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i pokreWieństWa

Wprowadzenie 

Celem artykułu jest naświetlenie zmian we współczesnych rodzinach, dokonują-
cych się w  zakresie pokrewieństwa, więzi, ich konstrukcji i  rekonstrukcji oraz ich 
konsekwencji. Z jednej strony zaprezentowane zostaną ogólne rozważania na temat 
przemian więzi i pokrewieństwa, a z drugiej – przedstawione trzy mikrostruktural-
ne egzemplifikacje ponowoczesnej złożoności rodzin i  sposobów ich konstruowa-
nia: dwie na podstawie związków heteroseksualnych i jedna na podstawie związków
jednopłciowych.

Zmiany w  rodzinie tradycyjnie były obszarem dociekań antropologów i  socjolo-
gów, a obecnie tematyka ta pozostaje pod silnym wpływem badań prowadzonych przez 
gender studies i studia queerowe. Nowe krytyczne paradygmaty i orientacje badawcze 
otwierają się na głębokie i radykalne społeczne przemiany oraz na wielość, różnorod-
ność form rodzin i doświadczeń życia rodzinnego (Mizielińska 2006). Nie tylko zresztą 
badania naukowe, ale również wnikliwe obserwacje życia rodzinnego naszego i naszych 
sąsiadów pozwalają zauważyć, że pozostają oni w związkach, które odbiegają, czasami 
dalece, od konstruktu uznanego za idealny, trwały i niezmienny, jakim jest rodzina nu-
klearna. Dokonujące się przemiany stanowią wyzwanie dla zrozumienia mechanizmów 
i przyczyn tych zmian, akceptacji różnorodności form oraz rozszerzającego się pokre-
wieństwa społecznego, uzupełniającego i  zastępującego pokrewieństwo biologiczne. 
Obok więzi rodzących się na bazie biologicznej powstają nowe, które określa się jako 
uznaniowe i fikcyjne, oparte na społecznym i emocjonalnym wyborze. Obok możliwości
stanowienia pokrewieństwa przypisanych rodzinie religijnie i kulturowo pojawiają się 
nowe ich rodzaje. Podobnie jak społeczeństwo, rodzina przybiera różne formy; analo-
gicznie jak w przypadku społeczeństwa jej istotą jest dynamika, stawanie się, a nie tylko 
istnienie (Marody, Giza-Poleszczuk 2004). W nowych podejściach badawczych naka-
zuje się mówić o wielości rodzin w konsekwencji pluralizacji aksjologicznej w zakresie 
„świata rodzin”. Konstrukcja, destabilizacja, dekonstrukcja instytucjonalnej „tradycyjnej 
rodziny” (rozumianej jako nuklearna) mają wpływ na tworzenie się nowych rodzin, 
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sieci pokrewieństwa, na to, jak ludzie rozumieją rodzinę, jak to rozumienie wprowadza-
ją w czyn i jak pokazują w przestrzeni publicznej.

Przemiany te nie oznaczają, że rodzina nie jest potrzebna, ale raczej że ludzie inaczej 
radzą sobie z  realizowaniem potrzeb obejmujących sferę prywatną. Rozrost nowych 
rodzin i form stanowienia więzi rodzinnych bezsprzecznie dokumentuje, że ludzie chcą 
żyć w rodzinach i nadal w nich żyją, tylko należy je szerzej, inkluzywniej rozumieć. 

Zagadnienie nowych rodzin rzuca światło na procesualny charakter rodzinny, na 
praktyki rodzicielskie, role rodzicielskie, role genderowe, władzę i interesy, funkcjo-
nowanie, związki z  otoczeniem, modeluje także dyskursy o  rodzinie, podkreślając 
własne interesy, prawa, oczekiwania, które przyczyniają się do demokratyzowania 
polityk wobec różnych typów rodzin (np. jednopłciowych).

różnorodność rodzin, pokrewieństwo i więzi 

Generalnie należy zauważyć, że w wielu krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy 
duże podobieństwa ze względu na praktykowane wzory życia rodzinnego i przebieg 
„karier rodzinnych”. Podkreślić warto dwie znamienne tendencje: 1) większość lu-
dzi zawiera małżeństwo (formalne, heteroseksulane), wychowuje dzieci, choć takie 
związki coraz częściej ulegają dekonstrukcji przez śmierć, rozwód, opuszczenie, po-
rzucenie1. Istnieje nadal silne powiązanie moralne pomiędzy seksualnością, małżeń-
stwem a posiadaniem dzieci. Formalne małżeństwo symbolizuje, sankcjonuje, struk-
turyzuje „prawidłową” organizację życia rodzinnego i  szerszego ładu społecznego; 
2) coraz częściej ludzie praktykują alternatywne style życia małżeńsko-rodzinnego, 
będące głównie wynikiem ich emocjonalno-intymnych wyborów oraz oddziaływania 
wymogów strukturalno-instytucjonalnych ponowoczesnego społeczeństwa. 

