieta lub mężczyzna, z którą rodzic dziecka/dzieci wstępuje
w związek małżeński) może nie pełnić tylko roli drugiej żony lub męża, ale
może stać się prawnym opiekunem, czyli innymi słowy rodzicem dla dziec-
ka/dzieci swojej żony lub męża. Rodzic płci żeńskiej w sytuacji, o której
mowa jest nazywany pieszczotliwie macochą (słowo te przywołuje na myśl
negatywne skojarzenia) a rodzic płci męskiej ojczymem (chyba brzmi dużo
lepiej niż macocha, co znajduje także uzasadnienie psychologiczne, o czym
będzie jeszcze mowa), natomiast dziecko płci żeńskiej w tej sytuacji to pa-
sierbica, chłopiec – pasierb8.

4. Dziecko (pasierbica lub pasierb) staje się „chciane” bądź „niechciane” przez
swoją „drugą matkę” lub „drugiego ojca” i vice versa w wyniku długotrwa-
łego procesu „wzajemnego docierania się żony/męża; ojczyma/macochy i pa-
sierbicy/pasierba”.
Relacje macochy i ojczyma powszechnie uważane są za trudne, wymagają-

ce wielu działań ze strony dorosłych. Wydaje się, że osiągnięcie bliskości emo-
cjonalnej w relacjach z dzieckiem–pasierbicą/pasierbem zależy od wielu czynni-
ków w tym szczególnie:
— sytuacji prawnej dziecka (przyznanie opieki nad dzieckiem po orzeczeniu

rozwodu; czyje nazwisko nosi dziecko, panieńskie biologicznej matki, bio-
logicznego ojca czy też ojczyma lub macochy (nazwisko stanowi podsta-
wowy wymiar tożsamości rodziny); czy rodzic biologiczny ma pełne, czy
też ograniczone prawa rodzicielskie? czy w związku z tym widuje się ze
swoim dzieckiem/dziećmi?

— wieku dziecka – im dziecko jest młodsze, tym jego poziom świadomości
w zakresie złożonych relacji w świecie dorosłych niższy, a zatem szanse na
jego akceptację dla swojego „fałszywego rodzica” są większe, przy oczywi-
ście zachowaniu w tajemnicy tego faktu przez możliwie najdłuższy czas.
Mówienie prawdy w tej sytuacji może być bezzasadne, gdyż dziecko małe

                             
8 Por. źródło: http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/stepparents.html [dostęp: 06.06.2017].
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nie zawsze rozumie, że to, czy ktoś jest dobrym rodzicem, jest często nieza-
leżne od faktów biologicznych,

— poziomu zależności emocjonalnej dziecka od rodzica biologicznego, przy
którym wyrokiem sądu pozostawiono opiekę nad dzieckiem. Im wyższy po-
ziom zależności emocjonalnej dziecka od rodzica naturalnego, tym trudniej
będzie rodzicowi przybranemu nawiązać silną relację uczuciową z pasierbi-
cą/pasierbem. Wydaje się, że może mieć w tym przypadku znaczenie płeć
dziecka oraz rodzica. Chłopcy bowiem są zawsze silniej emocjonalnie zwią-
zani z matkami, a córki z ojcami,

— pozycji społecznej zajmowanej przez macochę lub ojczyma. Na pewno ma-
cocha czy też ojczym, z którego pasierbica/pasierb mogą być dumni, bo wy-
konuje jakiś prestiżowy zawód, jest dobrze sytuowany materialnie, wszech-
stronnie wykształcony i ceniony za swoje walory przez innych ludzi, może
stanowić właściwy wzorzec identyfikacji płciowej dla dziecka. Silny, zaj-
mujący ważną w hierarchii społecznej pozycję ojczym, może być bardzo
dobrym wzorem męskości dla pasierba, który takiego ojca nie znał. I vice
versa, macocha, będąca kimś i dobrze sytuowana materialnie może także
być lepszym modelem dla dziecka niż biologiczna matka,

— od tego jak silnym uczuciem ojczym darzy żonę–matkę, a macocha męża–
ojca. Wydaje się, że im większe uczucie dla żony czy też męża, tym większe
także starania o ty, by nawiązać zdrowy, intymny kontakt z dzieckiem/
dziećmi kochanej kobiety, mężczyzny, znaczenia nabiera więc poczucie od-
powiedzialności,

— od tego jak silnym uczuciem żona darzy ojczyma dziecka/dzieci lub ojciec
macochę dla swojego dziecka/dzieci. Miłość żony/męża dla ojczyma/maco-
chy powinna sprowadzać się do udzielania mu/jej wsparcia, pomocy, zro-
zumienia, empatii w pełnieniu jego/jej niezmiernie trudnej roli, której rodzic
biologiczny nie musiał nigdy pełnić. Może to wymagać przewartościowania
własnego życia emocjonalnego, co jest bardzo trudne dla rodzica biologicz-
nego,

— nasilenia więzi społecznych w rodzinie pochodzenia ojczyma/macochy
i rodzica biologicznego dziecka (żony/męża). Im silniejsze więzi rodzinne,
tym wyższy poziom zaspokojenia potrzeby zależności, bezpieczeństwa,
czułości. Rodzice/dziadkowie kochający swoje dzieci na pewno pokochają
synową czy też zięcia, a także ich dzieci, chcąc za wszelką cenę zachować
harmonię i spokój rodzinny. Przecież to drugi lub trzeci... związek córki lub
syna, a teraz chcemy pomóc, żeby coś z tego w końcu wyszło,

— postaw społecznych wobec instytucji rodziny zrekonstruowanej i dochodzą-
cych rodziców (ang. stepparents). Społeczny odbiór sprawia, że ojczymowie
i macochy nie zawsze są, podobnie jak rozwodnicy/rozwódki, pozytywnie
odbierani przez społeczeństwo, a czasami są nawet podmiotem stygmatyza-
cji. Bywają określani głupimi, naiwnymi, niezaradnymi, egoistycznymi, ze-
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psutymi moralnie, nie mogącymi znaleźć „kogoś nie będącego już po tzw.
przejściach”, a czasami nawet agresywnymi, podłymi i okrutnymi ludźmi9.
Zaprezentowany katalog możliwych perturbacji jest egzemplifikacją zadań

nowo powstających rodzin w odniesieniu do relacji z dziećmi. Daje też wgląd
w potencjalne stanowiska dzieci wobec zmian zachodzących w rodzinie. Problem
badawczy podjęty w prezentowanym opracowaniu zawiera się w pytaniu o to, jak
dzieci postrzegają, rozumieją i jaki sens nadają procesowi rekonstrukcji rodziny?

Doświadczanie rekonstrukcji rodziny – perspektywa
doświadczeń dzieci

Materiał badawczy służący do konstruowania odpowiedzi na postawione
pytanie stanowią cztery obszerne wywiady z dziećmi, których rodzice weszli po
rozwodzie z biologicznym rodzicem w nowe związki. Zostały one wybrane spo-
śród siedemnastu jako przykłady typowych trajektorii losów dzieci w rodzinach
odbudowywanych. Wszystkie rodziny biorące udział w badaniu korzystały
z pomocy terapeutycznej i coachingu, co nadaje grupie dość szczególny charak-
ter. Dorośli intencjonalnie dążyli do zapewnienia możliwie bezpiecznego funk-
cjonowania w okresie intensywnych zmian w strukturze rodziny. W ramach
prowadzonych spotkań zrealizowano w ujętych przypadkach spotkanie z dzieć-
mi. Postępowanie takie nie jest zasadą, dzieci nie są podmiotem sporów wystę-
pujących w rodzinie w czasie rozstania albo rozwodu. Spotkanie z dzieckiem
prowadzone jest w sytuacji, kiedy dziecko sygnalizuje trudności, chce pomocy
albo rodzice. Materiałem dodatkowym są fragmenty opinii dla sądu, jeśli były
one sporządzane w danej sprawie.

Interpretacja treści empirycznych polegała w pierwszym etapie na wyprepa-
rowaniu z materiału teoretycznego czynników znaczących dla interpretacji.
Szczegółowe czynniki znaczące dla przebiegu procesu zmian dotyczyły tego, jak
dziecko postrzega/rozumie/interpretuje następujące kwestie:
— Powody rozwodu rodziców;
— Natężenie konfliktu rodziców w okresie okołorozwodowym;
— Wzajemne relacje rodziców po rozwodzie;
— Plan wychowawczy rodziców biologicznych;
— Jaki czas minął pomiędzy rozstaniem rodziców a pojawieniem się macochy/

ojczyma;
— Rozkład zaangażowania nowego partnera rodzica biologicznego wobec

członków nowej rodziny;
— Poziom zaspokojenia potrzeb w kolejnych fazach zmian;
— Subiektywna ocena relacji z macochą/ojczymem.

                             
9 J. Witczak, Pasierb – Macocha – Ojczym, „Problemy Rodziny” 1983, nr 5, s. 26–30.
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Każda z opisanych rodzin posiada własną historię, narracja rodzinna deter-
minuje sposób jej interpretowania przez dziecko, jednocześnie z własnymi do-
świadczeniami. Wejście w świat tych historii wymaga przyjrzeniu się poszcze-
gólnym rodzinom oraz skatalogowanie problemów, z którymi się zmagają.

D z i e w c z y n k a  1 – to obecnie ośmioletnia i najstarsza córka w rekon-
struowanej rodzinie. Matka poprzednio była zamężna ze starszym od niej inży-
nierem, stabilnym ekonomicznie, z którym pozostawała w związku przez sześć
lat. Z tego związku urodziła się pierworodna dziewczynka, wyczekana przez
oboje rodziców i wszystkich dziadków. Później ojciec utracił pracę w miejscu
zamieszkania i wyjechał na dłuższy czas zarobkować za granicę. W czasie roz-
stania matka poznała drugiego partnera i zakochała się. Kobieta określała pierw-
sze małżeństwo jako mało udane, podjęła decyzję o rozwodzie i zawarciu kolej-
nego małżeństwa. Pierwszy mąż nie czynił przeszkód, rozwód przebiegł spokoj-
nie, jedynym stawianym przez niego warunkiem było umożliwienie szerokich,
nielimitowanych kontaktów z córką.

Opis z opinii sądowej:

„D. od wczesnego dzieciństwa wychowuje się w domu matki i jej drugiego
męża [...] wraz z dwójką młodszego rodzeństwa z drugiego związku matki.
Powodem zwrócenia się o pomoc były pogłębiające się trudności w utrzymy-
waniu prawidłowych relacji z ojcem. Opiekunowie sygnalizowali niechętny
stosunek dziewczynki do obowiązujących form spotkań z ojcem [...], płaczli-
wość, przygnębienie a także niepokojące objawy psychosomatyczne wystę-
pujące przed wizytami u ojca. Dziewczynka będąc w stanie uwikłania i prze-
ciążenia konfliktem dorosłych, somatyzowała istniejący problem. W reakcji na
te symptomy matka starała się wspomóc dziewczynkę, aby eliminować nad-
mierny stres. Co warto zaznaczyć [tu dane matki – A.M.] zwracała się o po-
moc w ograniczeniu/optymalizacji stresu i aktywnie uczestniczy w realizacji
zaleceń dotyczących polepszenia sytuacji.
Dziecko poza doświadczaniem opisywanych trudności funkcjonuje prawidło-
wo i nie wymaga stałych oddziaływań terapeutycznych. Funkcjonuje w ko-
rzystnym środowisku wychowawczym, otoczone adekwatnymi oddziaływa-
niami dorosłych. Konsultacje mają na celu diagnozowanie, monitorowanie
sytuacji i udzielenie wskazówek modyfikujących postępowanie opiekunów
w sprawie spotkań z biologicznym ojcem.
Na podstawie materiału zebranego podczas spotkań z [...] i obojgiem rodziców
ustalono, że pierwotnym powodem reakcji dziewczynki jest uwikłanie dziecka
w konflikt dorosłych, szczególnie nasilony na linii obecny mąż matki – biolo-
giczny ojciec. Prawdopodobnie dziecko było świadkiem konfrontacji obu
mężczyzn i z powodu tego rodzaju przeżycia poczuła konieczność jedno-
znacznego określenia się po jednej ze stron konfliktu. W dziecięcej interpreta-
cji wyobraziła sobie, że miłość do mamy wymaga od niej samej (jako córki)
dokonania wyboru pomiędzy jej dawnym, a obecnym mężem. Stanowi to cię-
żar trudny do udźwignięcia dla dziecka w jej wieku, a także realne zagrożenie
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jej pomyślnego rozwoju emocjonalnego. Dziewczynka przede wszystkim
emocjonalnie przynależy do obecnej rodziny matki i na wszelkie dostępne
sposoby manifestuje lojalność i przywiązanie do niej, nawet wówczas gdy
wymaga to zaprzeczaniu realnie pozytywnej więzi z naturalnym ojcem. Ozna-
cza to, że dziecko nie musi być w rekonstruowanej rodzinie matki ustawiane
w kontrze do ojca, nieświadomie wyczuwa jednak, interpretuje i realizuje to,
czego otoczenie w jej pojęciu może oczekiwać, aby pozostać akceptowaną
i kochaną [...]”.

Konfrontacja rodziców z interpretacją zachowań dziewczynki doprowadziła
do pozytywnego dostosowania relacji stron konfliktu i uporządkowania sytuacji.
W tej historii na szczególne podkreślenie zasługuje fakt nawiązania bardzo silnej
więzi z ojczymem. Moc tkwiąca w tej relacji stała się przeszkodą w kontynu-
owaniu pozytywnej relacji z biologicznym ojcem, a konflikt będący wynikiem
tej sytuacji obciążył dziewczynkę. Mimo tego, ma ona szczęście wychowywać się
w domu z dwojgiem kochających się partnerów oraz dwójką młodszego rodzeń-
stwa. Kontakty z biologicznym tatą ustabilizowały się i dają obojgu satysfakcję.

D z i e w c z y n k a  2 – ma obecnie dziewięć lat, przeżywa rozwód i rozsta-
nie rodziców. Matka dziewczynki dwa lata temu poinformowała męża, że go nie
kocha i chce się rozstać. Mężczyzna, zaskoczony decyzją żony, próbował ją
przekonać do zmiany planów. Kobieta jednak z całą mocą deklarowała, że ma
zamiar zabrać córkę i wyjechać kilkaset kilometrów od obecnego miejsca za-
mieszkania. Wzbudziło to konieczność walki o dziecko i gwarancję stałego
kontaktu. Kobieta wniosła pozew o rozwód, obciążając go zarzutami skupiają-
cymi się głównie na jego życiowej nieporadności. Rok później mąż odkrył, że
prawdziwym powodem rozstania jest romans żony z kolegą z pracy. Proces
rozwodowy toczy się nadal i jest daleki od zakończenia. Dziewczynka wie, że
rodzice się rozstaną, ale nie stara się poznać żadnych szczegółów zmian. Frag-
ment opinii dla Sądu Rodzinnego:

„W widoczny sposób dziecko jest traktowane przez ojca podmiotowo i bez
dystansu. Dziewczynka kocha oboje rodziców, jest lojalna wobec obojga,
martwi się o ich przyszłość, doskonale widać to na rysunku rodziny i w narra-
cjach. Dziecko za najlepsze wspomnienie uznaje wakacje nad morzem, które
były ostatnimi, podczas których widziała silne relacje rodziców.”

W opisywanym przypadku dziecko nie ma perspektywy przyszłości, nie wie
gdzie, z którym rodziców pozostanie ani kiedy to nastąpi, można powiedzieć, że
utknęła w przeszłości. O ile wiadomo nie poznała nowego partnera matki, nie
buduje z nim żadnych więzi. Kobieta mieszka nadal w mieszkaniu męża, oboje
opiekują się córką, a ona spotyka się z nowym partnerem po pracy i w wolnym
czasie. Charakterystyczna reakcja rodziny polega na biernym unikaniu rozwią-
zań, czekaniu na sądowe rozstrzygnięcia, interwencje specjalistów. Konflikt
w jakimś sensie zdominował życie rodziny. Dziewczynka, mimo niewątpliwie
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wysokich możliwości intelektualnych, sprawia wrażenie emocjonalnie młodszej,
niż jest realnie. Rodzice prześcigają się w służeniu jej, obsługiwaniu, obdaro-
wywaniu, zaspokajaniu potrzeb na poziomie nieadekwatnym do wieku. Jest
usypiana jak małe dziecko, karmiona, ubierana – w rywalizacji rodziców do
zasłużenia na miano rodzica doskonalszego od drugiego, aby w efekcie zostać
rodzicem wiodącym. Konsekwentnie pomijane są natomiast wszystkie działania
służące wzrostowi poczucia autonomii i samodzielności, a więc to, co prowadzi
ją w przyszłe cele, realizację życiowych przeznaczeń. O ile obecnie nie jest wi-
doczna żadna wyraźna teraźniejsza krzywda, to w dalszej perspektywie widać
zagrożenia, których dorośli nie dostrzegają i pozostają ich nieświadomi.

C h ł o p i e c  1 – jest inteligentnym jedenastolatkiem, zdiagnozowano
u niego specyficzne trudności w uczeniu się. Do końca czwartej klasy oboje
rodziców solidarnie pomagało mu w nauce, z ich pomocą zachowywał średni
poziom ocen, zazwyczaj potrafił większym wysiłkiem przezwyciężyć trudności.
W czasie wakacji ojciec oświadczył matce, że to koniec małżeństwa i zażądał od
niej, aby zostawiła syna i wyprowadziła się ze wspólnego domu. Przez ostatnie
półtora roku toczą się sprawy rozwodowe, ustalanie rodzica wiodącego, sposób
sprawowania opieki, podział majątku oraz alimentowanie wspólnego syna. Nie-
mal od początku sprawy wiadomo, że bezpośrednim powodem rozstania rodziców
jest nowy związek ojca, jego nowa partnerka urodziła wspólne dziecko. Ojciec
planował po usunięciu matki z domu dołączyć syna do obecnej wspólnoty. Nowa
rodzina ojca mieszka razem, wraz z dzieckiem partnerki z poprzedniego związku
oraz wspólnym. Chłopiec mieszka naprzemiennie raz z matką, raz z ojcem.

Fragmenty opinii do Sądu Rodzinnego:

„Próba mediacji podjęta przez małżonków zakończyła się niepowodzeniem,
fakt ten urealnił konieczność długotrwałego oczekiwania na skuteczne rozwią-
zania w prowadzonej sprawie. Od tego momentu zaczęła się komplikować
sytuacja chłopca (do tego czasu ojciec dziecka formalnie przystawał na uzna-
nie pierwszoplanowej roli matki). Zaczął on głębiej rozumieć sens zmiany, zo-
rientował się, że ostateczne miejsce ojca jest w nowym związku i zaczął wal-
czyć o pozycję w systemie jego nowej rodziny (tym pilniej, że oczekiwano na-
rodzin wspólnego dziecka). Emocjonalny konflikt między rodzicami pozwolił
chłopcu uznać i potwierdzić, że narzędziem zyskiwania uznania na nowym te-
renie jest stawianie oporu matce. W mojej opinii istnieje poważne ryzyko, że
chłopiec jest uwikłany w konflikt lojalnościowy [...]. Niezależnie (co jest
prawdopodobne) od intencji dorosłych, sytuacja silnego konfliktu określiła
miejsce chłopca w koalicji tworzonej przez nową rodzinę ojca, a kierowaną
przeciwko matce.
Polem najczęstszych dyskusji chłopca z mamą są lekcje domowe i obowiązki.
Dziecko boryka się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wymaga
systematycznej pomocy w nauce, a odrabianie lekcji wywołuje u niego szcze-
gólną łatwość pojawienia się frustracji. Charakter dysfunkcji określonych
w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozwala uzmysłowić, że
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chłopiec może realnie przeżywać pracę nad lekcjami jako szczególną uciążli-
wość, obowiązek trudny i dokuczliwy. C. jest równocześnie bardzo bystry,
inteligentny, łatwo inicjuje skuteczne działania w relacjach interpersonalnych,
co należy uznać za ważny rodzaj miękkich kompetencji. Dopóki między ro-
dzicami utrzymywana była spójność oddziaływań wychowawczych, chłopiec
wiedział, że oboje rodzice potrafią skutecznie reagować na reakcje związane
z oporem wobec dokuczliwości wywołanych nauką w domu czy przestrzega-
niem zasad. Matka przykłada ogromną wagę do systematycznej pracy w do-
mu, potrafi być zasadnicza, pryncypialna, ukierunkowana na osiąganie kon-
kretnych celów. [...] Z biegiem czasu chłopiec zaczął wykorzystywać to, że
ojciec oddaje jemu samemu decyzję z kim spędza czas, do obrony przed lek-
cjami, obowiązkami czy przeżyciem frustracji. Wielokrotnie pojawiały się re-
akcje polegające na obronie przed wymaganiami poprzez telefon do taty
z prośbą o zabranie od mamy. Co więcej, m.in. we wrześniu tego roku zarea-
gował podobnie telefonując do matki, żeby zabrała go od ojca. Podtrzymywa-
nie skuteczności w stosowaniu podobnych działań przez chłopca tworzy real-
ne zagrożenie prawidłowych procesów stawiania i utrzymywania stałych gra-
nic zachowania przez oboje rodziców. Rywalizacja między rodzicami zdefi-
niowana jako konieczność wyboru między matką i ojcem, może nakładać ob-
ciążenia, którym ciężko podołać dziecku w jakimkolwiek wieku. Tym bar-
dziej, że w deklaracjach ojca, jedynie wola chłopca może skutkować jej wy-
konaniem. Prawem, a jednocześnie obowiązkiem rozwijającego się dziecka
jest podtrzymywanie relacji z rodzicami opartych na szacunku (a oni również
obowiązani są do tego samego)”.

Powyższa opinia znalazła potwierdzenie we wnioskach z badań rodziny
w Opiniodawczym Ośrodku Sądowych Specjalistów. Losy rodziców i syna,
a szczególnie dalszy bieg procesów wychowawczych uzależniony jest od tego,
jak szybko zdołają zmienić niekorzystną konstelację warunków oddziaływania
na chłopca, a szczególnie od tego, czy zdołają zredukować emocjonalność we
wzajemnych relacjach i osiągać spójność wychowawczą.

C h ł o p i e c  2 – jest obecnie dwunastolatkiem. Pierwszą dekadę swojego
życia spędził w pełnej rodzinie z matką i ojcem. Czynnikiem ciążącym nad ro-
dziną było przez cały ten czas uzależnienie ojca od alkoholu oraz skłonności do
stosowania przemocy wobec matki. Pod koniec okresu małżeństwa pojawiły się
symptomy przemocy również wobec dziecka. Kobieta, która do tego momentu
nie mogła podjąć wysiłku odejścia od męża, zdecydowała się na radykalne kro-
ki. Chłopiec nie tylko sprzyjał decyzji mamy, ale motywował ją do tego kroku.
Przez dwa lata stanowczo odmawiał spotkań z biologicznym ojcem.

Krótko po rozwodzie kobieta spotkała kolejnego partnera. Chłopiec zarea-
gował negatywnie na znajomość mamy i torpedował wszelkie próby nawiązy-
wania relacji między nimi. Początkowo był zazdrosny, zaborczy i na wszelkie
sposoby próbował rywalizować o matkę, próbował wejść w rolę jej opiekuna.
Dorośli wspierani przez terapeutę nie wywierali presji i przyznali dziecku prawo
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do stopniowego oswajania zmian. Do chwili obecnej syn mieszka z matką,
a partner spędza z nimi coraz więcej czasu, ale wciąż mieszka oddzielnie.
W naturalny sposób pomiędzy nimi zawiązała się przyjazna więź, zaufanie
i wzajemny szacunek. Syn odbudował kontakty z biologicznym ojcem, który po
rozwodzie podjął terapię przeciwuzależnieniową. Obecnie ich relacja jest po-
prawna. Aktualnym zadaniem jest dla chłopca zaakceptowanie nowej partnerki
ojca, ale nie wywołuje ono większego zainteresowania.

Zaprezentowane historie zostały ujęte w wyróżnionych wcześniej katego-
riach, tak aby zawrzeć wcześniej wyróżnione kategorie w tych konkretnych
przypadkach. Dane empiryczne zostały ujęte w tabeli 1.
Tabela 1. Przebieg rekonstrukcji rodziny – zestawienie czynników znaczących

Czynnik znaczący Dziewczynka 1,
lat 8

Dziewczynka 2,
lat 9

Chłopiec 1,
lat 11

Chłopiec 2,
lat 12

Powód rozwodu
rodziców

Zdrada ze
strony matki

Powód nieja-
sny, matka
deklaruje roz-
czarowanie
mężem

Zdrada ze
strony ojca

Alkoholizm
i przemoc ze
strony ojca

Natężenie konfliktu
rodziców w okresie
rozstania

Słabe, eskalują-
ce do średniego

Słabe, eskalują-
ce do silnego Bardzo silne

Bardzo sil-
ne/osłabiające
się

Wzajemne relacje
rodziców po rozwo-
dzie

Konflikt, walka
sądowa

Bezwzględna
walka sądowa,

Bezwzględna
walka sądowa

Konflikt,
walka, póź-
niej ugoda

Plan wychowawczy
rodziców biologicz-
nych

Ojciec w pełni
zaangażowany
w sprawy
dziecka

Ojciec w pełni
zaangażowany
w sprawy
dziecka

Ojciec raczej
zaangażowa-
ny w sprawy
dziecka

Jedynie de-
klarowane
zaangażowa-
nie

Czas pomiędzy roz-
staniem rodziców
a pojawieniem się
macochy/ojczyma

Brak przerwy Dość długa
przerwa Brak przerwy Dość długa

przerwa

Zaangażowanie nowe-
go partnera wobec człon
ków nowej rodziny

Bardzo silne Brak Słabe Brak

Poziom zaspokojenia
potrzeb dziecka
w nowej rodzinie

Pełne Niskie Średnie Niskie

Subiektywna ocena
relacji z maco-
chą/ojczymem

Satysfakcjonu-
jąca relacja Słaba relacja Słaba relacja Słaba relacja

Źródło: Opracowanie własne.
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Table 1. The process of the reconstruction of a family – comparison of significant
factors

Significant factor Girl 1, aged 8 Girl 2, aged 9 Boy 1, aged 11 Boy 2, aged 12

Cause of divorce; Mother’s
infidelity

Cause un-
clear, mother
declares
disappoint-
ment with
husband

Father’s
infidelity

Father’s
alcoholism
and violence

Intensity of conflict
in the period of sepa-
ration

Low, escalating
to medium

Weak, esca-
lating to
strong

Very strong Very strong/
weakening

Relations between
parents after divorce

Conflict, fight
in court

Relentless
fight in court

Relentless
fight in court

Conflict, fight,
then settlement

Upbringing plan of
biological parents

Father fully
engaged in the
problems of the
child

Father fully
engaged in the
problems
of the child

Father fully
engaged in the
problems
of the child

Only declared
engagement

Time between the
separation and ap-
pearance of step-
parent

No break Relatively
long break No break Relatively long

break

Engagement of the
new partner with
family members

Very strong Lack Weak Lack

Level of fulfilment
of the needs of the
child in the new
family

Full Low Medium Low

Subjective assessment
of the relationship
with step-parent

Satisfactory
relationship

Weak rela-
tionship

Weak rela-
tionship

Weak relation-
ship

Source: Author’s research.

Zebrany materiał analizowany w powyższych czterech przypadkach (i kon-
trolowany w trzynastu innych) pozwala uchwycić pewne zależności przeżywa-
niu przez dzieci rozstania rodziców i rekonstrukcji rodziny:
1. Dzieciom łatwiej akceptować zmiany w strukturze rodzin, jeśli powód roz-

stania jest dla nich jasny, dziecko w swojej logice może definiować rozsta-
nie jako zasadne;

2. Na dobrostan dzieci w trakcie rekonstrukcji rodziny wywiera wpływ natęże-
nie konfliktu między rodzicami biologicznymi, jego silniejsze natężenie
w trakcie batalii sądowych może bardzo silnie zaburzać funkcjonowanie;
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napięcie utrzymuje się także w przebiegu sporów alimentacyjnych czy ma-
jątkowych;

3. Ważnym warunkiem jest uczestnictwo rodzica drugoplanowego w życiu
dziecka, partycypowanie na różne sposoby w jego wychowanie; poczucie
zagrożenia utratą kontaktu wpływa niekorzystnie na dobrostan wielu dzieci.
W niektórych przypadkach istotne jest dostosowywanie się do potrzeb dzie-
ci, tak by one były priorytetowe (a nie potrzeb rodzica drugoplanowego);

4. Nadawanie sensu rozstaniu rodziców i rekonstrukcji rodziny jest łatwiejsze
dla dziecka, kiedy procesy są logicznie ulokowane w czasie, wydarzenia
przebiegają w pewnym rytmie, są oddzielane przerwami. Splątanie faktów
w czasie, nawarstwianie ich, nawał emocji – czynniki te utrudniają rozumie-
nie procesu zmian z perspektywy dziecięcej;

5. Stała troska o dziecko ze strony partnera rodzica, mająca charakter roli
przyjaciela/towarzysza sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu, o ile ojczym
/macocha nie próbują wejść w rolę matki/ojca i go zastąpić; zaangażowanie
w budowanie przyjaznej, bezpiecznej relacji sprzyja atmosferze w nowej ro-
dzinie; ten wniosek należy zastrzec jednak dla badanej tu grupy wiekowej
7–13 lat (z przesłanek teoretycznych wynika, że w przypadku młodszych
dzieci z korzyścią dla nich może ukształtować się bliższa relacja);

6. Dzieci w okresie późnego dzieciństwa silnie związane z nowym partnerem
mogą nadmiarowo reagować w relacjach z rodzicem biologicznym; wydaje
się, że sprzyja temu zagrożeniu konfliktowy charakter stosunków między
dorosłymi, utrzymujący się jeszcze po rozstaniu i rozwodzie.
Dodać należy, że skromna liczebnie grupa badawcza nie umożliwia formu-

łowania żadnych pewników, ale tezy postawione powyżej, jako spójne, mogą
stać się zaczynem dalszych eksploracji, a dodatkowo mogą być brane pod uwagę
przez terapeutów jako ostrożnie traktowany wyznacznik w pracy z rodzicami
w procesie rekonstrukcji rodziny.

Podsumowanie i wnioski

Współczesne rozumienie rodziny i jej priorytetowych funkcji akcentuje
emocjonalny sens wspólnot, które jeśli przestają dysponować wystarczającymi
zasobami uczuć, tracą swój najistotniejszy sens. Powstaje wówczas sytuacja,
w której człowiek nabywa ponownie prawa do szukania nowego partnera. Skut-
kiem tego jest wzrost liczby rodzin patchworkowych, w których ludzie ponow-
nie próbują zrealizować potrzebę życia w udanej wspólnocie. W wielu przypad-
kach rodzice z dziećmi nawiązują nowe relacje miłosne i próbują odbudować
swoje życie na nowo. Dzieci z poprzedniego związku mogą zyskać wychowując
się w korzystnej rozwojowo atmosferze nowej rodziny, ale często w okresie
zmian i adaptacji do nich, mogą być autorami wielu problemów.
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Analiza teoretycznych źródeł skupionych na problemie adaptacji dzieci w cza-
sie rekonstrukcji rodziny w zasadzie znalazła swoje potwierdzenie w prowadzo-
nym badaniu. Zadaniem kluczowym była próba oglądu problemu z perspektywy
samych dzieci, które nie są decydentami w odbudowaniu rodziny, a jednak sta-
wiane są w konieczności akceptowania wyborów rodzica priorytetowego. Współ-
czesne wychowanie, zawierające przesłanie podmiotowego traktowania dziecka,
nie może omijać dylematów skupionych na tak zasadniczych i popularnych kom-
plikacjach życia rodzinnego. W praktyce terapeutycznej rozwód i odbudowa ro-
dzin to tematyka częsta frekwencyjnie w zaciszu gabinetów. Rodzic staje wobec
dylematu godzenia własnego marzenia o funkcjonalnej rodzinie z utrzymaniem
dobrostanu dziecka, które mniej lub bardziej sceptycznie się do odbudowy w ta-
kim składzie odnosi. Dodatkowo ogromnie często tłem rekonstrukcji jest konflikt
z rodzicem biologicznym, który w zrozumiałej walce o swoje dziecko bywa skory
do nie zawsze etycznych i konstruktywnych działań. Temat ten może być jednak
osobnym przedmiotem wieloaspektowych badań.

Postulatem w procesie rekonstrukcji rodziny wydaje się uwzględnianie per-
spektywy dzieci, szczególnie gdy nie są już małe. Postawa rodzica i jego nowe-
go partnera jest adekwatna wtedy, gdy procesy odbudowy uwzględniają szersze
aspekty nowej sytuacji. Ważne, aby w procesie rekonstrukcji rodziny starać się
diagnozować potrzeby wszystkich członków rodziny, akceptować fakt, że zmia-
ny generują napięcia i starać się cierpliwie rozwiązywać bieżące trudności. Nie
chodzi więc o to, aby rezygnować z własnych pragnień rekonstruując na nowo
najbliższy nam świat, ale raczej o to, aby w procesach odbudowy uwzględniać
priorytety i naturalne potrzeby innych ludzi.

Bibliografia

Biedroń M., Mitręga A., Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach ro-
dzinnych, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013.

http://biznestata.pl/2015/03/rodzinny-patchwork-relacje-rodzinne-czesc-i/http://pedago
gikaspecjalna.tripod.com/notes/stepparents.html [dostęp: 02.10.2016].

http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/stepparents.html [dostęp: 05.06.2017].
Kromolicka B., Rodzina zrekonstruowana. Dziecięca percepcja postaw rodzicielskich

a ich sytuacja szkolna, Uniwersytet Szczeciński, „Rozprawy i Studia” Szczecin
1998, nr 289.

Kurlak I., Blaski i cienie powtórnego zamążpójścia. Andragogiczno-feministyczne
aspekty rekonstrukcji małżeństwa, „Forum Pedagogiczne” UKSW 2011, nr 1.

Szlendak T., Socjologia rodziny, Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2011.

Witczak J., Pasierb – Macocha – Ojczym, „Problemy Rodziny” 1983, nr 5.



Postrzeganie dziadków przez młodzież... 269

doi: 10.23734/wwr20171.269.286

„Wychowanie w Rodzinie” t. XV (1/2017)

nadesłany: 31.12.2016 r. – przyjęty: 12.10.2017 r.

Danuta WOSIK-KAWALA∗

Postrzeganie dziadków przez młodzież szkół
ponadgimnazjalnych

Perception of grandparents among young people
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Streszczenie

Rodzina to dynamiczna, zmieniająca się na przestrzeni wieków, a nawet na prze-
strzeni pokolenia podstawowa jednostka społeczna. Modyfikacjom ulegają pełnione
przez nią funkcje, jej struktura i model. Wraz z tymi zmianami przemianom ulegają
także role dziadków. W wielu przypadkach współcześni dziadkowie stają się swoistą
instytucją wychowawczą, wspomagającą w znacznym stopniu rodziców w ich opiece
nad dzieckiem. Zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie – w tym wydłu-
żający się wiek życia, wzrost poziomu wykształcenia, aktywność zawodowa kobiet,
migracje zarobkowe rodziców czy chociażby samotne rodzicielstwo z wyboru – wpły-
wają na zmianę roli dziadków w rodzinie. Zmiany te obejmują także relacje emocjonal-
ne między dziadkami a ich wnukami oraz intensywność różnych rodzajów wzajemnej
aktywności. Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce, dotyczącej roli dziadków
we współczesnej rodzinie w ujęciu teoretycznym, a także stanowi empiryczną próbę
określenia postrzegania dziadków przez ich nastoletnich wnuków – uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. W badaniach zastosowano dyferencjał semantyczny oraz test zdań
niedokończonych. Technika dyferencjału semantycznego umożliwiła określenie emo-
cjonalnego komponentu postaw wobec babci i dziadka badanych osób, natomiast test
zdań niedokończonych, będący techniką projekcyjną, zastosowano ze względu na to, iż
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stanowi źródło informacji nie do końca uświadamianych względem badanego aspektu –
w tym przypadku babci i dziadka przez osoby badane. Uzyskane wyniki badań pozwo-
liły uzyskać i porównać obraz dziadka i babci w percepcji uczniów szkoły zawodowej,
technikum i liceum.

Słowa kluczowe: rodzina, dziadkowie, babcia, dziadek, dyferencjał semantyczny, zda-
nia niedokończone, wychowanie.

Abstract

Family is a dynamic structure, changing over the centuries, and even over a genera-
tion. Family’s structure, performed functions and model change. Along with these
changes, the role of grandparents changes as well. In many cases, the grandparents of
today become a kind of educational institution supporting, to a large extent, parents in
their childcare. The changes taking place in modern society including the lengthening
of life, the increase of education level, professional activity of women, labour migration
of parents, or even single parenthood by choice, affect the change in the role of grand-
parents in the family. These changes also include emotional relationships between
grandparents and their grandchildren, and the intensity of the various types of mutual
activity. This article is an attempt to show the issues concerning the role of grandpar-
ents in contemporary family in theory as well as an attempt to diagnose the image of
grandparents in the perception of students from secondary schools – people standing on
the threshold of adulthood. The studies used the semantic differential and unfinished
sentences test. The semantic differential technique makes it possible to determine the
emotional component of attitudes towards grandma and grandpa. The test of unfinished
sentences, which is a projection technique, was applied because it is a source of infor-
mation which is not completely realized by the researched students in terms of the re-
searched aspect – in this case, grandmother and grandfather. The results received al-
lowed obtaining and comparing the image of grandfather and grandmother in the per-
ception of students from vocational school, technical school and high school.

Keywords: family, grandparents, grandmother, grandfather, semantic differential, un-
finished sentences, education.

Wstęp

Ostatnim etapem rozwoju ontogenetycznego człowieka jest starość. Stanowi
ona najbardziej zróżnicowaną fazę życia, zależną od faz poprzednich: dzieciń-
stwa, młodości i wieku dojrzałego, które przebiegają odmiennie u każdego
człowieka1. Populacja ludzi w starszym wieku jest dość zróżnicowana ze wzglę-

                             
1 A. Nowicka, Starość jako faza życia człowieka, [w:] Taż (red.), Wybrane problemy osób star-

szych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 17.
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du na stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej, sytuację życiową, spo-
łeczną, ekonomiczną. Przy czym tempo procesu starzenia się ma indywidualny
charakter2. Osoby w starszym wieku wchodzą w nowe role społeczne, wśród
których znaczącą jest rola babci bądź dziadka. Role te są konsekwencją rozwoju
rodziny i nie zależą od osobistych wyborów osób w starszym lub coraz częściej
średnim wieku3. Sposób realizacji roli babci i dziadka zależy od wielu czynni-
ków, do których można zaliczyć: wiek dziadków, ich sprawność fizyczną i psy-
chiczną, cechy osobowości, wykształcenie, postawę opiekuńczo-wychowawczą,
aktywność zawodową, bliskość zamieszkania, a także ich relacje z własnymi
dziećmi4. Anna Brzezińska zauważa, że z jednej strony podejmowanie roli babci
i dziadka wiąże się z poczuciem bycia potrzebnym, przekonaniem, że jest się dla
wnuków źródłem miłości, zrozumienia, wiedzy, mądrości i doświadczenia. To
sprawia, że osoby w starszym wieku budują pozytywne poczucie własnej warto-
ści, odnajdują na nowo sens życia – zwłaszcza po przejściu na emeryturę5. Dzię-
ki wnukom dziadkowie czują się potrzebni, stanowią one przedłużenie ich wła-
snej egzystencji, kontynuowanie dorobku życia, przedmiot miłości oraz w pew-
nym sensie nagrodę za trud wychowania własnych dzieci6. Z drugiej strony po-
jawienie się wnuków to znak starzenia się, to niejednokrotnie także konflikty
związane z metodami wychowania wnuków7.

Helen Bee, na podstawie analizy kontaktów dziadków z wnukami, wyróż-
niła trzy typy dziadków. Pierwszy typ to tzw. dziadkowie–dalecy krewni: pozo-
stają oni w chłodnych, zdystansowanych stosunkach z wnukami, rzadko kon-
taktują się z nimi, gdyż pochłonięci są swoimi sprawami. Drugi typ to dziadko-
wie–opiekunowie: są oni bardzo zaangażowani w życie wnuków, często pełnią
wobec nich funkcje rodzicielskie. Trzeci typ to dziadkowie–towarzysze: wspie-
rają oni rodziców w wypełnianiu przez nich obowiązków wobec dzieci8.

Realizacja roli babci i dziadka może odbywać się w bardzo zróżnicowany
sposób. Maria Tyszkowa wyodrębniła pięć charakterystycznych stylów odgry-
wania tej roli w rodzinie. Pierwszy to pełnienie roli dziadków z pozycji rodzi-
cielskiej – styl ten polega na zastępowaniu lub wyręczaniu przez dziadków ro-
dziców, przejmowaniu przez nich wszelkich obowiązków i odpowiedzialności
za całą rodzinę. Drugi polega na pełnieniu roli dziadków jako osób wspomaga-
jących, lecz niezastępujących rodziców w wychowaniu wnuków. Trzeci odczu-
wany jest przez dziadków jako obciążenie, co może wynikać ze złego stanu ich
                             
2 Tamże, s. 20.
3 Por.: M. Sendyk, Osoby starsze w roli dziadków człowieka, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane

problemy..., dz. cyt., s. 151.
4 Tamże, s. 152.
5 A. Brzezińska, Niezbędność dziadków, „Charaktery” 2001, nr 5, s. 28.
6 P. Sutor-Głodzik, J.A. Wnęk, Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci, „Proble-

my Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 6, s. 35.
7 A. Brzezińska, Niezbędność dziadków..., dz. cyt., s. 28.
8 P. Sutor-Głodzik, J.A. Wnęk, Obraz najstarszego pokolenia..., dz. cyt., s. 34.
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zdrowia bądź zaawansowanego wieku. Pełnienie roli dziadków „od święta” to
kolejny z wyodrębnionych stylów, w którym dziadkowie skoncentrowani są
głównie na swoim życiu i sprawach. Ostatni styl wynika ze znacznej odległości
dziadków od dzieci i wnuków, co utrudnia wzajemny kontakt, dlatego został on
określony jako „wakacyjny”9.

Zastanawiając się nad oceną zaangażowania dziadków w opiekę nad wnu-
kami, warto odnieść się do opinii Marii Braun-Gałkowskiej, która stwierdza, że
przejęcie przez dziadków odpowiedzialności za wychowanie wnuków, poza
sytuacjami wyjątkowymi, jest niekorzystne dla wszystkich członków rodziny:
dla dziadków, gdyż mają oni prawo do własnego życia i własnych spraw; dla
rodziców dziecka, gdyż utrudnia im nauczenie się podstawowej roli rodziciel-
skiej, a czasami zagraża ich wspólnocie małżeńskiej; dla wnuków, gdyż prze-
bywanie głównie z osobami w starszym wieku uczy ich przesadnej ostrożności
i zatroskania o zdrowie, a przede wszystkim pozbawia dziadków, którzy weszli
w rolę rodziców, bycia dziadkami10.

W miarę dorastania dziecka relacje między dziadkami a wnukami ulegają
zmianom. Dla najmłodszych dzieci dziadkowie są bardzo ważni i zajmują
uprzywilejowaną pozycję, w przypadku dzieci w wieku szkolnym stosunki te
zaczynają się różnicować, a w okresie dorastania zazwyczaj ulegają pogorsze-
niu11. Niniejszy artykuł jest próbą empirycznej weryfikacji relacji ukazanej
z perspektywy młodych ludzi, stojących u progu dorosłości z ich dziadkami.

Założenia metodologiczne badań własnych

Celem prowadzonych badań była diagnoza postrzegania dziadków we
współczesnej rodzinie przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Z tak sfor-
mułowanego celu wyodrębniono główny problem badawczy: Jakie jest postrze-
ganie dziadków we współczesnej rodzinie przez młodzież ze szkół ponadgimna-
zjalnych?

Problemy szczegółowe przyjęły postać następujących pytań:
— Jaki jest obraz babci w percepcji badanych dziewcząt i chłopców?
— Jaki jest obraz babci w percepcji uczniów szkoły zawodowej, technikum

i liceum?
— Jaki jest obraz dziadka w percepcji badanych dziewcząt i chłopców?
— Jaki jest obraz dziadka w percepcji uczniów szkoły zawodowej, technikum

i liceum?

                             
9 [Cyt. za:] M. Sendyk, Osoby starsze..., dz. cyt., s. 151–159.

10 M. Braun-Gałkowska, Nowe role społeczne ludzi starszych, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.),
Starzenie się a satysfakcja z życia, KUL, Lublin 2006, s. 191–193.

11 Por.: M. Sendyk, Osoby starsze..., dz. cyt., s. 157.
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— Czy istnieją, a jeśli tak – to jakie, różnice w postrzeganiu babci i dziadka
w percepcji badanych dziewcząt i chłopców?

— Czy istnieją, a jeśli tak – to jakie, różnice w postrzeganiu babci i dziadka
w percepcji badanych uczniów szkoły zawodowej, technikum i liceum?
W badaniu zastosowano test zdań niedokończonych własnego układu, za-

wierający początki zdań dotyczące babci i dziadka oraz dyferencjał semantycz-
ny. Wybór treści początków zdań został podyktowany celem badania. Test zdań
niedokończonych polegał na pisemnym eksponowaniu fragmentu zdania, które
osoba badana miała rozbudować w pełne zdanie. Badani, rozbudowując rozpo-
częte zdania, ujawniali swoje uczucia i myśli, utrwalone wyobrażenia i sposoby
myślenia na temat babci i dziadka. W badaniach posłużono się 13 rozpoczętymi
zdaniami odnoszącymi się do babci i 13 odnoszącymi się do dziadka12. W opra-
cowaniu zebranego materiału posłużono się metodą sędziów kompetentnych.
Pięciu sędziów dokonało niezależnie od siebie oceny każdego dokończenia zda-
nia, stosując w tym celu skalę pięciopunktową. Wartości 1, 2 przypisywano
dokończeniom, które wskazywały na negatywną postawę badanych wobec babci
lub dziadka, wartość 3 punktów przyznawano odpowiedziom obojętnym, nato-
miast wartości 4 i 5 przyporządkowano do dokończeń zdań wskazujących na
pozytywną postawę wobec babci i dziadka. Następnie obliczono średni wynik
dla każdego zdania. W tym celu zsumowano wyniki uzyskane od wszystkich
sędziów w zakresie poszczególnych zdań, a otrzymany wynik podzielono przez
liczbę osób oceniających. W ten sposób obliczono wyniki dla każdego ze zdań,
następnie liczby te dodano, a otrzymaną sumę podzielono przez liczbę zdań
– w ten sposób otrzymano wartość mieszczącą się w przedziale liczbowym mię-
dzy 1 a 5. Przy czym im uzyskana wartość bliższa była liczbie 1, tym obraz bab-
ci lub dziadka był mniej korzystny, a im bliższy 5 – tym korzystniejszy. Przyję-
to, że wartości z przedziału od 1,00 do 2,50 wskazują na niekorzystny obraz
dziadków w percepcji badanych, wyrażający się poprzez negatywną postawę
wobec nich, wartości liczbowe z przedziału od 2,51 do 3,50 sugerują obojętny
stosunek badanych wobec swoich dziadków, natomiast z przedziału od 3,51 do
5,0 wiążą się z pozytywnym stosunkiem respondentów do dziadków.

W badaniu zastosowano także dyferencjał semantyczny. Jest to metoda po-
miaru konotacyjnego znaczenia określonych pojęć, które można definiować na
kilku niezależnych wymiarach wyznaczających jego przestrzeń semantyczną.
Zgodnie z tym założeniem skonstruowano dyferencjał semantyczny – narzędzie,
które służy do mierzenia konotacyjnego znaczenia pojęć, czyli zbioru cech okre-

                             
12 Oto początki zastosowanych zdań odnośnie do babci: Moja babcia..., Kiedy myślę o babci...,

W mojej babci najbardziej lubię..., Moi rodzice i babcia..., Kiedy spędzam czas z babcią..., Lu-
bię, kiedy babcia..., Nie lubię, kiedy babcia..., Babcia dla wnuków w mojej rodzinie..., Moja
babcia interesuje się..., Najważniejszą życiową wartością dla mojej babci jest..., W wolnym
czasie moja babcia..., Mojej babci zawdzięczam..., Chciał(a)bym, aby babcia... Analogiczne po-
czątki zdań odnosiły się do dziadka.
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ślonych łącznie przez daną nazwę, ale niewyznaczających jednoznacznie zakre-
su tej nazwy13. Badany miał za zadanie ocenić swoją babcię i dziadka na empi-
rycznym kontinuum wyznaczonym przez 21 par antonimicznych przymiotni-
ków, między którymi znajdowała się skala pięcioodcinkowa. Swoją odpowiedź
zaznaczał poprzez zakreślenie odpowiedniego odcinka na każdej ze skal znaj-
dujących się między przeciwstawnymi przymiotnikami. Wyniki surowe obliczo-
no, przyporządkowując kolejnym odcinkom skal szacunkowych wartości licz-
bowe od 1 do 5, przy czym koniec skali opatrzony pozytywnym przymiotni-
kiem, wskazującym na określenia aprobowane społecznie, posiadał wartość
najwyższą (5), natomiast najniższą wartość (1) posiadały określenia nieaprobo-
wane społecznie. Wyniki surowe dla każdego z hasła (moja babcia, mój dziadek)
mogły przybierać wartość liczbową od 21 (wartość najniższa) do 105 (wartość
najwyższa). Wielkość średnich ukazuje stosunek badanego do ocenianych haseł.
Dzięki temu badaniu można było określić emocjonalny komponent postaw ba-
danych uczniów wobec ich dziadków i babć. Przyjęto, że pozytywny obraz babci
lub dziadka występuje wówczas, gdy osoba ta, opisywana jest jako przyjazna,
serdeczna, kontaktowa, bezpieczna, jasno i otwarcie prezentująca pozytywne
emocje i uczucia, badany określa ją jako ważną dla siebie, jako tę, która ode-
grała w jego życiu ważną rolę. Z kolei obraz negatywny wiązał się z przedsta-
wieniem babci lub dziadka jako osoby niesympatycznej, zdystansowanej, ozię-
błej, a nawet wrogiej, wzbudzającej niechęć, a nawet strach, jako tej, której nie
można ufać, skoncentrowanej na sobie, negatywnie nastawionej do innych osób
i do życia. Założono również, że obraz babci i dziadka w perspektywie badanych
może przyjąć formę obojętną, czego wyrazem będzie postrzeganie babci lub
dziadka jako osoby, która należy do rodziny, ale jej relacje z wnukami nie należą
ani do wrogich, ani do przyjaznych, można by je określić jako poprawne, lecz
bez większego zaangażowania emocjonalnego, a także jako osoby nieco zdy-
stansowanej, niepomagającej, ale też nieprzeszkadzającej badanym, nie jest to
osoba obojętna na sprawy rodzinne, ale też zbytnio się w nie nie angażuje.

Badaniem objęto 187 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jednak do anali-
zy wyników badań zakwalifikowano, ze względu na ich kompletność, 166 peł-
nych zestawów dotyczących babć i 124 odnośnie do dziadków w badaniu testem
zdań niedokończonych i 159 pełnych zestawów dotyczących babć i 133 odno-
śnie do dziadków w badaniu dyferencjałem semantycznym. Wiek uczniów ob-
jętych badaniem wahał się od 16 do 19 lat.

                             
13 Por.: J. Czapiński, Dyferencjał semantyczny, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do naucza-

nia psychologii. Seria III, t. 3, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978, s. 257–259.
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Analiza wyników badań 

Zgodnie z przyjętymi założeniami badań przedmiotem analiz empirycznych 
były wyniki badań testem zdań niedokończonych i dyferencjałem semantycz-
nym odnośnie do postrzegania babci i dziadka przez uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Obraz babci w percepcji badanych uczniów 
Wyniki uzyskane w świetle badania testem zdań niedokończonych, ukazujące 

obraz babci w percepcji badanych kobiet i mężczyzn, zamieszczono w tabeli 1. 
Tabela 1. Obraz babci w świetle badania testem zdań niedokończonych w percepcji 

kobiet i mężczyzn 

               Płeć 

       Obraz 

Kobiety Mężczyźni Razem 

N % N % N % 

Pozytywny 60 81,08 57 61,95 117 70,48 

Obojętny 14 18,92 35 38,05 49 29,52 

Razem 74 100 92 100 166 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 1. The image of grandmother in the perception of women and men in the 
light of the research carried out with the test of unfinished sentences 

              Sex 

       Image 

Women Men Total 

N % N % N % 

Positive 60 81.08 57 61.95 117 70.48 

Neutral 14 18.92 35 38.05 49 29.52 

Total 74 100 92 100 166 100 

Source: Author’s research. 

Na podstawie badań przeprowadzonych testem zdań niedokończonych 
wśród młodzieży ponadgimnazjalnej można zauważyć, że zdecydowana więk-
szość badanych posiada pozytywny obraz swoich babć (70,48%), natomiast 
pozostali badani (29,52%) przejawiają wobec nich stosunek obojętny. Uzyskane 
wyniki badań wskazują, że żadna spośród badanych osób nie przejawia wobec 
swojej babci postawy negatywnej. 

Biorąc pod uwagę płeć respondentów, można zauważyć, że wśród dziew-
cząt dominuje pozytywny obraz babci – 81,08% badanych dziewcząt korzystnie 
wypowiedziało się na temat swoich babć. Nieco inaczej wygląda obraz babci  
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w percepcji badanych chłopców, gdyż aż 38,04% badanych oceniło swoje bab-
cie, ukazując obojętny stosunek wobec nich w sformułowanych dokończeniach 
zdań. Zaobserwowane różnice w postrzeganiu obrazu babć uwidaczniają się 
również poprzez średnią ocen uzyskanych dla babć przez badane dziewczęta  
i chłopców. Dane te prezentuje tabela 2. 
Tabela 2. Średni wynik uzyskany w badaniu testem zdań niedokończonych odno-

śnie do postawy wobec babci z uwzględnieniem płci badanych  

Płeć Średnia SD t df p 

Kobiety 4,50 5,49 
1,91 164 0,05 

Mężczyźni 3,38 1,11 

Źródło: Badania własne. 

Table 2. The average result received in the test of unfinished sentences regarding the 
attitude towards grandmother taking into account the gender of respondents 

Sex Average SD t df p 

Women 4.50 5.49 
1.91 164 0.05 

Men 3.38 1.11 

Source: Author’s research. 

Średnia ocen dla babci uzyskana na podstawie badania testem zdań niedokoń-
czonych wskazuje istotne statystycznie różnice w ocenie babć przez badane 
dziewczęta i chłopców (p < 0,05). Dziewczęta korzystniej wypowiadały się na 
temat swoich babć niż chłopcy, a średnia ocena ich wypowiedzi dotycząca babć 
wyniosła 4,50, natomiast w przypadku chłopców tylko 3,38. Dodatkowo badani 
uczniowie zostali poproszeni o ocenę swojej babci poprzez określenie nasilenia 
danej cechy u niej w podanym wymiarze, wyznaczonym przez parę antonimicz-
nych przymiotników. Uzyskane wyniki umożliwiły wyodrębnienie pozytywnego, 
obojętnego i negatywnego stosunku emocjonalnego badanych wobec babć. Uzy-
skane wyniki badań z uwzględnieniem płci badanych zamieszczono w tabeli 3. 
Tabela 3. Obraz babci w świetle badania dyferencjałem semantycznym w percepcji 

kobiet i mężczyzn 

            Płeć 

Stosunek  

Kobiety Mężczyźni Razem 

N % N % N % 

Pozytywny 69 95,83 77 88,51 146 91,82 

Obojętny 3 4,17 9 10,34 12 7,55 

Negatywny 0 0 1 1,15 1 0,63 

Razem 72 100 87 100 159 100 

Źródło: Badania własne. 
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Table 3. The image of grandmother in the light of the research with the semantic 
differential in the perception of men and women 

             Sex 

Attitude 

Women Men Total 

N % N % N % 

Positive 69 95.83 77 88.51 146 91.82 

Neutral 3 4.17 9 10.34 12 7.55 

Negative 0 0 1 1.15 1 0.63 

Total 72 100 87 100 159 100 

Source: Author’s research. 

Wyniki badań uzyskane w badaniu dyferencjałem semantycznym ukazują 
pozytywny stosunek większości badanych uczniów (91,82%) wobec swych ba-
bć. Zdecydowana większość badanych dziewcząt (95,83%) ocenia swoją babcię 
bardzo korzystnie, a tylko 4,17% określa ją dość neutralnie. W przypadku bada-
nych chłopców postrzeganie przez nich babć jest bardziej zróżnicowane, gdyż 
88,51% ocenia je pozytywnie, 10,34% obojętnie, a 1,15% negatywnie. Z kolei 
średni wynik w ocenie babci, uzyskany przez badane kobiety (M = 4,21) i bada-
nych mężczyzn (M = 4,16), nie wykazywał różnic istotnych statystycznie mię-
dzy porównywanymi grupami. Dane te przedstawiono w tabeli 4. 
Tabela 4. Średni wynik uzyskany w badaniu dyferencjałem semantycznym odno-

śnie do postawy wobec babci z uwzględnieniem płci badanych  

Płeć Średnia SD t df p 

Kobieta 4,21 0,46 
0,56 157 0,57 

Mężczyzna 4,16 0,57 

Źródło: Badania własne 

Table 4. The average result obtained in the study with the semantic differential regard-
ing the attitudes towards grandmother taking into account the gender of res-
pondents 

Sex Average SD t df p 

Women 4.21 0.46 
0.56 157 0.57 

Men 4.16 0.57 

Source: Author’s research 

Interesujące było również to, czy istnieją różnice w obrazie babci ze wzglę-
du na typ szkoły, do jakiej uczęszczają badani. Dane na ten temat przedstawiono 
w tabeli 5. 
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Tabela 5. Postrzeganie babci a typ szkoły, do jakiej uczęszczają badani, w świetle 
badania testem zdań niedokończonych  

                 Szkoła 
Postrze- 
ganie 

Liceum Technikum Szkoła  
zawodowa Razem 

N % N % N % N % 

Pozytywne 55 80,88 45 62,5 17 65,38 117 70,48 

Obojętne 13 19,12 27 37,5 9 34,62 49 29,52 

Razem 68 100 72 100 26 100 166 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 5. Perception of grandmother in reference to the type of school the respondents 
attend in the light of the research carried out with the test of unfinished sen-
tences 

               School 

Perce- 
ptione 

Liceum 
(comprehensive 
education sec-
ondary school)

Technikum 
(technical educa-
tion secondary 

school) 

Vocational 
school Total 

N % N % N % N % 

Positive 55 80.88 45 62.5 17 65.38 117 70.48 

Neutral 13 19.12 27 37.5 9 34.62 49 29.52 

Total 68 100 72 100 26 100 166 100 

Source: Author’s research. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że aż 80,88% uczniów liceum posiada 
pozytywny obraz babci. Wśród uczniów technikum i szkoły zawodowej postawa 
wobec babci nie jest aż tak jednoznaczna, gdyż 37,5% uczniów technikum  
i 34,62% uczniów szkoły zawodowej określa swój stosunek do babci jako obojęt-
ny. Można zatem stwierdzić, iż co trzeci badany z technikum i szkoły zawodowej 
postrzega swoją babcię jako osobę, która w jego życiu nie jest szczególnie ważna. 

Chcąc poznać, czy uzyskane wyniki w zakresie oceny dokończeń zdań od-
nośnie do postrzegania babci przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych biorą-
cych udział w badaniu istotnie różnicują porównywane grupy, przeprowadzono 
analizę wariancji ANOVA. Uzyskane wyniki w tym zakresie nie wykazały róż-
nic istotnych statystycznie między porównywanymi grupami (F = 1,87,  
p = 0,16), mimo iż średni wynik uzyskany w tym badaniu wydawał się dość 
zróżnicowany w poszczególnych grupach (wśród uczniów liceum M = 4,56, 
szkoły zawodowej M = 3,49 i technikum M = 3,38). 

Dla lepszego zobrazowania postrzegania babci przez badaną młodzież przy-
taczam przykładowe dokończenia zdań, ilustrujące stosunek badanych do ich 
babć, np. Moja babcia (zdanie 1) ma czworo dzieci (dokończenie obojętne);  
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Moja babcia (zdanie 1) to najlepsza osoba w rodzinie, jest cudowna (dokończe-
nie pozytywne); Kiedy spędzam czas z babcią (zdanie 5) – w niedzielę (dokoń-
czenie obojętne); Kiedy spędzam czas z babcią (zdanie 5), cały dzień przemija  
w mgnieniu oka (dokończenie pozytywne). Żadna z badanych osób nie dokoń-
czyła zdania w sposób wskazujący na niekorzystny obraz babci. 

Następnie przeanalizowano wyniki badań dotyczące postrzegania babci 
przez uczniów z różnych typów szkół w świetle badania dyferencjałem seman-
tycznym. 
Tabela 6. Postrzeganie babci w świetle badania dyferencjałem semantycznym a typ 

szkoły, do jakiej uczęszczają badani 

      Szkoła 
Sto- 
sunek 

Liceum Technikum Szkoła zawodowa Razem 

N % N % N % N % 

Pozytywny 64 96,97 61 87,14 21 91,30 146 91,82 

Obojętny 2 3,03 8 11,43 2 8,70 12 7,55 

Negatywny 0 0 1 1,43 0 0 1 0,63 

Razem 66 100 70 100 23 100 159 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 6. Perception of grandmother in the light of the research with the semantic 
differential and the type of school the respondents attend 

       School 

Atti- 
tude 

Liceum 
(comprehensive 
education sec-
ondary school) 

Technikum 
(technical educa-
tion secondary 

school) 

Vocational  
school Total 

N % N % N % N % 

Positive 64 96.97 61 87.14 21 91.30 146 91.82 

Neutral 2 3.03 8 11.43 2 8.70 12 7.55 

Negative 0 0 1 1.43 0 0 1 0.63 

Total 66 100 70 100 23 100 159 100 

Source: Author’s research. 

Biorąc pod uwagę typ szkoły, do jakiej uczęszczają badani, i ich stosunek 
do babć, określony na podstawie badania dyferencjałem semantycznym, można 
zauważyć, że aż 96,97% badanych uczniów liceum pozytywnie ocenia swoją 
babcię jako osobę potrzebną, troskliwą, kochającą, pozytywnie nastawioną do 
życia. Podobnie ocenia babcię 91,30% uczniów szkoły zawodowej i 87,14% 
uczniów technikum. Wśród uczniów technikum 11,43% określiło swój stosunek 
do babci jako obojętny, ze szkoły zawodowej do takiej relacji przyznało się 
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8,70% badanych, a wśród uczniów liceum tylko 3,03%. W przypadku jednego 
ucznia z technikum ocena babci okazała się niekorzystna. 

Biorąc pod uwagę średnie wyniki uzyskane w badaniu dyferencjałem se-
mantycznym dla każdej z grup uczniów (uczniowie liceum M = 4,22, szkoły 
zawodowej M = 4,27 i technikum M = 4,12), należy stwierdzić, iż były one bar-
dzo zbliżone, a przeprowadzona analiza wariancji ANOVA nie wykazała różnic 
istotnych statystycznie między porównywanymi grupami (F = 2,16, p = 0,35). 

Obraz dziadka w percepcji badanych uczniów 
Poszukując odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące obrazu dziadka  

w percepcji badanych uczniów, dokonano analizy uzyskanych wyników w spo-
sób analogiczny jak w przypadku obrazu babci. Ze względu na kompletność 
uzyskanych odpowiedzi do badań zaklasyfikowano 124 ankiety w przypadku 
zdań niedokończonych i 133 w badaniu dyferencjałem semantycznym. Wyniki 
ukazujące obraz dziadka w percepcji badanych kobiet i mężczyzn, uzyskane  
w świetle badania testem zdań niedokończonych, zamieszczono w tabeli 7. 
Tabela 7. Obraz dziadka w świetle badania testem zdań niedokończonych w per-

cepcji kobiet i mężczyzn  

                     Płeć 

       Obraz 

Kobiety Mężczyźni Razem 

N % N % N % 

Pozytywny 41 65,08 44 72,13 85 68,55 

Obojętny 19 30,16 15 24,59 34 27,42 

Negatywny 3 4,76 2 3,28 5 4,03 

Razem 63 100 61 100 124 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 7. The Image of grandfather in the light of the research carried out with the 
test of unfinished sentences in the perception of women and men 

                     Sex 

       Image 

Women Men Total 

N % N % N % 

Positive 41 65.08 44 72.13 85 68.55 

Neutral 19 30.16 15 24.59 34 27.42 

Negative 3 4.76 2 3.28 5 4.03 

Total 63 100 61 100 124 100 

Source: Author’s research. 

Na podstawie analizy dokończeń zdań odnośnie do dziadka uzyskano wyni-
ki wskazujące, iż większość badanych (68,55%) pozytywnie ocenia swoich 



Postrzeganie dziadków przez młodzież... 281 

dziadków, dla 27,42% są to osoby obojętne, niemające większego wpływu na 
ich życie, natomiast w przypadku 4,03% dziadek został ukazany jako osoba 
nieprzyjazna, a nawet wroga. Biorąc pod uwagę płeć badanych osób, można 
zauważyć, iż zarówno w przypadku dziewcząt, jak i chłopców uzyskane wyniki 
badań wskazują na podobne postrzeganie dziadka przez badanych: 65,08% ba-
danych dziewcząt i 72,13% chłopców ukazało dziadka jako osobę pozytywną, 
30,16% dziewcząt i 24,59% chłopców jako obojętną, a 4,76% dziewcząt i 3,28% 
chłopców jako negatywną. Również średnie wyniki uzyskane w ocenie dokoń-
czeń zdań odnośnie do dziadka nie różnicują porównywanych grup w tym zakre-
sie (p < 0,05). Można zatem stwierdzić, iż w percepcji badanych dziewcząt  
i chłopców nie występują różnice istotne statystycznie w obrazie dziadka. Omó-
wione wyniki badań zaprezentowano w tabeli 8. 
Tabela 8. Średni wynik uzyskany w badaniu testem zdań niedokończonych odno-

śnie do postawy wobec dziadka z uwzględnieniem płci badanych  

Płeć Średnia SD t df p 

Kobiety 3,601 0,58 
−0,04 122 0,96 

Mężczyźni 3,605 0,48 

Źródło: Badania własne. 

Table 8. The average result received in the test of unfinished sentences regarding the 
attitude towards grandfather taking into account the gender of respondents 

Sex Average SD t df p 

Women 3.601 0.58 
−0.04 122 0.96 

Men 3.605 0.48 

Source: Author’s research. 

Postrzeganie dziadka przez badanych uczniów starano się także określić na 
podstawie badania dyferencjałem semantycznym. 
Tabela 9. Obraz dziadka w świetle badania dyferencjałem semantycznym w percep-

cji kobiet i mężczyzn 

        Płeć 

Stosunek 

Kobiety Mężczyźni Razem 

N % N % N % 

Pozytywny 48 77,42 55 77,46 103 77,44 

Obojętny 12 19,35 15 21,13 27 20,30 

Negatywny 2 3,23 1 1,41 3 2,26 

Razem 62 100 71 100 133 100 

Źródło: Badania własne. 
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Table 9. The image of grandfather in the light of the research with the semantic 
differential in the perception of men and women 

           Sex 

Image 

Women Men Total 

N % N % N % 

Positive 48 77.42 55 77.46 103 77.44 

Neutral 12 19.35 15 21.13 27 20.30 

Negative 2 3.23 1 1.41 3 2.26 

Total 62 100 71 100 133 100 

Source: Author’s research. 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 9 można zauważyć, że 
większość badanych kobiet (77,42%) i mężczyzn (77,46%) posiada pozytywny 
stosunek wobec swoich dziadków. W przypadku 19,35% badanych kobiet  
i 21,13% mężczyzn relacja z dziadkami jest neutralna, natomiast w przypadku 
3,23% kobiet i 1,41% mężczyzn – negatywna. 

Biorąc pod uwagę średni wynik uzyskany w badaniu dyferencjałem seman-
tycznym odnośnie do postawy wobec dziadka przez kobiety (M = 4,04)  
i mężczyzn (M = 4,06) oraz analizę istotności różnic pomiędzy wynikami po-
równywanych grup, można stwierdzić brak różnic między nimi. Dane na ten 
temat zawarto w tabeli 10. 
Tabela 10. Średni wynik uzyskany w badaniu dyferencjałem semantycznym odno-

śnie do postawy wobec dziadka z uwzględnieniem płci badanych  

Płeć Średnia SD t df p 

Kobieta 4,04 0,72 
−0,14 131 0,88 

Mężczyzna 4,06 0,70 

Źródło: Badania własne. 

Table 10. The average result obtained in the research with the semantic differential 
regarding the attitudes towards grandfather taking into account the 
gender of respondents 

Sex Average  SD t df p 

Women 4.04 0.72 
−0.14 131 0.88 

Men 4.06 0.70 

Source: Author’s research. 

Kolejnym etapem badań było określenie obrazu dziadka w percepcji 
uczniów z uwzględnieniem typu szkoły, do jakiej uczęszczają. Uzyskane wyniki 
badań dotyczące tego aspektu prezentuje tabela 11. 
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Tabela 11. Postawa badanych wobec dziadka a typ szkoły, do jakiej uczęszczają,  
w świetle badania testem zdań niedokończonych 

             Szkoła 

   Obraz 

Liceum Technikum Szkoła  
zawodowa Razem 

N % N % N % N % 

Pozytywny 40 66,67 34 68 11 78,58 85 68,55 

Obojętny 17 28,33 15 30 2 14,28 34 27,42 

Negatywny 3 5 1 2 1 7,14 5 4,03 

Razem 60 100 50 100 14 100 124 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 11. The attitude of the respondents to grandfather and the type of school the 
respondents attend, in the light of the research with the test of unfinished 
sentences 

             School  

    Image 

Liceum 
(comprehensive 
education secon-

dary school) 

Technikum 
(technical educa-
tion secondary 

school) 

Vocational  
school Total 

N % N % N % N % 

Positive 40 66.67 34 68 11 78.58 85 68.55 

Neutral 17 28.33 15 30 2 14.28 34 27.42 

Negative 3 5 1 2 1 7.14 5 4.03 

Total 60 100 50 100 14 100 124 100 

Source: Author’s research. 

Analiza procentowa uzyskanych wyników badań z uwzględnieniem typu 
szkoły, do jakiej uczęszczają badani, wskazuje, że większość uczniów liceum 
(66,67%), technikum (68%) i szkoły zawodowej (78,57%) pozytywnie postrzega 
swoich dziadków. Niestety wśród wszystkich badanych, co czwarty ocenia swój 
stosunek do dziadka jako neutralny, obojętny. Biorąc pod uwagę typ szkoły, 
28,33% uczniów liceum, 30% uczniów technikum i 14,28% uczniów szkoły 
zawodowej właśnie w ten sposób ocenia swoich dziadków. W przypadku 5% 
uczniów liceum, 2% uczniów technikum i 7,14% uczniów szkoły zawodowej 
postrzeganie dziadków jest zdecydowanie niekorzystne. 

Biorąc pod uwagę liczbę wskazań dotyczących obojętnego i negatywnego 
stosunku wobec dziadków badanych osób, obraz ten nie do końca jest klarowny, 
dlatego zasadna wydała się analiza średnich wyników uzyskanych przez uczniów 
w tym aspekcie. 
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Średnie wyniki uzyskane w ocenie dokończeń zdań przez uczniów liceum 
(M = 3,67), technikum (M = 3,69) i szkoły zawodowej (M = 3,55) są dość zbli-
żone, a przeprowadzona analiza wariancji ANOVA nie wykazała różnic istot-
nych statystycznie pomiędzy analizowanymi grupami (F = 0,73, p = 0,48). Moż-
na zatem uznać, że w obrazie dziadka w percepcji uczniów liceum, technikum  
i szkoły zawodowej nie występują różnice istotne statystycznie. Dla lepszego 
zobrazowania postrzegania dziadka przez badaną młodzież przytaczam przykła-
dowe dokończenia zdań ilustrujące stosunek badanych do ich dziadków, np. Mój 
dziadek (zdanie 1) jest rolnikiem (dokończenie obojętne); Mój dziadek (zdanie 
1) jest najcudowniejszy na świecie (dokończenie pozytywne); Mój dziadek (zda-
nie 1) ma zły charakter (dokończenie negatywne); Kiedy spędzam czas z dziad-
kiem (zdanie 5) – w święta (dokończenie obojętne); Kiedy spędzam czas z dziad-
kiem (zdanie 5), jest bardzo miło (dokończenie pozytywne); Kiedy spędzam czas 
z dziadkiem (zdanie 5), nie rozmawiam z nim (dokończenie negatywne). 

Analogicznie jak w przypadku postrzegania przez badanych babć, tak również 
odnośnie do dziadków przeprowadzono badanie dyferencjałem semantycznym, 
dotyczące postrzegania dziadków przez badaną młodzież z różnych typów szkół. 
Tabela 12. Obraz dziadka w świetle badania dyferencjałem semantycznym a typ 

szkoły, do jakiej uczęszczają badani  

       Szkoła 
Sto- 
sunek 

Liceum Technikum Szkoła zawodowa Razem 

N % N % N % N % 

Pozytywny 46 80,70 43 72,89 14 82,35 103 77,44 

Obojętny 9 15,79 15 25,42 3 17,65 27 20,30 

Negatywny 2 3,51 1 1,69 0 0 3 2,26 

Razem 57 100 59 100 17 100 133 100 

Źródło: Badania własne. 

Table 12. The image of grandfather in the light of the research with the semantic 
differential and the type of school the respondents attend. 

       School 
Atti- 
tude 

Liceum 
(comprehensive 
education sec-
ondary school) 

Technikum 
(technical educa-
tion secondary 

school) 

Vocational  
school Total 

N % N % N % N % 

Positive 46 80.70 43 72.89 14 82.35 103 77.44 

Neutral 9 15.79 15 25.42 3 17.65 27 20.30 

Negative 2 3.51 1 1.69 0 0 3 2.26 

Total 57 100 59 100 17 100 133 100 

Source: Author’s research. 
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Wyniki badań dyferencjałem semantycznym wskazują, że 82,35% uczniów
szkoły zawodowej, 80,70% uczniów liceum i 72,88% uczniów technikum po-
strzega swojego dziadka w sposób pozytywny. W przypadku 25,42% uczniów
technikum, 17,65% uczniów szkoły zawodowej i 15,79% uczniów liceum obraz
dziadka już nie jest tak korzystny i został oceniony jako neutralny, natomiast
3,51% uczniów liceum i 1,69% uczniów technikum negatywnie wypowiedziało
się na temat swoich dziadków. Należy zauważyć, iż wśród uczniów szkoły za-
wodowej żaden z badanych nie ocenił swojego dziadka negatywnie. Chcąc
przyjrzeć się uzyskanym wynikom, obliczono średnie uzyskane przez uczniów
z liceum (M = 4,09), technikum (M = 3,97) i szkoły zawodowej (M = 4,20).
Okazało się, że są one dość zbliżone. Również przeprowadzona analiza warian-
cji ANOVA nie wykazała różnic istotnych statystycznie pomiędzy analizowa-
nymi grupami (F = 0,79, p = 0,45). Można zatem uznać, że w obrazie dziadka
w percepcji uczniów liceum, technikum i szkoły zawodowej nie występują róż-
nice istotne statystycznie.

Zakończenie

Na podstawie, przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zdecydowana
większość badanej młodzieży korzystnie postrzega swoich dziadków. Są oni dla
nich osobami ważnymi i znaczącymi w ich życiu. Badani uczniowie pozytywnie
postrzegają swoje babcie, opisują je jako osoby dbające o rodzinę, poświęcające
się dla jej dobra, niejednokrotnie rezygnujące z własnych potrzeb na rzecz swo-
ich wnuków. Żadna spośród badanych osób nie przejawia wobec swojej babci
postawy negatywnej.

Analiza uzyskanych wyników w badaniu testem zdań niedokończonych
ukazuje istotne ze względów statystycznych różnice w postrzeganiu babć przez
dziewczęta, które korzystniej postrzegają swoje babcie niż badani chłopcy. Roz-
budowując rozpoczęte zdania, dziewczęta ujawniały swoje pozytywne uczucia
i myśli, utrwalone wyobrażenia i sposoby myślenia na temat babć, które w per-
cepcji dziewcząt okazały się bardziej życzliwe niż u chłopców.

Z kolei w badaniu dyferencjałem semantycznym nie odnotowano różnic
istotnych statystycznie między badanymi chłopcami a dziewczynkami w zakre-
sie postrzegania babci. Biorąc pod uwagę typ szkoły, do jakiej uczęszczają ba-
dani, nie odnotowano różnic w postrzeganiu babci przez uczniów liceum, tech-
nikum i szkoły zawodowej.

W przypadku postrzegania dziadków przez badaną młodzież można zauwa-
żyć nieco większe zróżnicowanie w ocenie dziadka, niż miało to miejsce odno-
śnie do babci. Mimo że obraz dziadka, podobnie jak obraz babci, jest u większo-
ści badanych pozytywny, to zdarzyły się wypowiedzi wskazujące na niekorzyst-
ny stosunek badanych do swoich dziadków. Biorąc pod uwagę zarówno płeć
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badanych, jak i typ szkoły, do jakiej uczęszczają, należy zauważyć, iż analiza
statystyczna nie wykazała istotnych różnic w ocenie dziadka przez badane gru-
py. Uzyskane wyniki badań ukazują korzystne postrzeganie dziadków, przez ich
wnuki. Można zatem przyjąć, że wraz z wiekiem wnuków ich relacje z dziad-
kami są nadal ważne, a dziadkowie postrzegani są jako osoby ważne dla bada-
nych, obdarzane przez wnuków szacunkiem i miłością.

Bibliografia

Braun-Gałkowska M., Nowe role społeczne ludzi starszych, [w:] S. Steuden, M. Mar-
czuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, KUL, Lublin 2006.

Brzezińska A., Niezbędność dziadków, „Charaktery” 2001, nr 5.
Czapiński J., Dyferencjał semantyczny, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do na-

uczania psychologii. Seria III, t. 3, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
Nowicka A., Starość jako faza życia człowieka, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane pro-

blemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Sendyk M., Osoby starsze w roli dziadków człowieka, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane

problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Sutor-Głodzik P., Wnęk J.A., Obraz najstarszego pokolenia w percepcji małych dzieci

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, nr 6.



Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów 287

doi: 10.23734/wwr20171.287.304

„Wychowanie w Rodzinie” t. XV (1/2017)

nadesłany: 27.09.2016 r. – przyjęty: 05.10.2017 r.

Andrzej FELCHNER∗

Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów

Family – in the hierarchy of values of Piotrków students

Streszczenie

Wartości odgrywają ogromną rolę w życiu zarówno całego społeczeństwa, jak jej
najmniejsze komórki – rodziny. Cała Unia Europejska, której Polska jest pełnopraw-
nym członkiem od ponad dziesięciu lat, jest nosicielem szeregu wartości. Wywodzą się
one z naszego kręgu kulturowego, tkwią w bogatej, wielosetletniej spuściźnie europej-
skiej. Początki dyskursu nad tymi kwestiami sięgają starożytnych myślicieli greckich,
choćby Platona, Pitagorasa, sofistów. Są też niezbędne przy kształtowaniu się współ-
czesnego społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego.

Kilka lat temu przeprowadzono na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego badania, których celem było zorientowanie się w świecie wartości na-
szych studentów. Chodziło w tym przypadku nie tylko o cele naukowe, ale i poznanie
priorytetów młodzieży studiującej w piotrkowskiej Filii tego Uniwersytetu. Doskona-
limy bowiem ciągle proces dydaktyczny. Ponadto, poprzez szereg innych działań w ob-
szarze kultury, staramy się oddziaływać na studentów, rozbudzać ich zainteresowania.
Należy tu uwzględnić fakt, iż większość tej młodzieży wywodzi się w dużej mierze
z okolicznych mniejszych miejscowości i wsi. Będzie również, w nieodległej przyszło-
ści, często pierwszym pokoleniem z dyplomem uniwersyteckim w swoich rodzinach.
Większość bowiem ich rodziców legitymuje się wykształceniem średnim lub zawodo-
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wym. Dzięki podjętym działaniom stwierdzono, iż rodzina w świecie wartości naszych
studentów odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to tendencja ogólnopolska. Podobne wyniki
osiągnięto w odniesieniu do innych środowisk i nasze badania to potwierdzają. W tek-
ście ukazano też źródła kształtowania się świata wartości badanej grupy, jak również
stosunek do niektórych problemów, związanych z rodziną, na przykład stosowanie kar
cielesnych.

Słowa kluczowe: wartości, młodzież, studenci, rodzina.

Abstract

Values are of enormous importance in the lives of societies and families, as their
smallest unit. Both the EU and Poland, as its full member of over ten years, numerous
common values proliferate. They originate from our cultural milieu, embedded in the
centuries-old European legacy. The discourse over values goes back to the ancient
Greek philosophers, such as Plato, Pythagoras or the Sophists. Values are indispensable
in shaping modern civic and democratic societies.

A few years ago Faculty of Social Sciences, Jan Kochanowski University, undertook
a research concerning the hierarchy of values among our students. The aim was, not so
much academic, as examining the priorities of those studying in the Piotrków branch of
the University. The staff is concerned with improving educational processes. Besides, we
have been trying to encourage our students’ interests by undertaking various cultural ac-
tivities. We are aware that the majority of our students come from small towns and vil-
lages. In the near future they are going to be the first university graduates in their families.
Their parents mainly have a secondary school diploma or vocational training. Our re-
search confirmed the importance of family in our students’ hierarchy of values. This is an
all-Poland tendency. Similar results were confirmed in other social groups.

The present paper traces how the hierarchy of values developed in the researched
group, and also examined their attitudes concerning some family related problems, for
instance corporal punishment.

Keywords: values, youth, students, family.

Przed przejściem do właściwego tematu na wstępie trzeba nieco miejsca po-
święcić na przypomnienie niektórych podstawowych określeń i pojęć. Wartości
są na ogół uważane za jeden z najważniejszych, podstawowych elementów
w całym procesie wychowania. Na ten temat pisało w naszym kraju wiele osób1.
                             
1 Można tu przytoczyć dla przykładu podręczniki: C. Kupisiewicza, Z dziejów teorii i praktyki

wychowania. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 322
[wznowienie w 2013 r.] oraz M. Łobockiego, Teoria wychowania w zarysie, wyd. VII, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 344 (tam też szereg klasyfikacji wartości), jedną
z ostatnich publikacji K. Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcep-
cji wartości, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012, ss. 184; T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyń-
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Bardzo interesujące poglądy na wartości, ich klasyfikację i poznanie przedstawił
żyjący na przełomie XIX i XX wieku wybitny niemiecki myśliciel Max Schel-
ler2. Katalog wartości – połączenie teorii z empirią – prezentował wybitny polski
zwolennik nurtu Nowego Wychowania Janusz Korczak, opierając swoje działa-
nia wychowawcze o podstawowe ponadczasowe pojęcia, takie jak na przykład
dobro czy sprawiedliwość, opracowując też szereg praw dla swoich wychowan-
ków3. W wielu organizacjach młodzieżowych, na przykład w polskim harcer-
stwie, wychowanie opiera się o zbiór czy katalog wartości, bez których trudno
sobie wyobrazić działalności tej i innych podobnych organizacji4. Ryszard
Skrzypniak u progu obecnego, nowego stulecia i tysiąclecia uważał, że: „[...] nie
można rozpatrywać wychowania bez wartości, a wartości bez ideału wycho-
wawczego”5. Ten sam autor dodawał: „[...] rozważania nad wartościami w wy-

                             
ski, M. Okrasa (red.), W trosce o wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2015, ss. 259, a z artykułów: H. Kurczab, Z problemów wartości i wartościo-
wania (wybrane zagadnienia), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2012, z. 72,
s. 7–37; D. Opozda Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w ro-
dzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej, „Paedagogia Christiana” 2015,
nr 2(36), s. 183–193 czy M.A. Stradowski, Wychowanie do wartości, „Kwartalnik Naukowy Fi-
des et Ratio” 2014, nr 1(17), s. 26–34. Faktycznie w każdym ośrodku akademickim jest poru-
szana – w różnym ujęciu – problematyka wartości, a w poszczególnych, przytoczonych dla zilu-
strowania pracach, znajdują się bibliografie dotyczące tych zagadnień.

2 Literatura na ten temat jest bardzo bogata, niemal wszyscy polscy autorzy poruszający zagadnie-
nia wartości wspominają o jego poglądach. Obszerną monografię poświęconą między innymi
tym kwestiom napisał kilka lat temu L. Kopciuch: Wolność a wartości. Max Scheller – Nicolai
Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 337. Ukazują się też na ten temat liczne artykuły na przykład:
W. Guziewicz, W wychowaniu [...] chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowie-
kiem... Wartości w wychowaniu szkolnym, „Studia Teologiczne” 2014, nr 32, s. 349–357
(o M. Schellerze – s. 351–352) czy S. Konstańczak, Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa
Schellera, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2007, nr 6, s. 39–48.

3 Bibliografia korczakowska jest bardzo liczna, międzynarodowa, przytaczam tutaj chronologicz-
nie tylko kilka pozycji, związanych też z problematyką wartości, wydanych w kraju w ostatnich
kilku latach: B. Smolińska-Theiss, Korczakowska idea praw dziecka, „Pedagogika Społeczna”
2010, nr 3–4, s. 7–19; S.L. Zalewska, Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad
Kartą Praw Dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński (red.), Prawa człowieka i świat wartości,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 231–249;
W. Wolman, Korczakowskie implikacje praw dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński (red.),
Prawa człowieka..., dz. cyt., s. 251–258; M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera
(red.), Pochylmy się na dzieckiem. Idea i dzieło Janusa Korczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 329; B. Smolińska-Theiss, Korczakowskie inspiracje
pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, ss. 260; M. Czepil, R. Bednarz-
-Grzybek, M. Hajkowska (red.), Janusz Korczak przyjaciel dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 254.

4 Szerzej o tym: E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przy-
kład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, ss. 380.

5 R. Skrzypniak, Wartości w procesie wychowania rodzinnego, „Rocznik Socjologii Rodziny”
2000, t. XII, s. 46.
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chowaniu powinny skupiać się na problemach propozycji wartości oraz propo-
zycji ich wyboru, a zwłaszcza uwarunkowań tego wyboru i wreszcie ich urze-
czywistnieniu”6. Dlatego tak ważne jest środowisko, w którym jesteśmy (poza
tragicznymi czy patologicznymi wyjątkami) od samego początku życia – czyli
rodzina. Zbliżoną opinię wyrażał Mieczysław Łobocki pisząc, iż:

„[...] wychowanie do wartości wydaje się szczególnie potrzebne obecnie, kie-
dy człowiek jest zdolny zarówno do kierowania procesami związanymi z co-
raz bardziej skomplikowaną produkcją dóbr materialnych, jak i do stosowania
środków masowej zagłady; nie waha się nawet ingerować w prawa natury,
czego przykładem jest inżynieria genetyczna i dokonywanie zmian kodu ge-
netycznego – lecz nadal nie potrafi skutecznie walczyć z przeciwieństwami lo-
su i ze złem, które sam stworzył”7.

Agnieszka Regulska zauważyła, że:

„[...] wartości stają się wyznacznikami życiowych wyborów i dążeń oraz de-
cydują o rozwoju osobowym człowieka. Wartość jest wzorem i domaga się
urzeczywistnienia w ludzkim czynie”8.

Jak powszechnie wiadomo, najważniejszym środowiskiem wychowawczym
jest rodzina. Jej świat wartości w dużej mierze jest odniesieniem dla młodego
człowieka. Polska, będąc od kilkunastu już lat członkiem Unii Europejskiej, jest
jednocześnie zobowiązana do przestrzegania i wypełniania wartości, które pełnią
rolę ważnego spoiwa wszystkich państw członkowskich. Łukasz J. Pikuła
stwierdził, iż „[...] można mówić o ideałach jako aksjologicznych uwarunkowa-
niach prawa unijnego”9. Do najważniejszych wartości ten sam autor zalicza
– w oparciu o katalog zawarty w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej:

„[...] poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości,
państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób na-
leżących do mniejszości”10.

Wymienione wartości można uznać za niezwykle istotne również w proce-
sie wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodziny. Były kształtowane na
naszym kontynencie od stuleci, od wielkich myślicieli starożytności – Pitagora-

                             
6 Tamże, s. 41.
7 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, wyd. VI, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

2009, s. 98–99.
8 A. Regulska, Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną” 2013,

R. 17, nr 1(32), s. 148.
9 Ł.J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Wydawnictwo

Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 19.
10 Tamże, s. 21.
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sa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, sofistów, co interesująco przedstawił na
przykład w przytoczonym powyżej podręczniku Czesław Kupisiewicz. Na dru-
gim biegunie jest antypedagogika, pedagogika negatywna. Bogusław Śliwerski
pisał:

„Pojawienie się tego dyskursu sprzyjały wyniki badań historycznych nad
ewolucją dzieciństwa w toku dziejów, w tym szczególnie patologicznych rela-
cji między dorosłymi i dziećmi. Antypedagodzy wykorzystali je do tego, by
odrzucić wychowawcze intencje i oddziaływania z dotychczasowych form
stosunków między dorosłymi i dziećmi, kreowanych zarówno przez profesjo-
nalnych, jak i nieprofesjonalnych wychowawców”11.

Ten nurt pedagogiczny, zrodzony pod koniec ubiegłego wieku, programowo
odrzuca wzorce, wartości, ideały, znosi wychowanie w dotychczasowej formie.
Zwolennicy tego kierunku uważają bowiem, iż dotychczasowe wzorce zużyły
się i nie należy narzucać wychowankom gotowych rozwiązań, proponują pojęcie
wychowanie zastąpić pomaganiem czy wspieraniem12. W podsumowaniu cyto-
wany powyżej Śliwerski stwierdzał:

„Istotą pedagogiki negatywnej nie jest więc wezwanie do akceptacji «końca
jej teorii i praktyki», do «śmierci pedagogiki», lecz do wzbudzenia wrażliwo-
ści na nieodmiennie tkwiące w wychowujących tendencje do zniewalania wy-
chowanków”13.

Jak wynika z przytoczonych przykładów zagadnienia wartości są kwestiami
bardzo skomplikowanymi i ważnymi, często trudnymi do dokładnego określe-
nia, podlegającymi różnym klasyfikacjom, ale są jednak mimo wszystko nie-
zbędne w procesie wychowania. Dlatego też, chcąc doskonalić swój warsztat
dydaktyczny, lepiej poznać nasze studentki i studentów, postanowiliśmy na
znajdującym się w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Wydziale Nauk Społecz-
nych kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przeprowadzić badania
nad światem wartości naszych słuchaczy14.

Niniejsze doniesienie naukowe odnosi się do niewielkiego odcinka naszych
badań – do rodziny. Literatura na jej temat jest też niezmiernie bogata. Obecnie
w piśmiennictwie dominuje ton krytyczny, nieraz pesymistyczny. Wielu bada-

                             
11 B. Śliwerski, Pedagogika negatywna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika.

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 436; z tej tematyki
warto też wspomnieć o opracowaniu: T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki kry-
tycznej i antypedagogiki, wyd. V, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 112.

12 Tamże, w obydwu tych ww. pracach kwestie te są szeroko omawiane.
13 B. Śliwerski, Pedagogika negatywna..., dz. cyt., s. 450.
14 A. Felchner, K. Gal, K. Jakubczak-Krawczyńska, Wartości preferowane przez studentów Wy-

działu Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim,
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014, ss. 156.
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czy mówi też otwarcie o kryzysie rodziny, o niekorzystnych dla niej przeobraże-
niach społecznych w okresie „ponowoczesności” lub „poindustrialnym”, nazy-
wając tymi terminami obecne czasy. Podnoszone są różne kwestie, ale także
potwierdzające – mimo nieuchronnych zmian – niezastąpioność rodziny jako
najmniejszej komórki społecznej15. Małgorzata Bereźnicka podkreślała między
innymi nie zawsze korzystne zmiany zachodzące w okresie ponowoczesności
w najważniejszych funkcjach rodziny, a mianowicie: seksualnej – oddzielenie
kwestii prokreacji od seksualnych; materialno-ekonomicznej – odrębne zarobki,
wzrastająca niezależność materialna zarówno rodziców, jak i starszych dzieci;
kontrolnej – rozpad wielopokoleniowych rodzin, atomizacja społeczeństwa,
anonimowość poza ścianami domu; socjalizacyjnej – przejmowanie wielu spraw
przez innych: instytucje, media; emocjonalno-ekspresyjnej – tutaj stwierdziła
wzrost znaczenia rodziny, dom jest czasami jedynym bezpiecznym azylem
(zwłaszcza dla dzieci); stratyfikacyjnej – pochodzenie nie odgrywa już większej
roli, mamy zanik wyraźnego podziału klasowego, choć rodzi się nowy, związany
ze statusem materialnym; socjalizacyjnej – rodzice nie zawsze radzą sobie
z problemami współczesności – pojawia się wtedy konieczność ich wspierania
(nie zawsze najszczęśliwsza – na przykład przez media)16. Ta sama autorka pod-
kreślała, że coraz powszechniejsze stają się alternatywne formy rodziny, na
przykład związki kohabitacyjne czy konkubinaty17. Niewątpliwie jedną z naj-
ważniejszych są też problemy społeczne, zwłaszcza wychowawcze, wynikające
z rozłąki. Istnieją najróżniejsze klasyfikacje i opisy tego zjawiska. W takich
sytuacjach uważa się, iż wyjazd – dłuższy czy nawet krótszy, dalszy lub choćby
bliższy jednego, a zwłaszcza obydwu rodziców zaburza w poważnym stopniu
proces wychowania i rodzinne więzi interpersonalne. Jak pisała Helena Marzec:

„Konsekwencje wyjazdu rodziców (jednego lub obojga) najdotkliwiej doty-
kają przede wszystkim dzieci. To one mierzą się z wieloma emocjami (lęk,
samotność, poczucie odrzucenia), które ich przerastają. Trudne do wyrażenia
emocje sprawiają, że dziecko żyje w ciągłym napięciu. Zjawisko to stanowi
w Polsce ważny problem społeczny i pedagogiczny – zakłóca harmonię i inte-
gralność jednej z podstawowych instytucji społecznych, jaką jest rodzina”18.

                             
15 Można tu dla przykładu wymienić dwie niedawno opublikowane monografie: M. Bereźnicka,

Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedago-
gicznego, Kraków 2014, ss. 224 oraz J. Izdebska, Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wycho-
wanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2015, ss. 223.

16 M. Bereźnicka, Wychowanie dziecka..., dz. cyt., s. 37–46.
17 Tamże, s. 87–98.
18 H. Marzec, Funkcjonowanie dziecka w rodzinie w sytuacji rozłąki, [w:] H. Marzec i K. Szym-

czyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie,
Piotrków Trybunalski 2014, s. 88. Z wcześniejszej literatury na ten temat warto na przykład
przypomnieć obszerną monografię W. Danilewicz: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe
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Nawet jeśli rodzina jest pełna, to w obecnym okresie ponowoczesności za-
chodzą wewnątrz niej bardzo niekorzystne przemiany. Bezwzględne dążenia do
poprawy sytuacji materialnej (nie zawsze najgorszej) bez oglądania się na skut-
ki, czyli konsumpcjonizm, przekształcający się niekiedy w zakupoholizm, sta-
wianie często na pierwszym miejscu różnych pozornie tylko ważnych celów,
kult sukcesu („wyścig szczurów”) i inne negatywne zjawiska niosą ze sobą licz-
ne problemy. Wspomniana Bereźnicka (za badaniami Jadwigi Izdebskiej) uwa-
żała, iż do tych niekorzystnych przemian przyczyniają się choćby: złe warunki
materialne, dezintegracja w bezpośrednich kontaktach między poszczególnymi
członkami rodziny, rozpad struktur rodziny, w tym narastająca fala rozwodów,
a także nieumiejętne, nadmierne korzystanie z mediów, niekiedy nadmiernie
wkraczających w funkcję opiekuńczo-wychowawczą danego związku19. Justyna
Spychalska-Stasiak pisała niedawno nieco podobnie, iż do kryzysu przyczyniają
się: zmniejszanie się liczby zawartych związków małżeńskich, emigracja zarob-
kowa i rodzinne patologie. Podkreślała też:

„[...] zasadnicze rozluźnienie niepodważalnych jak dotąd związków występu-
jących pomiędzy rodziną a seksualnością stworzyło sposobność do coraz bar-
dziej zróżnicowanych, zaskakujących w formie erotycznych eksploracji, wy-
kluczających nade wszystko konieczność zaspokajania seksualnych potrzeb
w przewidywalnych schematach małżeńskiego pożycia”20.