W drugiej połowie XX wieku zmieniły się utarte schematy scenariuszy życia, uwi-
doczniła się dywersyfikacja stylów i form życia rodzinnego (np. monoparentalność, 
kohabitacja, kohabitacja typu LAT – Living Apart Together – szczególnie „rozwo-
jowy” i częsty typ zaangażowania emocjonalnego, rodziny rozdzielone czasowo, ro-
dziny transnarodowe, rodziny z wyboru, coraz częściej określane jako rodziny tęczo-
we, rodziny rezydencjonalne, nierezydencjonalne, patchworkowe). Podkreśla się, że 
współczesna rodzina przechodzi głębokie i radykalne strukturalne oraz jakościowe 
przemiany; jak ujmują to trafnie socjologowie, znajduje się w okresie przejścia.

Od czasu modernizacji społeczeństw do chwili obecnej wyróżnić można dwie 
fazy kształtowania się życia rodzinnego i  losów jednostki: pierwsza (1900–1960) 
charakteryzuje się standaryzacją przebiegu cyklu życia rodzinnego, rozpoczynającego 

1 W Polsce np. ok. 85% to małżeństwa pierwsze. Według badań np. CBOS 2008 – 78% uważa, 
że wśród najważniejszych życiowych wartości znajduje się rodzina. 68% zawarło związek wyzna-
niowy, z tego w 99,2% w Kościele katolickim (Rocznik Demograficzny 2011).
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się formalnym małżeństwem, a kończącego się naturalnym kurczeniem się rodziny, 
i druga (1960 do dzisiaj), która cechuje się destandaryzacją cyklu życia (Zinn, Eitzen, 
Wells 2009), odejściem od sztywnych reguł na rzecz płynności i elastyczności form 
życia rodzinnego w zależności od preferencji jednostek. Małżeństwo formalne zastę-
powane jest innymi alternatywnymi stylami życia, przy czym uwidacznia się nie tylko 
duża ich zmienność, ale również ich nietrwałość. W trakcie dorosłego życia jednost-
ka może tworzyć różne związki: formalne, nieformalne, hetero- i  homoseksualne, 
singlować, doświadczać różnych stanów cywilnych i po pewnym czasie ponownie do 
jednego z nich powracać. W tradycyjnym świecie człowiek przypisany był do jed-
nego miejsca, zawodu, jednego gospodarstwa domowego, rodziny, jednego systemu 
aksjologiczno-normatywnego. W nowej epoce równocześnie porusza się po „wielu 
konkurencyjnych światach”, zdobywa wiedzę o dziesiątkach ról społecznych, możli-
wościach i sposobach wyboru życia, w tym rodzinnego. W „młodym” ponowoczes-
nym typie społeczeństw pojawiają się takie formy życia rodzinnego, tak intensywne 
ich przeobrażenia jakościowe, że coraz częściej mówi się o swoistym fenomenie he-
terogenicznej rodziny ponowoczesnej, wielorodzinnej ponowoczesności. Znamienna 
staje się deinstytucjonalizacja i destabilizacja związków, a dalej ich rekonstrukcja. 

Jak już podkreślono, rodzina, jak nigdy dotąd, ulega rozpadowi przez rozwód, 
opuszczenie, separacje, także i śmierć, doświadcza wewnętrznych konfliktów, prze-
miany ról genderowych2, następstw wynikających ze złożonych relacji ze sferą pub-
liczną. Badacze i  badaczki zatem, reprezentujący tradycyjne stanowiska względem 
rodziny, zdecydowanie negatywnie oceniają te przeobrażenia (szerzej na ten temat: 
Kocik 2006; Kwak 2005; Szlendak 2010), używając między innymi takich pojęć jak 
„kryzys więzi”, „rozpad więzi”, „okaleczone więzi”, „chore więzi”, „moralny chaos”, 
„zmierzch rodziny”, „kryzys rodziny” itd. Podnoszone jest znaczenie tradycyjnych 
podejść rozumienia pokrewieństwa i więzi.