Kilka lat temu Konstantinos Tsirigotis ze współpracownikami przeprowa-
dził ciekawe badania nad wzajemnymi relacjami dzieci (z klas II–III) i rodzi-
ców21. Zaprezentowane wyniki pokazują dość skomplikowane i napięte relacje
wewnątrz większości ankietowanych rodzin. Aż ponad jedna czwarta rodziców
uważała stosunki między ich dziećmi za złe, a tylko co dziesiąta za bardzo do-
bre. Oceny nieco niższe – zadowalające lub dobre zostały określone niemal po
siedemnaście procent, a więc też niewiele. Ponadto ponad połowa rodziców
(53,33%) za najbardziej niepożądane zachowania dzieci uważała agresję fizycz-
ną, potem werbalną (46,66%) i następnie – po 30% – nadmierne oglądanie tele-
wizji oraz nadużywanie gier komputerowych. Można więc stwierdzić, iż diagno-
za postawiona przez starszych jest trafna, pokazuje dobitnie istniejące patologie.
Gorzej jest z karami. Aż jedna trzecia z nich preferuje kary fizyczne, a dwie
trzecie reaguje krzykiem, a więc agresją. Negatywnie też należy ocenić inne

                             
doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok
2010, ss. 436.

19 M. Bereźnicka, Wychowanie dziecka..., dz. cyt., s. 99–100.
20 J. Spychalska-Stasiak, Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju, „Przegląd

Pedagogiczny” 2016, nr 1, s. 14.
21 K. Tsirigotis, E. Lewik-Tsirigotis, J. Szachulec, Percepcja zachowań niepożądanych przez

rodziców i ich dzieci, [w:] H. Marzec, K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość...,
dz. cyt., s. 321–342.
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wyniki – czas poświęcany dziecku. Ponad dwie godziny dziennie zajmuje się
swoim potomstwem tylko dziesięć procent ankietowanych rodziców. Czterdzie-
ści procent przeznaczyło około jednej godziny, a trzydzieści procent – zaledwie
kilkanaście minut na bliskie kontakty interpersonalne. Prawie dwadzieścia pro-
cent poświęca najmłodszym bardzo mało czasu albo w ogóle. Jest to tym bar-
dziej smutne, bo dotyczy dzieci we wczesnym okresie szkolnym, gdy uczeń
dopiero wdraża się stopniowo do szkolnych rygorów. Ponadto pokazuje, że
w części rodzin zanika wspólne uprawianie sportu, wyjazdy na wycieczki lub
choćby wyjście na spacer. Być może nie wszystkie dzieci to odczuwają jako coś
złego, bo chcą na przykład spędzać czas grając w gry komputerowe. Prawie co
czwarty chłopiec i aż 16% dziewczynek nie lubiło wracać do domu, „bo rodzice
o mnie nie dbają”. Jednocześnie tylko 32% chłopców i aż 62% dziewczynek
jednak robiło to z przyjemnością, „bo rodzice zawsze na mnie czekają”. Zapew-
ne wszystko to może rzutować na dalszy rozwój potomstwa i rodzić zaniedbania
w nauce. Tutaj też mogą tkwić przyczyny dezintegracji rodziny, zwłaszcza iż
w opinii jednej trzeciej rodziców oraz 45% badanych dzieci codziennie docho-
dziło w ich domu rodzinnym do kłótni spowodowanych różnymi problemami
potomstwa22. Mało uwypuklane w dotychczasowej literaturze kwestie poruszył
również Janusz Tomiło. Zwracał on uwagę na inny jeszcze problem – rosnącej
luki technologicznej między młodym pokoleniem a ich rodzicami, nie mówiąc
już o starszym pokoleniu – babci i dziadków. Stwierdził:

„[...] stale powiększa się przestrzeń nieporozumienia i niezrozumienia, wyni-
kająca z różnicy kodów i symboli wykorzystywanych w procesie komunikacji
pokoleniowej i międzypokoleniowej. W warstwie werbalnej i semantycznej,
ale też aktywności i zachowań. Widać to na przykładzie relacji interpersonal-
nych, które u młodych pokoleń mają charakter zapośredniczony, wykorzystu-
jący różne formy elektronicznej komunikacji. To co w pokoleniu ich rodzi-
ców, np. bezpośrednia rozmowa face to face, uznawane jest za normalne,
przez młodych bywa traktowane jako strata czasu i nienowoczesne”23.

Obserwujemy powszechnie rodzenie się również nowych pojęć, języka
młodzieżowego, opartego o skróty używane w korespondencji elektronicznej.
Jest on często niezrozumiały dla nawet niewiele starszych osób.

Mimo takich krytycznych spostrzeżeń w dalszym ciągu podkreśla się jednak
wiele pozytywnych cech rodzin. Uważa się, że w dalszym ciągu jest to „podsta-
wowa komórka społeczna”. Wioleta Danilewicz pisała:

„Współczesna rodzina ma wiele obliczy. Zmienia się jej skład, funkcjonowa-
nie, relacje; dość często się rozpada. Tworzone są związki, rodziny, które co-

                             
22 Tamże, s. 329–340.
23 J. Tomiło, Wychowanie w rodzinie – (nie)oczekiwana zmiana miejsc, [w:] H. Marzec, K. Szym-

czyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość..., dz. cyt., s. 157.
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raz częściej przybierają zróżnicowane formy [...] Jednak główny typ rodziny –
monogamicznej, zalegalizowanej – dominuje. Jest ona grupą odniesień do
wielu form alternatywnych [...] Nieodzownym elementem współczesności jest
dążenie do stworzenia udanego związku i szczęśliwego życia rodzinnego”24.

Barbara Ostafińska-Molik oraz Ewa Wysocka, zauważając objawy kryzysu
(choćby przenoszenie części dotychczasowych ważnych funkcji rodziny na gru-
py rówieśnicze czy szeroko pojęte media), badając młodzież gimnazjalną
stwierdzały dość krytycznie, ale i z pewną dozą nadziei:

„Rodzina zatem wciąż stanowi środowisko wychowawczo-socjalizacyjne, a jej
kryzys polega na tym, że przestaje być funkcjonalna w zakresie prawidłowego
oddziaływania na młode pokolenie – przestaje wychowywać lub wychowuje
źle, czego przyczyn poszukujemy w jej przemianach warunkowanych cywili-
zacyjnie i kulturowo [uważając jednocześnie, że – A.F.] rodzina to dynamicz-
ny system społeczny (grupa, instytucja), o specyficznym i niezastępowalnym
znaczeniu (podstawowa agenda socjalizacyjna)”25.

Elżbieta Jezierska-Wiejak dodawała, iż:

„Rodzina pomimo wielu przemian, jakie w niej i wokół niej się dokonują,
przechowuje i przekazuje następnym pokoleniom zasadnicze rozumienie
wartości i ich hierarchię. Dlatego też tak istotny, ze społecznego punktu wi-
dzenia, jest przekaz wartości w rodzinach oraz zaadaptowanie ich do czasu te-
raźniejszego”26.

Podobnie pisała Elżbieta Sozańska, podnosząc bardziej szczegółowe kwe-
stie. Stwierdziła, iż przeprowadzana w rodzinach socjalizacja, przystosowanie
potomstwa do życia w społeczeństwie w okresie poindustrialnym musi być
związane z przekazywaniem najbardziej istotnych wartości. Podkreśliła:

„Najważniejsze jednak w kulturze rodziny są zwłaszcza wartości moralne,
dlatego istotne jest stawianie na czele hierarchii wartości duchowych, pozwa-
lających młodemu człowiekowi stawać się coraz bardziej osobą”27.

Jak widać opinie na temat „podstawowej komórki społecznej” są zróżnico-
wane, wskazywane są i diagnozowane różne niedoskonałości. Nie przestaje być
                             
24 W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami..., dz. cyt., s. 55.
25 B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kon-

tekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje,
„Przegląd Pedagogiczny” 2016, nr 1, s. 57 i 73.

26 E. Jezierska-Wiejak, Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości, „Wy-
chowanie w Rodzinie”, t. VIII (2/2013), s. 297, doi: 10.23734/wwr20132.285.299.

27 E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologicz-
ne” 2014, nr 3(23), s. 46.
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jednak ona lepszym lub gorszym, ale jednak – przy wszystkich ułomnościach –
podstawowym środowiskiem kształtującym młode pokolenie.

Charakteryzując naszą grupę badawczą należy wspomnieć, iż na zadane
pytania w maju 2013 roku wypowiedziało się ponad tysiąc trzysta studentek
i studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie wszyscy ankietowani odpo-
wiedzieli na zadawane pytania, więc nie można podać dokładniejszej liczby
grupy badawczej. Stanowili oni jednak ponad trzy czwarte czynnych wówczas
studentek i studentów, dlatego też jest to grupa reprezentatywna28.

Na wydziale było wówczas pięć kierunków studiów: bezpieczeństwo naro-
dowe, ekonomia, pedagogika, socjologia i zarządzanie. Poza pedagogiką wszyst-
kie prowadziły nauczanie tylko na pierwszym poziomie – licencjacie. Można do-
dać, iż od tego czasu zaszły pewne zmiany, o których warto wspomnieć w kontek-
ście koniecznych bieżących odniesień. Rok akademicki 2012/2013 był ostatnim,
na którym prowadzono jeszcze zajęcia z socjologii. Wśród ankietowanych stu-
dentki i studenci z tego kierunku (trzeci rok) stanowili w sumie niewielką grupę,
niecałe dwa procent. Ponadto w ubiegłym roku kierunek bezpieczeństwo naro-
dowe uzyskał zgodę na prowadzenie studiów drugiego stopnia i w 2017 roku
mury naszego wydziału opuszczą pierwsi magistrzy nie będący pedagogami.
Wśród wypowiadających się przeważali zdecydowanie studentki i studenci tego
ostatniego z wymienionych kierunków (prawie pięćdziesiąt pięć procent). Po
kilkanaście procent było na pozostałych – bezpieczeństwo narodowe studiowała
niemal co piąta studentka czy student (19,3%), ekonomia i zarządzanie miały
zbliżoną liczebność – odpowiednio 12,9% oraz 11,4%. W większości przewa-
żały kierunki, na których jest szczególnie dużo kobiet, zwłaszcza na najliczniej-
szym – na pedagogice, co poważnie rzutowało na cały wydział. Jedynie na bez-
pieczeństwie narodowym te proporcje były bardziej wyrównane i taka sytuacje
panuje też obecnie. W 2013 roku na wspomnianym kierunku panie stanowiły
52,8%, a panowie 47,2%. Na pozostałych wyraźnie widać postępującą feminiza-
cję. Prym w tym przypadku wiodła wówczas, jak wspomniano, pedagogika
(88,3% do 11,7%), ekonomia i zarządzanie miały zbliżone do siebie proporcje
(około nieco ponad 75%–77% do 22%–24%). Można przypuszczać, że podobna
sytuacja jest i obecnie, ale ponieważ wzrosła liczba studentek i studentów z bez-
pieczeństwa narodowego, więc zapewne zmniejszyła się w stosunku do całego
wydziału przewaga „płci pięknej”. Można tu wspomnieć jeszcze o jednej kwe-
stii. Niegdyś studia wyższe stanowiły swoisty azyl przed powołaniem do obo-
wiązkowej służby wojskowej, która dla wielu nie była czymś nie tylko atrakcyj-
nym, ale nawet potrzebnym. Pracując wiele lat na wyższych uczelniach mogę
stwierdzić, bez narażenia się na popełnienie błędu, iż zwłaszcza na studiach
uniwersyteckich po wprowadzeniu zawodowej armii liczba chętnych do studio-
                             
28 A. Felchner, K. Gal, K. Jakubczak-Krawczyńska, Wartości preferowane..., dz. cyt., s. 41–42

i 49.
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wania mężczyzn w zauważalny sposób spadła. Należy jeszcze dodać, iż 58,3%
studentek i studentów było w 2013 roku na studiach stacjonarnych, a 41,7%
pobierało naukę trybem niestacjonarnym. W ostatnich latach następuje wyraźne
zmniejszenie się tej ostatniej grupy i obecnie zdecydowanie przeważają student-
ki i studenci stacjonarni. Tryb studiów nie rzutuje jednak obecnie na wiek na-
szych słuchaczy. Pierwotnie ofertę studiów niestacjonarnych kierowano do osób
dojrzałych, pragnących uzupełnić swoje wykształcenie i podnieść własne kwali-
fikacje, a w perspektywie awansować w hierarchii służbowej. Miały to być stu-
dentki czy studenci z dużym bagażem różnorodnych osobistych doświadczeń
oraz o sporym dorobku zawodowym. Obecnie studiują w ten sposób głównie
ludzie młodzi, czasami tuż po maturze, często pracujący dorywczo. Wydaje się,
iż coraz mniej osób uważa jednak, iż do rozwoju własnej kariery niezbędne są
studia wyższe. Jest to ogólnopolskie zjawisko. W 2013 roku najliczniejszą grupę
ankietowanych – 87,5% – stanowiły osoby w przedziale wieku 19–25 lat, a więc
rozpoczynających studia uniwersyteckie wkrótce po uzyskaniu świadectwa doj-
rzałości. Dalsze niemal sześć procent miało od 26 do 30 lat, a trzydziestolatków
było nieco powyżej czterech procent. Jeszcze starsi to niewielki margines. Moż-
na przypuszczać, bez obawy popełnienia błędu, iż bardziej dojrzali wiekowo,
choć nieliczni, to studentki i studenci trybu niestacjonarnego29.

Ciekawe informacje, bardzo nam potrzebne także przy kolejnych rekruta-
cjach, zebraliśmy w odniesieniu do miejsca zamieszkania naszej młodzieży.
W 2013 roku zdecydowanie przeważały osoby wywodzące się ze wsi – niewiele
ponad czterdzieści procent. Dodając do tego mieszkańców małych miejscowości
– do pięciu tysięcy mieszkańców – stanowiących 9,5% studentów, to widać wy-
raźnie, iż w przybliżeniu połowa ze studiujących miała silne powiązania ze śro-
dowiskiem wiejskim. Wprawdzie ostatnio obserwujemy przenoszenie się typo-
wych „mieszczuchów” na tereny podmiejskie, nawet nasze mieszkaniowe mi-
niosiedle akademickie jest usytuowane poza granicami Piotrkowa Trybunalskie-
go, ale mimo to liczba dzieci z takich rodzin jest, jak można przypuszczać, sto-
sunkowo niewielka. Druga połowa naszych studentek i studentów pochodzi
z miast mających ponad 5 tys. mieszkańców. Są to głównie – jak wynika z mo-
ich prywatnych obserwacji – mieszkańcy stolic okolicznych powiatów – Beł-
chatowa, Opoczna, Radomska czy Tomaszowa Mazowieckiego, razem około
30% ogółu. Jako swoje miejscowe, piotrkowskie pochodzenie wskazało niecałe
20%. Można więc tu dodać, iż obszar najsilniejszego oddziaływania naszej Filii
pokrywa się w przybliżeniu z terenem istniejącego w ostatnich dwudziestu pię-
ciu latach XX wieku województwa piotrkowskiego. Miejsce pochodzenia i za-
mieszkania rzutowało też niewątpliwie na wielkość rodzin. Ponad połowa mło-
dzieży studiującej na naszym wydziale – niemal 56% – wychowało się w rodzi-
nach wielopokoleniowych. Niemal jedna trzecia żyło w dwupokoleniowych,

                             
29 Tamże, s. 43 i 49–52.
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nuklearnych, a ponad 10% wywodziło się z rodzin niepełnych lub mających inną
sytuację rodzinną. We własnym domu ankietowanych w chwili badań były
przeważnie cztery osoby (w co trzeciej) i pięć osób (w co czwartej). Podsumo-
wując te dane można stwierdzić, iż zdecydowana większość młodzieży studiują-
cej na wydziale wychowała się w pełnych rodzinach (oczywiście brak tu infor-
macji, czy wśród nich nie było przypadków patologii, choćby alkoholizmu).

Niekiedy te „podstawowe komórki społeczne” były dość liczne (u ponad
12% studentek czy studentów w jej skład wchodziło sześć osób, a u prawie 4% –
siedmiu członków) i to też niewątpliwie mogło zaważyć na wynikach badań.
Równie interesujące dane dotyczą poziomu wykształcenia rodziców. Z uzyska-
nych danych wyraźnie wynikało, iż matki były lepiej wykształcone, niż ojcowie.
W pierwszym przypadku wyższe wykształcenie posiadało prawie 16%, a po-
maturalne niemal 10%. Co czwarta więc mama legitymowała się dyplomem nie
gorszym lub zbliżonym do tego, do którego dążyło jej dziecko. Mogły więc
w tym przypadku stanowić dla nich pewien wzór i oparcie. Były to zapewne
głównie przedstawicielki wiejskiej lub małomiasteczkowej inteligencji – na-
uczycielki, urzędniczki czy absolwentki uczelni medycznych. Najwięcej jednak
miało tylko wykształcenie zawodowe (28%) lub średnie zawodowe (25,5%).
Średnim ogólnokształcącym mogło się pochwalić niespełna 14% matek. Ojco-
wie naszych studentów wypadali na tym tle gorzej. Absolwentów wyższych
uczelni było wśród nich prawie o połowę mniej (8,6%), szkoły pomaturalne
ukończyło tylko niecałe 8%. Podobnie najliczniejszą grupę stanowili ci, którzy
mieli wykształcenie zawodowe (ale w tym przypadku prawie 40%) oraz średnie
zawodowe (28,3%). Można tutaj dodać uwagi jak w stosunku do matek naszej
młodzieży. Generalnie jednak należy stwierdzić, iż w większości przypadków
nasi absolwenci stanowić będą pierwsze pokolenie inteligenckie w swoich ro-
dzinach. Świadczy to bardzo dobrze o wzrastających potrzebach środowisk
wiejskich. Niewątpliwie wpływ na podjęcie studiów w Piotrkowie Trybunalskim
mogły mieć też i czynniki ekonomiczne – w tym bliskość naszej uczelni (nie
trzeba wydawać pieniędzy na dłuższy pobyt potomstwa w droższym w utrzyma-
niu mieście wojewódzkim) czy rozwój techniki, przemiany społeczne, nie mó-
wiąc już o aspiracjach młodego pokolenia. Patrząc historycznie – nieodległe
były przecież czasy, gdy na wsi już absolwent pełnej siedmioklasowej szkoły
podstawowej był uważany za człowieka wykształconego, mogącego z powodze-
niem pełnić w gminie różne wysokie stanowiska. W takiej perspektywie dobitnie
widać zachodzące zmiany w społeczeństwie, zwłaszcza wiejskim lub małomia-
steczkowym, wielkie podniesienie się poziomu wykształcenia tych społeczeństw30.

                             
30 Tamże, s. 43–58; można tu dodać, iż na tym terenie, ówczesnego powiatu piotrkowskiego (jesz-

cze przed powstaniem powiatu bełchatowskiego), krótko po II wojnie światowej, według ofi-
cjalnych dokumentów, wśród władz najniższego szczebla zdecydowanie przeważały osoby
z wykształceniem podstawowym. 26 listopada 1947 r. w Sulejowie jedynie burmistrz miał
ukończoną pełną szkołę podstawową (7 klas), a pozostałych kilku innych członków Zarządu
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Opisując nasze studentki i studentów zebraliśmy też nieco danych na inne
tematy, mogące rzutować na stosunek do poszczególnych wartości. Jako wierzą-
cy, praktykujący określiło się tylko 58,2% ankietowanych, a 36,7% jako wierzą-
cy, ale niepraktykujący. Pozostali to zupełnie niewierzący. W tym kontekście
występuje wyraźna różnica jeśli chodzi o płeć. W pierwszym przypadku regu-
larnie w praktykach religijnych uczestniczyło zaledwie 41,1% panów i aż 84,7%
pań. Obecnie, przy nieco zwiększonej liczbie studentów (przybył drugi stopień
na bezpieczeństwie narodowym), ta różnica może być nieco mniejsza. Na prze-
ciwnym biegunie – niewierzących – studentek było proporcjonalnie cztery razy
mniej niż studentów (3% wśród pań i 12,8% u panów). Świadczy to wyraźnie
o postępującej sekularyzacji polskiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o poglądy
polityczne, to można tu zaobserwować niepokojące zjawisko. Aż dwie trzecie
naszej młodzieży nie chciało brać w ogóle udziału w życiu politycznym i nie
zamierzało w wyborach popierać jakiejkolwiek z istniejących wówczas partii.
Można jednocześnie stwierdzić, iż już w maju 2013 roku wyraźnie większe było
poparcie wśród respondentów dla Prawa i Sprawiedliwości – głosowałoby na
PiS 14,6% respondentów, a na rządzącą jeszcze wtedy Platformę Obywatelską –
6,5%. Jednocześnie aż 64,1% ankietowanych wybrało opcję: „wejście Polski do
Unii Europejskiej zmieniło sytuację w kraju, ale trudno ocenić, czy są to zmiany
na lepsze czy gorsze”, a zdecydowanie pozytywnie ten fakt oceniło tylko 23,2%.
W obydwu przypadkach mniejszy udział w życiu politycznym akcentowało,
a także mniej zwolenników integracji europejskiej było wśród pań, a więcej
u panów. Kończąc charakterystykę badanej grupy można jeszcze dodać, iż za-
pytaliśmy również studentki i studentów o tak szczegółową kwestię, jaką jest
stosowanie kar cielesnych w wychowaniu. Zostaliśmy zaskoczeni wypowie-
dziami, bowiem za bezwzględnym ich zakazem opowiedziało się tylko 77,5%
studentek i zaledwie 52,1% studentów. Pozostali uważali, że bez ich stosowania
nie można dobrze wychowywać dzieci. Są to niepokojące dane, niejako po-
twierdzają zaprezentowane powyżej uwagi kilku z cytowanych autorów, poka-
zują agresję, jaka występuje dość często w środowisku rodzinnym31.

Badając świat wartości studentek i studentów Wydziału Nauk Społecznych
UJK, zadając im różnorodne pytania (część odpowiedzi wykorzystano powyżej),
skoncentrowaliśmy się na badaniu ich świata wartości. Dokonaliśmy wyboru

                             
Miejskiego – szkołę podstawową – bez podania jaką klasę. W gminie Łęki Szlacheckie tylko
sekretarz gminy legitymował się w podobnym czasie dyplomem ukończenia 4 klas gimnazjum,
pozostałych kilkunastu miało wykształcenie podstawowe, w tym kilku zakończyło naukę zale-
dwie na drugiej lub trzeciej klasie. Nieco lepiej było w gminie Krzyżanów, gdzie aż trzy osoby
z Zarządu Gminy mogły się pochwalić ukończeniem kilku klas w szkołach ponadpodstawo-
wych. Jest to bardzo znamienne, nawet jeśli uwzględni się ówczesną sytuację polityczną,
A. Felchner (oprac. nauk.), Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945–1950)
w świetle dokumentów własnego zespołu akt, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków
Trybunalski 2004, dokumenty nr 242, 243 i 245, s. 373–380.

31 A. Felchner, K. Gal, K. Jakubczak-Krawczyńska, Wartości preferowane..., dz. cyt., s. 43–79.
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dwudziestu pięciu z nich, układając je alfabetycznie, by nic nie sugerować,
zgodnie z metodologią badań. Wśród nich znalazło się też „szczęście rodzin-
ne”32. W odpowiedzi, uwzględniając możliwość wyboru tylko jednej wartości,
właśnie ta omawiana uzyskała najwięcej wypowiedzi. Pierwsza piątka w tym
przypadku wyglądała następująco: szczęście rodzinne – 654 wskazań (50,3%),
dobre zdrowie, samopoczucie – 229 (17,6%), samorealizacja – 74 (5,7%), praca
– 51 (3,9%), uczciwe życie – 40 (3,1%). Jak już wspomniano, mimo wszelkich
krytyk, jednak młodzi ludzie (zdecydowana większość z respondentów – ponad
90% – nie przekroczyła 30. roku życia) chcieliby udanego trwałego związku.
Nie przeprowadzono tu głębszych badań wyjaśniających, czy – zwłaszcza nieco
starsi – żyją w związkach formalnych. Można takie wypowiedzi uznać za cel
dążeń – dominuje więc chęć stworzenia rodziny, być może nie zawsze obecnie
zinstytucjonalizowanej. Warto też dodać, że wybór jako drugiej – dobrego
zdrowia i samopoczucia – jest też interesujący. Ludzie w młodym wieku są na
ogół najzdrowsi, poza wyjątkami nie cierpią na różne przewlekłe schorzenia,
niepełnosprawni fizycznie są nieliczni, w obiegowych opiniach dwudziesto-,
trzydziestolatkowie często nie zdają sobie sprawy z tej wartości. Dokonanie
takiego wyboru świadczy o pewnej refleksyjności odpowiadających. Można
jeszcze dodać, iż wśród pięciu wartości, które mają dla studentek i studentów
wydziału najmniejsze znaczenie znalazły się w kolejności: możliwość udziału
w życiu społeczno-politycznym – jako nieistotne wskazało ją 332 (25,9%) od-
powiadających, następnie sukces, sława – 230 (17,9%), życie pełne przygód
i wrażeń – 160 (12,5%), wiara i religia – 156 (12,1%) oraz „święty spokój” – 90
(7%). Widać tutaj pewne zamknięcie się w sobie, ograniczenie do własnych
spraw33.

Nieco inne ogólne wyniki uzyskaliśmy (ale nie na pierwszych miejscach),
gdy pozostawiliśmy do wyboru respondentów cztery możliwości, a mianowicie:
czy dana wartość – zdecydowanie się liczy – raczej się liczy – raczej się nie
liczy – zdecydowanie się nie liczy. Za – szczęściem rodzinnym – jako wartością,
która się zdecydowanie liczy, opowiedziało się 91,4% respondentów, za dobrym
zdrowiem – 85,8%, pracę w ten sposób określiło 77,8%, szacunek innych ludzi –
75,4%, a samorealizację – 74,4%. W tym rankingu jako najmniej zdecydowanie
się liczące (wymieniono od dwudziestego pierwszego do dwudziestego piątego
miejsca): działania prospołeczne i pomaganie innym – 33,4%, pomyślność oj-
czyzny – 32,4%, sukces, sława – 25,1%, kontakt z kulturą – 21,2% oraz możli-
                             
32 Tamże, s. 146–151. Inne zaproponowane przez nas wartości to: dbałość o wygląd i kondycję;

dobre zdrowie i samopoczucie; dobrobyt, pieniądze; działania prospołeczne, pomaganie innym;
grono przyjaciół, znajomych; kontakt z kulturą; kontakt z naturą; moralność; możliwość udziału
w życiu społeczno-politycznym; poczucie humoru, pogoda ducha; pomyślność ojczyzny; praca;
pracowitość; samorealizacja; spryt, przebojowość, przebiegłość; sukces, sława; szacunek innych
ludzi; „święty spokój”; tolerancja wobec innych; uczciwe życie; wiara i religia; wolność opinii
i poglądów; wykształcenie; życie pełne przygód i wrażeń, tamże, s. 147–148.

33 Tamże, s. 87–95.
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wość udziału w życiu społeczno-politycznym – 10%. Takie wyniki, może poza
wartością – sukces, sława – muszą dziwić i niepokoić, zwłaszcza jeśli się
uwzględni – poza wszystkimi innymi czynnikami – że wśród ankietowanych
zdecydowanie przeważały studentki i studenci takich kierunków, jak pedagogika
czy bezpieczeństwo narodowe34.

Uwzględniając kierunek studiów na dwóch pierwszych pozycjach nie było
zmian, chociaż proporcje były różne. Wartość – szczęście rodzinne – wybrało
41,6% studentek i studentów bezpieczeństwa narodowego, niemal tyle samo –
42,1% przyszłych ekonomistów, najwięcej w tym przypadku studiujących peda-
gogikę – 55,7%, z grupy socjologów – 50% oraz z zarządzania – 47,7%. Widać,
iż najliczniejsi, w tym przypadku przyszli pedagodzy, mieli istotny wpływ na
wynik całego wydziału35.

Pewne różnice występują też, jeśli się uwzględni tryb studiów, płeć oraz
stosunek do wiary i religii. Wśród studentek i studentów stacjonarnych wartość
– szczęście rodzinne – wybrało 48,1%, – dobre zdrowie, samopoczucie – 16,4%,
samorealizację – 7,7%, grono przyjaciół, znajomych – 3,4%, a uczciwe życie –
2,9%. Ankietowani drugiego z trybów nieco inaczej spoglądali na te kwestie. Na
dwóch pierwszych pozycjach zmiany widać tylko w proporcjach: – szczęście
rodzinne – wskazało więcej osób – 53,4%, a dobre zdrowie, samopoczucie –
19,4%. Zmiany występują na kolejnych pozycjach. Na trzecim miejscu znalazła
się – praca – 6,1% (co w tym przypadku nie dziwi), potem – uczciwe życie –
3,3% oraz samorealizacja – 3%. W przypadku podziału na płeć występują też
drobne, ale czasami znamienne różnice. Widać, iż znaczna nadreprezentatyw-
ność pań wywarła spory wpływ na ogólne wyniki. W obydwu przypadkach
pierwsza trójka wartości jest identyczna, ale występują znaczne różnice procen-
towe. Za – szczęściem rodzinnym – wypowiedziało się 56,1% respondentek
i tylko 29,3% respondentów, dobre zdrowie, samopoczucie wybrało 17,2% pań
oraz 19,3% panów, a samorealizację odpowiednio – 4,5% i 10%. U studentek na
czwartym miejscu znalazła się – praca – 4% głosów i uczciwe życia – 2,9%.
Studenci wybrali – dobrobyt, pieniądze – 5,7% oraz grono przyjaciół, znajo-
mych – 4,3%. Wyraźniejsze różnice występują w momencie wyboru najmniej
znaczących wartości. Panie wskazały w tym negatywnym rankingu: – możli-
wość udziału w życiu społeczno-politycznym – 27,1%, – sukces, sławę – 18,3%,
– życie pełne przygód i wrażeń – 14,1%, wiarę i religię – 9,2% oraz „święty
spokój” – 7,2%. Studenci wybierali jako najmniej ważne wartości: – wiarę
i religię – 22,8%, – możliwość udziału w życiu społeczno-politycznym – 21,4%,
– sukces, sławę – 16,7%, – kontakt z kulturą – 8% i – życie pełne przygód i wra-
żeń – 6,5%. Uwzględniając wartości transcendentne też zauważyć można różni-
ce. Jedynie – szczęście rodzinne jest zawsze na pierwszym miejscu, a już na

                             
34 Tamże, s. 123–125.
35 Tamże, s. 110–114.
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drugim miejscu u niewierzących jest samorealizacja. Zupełnie inaczej układają
się też poszczególne rankingi na kolejnych pozycjach36.

Można tu wysnuć wiele różnych wniosków. Dominują wartości, które
wskazują na pewne zamknięcie się w sobie i w najbliższym kręgu osób większo-
ści respondentów. Niemal niezauważalny jest patriotyzm, a także kwestie zwią-
zane z wiarą, małe notowania ma działalność na rzecz innych, nie mówiąc
o społeczno-politycznej. Wszędzie jednak, w każdym z przytoczonych rankin-
gów, na czele jest rodzina, a w tle szereg wartości istotnych w życiu i działalno-
ści tej „najmniejszej komórki społecznej”. Podobne zresztą wyniki uzyskała
prowadząc kilka lat temu w naszym mieście badania Joanna Łuczak. Objęto
nimi osoby w różnym wieku – w sumie było 432 respondentów w wieku od 12
do 84 lat. Tutaj też na czele znalazło się udane życie rodzinne i dobre zdrowie.
Wyniki te potwierdziły, iż mimo wszystko w hierarchii wartości, identycznie jak
w naszych badaniach – rodzina i zdrowie są najważniejsze. I tu na dalekim miej-
scu było – życie pełne wrażeń – świat piękna – przyjemności – czy uznanie
społeczne. Nieco wyżej, niż w naszych badaniach była jedynie wartość trans-
cendentna, być może młodzież studencka jest w tym przypadku bardziej kry-
tyczna, a może ma na to wpływ i postępująca wciąż sekularyzacja37. Inne bada-
nia przyniosły podobne spostrzeżenia. Można tu dla przykładu wymienić docie-
kania Małgorzaty Furgały czy Martyny Kawińskiej, prowadzone i opublikowane
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie38.

Mówiąc o własnych badaniach na zakończenie warto jeszcze wskazać,
czym determinowani byli nasi respondenci w swoich odpowiedziach. Jako naj-
ważniejsze źródło (80,4% wypowiedzi – zdecydowanie tak) wskazali rodziców
a jako własne przemyślenia – 73,1%, a przecież ukształtowały się one w więk-
szości zapewne w ich rodzinach. Jako trzecie źródło wskazano rodzeństwo
i krewnych – 52% zdecydowanych odpowiedzi. W tym rankingu dziadkowie
znaleźli się na czwartym miejscu (ale uwzględniając wszystkie możliwości,
w tym i negatywne – na szóstym). Na ostatnim miejscu, co jest dobrym sygna-
łem, wskazano – sławnych ludzi, celebrytów. Ten ranking stanowi dobre pod-
sumowanie przeprowadzonych badań, potwierdzających prymat rodziny jako
wartości w naszym akademickim środowisku39.

                             
36 Tamże, oraz s. 100–107.
37 J. Łuczak, Rodzina, jej miejsce w hierarchii wartości, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną i dla

rodziny w dobie globalizacji, t. I, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski
2011, s. 219–228.

38 M. Furgała, Co współcześni licealiści mówią o wartościach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 150; M. Kawińska, Małżeństwo – rodzina
w wymiarze społecznym, [w:] S.H. Zaręba (red.), Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009
w diagnozie socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2010, s. 15–38.

39 A. Felchner, K. Gal, K. Jakubczak-Krawczyńska, Wartości preferowane..., dz. cyt., s. 81–83.



Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów 303

Bibliografia

Bereźnicka M., Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

Chałas K., Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości,
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.

Czepil M., Bednarz-Grzybek R., Hajkowska M. (red.), Janusz Korczak przyjaciel dzieci,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty
rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010.

Felchner A. (oprac. nauk.), Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945–
1950) w świetle własnego zespołu akt, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie,
Piotrków Trybunalski 2004.

Felchner A., Gal K., Jakubczak-Krawczyńska K., Wartości preferowane przez studentów
Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie
Trybunalskim, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.

Furgała M., Co współcześni licealiści mówią o wartościach, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Guziewicz W., W wychowaniu [...] chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem... Wartości w wychowaniu szkolnym, „Studia Teologiczne” 2014, t. 32.

Izdebska J., Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie peda-
gogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Niepaństwowa Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2015.

Jezierska-Wiejak E., Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości,
„Wychowanie w Rodzinie”, t. VIII (2/2013), doi: 10.23734/wwr20132.285.299.

Kawińska M., Małżeństwo – rodzina w wymiarze społecznym, [w:] S.H. Zaręba (red.),
Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

Konstańczak S., Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa Schellera, „Słupskie Studia
Filozoficzne” 2007, nr 6.

Kopciuch L., Wolność a wartość. Max Scheller – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hil-
debrand – Hans Reiner, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2010.

Korczyński M., Okrasa M., Wierzchowska-Konera B. (red.), Pochylmy się na dzieckiem.
Idea i dzieło Janusa Korczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2014.

Kupisiewicz C., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 [wznowienie 2013].

Kurczab H., Z problemów wartości i wartościowania (wybrane zagadnienia), „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2012, nr 72.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, wyd. VI, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2009; wyd. VII, Kraków 2010.

Łuczak J., Rodzina, jej miejsce w hierarchii wartości, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną
i dla rodziny w dobie globalizacji, t. I, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie,
Piotrków Trybunalski 2011.



Andrzej FELCHNER304

Marzec H., Funkcjonowanie dziecka w rodzinie w sytuacji rozłąki, [w:] H. Marzec
i K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wy-
dawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.

Opozda D., Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w ro-
dzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej, „Paedagogia Christiana”
2015, nr 2(36).

Ostafińska-Molik B., Wysocka E., Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej
w kontekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczne i empiryczne
egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny” 2016, nr 1.

Palamer-Kabacińska E., Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład
działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie oby-
watelskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Pikuła Ł.J., Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Regulska A., Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną”
2013, R. 17, nr 1(32).

Skrzypniak R., Wartości w procesie wychowania rodzinnego, „Rocznik Socjologii Ro-
dziny” 2000, t. XII.

Smolińska-Theiss B., Korczakowska idea praw dziecka, „Pedagogika Społeczna” 2010,
nr 3–4.

Smolińska-Theiss B., Korczakowskie inspiracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2014.

Sozańska E., Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia
Teologiczne” 2014, nr 3(23).

Spychalska-Stasiak J., Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju, „Prze-
gląd Pedagogiczny” 2016, nr 1.

Stradowski M.A., Wychowanie do wartości, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”
2014, nr 1(17).

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, wyd. V,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Pedagogika negatywna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red. nauk.),
Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008.

Tomiło J., Wychowanie w rodzinie – (nie)oczekiwana zmiana miejsc, [w:] H. Marzec,
K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wy-
dawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.

Tsirigotis K., Lewik-Tsirigotis E., Szachulec J., Percepcja zachowań niepożądanych
przez rodziców i ich dzieci, [w:] H. Marzec, K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraź-
niejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybu-
nalski 2014.

Wolman W., Korczakowskie implikacje praw dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński
(red.), Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Zalewska S.L., Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad Kartą Praw
Dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński (red.), Prawa człowieka i świat wartości,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.



doi: 10.23734/wwr20171.305.322

„Wychowanie w Rodzinie” t. XV (1/2017)

nadesłany: 21.06.2016 r. – przyjęty: 12.10.2017 r.

Anna ŚNIEGULSKA∗

Przemiany roli matki w percepcji młodzieży
akademickiej

The changes of the role of a mother in academic youth’s view

Streszczenie

Jedną z zasadniczych ról społecznych, jakie spełnia kobieta to rola matki. Wypeł-
niając obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka, kobieta realizuje się w roli
macierzyńskiej, która rzutuje na szereg funkcji, które realizuje ona w swoim dorosłym
życiu, jak i na proces kształtowania się jej tożsamości. W kulturze polskiej rola matki
zawsze należała i należy do ról cenionych i ważnych. Postać Matki–Polki w tradycyj-
nym ujęciu skoncentrowana była na rodzeniu i wychowywaniu dzieci, co nadawało
sens jej życiu. W dobie przemian społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych i ekono-
micznych XX i XXI wieku rola matki uległa zasadniczej zmianie. Kobiety zaistniały
bowiem w tych obszarach życia, które były dotąd domeną mężczyzn. Zmieniła się ich
świadomość, zwiększyła niezależność i poczucie autonomii i wolności osobistej, pod-
wyższyła się także ich pozycja zawodowa. Zmiany te doprowadziły do ukształtowania
się nowego wizerunku matki. Obecnie decyzje młodych kobiet o macierzyństwie są
bardziej przemyślane. Kobiety odkładają też urodzenie pierwszego dziecka na później-
szy okres życia oraz decydują się na coraz mniejszą liczbę potomstwa. Współczesna
matka nawiązuje też z dziećmi odmienne jak kiedyś relacje, co determinuje zmiany
w zakresie funkcji wychowawczej. W artykule poruszona zostanie problematyka zwią-
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zana z przemianami roli matki. Zasadniczym celem rozważań będzie udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie: Jaka jest percepcja przemian roli matki przez młodzież akademicką?

Słowa kluczowe: rola matki, przemiany roli matki, przemiany rodziny, matka, macie-
rzyństwo.

Abstract

One of the fundamental social roles which are fulfilled by a woman is the role of
a mother. By meeting caring and educational duties a woman fulfils herself in the mater-
nal role which influences a number of functions fulfilled by her in adult life, as well as the
process of shaping her personality. In Polish culture the role of a mother has always been
appreciated and considered significant. In a traditional approach the figure of the Polish
Mother was concerned with giving birth to and raising children, which gave meaning to
her life. In times of socio-cultural, civilizational and economic transformations of the 20th

and 21st centuries the role of a mother has undergone a fundamental change. Women have
begun to exist in aspects of life which had been reserved for men. Their awareness has
been changed, their independence and the sense of autonomy and personal freedom has
been increased. Moreover, their professional standing has been enhanced. As a conse-
quence, these changes have led to the shaping of a new image of the term ‘mother’.

Currently young women’s decisions about motherhood are more than ever well-
thought-out. Women postpone their first childbirth and decide on a progressively smaller
number of offspring. A contemporary mother establishes different kinds of relationships
which determine the changes in terms of educational functions. The article discusses the
issues related to the changes of the role of mother. The purpose of these reflections is to
answer the question of what is the view of academic youth about these changes

Keywords: the role of a mother, the changes of the role of a mother, the changes in
family, mother, motherhood.

Wprowadzenie

Rola matki to jedna z zasadniczych ról, jakie pełni kobieta w swoim życiu.
Jest to rola wielowymiarowa i złożona a jej wypełnianie nie przebiega w spo-
łecznej próżni. Zależy bowiem od szeregu warunków społecznych, kulturowych,
ekonomicznych czy demograficznych. Wszystkie te uwarunkowania tworzą
specyficzne ramy spełniania przez kobietę roli rodzicielskiej. Rozważając spo-
łeczno-kulturowy kontekst rodzicielstwa, Lucyna Bakiera zauważa, iż rodziciel-
stwo dawniejsze spostrzegane było jako naturalny element życia człowieka do-
rosłego, wiążący się bardziej z obowiązkiem aniżeli możliwym wyborem. Wpi-
sane było w model życia regulowany tradycjami, których nierespektowanie wią-
zało się z marginalizacją i ostracyzmem. Tendencje społeczne zmieniają jednak
postać współczesnych rodzin, jak i sposoby realizacji rodzicielstwa. Akcentowa-
nie wolności w kulturze europejskiej, proces relatywizowania tradycyjnych syste-
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mów wartości i osłabienie siły tradycji, postępujący indywidualizm, konsumery-
zacja życia oraz malejące zaangażowanie wspólnotowe przy wzroście nastrojów
hedonistycznych i egoistycznych, implikują nowe definiowanie roli rodzica, jak
i dobór czasu jej pełnienia. Młode pokolenie odracza dziś decyzje rodzinne, co
generuje spadek liczby narodzin dzieci. Towarzyszy temu nastawienie na budo-
wanie stabilizacji materialnej poprzez angażowanie się w pracę zawodową1.

PrzemianyXX i XXI wieku spowodowały bardzo wyraźną transformację
modelu pełnienia roli matki. Procesy emancypacyjne wyzwoliły bowiem kobietę
z krępującego ją gorsetu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i edukacyj-
nych, wpływając na zmianę jej pozycji w przestrzeni życia małżeńskiego i ro-
dzinnego. W wyniku podjęcia pracy zawodowej, edukacji i uczestnictwa w ży-
ciu publicznym zmieniła się świadomość kobiet, a także wzrósł zakres niezależ-
ności oraz poczucia autonomii, co spowodowało przyjęcie nowej strategii peł-
nienia roli matki2. Choć rola ta nadal zajmuje wysoką pozycję w hierarchii war-
tości w świadomości kobiet, to jednak matki wychodzą dziś poza stereotyp Mat-
ki–Polki. Tradycyjnie określona rola nie jest już bowiem wystarczająca do tego,
by kobieta mogła osiągnąć pełnię życiowej satysfakcji. Do tego potrzebuje ona
również satysfakcjonującej roli kobiety, która może realizować swoje plany,
marzenia i zadania zgodnie z uświadamianymi predyspozycjami do różnych ról,
niekoniecznie domowych3. Pragną zatem współczesne kobiety realizacji nie tylko
w rolach związanych z prowadzeniem domu i wychowywaniem potomstwa, ale
również w rolach pozarodzinnych. Obecnie preferują refleksyjny typ macierzyń-
stwa, który przestaje być obowiązkiem moralnym, a staje się fakultatywnym za-
daniem życiowym kobiety, wliczonym w projekt indywidualnego rozwoju4.

Projekt badań

Problematyce związanej z przemianami roli matki został poświęcony prezento-
wany projekt badań. Ich celem było uzyskanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:
— Jak kobiety wchodzące w dorosłość postrzegają przemiany roli matki?
— Jak badane postrzegają przemiany roli matki w kontekście opiekuńczo-wy-

chowawczego funkcjonowania rodziny?

                             
1 Szerzej na ten temat pisze: L. Bakiera, Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt

rozwoju dorosłych, Engram Diffin, Warszawa 2013, s. 125 i n.
2 A. Śniegulska, Oblicza macierzyństwa – między tradycją a współczesnością, [w:] J. Karbowni-

czek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty, Aka-
demia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 71–73.

3 A. Kotlarska-Michalska, Główne kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macie-
rzyńskich, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 108–109.

4 D. Lalak, Macierzyństwo a zmiana społeczna, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo
w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 99.
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W badaniach uczestniczyły 72 osoby. Grupę tę stanowiły studentki Wy-
działu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobywające wykształce-
nie na kierunku pedagogika. Wszystkie osoby badane są stanu wolnego (100%).

W badaniach posłużyłam się techniką zdań niedokończonych oraz „Kołem”
– Shalita Kwestionariuszem Stylu Spostrzegania w wersji zmodyfikowanej.
Technika zdań niedokończonych to przykład projekcyjnych technik werbalnych,
które polegają na kojarzeniu słów, kończeniu zdań lub też udzielaniu odpowie-
dzi na specjalne pytania. W ten sposób osoba badana wyraża swoje uczucia lub
reakcje5. W technikach tych chodzi o „[...] projektowanie (rzutowanie) na ze-
wnątrz wewnętrznego świata przeżyć, motywów, skojarzeń i treści odnoszących
się do wybranych sytuacji”6. Danuta Opozda, odwołując się do opinii wybra-
nych autorów, podkreśla, iż techniki projekcyjne pozwalają na wieloraką eksplo-
rację i jako takie są przydatne dla teorii i praktyki edukacyjnej. Doceniane są
również w badaniach dotyczących problematyki wychowania, także wychowa-
nia w rodzinie. Ich wartość jest szczególnie widoczna w badaniach wpisujących
się w strategię badań jakościowych7. W prezentowanym projekcie badani zostali
poproszeni o dokończenie dwóch zdań: Matka dawniej... oraz Matka dzisiaj... .

W badaniach zastosowałam ponadto wspomniany Kwestionariusz Stylu
Spostrzegania Bena Shalita. Oparłam się jednak na ogólnych przesłankach auto-
ra narzędzia, wprowadzając własne modyfikacje. W głównej mierze nastawiłam
się na pozyskiwanie od badanych szerszych wypowiedzi, odeszłam zaś od analiz
statystycznych. Generalnie Kwestionariusz należy do grupy metod niestandary-
zowanych o wielostronnych możliwościach zastosowania. Może on dostarczać
różnorodnych danych na temat sposobu spostrzegania i interpretacji przez czło-
wieka dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości8. Służy oszacowaniu ilo-
ściowemu stopnia strukturalizacji sposobu spostrzegania przez daną osobę wy-
różnionego obszaru czy też aspektu rzeczywistości oraz jakościowej analizie
treści spostrzeżeń, które odnoszą się do tego obszaru lub aspektu rzeczywisto-
ści9. „Koło” ma formę pytania otwartego, w ogólnej wersji: „Jakie czynniki
Twoim zdaniem charakteryzują świat, w którym żyjesz?”. Pytanie może być
dowolnie zmieniane w zależności od potrzeb badawczych. W badaniach wła-
snych postawiłam pytanie: Jak zmienia się w Pani/Pana odczuciu rola matki?
Osoby badane miały przed sobą koło podzielone na 12 segmentów, w których
należało wpisać odpowiedzi na postawione pytanie, przy czym zapełnienie
                             
5 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 92.
6 D. Opozda, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodzi-

ców i jej korelatów, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 214.
7 Tamże.
8 Zob.: B. Bartosz, Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 111–112.
9 J. Czapiński, „Koło” – Schalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania, [w:] E. Paszkiewicz,

E. Szutrowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria III, t. 4, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1985, s. 284.



Przemiany roli matki w percepcji młodzieży... 309

wszystkich części koła nie było obowiązkowe. Zdaniem Bena Shalita kwestiona-
riusz w formie koła jest o tyle wskazany, że żadna pozycja nie jest w nim gra-
ficznie uprzywilejowana, jak to ma miejsce w przypadku listy10. Udzielając od-
powiedzi, badani wskazywali na te kierunki przemian roli matki, które, w ich
percepcji, są najbardziej charakterystyczne. Osoby badane zostały również po-
proszone o zamieszczenie szerszej narracji, co pozwoliło poszerzyć i doprecy-
zować odpowiedź. Następnie badani dokonywali oceny każdego atrybutu zmia-
ny roli matki w kontekście opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny. Jeśli
według badanego wpływ ten ma wartość zdecydowanie pozytywną wstawiał ++
w odpowiednim segmencie koła, jeśli pozytywną +, jeśli został oceniony neu-
tralnie – 0, jeśli wydaje się negatywny –, a jeśli zdecydowanie negatywny, to – –.

Prezentacja wyników

Poddając analizie treść zdań niedokończonych, dokonałam pewnych uogól-
nień treści zawartych w wypowiedziach. W ten sposób uzyskałam wiązki cech,
które, w percepcji badanych, są charakterystyczne dla roli matki spełnianej kie-
dyś i obecnie. Zestawiając wyniki, matka dawniej i matka dzisiaj to dwa różne
wizerunki kobiety. Przedstawia tę kwestię tabela 1.
Tabela 1. Przemiany roli matki w percepcji badanych

Matka dawniej
Liczba
wska-
zań

% Matka dzisiaj
Liczba
wska-
zań

%

Troszcząca się o dom
i rodzinę 49 68,05 Łącząca role rodzinne

i zawodowe 43 59,72

Spełniająca zadania
opiekuńczo-wychowawcze
wobec potomstwa

37 51,38 Zorientowana na karierę
zawodową 28 38,88

Realizująca się wyłącznie
w rolach tradycyjnych 11 15,27 Pragnąca rozwijać się

w różnych dziedzinach 21 29,16

Dysponująca dużą ilością
czasu dla dzieci 10 13,88 Niemająca czasu dla dzieci 19 26,38

Skłonna do poświęceń dla
rodziny 9 12,05 Wartość domu i rodziny

nie jest najważniejsza 15 20,83

Tworząca atmosferę miłości,
bezpieczeństwa i czułości 6 8,33 Dbająca o siebie;

poświęcająca czas sobie 13 18,05

Stawiająca wartość rodziny
na pierwszym miejscu 5 6,94 Niezależna; ceniąca własną

autonomię 13 18,05

                             
10 Tamże, s. 285.
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Stawiająca wartość
macierzyństwa
na pierwszym miejscu

5 6,94 Dzieląca obowiązki
domowe z mężem 9 12,05

Marginalizująca siebie
i swój rozwój 5 6,94

Cedująca obowiązki
opiekuńcze na inne
osoby/instytucje

8 11,11

Wspierająca męża 5 6,94

Przesuwająca decyzję
o macierzyństwie
na późniejszy okres
i decydująca się
na mniejszą liczbę dzieci

7 9,72

Wpajająca wartości i zasady
moralne 4 5,55

Lękająca się o przyszłość
dzieci i materialne
zabezpieczenie rodziny

7 9,72

Wierna tradycji 3 4,16 Unikająca poświęceń dla
męża i rodziny 3 4,16

Źródło: Badania własne. Ponieważ badani kończąc zdania wskazywali na kilka kierunków prze-
mian, suma % jest większa od 100.

Table 1. The changes of the role of a mother in the respondents’ view

Mother in the past

Num-
ber of
indica-
tions

% Present mother

Num-
ber of
indica-
tions

%

Taking care of the home
and the family 49 68.05 Combining family

and professional roles 43 59.72

Fulfilling upbringing
and educational tasks 37 51.38 Career-oriented 28 38.88

Fulfilling only traditional
roles 11 15.27 Willing to develop herself

in diverse roles 21 29.16

Has plenty of time
for children 10 13.88 Has little time for children 19 26.38

Willing to make sacrifices
for the family 9 12.05

Value for the home and the
family is not of the highest
importance

15 20.83

Creates atmosphere
of love, care, and tenderness 6 8.33 Taking care of herself,

devoting time to herself 13 18.05

Placing the value of the
family first 5 6.94 Independent, values her

autonomy 13 18.05

Placing the value
of motherhood first 5 6.94 Shares home duties with

her husband 9 12.05

Marginalises herself
and her development 5 6.94 Delegates childcare tasks to

other persons and institutions 8 11.11
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Supports her husband 5 6,94 Postpones motherhood
and has fewer children 7 9,72

Supporting values
and moral rules 4 5,55

Concerned about the future
of her children and the
material situation of the
family

7 9,72

Faithful to tradition 3 4,16
Avoids making sacrifices
for the sake of the husband
and the family

3 4,16

Source: Author’s research. Because the research participants would indicate numerous directions
of changes the sum exceeds 100%.

Ewolucja roli matki prowadzi od roli tradycyjnej, gdy kobieta realizowała
się wyłącznie w rolach spełnianych na terenie rodziny. Według badanych stu-
dentów matka dawniej to strażniczka domu rodzinnego, która przede wszystkim
troszczyła się o domowników i spełniała obowiązki opiekuńczo-wychowawcze
wobec potomstwa. Rolę matki charakteryzowała tu specyficzna aksjosfera,
w której macierzyństwo, dom rodzinny, troska o najbliższych, miłość, czułość
i poświęcenie dla rodziny są najistotniejsze. Matka kiedyś to również kobieta
poświęcająca swój czas dzieciom, wspierająca męża, marginalizująca siebie oraz
wpajająca wartości, zasady i tradycje. Odmiennie przedstawia się w percepcji
badanych rola matki współczesnej. W pierwszej kolejności jest to osoba aktyw-
na zawodowo, nastawiona na tzw. karierę, pragnąca rozwijać się na różnych
płaszczyznach; jest kobietą niezależną, dbającą o siebie i sobie poświęcającą
czas. Dla współczesnej matki dom i rodzina nie są najważniejszymi wartościa-
mi, podobnie jak poświęcenie dla rodziny. Kobieta będąca matką, dzieli się
obowiązkami opiekuńczo-wychowawczymi i domowymi z mężem, innymi oso-
bami oraz instytucjami. Ponadto na równi z mężem ponosi odpowiedzialność za
materialne zabezpieczenie rodziny i przyszłość dzieci, z czym wiążą się również
pewne lęki i niepokoje, które przeżywa. Ten percypowany obraz matki kore-
sponduje z naszkicowanym przez Małgorzatę Sikorską w pozycji o znamiennym
tytule11 wizerunkiem tzw. nowej matki. Zdaniem Autorki nowa matka ma do
wyboru wiele akceptowanych społecznie wzorów macierzyństwa. Może bowiem
zdecydować się na zajmowanie przede wszystkim domem i rodziną, aczkolwiek
może też łączyć rolę matki z karierą zawodową. Nowa matka również świado-
mie decyduje się na posiadanie dziecka, choć w swoim macierzyństwie nie czuje
się do końca pewnie. Trapią ją obawy związane np. z wyborem strategii wycho-
wania dziecka, co jest oczywistą konsekwencją ogromu przekazów edukacyj-
nych, które do niej docierają. Nowa matka ma również prawo do niedoskonało-
                             
11 M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko o nowym układzie sił w polskich rodzi-

nach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 344.
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ści i odczuwa coraz mniej poczucia winy12. Kobieta spełnia rolę matki w prze-
strzeni rodziny, stąd też rola ta jest z rodziną nierozłącznie związana.W świetle
założeń teorii systemowej rodzina jest rozumiana jako naturalny, względnie
otwarty i bardzo dynamiczny system; system podlegający ciągłym zmianom
i nieustannie ewoluujący. Spojrzenie na rodzinę w kategorii żywego systemu
psychospołecznego uwzględnia zachodzenie oddziaływań pomiędzy jej po-
szczególnymi elementami13, co oznacza rezygnację z analizy funkcjonowania
poszczególnych elementów składowych, w tym konkretnych osób – matki, ojca,
dzieci – na rzecz kompleksowego rozumienia rodziny, znajdującej się w toku
ciągłej zmiany i rozwoju14. W związku z tym model pełnienia roli matki ma
znaczenie dla funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Kwestię tę podkreśla
Anna Kwak mówiąc, że rodzina doświadcza szeregu konsekwencji związanych
ze wzrostem zatrudnienia kobiety, spowodowanym nie tylko potrzebami eko-
nomicznymi, lecz również dążeniem kobiet do samorealizacji w życiu zawodo-
wym i społecznym. Konsekwencje te dotyczą także zmian w relacjach małżeń-
skich, zmian oceny wartości dziecka, osłabienia spójności rodzin, autonomizacji
członków rodziny, a także ogólnych przeobrażeń systemów wartości i norm
obyczajowych15.

W dalszym postępowaniu badawczym starałam się zatem określić, w jaki
sposób przemiany roli matki i ich skutki wpływają, zdaniem badanych, na opie-
kuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny. Powtarzające się wypowiedzi
badanych zostały zredukowane i uogólnione. Przedstawia je tabela 2.
Tabela 2. Opiekuńczo-wychowawcze implikacje przemian roli matki

Skutki przemian wpływające zdecydowanie korzystnie na opiekuńczo-wychowawcze
funkcjonowanie rodziny

Atrybut zmiany Wybrane narracje16
Liczba
wska-

zań
%

1 2 3 4

Podjęcie pracy
i rozwój zawodowy

[Matki] coraz częściej i intensywniej pracują, ale sta-
rają się zachować rozsądek, rodzina ma lepsze warunki
materialne, dzieci mają zaspokojone potrzeby wypo-
czynku i edukacji.

19 26,38

                             
12 Tamże, s. 173–185.
13 M.Z. Stepulak, Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 233–245.
14 A. Ładyżyński, Subsystem rodzicielski i jego znaczenie dla wspólnoty rodzinnej, [w:] J. Brągiel,

B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania
rodziców, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 27.

15 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2005, s. 17.

16 Wszystkie narracje pochodzą z ankiet. Zachowano wypowiedzi badanych w wersji oryginalnej.
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Niezależność,
autonomia

Matka jest samowystarczalna, nie musi liczyć się ze
zdaniem męża. 16 22,22

Podział obowiąz-
ków z mężem

Dziś matka i ojciec współdziałają ze sobą i dzielą się
odpowiedzialnością. Oboje mają pozytywne relacje
z dzieckiem.

12 16,66

Troska o własną
edukację

Kobieta dzisiaj kształci się, idzie za postępem technicz-
nym, czyta książki, rozszerza swoje horyzonty. 12 16,66

Wzrost świadomo-
ści i odpowiedzial-
ności wychowaw-
czej

Dziś matki czytają poradniki, chodzą do szkoły rodze-
nia, potrafią zadbać o dobro dziecka, jego edukację.
Chętniej zdobywają wiedzę o metodach wychowania
dziecka. Już od najwcześniejszych lat życia dziecka
szukają dla niego najlepszego przedszkola, żeby mogło
się rozwijać.

9 12,5

Umocnienie pozy-
cji w rodzinie

Często [matka] jest nawet jedynym żywicielem rodziny;
ma swoje zdanie i jest niezależna. Częściej jest szano-
wana i nie jest zależna finansowo od męża. Zdarza się,
że dalej kobieta jest opiekunką ogniska domowego, ale
ma wpływ na rodzinę, ojcowie liczą się z jej zdaniem.

9 12,5

Konstruktywne
spędzania z dziec-
kiem czasu
wolnego

[Matki] bardziej koncentrują się na formach spędzania
czasu wolnego. Chodzą z dziećmi do kina, na koncerty,
organizują zajęcia sportowe. Bardziej [matka] intere-
suje się tym, co dziecko chce robić.

7 9,72

Nawiązywane
relacji partnerskich
z dzieckiem

[Matki] traktują dzieci po partnersku i bardziej sobie
cenią relacje z dzieckiem. Dziecko wie, że matka jest
jego przyjacielem, że zawsze obroni.

6 8,33

Łączenie ról ro-
dzinnych i zawo-
dowych

Kobiety nie boją się, że ktoś je potępi, że pracują. Nor-
malne jest, że kobiety nie ograniczają się tylko do obo-
wiązków dotyczących zajmowania się domem i domow-
nikami, ale też pracują. To powoduje wzrost poczucia
własnej wartości. Gdy matka jest zadowolona z pracy
i osiąga w niej sukcesy, to w rodzinie jest lepsza at-
mosfera, to się udziela wszystkim.

5 6,94

Wzrost autorytetu
wychowawczego

Matka, która świadomie uczestniczy w wychowaniu
swojego dziecka jest dla niego autorytetem; potrafi
zaspokoić potrzeby psychiczne, nie tylko biologiczne.
Jest dla dziecka wzorem. Dzisiaj wzrósł autorytet matki.
Matki świadomie starają się by być dobrym przykładem
dla swoich dzieci. Matki które zajmują wysokie stano-
wiska w pracy, kształtują aspiracje dzieci.

4 5,55

Większy udział
matki w zaspoka-
janiu materialnych
potrzeb rodziny

Matka pracuje i dlatego dzieci mają lepsze warunki
materialne. Nie muszą być zdane tylko na ojca. Gdy
ojciec np. umrze, matka może zaspokajać potrzeby
dzieci; to daje rodzinie poczucie bezpieczeństwa.

2 2,77
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Skutki przemian wpływające korzystnie na opiekuńczo-wychowawcze
funkcjonowanie rodziny

1 2 3 4

Niezależność,
autonomia

[Matka] dostrzega dziś siebie, dba o własne potrzeby,
zna swoją wartość, nie jest zmuszana do posiadania
rodziny, chyba dlatego bardziej dostrzega rodzinę jako
cenną wartość.

22 30,55

Potrzeba samore-
alizacji w rolach
pozarodzinnych

Kobieta–matka nie jest tylko kurą domową. Chce się
rozwijać i pracować zawodowo, pragnie czegoś więcej
od życia.

21 29,16

Podjęcie pracy
i rozwój zawodowy

Dzięki temu [kobiety] realizują własne marzenia. To
ważne, żeby kobieta była zadowolona, wtedy nie narze-
ka, ale daje dzieciom i mężowi pozytywną energię.

17 23,61

Dbałość o siebie,
poświęcanie czasu
na rozrywki i życie
towarzyskie

[Matki] bardziej dziś dbają o własne zdrowie i urodę.
Są zadbane. 13 18,05

Umocnienie pozy-
cji w rodzinie

Mają taki sam udział w podejmowaniu decyzji jak
mężczyzna i decydują o ważnych sprawach. 11 15,27

Podział obowiąz-
ków opiekuńczo-
-wychowawczych
z mężem

Bardzo dobrze, że ojcowie angażują się w sprawy dzie-
ci. To pozwala poznać im trud wychowania i docenić
rolę matki. Też dobrze, że kobieta ma wsparcie w swoim
mężu.

10 13,88

Wzrost aspiracji
samokształcenio-
wych

Kobiety kształcą się i dlatego mają większe szanse na
wysoką pozycję zawodową. 5 6,94

Konstruktywne
spędzania z dziec-
kiem czasu wolnego

Weekendy, wakacje są spędzane z rodziną. Ważne są
wspólne wycieczki, wyjazdy na wczasy. Kiedyś tego nie
było.

5 6,94

Zorientowanie
na karierę

[Kobiety] mają otwartą drogę do kariery zawodowej,
przez to są bardziej szanowane, także w rodzinie. 5 6,94

Opóźnianie
w przyjmowaniu
roli matki

Matki są coraz starsze, ale przez to bardziej świadome.
Bardziej sobie cenią rodzinę i dzieci jak młode. Młode
są zwykle niecierpliwe. Ktoś kiedyś powiedział, że jak
matka szarpie dziecko i krzyczy, to najczęściej jest to
młoda matka.

3 4,16

Wzrost świadomo-
ści i odpowiedzial-
ności wychowaw-
czej

Kobiety wiedzą, że rodzina wiąże się z odpowiedzialno-
ścią i wyrzeczeniami, ale nadal jest dla kobiet wielką
wartością. Starają się być mądrymi matkami.

2 2,77
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Skutki przemian wpływające niekorzystnie na opiekuńczo-wychowawcze
funkcjonowanie rodziny

1 2 3 4

Przesuwanie decy-
zji o macierzyń-
stwie na późniejszy
okres i spadek
dzietności

[Matki] częściej chcą być kobietą sukcesu i zadbać
o stronę materialną. Dopiero później dzieci i rodzina.
Są też mniej odpowiedzialne niż dawniej. Rodzą dopie-
ro jak się ustatkują.

18 25,00

Podjęcie pracy
i rozwój zawodowy

Kobiety coraz częściej i intensywniej pracują. Nawią-
zują luźniejszą więź z rodziną. 17 23,61

Brak czasu dla
dzieci i rodziny

[Matka] preferuje inne ciekawsze zajęcia. Czas woli
przeznaczyć na karierę, pracę, dbanie o siebie i życie
towarzyskie.

10 13,88

Cedowanie obo-
wiązków opiekuń-
czo-wychowaw-
czych na inne
osoby lub instytucje

Dzieckiem zajmują się nianie, dziadkowie lub żłobki.
Kobiety jak najwcześniej oddają dzieci do przedszkoli,
by zająć się własną karierą.

8 11,11

Dbałość o siebie,
poświęcanie czasu
na rozrywki i życie
towarzyskie

Matka poświęca bardzo dużo czasu na fryzjera, kosme-
tyczkę, SPA, fitness. Często [matki] zaniedbują swoją
rodzinę. Zdarza się, że samotnie wyjeżdżają na wczasy.

5 6,94

Nadopiekuńczość
Kobiety mają obecnie jedno dziecko i wszystko za nie
robią, skupiają całą uwagę, są przewrażliwione na
punkcie swoich dzieci, wyręczają je we wszystkim.

5 6,94

Zbyt duże wyma-
gania względem
dziecka

[Matki] zapisują na języki, dodatkowe zajęcia, stawiają
zbyt duże wymagania, którym dziecko nie może spro-
stać. Pragną by dziecko było wszechstronnie wyeduko-
wane, a tak się nie da.

4 5,55

Tendencja do
pozostawania
w związkach
nieformalnych

Dziś kobiety obawiają się odpowiedzialności. Obawiają
się związku, w którym kobiety miałyby iść na kompro-
misy. Matka myśli, że jest samowystarczalna, że sama
zaopiekuje się dzieckiem, da radę, a nie zawsze tak jest.

3 4,16

Pragnienie domi-
nacji w rodzinie

[Matka] często chce mieć rację i dochodzi do kłótni
między małżonkami, broni własnego zdania, walczy
o swoje prawa. Często mąż nie może tego znieść. Chyba
mężczyźni wolą, jak sami rządzą.

2 2,77

Skutki przemian wpływające zdecydowanie niekorzystnie na opiekuńczo-wychowawcze
funkcjonowanie rodziny

1 2 3 4

Brak czasu
dla dziecka

Matki dziś nie rozmawiają w ogóle ze swoimi dziećmi, nie
ma szczerych rozmów. Czas poświęcają realizowaniu się,
przez co dzieci mają problemy w nauce. Matki często nie
znają zainteresowań dzieci, talentów, poglądów.

18 25,00
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Tendencja do
decydowania się na
coraz mniejszą
liczbę potomstwa

Dziś kobieta chce mieć jedno dziecko, nieraz w ogóle
nie planuje dziecka, czas chce poświęcać samej sobie.
A ciężko wychowywać się bez rodzeństwa. Cieszę się, że
mam braci i siostry, zawsze jest weselej i człowiek wie,
że rodzeństwo zawsze pomoże. To uczy, że trzeba jesz-
cze o kimś myśleć.

11 15,27

Spadek wartości
domu i rodziny

Kobiety zapominają o rodzinie i obowiązkach matki,
więcej myślą o sobie. Bardziej dbają o siebie niż o wła-
sne dzieci i męża.

8 11,11

Podjęcie pracy
i rozwój zawodowy

[Matki] wolą iść do pracy i tam się spełniać niż zająć
się własnym dzieckiem. Dzieci schodzą na dalszy plan. 8 11,11

Brak właściwych
relacji z dzieckiem

Bycie z dzieckiem [matki] zastępują gadżetami. Matka
nieraz woli zapewnić dziecku byt niż obdarować je
swoją miłością.

7 9,72

Niechęć do po-
święceń dla rodziny

Matki już nie chcą się oddawać rodzinie. Nie chcą
poświęcać dla rodziny swoich planów. Współczesne
kobiety są egoistyczne, nie są zdolne by poświęcać się
dla drugiej osoby. Są bardziej rozrywkowe. Nie dopusz-
czają poświęceń dla szczęśliwego związku.

5 6,94

Cedowanie obo-
wiązków opiekuń-
czo-wychowaw-
czych na inne
osoby lub instytucje

Matki wolą oddać dziecko do dziadków, a samemu
spotkać się z przyjaciółkami. 5 6,94

Zanik tradycji
w rodzinie

Nie ma rozmów o tradycjach, historii rodziny, nie ma
rytuałów rodzinnych. 4 5,55

Zanik wartości
religijnych

Dla współczesnych kobiet wartości religijne nie są
ważne, często dokonują aborcji i porzucają dzieci cho-
re. Nie zdają sobie sprawy, że dziecko jest cudem.
Współczesne matki nie chodzą z rodziną do kościoła
i nie modlą się.

3 4,16

Samotne macie-
rzyństwo

Dziś kobiety nie chcą mieć męża, od początku chcą
mieć dziecko tylko dla siebie. Nie dążą do małżeństwa.
Są zdane same na siebie.

3 4,16

Źródło: Badania własne. Ponieważ badani wskazywali na kilka atrybutów zmian, odsetki nie
sumują się do 100.
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Table 2. The caring and educationalimplications of the changes of the role of a mother

Results of the changes with decisively positive influence on the care
and upbringing functions of the family

Attribute of
change Selected narratives17

Num-
ber of
indica-
tions

%

1 2 3 4

Undertaking pro-
fessional activity
and professional
development

[Mothers] work more and more often and more and
more intensively, the family has better material condi-
tions, the children enjoy leisure and education.

19 26.38

Independence,
autonomy

The mother is self-sufficient and does not have to ask
the opinion of the husband. 16 22.22

Sharing duties with
the husband

Today the mother and the father cooperate and share
responsibilities. Both have positive relationships with
the child.

12 16.66

Care for own
education

The woman today is educated, follows developments in
technology, reads books, broadens her horizons. 12 16.66

Increased aware-
ness and educa-
tional responsibil-
ity

Today mothers read guidebooks, go to antenatal classes,
are able to take care of the good of the child and its edu-
cation. They are more willing to learn about the methods
of upbringing. From the earliest age they look for the best
kindergartens to allow the child to develop.

9 12.5

Strengthening of
the position within
the family

Often [the mother] is the only provider; she has her
own opinions and is independent. She is more often
respected and financially independent. Sometimes she
takes care of the home but she has influence on the
family, the fathers take her opinions into account.

9 12.5

Spending free time
with children in a
constructive way

[Mothers] focus more on the forms of spending free
time. They take their children to the cinema, to con-
certs, to sports classes. They focus more on what the
children want to do.

7 9.72

Establishing equal
relations with
children.

[Mothers] treat children as equals and they value their
relations with children more. The children know that their
mothers are their friends and that they will defend them.

6 8.33

Combining family
and professional
roles

Mothers are not afraid that they might be condemned
for working. It is normal that women do not limit them-
selves to home duties, but that they also work. It leads
to increased self-esteem. When the mother is satisfied
with her work and is successful there is better atmos-
phere in the family, everyone can feel it.

5 6.94

                             
17 All the narratives mentioned in the questionnaires.
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Increased up-
bringing authority

The mother who consciously participates in upbringing
is an authority; she can fulfil psychological needs, not
only the biological ones. She is a role model for the
child. Mothers consciously try to be examples for their
children. Mothers have high positions at work; they
shape the aspirations of their children.

4 5.55

Greater participa-
tion of mothers in
fulfilling the mate-
rial needs of the
family

The mother works and the children have better material
conditions. They need not only rely on the father. When
the father dies, for example, the mother can fulfil the
needs of her children; it gives the family a sense of
security.

2 2.77

Results of the changes favourable to the care and upbringing functions of the family

1 2 3 4

Independence,
autonomy

[The mother] can now see to herself, takes care of her
own needs, knows her worth, she is not forced to have
a family, probably that is why she sees the family as an
important value

22 30.55

Need of self-
actualisation in
roles outside the
family

The woman-the mother is not only a housewife. She
wants to develop herself and work, she wants more
from life.

21 29.16

Work and profes-
sional development

Thanks to it [women] realise their dreams. It is impor-
tant for women to be happy, they do not complain then,
but they give their children and husbands positive
energy.

17 23.61

Taking care of
herself, time for
entertainment and
socialising

[Mothers] today take more care of their health and
looks. 13 18.05

Strengthening of
the position within
the family

The mothers take part in making decisions as much as
men and they decide about the important issues. 11 15.27

Sharing care and
upbringing tasks
with the husband

It is good that fathers are involved in the issues con-
nected with their children. That is how they can learn of
the difficulties of upbringing and appreciate the role of
the mother. It is also good that women are supported by
their husbands.

10 13.88

Increased
self-education
aspirations

Women get educated and have more chances to have
high positions at work. 5 6.94

Constructively
spending free time
with children

Weekend and vacation are spent with the family. Com-
mon trips are important. This did not happen in the
past.

5 6.94
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Being career-
oriented

The way for [women] to have careers is open, that is
why they are more respected, also in the family 5 6.94

Postponing
motherhood

Mothers are older, but also more aware. They value
family and children more than young mothers. Young
others are impatient. Someone once said that when the
mother tugs her child and yells it is usually a young
mother.

3 4.16

Increased aware-
ness and upbring-
ing responsibility

Women know that having a family is connected with
responsibility and sacrifice, but it is still a great value
to women. They try to be wise mothers.

2 2.77

Results of the changes unfavourable to the care and upbringing functions of the family

1 2 3 4

Postponing moth-
erhood and de-
creased birth rate

[Mothers] more and more often want to be successful
and take care of their material situation. Family and
children come next. They are also more responsible
than in the past. They only have children when their
material situation is stable.

18 25.00

Work and pro-
fessional deve-
lopment

Women work more and more and more and more often.
Their bond with the family is not as strong. 17 23.61

Lack of time for
children and family

[Mothers] prefer different, more interesting activities.
They prefer to devote their time to their careers, taking
care of themselves and socializing.

10 13.88

Delegating care
and upbringing
tasks to other
people and institu-
tions

Nannies, grandparents and nurseries take care of the
children. The women send their children to nurseries as
soon as possible to take care of their careers.

8 11.11

Taking care of
herself, time for
entertainment and
socialising

The mother devotes a lot of time to the hairdresser, the
beautician, SPA, fitness. They often neglect their fami-
lies. Sometimes they go on vacation alone.

5 6.94

Overprotectiveness

Women only have one child now and they will do eve-
rything for it, they focus all their attention, they are
oversensitive about their children, they do everything
for them

5 6.94

Too high expecta-
tions of the chil-
dren

[Mothers] send their children to language classes, they
expect too much of them. They want the children to be
broadly educated, this cannot be done.

4 5.55

Tendency to re-
main in informal
relationships

Today women are afraid of responsibility. They are
afraid of relationships in which they would have to
accept compromise. The mother thinks that she is self-
-sufficient, that she can take care of the child, but it is
not always the case.

3 4.16
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Willingness to
dominate in the
family

[The mother] often wants to be right which leads to con-
flict, she fights for her rights. Often the husband cannot ta-
ke it. I think men want to have all the power to themselves.

2 2.77

Results of the changes with decisively negative influence on the care
and upbringing functions of the family

1 2 3 4

Lack of time for
the child

Mothers never talk to their children now. They devote
time to self-actualisation, which is why children have
problems at school. Mothers often do not know their
children’s interests, talents, opinions.

18 25.00

Tendency to have
fewer children

The woman today wants to have fewer children, some-
times she does not want any, she wants time for herself.
I am glad that I have brothers and sisters, it is always
merrier and you know that they will always help you. It
teaches you to think about others.

11 15.27

Decreased value of
the home and the
family

Women forget about their homes and the duties of the
mother, they think about themselves. They take better
care of themselves than of the children and the husband.

8 11.11

Work and profes-
sional development

[Mothers] prefer to go to work and be fulfilled there
than take care of their own children. The children are
less important.

8 11.11

Lack of proper
relationships with
the child

Instead of being with children [mothers] play with
gadgets. Mothers often prefer to provide for the child
than to give it their love.

7 9.72

Unwillingness to
make sacrifices of
the family.

Mothers do not want to devote themselves to the family.
They do not want to sacrifice their plans for the sake of
the family. Modern women are more egocentric, they
cannot make sacrifices for other people. They want to
be entertained. They do not accept sacrifice for the sake
of a happy relationship.

5 6.94

Delegating care and
upbringing tasks to
other people and
institutions

Mothers prefer to give their children to grandparents to
take care of and meet friends. 5 6.94

Decline of family
traditions

There are no conversations about family traditions,
history of the family, no family rituals. 4 5.55

Decline of relig-
ious values

For modern women religious values are not important,
they have abortions and they abandon sick children.
They do not understand that a child is a miracle. They
do not go to church or pray.

3 4.16

Single parenthood
Women today do not want a husband, they want chil-
dren for themselves. They do not seek marriage. They
rely on themselves.

3 4.16

Source: Author’s research. Because the research participants would indicate numerous directions
of changes the sum exceeds 100%.
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W tabeli nie zostały uwzględnione te atrybuty przemian roli matki, które
według badanych nie wpływają na opiekuńczo-wychowawcze funkcje rodziny
(łącznie 32 wskazania). Dookreślając, badani wyszczególnili tu podjęcie pracy
i rozwój zawodowy (8,33% wskazań), zorientowanie kobiet na karierę (12,5%),
potrzebę samorealizacji w rolach pozarodzinnych (6,94%), pragnienie dominacji
w rodzinie (5,55%), spadek wartości domu i rodziny (5,55%), niezależność fi-
nansową i niechęć do poświeceń dla rodziny (po 2,77% wskazań).

Dyskusja wyników i refleksja końcowa

Ze względu na ramy opracowania nie jesteśmy w stanie przedyskutować
wszystkich wypowiedzi i spostrzeżeń badanych. Ograniczę się więc do sygnal-
nego przedstawienia kwestii najistotniejszych.

Badane osoby w zdecydowanej większości (łącznie 67 osób – 93,05%)
wskazują na podjęcie pracy przez współczesne kobiety i ich rozwój zawodowy.
Dla 53,73% z nich praca zawodowa kobiety wpływa zdecydowanie korzystnie
i korzystnie na funkcjonowanie rodziny pod względem opiekuńczo-wychowaw-
czym. Respondenci uzasadniali swoje opinie argumentami nie tylko natury fi-
nansowej (potencjalność zaspokojenia potrzeb dziecka), ale również tym, iż
kobiety pracujące zyskują szansę realizacji własnych ambicji, samorealizacji,
rozwoju, niezależności i pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a co się
z tym wiąże doświadczania satysfakcji i zadowolenia z siebie. Przekłada się to,
zdaniem badanych, na pozytywną atmosferę panującą w rodzinie. Praca zawo-
dowa kobiety, jako element niekorzystnie i zdecydowanie niekorzystnie wpły-
wający na funkcje rodziny w zakresie opieki i wychowania, była postrzegana
przez 37,31% osób. Opinie tych badanych są jednogłośne co do tego, iż zatrud-
nienie matek generuje rozluźnienie relacji z dzieckiem i brak czasu dla rodziny.

Według badanych przemiany roli matki wniosły szereg wartości do życia
wewnątrzrodzinnego. Zorientowanie bowiem kobiety na karierę, samorealizację,
edukację może wiązać się ze wzrostem ich kompetencji rodzicielskich, gdyż
warunkuje wzrost świadomości wychowawczej i odpowiedzialności, wzrost
autorytetu wychowawczego, konstruktywne spędzanie z dzieckiem czasu wol-
nego i nawiązywanie z potomstwem relacji partnerskich. Ponadto, niezależność
kobiety, umocnienie jej pozycji w rodzinie, podział obowiązków domowych
z mężem (przekładający się na bliskie relacje ojca z dzieckiem) stwarzają kon-
tekst kształtowania się u matek postawy afirmującej macierzyństwo. Dla tych
kobiet dziecko stanowi wartość samą w sobie, a relacje z nim są źródłem satys-
fakcji i dostarczają pozytywnych przeżyć emocjonalnych.

Należy jednak mieć na uwadze, że pełniona współcześnie rola matki wy-
wołuje u badanych także skojarzenia o wydźwięku pejoratywnym. Przede
wszystkim chodzi o niektóre konsekwencje procesu indywidualizacji, wśród
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których możemy wymienić np.: cedowanie obowiązków opiekuńczo-wychowaw-
czych na inne osoby lub instytucje, przesuwanie decyzji o posiadaniu potomstwa
na późniejszy okres życia, dbałość o siebie kosztem rodziny, niechęć do poświę-
ceń dla męża i dzieci, pragnienie dominacji (skutkujące napięciami i konfliktami
w rodzinie), jak też marginalizacja wartości domu rodzinnego, religijności
i tradycji. Reasumując, badani wypowiadając się na temat implikacji przemian
roli matki dla opiekuńczo-wychowawczego funkcjonowania rodziny wygenero-
wali łącznie 391 wskazań. Zwróćmy uwagę, iż skutki przemian są częściej oce-
niane jako zdecydowanie korzystne i korzystne (215 wskazań), aniżeli negatyw-
ne i zdecydowanie negatywne (144).
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Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego
zagrożeniem dla współczesnej rodziny

Alternative forms of married and family life – a threat
to the modern family

Streszczenie

Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe w Polsce wiążą się ze zmianami
w podejściu do małżeństwa i rodziny. W obrębie rodziny pojawiają się nowe, nieznane
dotąd wzory zachowań, przekształceniu ulega jej struktura, zakres i kształt ról pełnio-
nych przez jej członków. Powszechnie obserwuje się odejście od tradycyjnego jej mo-
delu. Coraz powszechniejsze stają się różnorodne alternatywne formy życia małżeńsko-
-rodzinnego. Przekształcający się model rodziny małżeńskiej na formy pozamałżeńskie
powoduje zmiany w postrzeganiu rodziny, a w szczególności małżeństwa jako nieroze-
rwalnego związku na całe życie.

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza opinii studentów pedagogiki, dotyczą-
cych alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego. Ponadto prezentuje reflek-
sje studentów pedagogiki, dotyczące postrzegania współczesnej rodziny oraz wyobra-
żeń o własnej rodzinie.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, alternatywne formy życia rodzinnego, studenci.
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Abstract

Social-economic and cultural transformations in Poland are connected with the
changes in the attitude towards marriage and family. There are new, previously un-
known behaviour patterns within the family; its structure has been transformed, as have
the range and shape of roles fulfilled by its members. The abandoning of the traditional
model of the family has been widely observed. Different alternative forms of married
and family life have been more and more common. The transforming model of married
family into the extramarital forms causes changes in perceiving the family, and espe-
cially of the marriage as an inseparable relation for the whole life.

The aim of article is to present and analyse the pedagogy students’ opinion con-
cerning the alternative forms married and family life. Moreover, it presents the reflec-
tions of pedagogy students concerning the perception of the modern family, and images
about their own family

Keywords: marriage, family, alternative forms of family life, students.

Wstęp

Współczesna rzeczywistość społeczna, w której żyjemy, ulega stałym prze-
mianom i nieustannemu rozwojowi. Zmiany te cechuje zarówno pozytywny, jak
i negatywny charakter, a ich konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wpływają
na rodzinę. W pozytywnym aspekcie zmiany te polepszają warunki życia rodziny,
a wpływając negatywnie powodują jej dezintegrację i dezorganizację i niejedno-
krotnie naruszają podstawowe zasady regulujące funkcjonowanie rodziny. Zmie-
niają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, restrukturyzacji
ulegają relacje wewnątrzrodzinne. Jest to efekt między innymi zwiększającej się
liczby rozwodów i separacji, wzrostu liczby rodziców samotnie wychowujących
dzieci, jak również odkładania decyzji o założeniu małżeństwa, odkładania decyzji
i posiadaniu potomstwa lub całkowitej rezygnacji z posiadania dzieci, a także
coraz większej popularności tzw. związków partnerskich.

Wreszcie sama definicja rodziny ewoluuje. Rozumiana tradycyjnie jako zwią-
zek dwojga ludzi odmiennych płci potwierdzony formalnie małżeństwem i po-
siadający dzieci, dzisiaj traktowana jest polisemantycznie. Zdaniem większości
Polaków, aby mówić o rodzinie, nie trzeba już sformalizowanego związku, wy-
starczy wspólnie wychowywać dzieci. Polacy coraz częściej definiują rodzinę jako
parę żyjącą w konkubinacie i wychowującą swoje dziecko/dzieci (z 71% do 78%)
czy też niemającą potomstwa (z 26% do 33%). Znacząco wzrosła także liczba
respondentów uznających za rodzinę parę gejów lub lesbijek wspólnie wychowu-
jących dziecko lub dzieci (z 9% do 23%) oraz tych, którzy rodziną nazywają nie-
formalny związek osób tej samej płci niewychowujących dzieci (z 6% do 14%)1.
                             
1 CBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, Wydawnictwo CBOS, Warszawa

2013, s. 3.
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Mimo iż zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzin-
nego, rodzina (jakkolwiek rozumiana) wciąż dla Polaków ma ogromne znacze-
nie i stanowi priorytetową wartość z perspektywy ich codziennej egzystencji.

W obliczu powyższego istnieje potrzeba przeanalizowania i zastanowienia
się czy alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego stanowią zagrożenie dla
współczesnej rodziny. Dlatego warto poznać preferencje młodych ludzi dotyczą-
ce planowanego modelu rodziny własnej.

Sytuacja i kierunki przeobrażeń rodziny współczesnej

W transdyscyplinarnych kierunkach badań nad rodziną podkreśla się, że
każda rodzina, aby przetrwać i istnieć, musi elastycznie dostosowywać swoją
strukturę i funkcjonowanie do rozwoju społeczeństw2. Tak też się stało współ-
cześnie. Szczególnie silnie na polską rodzinę wpłynęły zmiany związane z trans-
formacją ustrojową (zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu).
Niemałą rolę odegrały także przeobrażenia obyczajów, nowe wzory społeczeń-
stwa konsumpcyjnego oraz emancypacja kobiet i ich obecność na rynku pracy.
Spowodowało to zmianę tradycyjnego układu ról i pozycji wewnątrzrodzinnych
w kierunku równouprawnienia i relacji partnerskich.

Problematyka przemian zachodzących w rodzinie i kondycja współczesnej
rodziny jest zagadnieniem ważnym i złożonym. W literaturze przedmiotu spoty-
ka się liczne debaty, wokół tej problematyki, które skupiają się najczęściej na
trzech nurtach. Są to:
— dyskurs normatywno-ideologiczny, zakładający detronizację rodziny jako

skutek procesów modernizacji społeczeństwa,
— dyskurs instrumentalno-techniczny, negujący kryzys rodziny, a podkreślają-

cy nowy kierunek jej przemian, prowadzący do powstania nowego typu ro-
dziny dostosowanej do nowej rzeczywistości,

— dyskurs praktyczno-moralny, zakładający lepsze zrozumienie rodziny z uwzglę-
dnieniem zachodzących w niej zjawisk, co w efekcie pozwoli na zorganizowa-
nie pomocy i wsparcia dla rodziny w zakresie kompetencji moralnych, inter-
pretacyjnych i komunikacyjnych3.
Zatem, aby pomóc rodzinie dostosować się do zmieniającej się, a otaczającej ją

rzeczywistości, niezbędne jest dostrzeżenie zagrożeń stojących przed rodziną. Bo-
wiem nie można pomagać rodzinie, nie znając jej doświadczeń i świata wartości.

                             
2 F.R. Elliot, The Family: Change or Continuity?, Macmillan Education UK, London 1986;

Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, Poznań 2002; A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005 i in.

3 M. Dziemianowicz-Nowak, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i zna-
czeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 13–60.
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Znaczącą rolę w przemianach rodziny, a także w postawach ludzi wobec
niej upatruje się w dwóch globalnych procesach społecznych, tj. modernizacji
i indywidualizacji.

Modernizacja współczesnej rodziny obejmuje zarówno adaptację do istnie-
jących warunków społecznych, poprzez przyjęcie przez rodzinę nowych cech,
ale również zaadaptowanie dotychczas realizowanych do nowych warunków.
Zmiana modernizacyjna, przebiegająca na różnych płaszczyznach, wpływa na
przeobrażenia tradycyjnej rodziny. Rodzina tradycyjna przestaje być trwałą,
autorytarną, stabilną, wielopokoleniową instytucją społeczną. W wyniku procesu
modernizacji sukcesywnie zmienia się w małą, niestałą, małodzietną grupę,
z ograniczonymi funkcjami, z których osobowe stają się najistotniejsze4. Moder-
nizacja, mająca na celu poprawę jakości życia, postuluje również indywidu-
alizm, samorealizację i autonomię. Skutkiem procesu modernizacji jest odwró-
cenie się od rodziny i skupienie uwagi przede wszystkim na sobie5.

Z kolei indywidualizacja sprzyja uwolnieniu jednostki z tradycyjnych zo-
bowiązań i powiązań społecznych, wzrostu autonomii poszczególnych jej człon-
ków, którzy mają większe możliwości decydowania o sobie i o swoich losach.
Proces indywidualizacji w rodzinie wywiera wpływ na stosunki w niej panujące,
powodując, że małżeństwo staje się mniej wiążące niż było to w przeszłości.
Dążenie jednostek do niezależności i angażowanie się w indywidualizującą pra-
cę zawodową, konieczność dostosowania się do wymogów rynku pracy, powo-
duje powstawanie dylematów: między własnym życiem i samorealizacją a ży-
ciem wspólnym i dla innych w rodzinie. Ponadto, indywidualizacja sprzyja roz-
mywaniu się tradycyjnych wartości i pozwala na indywidualne budowanie swo-
jego życia – zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Pojawiające się nowe style życia, propagujące niezależność jednostki
i możliwość decydowania o tym jak żyć własnym życiem, nie sprzyjają trwało-
ści małżeństwa. Niejednokrotnie jednostki, postrzegając siebie w kategoriach
seksualności i intymności, tworzą układ par bez zobowiązań. Zatem procesy
modernizacji i indywidualizacji mają wpływ zarówno na strukturę rodziny, jak
i na relacje między jej członkami. Efektem tych procesów są:
— zmniejszenie znaczenia małżeństwa na rzecz swobodniejszych form związków,
— obniżenie się wieku inicjacji seksualnej,
— zmiany w wieku opuszczania domu rodzinnego, opóźnianie zawarcia pierw-

szego małżeństwa,
— opóźnienie momentu urodzenia pierwszego dziecka,
— wzrost rozwodów oraz wzrost małżeństw zawieranych ponownie,
— przejście od antykoncepcji, mającej na celu proste zapobiegnięcie niechcia-

nej ciąży do świadomego planowania posiadania dzieci,
                             
4 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2002, s. 67.
5 A. Kwak, Rodzina w dobie..., dz. cyt., s. 23.
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— wzrost liczby urodzeń dzieci pozamałżeńskich,
— zmniejszanie się liczby dzieci w rodzinie,
— przejście od rodziny skoncentrowanej na dzieciach do rodziny skoncentro-

wanej na rodzicach (na parze osób dorosłych)6.
Do czynników współczesnego kryzysu rodziny, a zarazem czynników, które

wpływają na przeobrażenia życia rodzinnego należy też zaliczyć trzy istotne
fakty społeczne: wypieranie wartości wpływających na określony kształt we-
wnętrzny i zewnętrzny rodziny, propagowanie idei, przekonań i form zachowań
godzących w istotę małżeństwa i rodziny oraz podważanie i osłabienie roli ro-
dziny w życiu człowieka7. Ważną rolę w procesie przemian rodziny odegrały
również czynniki emancypacyjne i feministyczne.

Przyczyny owych zmian w rodzinie Franciszek Adamski proponuje podzie-
lić na dwie grupy:
— społeczne i zewnętrzne,
— indywidualne i wewnętrzne8.

Pierwsze obejmują zmiany struktury społecznej i zmiany funkcji społecznych
dotyczące: form zatrudnienia, struktury wieku ludności, rozdziału miejsca pracy
od miejsca zamieszkania, wzrostu zatrudnienia kobiet oraz zaniku rodzin wielo-
pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi. Zmiany indywidualne i wewnętrz-
ne dotyczą zmian w funkcjach rodziny i realizacji jej potrzeb. W szczególności
dotyczą: emancypacji kobiet, relacji między małżonkami oraz relacji między ro-
dzicami z dziećmi.

Zbigniew Tyszka podkreśla, że pod wpływem (bezpośrednim lub pośred-
nim) zachodzących procesów związanych z przemianami we współczesnym
świecie pojawiło się wiele nowych zjawisk związanych z życiem rodziny. Nale-
ży do nich zaliczyć:
— znaczny wzrost zatrudnienia kobiet, spowodowany nie tylko pobudkami eko-

nomicznymi, ale dążeniem do samorealizacji i prowadzenia ciekawszego życia,
— egalitaryzację w małżeństwie i rodzinie,
— relatywne obniżenie wartości dzieci dla rodziców,
— dyferencjację norm i wartości u poszczególnych członków rodziny,
— wypieranie przez cywilizację współczesną wartości tradycyjnych – w tym

także tradycyjnych wartości rodzinnych,
— indywidualizację form aktywności w rodzinie i zainteresowań,
— autonomizację członków rodziny,
— rozluźnienie spójności i dezintegrację znacznej części rodzin,
                             
6 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2010, s. 393.
7 F. Adamski, Zagrożenia wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji, [w:] J. Śledzianowski, T. Sa-

kowicz (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,
Kielce 2006, s. 379; M. Dubis, Rodzina w świadomości współczesnej młodzieży, [w:] K. Serwatko,
A. Śniegulska (red.), Oblicza współczesnej rodziny, Wydawnictwo PWSZ, Sanok 2015, s. 69.

8 F. Adamski, Rodzina. Wymiar..., dz. cyt., s. 141.
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— wzrost liczby konfliktów małżeńskich i w efekcie gwałtowny skok liczby
rozwodów prowadzący do ich masowości,

— zmniejszanie się ilości zawieranych małżeństw na rzecz pozostawania w konku-
binacie lub w stanie wolnym,

— patologizację społeczną i psychospołeczną części jednostek, mającą istotne
reperkusje w życiu rodzinnym9.
Powyższe procesy sprzyjają powstawaniu licznych zagrożeń dla współcze-

snej rodziny, wśród których należy wymienić:
— wzrastającą pauperyzację rodzin,
— wyjazdy rodziców za granicę w celach zarobkowych,
— dezintegrację wewnątrzrodzinnej socjalizacji,
— osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie,
— wzrost atomizacji społecznej,
— wzrost anonimowości jednostek,
— upadek autorytetów rodzinnych,
— przesunięcie i zmiany w pozycjach i rolach w rodzinie,
— ograniczenie dzietności,
— dezintegrację rodziny i wzrost rozwodów,
— pluralizm w świecie wartości,
— wzrost rodzin problemowych i patologicznych,
— niską kulturę pedagogiczną rodziców10.

Najbardziej radykalnym wyrazem kryzysu rodziny jest krytyka i podważa-
nie sensu rodziny jako trwałej i podstawowej wspólnoty życia ludzkiego. Wska-
zywanie na jej nieudolność i nieefektywność podważa sensowność jej istnienia,
legitymizując zarazem działania prowadzące do jej kryzysu: szczęście osobiste
przekłada się nad poczucie lojalności i obowiązku11. Należy tutaj podkreślić, że
kryzys rodziny niejednokrotnie błędnie utożsamiany jest ze zjawiskami kryzy-
sowymi w rodzinie. Jest to oczywiście błędne. Zjawiska kryzysowe zawsze to-
warzyszyły rodzinie i budziły społeczny niepokój, jednakże nigdy nie kwestio-
nowały sensu trwania przy rodzinie. Zatem należy raczej ujmować to w katego-
riach poważnych przemian, które wprowadzają rodzinę w odmienną niż dotąd
formę, ale niekoniecznie popychają w kryzys. Dlatego też coraz częściej, za-
miast o kryzysie rodziny, mówi się o przemianach współczesnej rodziny, o dez-
integracji rodziny, sytuacjach ryzykownych w rodzinie czy też osłabionej kon-
dycji rodziny. Jak zauważa Stanisław Kawula:

„[...] w społeczeństwie ryzyka występuje także rodzina ryzyka. Bezpośrednimi
zagrożeniami generującymi to zjawisko są m.in.: ubożenie społeczeństwa,

                             
9 Z. Tyszka, Rodzina..., dz. cyt., s. 17–18.

10 Tamże, s. 83–85.
11 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej,

Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004, s. 215.
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bezrobocie, bezdomność, bieda, rozłąki zagraniczne, liberalizacja poglądów
w dziedzinie etycznej – rodząca wzrost rodzin niepełnych i zwiększająca licz-
bę rozwodów”12.

Dokonując rekapitulacji omawianego zagadnienia można wskazać na pewne
tendencje w przemianach współczesnej rodziny. Są to:
— wzrost liczby rodzin niepełnych,
— spadek liczby rodzin z dziećmi,
— spadek liczby rodzin tworzonych na podstawie zawarcia związku małżeńskiego,
— wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych,
— spadek liczby gospodarstw wielodzietnych,
— opóźnienie opuszczania domu rodzinnego przez dorosłe dzieci,
— opóźnianie tworzenia związków i urodzenia pierwszego dziecka,
— spadek płodności,
— deinstytucjonalizacja małżeństwa,
— destabilizacja małżeństwa – rosnące ryzyko rozpadu związku małżeńskiego,
— wzrost liczby rozwodów13.

Rodzina podlega i podlegać będzie przemianom, gdyż systematycznym
przeobrażeniom ulega rzeczywistość społeczna, w której funkcjonujemy. Prze-
miany, dokonujące się w płaszczyźnie życia rodzinnego, dotyczą nie tylko
zmian, jakie występują w wyborze odpowiedniej dla jednostki formy życia mał-
żeńsko-rodzinnego czy zmiany w hierarchii funkcji rodziny, ale przede wszyst-
kim obejmują zmianę pozycji, ról i obowiązków kobiety i mężczyzny.

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego

Odpowiedzią na przemiany współczesnej rodziny i małżeństwa są pojawia-
jące się coraz częściej różnorodne typy strukturalne małżeństwa i rodziny, zwa-
ne alternatywnymi formami życia małżeńsko-rodzinnego.

Alternatywne formy należy traktować jako rzeczywiste układy wzajemnych
powiązań międzyludzkich oraz związki, relacje ekonomiczne, seksualne i więzi,
z których wiele jest aprobowanych społecznie i legalizowanych przez prawo.
Układy te mają cechy małej grupy lub rodziny i posiadają lub nie biologiczne
potomstwo14. Współcześnie niejednokrotnie stają się zinstytucjonalizowanymi
                             
12 S. Kawula, Pedagogika społeczna wobec współczesnych obszarów i rodzin ryzyka, „Pedagogika

Rodziny” 2011, nr 1(3/4), s. 12.
13 I.E. Kotowska, A. Giza-Poleszczuk, Zmiany demograficzno-społeczne i ich wpływ na rekon-

ceptualizację polityki rodzinnej w kierunku równowagi w zakresie ochrony praw rodziny i po-
szczególnych jej członków. Polska na tle Europy, [w:] E. Leś., S. Bernini (red.), Przemiany ro-
dziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 42.

14 K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wy-
dawniczy „Nomos”, Kraków 2008, s. 82; S. Kawula, Alternatywne kształty rodziny współczesnej:
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wzorami życia i dają tzw. partnerską wyłączność siebie. Związki te różnią się
między sobą w zależności od klasy społecznej, grupy etnicznej, regionu świata,
kultury, religii czy osobistych preferencji małżeństwa.

Literatura familiologiczna do alternatywnych form życia rodzinnego, wobec
zinstytucjonalizowanego małżeństwa i rodziny, zalicza rozmaite nietradycyjne
formy rodziny i zorganizowania życia osobistego (z j. ang. personal living ar-
rangements), włączając pozostawanie w stanie wolnym (singlehood), niezamęż-
ną heteroseksualną kohabitację (nonmarital heierosexual cohabitation), rodziny
z jednym rodzicem (one-parent family), rodziny rekonstruowane (reconstituted
family), rodziny z obojgiem pracujących zawodowo rodzicow (dual career
work), związki lesbijskie i gejowskie (homosexuality), małżeństwa otwarte
(openess marriages), związki wielokrotnych relacji (multiple relationship) i ko-
muny (icommunes)15. Współcześnie rozpowszechnione są również związki typu
LAT132 (Living Apart Together – żyjąc z dala, ale razem) oraz tzw. DINK (Do-
uble Income No Kids – podwójne zarobki, żadnych dzieci)16.

Z powyższego wynika, że istnieje wiele stylów i form życia w związkach, co
oznacza, że nie stanowią one jednolitej grupy (podobnie zresztą jak rodziny). Mając
na uwadze, że te układy wzajemnych powiązań dotyczą życia małżeńskiego, życia
rodzinnego i stylu życia jednostek należy wyróżnić: alternatywne formy dla małżeń-
stwa, alternatywy formy dla rodziny oraz inne związki partnersko-rodzinne17.

Lucile Duberman zwraca uwagę na następujące alternatywne formy życia
rodzinnego:
— małżeństwo grupowe – group marriage – liczy kilka kobiet i mężczyzn po-

zostających w związku małżeńskim, którzy podejmują całkowicie dowolne
pożycie seksualne. Dzieci w takich związkach mają kilkoro rodziców, gdyż
nie obowiązują relacje biologiczne. Przy prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego panuje zasada podziału zarobków, obowiązków, zadań,

— rodziny wspólnotowe – communal families – tworzone najczęściej przez
kilka par monogamicznych i ich potomstwo. Obowiązuje zasada wspólnoty
zarobków, dóbr materialnych i obowiązków, ale nie zasada wspólności po-
życia seksualnego. Dziećmi opiekuje się cała wspólnota, chociaż uznawane
są relacje biologiczne,

                             
tendencje przemian w początkach XXI wieku, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość. Wierność i
uczciwość na rozstajach współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 367.

15 R.H. Rubin, Alternative lifestyles revisited, or whatever happened to swingers, group marriages,
andcommunes?, „Journal of Family Issues” 2001, t. 22, s. 711; A. Kwak, Rodzina w dobie...,
dz. cyt., s. 82.

16 L. Guizzardi, Wouldyou like to present me with a piece o f your wardrobe? The fortuitous rea-
-sons for cohabiting, „International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie”
2011, t. 21, nr 3, s. 496–497.

17 W. Danilewicz, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, Suplement, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 14.
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— niezamężne małżeństwa – unmarried marriage – tworzą je osoby pozostają-
ce w stanie wolnym, ale żyjące w parze, często (choć nie obowiązkowo) po-
siadają wspólny budżet,

— rodziny bez dzieci z pracującymi partnerami – dual-career family without
children – tworzą je młode małżeństwa nie posiadające i nie zamierzające
posiadać dzieci. Najczęściej partnerzy w takich związkach dążą do realizacji
siebie, robienia kariery zawodowej,

— rodziny z dziećmi z pracującymi partnerami – dual-career family with children
– (oboje małżonkowie pracują zawodowo, utrzymują gospodarstwo domowe.
Rodziny tego typu charakteryzuje egalitaryzm w pełnieniu ról rodzinnych,

— rodziny z jednym rodzicem – one-parent family – powstają w następstwie
rozwodu, śmierci współmałżonka lub niezamężnego rodzicielstwa,

— rodziny rekonstruowane – reconstituted family – powstają wówczas, gdy
przynajmniej jeden z małżonków wprowadza do związku małżeńskiego
dziecko z poprzedniego małżeństwa18.
Za alternatywne związki życia rodzinnego Anna Kwak uznaje układy wza-

jemnych powiązań seksualnych i rodzinnych, takie jak:
— związki, które nie są oparte na prawnie zatwierdzonym małżeństwie, np.

kohabitacja,
— związki oparte na formalnym małżeństwie, jednak bez biologicznego rodzi-

cielstwa, np. bezdzietne małżeństwa dobrowolnie rezygnujące z posiadania
potomstwa,

— rodziny zrekonstruowane, w których jeden rodzic nie ma biologicznego związ-
ku z dzieckiem,

— związki poprzedzone wcześniejszym małżeństwem, które obecnie zawierają
tylko kryterium biologicznego rodzicielstwa,

— rodziny oparte wyłącznie na biologicznym rodzicielstwie, np. niezamężne
macierzyństwo,

— związki LAT – samotnie żyjący razem – bez wspólnego zamieszkania
— monoparentalność – samotne rodzicielstwo,
— życie w pojedynkę – single – osoby żyjące samotnie i nie dzielące swojego

życia z żadną osobą,
— związki homoseksualne – wspólne życie osób tej samej płci19.

Konsekwencją realizacji życia rodzinnego w różnych formach jest wyod-
rębnienie alternatywnych typów rodzin. Najczęściej występujące to:
— rodziny monoparentalne – prowadzone przez samotne matki lub ojców. Ro-

dziny te powstają najczęściej wskutek rozwodu lub separacji, emigracji jed-
nego z rodziców lub jego śmierci, mogą także być tworzone przez nieza-
mężne matki lub powstawać wskutek świadomej decyzji o samodzielnym
rodzicielstwie,

                             
18 Cyt. za: A. Kwak, Rodzina w dobie..., dz. cyt., s. 86–87.
19 Tamże, s. 60.
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— rodziny zrekonstruowane – rodziny uzupełnione w wyniku nowego związku
małżeńskiego osamotnionego współmałżonka. Najczęściej w takiej rodzinie
rodzice mają już dzieci z poprzednich związków, a zostają nowymi rodzi-
cami dla dzieci swojego nowego współmałżonka. Mają wiele postaci: rodzi-
ny z dziećmi z poprzedniego jednego związku, rodzina z dziećmi z obu po-
przednich związków, rodzina z dziećmi z obecnego związku, rodzina z dziećmi
ze związków poprzednich i obecnego,

— rodziny transnarodowe – rodziny doświadczające rozłąki, członkowie żyją
jakiś czas lub większość czasu oddzielnie, tworząc jednak poczucie wspól-
noty i troszcząc się o wspólne dobro. Opierają się na utrzymywaniu więzi
rodzinnych podczas rozłąki (ciągłe przemieszczanie się) oraz zróżnicowa-
nym np. wirtualnym kontakcie,

— rodziny diasporowe – rodziny, które formalnie rozpadły się, ale utrzymują
związek ekonomiczny i emocjonalny, szczególnie wobec dzieci20.
Różnorodność alternatywnych form życia małżeńskiego skłania do wyod-

rębnia alternatywy dla małżeństwa i alternatywy w małżeństwie. Alternatywami
dla małżeństwa są: życie samotne (singlehood), niezamężna kohabitacja (non-
marital cohabitation), komuny (communes), związki homoseksualne (homo-
sexuality). Z kolei alternatywami w małżeństwie są: związki, w których żony
pracują zawodowo (gainfullyemployed wives); dobrowolna bezdzietność (vo-
luntary childlessness); seks pozamałżeński (extramarial sex)21.

Wśród alternatywnych typów małżeństw można również wyróżnić:
— małżeństwa kontraktowe (covenant mariages) – związek oparty na restryk-

cyjnej umowie, która określa zasady funkcjonowania związku,
— małżeństwa weekendowe – małżonkowie spotykają się i wspólnie mieszkają

w dni wolne od pracy. Jest to forma związku LAT22,
— małżeństwa otwarte – opierają się na obopólnej zgodzie małżonków na po-

zadomowe kontakty współmałżonka: seksualne i emocjonalne,
— małżeństwa wahadłowe (swinging) – polega na wymianie seksualnej partnerów

małżeńskich z innymi parami małżeńskimi o podobnych upodobaniach23.
Niektóre z przedstawionych alternatywnych form dla życia rodzinnego

i małżeńskiego zazębiają się, czyli pełnią funkcję zarówno alternatywy dla mał-
żeństwa (np. kohabitacja bez dziecka), jak i dla rodziny (np. kohabitacja z dziec-
kiem). Stąd też coraz częściej w literaturze przedmiotu używa sie określenia
„alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego”. Wobec powyższego we

                             
20 W. Danilewicz, Alternatywne formy..., dz. cyt., s. 14–15.
21 B. Bunnk, Alternative Lifestyles from an International Perspective: A Trans-atlantic, [w:]

E.D. Mackin, R.H. Rubin (red.), Contemporary Families and Alternative Lifestyles: Handbook
on Research and Theory, Sage Publications, London 1983, s. 308.

22 K. Slany, Alternatywne formy..., dz. cyt., s. 22.
23 D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie: per-

spektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Wydawnictwo Adiaphora, Olsztyn 2001, s. 83.
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współczesnym społeczeństwie można wyróżnić równorzędne lub alternatywne
formy w stosunku do życia małżeńsko-rodzinnego. Są to:
— single,
— związek DINK (dual income – no kids),
— związek nieformalny (kohabitacja, konkubinat),
— związek LAT (living apart together)
— związek homoseksualny24.

Dominującą formą alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego jest
kohabitacja. Jest to związek partnerski, który stanowi para wspólnie zamieszku-
jąca, prowadząca wspólne gospodarstwo domowe i którego partnerzy utrzymują
kontakty seksualne, podobnie jak małżeństwo, lecz w związku, który nie jest
formalnie zalegalizowany25. Niejednokrotnie związki te są konkurencyjną formą
życia wobec małżeństwa formalnego, zwłaszcza wśród ludzi młodych i o zróż-
nicowanym stanie cywilnym, a także pozostających w formalnych związkach.
Dlatego też wyróżnia się kohabitację, która:
— stanowi okres przedłużonego chodzenia ze sobą, a tym samym poprzedza

małżeństwo,
— jest formę poprzedzającą małżeństwo i przygotowanie do niego,
— stanowi alternatywną formą małżeństwa, zwłaszcza dla osób, które nie mogą

lub nie zamierzają się pobrać,
— jest formą niezamężnego życia, wyrastającą z ideologii niezależności26.

Tendencję wzrostową związków partnerskich zanotowano w danych z Na-
rodowego Spisu Powszechnego. W związkach takich żyło w 2002 roku 396 tys.
osób, a w 2011 liczba ta wzrosła do ponad 643 tys. osób. Znacząco większe
zmiany nastąpiły w przypadku osób pozostających w związkach kohabitacyj-
nych. Liczba partnerek/partnerów wzrosła o prawie 2/3 (z niespełna 400 tys.
w 2002 r. do prawie 650 tys. w 2011 r.) – co oznacza wzrost liczby związków koha-
bitacyjnych z prawie 200 tys. w 2002 r. do ok. 320 tys. w 2011 r. Aczkolwiek udział
tej grupy osób w całej populacji nadal nie jest znaczący – w 2002 r. kohabitanci
stanowili 1,3%, zaś w 2011 r. – 2,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej27.

Współcześnie obserwuje się nasilanie zjawiska kohabitacji przede wszyst-
kim wśród młodzieży studiującej, która w ten sposób manifestuje przyzwolenie
na życie w takich związkach. Analizując wiek partnerów można stwierdzić, że
najintensywniej związki partnerskie występują wśród 20- i 30-letnich osób. Me-
diana wieku dla mężczyzn pozostających w kohabitacji wynosi prawie 37 lat,
kobiety są o 3 lata młodsze. W 2002 roku partnerzy byli starsi: mężczyźni o 5 lat

                             
24 L. Dyczewski, Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 18.
25 D. Jabłoński, L. Ostasz, Zarys wiedzy..., dz. cyt., s. 92.
26 A. Kwak, Rodzina w dobie..., dz. cyt., s. 112–113.
27 GUS, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mie-

szkań 2011, s. 68, por. źródło: LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011 [dostęp: 29.08.2016].
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– mediana wynosiła 42 lata, kobiety o 4 lata (38 lat). Porównując dane w zakre-
sie struktury wieku uzyskane w obydwu spisach zauważamy wzrost liczby part-
nerów we wszystkich grupach wieku, ale najintensywniejszy (praktycznie
2-krotny) wśród osób w wieku 25–35 lat (szczególnie dla kobiet). Udział tej
grupy wieku w 2002 roku wynosił niespełna 4% ogółu ludności w wieku 15 lat
i więcej, natomiast w 2011 roku – osób w tym wieku tworzących związki koha-
bitacyjne było już prawie dwa razy więcej – ok. 7%. Wato również odnotować,
że wśród osób żyjących w związkach kohabitacyjnych 62% stanowią osoby
o stanie cywilnym prawnym kawaler/panna. Drugą grupą są osoby rozwiedzione
(28%), a osoby pozostające z prawnego punktu widzenia w małżeństwie oraz
osoby owdowiałe stanowią po 5% ogółu partnerek i partnerów28.

Analiza powyższych danych pozwala na stwierdzenie, że kohabitacja staje
się dla młodych ludzi coraz bardziej popularną, długookresową instytucją alter-
natywną wobec małżeństwa. Ponadto następuje upowszechnianie się związków
partnerskich jako preludium do małżeństwa, jako związku „na próbę”.

Kolejną alternatywną formą ukazującą się coraz częściej we współczesnym
świecie są związki DINK – to skrót od słów w języku angielskim Double Inco-
me No Kids, co oznacza podwójny dochód, żadnych dzieci. Związki te są
w pełni formalne i nie mają charakteru niezamężnej kohabitacji. Dwie dorosłe
osoby po ślubie postanawiają wspierać się w swoich dążeniach do osiągnięcia
sukcesu finansowego i zawodowego. Zajęci własnymi karierami zawodowymi
małżonkowie nie chcą mieć dzieci i zawierają między sobą umowę nieprzewi-
dującą potomstwa, nawet w dalekich planach. Zatem para i jej przyjemności
pozostają w centrum takiego układu29.

Wśród alternatywnych związków występują też związki typu LAT (living
apart together – żyjąc z dala, ale razem). Są to związki partnerskie żyjące na
odległość, bez wspólnego zamieszkania. W układach typu LAT wymagane jest
spełnienie trzech warunków:
— para sama określa siebie jako parę,
— inne osoby postrzegają ich jako parę,
— każdy musi mieszkać we własnym mieszkaniu30.

Spoiwem łączącym tego typu pary jest więź emocjonalna, a nie wspólnota
zamieszkania i gospodarstwa domowego. Związki LAT stwarzają większe moż-
liwości na dokonywanie indywidualnych wyborów i autonomię. Układ taki po-
zwala na posiadanie bliskiego związku oraz kontynuowanie własnych planów
i zamierzeń. Zatem pozostaje jakby w dwóch wymiarach – pary i singla. Młod-
sze osoby częściej niż starsze planują wyjście z takich związków – by albo za-

                             
28 Tamże, s. 71.
29 T. Szlendak, Socjologia rodziny..., dz. cyt., s. 471–472.
30 I. Levin, Living apart together: A new family form, „Current Sociology” 2004, nr 52(2),

s. 227; J. Haskey, Living arrangements in contemporary Britain: Having a partner who usually
lives elsewhere and living apart together (LAT), „Population Trends” 2005, nr 122, s. 36.
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mieszkać z partnerem, albo wejść w związek małżeński31. Traktują go więc jako
formę poprzedzającą wspólne zamieszkanie czy małżeństwo.

Świat współczesnych zmian przynosi akceptację społeczną dla zachowań,
które wcześniej były oceniane zdecydowanie negatywnie, jak np. homoseksu-
alizm. Stopień akceptacji dla homoseksualizmu został uznany za wskaźnik po-
ziomu tolerancji społeczeństwa dla odmienności. Stąd też wzrost liczby związ-
ków homoseksualnych, czyli związków tworzonych przez osoby tej samej płci.

Według danych z kwietnia 2016 roku, prawo 23 państw traktuje małżeństwa
osób tej samej płci na równi z małżeństwami osób różnej płci. W Polsce nie
uznaje małżeństw osób tej samej płci32, bowiem zgodnie z art. 1 Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może zawrzeć jedynie kobieta i mężczy-
zna33. Same związki homoseksualne są w Polsce legalne. Osoby te mogą razem
mieszkać, pokazywać się publicznie, podlegają ochronie prawnej takiej samej
jak inni obywatele, mają pełnię praw obywatelskich, jednakże nie mogą usank-
cjonować prawnie swojego związku.

Dokonując reasumpcji sygnalizowanych i omówionych wyżej zagadnień, moż-
na założyć, że różnice między rozmaitymi typami i specyficznymi stylami partner-
stwa sprawiły, że przybrało ono postać mozaikową, dla niektórych alternatywną
i niejednoznaczną. Współczesne społeczeństwa przechodzą od tradycyjnych form
życia do tzw. form ponowoczesnych, które rodzą nowe warunki życia i nowe oko-
liczności, nowy kontekst społeczny – a więc i nowy, prokreacyjny kontekst życia.
Zatem rodzina oparta na formalnym małżeństwie, będąca w przeszłości dominującą
formą życia, nie jest już obligatoryjnym modelem życia jednostek.

Poglądy młodzieży na temat rodziny i jej alternatywnych
form – komunikat z badań własnych

Życie rodzinne oparte na formalnie zawartym związku kobiety i mężczyzny
było modelem obowiązującym w polskim społeczeństwie przez całe wieki. Jed-
nakże coraz większa nietrwałość małżeństwa i rodziny spowodowała, że w świa-
domości społecznej coraz bardziej akceptuje się rozwody małżeńskie a także
różne formy alternatywne życia rodzinnego. Poza tym wchodzenie w życie ro-
dzinne nie jest już w świadomości młodych ludzi koniecznością, lecz jedną
z alternatyw wyboru. Dawniej młodzi ludzie dorastali do małżeństwa, a obecnie
dorastają do podjęcia decyzji – co dalej. Młodzież tworzyć będzie najbliższą
przyszłość małżeństwa bądź też jej alternatywnych związków oraz rodziny lub
innych form podobnych do tradycyjnego środowiska rodzinnego. Stąd też nie-
                             
31 A. Reimondos, A. Evans, E. Gray, Living-apart-together (LAT) relationships in Australia,

„Family Matters” 2011, nr 87(1), s. 47.
32 Por. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_os%C3%B3b_

tej_samej_p%C5%82ci [dostęp: 29.08.2016].
33 Tekst jednolity ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59).
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zmiernie ważne wydaje się poznanie opinii na temat preferowania przez mło-
dzież związków małżeńsko-rodzinnych, a także poglądów na temat innych nie-
formalnych ich odmian, które w rzeczywistości społecznej zajmują już pewne
miejsce i znaczenie.

W niniejszym artykule zaprezentowano wycinek badań, dotyczący poglą-
dów młodzieży na temat małżeństwa i rodziny oraz ich alternatywnych form.
W badaniach wzięło udział 280 licealistów klas maturalnych z różnej wielkości
aglomeracji województwa podkarpackiego. W systemie badawczym jako wio-
dącą metodę gromadzenia materiałów i organizującą badania przyjęto metodę
sondażu diagnostycznego. Metoda ta pozwala w sposób optymalny rozpoznać
poglądy młodzieży w zakresie omawianego zagadnienia. Jako podstawowe na-
rzędzie wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety dla ucznia.

Badania przeprowadzono na próbie 280 respondentów. Wśród badanych
zauważalna jest przewaga liczebna dziewcząt (58,6%), a chłopcy stanowią
41,4%. Kolejną cechą charakteryzującą badanych uczniów jest środowisko te-
rytorialne szkoły, do której uczęszczają. zdecydowaną większość badanej popu-
lacji tworzą uczniowie uczęszczający do liceów ogólnokształcących w średnich
miastach (64,3%). Drugą co do wielkości grupę stanowią uczniowie uczęszcza-
jący do liceum w dużym mieście (20,7%), a najmniej liczną grupą są uczniowie
z liceów w małych miastach (15%). Analiza wyników przeprowadzonych badań
pozwala stwierdzić, zdecydowana większość badanych osób ujawnia pozytywny
stosunek do małżeństwa, bo 96,4%, deklaruje chęć założenia rodziny. Tylko
3,6% ogółu badanej młodzieży twierdzi, że nie zależy jej na założeniu rodziny.
Model samotnego życia wybiera 7,2% respondentów. Pogląd taki częściej pre-
zentują chłopcy – 5,3%. Ci ankietowani podkreślali, bardziej korzystne ich zda-
niem, układy wzajemnych powiązań seksualnych i rodzinnych, które nie są
usankcjonowane prawnie. Badani generalnie opowiadają się za małżeństwami
sformalizowanymi przez ślub kościelny (81,2%). W tej grupie ok. 35% to osoby,
które ceremonię w kościele uważają za element ślubnej tradycji, a nie przejaw
więzi z Kościołem. Przypuszczano, że miejsce zamieszkania osób badanych
może istotnie wpływać na deklarowane postawy wobec małżeństwa. Uzyskane
wyniki nie potwierdzają jednak tego przypuszczenia. Miejsce zamieszkania nie
różnicuje istotnie wskaźnika aprobaty dla zawarcia małżeństwa.

Planowanie rodziny wiąże się zwykle z podjęciem decyzji o posiadaniu
dzieci. Małżeństwo z dziećmi jako właściwą dla siebie formę życia wybrało
92,1% badanych. Nie wyraziło chęci posiadania potomstwa 7,9% ogółu bada-
nych. Wśród badanych pozytywnie wypowiadających się w kwestii posiadania
potomstwa zdecydowanie przeważa model rodziny dwudzielnej – 66,9%. O jed-
nym dziecku myśli 16,7% badanych, trojgu – 6%, a o czworgu i więcej – 2,8%
respondentów34. Badani podkreślają, że decyzja o zawarciu małżeństwa i założe-

                             
34 M. Dubis, Świat wartości i plany życiowe młodzieży, Innovatio Press, Lublin 2013, s. 88–89.
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niu rodziny nie należy do łatwych i wymaga osiągnięcia przez partnerów doj-
rzałości wewnętrznej opartej na zaangażowaniu emocjonalnym i obopólnym
zrozumieniu. Głównym motywem zawierania małżeństwa okazuje się chęć po-
siadania szczęśliwej rodziny, wielka odwzajemniona miłość i pragnienie dzieci.
Można zatem stwierdzić, że instytucja małżeństwa w oczach młodych ludzi
nadal pozostaje bardzo ważna i stanowi cel do którego dąży większość z nich.

W zakresie dociekań badawczych było także poznanie opinii badanej mło-
dzieży na temat ich stosunku wobec alternatywnych form małżeńsko-rodzin-
nych. Dane zawiera tabela 1.
Tabela 1. Stosunek badanych do alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnych

Deklaracje badanych

Akceptuję Toleruję, ale
nie akceptuję Nie toleruję InneForma związku

N % N % N % N %

single 128 45,7 110 39,3 32 11,4 10 3,6

DINK 116 41,4 99 35,4 62 22,1 3 1,1

kohabitacja 139 49,6 105 37,5 28 10,0 8 2,9

LAT 97 34,6 87 31,1 83 29,7 13 4,6

Związek homoseksualny 62 22,1 94 33,6 112 40,0 12 4,3

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Table 1. The ratio of respondents to alternatives to marriage and family life forms

Declarations of research participants

I accept it
I tolerate it,
but do not

accept

I do not
tolerate it OtherForm of relationship

N % N % N % N %

singles 128 45.7 110 39.3 32 11.4 10 3.6

DINK 116 41.4 99 35.4 62 22.1 3 1.1

cohabitation 139 49.6 105 37.5 28 10.0 8 2.9

LAT 97 34.6 87 31.1 83 29.7 13 4.6

Homosexual relationship 62 22.1 94 33.6 112 40.0 12 4.3

Source: Compiled on the basis of own research.

Analizując wyniki badań można stwierdzić, że respondenci przyjmują ra-
czej pozytywny stosunek do alternatywnych form względem małżeństwa i ro-
dziny jako zjawisk występujących w życiu społecznym. Największą akceptację
zanotowano wobec takich form związków, jak: kohabitacja (49,6%), single
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(45,7%) i DINK (41,4%). Najmniejszą akceptację stwierdzono wobec związków
homoseksualnych (22,1%). Badani związki homoseksualne tolerują jako zjawi-
sko społeczne, ale nie akceptują ich jako alternatywną formę wobec małżeństwa
i rodziny. Interesujące jest, że około 30–40% badanych wykazuje tolerancję
wobec wszystkich omawianych związków, jednakże ich nie akceptuje. Zna-
mienne jest, że poziom tolerancji dla związków osób tej samej płci jest porów-
nywalny z innymi formami alternatywnymi. Wysoki natomiast jest udział osób
deklarujących brak tolerancji dla tego typu związków (40%).

W tym kontekście warto poznać deklaracje respondentów, dotyczące
ewentualności życia w alternatywnych formach wobec małżeństwa i rodziny.
Wyniki badań w tym zakresie zawiera tabela 2.
Tabela 2. Deklaracje młodzieży dotyczące ewentualności życia w alternatywnych

związkach małżeńsko-rodzinnych

Deklaracje badanych

Biorę taką
ewentualność

pod uwagę

Nie biorę takiej
ewentualności

pod uwagę
Nie mam zdaniaForma związku

N % N % N %

single 32 11,4 188 67,1 60 21,5

DINK 29 10,4 230 82,1 21 7,5

kohabitacja 147 52,5 129 46,1 4 1,4

LAT 102 36,4 145 51,8 33 11,8

związek homoseksualny 0 – 280 100 0 –

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Table 2. Declarations of youth on the possibility of life in alternative relationships
marriage and family

Declarations of research participants

I take such possi-
bility into account

I do not take such
possibility

into account
I have no opinionForm of relationship

N % N % N %

singles 32 11.4 188 67.1 60 21.5

DINK 29 10.4 230 82.1 21 7.5

cohabitation 147 52.5 129 46.1 4 1.4

LAT 102 36.4 145 51.8 33 11.8

homosexual realtionship 0 – 280 100 0 –

Source: Compiled on the basis of own research.
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Spośród badanej młodzieży zdecydowana większość (66,9%) bierze pod
uwagę życie w nieformalnym związku. Największą aprobatą cieszą się wśród
młodzieży związki kohabitacyjne (52,5%) i związku typu LAT (36,4%). Naj-
mniejszą popularnością cieszy się ewentualność życia singlowskiego. Ponadto
badani zdecydowanie nie biorą pod uwagę życia w związku homoseksualnym.

Badani, którzy biorą pod uwagę życie w związku pozamałżeńskim (44,5%)
podkreślają, że będzie to „preludium” przed zawarciem formalnego związku mał-
żeńskiego. Uzyskane wyniki badań potwierdzają istniejącą tendencję w Polsce
w zakresie alternatywnych form małżeńsko-rodzinnych35. Można zatem uznać, że
alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego są dla respondentów okazją do
spróbowania bycia razem i lepszego poznania partnera/ki w różnych sytuacjach
życia codziennego. Ponadto świadczy to o szybko zachodzących zmianach kultu-
rowych w kodeksie obyczajowości seksualnej młodych osób w Polsce.

Zakończenie

Współczesna rzeczywistość generuje nowe trendy w egzystencji człowieka,
które dotyczą również rodziny. Zmiany społeczno-kulturowe związane z funk-
cjonowaniem ludzi w relacjach intymnych powodują większą otwartość społe-
czeństw wobec osób tworzących nietradycyjne formy związków. Dlatego też,
małżeństwo i życie rodzinne nie jest już jedyną uznawaną i dopuszczalną formą
życia. Stało się sprawą indywidualnego wyboru, urzeczywistnieniem własnej
koncepcji życia: czy to we dwoje, czy w pojedynkę, ale również czy w związku
formalnym czy nieformalnym.

Przedstawione wyniki badań pozwalają stwierdzić, że młodzież ma ogólnie
pozytywne i akceptujące postawy wobec alternatywnych form małżeństwa
i rodziny. Jednakże sama nie jest w pełni chętna do życia w związku bez legali-
zacji. Część badanych akceptuje nieformalny układ przypuszczalnie jako po-
czątek wspólnego życia, chęć sprawdzenia się w codziennych sytuacjach życio-
wych, w szczególności w niesprzyjających warunkach wynikających z ogólnej
sytuacji na rynku pracy i potencjału mieszkaniowego.

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że małżeństwo jest jedną
z możliwych, aczkolwiek bardzo istotną drogą rozwoju człowieka. Ofertą, wobec
której małżeństwo może być postrzegane jako związek nienowoczesny są alter-
natywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Postawy badanych osób świadczą

                             
35 Por.: A. Kwak, Rodzina w dobie..., dz. cyt., s. 227–228; T. Biernat, P. Sobierajski, Młodzież

wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2007, s. 62; L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie.
Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2009, s. 77; A. Prusik, Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków,
Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2014, s. 18–24.
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jednak o tym, że mimo tendencji spadkowych zawieranych małżeństw, utrzy-
muje się silne przywiązanie do instytucji małżeństwa.
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Problemy wychowawcze w relacjach
matka – dziecko na przykładzie wybranej

współczesnej prozy polskiej

Problems of upbringing in relations between mothers and children
as exemplified by contemporary Polish fiction

Streszczenie

W komunikacie zwracam uwagę na problemy wychowawcze w relacjach matki
z dzieckiem na przykładzie wybranej współczesnej prozy polskiej adresowanej głównie
do nastoletniego czytelnika. Bohaterkami powieści Barbary Ciwoniuk Musisz to komuś
powiedzieć; Grzegorza Kasdepke Poradnik hodowcy aniołów; Joanny Jagiełło Kawa
z kardamonem; Ewy Nowackiej Małe kochanie, wielka miłość; Anny Onichimowskiej
Najwyższa góra świata są dziewczyny–nastolatki odczuwające dojmujący brak blisko-
ści relacji z matką, cierpiące na niedobór witaminy M (miłości). Analizowana literatura
dotyka problemu samotnego, niedojrzałego czy wręcz toksycznego macierzyństwa
i wynikającego z niego osamotnienia dziecka, które rozumiane jest jako stan dyskom-
fortu psychicznego dziecka, zainicjowany brakiem bliskich więzi z rodzicami, poczu-
ciem niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, uznania, a przede wszystkim miłości1.
Zauważyłam i wyróżniłam w analizowanej literaturze cztery typy matek: 1. Matki nie-
dojrzałe do swojej roli, które określiłam jako matki „jak nastolatki”, następnie 2. Nasto-
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1 J. Izdebska, Samotność dziecka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5,

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 652–653.
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letnie matki, 3. Matki sfrustrowane i cierpiące na emocjonalne zaburzenia oraz 4. Matki
adopcyjne. W powieściach zwraca uwagę fakt, jak pełne skomplikowanych wyborów
jest życie nastolatka, jak trudno mu samemu uporać się z niektórymi i jak bardzo w tym
okresie potrzebne jest mu emocjonalne wsparcie bliskich osób, ich autorytet i pozytyw-
ne wzorce wychowawcze.

Słowa kluczowe: matka, dziecko, osamotnienie, miłość, literatura dla dzieci i młodzieży.

Abstract

The eternal longing of educators was a dream of using the books to guide the
thoughts and actions of pupils and shape them according to the established model. Ex-
amples of Polish prose for young readers presented in this paper, are images of difficult
relationships between mothers and children. The selected books can drive strong emo-
tions during the reading to both generations- the parents and children. These books are
also for a common reading and for common “purification”. The author indicates certain
patterns and “not- patterns” in the relationships of mothers with their children serving,
for a large extent, a function of education (mother like “teenagers”, teenage mothers,
frustrated mothers, adoptive mother).

Keywords: mother, child, loneliness, life, literature for children and teenagers.

Wprowadzenie

W teoriach rozwoju osobowości podkreślana jest rola matki w rozwoju
dziecka. Macierzyństwo określane jest jako zadanie, do którego się dorasta, stąd
też właściwe ukierunkowanie miłości macierzyńskiej jest miarą dojrzałości
emocjonalnej kobiety–matki. Bogusława Budrowska dowodzi wręcz, że macie-
rzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety2. Erik Fromm, ponad pół wie-
ku temu, podkreślił znaczenie miłości macierzyńskiej na prawidłowy rozwój
osobowości dziecka, pisząc:

„Matka jest pokarmem, miłością, ciepłem, ziemią. Być kochanym przez nią to
tyle, co być żywym, zakorzenionym, mieć ojczyznę i dom [...]. Aby dawać
miód matka musi być nie tylko dobrą matką ale i szczęśliwym człowiekiem
[...], a miłość macierzyńska jeśli ma być pełna musi zawierać dwa zasadnicze
elementy odpowiedzialność i troskę o dziecko oraz budzenie miłości życia”3.

                             
2 B. Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo FUNNA,

Warszawa 2000.
3 E. Fromm, Szkice z psychologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 47.
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Dla wielu późniejszych psychologów i pedagogów jego myślenie eksponu-
jące wartość miłości macierzyńskiej dla psychospołecznego rozwoju dziecka
stanowiło dalsze inspiracje badawcze. Zbieżne było myślenie Mariana Nowaka,
który stwierdził: „[...] zdolność kochania, domaga się najpierw bycia kocha-
nym”4. Janusz Gajda uznał, jeżeli matka sama nie potrafi cieszyć się życiem nie
uwrażliwi swego dziecka na piękno otaczającego świata5. Jadwiga Waiss anali-
zując postacie kobiece magicznych baśni stwierdziła z kolei, że zadaniem matki
jest przekazanie dziecku radości, miłości życia a także odwagi, ale aby to prze-
kazać, sama musi otrzymać to od swojej matki, stąd też zadaniem matki jest być
duchem opiekuńczym inicjacji6. Anna Brzezińska akcentowała wzajemne uwa-
runkowania rozwoju dorosłego i rozwoju dziecka, aktywność dziecka od uro-
dzenia, jego czujność i gotowość do kontaktu z wrażliwym na jego potrzeby
dorosłym. Wielkie znaczenie miało, do jakiego kontaktu z dzieckiem gotowa
jest jego matka jako osoba, której czuła obecność przy dziecku wydaje się tak
samo naturalna jak karmienie go. Wyniki jej badań potwierdzają, iż udana rela-
cja do osób w pierwszych społecznych relacjach jest gwarancją późniejszej po-
stawy ufności w odniesieniu do świata, nabywaniu przez dziecko własnej warto-
ści, poczucia pewności siebie7. Także zgodnie z teorią przywiązania sformuło-
waną przez Johna Bowlby`ego, w rozwoju bezpiecznego przywiązania ważna
jest nie tyle siła uczuć macierzyńskich, ile dostępność fizyczna matki, jej stabil-
ność emocjonalna i wrażliwość na sygnały płynące od dziecka, co ma znaczenie
w dalszym rozwoju dziecka na kształtowanie się jego poczucie sprawczości,
pozytywnej samooceny czy też zdolności do empatii. Tak więc, miłość można
uznać za złoty środek w wychowaniu, miłość rozumianą jako czułość, szacunek,
ale i stawianie granic. Pedagogika serca zapoczątkowana przez Marię Łopatko-
wą zakłada konieczność podawania witaminy M – witaminy miłości, w celu
rozwijania sfery duchowej dziecka; zakłada wspieranie dziecka w rozwoju uczuć
wyższych, zdolności do kochania, empatii, altruizmu, czyli do realizowania
prawa dziecka do miłości, do kochania i bycia kochanym8.

W komunikacie zwracam uwagę na problemy wychowawcze w relacjach
matki z dzieckiem na przykładzie wybranej współczesnej prozy polskiej, adre-
sowanej głównie do nastoletniego czytelnika. Bohaterkami powieści Barbary

                             
4 M. Nowak, Antropologiczne podstawy pedagogiki dzieciństwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.),

Oblicza dzieciństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 163–175.
5 J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
6 J. Waiss, Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy, Wydawnictwo ENETEIA,

Warszawa 2006, s. 218–219.
7 A. Brzezińska, Dzieciństwo z perspektywy cyklu życia dziecka, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Obli-

cza dzieciństwa..., dz. cyt., s. 257.
8 M. Łopatkowa, Pedagogika serca jako podstawa życia według wartość, [w:] M. Łopatkowa,

B. Dymara, A. Murzyn, M.Z. Paulinowa, Dziecko w świecie wartości, cz. 2, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2003, s. 41.
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Ciwoniuk Musisz to komuś powiedzieć; Grzegorza Kasdepke Poradnik hodowcy
aniołów; Joanny Jagiełło Kawa z kardamonem; Ewy Nowackiej Małe kochanie,
wielka miłość; Anny Onichimowskiej Najwyższa góra świata są dziewczyny–
nastolatki odczuwające dojmujący brak bliskości relacji z matką, cierpiące na nie-
dobór owej witaminy M. Analizowana literatura dotyka problemu samotnego,
niedojrzałego czy wręcz toksycznego macierzyństwa i wynikającego z niego
osamotnienia dziecka, które rozumiane jest jako stan dyskomfortu psychicznego
dziecka, zainicjowany brakiem bliskich więzi z rodzicami, poczuciem niezaspo-
kojonej potrzeby bezpieczeństwa, uznania, a przede wszystkim miłości9. Zauwa-
żyłam i wyróżniłam w analizowanej literaturze cztery typy matek: 1. Matki nie-
dojrzałe do swojej roli, które określiłam jako matki „jak nastolatki”, następnie
2. Nastoletnie matki, 3. Matki sfrustrowane i cierpiące na emocjonalne zaburze-
nia oraz 4. Matki adopcyjne. W powieściach zwraca uwagę fakt, jak pełne
skomplikowanych wyborów jest życie nastolatka, jak trudno mu samemu uporać
się z niektórymi i jak bardzo w tym okresie potrzebne jest mu emocjonalne
wsparcie bliskich osób, ich autorytet i pozytywne wzorce wychowawcze.
A wychowanie to przecież pomoc w rozwoju, zbliżanie ku wartościom, którymi
będzie się człowiek w dalszym życiu posługiwał. Za Marią Braun-Gałkowską
przyjmuję rozumienie wychowania jako wspólnego dążenia, tego bardziej do-
świadczonego, który powinien być mądrzejszy, i tego młodszego, w tym samym
kierunku; zmierzanie ku najpiękniejszym ludzkim wartościom, wspieranie wy-
chowanka, by stawał się coraz bardziej dojrzały, twórczy, szlachetny, by stawał
się lepszym człowiekiem10.

Uważam, że prezentowane powieści mogą służyć wspólnemu czytaniu i pró-
bie dialogu dorosłego opiekuna z dzieckiem. W przypadku nastolatka analizo-
wana literatura może pełnić nade wszystko funkcję kompensacyjną i edukacyj-
no-poznawczą, pomóc młodemu czytelnikom w poukładaniu trudnych myśli,
zamiarów, pomóc w uwrażliwianiu na ludzkie emocje.

Irena Koźmińska, założycielka fundacji „ABCXXI – cała Polska czyta dzie-
ciom” podkreśliła, że dzieci nie potrzebują zmian, ale zrozumienia. „W zrozu-
mieniu pomaga słowo, dobrze usłyszane, wytłumaczone lub osadzone w kontek-
ście – i wielokrotnie powtarzane [...]”11, a więc też książka, najlepiej czytana
wspólnie, gdyż dorosły odgrywa niezwykle ważną rolę przewodnika i interpre-
tatora.

                             
9 J. Izdebska, Samotność dziecka..., [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna..., dz. cyt.,

s. 652–653.
10 M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do wychowania, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza

dzieciństwa..., dz. cyt., s. 112.
11 I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Wydawnictwo Świat Książki, War-

szawa 2011, s. 26–27.
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Matki niedojrzałe do swojej roli – matki „jak nastolatki”

Dom tworzą zawsze zamieszkujący go ludzie. Wychodzę z założenia, że
podstawą więzi w rodzinnym domu jest miłość, która to tworzy klimat poczucia
bezpieczeństwa wśród domowników. W parze z miłością występować musi
komunikacja, natomiast kiedy brakuje umiejętności rozmowy z dzieckiem, co
więcej, brakuje zainteresowania jego losem a pojawia się napięcie, lęk, formy
przemocy, można mówić, powołując się na badania Mirosławy Nowak-Dzie-
mianowicz, o domu rodzinnym jako źródle lęku. Autorka dokonując analiz wy-
powiedzi rozmówców, czym jest dla nich dom rodzinny, jakie znaczenie przypi-
sują swojej rodzinie, jak rozumieją wychowanie własnych dzieci, wyróżniła dwa
rozumienia znaczeń domu rodzinnego: znaczenie domu rodzinnego jako miejsca
azylu, spokoju, bezpieczeństwa, miejsca akceptacji oraz przeciwstawne mu ro-
zumienie domu jako źródła lęku, opresji, zagrożenia, napięcia, poczucia w nim
osamotniania12. W literaturze przedmiotu początków przełomu XX /XXI wieku
coraz częściej pojawia się problem sieroctwa duchowego czy osamotnienia
dziecka w rodzinnym domu. Mikołaj Winiarski zwrócił uwagę na problem sie-
roctwa duchowego wprzypadku dysfunkcjonalności opiekuńczej rodziny końca
XX wieku. Podkreślał, że w działalności opiekuńczej nie może zabraknąć tak
zwanego nasycenia emocjonalnego oraz jak istotne jest w sposób „czytelny”
okazywanie dzieciom, że są kochane13.

Także literatura piękna dla dzieci i młodzieży przełomu XX/ XXI wieku nie
boi się poruszać kontrowersyjnych tematów (często tabu), takich jak śmierć,
wojna, choroba, molestowanie, które to burzą pojęcie szczęśliwej rodziny.

W wymienionych poniżej powieściach relacje między dziećmi i rodzicami
odbiegają od normy w rozumieniu domu dającego ciepło i bezpieczeństwo.
W powieści Barbary Ciwoniuk Musisz to komuś powiedzieć oraz w opowiadaniu
Małgosia ze zbioru Najwyższa góra świata Anny Onichimowskiej przyglądamy
się matkom, które nie okazują serca własnym dzieciom. Zarówno matka Kamy
(B. Ciwoniuk Musisz to komuś powiedzieć), jak i matka Irki (opowiadanie Mał-
gosia ze zbioru Najwyższa góra świata A. Onichimowskiej), nie znajdują czasu
dla swoich córek, nie potrafią czerpać radości z bycia razem, okazać dziecku
zainteresowanie i miłość.

Irka pochodzi z rozbitej rodziny, jej rodzice rozwiedli się. Teraz mieszka
z mamą i jej drugim mężem, a jej biologiczny ojciec ze swoją nową rodziną.

                             
12 M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach, Interpretacje sensów i zna-

czeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 76–94.
13 M. Winiarski, Funkcja opiekuńcza polskiej rodziny końca XX w., [w:] J. Wilk (red.), W służbie

dziecku. Dziecko XX w. Rozrachunek ze stuleciem dziecka, t. I, Katedra Pedagogiki Rodziny
KUL, Lublin 2003, s. 251–256.



Anna JÓZEFOWICZ350

Matka dziewczynki jest bardzo krytycznie nastawiona do Irki, mówi o niej dzie-
ciak lub bachor, nie ma z córką bliskiego kontaktu, daje wręcz dziewczynce do
zrozumienia, że ta przeszkadza jej w wielu sprawach. Przerażanie budzi wypo-
wiedź dziewczynki:

„[...] stłukłam ten dzbanek. Wymsknął mi się z ręki i spadł na podłogę
w kuchni [...] Dookoła mnie leżały jeszcze skorupy i czereśnie z kompotu,
kiedy wpadła do kuchni mama. Dała mi kilka razy ścierką po głowie, nazwała
paskudnym bachorem i powiedziała, że jutro odda mnie na tydzień do babci.
I że babcia się zgodziła na to pewnie tylko dlatego, że nie wie, co ją czeka”14.

Kama wychowywana jest przez samą matkę, która po rozwodzie usilnie
próbuje sobie na nowo ułożyć życie z innym mężczyzną, zapominając o rela-
cjach z córką. Matki z obu opowieści zachowują się „jak nastolatki”, w sposób
niedojrzały do macierzyńskiej roli i odpowiedzialności z nią związanej, dbając
bardziej o własną urodę i materialny komfort niż o relacje z dzieckiem. Z tym że
kilkuletnia Irka z opowiadania Anny Onichimowskiej jest jeszcze za mała, aby
nie szanować matki za taką postawę obojętności i zniecierpliwienia, ale już na-
stoletnia Kama jest bardzo krytyczna, wyczulona na obojętność matki wobec jej
„wołania” o kontakt. Matka Kamy pozwala córce na różne wybryki, niekoniecz-
nie stosowne dla jej wieku, oby tylko córka nie absorbowała jej czasu.

Obie dziewczynki domagają się uwagi matek w sposób zgodny z ich wie-
kiem rozwojowym. Mała Irka nieudolnie próbuje mamie nie przeszkadzać,
schodzi jej z drogi, stara się być tzw. dobrym dzieckiem, aby mama była z niej
dumna. Zaczyna uciekać w świat fantazji, gdzie wyzbywa się lęku przed świa-
tem rzeczywistym, którego nie rozumie. Jest to rodzaj dziecięcego buntu wyni-
kającego z bezradnego wołania o miłość, o zainteresowanie. Dziecko chroni się
w świecie fantazji, kiedy jego kontakt z najbliższymi jest zbyt luźny. Jak zauwa-
żyła Katarzyna Kraseń, podając przykład rodziny Muminków jako wzorcowy
model zdrowych więzi w rodzinie, istniejemy naprawdę jeśli ktoś nas zauważy15.

Dorastająca Kama próbuje na siebie zwrócić uwagę poprzez agresywne,
wyzywające zachowania. Obojętność matki na jej potrzeby wywołuje w nasto-
latce pokłady złości, przestaje szanować matkę za jej brak dojrzałości. Uważa,
że matka zachowująca się „jak nastolatka” przynosi jej wstyd, stąd dziewczynka
staje się mściwa i chce ją ukarać. W ich stosunkach brakuje autorytetu i wyzna-
czonych reguł, Kama praktycznie robi to, na co ma w danej chwili ochotę. Po-
zornie cieszy się, że matka zajmuje się swoimi sprawami, bo wtedy ona ma
„święty spokój”.

                             
14 A. Onichimowska, Najwyższa góra świata, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2012, s. 51–52.
15 K. Krasoń, Antropomorfizowany obraz interakcji jako literacka propedeutyka więzi, [w:]

A. Baluch (red.), Sezamie otwórz się, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kra-
ków 2001, s. 111.
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„Przyjaciółka opowiadała jej czasem o swoich „kumplowskich” relacjach
z matką, w dziwny sposób Milenę to niepokoiło, a nawet przerażało. Sama
Kama nie robiła z tego wielkich problemów, akceptowała styl życia rodziciel-
ki i cieszyła się własną swobodą”16.

Dziewczyna manipuluje matką, wie, że jakiekolwiek okazanie uczuć osłabi
ją, woli więc być w stosunku do niej złośliwa i nie mówić jej prawdy. Matka
Kamy, uśpiona kłamstwami córki, zajmuje się dalej swoimi sprawami, okazuje
jej pozorne zainteresowanie, głównie w towarzystwie koleżanek córki. Tak na-
prawdę, mało ją zna, a swoją postawą uczy córkę, że kokietowaniem i wdzię-
kiem osobistym jest w stanie załatwić więcej spraw. Dziewczyna, mimo że kry-
tykuje jej styl bycia i zachowanie, to i tak nieumyślnie naśladuje ją w kontaktach
z kolegami. Podobny schemat podświadomego powielania wzorców zachowań
matek przez córki, mimo że świadomie nie akceptują one ich życia, spotykamy
w klasycznej już niemal powieści o dojrzewaniu Pannie Nikt Tomka Tryzny17.

Obie analizowane powyżej fabuły kreują egoistyczne, ceniące wygodę mat-
ki, pozbawione macierzyńskich uczuć, co w efekcie ociera się o tragedię–zagro-
żenie życia ich dzieci. Irka czując chłód ze strony matki, jej brak akceptacji,
próbuje uciec z domu, obdarzając zaufaniem nieznaną dziewczynkę Małgosię,
Kama natomiast sięga po narkotyki. Obie dziewczynki stosują mechanizmy
obronne w celu uwolnienia się od napięcia i nieprzeżywania zaistniałych trudno-
ści życiowych. Obie w niebezpieczny sposób fantazjują, zamykają się w sobie,
aby poradzić sobie z narastającą w nich frustracją18.

Nastoletnie matki

Rodzina ukierunkowuje wybory życiowe. Gdy funkcjonowanie rodziny zo-
staje zaburzone np. z powodu choroby, śmierci, rozwodu, biedy – trwałość więzi
rodzinnych może ulec rozluźnieniu. Problem, z którym zmagają się kobiece
bohaterki analizowanych powieści – Małe kochanie, wielka miłość Ewy Nowac-
kiej19 oraz Hiszpańskie oczy Marii Nurowskiej20, to samotne macierzyństwo
powielone w drugim pokoleniu kobiet w rodzinie. Jednakże powtarzalność przez
                             
16 B. Ciwoniuk, Musisz to komuś powiedzieć, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2011, s. 33.
17 K. Budrowska, Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989, Trans Hu-

mana, Białystok 2000, s. 54.
18 H. Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości, Wydawnictwo PWN, War-

szawa 1986.
19 E. Nowacka, Małe kochanie, wielka miłość, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1997.
20 M. Nurowska, Hiszpańskie oczy, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1990. Inne współczesne po-

wieści młodzieżowe o nastoletnich matkach to między innymi: Ono Doroty Terakowskiej oraz
Magda.doc, Marty Fox. Zob.: D. Terakowska, Ono, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003;
M. Fox, Magda.doc, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2002.
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córki losów matek, nie przemawia na korzyć pozytywnych relacji między obie-
ma kobietami. Znamienne jest, że w obu powieściach nie wspomina się o ojcu
dziecka, niemniej skutkiem braku ojca w rodzinach są trudności opiekuńcze obu
matek, spowodowane zwielokrotnieniem obowiązków domowych oraz trudności
psychiczne związane z brakiem wsparcia ze strony mężczyzny przy opiece, wy-
chowaniu dzieci21.

Relacje miedzy matką a córką w każdej z powieści są tak skomplikowane,
iż kobiety nie są w stanie ze sobą normalnie rozmawiać. Magda – bohaterka
powieści Małe kochanie, wielka miłość, wychowana samotnie przez matkę wy-
rasta na egocentryczną osobę, które nie ma oporów manipulować najbliższymi.
Porzuca własną córeczkę, zostawiając ją na wychowanie babci (swojej mamie).
Rozumowanie macierzyństwa przez jej osobę jest bardzo powierzchowne i in-
fantylne, z czasem przestaje kontaktować się z dzieckiem i matką, przy czym nie
uważa takiego postępowania za niewłaściwie.

Jej matka stwierdziła, że wychowała córkę bez jasnych zasad. Brak rygoru,
ale też pełnej skali emocji w domu, doprowadziły do oddalenia się córki od mat-
ki, jej zapatrzenia w sobie i nieumiejętności kochania własnego dziecka. Nie-
wątpliwie jest to powieść o matczynym poświęceniu, jej bezwarunkowej miłości
do tego stopnia, że przyjmuje na siebie rolę matki dla wnuczki, w obliczu nieod-
powiedzialności córki.

W Hiszpańskich oczach mamy skomplikowane relacje między matką zmu-
szoną do urodzenia i wychowywania niechcianej córki, która samą swoją obec-
nością przypomina jej dawny ból, oraz córką, która podświadomie wyczuwa
odtrącenie matki, jednakże nie rozumie dlaczego tak się dzieje. Mimo życia pod
przysłowiowym wspólnych dachem, zauważalny jest brak pokoleniowej trans-
misji wzorca kochającej matki, co powoduje między matką a nastoletnią córką
relacje pełne napięcia i wzajemnej agresji. Tragiczna przeszłość Anny kładzie
się cieniem nie tylko na jej aktualnym życiu, ale też życiu jej córki Ewy. Anna
w nastoletnim wieku została zabrana od rodziców i zesłana od obozu pracy na
Syberii, gdzie w wyniku gwałtu zaszła w ciążę i urodziła córeczkę. Może się
wydawać, że negatywne doświadczenia są jednym z elementów scalających
matkę z córka. Ciężar rodzicielskich doświadczeń matki kładzie się cieniem na
życie córki, minione przeżycia wojenne jednego pokolenia pustoszą życie rów-
nież powojennych pokoleń. Traumatyczne doświadczenia z wojny wpływ miały
także na atmosferę domu założonego po wojnie w innej powieści adresowanej
do młodego czytelnika. W powieści Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk Niebie-
skie nitki22, mamy przedstawioną nietypową rodzinę żyjącą pod jednym dachem,
składającą się z czterech pokoleń kobiet. Mimo że kobiety wzajemnie wspierają

                             
21 E. Kozdrowicz, Samotne macierzyństwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna...,

dz. cyt., s. 650.
22 M. Gutowska-Adamczyk, Niebieskie nitki, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2005.
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się, stany lękowe, niepokoje sprzed lat, stają się doświadczeniem kolejnych po-
koleń, odciskają piętno na wrażliwości córek i wnuczek.

W powieści Hiszpańskie oczy, Ewa – córka Maryli, podobnie jak jej matka,
młodo rodzi dziecko, sama je wychowuje i tak samo nie wie jak je kochać, nie
potrafi sobie poradzić z wielką tęsknotą za macierzyńską miłością (nie otrzy-
mała jej od swojej matki), toteż efektem zaistniałej sytuacji staje się choroba –
bulimia. Zarówno bulimia, jak i anoreksja jest częściej chorobą dojrzewających
dziewczynek i ma swoje podłoże w nieprawidłowej relacji z matką – najczęściej
zbyt wymagającą, krytyczną, emocjonalnie dystansującą się. W celu porówna-
nia, w innej powieści zatytułowanej Anka Małgorzaty Jodko-Kuli, dopiero kiedy
bohaterka trafia do szpitala z ciężkimi objawami anoreksji, zmusza to matkę do
refleksji.

W Hiszpańskich oczach Ewa dąży do destrukcji, nie dostrzega, podobnie jak
wcześniej jej matka Anna, potrzeb własnego dziecka. Mimo że jest dorosłą ko-
bietą,czuje się nadal jak porzucone dziecko z przeszłości. Jej choroba to wołanie
o pomoc, sposób na zauważenie – małej, głodnej miłości dziewczynki. Anna
z kolei czuje się bezradna z powodu choroby córki, jak też jej chłodu wobec
małego synka, za obecny stan wini siebie, swój dotychczasowy brak zaangażo-
wania.

„O swoim synku mówi: przecież go kocham. A nie jest w stanie go przytulić.
A czy ja byłam w stanie? Przecież wiele lat żyłyśmy obok siebie, uważając, by
nasze ręce przypadkowo się nie zetknęły. To ja ją tego nauczyłam, tej odręb-
ności fizycznej. A teraz mam pretensje”23.

Zarówno Anna, jak i Ewa za mocno żyją przeszłością, wypominaniem, któ-
re rodzi ciągle nowe kłótnie, co bardzo utrudnia im odbudowanie relacji. Takim
spoiwem powoli umacniającym relacje matka – córka staje się wnuk, ich wspól-
ny priorytet. Obie mówią: „on jest taki nasz”24.

Anna dorastała w trudnych warunkach, nikt nie nauczył jej jak ma stać się
matką dla swojego dziecka. Wszystkiego musiała nauczyć się sama. Jeszcze
teraz z dorosłą już córką i wnukiem uczy się tego w dalszym ciągu. Aktualnie
Anna bardzo przeżywa to, jak wyglądają jej relacje z córką i jak Ewa traktuje
swoje dziecko. Teraz wie, że kocha córkę, trwa przy niej w trudnych sytuacjach,
mało tego przyznaje, że „[...] istnieje tylko w relacji ja – córka, ja – wnuk”25.

Ciekawe są narracje analizowanych powieści, gdyż o całej sytuacji opowia-
dają nie córki ale matki, dając wyraz swoim przeżyciom. To powieści o mat-
kach, o międzypokoleniowych relacjach i obszarach dojrzałości człowieka.
Grzegorz Leszczyński zauważył, że w literaturze końca XX wieku liczni autorzy

                             
23 M. Nurowska, Hiszpańskie..., dz. cyt., s. 81.
24 Tamże, s. 263.
25 Tamże, s. 95.
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młodzieżowych powieści coraz częściej występują w nowej roli – jako ludzie
dorośli otwierają się przed młodym odbiorcą26.

Analizowane powieści są przykładami zaniedbań wychowawczych – jedna
pobłażliwości, druga nieumiejętności okazywania czułości, co skutkuje kolej-
nym pokoleniem dzieci mających problem budowania bliskich relacji emocjo-
nalnych z ludźmi.

Alice Miller w swoich książkach Dramat udanego dziecka oraz Zniewolone
dzieciństwo dowodzi, że sposób w jaki dorośli traktowali potomstwo w dzieciń-
stwie będzie miał w przyszłości wpływ na relacje tychże dzieci z innymi ludźmi,
a szczególnie z ich własnymi dziećmi. Rozwiązaniew, jakie proponuje jako
uzdrawiające jest ponowne przeżycie wypartych w dzieciństwie emocji i uczuć27.
Prezentowaną literaturę w wielu fragmentach można uznać za terapeutyczną.

Matki sfrustrowane i cierpiące na emocjonalne
zaburzenia

Wiele najnowszych polskich powieści dla młodzieży przedstawia środowi-
sko rodzinne jako opresyjne, złożone z licznych dysfunkcji, co koreluje ze sta-
nem spadku zadowolenia Polaków z dzieci i małżeństwa, potwierdzonych
w przeprowadzonych w 2013 roku badaniach sondażowych „Diagnoza Społecz-
na 2013. Warunki i jakość życia Polaków”28.

Z literatury pięknej wymienić można kilka tytułów powieści, w których
autorzy obnażają samotność, bezradność dziecka wobec autorytaryzmu matek.
Dorota z powieści Ewy Nowackiej As w rękawie29 zostaje wyrzucona z domu
przez matkę, która nie zdaje sobie sprawy, że swoją hipokryzją ukształtowała
córkę na własny wzór. Z kolei bohaterka Magdy. doc Marty Fox30 ucieka przed
choleryczną, krzykliwą matką w wirtualny świat. W jeszcze innych dwóch po-
wieściach młody czytelnik styka się trudnym problemem emocjonalnego porzu-
cenia dziecka przez matkę.

W powieści Joanny Jagiełło Kawa z kardamonem31 poznajemy tęsknotę
Linki – gimnazjalistki za mamą – nieobecną wzrokiem, smutną, słabą, bezradną,
bezsilną, chorą na depresję.
                             
26 G. Leszczyński, Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia, [w:] A. Baluch

(red.), Sezamie otwórz się..., dz. cyt., s. 39.
27 A. Miller, Zniewolone dzieciństwo, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1999; Tenże, Dra-

mat udanego dziecka, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2007.
28 „Diagnoza Społeczna 2013.Warunki i jakość życia Polaków”, por. źródło: http://analizy.mpips.

gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf, s. 187
[dostęp: 05.05.2016].

29 E. Nowacka, As w rękawie, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1997.
30 M. Fox, Magda.doc..., dz. cyt.
31 J. Jagiełło, Kawa z kardamonem, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2011.
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„Tak jakby padł na nią cień, jakby krążyło nad nią wielkie czarne ptaszysko,
a ona w jego cieniu skurczyła się do rozmiarów własnego lęku. Mama wyglą-
dała jakby cały czas się czegoś bała. A kiedyś przecież było zupełnie inaczej.
Kiedyś potrafiły się zaśmiewać do łez [...]”32.

Teraz Linka widziała jak mama ocierała łzy.

„Mama otarła łzy, które już zebrały się jej w kącikach oczu. Linka bała się
tych wybuchów, które pojawiały się nagle i nie miały wyraźnego powodu. Nie
wiedziała już, czy woli, gdy mama patrzy przez nią jak przez szybę, czy jak
krzyczy. Obie sytuacje były nie do zniesienia”33.

Linka bardzo tęskni za normalną rodziną, za bezpiecznym domem, za cie-
płymi rozmowami. W powieście Grażyny Bąkiewicz O melba!34 Malina marzy
podobnie o spokojnym domu, o stabilizacji a nie jak dotąd, życiu na walizach,
które prowadzi razem z mamą ze względu na wykonywany przez mamę zawód.
Obie powieście są pełne takich marzeń, które na długo pozostaną marzeniami.
Czytelnik obserwując Linkę, bohaterkę Kawy z kardamonem spostrzega jej kło-
poty w sferze społecznej, jej trudności w utrzymaniu przyjaźni, w okazywaniu
uczuć. Brak otwartych relacji z matką, jej ukrywana długo choroba, ale także
przykra rodzinna tajemnica, do której nastolatka długo nie została dopuszczona,
a która była przyczyną choroby mamy, spowodowały problemy Linki w wyra-
żaniu siebie, ogromne poczucie osamotnienia. Kiedy ostatecznie po terapii ma-
ma zaczyna długą, szczerą rozmowę z córką, obie czują jakby spadł z nich ka-
mień.

Temat wychowawczych problemów, zakłócenia relacji między matką a jej
dzieckiem spowodowany chorobą rodzica jest rzadki w najnowszej literaturze
młodzieżowej35. Przekonujemy się raczej jak destrukcyjne dla budowania ufno-
ści między rodzicami a dziećmi są rodzinne tajemnice. Sytuacja zerwania więzi
między matką a córką ma miejsce także w wymienionej już powieści O melba!
Tu także przez lata ukrywana była choroba, z którą nie umiały sobie poradzić
kobiety w rodzinie i teraz trzeba tak samo wielu lat na wzajemne wybaczenie.

Grzegorz Kasdepke, w książce Poradnik hodowcy aniołów36, przedstawia
historię pełnej rodziny, w odróżnieniu od analizowanych powyżej powieści,
                             
32 Tamże, s. 162.
33 Tamże, s. 22.
34 G. Bąkiewicz, O melba!, Wydawnictwo Proszyński i S-ka, Warszawa 2002.
35 Inną powieścią, gdzie również przed 13-letnią dziewczynką pojawiają się poważne wyzwania

związane z chorobą mamy, jest Franciszka Anny Piwkowskiej wydana w 2015 roku. Zob.:
A. Piwkowska, Franciszka, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2015.

36 G. Kasdepke, Poradnik hodowcy aniołów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012. Powieść
porównywana jest z powieścią Naila Gaimana Koralina (Por.: N. Gaiman, Koralina, Wydawnic-
two Mag, Warszawa 2003), ze względu na gatunek literacki – powieść grozy, bohaterów, fabułę.
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w których bohaterami byli członkowie rodzin niepełnych (samotne matki) bądź
rodzin zrekonstruowanych. Opisuje przeżycia jedenastoletniej Marty mieszkają-
cej razem z rodzicami i braciszkiem Rysiem u cioci – siostry ojca dziewczynki.
Sytuacja finansowa rodziny jest powodem nieustannych konfliktów jej człon-
ków. Atmosfera w domu jest ciężka: rodzice są zapracowani, spędzają ze sobą,
jak i z dziećmi coraz mniej czasu (nawet niedzielny spacer staje się problemem),
ciotka narzeka i wypomina rodzicom Marty to, że u niej mieszkają, mama Marty
frustracje zaczyna topić w alkoholu, tata staje się coraz bardzie zamknięty
w sobie, a czteroletni Rysio źle znosi wszelkie nieporozumienia, stając się coraz
bardziej nerwowy. Marta – dojrzewająca dziewczynka jest bardzo wrażliwa,
pragnie uwagi rodziców, a czuje się nade wszystko przez nich zaniedbywana
i w związku z tym coraz bardziej samotna. Kiedy widzi za oknem niezwykły
widok – fruwające anioły, rezygnuje z podzielania się tą wiadomością z mamą.
Przestała jej ufać, toteż boi się jej reakcji. Dziewczynka samotnie przeżywa to,
co zobaczyła i coraz częściej, nie mogąc znieść napięcia panującego w domu,
wymyka się z niego.

Pełna grozy historia, która przydarzyła się Marcie i jej bratu przypomniała
rodzicom o wartości, jaką stanowi miłość. W obliczu zagrożenia dorośli uświa-
domili sobie jak niewiele brakowało, by stracili córkę. Powieść kończy się w da-
jący nadzieję sposób: „Nim nadejdzie ranek, tata coś postanowi. Mama coś
obieca. Ciocia Irenka cos zrozumie”37.

Grunt, że we wszystkich omawianych powieściach, w których wystąpiła
sfrustrowana kobieta–matka, ostatecznie nastąpiła chęć dialogu z jej strony
z własnym dzieckiem. Analizowane powieści dają cenne wskazówki młodym
czytelnikom, jakimi są: docenianie przyjaźni, waga pracy nad sobą – zarówno
nad wyglądem, jak i empatią, znaczenie odpowiedzialności za najbliższych.

Matki adopcyjne

Dom jest tam, gdzie na wszystkich patrzy się sercem oraz tam, gdzie są
dzieci38. Tak stwierdziła Barbara Pytlos, dokonując analizy wzruszającej historii
dotyczącej adopcji zatytułowanej Jeż Katarzyny Kotowskiej. Temat adopcji to
niewątpliwie temat, w który wpisany jest problem trudnych pierwszych relacji
dziecka z nowymi rodzicami. W powyższych powieściach dzieci miały poczucie
osamotnia, mimo że przybywały we własnym domu z własnymi rodzicami,
w powieściach analizowanych poniżej, pojawia się pozytywny akcent, gdyż

                             
37 Tamże, s. 114.
38 B. Pytlos, Rodzina i szkoła w wybranych utworach dla dzieci, [w:] K. Heska-Kwaśniewicz (red.),

Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato-
wice 2008, s. 73–98.



Problemy wychowawcze w relacjach matka – dziecko... 357

odtrąconym dzieciom została dana druga szansa – drugi dom. Tu dzieci i rodzice
od nowa uczą się miłości.

Witaj córeczko Lucyny Landau39 to powieść o samotnej dziewczynce
i dwojgu równie samotnych dorosłych. Marta mieszka w domu dziecka i ocze-
kuje na adopcję przez państwo Milewskich. Jej biologiczna matka zrzekła się
praw rodzicielskich, oddała ją, gdy była jeszcze malutka, lecz mimo tego dziew-
czynka dalej nazywa ją matką, zdarza jej się również rozmyślać o tym jakby to
było, gdyby mama po nią wróciła. Tęsknota za prawdziwą matką, pomimo faktu,
że jej nie pamięta stwarza jej trudności w traktowaniu Milewskich jak rodziców.
Dziewczynka jest nieufna, ciężko jest jej zrozumieć jak obcy ludzie mogliby ją
pokochać, skoro własna mama ją oddała. Rozmyśla:

„Oni nie mogą mnie lubić, niby za co?40 [...] Pewnie coś takiego we mnie jest,
że nie można mnie kochać. Jakaś wada”41.

W przypadku rodziny adopcyjnej więź między matką a dzieckiem rozwija
się powoli, należy w pierwszej kolejności zdobyć zaufanie dziecka. Autorka
opisuje adopcję widzianą oczami dziecka. Pokazuje jak powoli budują się więzi
między rodzicem a dzieckiem. Opisuje jak wiele rozterek może mieć adoptowa-
ne dziecko w stosunku do swojej nowej rodziny, jak wiele pracy i zaangażowa-
nia potrzeba, aby z obcych dla siebie ludzi stać się rodziną. Dopiero z biegiem
czasu Marta czuje się przy nowej mamie bezpiecznie i zaczyna traktować jak
mamę – jej mamę, która ją zawsze obroni:

„Poczułam się bezpiecznie, wdychałam zapach jej wody toaletowej i [...] prze-
szło mi przez głowę, że chyba tak się muszą czuć dzieci, kiedy zjawia się ich
mama, żeby je ocalić przed jakimś niebezpieczeństwem”42.

Pani Milewska nie chce, by jej córka czuła się do czegokolwiek zmuszona.
Stara się jej pokazać, że jest w stanie na jej miłość poczekać. Ustalają, że może
się do niej zwracać musia, a na mamę przyjdzie jeszcze czas. Zachowania matki
adopcyjnej pokazują pracę na budowaniem więzi z dzieckiem, krok po kroku,
więzi cierpliwej, stwarzającej poczucie bezpieczeństwa.

Innym, znaczącym przykładem przedstawiającym trudne relacje matki z dzie-
ckiem adoptowanym jest książka pt. Bardzo biała wrona Ewy Nowak43. Decyzja

                             
39 L. Landau, Witaj córeczko, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2009.
40 Tamże, s. 15.
41 Tamże, s. 9.
42 Tamże, s. 67.
43 E. Nowak, Bardzo biała wrona, Wydawnictwo Egmont Polska, Warszawa 2010. Temat adopcji

jest jednym z wątków pobocznych powieści. Tematem głównym Białej wrony nie jest toksyczna
miłość, manipulacja w związku.
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o adopcji nie została w niej podjęta pochopnie, podejmuje ją wspólnie cała ro-
dzina.

Pierwsze dni adopcji Marka – czteroletniego chłopczyka nie wyglądają
najlepiej. Marek płacze, krzyczy, niszczy rzeczy, za nic ma dyscyplinę, terrory-
zuje domowników, a oni robią wszystko, by malca zadowolić. Relacje matki
z Markiem są skrajne, często prowadzą do przemocy ze strony dziecka, dziecko
staje się bezkarne. Matka nie zauważała faktu, że traktuje Marka jak cudze
dziecko, jakby dostała go na przechowanie. Przełom następuje w chwili, kiedy
obca osoba krytykuje jej zachowanie. Do tej pory Agata nie zdawała sobie spra-
wy, że pozwalając mu na wszystko robi mu krzywdę. Uświadomienie sobie te-
go, było dla niej objawieniem.

Ewa Nowak przedstawia adopcję jako trudną sytuację. Pokazuje, że matka
nie od razu zdobywa serce swojego dziecka, pokazuje, że gotowy scenariusz
w relacjach między matką a dzieckiem nie istnieje. Historia ta pozwala stwier-
dzić, iż macierzyństwo adopcyjne to wielka praca nad emocjami, wymaga cier-
pliwości, zdeterminowania, lecz nade wszystko pokładów szczerej miłości.

Podsumowanie

Odwieczną tęsknotą pedagogów, jak pisała Joanna Papuzińska, było marze-
nie, aby za pomocą książki można było kierować myślami i czynami wycho-
wanków, kształtować ich według powziętego z góry wzoru. Analizowana lite-
ratura adresowana jest nie tylko do zasadniczego odbiorcy, jakim jest młody
czytelnik–nastolatek, ale także do każdego przyszłego rodzica i opiekuna dziec-
ka. Zasadniczym problemem były problemy wychowawcze w relacjach matki
a jej dzieckiem spowodowane niedojrzałością matki do roli macierzyńskiej,
traumą przeszłości, chorobą44. Skutkami było poczucie osamotnienia dziecka,
brak jego wiary we własne siły, spadek motywacji, niepokoje, trudności w kon-
taktach społecznych, niepokojące dalsze wybory życiowe przyjaciół i partnerów.

To jak dziecko odbiera postawę rodziców wobec siebie ma niebywały
wpływ na jego życie, gdyż w kontaktach z rodzicami dziecko tworzy sobie obraz
własnego „ja”. Zadaniem rodziców, zwłaszcza matki, jest opieka nad dzieckiem
od samych narodzin, a więc także przytulanie, głaskanie, okazywanie czułości.
Liczne badania prowadzone na przestrzeni dziesięcioleci, wskazują że brak
kontaktu fizycznego z rodzicem hamuje rozwój psychiczny dziecka, traci ono
poczucie bezpieczeństwa. Kochający rodzice są dla dziecka motywacją o stara-
nie się nie tylko dla niego samego, ale również dla nich. Maria Ziemska pisała
o więzi uczuciowej, która potrzebna jest dziecku do harmonijnego rozwoju,
                             
44 Książki selekcjonowane były z książek nominowanych do konkursów, jak i zwycięskich w kon-

kursach Książka roku, Nagroda Astrid Lindgren od 1990 roku, tak więc była to literatura o naj-
wyższych walorach artystycznych.
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a matce i ojcu do kształtowania się właściwych postaw rodzicielskich, którymi
są akceptacja dziecka, współdziałanie, rozumna swoboda, uznanie praw dziecka,
w odróżnieniu od niewłaściwych postaw, jakimi są unikanie, odtrącanie, nad-
mierne wymaganie i nadmierne chronienie45.

Fragmenty wybranej literatury można stosować dla celów biblioterapeu-
tycznych – z ich pomocą można pomóc młodym ludziom, jak i całej rodzinie
w rozumieniu szczęścia rodzinnego, gdyż znajdziemy tu elementarne, odwiecz-
ne tęsknoty ludzkie za wartościami – miłości, dobra, prawdy oraz obrazy kata-
strofy, kiedy tychże wartości w rodzinie brakuje, kiedy matka przestaje być ich
stróżem.

Artykuł może być przydatny każdemu świadomemu rodzicowi, wychowaw-
cy, opiekunowi dziecka, który to dokonuje wyborów, realizując odpowiednią
tematykę w interpretowaniu różnych problemów życia i wychowania. Wybrana
literatura stanowić może ostrzeżenie, pokazuje, co się może wydarzyć o ile nie
zadbamy o pozytywne relacje, o więzi z dzieckiem, nie zatroszczymy się o jego
rozwój uczuć wyższych.
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Kryzys w rodzinie czy kryzys pisania o rodzinie?
Na podstawie literatury dla młodzieży na przełomie

XX i XXI wieku

Family crisis or the crisis of writing about family? Based on the
literature for teenagers at the turn of the century

Streszczenie

Termin literatura dla młodzieży zwraca uwagę na wiek odbiorcy i sugeruje potrze-
bę uwzględnienia jego ograniczeń i potencjału w doborze tematyki, komplikacji arty-
stycznych oraz językowych struktur. Skupienie uwagi na pograniczu tzw. książki dzie-
cięcej i młodzieżowej oraz młodzieżowej i dorosłej, czyli tzw. middlegrade (8–13 lat)
i Young Adult (13–18 lat) pozwala na przyjrzenie się literackim obrazom dojrzewania
ukazanego na tle rodziny.

Polskie powieści z nurtu YA, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, odzwiercie-
dlają przemiany, które zaszły w strukturze społecznej rodziny po 1989 roku. Kryzys ro-
dziny jest wynikiem obyczajowych i cywilizacyjnych przemian. Rodzina, zarówno ta
pełna, niepełna i rekonstruowana zawodzi w momencie, gdy dorastający w niej bohater
staje wobec próby dojrzałości, w momencie choroby czy śmierci bliskiej osoby, wła-
snej niepełnosprawności, rozpoczynając życie seksualne, doświadczając wczesnego
macierzyństwa czy ulegając pokusom dilerów narkotyków.

Powieści o kryzysach w życiu nastoletnich bohaterów ujawniają kryzys macierzyń-
stwa i ojcostwa. Ojcowie najczęściej wykluczani są z rodzinnego pejzażu. Matki za-
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miast wychowywać swoje nastoletnie dzieci, starają się sprawować nad nimi kontrolę.
Domowy porządek to rygor bezwzględnego posłuszeństwa wymuszanego presją psy-
chiczną i krzykiem. Agresja słowna i upokorzenie staje się źródłem emocjonalnego
osierocenia młodego bohatera.

Rodzina w każdym z zaprezentowanych modeli jest instytucją pozbawioną mecha-
nizmów naprawczych. Pod wpływem trudnych przeżyć nie dokonuje się przewarto-
ściowanie dotychczasowych struktur jej organizacji, zależności, relacji. Przedstawione
literackie portrety familii ujawniają stereotyp strukturalny, kulturowy i emocjonalny,
który nie dostarcza wzorców pozytywnych i nie pozostawia złudzeń co do trwałości
więzi spajających członków rodziny. Ujawniają też kryzys pisania o rodzinie w literatu-
rze YA, ponieważ brakuje w prezentowanych utworach prób przezwyciężania stereoty-
pów kulturowych i ukazywania zamiast obrazów kryzysu kierunków, w jakim dokonują
się przemiany współczesnej rodziny.

Słowa kluczowe: literatura Young Adult, nastolatek, dojrzewanie, kryzys w rodzinie.

Abstract

Literature for Young People draws attention to the age of recipients and suggests
the need to consider the limitations and potentials in the selection of topics, artistic
complications and linguistic structures. Here, we focus on the border of books for mid-
dle grade (8–13 years) and young adults (13–18 years) allowing us to look at the liter-
ary images of maturation that is shown at the background of the family.

Polish novels from the Young Adult (YA) stream created at the turn of the century
reflect the changes that have occurred in the social structure of the family since 1989.
The crisis of the family is a result of moral and cultural transformation. The full family,
the incomplete one, and the patchwork family fail at a time when the teenage character
faces the process of growing up, at the time of illness or death of a beloved one, when
they face their own disability, start their sex life, experience early motherhood or ex-
periment with drugs.

Novels about the crises in the life of teenage characters reveal a crisis of mother-
hood and fatherhood. Fathers are usually excluded from the family landscape. Mothers,
instead of raising their teenage children, try to control them. Home rules are to obey the
rigor enforced by psychological pressure and screaming. Verbal aggression and hu-
miliation become a source of emotional bereavement of a young character.

Family in each of the presented models is an institution devoid of repair mecha-
nisms. Under the influence of the difficult experience there is no re-evaluation of ex-
isting structures and their organization, dependence, relations. The literary portraits of
families reveal a structural, cultural and emotional stereotype which does not provide
positive examples and leaves no doubt about durability of ties binding the family mem-
bers. Also writings reveal the crisis of writing about family in YA literature, because
the presented works lack ways to overcome cultural stereotypes and they portray the
crisis instead pointing directions to which the modern family transforms to.

Keywords: Young Adult literature, teenager, maturation, crisis in family.
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Wprowadzenie

Termin literatura dla młodzieży, wyodrębniony jako osobna kategoria,
zwraca uwagę na wiek odbiorcy i sugeruje potrzebę uwzględnienia go jako
ograniczenia czy też może potencjału w doborze tematyki, komplikacji arty-
stycznych czy językowych struktur.

Naturalnie, mam świadomość toczącej się przez lata wśród badaczy dysku-
sji zarówno na temat wyodrębnienia tej kategorii, jak i zatarcia granicy między
literaturą popularną dla dorosłych a tą dla młodzieży1. Posługuję się tym poję-
ciem z niejaką premedytacją, bowiem podkreśla ono szczególne zobowiązania
tego obszaru literatury rozumianego jako przekaz prawdy o świecie, obrazu
kultury, wzorców zachowań społecznych, wyznawanych wartości, czyli pewne-
go kapitału kulturowego, na podstawie którego kształtuje się habitus jednostki.
Przekaz kierowany przez dorosłego do osoby wchodzącej w dorosłe życie, prze-
kaz, który, niezależnie od intencji, jest wpisany w świat przedstawiony. Więcej
mówi on o tym, jak dorosły już autor chce widzieć świat nastolatków oraz jak
rozpoznaje ich potrzeby i problemy, niż o samym odbiorcy. Literatura dla niedo-
rosłych zainfekowana jest nieusuwalną skazą perswazji, niezależnie od tego czy
mamy do czynienia z utworami o mniej lub silniej obecnym wydźwięku umoral-
niającym, czy manifestacyjnie odżegnującymi się od pouczania i wychowania.
To założenie skłania do uważnego przyjrzenia się podejmowanej w niej tematy-
ce i używanym strategiom perswazyjnym. Skoncentruję się na pograniczu tzw.
książki dziecięcej i młodzieżowej oraz młodzieżowej i dorosłej, czyli tzw. mid-
dlegrade (8–13 lat) i Young Adult (13–18 lat)2. Przyjmuje się zazwyczaj, że jest
to proza podejmująca problemy wieku dorastania, z tego powodu w jakiejś mie-
rze odpowiedzialna za wychowanie i pomagająca zrobić krok ku dorosłości.

Autorzy współczesnej, obyczajowej, powstałej na przełomie XX i XXI wie-
ku, powieści dla niedorosłego odbiorcy poszerzają krąg tradycyjnych tematów
związanych z problemami wchodzenia w dorosłe życie. Literatura YA zazwy-
czaj kojarzona jest z problemami dojrzewania, ze stosunkami w rodzinie czy
relacjami rówieśniczymi, a przestrzenie, w których sytuowana jest akcja to dom,
szkoła, najbliższe otoczenie: podwórko, osiedle, ulica. Współcześnie coraz sil-

                             
1 Zob. między innymi: J. Cieślikowski, Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia lite-

ratury dla dzieci, [w:] J. Cieślikowski, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Wydawnictwo
Nasza Księgarnia, Warszawa 1985; H. Skrobiszewska, Literatura dla dzieci i młodzieży [hasło
w:] A. Brodzka i in. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1992,
s. 559; A. Smuszkiewicz, „Czwarta” czy „osobna”? (O literaturze dla dzieci), [w:] M. Kwiat-
kowska-Ratajczak, S. Wysłouch (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Wydawnictwo Na-
kom, Poznań 1998; Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci. Funkcje. Kategorie. Gatunki, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001.

2 Zob.: A. Urbanowska, Książka dla młodzieży w Polsce – okiem wydawcy, „Nowa Dekada” 2016,
nr 1/2, s. 26–33. Kategoria YA przenika się z NA, czyli New Adult. Z reguły ta pierwsza dotyczy
przedziału wiekowego 13–18, druga 18–25, rozróżnia się je też na podstawie tematyki.
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niej wkracza w sferę tabu, traktując o inicjacji seksualnej, wczesnym macierzyń-
stwie, homoseksualizmie, przemocy domowej, patologiach w rodzinie, choro-
bach, niepełnosprawności, śmierci3. Można długo wymieniać trudne problemy
podejmowane w najnowszych utworach dla młodszych i starszych czytelników,
nie sposób wręcz oprzeć się wrażeniu, że krainy dzieciństwa i marzenia młodo-
ści, znane z pogodnych powieści Makuszyńskiego, zastąpione zostały obrazami
piekła dorastania oraz samotności nastolatka w obliczu okrucieństwa świata
dorosłych4.

Nasycanie literackich światów przedstawionych obrazami przemocy i cier-
pienia ma swoje wychowawcze i psychologiczne konsekwencje. Dziecko wkra-
cza w świat lektury za pośrednictwem dorosłego, który tłumaczy nierozumiane
i oswaja lęki. Nastolatek czyta sam i samodzielnie musi uporać się z wywoła-
nymi przez lekturę stanami i uczuciami. Młody odbiorca zwykle poszukuje ksią-
żek, które pozwolą mu na nawiązanie emocjonalnych relacji z bohaterami. I to
afekty bohaterów, autentyzm przeżyć i prawdopodobna motywacja psycholo-
giczna są dla niego ważniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzeń5. Mechanizm
wpływu stanów emocjonalnych literackich postaci na młodych odbiorców jest
fenomenem jeszcze niewystarczająco zbadanym, ale zaobserwować go można
między innymi w Internecie, gdzie na forach i portalach społecznościowych
młodzi czytelnicy dzielą się świadectwami odbioru:

„Czytałam, [powieść] urzekła mnie. Porusza moim zdaniem ważny a zarazem
wzruszający temat więc jak najbardziej jestem na tak. Kilka razy płakałam, ale
dość często mi się to zdarza podczas czytania” (17.11.2015)

lub

„Nie płakałam czytając tą książkę, ale w pewnych momentach naprawdę łapie
za serce. Najbardziej podoba mi się koniec – taki niespodziewany”
(18.12.2015)6.

                             
3 Np.: M. Budzyńska, Ala Makota, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011; M. Fox,

Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław
2004; A. Onichimowska, Samotne wyspy i storczyk, Wydawnictwo Literatura, Łódź 1999;
E. Ostrowska, Długa lekcja, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979; M. Borowa,
Dokąd wracają latawce, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1986; E. Przybylska,
Dolina Klonowego Liścia, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1994; Tejże, Dzień
Kolibra, Wydawnictwo Akapit Press, Łódź 2002; Tejże, Most nad Missisipi, Wydawnictwo
Akapit Press, Łódź 2012.

4 Pisze o tej tendencji między innymi Grzegorz Leszczyński, por.: G. Leszczyński, Wielkie małe
książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2015, s. 225–290,
a potwierdzają prawdziwość obserwacji informacje o nowo wydanych książkach dla dzieci i mło-
dzieży w czasopismach „Ryms” czy „Książki”.

5 Co tłumaczy niezwykłą popularność literatury fantasy.
6 Cytaty pochodzą z forum www.harry_potter.net.pl i dotyczą powieści Greena Gwiazd naszych

wina [dostęp: 04.09.2016].
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Młody czytelnik przeżywając afekty literackiego bohatera, doznając emocji
związanych z fabułą, jednocześnie uczy się rozpoznawać, porządkować i opa-
nowywać swoje uczucia.

Wymienione powody czynią z literatury YA ważną płaszczyzną do rozwi-
jania samoświadomości czytającego podmiotu i kształtowania jego postawy
społecznej. Proza dla dorastających czytelników jest rodzajem areny, gdzie to-
czy się swoista gra afektów7. Autor wychodzi od własnych doświadczeń, afek-
tów i spostrzeżeń ku podmiotowi, nastoletniemu odbiorcy, by umożliwić mu nie
tylko lepsze zrozumienie świata i zachowania innych ludzi, ale przekazać pew-
ne, akceptowane kulturowo, wzory postępowania. Niezależnie od wybranej
strategii narracyjnej i widocznej tendencji do redukowania wszechwiedzy doro-
słego na rzecz ucieczki w niedojrzałość, niewiedzę młodzieżowego narratora –
uczestnika zdarzeń8, zawarty w powieści obraz świata jest propozycją aksjolo-
giczną, kierowaną ze świata dorosłych do świata niedorosłego odbiorcy.

Polskie powieści z nurtu YA, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, od-
zwierciedlają przemiany, jakie zaszły w strukturze społecznej rodziny po 1989
roku. Odejście od opiekuńczego państwa i przejście do modelu liberalnego, roz-
wój cywilizacyjny i wpływy postindustrialne doprowadziły do dezintegracji ro-
dziny wielopokoleniowej. Jej miejsce zajęła rodzina nuklearna złożona z dwóch
pokoleń i układów pozarodzinnych w postaci znajomych. Wzory rodzinności,
przemiany i kryzysy zachodzące w rodzinie są nieodłącznym tłem powieścio-
wych wydarzeń, stanowią punkt odniesienia i są najważniejszym egzystencjal-
nym i kulturowym doświadczeniem bohaterów w wieku dojrzewania. I nie jest
to doświadczenie pozytywne, w powieściach z nurtu YA dominują obrazy ro-
dzinnych traum oraz wiwisekcje piekła moralnych tortur doświadczanych wśród
najbliższych.

Rozmaicie zainicjowane i różnie artykułowane rodzinne problemy obecne
są we wszystkich analizowanych powieściach, które podaję w kolejności poja-
wiania się na rynku wydawniczym. Są to9: Krystyna Boglar Zobaczysz, że pew-

                             
7 Zob. na ten temat: P. Czapliński, Poetyka afektywna i powieść o rodzinie, [w:] R. Nycz, A. Łeb-

kowska, A. Dauksza (red.), Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektyw-
nym, IBL, Warszawa 2015, s. 347–372.

8 Zob. na ten temat: G. Leszczyński, Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia. Kompleks men-
tora, [w:] Tegoż, Literatura i książka dziecięca. Słowo – Obiegi – Konteksty, Wydawnictwo CE-
BiD, Warszawa 2003, s. 117–129.

9 M. Fox, Magda.doc, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1996; Tejże, Paulina.doc, Wydaw-
nictwo Siedmioróg, Wrocław 1997; E. Nowacka, Małe kochanie, wielka miłość, Oficyna Wy-
dawnicza FOKA, Wrocław 2009 (I wyd. 1997); K. Dunin, Tabu, Wydawnictwo W.A.B., War-
szawa 1998; B. Ostrowicka, Świat do góry nogami, Ossolineum, Wrocław 2002; A. Onichimow-
ska, Hera moja miłość, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2007 (I wyd. 2003); D. Tera-
kowska, Ono, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003; B. Ostrowicka, Zła dziewczyna, Ossoli-
neum, Wrocław 2005; E. Ostrowska, Co słychać za tymi drzwiami, Ludowa Agencja Wydawni-
cza, Warszawa 2008; B. Ciwoniuk, Własny pokój, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2011; Tejże,
Ten gruby, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014. Wszystkie cytaty pochodzą z podanych wydań.
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nego dnia (1996), Marta Fox Magda.doc (1996), Marta Fox Paulina.doc (1997),
Ewa Nowacka Małe kochanie, wielka miłość (1997), Kinga Dunin Tabu (1998),
Beata Ostrowicka Świat do góry nogami (2002), Anna Onichimowska Hera
moja miłość (2003), Dorota Terakowska Ono (2003), Beata Ostrowicka Zła
dziewczyna (2005), Ewa Ostrowska Co słychać za tymi drzwiami (2008), Barba-
ra Ciwoniuk Własny pokój (2011), Barbara Ciwoniuk Ten gruby (2014.) Bohate-
rami analizowanych powieści są w większości dziewczęta (bohaterami trzech
powieści są chłopcy (Hera, moja miłość, Własny pokój i Ten gruby). Węzłem
dramatycznym jest burzliwy moment dojrzewania, który potęguje doznawane
lub wyimaginowane urazy oraz skłania bohaterów do podejmowania ryzykow-
nych decyzji i dokonywania nie zawsze słusznych wyborów, co w ostateczności
prowadzi do eskalacji rodzinnych konfliktów i kompromituje rodzinę jako in-
stytucję wspomagającą i wspierającą rozwój wychowujących się w niej dzieci.

Kryzys w rodzinie

Będące przedmiotem analizy powieści ukazują przemiany w modelu rodzi-
ny, które mają znamiona kryzysu, bowiem w wyniku obyczajowych i cywiliza-
cyjnych przemian rodzinne więzi ulegają atrofii, a model familii zamiast adap-
tować się do współczesności degeneruje się. Rodzina, zarówna ta pełna, niepełna
i rekonstruowana zawodzi w momencie, gdy dorastający w niej bohater staje
wobec próby dojrzałości, w momencie choroby czy śmierci bliskiej osoby, wła-
snej niepełnosprawności, rozpoczynając życie seksualne, doświadczając wcze-
snego macierzyństwa czy ulegając pokusom dilerów narkotyków.

Pełne rodziny stanowią mniejszość w analizowanych powieściach, jednak
współobecność ojca i matki w żadnym z przypadków nie jest dla bohatera opar-
ciem. Dotyczy to zarówno rodzin miejskich, inteligenckich (Tabu, Co słychać za
tymi drzwiami, Hera moja miłość), ekonomicznie i społecznie zdegradowanych
(Ono) oraz mieszkających na wsi (Zła dziewczyna). W pozostałych powieściach
nastoletni bohaterowie wychowują się w rodzinach niepełnych z powodu śmierci
ojca lub matki (Magda.doc, Świat do góry nogami) lub rozwodu (Własny pokój,
Ten gruby) oraz w rodzinach rekonstruowanych, gdy rodzice zawierają nowe
związki (Zobaczysz, że pewnego dnia). Niezależnie od charakteru więzi i prze-
mian, jakie zaszły w modelu rodziny trudno wskazać w omawianych powie-
ściach z nurtu YA modele pozytywne, w których bohater może szukać w rodzi-
cach zrozumienia, wsparcia, równowagi. W większości literackich rodzin (peł-
nych i niepełnych) toczy się gra o wpływy i władzę, a bohater doświadcza
„przemocy symbolicznej”10.
                             
10 „Przemoc symboliczna” – określenie Pierre’a Bourdieu, oznaczające wywieranie nacisku po-

przez kulturowe wzorce. Zob.: P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia,
przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005, s. 572.



Kryzys w rodzinie czy kryzys pisania o rodzinie?... 367

W omawianych powieściach głównymi bohaterkami są głównie dziewczęta,
co jest typowe dla literatury YA. Nadwyżka powieści adresowanych dla dziew-
cząt wynika z tego, że chętniej sięgają one po książki o współczesnej tematyce
niż chłopcy. W badaniach nad powieściami o dojrzewaniu zwracano wielokrot-
nie uwagę na przemianę modelu bohaterki, początkowo dobrej, uczynnej, rado-
snej i szlachetnej panienki w zbuntowaną istotę, tzw. „trudną nastolatkę”11.
Przemiana była skutkiem oczekiwań czytelniczek, poszukujących w literaturze
odzwierciedlenia uczuć i stanów psychicznych właściwych okresowi dojrzewa-
nia. Współczesne powieści inicjacyjne dla dziewcząt idą dalej, czyniąc z dora-
stania przestrzeń traumatycznych doświadczeń.

Powieść Dunin Tabu można nazwać inicjacyjną nie tylko ze względu na
podjęty temat, ale i na wprowadzenie do literatury dla młodego odbiorcy takich
tematów, jak: poznawanie własnej seksualności, fascynacje erotyczne i miłość
nieakceptowaną, w tym przypadku między najbliższym kuzynostwem.

Autorka pokazała młodych bohaterów Martę i Marka, pochodzących z ro-
dzin o odmiennych poglądach i realizujących różne modele wychowania.
W rodzinie Szumskich utrwalony w tradycji wzorzec uległ zmianie: ojciec Jacek
po utracie pracy prowadzi dom i dba o dzieci, a matka Mirka zarabia na utrzy-
manie rodziny. Rodzice deklarują liberalne poglądy, cenią sobie swobodę w ich
wyrażaniu oraz samodzielność. Siostra Mirki, Anna Weber wraz z mężem Ka-
rolem, wychowują czworo dzieci, w tym nieślubne dziecko swojej najstarszej
córki. Wielokrotnie Weberowie deklarują się jako tradycyjna rodzina o konser-
watywnych i chrześcijańskich poglądach i wyrażają niezrozumienie dla metod
stosowanych w rodzinie Szumskich. Jednak w obliczu kryzysu, którym jest mi-
łość ich dzieci żadna z rodzin nie zdaje egzaminu.

Rodzące się uczucie aż do decyzji o inicjacji seksualnej, a potem drama-
tyczne rozstanie poznajemy dzięki zapiskom głównej bohaterki. Wprowadzenie
monologu wewnętrznego pozwala na śledzenie przemyśleń bohaterki i jej mo-
tywacji, razem z tą dla niej najważniejszą decyzją o rozpoczęciu życia seksual-
nego:

„Marta czuła, że jej zmysły powoli uspakajają się. Za to umysł miała teraz
przeraźliwie jasny. Zrozumiała, że nie cofnie się przed niczym, że właśnie
z Markiem chce poznać po raz pierwszy, czym jest seks” (Tabu, s. 177).

Marcie Szumskiej „potrzebne jest to doświadczenie” dla całego jej przy-
szłego życia. Inicjacja seksualna nie jest tu podszyta strachem, a sam seks staje
się dla obojga czymś naturalnym:

                             
11 A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945, Ossolineum, Wrocław

1972.
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„Marek, nie spuszczając z niej oczu, rozebrał się powoli.
— A czy pomyślałeś... — Zawstydzona Marta nie wiedziała, jak ma go o to

zapytać.
— Tak. — Marek wyciągnął spod materaca paczkę prezerwatyw.
— Poradzisz sobie?
— Jeśli mi odrobinę pomożesz... Jeszcze nigdy tego nie robiłem...
— Tak się cieszę! — Marta zarzuciła mu ramiona na szyję i przyciągnęła do

siebie” (Tabu, s. 180).

Reakcje rodzin: gwałtowna Karola Webera, który zastawszy młodych w łóż-
ku policzkuje syna, wyrzuca Martę z domu i atakuje Szumskich, krytykując nie-
właściwe wychowanie córki oraz próby uspokojenia sytuacji przez Jacka Szum-
skiego pokazują bezradność najbliższych wobec pierwszych seksualnych do-
świadczeń dzieci. Szczególnie Marta czuje się urażona i upokorzona, zarówno
reakcją Karola, jak i rozmową z ojcem, który koncentruje się na obyczajowo-
-moralnym aspekcie zdarzenia:

„Czy ty naprawdę nie czujesz — Jacek zaakcentował słowo «czujesz» — że
zrobiłaś coś złego?
— Czuję, że powinnam się wstydzić, że postąpiłam wbrew temu, co inni

uważają za słuszne. Ale, nie było to złe. [...]
— Moralność nie jest dla jednostki. Na bezludnej wyspie mogłabyś robić, co

zechcesz. Moralność jest dla ludzi. Ty twierdzisz, że nie czujesz, że zro-
biłaś coś złego, ale czy chciałabyś, by wszyscy mieli takie same prawa
jak ty?” (Tabu, s. 208).

Młodzieńcze i idealistyczne podejście Marty do życia zostało zachwiane
przez najbliższych, także Marka, raczej marzącego o stypendium w Stanach niż
o małżeństwie z kuzynką. Dunin broni się przed czułostkowością wprowadzając
postać Nad Narratora, który śledzi z dystansu zdarzenia i ironicznie je komen-
tuje w tyradach adresowanych do różnych bohaterów, także Jacka Szumskiego:

„Młodzież nie powinna rozpoczynać nieodpowiedzialnie współżycia. A trudno
nazwać odpowiedzialnym związek seksualny miedzy ciotecznym rodzeń-
stwem [...] A może uważa pan inaczej? Nic pan nie mówi? Nie dziwię się [...]
Wie, pan jak się nazywa, to co robili Marta z Markiem? KAZIRODZTWO”
(Tabu, s. 199, 200).

Życzliwość i zrozumienie deklarowane przez rodziców Marty są pozorne,
bowiem w obliczu kryzysu bohaterka nie może na nich liczyć, w tej rodzinie
panuje taka sama oziębłość i emocjonalny chłód jak w rodzinie Weberów. Dunin
pokazała trudne problemy młodych, ale nie ma tu happy endu, wniosek jest
smutny, egzaminu z dorosłości nie zdają najbliżsi bohaterów, a młodociana bo-
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haterka przerasta ich wrażliwością i dojrzałością. Konfrontacja tradycyjnych
i nowoczesnych form więzi rodzinnych w powieści Tabu jest demistyfikacją
zarówno dotychczasowych modeli, jak i ponowoczesnych.

W zamykającej wiek XX powieści Fox Magda.doc (1996) oraz w otwiera-
jącej nowe stulecie powieści Terakowskiej Ono (2003) przedstawione zostały
losy dojrzewających dziewczyn, które zachodzą w ciążę. Doświadczenie przed-
wczesnej ciąży i samotnego macierzyństwa nie było do tej pory tematem po-
wszechnym w literaturze dla młodzieży.

Fox w formie dziennika prowadzonego w komputerze przez bohaterkę,
Martę Szymaniuk, pokazała obraz rodziny niepełnej, matki pogrążonej we wła-
snych sprawach po śmierci męża i samotnej dziewczyny.

„Matki nie ma. Będzie dopiero wieczorem [...] Prawdziwy z niej pracoholik.
Nie potrafi już być sama ze sobą, ani ze mną. [...] Muszę się podporządkować
i robię to, by uniknąć nieporozumień, nie mówiąc już o awanturach, których
na szczęście, dawno już nie było. Wystarczy, że zrobię co do mnie należy,
a co zapisane w harmonogramie, wiszącym na lodówce” (Magda.doc, s. 10).

Rodzina Ewy, bohaterki powieści Terakowskiej, prezentuje się przez styl
życia, sposób zachowania i język:

„— Nie łaź po mieszkaniu jak złodziej! — woła ze złością. — człowiek, który
ma czyste sumienie, nie skrada się po cichu!.

— Nie skradam się. To ten twój Presley. Ryczy, więc nic nie słyszysz. Dwa
tysiące pięćset.

— Tyle teraz biorą. [...]
— To niech ten skurwysyn, który ci to zrobił, da ci forsę na skrobankę, bo ja

nie mam — wybucha gniewnie matka, zamykając drzwi i ściszając głos”
(Ono, s. 97).

Bieda, niskie zarobki, niespełnione marzenia o lepszym życiu stają się przy-
czyną frustracji matki i wycofania ojca. Matka wyrzucająca z siebie potok nie-
ustannego narzekania nie spuszcza wzroku z ekranu telewizora, ojciec zamyka
się w swoim pokoju. Ewa po ukończeniu szkoły zawodowej pracuje w sklepie
monopolowym w małym miasteczku.

Obie dziewczyny snują marzenia o lepszym życiu, widzą się w roli szczę-
śliwych żon i matek. Ich wyobrażenia ukształtowały medialne przekazy prezen-
tujące strywializowane i zbanalizowane doszczętnie obrazy rodzinnego szczę-
ścia. Przygodna znajomość i zbliżenie Magdy z Łukaszem oraz gwałt po dysko-
tece, którego ofiarą jest Ewa, zmieniają całkowicie życie bohaterek obu powie-
ści. Wbrew oczekiwaniom jest to zmiana pozytywna, ciąża staje się bodźcem do
przemyślenia dotychczasowego życia i mimo odczuwanej bezradności i samot-
ności znalezienia w sobie siły do uporządkowania swojego losu.
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Zarówno dla Magdy, jak i dla Ewy jest to szansa na nowy etap w życiu, na
ratunek przed samotnością, na przerwanie łańcucha niepowodzeń, konfliktów
i niespełnionych marzeń. Oto, niespodziewanie, niezdecydowane, samotne i skrom-
ne bohaterki przeistaczają się w silne kobiety. Obie powieści są także rodzajem
studium zmiany, jakie zachodzą w ciele kobiety od momentu poczęcia do naro-
dzin. Uwaga odbiorcy skupia się na wartości doświadczenia bohaterek. Zna-
mienny jest brak pomocy ze strony dorosłych, bohaterki same odnajdują swoją
drogę. Powieści Fox i Terakowskiej nie są jednak gloryfikacją przedwczesnego
macierzyństwa, bowiem autorki odpowiedzialnie zwracają uwagę na konse-
kwencje decyzji o urodzeniu dziecka, a narracja w powieści Ono doprowadza
nas na powrót do momentu, w którym bohaterka poddaje się aborcji, cała podróż
w poszukiwaniu ojca nienarodzonego dziecka okazuje się wędrówką wyobraźni.
Najbardziej dojmująca w losach bohaterek jest alienacja, opuszczenie przez
najbliższych i samotne macierzyństwo, co może stanowić wystarczającą prze-
strogę dla czytelniczek. W przypadku Ewy to kres marzeń o innym życiu:

„Dziś sylwester, wszystko może się zdarzyć. Ktoś powie: «Jedziemy, bierz
walizki». Warszawa. A może jeszcze dalej? Zagranica? I potem pojawię się tu,
czerwonym autem, odwiedzić rodziców, a wszyscy skręcą się z zazdrości”
(Ono, s. 33).

Tak rozmyśla bohaterka powieści Terakowskiej przed najważniejszym
traumatycznym doświadczeniem w swoim życiu, które zamknęło przed nią wy-
bór. Decyzja Magdy o rozpoczęciu współżycia z Łukaszem jest aktem zemsty na
matce, ucieczką z jej oschłego świata. Bohaterka zdobywa się na dystans i re-
fleksję:

„A czy ktoś z dorosłych podejrzewał, że kochałam się z Łukaszem? I że to ro-
biłam bez żadnych ceregieli i doświadczeń? Że byłam w jego rękach, byłam,
bo chciałam? Nie musiał mnie prosić, obiecywać chodzenia, deklarować
uczuć. Uprawiałam z nim seks, jak bratki na balkonie. A że z miłością to ro-
biłam? Kogo to w rezultacie obchodzi, czy były w tym uczucia, czy nie (Mag-
da.doc, s. 33)”

Gwałtowna reakcja matki na wiadomość o ciąży Magdy oddala obydwie od
siebie ostatecznie:

„— Ty dziwko! W chwilę potem mnie uderzyła. [...]
I sto innych słów, łkań, wrzasków, trzaskań drzwiami, obietnic wyrzucenia
mnie na zbity pysk, na bruk, na ulicę, na śmietnik. I żebym zdechła. Tak po-
wiedziała: żebym zdechła, a ona mnie zakopie pod płotem jak psa, własno-
ręcznie” (Magda.doc, s. 80).
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W jaki sposób obie powieści prezentują temat kryzysu w rodzinie w sytuacji
niechcianej ciąży i wczesnego macierzyństwa, co może wynieść czytelnik z ich
lektury? Bohaterka powieści Fox, mimo wszystko, nie budzi sympatii, jej próby
porozumienia z matką nie mogą się powieść, ponieważ Magda nie potrafi uwol-
nić w sobie empatii wobec matki, uciekającej przed dramatem osobistym w pra-
cę. Bohaterka pogrąża się w poszukiwaniu w zachowaniu matki premedytacji
i nieczułości, jest niezdolna do dostrzeżenia własnych błędów. Fox stworzyła
postać mało wiarygodną, nieumotywowaną, Magda świetnie się uczy, dużo
czyta, jest bystra i zaradna, ale nie jest zdolna do spojrzenia z czyjegoś punktu
widzenia. Pogrąża się w egoistycznym rozpamiętywaniu doznawanych lub wy-
imaginowanych urazów i w samouwielbieniu. Ewa z powieści Ono w swoich
fantasmagoriach zbliża się do ludzi, zaczyna ich rozumieć, dzięki rozmowom
z nienarodzonym dzieckiem. Staje się otwarta i uważna wobec innych, dociera
do niej uroda i zło świata. Zwrot fabuły unieważnia jednak ostatecznie tę prze-
mianę. Środowisko rodzinne oddziałuje na bohaterki negatywnie, Magda odtrąca
matkę i w poczuciu krzywdy próbuje życia na własną rękę, wikłając się w ryzy-
kowny związek z dziadkiem swojego dziecka12. Ewa dokonuje aborcji podobnie
jak kiedyś jej matka.

Figura ojca

Powieści o konfliktach i załamaniach w życiu nastoletnich bohaterów ujaw-
niają kryzys macierzyństwa i ojcostwa. Ojcowie najczęściej wykluczani są
z rodzinnego pejzażu. Powodem ich nieobecności w życiu rodziny jest śmierć
(Magda.doc, Paulina.doc), nałóg – alkoholizm (Hera moja miłość), poczucie
winy (Świat do góry nogami, Własny pokój, Ten gruby), życiowa klęska (Ono).
W innej grupie powieści ojcowie brutalnie egzekwują posłuszeństwo (Tabu, Zła
dziewczyna). Z reguły jednak stają bezradni wobec przeżyć własnych dzieci,
usuwają się w cień (Ono, Ten gruby), rzadko udaje im się nawiązać porozumie-
nie z nastoletnim bohaterem.

„Byłem pewien, że ojciec nie przychodził do mnie z własnej woli, lecz wy-
łącznie z polecenia matki. Wygląda to zawsze tak samo: dwa, trzy razy puka
delikatnie w szybę i wsuwa się do pokoju zatroskany, z tym swoim rozbiega-
nym, szukającym wciąż nowego oparcia wzrokiem. Czasem specjalnie nie
otwierałem oczu i przez rzęsy widziałem, jak wycofuje się z ulgą na twarzy”
(Ten gruby, s. 28).
„Tata [po śmierci mamy – B.G.] postarzał się o kilka lat, jeszcze bardziej za-
mknął w sobie i chwilami się go bałam. Ożywał tylko w niedzielę. Zabierał
nas na pizzę, a później szliśmy do Mamy.

                             
12 Zob. ciąg dalszy przygód Magdy.doc – M. Fox, Paulina.doc..., dz. cyt.
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Tak jest i dziś. Była pizzeria, potem bukiet róż i ciemna płyta grobu” (Świat
do góry nogami, s. 8).
„Tata kieruje się do swojego pokoju. Przystaje na półpiętrze i patrzy na obie
córki, rozkładając ręce w niewyraźnym geście.
— Fajna wigilia, prawda? – mówi Ewa, czując nieokreślone współczucie.
— No – mówi tata i czym prędzej odchodzi” (Ono, s. 22).
„Ojca przywiozła z pracy taryfa. Widząc Gienię przed telewizorem w salonie,
zgarnął z barku jakąś butelkę i powlókł się chwiejnym krokiem w kierunku
sypialni. Patrzyłem z dołu, jak walczy ze schodami” (Hera moja miłość,
s. 127).

Obecność ojca w świecie przeżyć nastolatka jest wymuszona okoliczno-
ściami: chorobą lub śmiercią matki nastolatka (Własny pokój, Świat do góry
nogami) lub wspólną walką z nałogiem (Hera moja miłość).

„— Gdyby nie to, dręczyliby cię dalej! Jak długo jeszcze byłbyś w stanie to
znosić? Sam? Nie mówiąc nikomu? – woła zbolałym głosem. — Rozumiem,
że nie mogłeś o tym powiedzieć matce ani dziadkowi... ale masz mnie! Chcesz
czy nie, jestem twoim ojcem! Może tego nie zauważyłeś, ale... staram się! Na-
prawdę bardzo się staram!” (Wspólny pokój, s. 217).
„— Szukałem cię – mówi ojciec.
Siedzi na taborecie przy moim łóżku. Z trudem skupiam wzrok na jego twa-
rzy. Coś jest w niej obcego. Patrzy mi w oczy. Po raz pierwszy, od kiedy pa-
miętam” (Hera moja miłość, s. 156).

Silnie widoczny jest w analizowanych powieściach upadek mitu ojca. Po-
wieleniu ulega stereotyp ojca, będącego z reguły poza domem, odsuwającego się
lub odsuwanego od rodzinnego życia, nie mającego wstępu do pokojów, spraw
i serc swoich nastoletnich córek i synów. Powiernikiem i pomocnikiem ojciec
zostaje rzadko, częściej budzi współczucie swoją bezradnością. To dziecko staje
do walki, jeśli nie o miłość, to o uwagę rodzica.

„«Nigdy nie wchodzę do jego pokoju. Ani on do mojego. Nasze jedyne
wspólne terytorium to kuchnia i pokój z telewizorem. Przecież ja nawet nie
wiem, jak u niego jest», myśli Ewa i wchodzi” (Ono, s. 103).
„Podnosi brwi, patrzy jak zwykle metr ponad moją głową.
— Poza tym możemy wybrać się do lekarza – słyszę jeszcze swój głos. Poza
tym... — Jeśli, oczywiście, będziesz miał czas...” (Hera moja miłość, s. 142).
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Figura matki

Częściej niż ojcowie w świecie spraw i przeżyć nastolatków obecne są mat-
ki. One mają nieograniczoną władzę w domu, rządy nad rodziną sprawują za
sprawą domowych rytuałów, takich jak sprzątanie i jedzenie:

„— Okna w naszym nowym mieszkaniu mają błyszczeć niczym kryształ —
oznajmiła matka po przeprowadzce. — Są to najpiękniejsze okna, jakie wi-
działam, nawet Agata nie ma takich w swojej willi, a i powierzchnią nasze
mieszkanie niewiele ustępuje: u niej dwieście metrów, u nas sto pięćdziesiąt.
A moje okna są piękne. [...] Co miesiąc, zapowiedziała matka, co miesiąc bę-
dziemy myć szyby” (Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 142).
— Szmata! – wrzasnęła matka. — Zaplątałam się w szmatę na własnej wycie-
raczce, bo oczywiście nie miał jej kto wypłukać, zamoczyć. A przecież ciapa
na dworze (rzeczywiście zaczęło padać) i błoto wnosi się wprost do domu...
Ale kogo to może obchodzić, możemy utonąć w tym świństwie, przewrócić
się o śmieci i wszystko w porządku, a dwie baby w domu, aż wstyd” (Mag-
da.doc, s. 14–15).
„Odkąd pamiętam, ze wszystkich moich chorób i nieszczęść robiła swoje spe-
cjalne święta, więc przez ten tydzień nie mogło być inaczej. Zamykała drzwi,
«żebym miał ciszę i spokój», ale regularnie co pół godziny do mnie zaglądała,
a wraz z nią nadciągały zapachy placków i ciast, sosów, pieczeni, cebuli, sło-
niny, grzybów, kapusty i nie wiem czego jeszcze” (Ten gruby, s. 5).
„— Bo wy myślicie, że skoro nie pracuję, to nic nie robię. Nikt z was nie do-
cenia tego, co robię w domu. Myślicie, że to takie proste utrzymać dom w czysto-
ści? Oprać was, wyprasować, ugotować, umyć, zamieść, wytrzeć kurze, po-
sprzątać wasze porozrzucane rzeczy, zrobić zakupy, przydźwigać ciężkie sia-
ty...” (Ono, s. 71).

Matki zamiast wychowywać swoje nastoletnie dzieci starają się sprawować
nad nimi kontrolę za wszelką cenę. Domowy porządek to rygor bezwzględnego
posłuszeństwa, wymuszanego presją psychiczną i krzykiem. Agresja słowna
i upokorzenie staje się źródłem emocjonalnego osierocenia młodego bohatera.

„Matka honorowo milczy, gdy jesteśmy sami, ale kiedy obok nas pojawi się
któraś z dziewczyn, zaczyna gderanie, skierowane niby do nich, ale wymie-
rzone we mnie. Jej słowa bywają tak napastliwe, że często muszę wychodzić,
a nawet wybiegać z kuchni, by nie dać się sprowokować i jeszcze raz nie wy-
buchnąć” (Ten gruby, s. 38).
„— Majka! Wstawaj! Ubieraj się ciepło! Grube majtki, golf, bo prawie piętna-

ście stopni mrozu! — matka wtargnęła do pokoju. Majka zajęczała roz-
dzierająco:
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— Boli. Bardzo. Brzuch — wystękała. [...] Ale matka nie dała się nabrać.
— Masz mnie za idiotkę? — rozpiekliła się. — Wstawać! Myć się! Ubierać!

Ale już!” (Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 9).

Oschłością maskują matki często bezradność wobec trudnych sytuacji w ży-
ciu swoich dzieci, przerażone dostrzegają, że córki popełniają te same co one
niegdyś błędy, wiążą się z niewłaściwymi mężczyznami, zachodzą w ciążę, po-
zbywają się marzeń.

„— A jak dorośnie i zacznie rozumieć, to nie opowiadaj jej o tym, jak zaszłaś
w ciążę.

— Jak zaszłam? Jak? – pyta mama zaczepnym tonem, zatrzymując się w pół
obrotu przed lustrem.

— Po co pytasz, skoro wiesz? Przed ślubem. I byłaś pijana”. (Ono, s. 15).

„— Taka prawdziwa, najprawdziwsza zagranica to byłby Graceland — wzdy-
cha matka.

— Co to jest grejslend?
— Jego dom. Presleya. Tam to dopiero są pielgrzymki. Z całego świata. Wi-

działam w telewizji. Ale nigdy bym na to nie uzbierała, trzeba by zbierać
z dziesięć lat albo dłużej. Więc pomyślałam sobie, że może Paryż? Wy-
kupiłabym jakąś wycieczkę. Najtańszą. Paryż to chyba prawdziwa zagra-
nica?” (Ono, s. 102).

Obraz matki wyrozumiałej i przebaczającej przynosi powieść Ewy Nowac-
kiej Małe kochanie, wielka miłość, matka Magdy samorzutnie podejmuje się
opieki nad urodzoną przez córkę dziewczynką. Poświęca swoją pracę, znajomo-
ści, styl życia i całkowicie oddaje się opiece nad wnuczką pod nieobecność
uczącej się, a potem studiującej w Anglii córki. Można powiedzieć, że wyręcza
córkę w macierzyństwie, podejmuje za plecami Magdy decyzję o kontakcie
z rodziną ojca dziecka i właściwie nie zależy jej na tym, by Oleńka trafiła pod
opiekę matki. Ten model również musi budzić wątpliwości z powodu zaborczej
miłości babki do wnuczki i odsunięcia na margines matki dziewczynki.

Na kartach omawianych powieści napotkać można jeszcze jeden wizerunek
matki pozbawionej wpływu na decyzje, zahukanej i zdominowanej przez ojca.
Taka jest matka w powieści Beaty Ostrowickiej Zła dziewczyna, nie potrafi
przeciwstawić się mężowi ani zrozumieć racji córki.

„Matka ma przestraszone oczy. Wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy w kuchni
jędzy snuła plany na temat świetlanej przyszłości swoich najbliższych. [...]
Ojciec wstaje. Jedna ręka oparta o szafkę, drugą zmierza w moim kierunku.
Dlatego uciekłam z domu. I dlatego wielokrotnie namawiałam mamę, żeby
wzięła rozwód z tym moczymordą” (Zła dziewczyna, s. 38).
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Matki oschłe wobec nastolatka, zamknięte na porozumienie, nadużywające
swojej rodzicielskiej władzy przeważają w omawianych powieściach. Od córki
czy syna wymagają bezwzględnego posłuszeństwa. Sytuacja, która uniemożli-
wia reprodukowanie rodzinnych wzorców stanowi największe zagrożenie. Na-
stoletni bohater, który z powodu swojego uporu, przeżywanego buntu, lekko-
myślności czy chwilowego zapomnienia zagraża kontynuacji dotychczasowego
stylu życia zostaje uznany za wroga rodzinnego miru.

„— Nawet nie próbuj – cedzę przez zęby i wyskakuję na środek kuchni. — Bo
zgłoszę na policję.
Marcysia! — woła ze zgrozą mama.
Dla niej to wstyd. Własne brudy pierze się we własnym domu. Niech ją bije,
ale nikt nie może się o tym dowiedzieć. [...]
Wybiegam z domu.
Za sobą słyszę płacz mamy i wrzaski ojca” (Zła dziewczyna, s. 38).

Przedstawione portrety ojcostwa i macierzyństwa składają się na model rodziny
opresyjno-kontrolnej, w której, pod pozorem wspólnoty, trwa trening posłuszeństwa.

Rodzina w kryzysie

Rodzina w każdym z zaprezentowanych modeli jest instytucją pozbawioną
mechanizmów naprawczych. Pod wpływem trudnych przeżyć nie dokonuje się
przewartościowanie dotychczasowych struktur jej organizacji, zależności, rela-
cji. Rodzice, ci funkcjonujący w pełnych rodzinach i ci wychowujący samotnie
swoje dzieci nie wysnuwają wniosków z doświadczeń, raczej starają się za
wszelką cenę zachować pozory rodzinnej idylli lub doprowadzają do wyrzucenia
poza nawias tego, kto obraz zakłóca.

Powieść Co słychać za tymi drzwiami Ostrowickiej mogłaby podsumować
dotychczasowe rozważania o różnych sposobach przejawiania się kryzysowych
sytuacji w rodzinie. Ta pozornie normalna rodzina, złożona z matki, ojca, dwóch
nastoletnich córek i babki jest w rzeczywistości miejscem deprawacji i moralne-
go piekła. Nie dochodzi w rodzinnym życiu do patologicznych zachowań, nie
ma scen wykorzystywania dzieci czy przemocy. Jednak obraz jest wyjątkowo
przygnębiający. Matka, urzędniczka w urzędzie podatkowym, zdobywa pienią-
dze w drodze korupcji i nie kryje się z tym przed najbliższymi.

„Wszyscy w domu, poza babką, oczywiście wiedzieli, że matka bierze łapów-
ki w zamian za umorzenie lub zmniejszenie kary wybranym przez siebie deli-
kwentom, którzy podpadli Urzędowi Skarbowemu i dostali się w jej szpony,
w szpony kierowniczki działu kontroli podatków i czegoś tam jeszcze. Przyj-
mowanie łapówek matka określała jako przychodzenie ludziom z pomocą”
(Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 19).
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Córki, nierówno traktowane przez matkę, starają się na zmianę albo jej
przypodobać, albo ją oszukać. Kinga i Majka rywalizują ze sobą bezwzględnie
i są wobec siebie równie okrutne, jak matka wobec nich. Ośmieszanie, upoka-
rzanie, wyzwiska są metodami porozumiewania się sióstr między sobą i z matką.

„— Obudź się, ty frajerko. Idź spać do swojego pokoju.
Kinga dalej spała.
— Idź spać! – wrzasnęła Majka. — Okna umyte, ale parkiet zachlapany! No!
Wynoś się stąd, bo matka zaraz wróci i każe na dokładkę wyczyścić i parkiet,
ponieważ wszystko w tym cholernym mieszkaniu musi błyszczeć i lśnić!”
(Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 19).

Każda z nich wie, jak dotknąć i upokorzyć drugą i wykorzystują to po mi-
strzowsku. Kinga ośmiesza Majkę, która cierpi z powodu swojej nadwagi, do-
prowadzając ją do kradzieży matce pieniędzy, a Majka rzuca oskarżenie o kra-
dzież na nielubianą, bo faworyzowaną przez matkę starszą córkę.

Obrazu dopełnia ojciec, nie wywołujący u żadnej z córek pozytywnych
uczuć, jedna nim pogardza, druga lekceważy.

„Ojciec był nikim w tym domu, niżej od niego stała jedynie babka. Ojciec
skończył zaledwie zawodówkę, a pracował pożal się Boże, jako tak zwany
konserwator, czyli facet od wszystkiego w administracji blokowej. Matce cza-
sem wymknęło się, że za komuny to było całkiem intratne zajęcie, ojciec mógł
wynosić na lewo różne armatury, kafelki, bo to były materiały poszukiwane na
prywatnym rynku budowlanym. Wynosić, czyli po prostu kraść” (Co się dzieje
za tymi drzwiami, s. 21).

Tę rodzinę dotknął najtrudniejszy z kryzysów, kryzys moralny. Córki, na-
wet jeśli dostrzegają moralny upadek swoich rodziców, nawet jeśli sprzeciwiają
się wykorzystywaniu babki do najcięższych robót domowych, to nie potrafią lub
nie chcą wyrwać się z kręgu rodzinnego piekła. Same stają się równie okrutne,
bezwzględne i cyniczne jak rodzice, domowa tresura okazuje się przerażająco
skuteczna.

„— Przyjrzyj się, jak wychowałaś swoje córki. Obie są zachwycające. Jedna
złodziejka, a druga kapuś. No, złodziejkę jeszcze rozumiem: nasza krew, prze-
cież żyła wśród złodziei [wykrzykuje ojciec w ostatniej scenie powieści, Kin-
ga powstrzymuje matkę przed odpowiedzią – B.G.] — Nie rozmawiaj w ogóle
z ojcem, mamo – powiedziała bardzo blada Kinga. — Z ojca kawał chama.
Zawsze był chamem i doprawdy nie pojmuję, jak mogłaś z kimś takim założyć
rodzinę” (Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 224).

Jedyną nadzieję budzi Majka, która zamyka za sobą drzwi do rodzinnego pie-
kła i odchodzi, ale nie poznajemy jej dalszych losów, powieść kończy się w mo-
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mencie, kiedy „Zamknęła za sobą drzwi, na których lśniła niklem wizytówka:
TERESA I TADEUSZ CEGŁOWSCY” (Co się dzieje za tymi drzwiami, s. 225).

Przedstawione literackie portrety familii ujawniają stereotyp strukturalny,
kulturowy i emocjonalny, który nie dostarcza wzorców pozytywnych i nie pozo-
stawia złudzeń co do trwałości więzi spajających członków rodziny. Mit rodziny
jako gniazda, skąd czerpie się najlepsze tradycje i wzory jest obecny już chyba
tylko w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz. To, co proponuje współczesna
powieść z nurtu YA bliższe jest nurtowi antyedukacyjnemu, deprecjonującemu
społeczny model dojrzewania w rodzinie.

Kryzys pisania o rodzinie?

Obraz rodziny pogrążonej w kryzysie nie byłby kompletny, gdyby nie
uwzględnić w nim głównych katalizatorów przeżywanych na różne sposoby
rodzinnych konfliktów, czyli samych nastolatków. Rodzina, jako podstawowe
środowisko dorastania, odciska na dziecku niezatarty ślad. Dom jest przestrzenią
kształtowania się własnej podmiotowości i wzorców jej artykulacji. Jak ten pro-
blem obecny jest w omawianej literaturze dla młodzieży? Autorzy oddają głos
samym bohaterom, którzy z własnej perspektywy, w formie pamiętnika, na blo-
gu, w mailach relacjonują swoje przeżycia. Jest to forma narracji dobrze zado-
mowiona w literaturze dla młodzieży ze względu na możliwość przezwyciężenia
dystansu między światem autora i odbiorcy, poprzez stworzenie iluzji porozu-
mienia między nastoletnim bohaterem a młodym czytelnikiem. Wydaje się, że ta
powszechnie przyjęta narracyjna strategia dobrze sprawdza się w grupie powie-
ści o dojrzewaniu. Skoncentrowanie uwagi na tym, co jednostkowo przeżywane
pozwala na przybliżenie młodemu odbiorcy mechanizmów poznawania świata
i samopoznania. Wyzwala u czytelnika czytanie empatyczne, które zbliża go do
świata przeżyć bohatera i stymuluje wgląd w siebie i refleksję. Takie czytanie
nie dostarcza wyłącznie rozrywki, ale prowokuje do wartościowania zachowań
i postaw bohaterów, co może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu własnej
tożsamości. Konstruowanie podmiotu to złożony proces identyfikacji, samo-
określania, potwierdzania i gruntowania siebie, który zachodzi w relacji ze
światem i innymi ludźmi. Na ile analizowanym w artykule powieściom udaje się
sprostać temu zadaniu? W jakim stopniu pomagają one młodemu czytelnikowi
w docieraniu do samego siebie? Czy wreszcie literackim obrazom pogrążonych
w kryzysie rodzin towarzyszy kryzys pisania o rodzinie?

Na powyższe pytania nie ma prostej odpowiedzi. Trudno przyjąć jednolite
kryteria oceny, powieści mówią o różnych doświadczeniach w rozmaity sposób,
rozwijając narrację od siebie bohatera. Potrzebne byłyby badania świadectw
odbioru, by wiarygodnie ocenić, które utwory odpowiadają afektywnemu stylowi
lektury. W początkowej części artykułu pisałam o nieusuwalnym piętnie peda-
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gogicznej perswazji, właściwym dla literatury dla młodzieży. Można pokusić się
o próbę oceny tego, jak analizowane powieści realizują swoje artystyczne i wy-
chowawcze zadania.

Za udane połączenie strategii narracyjnej z prawdą o świecie można uznać
powieść Ono Terakowskiej, która w niezwykły sposób, w formie rozmów na-
stoletniej matki z nienarodzonym dzieckiem pokazuje zło świata, małoduszność
i bezwzględność ludzi oraz stawia pytanie czy warto przychodzić na ten świat.
Powieść Terakowskiej wymaga od odbiorcy pewnego literackiego wyrobienia,
wyobrażenia powstałe w umyśle bohaterki pod wpływem narkozy i podwójność
zakończenia zaskakują, i niepokoją. Niejednoznaczna narracja w formie rozmów
z nienarodzonym dzieckiem, scen z rodzinnego życia, przygód w trakcie poszu-
kiwania ojca dziecka może sprawić trudność młodemu odbiorcy, ale też na pew-
no zaskoczy i wyzwoli refleksję.

Równie dobrze z zadania wywiązuje się Hera, moja miłość Onichimow-
skiej. To powieść, ukazująca wydarzenia z kilku perspektyw w formie mowy
pozornie zależnej, by ostatecznie oddać głos uzależnionemu od narkotyków
Jackowi, którego rodzice obwiniają o śmierć młodszego brata. To jego oczami
widzimy postępującą destrukcję rodziny. Podział powieści na dwie części Dom
w ogrodzie i Z życia kretów, z których pierwsza kończy się rodzinnym drama-
tem, a druga jest zbiorem relacji z wydarzeń i rozmyślań Jacka w formie
oszczędnej narracji. Pozbawiona samousprawiedliwień, zagęszczona narracja
wywołuje niepokój i namysł nad losami bohaterów, a otwarte zakończenie sta-
wia pytania o to, co stanie się z Jackiem i jego rodzicami.

Kilka powieści ma formę pamiętnikarską, nie zawsze są to udane imitacje
zwierzeń nastolatek z przeżywanych załamań i konfliktów. Fox w Magdzie.doc
łączy dwa pamiętniki matki i córki, choć nie do końca umotywowana jest funk-
cja zapisków matki, ponieważ nie zbliżają one czytelnika do zrozumienia posta-
ci. Zapiski głównej bohaterki dają obraz jej sposobu widzenia świata, pozbawio-
nego głębi, pełnego samozadowolenia i nieuzasadnionej pewności co do trafno-
ści podjętych decyzji. Magda jest egotyczna w relacjach z najbliższymi, przede
wszystkim z matką i egzaltowana w częstych refleksjach nad swoim zachowa-
niem i innymi. Do tej grupy można dołączyć narratorki bohaterki Świata do góry
nogami Ostrowickiej i Złej dziewczyny tej samej autorki oraz kontynuację Mag-
dy.doc, czyli Paulinę.doc. Żadna z powieści nie przekonuje, głównie z powodu
kreacji głównych bohaterek, które rażą sztucznością i pretensjonalnością.

Mimo rozmaitości losów bohaterów, prezentowania różnych modeli rodzin,
egzystujących w niejednolitych warunkach ekonomicznych analizowane powie-
ści dla młodzieży łączy przekonanie, że rodzina to nie jest dobre środowisko
wychowania, żaden z modeli nie ułatwia zrozumienia, co stało się z tradycyjną
familią w ciągu przemian obyczajowych i transformacji społecznych. I w tym
sensie mamy do czynienia z kryzysem pisania o rodzinie.
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Między tradycją a współczesnością.
Wizerunek rodziny w podręcznikach gimnazjalnych

do języka polskiego

Between tradition and the present. The picture of family in Polish
textbooks for middle school students

Streszczenie

Wystąpienie dotyczy wizerunku rodziny wyłaniającego się z podręczników do ję-
zyka polskiego przygotowanych dla uczniów gimnazjum. Trzeci etap edukacyjny został
wybrany celowo, ponieważ wiąże się z ważnym stadium rozwojowym ucznia. To wła-
śnie w okresie tzw. wczesnej adolescencji w sposób szczególnie intensywny młody
człowiek kształtuje swoją tożsamość, uważnie obserwuje świat, a dzięki coraz wyraź-
niejszej autonomii moralnej krytycznie ocenia zachowania i postawy dorosłych.

Z uwagi na wyraźnie deklarowany od czasu pierwszej reformy z 1999 roku forma-
cyjny wymiar kształcenia polonistycznego w gimnazjum, należy założyć, że wykorzy-
stywany przez autorów podręczników materiał literacki i kulturowy będzie służył
przede wszystkim kreowaniu określonego wizerunku rodziny. Warto zatem sprawdzić,
na ile obraz ten jest konstrukcją „modelową”, istotną w perspektywie autorskich kon-
cepcji wychowawczych, a w jakim stopniu przystaje do współczesnych realiów życio-
wych doświadczanych na co dzień przez gimnazjalistę. Podnoszona tu kwestia wydaje
się istotna, ponieważ narracja podręcznikowa stanowi tylko jedną z odmian docierają-
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cego do nastolatka dyskursu formacyjnego, a często nie jest to głos dla ucznia najważ-
niejszy.

Ostatecznym celem przeprowadzonego rozpoznania ma być nie próba rekonstrukcji
funkcjonującego w dyskursie edukacyjnym wizerunku rodziny, ale odpowiedź na pyta-
nie, na ile podręcznikowe kreacje przystają do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
(przemiany kulturowe, obyczajowe, znacząca redukcja sfery prywatnej).

Słowa kluczowe: dyskurs edukacyjny, gimnazjum, model rodziny, tożsamość.

Abstract

I will speak about the picture of family emerging from Polish textbooks for middle
school students. The third stage of education was picked purposefully, as it ties in with
an important developmental phase for students. Early adolescence is when young peo-
ple shape their identity in an extraordinarily intense way. They do so by carefully ob-
serving the world and, making use of their more clearly defined moral autonomy, by
critically assessing the behaviours and attitudes of adults around them.

Taking into account the strongly declared, in the 1999 reform, formational approach
to teaching Polish in middle school, it should be assumed that the literary and cultural
materials chosen by textbook authors will first and foremost serve to create a particular
picture of the family. It is therefore worth checking to what extent the resulting picture
of the family is a ‘model’ construction, significant for the authors’ perspective on to
proper upbringing, and to what extent it is a true reflection of contemporary experiences
that form a part of middle school students’ everyday life.

This issue is an important one because the textbook narrative is only one of the nu-
merous aspects of formational discourse that reach young people in middle schools;
very often, it is not the most important aspect. The ultimate purpose of my analysis is
not to reconstruct the picture of family existing at present in the educational discourse,
but rather to answer the question of how the messages in textbooks fit with contempo-
rary societal challenges (changes in culture and customs, the shrinking private sphere).

Keywords: educational discourse, middle school, family model, identity.

Zacznę od niezbędnych wyjaśnień. Pierwsze dotyczy materiału badawcze-
go. Wybrałem podręczniki adresowane do gimnazjalistów, ponieważ trzeci etap
edukacyjny wiąże się z ważnym stadium rozwojowym ucznia. W okresie tzw.
wczesnej adolescencji młody człowiek coraz uważniej obserwuje świat, kon-
frontując dokonywane spostrzeżenia z dotychczasowym doświadczeniem. Dzię-
ki coraz wyraźniejszej autonomii moralnej krytycznie ocenia zachowania
i postawy dorosłych, również tych z najbliższego otoczenia, cieszących się do-
tychczas niekwestionowanym autorytetem. Na omawianą prawidłowość zwrócili
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zresztą uwagę autorzy podstawy programowej z 2008 roku, tak charakteryzując
ucznia na III etapie edukacyjnym:

„[...] kończy się czas bezwzględnego akceptowania świata, w tym autorytetu
rodziców i szkoły, ufnego uczenia się zasad rządzących rzeczywistością, a za-
czyna okres krytycyzmu oraz intensywnego budowania własnej tożsamości,
a także szukanie oparcia w grupie rówieśniczej” (Ppk, 41)1.

Ze względu na wyraźnie deklarowany od czasu pierwszej reformy (1999
rok) formacyjny wymiar kształcenia polonistycznego w gimnazjum2, przyjąłem
założenie, że tematyka rodzinna znajdzie swoją reprezentację w adresowanych
do uczniów materiałach. Co prawda w obowiązującej od 2009 roku tzw. nowej
podstawie programowej nie pojawia się wprost hasło „rodzina”3, jednakże za-
mieszczony w niej spis lektur dla III etapu odsyła do współczesnych powieści
obyczajowych, podejmujących problematykę dojrzewania (w procesie tym, obok
rówieśników, kluczową rolę odgrywa przecież rodzina czy – w szczególnych
przypadkach – grupa, w której następuje socjalizacja). Co więcej, w większości
utworów zaproponowanych w zestawie lektur gimnazjalnych można wskazać
wprost motyw rodziny, poczynając od Biblii czy antyku greckiego, a na prozie
Musierowiczowej czy Terakowskiej kończąc.

Szczegółowej (acz nieco tendencyjnej) analizy kanonu gimnazjalnego4 pod
kątem obecności tematyki rodzinnej dokonała Kornelia Czogalik – odsyłając do
jej publikacji, przywołam w tym miejscu konkluzję artykułu:

                             
1 Podstawa programowa z komentarzami, t. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum

i liceum, s. 41, por. źródło: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=publi
cation [dostęp: 27.04.2016]. W dalszych przywołaniach odsyłam do tego wydania poprzez skrót
Ppk i numer strony po przecinku.

2 Takie deklaracje można znaleźć zarówno w „starej”, jak i w „nowej” podstawie. W preambule
poprzedniej podstawy dla III etapu akcentuje się zapoznawanie adolescenta z wiedzą naukową
w taki sposób, by służyła wspomaganiu rozwoju ucznia jako osoby i wprowadzaniu go w życie
społeczne. Podobnie wymiar formacyjny ujmowany jest w nowej podstawie, choć w obowiązu-
jącym dokumencie uwagi na ten temat znajdują się w Zalecanych warunkach i sposobie realiza-
cji (Ppk, 41).

3 Wskazane odwołanie można znaleźć w treściach podstawy dla II etapu, w opisie ujętej w wyma-
ganiu trzecim świadomości językowej mowa o posługiwaniu się słownictwem z kręgu „dom”
i „rodzina” (Ppk, 32).

4 K. Czogalik, Obraz rodziny w lekturach gimnazjalnych, „Family Forum. Roczniki Instytutu
Nauk o Rodzinie” WT UO 2014, nr 4, s. 107–123. Pisząc o tendencyjności, chcę zasygnalizo-
wać bezdyskusyjnie „zachowawczy” punkt widzenia autorki (daleko posunięty tradycjonalizm,
wyraźnie deklarowana niechęć wobec różnic światopoglądowych, idea izolowania uczniów od
współczesnych problemów rodziny). Widać to choćby w formułowanej na s. 109–110 opinii:
„Dziś trudno znaleźć nową powieść młodzieżową bez rodziny rozbitej lub dysfunkcyjnej na naj-
różniejsze sposoby, a coraz częściej też tzw. alternatywnej. I jak ognia unika się jakichkolwiek
ocen, bo polityczna poprawność czuwa”.
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„Jest to obraz ciągle jeszcze bardzo tradycyjny, mocno osadzony w tym, co
zostawiły nam w spadku poprzednie pokolenia. Problem w tym, że ów pozy-
tywny przekaz [...] zaczyna coraz bardziej rozchodzić się z tym, co do młode-
go człowieka dociera z wirującego wokół niego świata”5.

Trafność cytowanego sądu wynika stąd, że autorka uchwyciła niezwykle
istotną polaryzację obu docierających do gimnazjalisty dyskursów: fundowanej
przez szkolny spis lektur narracji tradycyjnej, stojącej na straży wartości rodzi-
ny, propagującej często odległe od codziennych doświadczeń współczesnego
młodego człowieka wzorce oraz docierającego doń przekazu, głównie medialne-
go, dokumentującego aktualne przemiany obyczajowe, z natury eksponującego
sytuacje kontrowersyjne czy wręcz patologiczne. Mówiąc o oddziaływaniu na
adolescenta docierających z przestrzeni publicznej narracji, celowo eksponuję
media, ponieważ – jak dowodzą badania, to właśnie przekaz medialny ma naj-
większą siłę oddziaływania, nie tylko propagując określone postawy, ale wręcz
modelując istniejące już wzorce, co potwierdzają uwagi Justyny Szulich-Kałuży,
formułowane podczas analizy zamieszczanych w „Polityce” i „Przekroju” mate-
riałów dotyczących rodziny6.

Wróćmy jednak do literatury. Tradycyjny obraz świata, wyłaniający się
z utworów wpisanych do kanonu szkolnego, nie jest niczym zaskakującym: wy-
nika nie tylko z konserwatyzmu szkoły jako instytucji, która chce odtwarzać
porządek społeczno-kulturowy. Zachowawczość wiąże się również z ważnym
w wymiarze estetycznym wymogiem arcydzielności czy choćby gatunkowej,
czy tematycznej reprezentatywności tekstu, a wspomniane właściwości dostrzec
można dopiero z pewnego dystansu. Przede wszystkim jednak zamieszczony
w dokumentach oświatowych spis lektur staje się narzędziem władzy, służącym
realizacji określonej polityki edukacyjnej, co najczęściej sprowadza się do trak-
towania szkolnego kanonu jako najwygodniejszego sposobu aranżowania procesu
międzygeneracyjnej transmisji wartości wspólnotowych (dziedzictwa kulturowego).

Wspomniane właściwości nie dotyczą aż tak mocno autorów podręczników.
W doborze materiału nauczania kierują się oni nie tylko wynikającymi z doku-
mentów obligacjami przedmiotowymi (wiedza i umiejętności opisane w wyma-
ganiach szczegółowych, lista lektur), ale i szeroko rozumianą odbiorczą atrak-
cyjnością tekstu (poruszana problematyka i jej związek z potrzebami rozwojo-
wymi ucznia, właściwy stopień trudności, walory artystyczne). Dlatego też zało-
żyłem, że autorzy książki szkolnej chętniej sięgną po twórczość, w której tema-
tyka rodzinna została osadzona w najnowszych realiach, korespondujących
z codziennym doświadczeniem uczniów. Podręcznik stwarza ku temu okazję,

                             
5 Tamże, s. 121–122.
6 J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opinio-

twórczych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.
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ponieważ w stosunku do wymagań z podstawy programowej oferuje swoisty
„nadmiar” materiału, tak żeby umożliwić nauczycielowi dokonanie wyboru. Jak
przekonuje dotychczasowa praktyka, zwykle po kilku latach (najczęściej po
niepełnych dwóch cyklach) bywa modernizowany, co każdorazowo stwarza
okazję do sięgnięcia po utwory najnowsze. W jakim zakresie autorzy korzystali
z zarysowanych tu możliwości, pokażą poniższe analizy.

Niezależnie od prezentowanej przez autorów wizji nauczanego przedmiotu,
preferowanej teorii podręcznika, zasady doboru materiału czy też sposobów
aplikowania treści w procesie nauczania, przeznaczoną do codziennej pracy
książkę szkolną należy postrzegać w kategoriach swoistej wykładni autorskich
koncepcji pedagogicznych7. Nawet pozbawiony autorskiego komentarza (zwy-
kle stanowią go zadania sterujące lekturą), utwór w podręczniku nie istnieje
autonomicznie, włączony w określoną sekwencję innych tekstów kultury tworzy
wraz z nimi nową całość informacyjną. Celowy dobór określonego fragmentu
czy ukierunkowujące odczytanie polecenia uwypuklają sensy ważne z perspek-
tywy nadawcy podręcznika, czasem wbrew intencji autora tekstu czy też poten-
cjalnych oczekiwań uczniów. Dlatego też wykorzystywany w książce szkolnej
materiał literacki i kulturowy potraktuję nie tylko w kategoriach prostej egzem-
plifikacji tematycznej (możliwie szeroka prezentacja istotnej z perspektywy
dorastającego dziecka problematyki życia rodzinnego), ale też mniej czy bar-
dziej świadomego kreowania przez autorów określonego wizerunku rodziny.
Rekonstruując wpisany w zamieszczone teksty i obudowę metodyczną obraz,
postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy owa konstrukcja stanowi wyłącznie
„modelową” realizację autorskich koncepcji wychowawczych (ujęcia o charak-
terze parenetycznym), czy też przynajmniej w ogólnym zarysie przystaje do
współczesnych realiów życiowych doświadczanych na co dzień przez gimnazja-
listę (ujęcia pragmatyczne).

Podnoszona tu kwestia wydaje się istotna, ponieważ podręcznik stanowi
tylko jeden z kanałów, przez który do współczesnego nastolatka dociera dyskurs
formacyjny. Z uwagi na uwarunkowania formalne, ma on sankcję narracji ofi-
cjalnej, nie zajmuje zatem wysokiej rangi w młodzieżowej hierarchii ważności.
Nie wzmacnia jej również autorytet nauczyciela, ponieważ jego pozycja prze-
stała być bezdyskusyjna, na co wskazują prowadzone w tej grupie badania8.

                             
7 Syntetyczną wykładnię wspominanej koncepcji zawiera najczęściej program nauczania. Bywa

ona wprost artykułowana w części wstępnej, zwykle przy okazji jego charakterystyki czy też
podczas prezentowania celów edukacyjnych. W dobrze skonstruowanym programie komple-
mentarne wobec wstępnych deklaracji zapisy pojawiają się w części szczegółowej, prezentującej
treści kształcenia (materiał, zakładane osiągnięcia uczniów). W programach towarzyszącym
analizowanym podręcznikom (wymieniam je w przypisie 9), kwestiom rodziny poświęca się
niewiele miejsca, sygnalizując jedynie ogólnie wychowawcze aspekty kształcenia polonistycz-
nego. Szczegółowiej omówię to zagadnienie podczas analizy konkretnych tytułów.

8 Wystarczy przywołać przeprowadzone kilkanaście lat temu na grupie blisko tysiąca gimnazjali-
stów badania Józefa Baniaka – wśród wymienianych przez młodzież autorytetów nauczyciele
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Dlatego też warto pytać o relacje zachodzące między przedstawianym w dyskur-
sie podręcznikowym obrazem rodziny a empirycznie doświadczaną przez gim-
nazjalistę rzeczywistością, ponieważ własne doświadczenie życiowe w dużo
większym stopniu uprawomocnia podsuwane w procesie lekcyjnym diagnozy
niż autorytet szkoły. Ostatecznym celem przeprowadzonego rozpoznania ma być
nie tylko próba rekonstrukcji funkcjonującego w dyskursie edukacyjnym wize-
runku rodziny, ale również odpowiedź na pytanie, na ile podręcznikowe kreacje
przystają do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (przemiany kulturowe,
obyczajowe, znacząca redukcja sfery prywatnej).

Obserwacji poddałem cztery serie podręczników gimnazjalnych do kształ-
cenia literacko-kulturowego9. W doborze kierowałem się zarówno ich popular-
nością w szkołach, jak i obecnością problematyki rodzinnej w zamieszczanych
tekstach. Pierwsze kryterium zdecydowało o wyborze trzech zestawów: obu
tytułów wydawanych przez WSiP oraz serii GWO, drugie – podręczników opra-
cowanych przez PWN. Wszystkim analizowanym kompletom towarzyszyły
programy nauczania10, dlatego ich krótkie omówienie poprzedzi szczegółowy
ogląd podręczników.

Na początek uwaga natury ogólnej. W analizowanych materiałach kwestie
związane z domem i rodziną zostały ledwie zasygnalizowane, mimo że w pod-
stawie programowej mówi się o kształtowaniu tożsamości czy też „postaw wa-
                             

znajdują się na czwartym miejscu (za rodzicami, telefonem zaufania, starszym rodzeństwem, ale
przed księżmi czy rówieśnikami). Zob.: J. Baniak, Małżeństwo i rodzina w świadomości mło-
dzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kra-
ków 2010, s. 43.

9 Analizie poddałem podręczniki gimnazjalne, zgodne z tzw. nową podstawą programową. W po-
niższym opisie podaję tylko adres bibliograficzny książki do klasy 1, pozostałe dwa woluminy
ukazywały się w rocznych odstępach. Są to: E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej słowa. Język polski.
Podręcznik kl. 1 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2009; W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach.
Język polski 1. Podręcznik do gimnazjum, WSiP, Warszawa 2015; A. Łuczak, E. Pyrlińska,
R. Maszka, Między nami. Język polski. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum, Gdańskie Wydaw-
nictwo Oświatowe, Gdańsk 2009; J. Malczewska, J. Olech, L. Adrabińska-Pacuła, Po polsku.
Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I, Wy-
dawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009. W sytuacji, gdy skład zespołów autorskich ulegał
modyfikacjom, podczas omawiania kolejnych tomów przywołuję autorów.

10 M. Bobińska, Program nauczania języka polskiego „Świat w słowach i obrazach”, por. źródło: http://
ucze.pl/zasob/program-nauczania-jezyka-polskiego-swiat-w-slowach-i-obrazach-podreczniki-swiat-
w-slowach-i-obrazach-oraz-gramatyka-i-stylistyka/ [dostęp: 26.04.2016]. W dalszych przywo-
łaniach: skrót Śso i podany po przecinku numer strony; E. Howarth, G. Kiełb, Bliżej słowa.
Program nauczania Języka polskiego w gimnazjum, por. źródło: http://ucze.pl/zasob/blizej-
slowa-program-nauczania-jezyka-polskiego-w-gimnazjum/ [dostęp: 30.04.2016]. Podczas cy-
towania w nawiasie podaję skrót Bs oraz nr strony; A. Łuczak, E. Pyrlińska, Między nami. Pro-
gram nauczania języka polskiego w gimnazjum, por. źródło: https://gwo.pl/strony/299/seo_
link:programy-nauczania [dostęp: 24.04.2016]. W dalszych przywołaniach: Mn i nr strony;
J. Malczewska, Po polsku. Program nauczania języka polskiego dla uczniów gimnazjum, por. źródło:
http://docplayer.pl/10201740-Niezbednik-nauczyciela-po-polsku-po-polsku-program-nauczania-jezy
ka-polskiego-dla-uczniow-gimnazjum-jolanta-malczewska.html [dostęp: 20.04.2016]. Do dal-
szych przywołań odsyła skrót Pp, po przecinku podaję stronę.
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runkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świe-
cie”11. Najbardziej zdawkowe zapisy zawiera program towarzyszący podręczni-
kowi Świat w słowach i obrazach: w części wstępnej pojawia się jedynie
wzmianka o potrzebie uwzględniania sfery aksjologicznej i zagadnień egzysten-
cjalnych, równie lakoniczne sformułowanie zostało powtórzone przy opisie
umiejętności z zakresu kształcenia literacko-kulturowego. Takie usytuowanie
interesującej mnie problematyki wynika jednak z przyjętej teleologii – jako pod-
stawowy cel edukacyjny wymienia się kształcenie kompetencji niezbędnych
w odbiorze tekstów kultury12.

Więcej uwagi poświęca się tym kwestiom w pozostałych tytułach. Program
Bliżej słowa, przywołując w części wstępnej istotne dla naszego kręgu kulturo-
wego wartości, na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Obecność wzmiankowa-
nej problematyki zostaje dodatkowo wzmocniona w opisie kształcenia literac-
kiego, w którym akcentuje się znaczenie wspólnoty dla kształtowania tożsamo-
ści, wymieniając na pierwszym miejscu relacje w rodzinie (Bs, 2). W podobny
sposób eksponuje się w opisie celów edukacyjnych kształtowanie postaw waż-
nych w perspektywie jednostkowej i zbiorowej (Bs, 9). Całości obrazu dopełnia
bogata reprezentacja tematyki rodzinnej w proponowanych do lektury utworach
współczesnych, zwłaszcza związanych z problematyką dorastania (Bs, 11–12).
Podobnie rzecz się przedstawia w programie Między nami – tu zadania przed-
miotu podporządkowują autorki „wszechstronnemu rozwojowi osobowości
i przygotowaniu do życia w społeczeństwie” (Mn, 3), deklarując wagę kompo-
nentu wychowawczego (Mn, 5). Wśród celów edukacyjnych wymienia się „roz-
budzanie poczucia przynależności do środowiska rodzinnego” i wspólnot lokal-
nych (Mn, 7), podkreśla się również wychowawczy wymiar takiego usytuowania
jednostki (Mn, 10). Wyznaczona w ten sposób perspektywa znajduje swoje od-
bicie w realizowanych treściach nauczania zarówno w na płaszczyźnie odbior-
czej, gdy zaleca się podejmowanie w procesie interpretacji refleksji na temat
postaw bohaterów czy prezentowanych wartości (Mn, 27), jak i nadawczej (od-
woływanie się do nich w wypowiedziach ustnych [Mn, 15] i pisemnych [Mn, 30]).

                             
11 Cytowana fraza to jeden z trzech celów edukacyjnych sformułowanych dla etapu III i IV (część

wstępna dla tych etapów, dz. cyt., s. 19). Zapisy dotyczące kształtowania tożsamości gimnazja-
listy pochodzą z wymagania II 4. Wartości i wartościowanie. Podkreśla się w nim umiejętność
dostrzegania zróżnicowanych postaw i kształtowanie w tym kontekście własnej tożsamości,
mowa też o uniwersalnych wartościach, odczuciach czy ponadczasowych zagadnieniach egzy-
stencjalnych (Ppk, 38).

12 W programie ujęto to w taki sposób: „[...] głównym celem jest wykształcenie [...] samodzielnie
myślącego, świadomego i krytycznego odbiorcy kultury (wysokiej i popularnej), sprawnie po-
sługującego się poprawną i estetyczną polszczyzną” (Śso, 1). Powtarzające się w kolejnych
trzech klasach (s. 6, 10, 13) odwołania do sfery aksjologicznej mają zapis: „[...] posługuje się
pojęciami dotyczącymi wartości i ich przeciwieństw, potrafi wskazać je w [...] tekstach; rozpo-
znaje w utworach podstawowe zagadnienia egzystencjalne i potrafi o nich rozmawiać; dostrze-
ga różnorodność postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kul-
turowych”.
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W ostatnim z analizowanych programów dostrzega się najwyraźniej dekla-
rowaną świadomość wychowawczych zobowiązań edukacji polonistycznej.
W części wstępnej autorka akcentuje nierozłączność procesów kształcenia i wy-
chowania (Pp, 3, 4), wskazując obszary wzajemnego przenikania się czy dopeł-
niania obu wymiarów oddziaływań, nie redukując przy tym nauczania języka
polskiego do żadnego z nich13. Rozwinięcie zapisów związanych z problematyką
rodzinną przynosi szczegółowy opis kształcenia literacko-kulturowego w po-
szczególnych klasach: obok większego bloku zagadnień (moduł obejmujący
dziesięć haseł szczegółowych) poświęconego przestrzeni domu i rodzinie14,
znaleźć można również całostkę dotyczącą poszukiwania siebie u progu dojrze-
wania (Pp, 6) czy buntu przedstawianego w prozie obyczajowej dla młodzieży
(Pp, 9). Istotne wydaje się to, że zapowiadany wizerunek daleki jest od prostej
idealizacji i już na poziomie programu sygnalizuje się podejmowanie trudnych
czy wręcz kontrowersyjnych tematów. Wyłaniający się z dokumentu antropo-
centryczny kształt przedmiotu najlepiej oddaje otwierająca prezentację treści
kształcenia deklaracja:

„Nadrzędnym celem edukacyjnym w obrębie przedmiotu język polski jest
bowiem umożliwienie uczniowi zrozumienia świata i człowieka oraz wyposa-
żenie go w takie kompetencje językowe, by potrafił nazwać to, co poznaje
i czuje” (Pp, 5).

Dokonany przegląd programów prowadzi do wniosku, że ich autorzy wy-
raźnie nie doceniają formacyjnego potencjału tkwiącego w rodzinie, więcej –
choć wszystkie podnoszą wagę kształtowania tożsamości adolescenta, tylko
niektóre próbują dostrzec rolę, jaką odgrywa w tym zakresie środowisko rodzin-
ne (Po polsku, częściowo Bliżej słowa). Co prawda tytuły proponowanych do
lektury utworów sugerują możliwość podjęcia tematyki rodzinnej, jednak to
sposób włączania jej w narrację podręcznikową (wymowa fragmentu, kontekst
innych tekstów, zadania sterujące odbiorem) ostatecznie zdecyduje o zakresie
poruszanej problematyki oraz o tym, w jaki układ nadawczy wpisany zostanie

                             
13 Wzajemne relacje ujmuje autorka w następujący sposób: „Dzięki dobrze dobranej, wartościowej

lekturze młody człowiek może zmierzyć się z problemami nie w sposób bezpośredni, ale po-
przez kontakt z bohaterami literackimi [...] Literatura zatem ma do spełnienia w szkole ważną
funkcję wychowawczą, ale się do niej nie sprowadza” (Pp, 3). By podkreślić z jednej strony
łączność, a z drugiej autonomię obu wymiarów, w obrębie celów edukacyjnych (Pp, 4–5) wy-
dziela „cele wychowania” (13 punktów eksponujących ten zakres oddziaływań w obrębie
przedmiotu) oraz „cele kształcenia” (swoiście polonistyczne kompetencje językowe i literacko-
-kulturowe, powiązane z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w obrębie trzech obszarów
podstawy programowej).

14 Zagadnienie ujęto bardzo szeroko: od „obrazów rodzinnego szczęścia”, poprzez „relacje mię-
dzyludzkie w rodzinie” czy „odkrywanie własnej tożsamości” aż po „problemy współczesnej
rodziny” czy „destrukcję i wrogość w rodzinie” (Pp, 10).
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głos autora15. Czas zatem przyjrzeć się podręcznikowym konkretyzacjom for-
mułowanych w programach koncepcji.

Nawet pobieżny ogląd serii Świat w słowach i obrazach całkowicie po-
twierdza obraz wyłaniający się z programu – genologiczny układ podręcznika
z pewnością wspiera kompetencje niezbędne w odbiorze różnych tekstów kultu-
ry, jednak jest to przygotowanie przede wszystkim od strony warsztatowej (for-
malnej). Można co prawda wskazać nieliczną reprezentację utworów powiąza-
nych z tematyką rodzinną, ale nawet podejmowana podczas opracowywania
konkretnych tekstów kwestia postaw bohaterów czy też warunkujących je war-
tości istnieje „osobno”, nie stanowi ogniwa celowo konstruowanej przez autora
podręcznika narracji formacyjnej. Budujące podręcznikowy dyskurs o kulturze
i jej przemianach przypadki ukazywania nawiązań (np. przekonująco zarysowa-
ny obraz herosa w literaturze i kulturze czy – z interesujących nas kwestii – por-
tret cierpiącego ojca: Kochanowski – Broniewski) zdominowane zostały przez
obserwacje przemian gatunku czy artystycznej konwencji, a nie wpisanej w tek-
sty aksjologii. Jeśli dodać do tego praktyczny brak osadzonych w najnowszych
realiach utworów o dojrzewaniu (pojawiające się nie portretują środowiska ro-
dzinnego, np. Weiser Dawidek), bez wątpienia trzeba stwierdzić, że w analizo-
wanym podręczniku nie wykorzystano wychowawczego potencjału domu i ro-
dziny.

Inaczej rzecz się przedstawia w drugiej z wydawanych przez WSiP serii
Bliżej słowa, co dostrzec można zwłaszcza w podręczniku dla klasy I. Tu został
zaprojektowany odrębny rozdział poświęcony rodzinie: Mieć kogoś bliskiego.
Wkomponowanie go pomiędzy część poświęconą definiowaniu siebie (rozdz. I
Określić siebie) a całostkę dotyczącą stawianych oczekiwań (rozdz. III Sprostać
obowiązkom) wyraźnie wskazuje na formacyjną rolę środowiska rodzinnego
w procesie budowania tożsamości adolescenta. Dom i wartości domowego życia
zyskują wymiar uniwersalny (dom w Czarnolesie, Soplicowo), a przy tym nie-
odległy od współczesnych realiów (powieści Tryzny i Przybylskiej z drugiej
połowy lat dziewięćdziesiątych). Co prawda autorki podręcznika rezygnują
z bezpośredniej werbalizacji własnych poglądów czy formułowanych wprost
ocen, jednak układ tekstów i sekwencje poleceń takie stanowisko wskazują.
Punktem odniesienia jest niewątpliwie – by użyć określenia przywoływanej już

                             
15 W dydaktyce polonistycznej jeszcze w latach 70. zwrócono uwagę na podwójność szkolnego

układu komunikacji, w którym relacja autor – czytelnik jest waloryzowana przez układ: nauczy-
ciel – uczeń, z wszystkimi jego odmianami. Od strony teoretycznej model takiej komunikacji
z wykorzystaniem języka metodologii strukturalistycznej opisała Bożena Chrząstowska – zob.:
tejże, Autor – dzieło – poetyka. Problemy interpretacji w szkole, [w:] J. Sławiński, J. Święch
(red.), Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław 1979. W trzydzieści lat później głos autora (zarówno zamieszczanego tekstu, jak i pod-
ręcznika) sytuowany jest w obszarze dyskursu dydaktycznego – zob.: J. Nocoń, Podręcznik
szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie-
go, Opole 2009.
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Szulich-Kałuży „rodzina neotradycyjna”, łącząca tradycyjne wartości i społecz-
nie aprobowane zachowania z poszanowaniem podmiotowości wszystkich
członków i demokratycznymi relacjami16. Wyraźne preferowanie takiego mo-
delu relacji domowych dostrzec można analizując zadania do realizującego
wspomniany model Opium w rosole Musierowiczowej, warto przy tym zauwa-
żyć, że ów model staje się swoistą normą, do której odnoszone są mankamenty
dostrzegane w innych obrazach współczesnej rodziny17. Dzięki takiemu zesta-
wieniu odbiorca wyraźniej odczuwa owe niedostatki jako konsekwencje braku
ładu aksjologicznego, który stanowiłby spoiwo rodzinnej wspólnoty (jak ma to
miejsce w Jeżycjadzie). Podobną zasadę stosuje się i w kolejnej klasie – punk-
tem odniesienia dla niesprawiedliwie traktowanego syna z Na wschód od Edenu
staje się postawa ojca z biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym.

Pora przejść do kolejnego zestawu. Koncepcja kształcenia opisana w pro-
gramie Między nami wyraźnie eksponowała rolę rodziny i wychowawcze zobo-
wiązania edukacji polonistycznej, warto zatem poszukać odbicia tychże deklara-
cji w realizacji podręcznikowej. Niewątpliwie w każdej klasie znaleźć można
teksty portretujące rodzinę, a w podręczniku dla klasy drugiej jeden z rozdzia-
łów poświęcony został miejscu domu i jego figurom w naszej cywilizacji. Ude-
rza również dość wyraźna reprezentacja wpisanych w rozmaite konteksty utwo-
rów młodzieżowych podejmujących temat rodziny, a przy tym osadzonych we
współczesnych realiach (poza wyodrębnionym rozdziałem w każdym z podręcz-
ników znaleźć można co najmniej kilka). Trudno jednak na materiale podręczni-
kowym odczytać wyraziście deklarowaną w programie nauczania autorską wy-
kładnię formacyjnych wymiarów życia rodzinnego, co wiąże się w znacznej czę-
ści z przyjętą zasadą konstruowania rozdziałów czy większych całostek. Nietrud-
no bowiem zauważyć, że podstawą segmentacji podręcznikowych treści staje się
dla autorek komponent poznawczy. Wystarczy spojrzeć na rozdział Człowiek
i prawo, który koncentruje się wokół następujących problemów: Najstarsze pra-
wa, Kodeks rycerza, Prawo w państwie i Niepisane prawa (Mnp1, 159–231).

Analizę sposobu wykorzystania motywu rodziny zacznę od liczącego sto
stron rozdziału podręcznika dla klasy drugiej Śladami cywilizacji – dom (Mnp2,
104–203)18. Z uwagi na jego obszerność, zamieszczone teksty ułożono w cztery
cykle tematyczne (Dom i jego przestrzenie, Powroty do domu, W domu dzieciń-
stwa i młodości, Figury domu), całość – tytułem dopowiedzenia czy też swoiste-
go komentarza – zamykają rozbudowane Konteksty, nawiązania, deformacje
(Mnp2, 165–203). Oczywiście, eksponowana w poszczególnych cząstkach pro-
                             
16 Szczegółowa charakterystyka tego modelu zob.: J. Szulich-Kałuża, Projekty..., dz. cyt., s. 267.
17 Mam tu na myśli nie tylko zamieszczony fragment Dnia kolibra Przybylskiej czy Panny Nikt

Tryzny, ale też Tam gdzie spadają anioły Terakowskiej, zob.: E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej sło-
wa...., dz. cyt., s. 57–59, 61–64, 289–291.

18 A. Łuczak, E. Pyrlińska, Między nami. Język polski. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum,
GWO, Gdańsk 2014. Odwołując się do tego wydania, stosuję w nawiasie skrót Mnp2, po prze-
cinku podając numer strony.
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blematyka, dobór i układ tekstów czy kolejność cykli budują określoną per-
spektywę poznawczą (magia domowej przestrzeni, jej oswajanie/doświadczanie,
poczucie bycia „u siebie”, ale też i przejście od „małej” do „wielkiej” ojczyzny),
trudno jednak nie odczuć niedosytu. Wynika on po części z charakteru zamiesz-
czonych utworów, po części zaś z „metakomentarza” wyłaniającego się z zadań
wspomagających odczytywanie poszczególnych tekstów. Jako przykład może
posłużyć trzecia cząstka, w której „dom dzieciństwa i młodości” we wszystkich
tekstach ukazany został z perspektywy dorosłego odtwarzającego uczucia
z przeszłości19. Choć bohaterem jest dziecko czy dorastający młody człowiek,
o przeżywaniu przeszłości mówi mimo wszystko ktoś inny, z odmiennym baga-
żem doświadczeń, a dodatkowo przywoływane realia w żaden sposób nie
współgrają z rzeczywistością otaczającą współczesnego gimnazjalistę. Wyraźna
mitologizacja domu odtwarzanego ex post nie przystaje do doznawanej w tym
wieku ambiwalencji odczuć, zmieniającej się dramaturgii wzajemnych relacji
rodzinnych czy nawet otwartych konfliktów. Dlatego też, mimo poleceń odno-
szących przedstawiane w utworach sytuacje do uczniowskiego „tu i teraz”, po-
dejmowane przez autorki zabiegi mogą zostać odebrane w kategoriach nudnego
moralizatorstwa.

Z omawianego rozdziału wyłania się obraz rodziny tradycyjnej: umieszczo-
nej w przeszłości (Odyseja, syn marnotrawny, Pan Tadeusz, Syzyfowe prace)
albo też mentalnie czy światopoglądowo bliższej przeszłości niż współczesności
(Wańkowicz, Kamiński, również odpowiednio dobrane utwory lub ich frag-
menty: Miłosza, Różewicza, Barana, Tokarczuk czy Podsiadły)20. Dopiero za-
mykająca rozdział ostatnia całostka (Konteksty, nawiązania, deformacje) walo-
ryzuje – przynajmniej potencjalnie – ów dziedziczony z tradycji obraz. Pojawia
się zatem fragment Dwunastu stacji Tomasza Różyckiego (powrót Bohatera do
mieszkania Babci jako antyteza powrotu Tadeusza do Soplicowa), Zabawa
w klucz Idy Fink (swoiste „odwrócenie” świata: zabawa, od której zależy życie
rodziny, zamiana ról i zakresu odpowiedzialności rodziców i dziecka), Śmierć
w kręgu rodziny Kerna (telewizor jako centrum rodzinnego życia), poruszająca
podobny problem Buba Kosmowskiej czy fragment dramatu Mrożka Męczeń-
stwo Piotra Ohey’a (groteskowe zderzenie modelu tradycyjnego z brakiem po-
mysłu na budowanie relacji między domownikami). Mówię o waloryzacji „po-
tencjalnej”, ponieważ dobór tekstów (poza wspomnianą już Fink) bardziej zdaje
się wynikać z chęci pokazania literackich gier z wzorcem, tak jakby model tra-
                             
19 W cyklu znajdują się: felieton Eco, wiersze Różewicza i Barana, Szczenięce lata Wańkowicza,

opis domów Alka i Rudego z Kamieni na szaniec czy fragment filozoficznej bajki Piquemala,
zob.: A. Łuczak, E. Pyrlińska, Między nami..., dz. cyt., s. 130–140.

20 Przywoływana już Szulich-Kałuża tak charakteryzuje ów model rodziny, wyjaśniając chyba
pośrednio jego wychowawczą atrakcyjność: „[...] tożsamość rodziny tradycyjnej w wymiarze
aksjologicznym jest źródłem stabilności i bezpieczeństwa, cechuje ją trwałość, instytucjonaliza-
cja oraz integracja wokół norm religijnych, moralnych i prawnych” – zob.: tejże, Projekty...,
dz. cyt., s. 265.
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dycyjny był ciągle dominującym społecznie układem relacji rodzinnych, niż
z próby postawienia uczciwej diagnozy, sprowadzonej choćby do zaprezentowa-
nia rodziny poddanej niszczącym wpływom współczesnej sytuacji cywilizacyj-
nej – dzieje się tak jedynie w zamykającym rozdział fragmencie My, dzieci
z dworca ZOO.

W podręcznikach do dwóch pozostałych klas nie ma odrębnego rozdziału
czy cyklu, ale na marginesie omawianych zagadnień przywoływane są teksty
dotyczące współczesnej rodziny. W klasie I jako kontekst do rozdziału Śladami
cywilizacji znalazł się fragment Dziesięciu stron świata Onichimowskiej (syn-
drom wycofania społecznego dziecka pod wpływem wygórowanych oczekiwań
otoczenia połączony z ucieczką w świat wirtualny), a w klasie III konflikt z do-
rosłymi, mający swoje źródło w różnych systemach wartości, zobrazowany zo-
stał fragmentami Buszującego w zbożu.

Tytułem podsumowania można zatem powiedzieć, że cykl Między nami sta-
nowi wręcz modelowy przykład budowania wizji świata, która ma niewielkie
szanse na interioryzację, ponieważ zbyt mocno stoi w sprzeczności z doświad-
czeniami młodzieży, a to właśnie ten czynnik decyduje dziś najmocniej o identy-
fikacji z proponowanym systemem wartości lub jej braku. Justyna Szulich-
-Kałuża stwierdza wprost: „Podstawą tożsamości stała się dla nas nie tyle trady-
cja, autorytet, prawdy objawione [...], ile raczej własne doświadczenie”21. Jeśli
zatem pracujący z podręcznikiem nauczyciel nie otworzy autentycznej prze-
strzeni dialogu (sporu) między uczniem a narracją podręcznikową, kreowane
przez autorów „projekty rodziny” okażą się jedynie oderwanym od współcze-
sności świadectwem tradycji.

Czas na ostatnią z analizowanych serii. Mimo zaplanowanego w programie
nauczania Po polsku odrębnego modułu poświęconego domowi i rodzinie (treści
nauczania, klasa II, moduł Dom – rodzina – ja; Pp, 10), w podręczniku do tejże
klasy próżno szukać całostki o takim tytule. Zagadnienia związane z różnymi
aspektami życia rodzinnego znalazły się w czterech rozdziałach: Zmieniajmy
świat (Salinger, Kosmowska, Rosiek), Obrazki z codzienności (Kosmowska,
Kuczok, Onichimowska, Terakowska, Tokarczuk, Wilson), Patriotyzm to... (Sta-
siuk) oraz Człowiek istota twórcza (Kowalska). Wymieniam tylko autorów tek-
stów portretujących współczesną rodzinę, choć najczęściej wchodzą one w dia-
log z utworami starszymi, tworząc większe całostki. Wpisane w blok dzieł skon-
centrowanych wokół jakiegoś problemu, sąsiadują zwykle z utworami, które
również przedstawiają rodzinę – np. Gnój Kuczoka został włączony w cykl Na
przekór przeciwnościom obok Antka Prusa i Janka Muzykanta Sienkiewicza.

Warto przy tym zauważyć, że – w odróżnieniu od omawianych wcześniej
tytułów – wyeksponowane w programie nauczania kwestie związane z obrazami
(funkcjami) domu, wzajemnymi relacjami domowników czy problemami ro-

                             
21 Tamże, s. 30.
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dzinnymi zostały ukazywane w Po polsku z wykorzystaniem utworów osadzo-
nych we współczesnych realiach, z bohaterami znajdującymi się w wieku gim-
nazjalistów i postawionymi w sytuacjach egzystencjalnych generowanych nie
tylko przez społecznie „oswojone” czynniki (kryzys wieku dojrzewania, różne
systemy wartości, konflikt pokoleń), ale i przez najnowsze zjawiska cywiliza-
cyjne czy obyczajowe. Z takim trybem przedstawiania w omawianym podręcz-
niku dla klasy 2 mamy np. do czynienia w cyklu Bezpieczna przystań?, w któ-
rym znalazły się wyłącznie utwory pochodzące z przełomu XX i XXI wieku,
osadzone w najnowszych realiach (Ppp2, 235–249)22. Zamieszczone fragmenty
dotyczą bezradności rodziców wobec śmiertelnej choroby dziecka (Tam gdzie
spadają anioły), osamotnienia zdanej na siebie dorastającej córki, której rodzice
realizują się zawodowo, nie mając czasu na rozmowę z dzieckiem (Buba) oraz
wygórowanych oczekiwań matki wobec syna z nadwagą (Ethan. Głód). Podob-
nie rzecz ma się z tekstami wymienionymi w rozdziale I: niezgoda Holdena
z Buszującego w zbożu na reguły rządzące światem znajduje swoją kontynuację
w Pozłacanej rybce Kosmowskiej (trudności córki z akceptacją niewiele od
siebie starszej partnerki ojca); w dwóch pozostałych utworach ukazana została
siła i słabość młodzieńczego buntu (ekologiczne zwycięstwo młodzieży w Sów-
kach Carla Hiaasena – bunt przeciw rodzicom posunięty do autodestrukcji
w Pamiętniku narkomanki Barbary Rosiek). Pozostałe dwa z wymienionych na
wstępie tekstów również wiążą się z życiem rodzinnym, postrzeganym z per-
spektywy wchodzącego w okres młodzieńczy odbiorcy. Pierwszy przywołuje
istotne dla adolescenta doświadczenie stopniowego wyzwalania się spod wpły-
wu autorytetu ojca (na przykładzie chodzenia do kościoła – fragment Przez rzekę
Stasiuka), drugi – trudne do zaakceptowania konsekwencje rozwodu rodziców
(konieczność zmiany szkoły i środowiska w Aliantce Reginy Kowalskiej).

W pozostałych klasach – mimo braku odrębnego modułu w programie –
tematyka rodzinna jest reprezentowana na podobnych zasadach. Otwierający
pierwszą klasę rozdział Poszukiwanie siebie przynosi fragment dotyczący do-
mowych perturbacji związanych z wezwaniem rodziców do szkoły (Klasa pani
Czajki Karoliny Piekarskiej) oraz rodzących się uczuć nastolatki (Ala Makota
Budzyńskiej), w cyklu Śpieszmy się kochać ludzi (rozdział szósty) doświadcze-
niu utraty dziecka z Trenów Kochanowskiego towarzyszą prowadzone przez
dziecko zapiski związane z własnym umieraniem (Oskar i pani Róża). Proble-
matyka rodzinna obecna jest również w klasie trzeciej – rozpoczynający pod-
ręcznik rozdział Drogi ku dorosłości pokazuje, jak sytuacja rodzinna zmusza

                             
22 Przywołując serię Po polsku (zob.: J. Malczewska, J. Olech, L. Adrabińska-Pacuła, Po polsku...,

dz. cyt.), posługuję się skrótem Ppp. Wymieniona po nim cyfra oznacza klasę, po przecinku po-
daję numery stron. W przywołanym cyklu tylko fragment powieści Tokarczuk Prawiek i inne
czasy nie dotyczy współczesnych realiów, pozostałe są ściśle w nie wpisane (Tam gdzie spadają
anioły Terakowskiej, Buba Kosmowskiej czy opowiadanie Ethan. Głód Onichimowskiej), zob.
cykl: Bezpieczna przyszłość, tamże, s. 235–249.
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nastolatkę do wzięcia przyspieszonej odpowiedzialności za rodzinę: choroba
matki (Agaton-Gagaton Marty Fox) lub jej śmierć (Świat do góry nogami Beaty
Ostrowickiej), poświęcony czasom wojny cykl tekstów przynosi dramatyczny
opis zerwania więzi rodzicielskiej wystawionej na zbyt ciężką próbę w chwili
zagrożenia (Wariat Idy Fink), a wśród stanowiących temat ostatniego rozdziału
zjawisk współczesności pojawia się ucieczka nie radzącego sobie z problemami
dziecka w świat wirtualny (przywoływany już podczas analizy Między nami
fragment Dziesięciu stron świata Onichimowskiej).

Jak pokazuje szkicowe z natury rzeczy omówienie, w najbardziej wyrazisty
sposób tematyka rodzinna włączona została w ostatni z analizowanych zesta-
wów. Zdecydowała o tym – co już sygnalizowałem – z jednej strony przyjęta
przez zespół autorski Po polsku zasada wyboru tekstów, z drugiej zaś sposób ich
włączania w dyskurs podręcznikowy. To właśnie aranżowany poprzez „mię-
dzytekstowe zderzenia” dyskurs decyduje o formacyjnych walorach omawianej
propozycji. Co istotne, w planie dydaktycznym ocena prezentowanych postaw
czy wskazywanie określonych systemów wartości nie wynika wprost z formu-
łowanych poleceń analitycznych, czy adresowanych do uczniów zadań, ale staje
się immanentną właściwością świadomie konstruowanej przez autorki podręcz-
nika całostki poznawczej. Dzięki temu nie narzuca się wprost konkretnych są-
dów, nie zraża młodego odbiorcy natrętnym dydaktyzmem, ale dyskretnie otwie-
ra przestrzeń dialogu. Osadzone we współczesnych realiach utwory przywołują
sytuacje bezpośrednio doświadczane przez adolescenta lub choćby znane mu
z relacji rówieśników czy też z mediów. Przyjęta w większości z nich perspek-
tywa dojrzewającego młodego człowieka czyni je jeszcze bliższymi, zachęca do
analiz, podejmowania dyskusji czy choćby do zajęcia pozycji obserwatora roz-
poznającego znane sobie sytuacje i z dystansem (niejako „z zewnątrz”) obser-
wującego zachowania bohatera czy dokonywane przez niego wybory. Chodzi
zatem nie tylko o komponent poznawczy, ale o proces samopoznania, pozwala-
jący „zrozumieć siebie i świat”23.

Podsumowując dotychczasowe analizy, warto zadać pytanie, dlaczego te-
matyka rodzinna została tak słabo wyzyskana w podręcznikach adresowanych
do młodzieży wchodzącej w okres najintensywniejszego kształtowania się toż-
samości? Bez wątpienia to właśnie dom w największym stopniu wpływa na ja-
kość procesów identyfikacyjnych, co dobitnie wyraziła przed ponad dwudziestu
laty Danuta Markowska, uznając środowisko rodzinne za „twierdzę tożsamości”:

„Chodzi tu o szeroko rozumiane odtwarzanie człowieka [...] poprzez między-
pokoleniową transmisję kulturową (rodzinny przekaz wartości, obyczajów,

                             
23 Sformułowaniem celowo nawiązuję do tytułu książki Barbary Myrdzikowej, poświęconej

zresztą w większości zagadnieniom edukacji polonistycznej w gimnazjum – zob.: tejże, Zrozu-
mieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
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nawyków i ogólnospołeczny system edukacji), która decyduje o pozyskiwaniu
przez człowieka tożsamości”24.

Przywołałem powyższą opinię ze świadomością jej niepełnej przystawalno-
ści do współczesnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj relacje rodzinne
w większym niż wcześniej stopniu kształtowane są przez czynniki „zewnętrz-
ne”25: dom przestał być przestrzenią hermetyczną (prywatną) nie tylko za sprawą
zmiany stylu życia czy przemian obyczajowych, ale i większego oddziaływania
na poszczególnych członków czysto zewnętrznych narracji, często wręcz
sprzecznych z obowiązującym w kręgu rodzinnym uniwersum. Ów polifoniczny
przekaz (niewątpliwa w tym zakresie dominacja nowych mediów) nie pozostaje
bez wpływu na osobowość, zwłaszcza w okresie jej intensywnego kształtowania,
ponieważ tożsamość ma charakter dyskursywny, „rodzi się z różnych, czasem
wzajemnie sprzecznych, lecz aktualnie dostępnych źródeł, wzorców, reprezenta-
cji”26. W związku z tym, że współczesne uwarunkowania cywilizacyjno-kultu-
rowe znacząco ograniczyły czynnik dziedziczenia w międzygeneracyjnym prze-
kazie wartości (tożsamość przestała być „dana”, a stała się „zadana”), podsta-
wową rolę zaczęły odgrywać indywidualne konstrukcje kształtujące się w proce-
sie rozwoju pod wpływem źródeł uznawanych przez jednostkę w danym okresie
za najbardziej atrakcyjne.

Przy takim trybie kształtowania tożsamości można zatem zapytać, czy
w procesie konstruowania siebie przez adolescenta rodzina nadal odgrywa tak
ważną rolę jak dawniej. Okazuje się, że nawet w sytuacji społecznego poszano-
wania indywidualnych decyzji proces jest niełatwy, a sam

„[...] wybór identyfikacji tożsamościowych u współczesnych jednostek i zbio-
rowości rodzi wiele dylematów. Podstawowy jest ten, że spośród olbrzymiej
liczby identyfikacyjnych możliwości, bez wyraźnych aksjologicznych [...]
drogowskazów i wzorów, jednostka dokonuje wyborów niepewnych, łatwych
do zakwestionowania i unieważnienia”27.

                             
24 D. Markowska, Dom – twierdza tożsamości, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński, Dom we współ-

czesnej Polsce, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 196–217. Cytat pochodzi ze s. 203.
25 Dowartościowanie sfery zewnętrznej zawsze wpływa na osłabienie wewnętrznych więzi spaja-

jących grupę. Jak zauważył Michał Boni, podstawą kreowanego przez propagandę komuni-
styczną modelu „nowej” rodziny stało się ustalenie nowych relacji między sferą prywatną a pu-
bliczną: „[...] należało [...] w powstający model rodziny [...] wpisać zupełnie inną relację wartości
życia domowo-rodzinnego ze światem zewnętrznym. Należało funkcje wewnętrzne i ochronne ro-
dziny [...] zredukować lub przenieść ich realizację w rzeczywistość upaństwowionego społe-
czeństwa” – zob. tegoż, Funkcje życia domowo-rodzinnego w doktrynie komunistów polskich
(1945–1950), [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński, Dom we współczesnej..., dz. cyt., s. 112.

26 J. Szulich-Kałuża, Projekty..., dz. cyt., s. 10.
27 Tamże, s. 263.
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Pewność wyboru, a zarazem jego trwałość wzmacnia autorytet, dlatego
ważną rolę w budowaniu obrazu siebie ciągle odgrywa rodzina. Warto pamiętać
o tym, że to wyniesiona z domu formacja wyznacza perspektywę postrzegania
siebie, świata i innych. Jak zauważa Szulich-Kałuża:

„Interakcje wewnątrzrodzinne pozwalają jednostkom na zdobywanie doświad-
czeń stanowiących fundament kolejnych zmian rozwojowych. Jednostki przy-
swajają sobie wzorce organizowania i interpretacji życiowych doświadczeń,
uczą się zasad współżycia społecznego, norm moralnych [...]”28.

Można zatem powiedzieć, że środowisko rodzinne staje się pierwszym
miejscem negocjowania tożsamości w relacjach z innymi. W tym właśnie zna-
czeniu mówię o roli, jaką w kształtowaniu tożsamości adolescenta mogą odegrać
teksty ukazujące współczesną rodzinę. Taką, która młodemu odbiorcy nie wyda
się anachroniczna, lecz będzie przystawała do współczesnego świata.

Przegląd podręczników pokazał, że w adresowanych do ucznia gimnazjum
książkach dominuje model rodziny tradycyjnej, z „pozycjonalnym” układem
ról29, dodatkowo jeszcze osadzonych w odległych, obcych współczesnemu od-
biorcy, realiach. Warto jednak zauważyć, że upowszechnienie zarysowanego
wyżej modelu to konsekwencja wyboru autorów książek szkolnych, rezygnują-
cych z włączania w podręcznikowe dyskursy o rodzinie innych sposobów przed-
stawień, zwłaszcza tych, które wchodzą w dialog z utrwalonymi w tradycji ste-
reotypami. O tym, że taka oferta coraz częściej trafia na rynek wydawniczy
przekonują szkice Gertrudy Skotnickiej czy Przemysława Czaplińskiego30. Co
znamienne, przywołani badacze odmiennie waloryzują poznawczy (ale i wy-
chowawczy) potencjał omawianych przedstawień. O ile znawca przemian pol-
skiej prozy współczesnej akcentuje (skądinąd zrozumiałą dla pozycji krytyka)
potrzebę takich diagnoz, które przystawałyby do funkcjonującego w przekazie
społecznym obrazu rodziny31, to już badaczka literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej formułuje bardziej zachowawcze stanowisko:
                             
28 Tamże, s. 47.
29 Termin Basila Bernsteina, o statusie członka rodziny decyduje jego pozycja, wyraźny autorytet

rodziców, którzy egzekwują swoją władzę – podaję za Szulich-Kałuża, Projekty..., dz. cyt.,
s. 53.

30 G. Skotnicka, Jaka jesteś polska rodzino? (o współczesnej beletrystyce dla dzieci i młodzieży),
[w:] J. Papuzińska, G. Leszczyński (red.), Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stu-
lecia, Wydawnictwo CEBIiD, Warszawa 2002, s. 79–98; P. Czapliński, Poetyka afektywna
i powieść o rodzinie, [w:] R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza (red.), Kultura afektu – afekty
w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015,
s. 372–401.

31 Czapliński podziela pogląd dotyczący zafałszowywania obrazu świata w ówczesnej powieści dla
dziewcząt dobitnie sformułowany w 1993 roku przez Kingę Dunin. Jej zarzut pod adresem naj-
popularniejszej serii M. Musierowicz brzmi: „Prawdziwy problem Jeżycjady [...] polega [...] na
tym, że jej [rodziny – J.K.] przyzwoitość nigdy nie została wystawiona na próbę” (s. 379). Ana-
lizując realizacje tematyki rodzinnej po 1990 krytyk zauważa, że autorzy poszukują przede
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„Generalnie rzecz biorąc, jest w nich za mało optymistycznych tematów,
szczególnie w książkach dla czytelników nastoletnich. Z większości powieści
dla młodzieży można łatwo wysnuć błędny wniosek, że prawie każda rodzina
jest skazana na rozpad, rozwód lub separację. Taki obraz jest wprawdzie odbi-
ciem współczesnego kryzysu rodziny, ale z wielu względów [...] nie powinien
dominować”32.

Pobrzmiewające w cytowanej wypowiedzi akcenty mają swój rodowód
w anachronicznych już dziś koncepcjach, w myśl których wychowanie opiera się
na podsuwaniu utrwalonych w tradycji, a przy tym łatwych do zaakceptowania,
wzorów i marginalizowaniu albo wręcz unikaniu tematów trudnych czy dydak-
tycznie kłopotliwych. W myśl takiej filozofii oddziaływanie dorosłych (szkoły)
sprowadza się do prezentowania idealizujących rzeczywistość narracji pozytyw-
nych, stanowiących raczej przeciwwagę dla otaczającego młodych ludzi świata
niż próbę jego diagnozy. Niestety, owa kreowana na potrzeby powierzchownie
rozumianego wychowania rzeczywistość ma przede wszystkim wymiar postu-
latywny, istnieje jedynie potencjalnie – a nawet najdoskonalszy konstrukt, jeśli
nie będzie wchodził w relacje z doświadczeniem młodzieży, w żaden sposób nie
uruchomi swojego oddziaływania.

Warto na koniec zadać pytanie, dlaczego autorzy podręczników unikają się-
gania po utwory, których realia umożliwiłyby, z jednej strony, włączanie w pro-
ces interpretacji współczesnego kontekstu społeczno-kulturowego, z drugiej zaś
– otwierały dyskusje wokół sfery aksjologicznej, stanowiącej fundament życia
rodzinnego. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, na ile źródła takich decyzji
tkwią w braku zaufania do siły literatury, na ile zaś wynikają z niewiary
w umiejętności nauczycieli. W moim przekonaniu nie wystarczy opracowanie
katalogu dzieł, w których zostały uobecnione pożądane z perspektywy wycho-
wawczej wartości. Mają one szansę na interioryzację przez adolescenta tylko
wówczas, gdy ukażą swą moc objaśniania współcześnie istniejącej rzeczywisto-
ści. Do takiego przekonania można jednak dojść w wyniku dyskusji, polemik,
akceptacji bądź negowania sfery aksjologicznej, stanowiącej źródło postaw czy
decyzji podejmowanych nie tylko przez bohaterów literackich, ale i przez opo-
wiadających się wobec wartości uczniów.
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