Tradycyjne rozumienie pokrewieństwa i więzi
Według Ernesta Gellnera struktura pokrewieństwa oznacza dwie odrębne rzeczy 
(często nierozdzielane przez antropologów): 1) społeczeństwo składa się z osób płci 
męskiej i żeńskiej, których dowolna dwójka może, z biologicznego punktu widze-
nia, połączyć się z  sobą w parę. W żadnym społeczeństwie ludzie nie łączą się na 
chybił trafił i  rzeczywiste związki są podklasą biologicznie możliwych związków;
2) „struktura pokrewieństwa” jest korelacją ról społecznych (które nie są logicznym 
następstwem biologicznie zdefiniowanych związków) z rolami pokrewieństwa defi-
niowanymi biologicznie (Gellner 1995: 210). Rozbieżności pomiędzy pokrewień-
stwem społecznym a fizycznym nie naruszają zasady głoszącej, że rola związana z po-
krewieństwem społecznym jest funkcją związku pokrewieństwa fizycznego. Gellner 

2 Bez wątpienia przyczyny tego stanu rzeczy pokazują badania o profilu genderowym (Bradley 
2007; Budig 2004; Titkow 2007; Duch-Krzystoszek 2007; Slany 2011).
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wymienia także pokrewieństwo rytualne, którym antropologowie określali relacje 
między osobami niespokrewnionymi fizycznie. Na podstawie określonego rytuału 
ustanawiającego związek, albo podobny, albo systematycznie paralelny do relacji za-
leżnych od pokrewieństwa fizycznego (ibidem: 228), tworzy się pokrewieństwo, które 
uznać należy za fikcyjne. Gellner podkreśla, że systemy pokrewieństwa społecznego 
nie są identyczne z rzeczywistością pokrewieństwa fizycznego, lecz systematycznie 
tworzą dodatek do tej rzeczywistości, pomijają ustalone reguły i różnicują ją (ibidem: 
229). W ponowoczesności zauważyć zatem należy rozrost i  widoczność nie tylko 
w sferze prywatnej, ale także w sferze publicznej, rodzenie się nowych, różnorodnych 
„rytuałów”, które łączą ludzi w rodziny i nie spełniają tradycyjnie wyznaczonych na-
kazów jej formowania się.

Społeczną strukturę pokrewieństwa wyjaśniało się, pokazując, jak zaspokaja ona 
potrzeby związane z prokreacją (współcześnie obserwujemy odstępstwa od tej zasady, 
bowiem nie wszyscy łączą się dla prokreacji) (ibidem: 211). Struktura pokrewieństwa 
określała, które role, jak trwale i do jakiego stopnia są funkcjami pozycji pokrewień-
stwa osoby działającej, a które nie są z nią związane. 

Kolejne kluczowe pojęcie więzi jest „używane na oznaczenie wszelkich powią-
zań pojawiających się między ludźmi i  przeciwstawiane pojęciu indywidualizacji 
lub stosowane jest jako ekwiwalent pojęcia identyfikacji jednostki z grupą społecz-
ną” (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 99). W socjologii, jak zauważają wspomnia-
ne autorki, „więź społeczna nie jest jedynie czymś, co wiąże ludzkie istoty w pewną 
nadrzędną całość, ale jest również czymś, co je przekształca w sposób niedający się 
sprowadzić ani do cech poszczególnych jednostek, ani do właściwości wyłaniających 
się struktur” (ibidem: 186). Ustalenia te odnoszą się także do istoty więzi rodzinnych, 
jej wspólnotowości i interakcyjności. Fundamentalne dla rodziny zadania biologicz-
ne, socjalizacyjne, emocjonalne czyniły z niej grupę wyznaczającą miejsce i status jej 
członka, jego możliwości i drogi życiowe. Jak podkreślają Marody i Giza-Poleszczuk, 
„rodzina-społeczność naturalna, model altruistycznego »przedsiębiorstwa« oraz 
pierwsza szkoła ustanawiania woli zbiorowej – staje się kluczem nie tylko do in-
dywidualnego szczęścia, lecz także do tworzenia dobra publicznego”, wskazując, że 
zbiorowe reprezentacje wyrastają właśnie z idei pokrewieństwa: nośnika wspólnoty, 
gwaranta solidarności, czynnika strukturującego grupę (ibidem: 186).

problemy i wyzwania re(konstruowanych) rodzin 

Eric D. Widmer (2006; także Kocot 2011) wymienia trzy główne zjawiska życia 
rodzinnego, które zmuszają obecnie badaczy i badaczki rodziny do odejścia od utoż-
samiania rodziny nuklearnej z „najbardziej znaczącą jednostką rodziny”. Pierwszym 
jest występowanie, na coraz większą skalę, rodzin zrekonstruowanych – to rezultat 
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zwiększonej liczby rozwodów, zawierania powtórnych małżeństw, życia w  poroz-
wodowych związkach niesformalizowanych. Drugim jest częsty brak dokładnego 
podziału na rodzinę pochodzenia i rodzinę prokreacji (nie tylko w rodzinach wielo-
pokoleniowych) na skutek mieszania się różnych rodzin, wielu pokoleń spokrew-
nionych i niespokrewnionych. Trzeci powód to stosunkowo częste uznawanie osób 
niespokrewnionych za członków rodziny (np. rodziny z wyboru). Różnorodne czyn-
niki wpływają zatem na zmiany w definiowaniu rodzin i gospodarstw domowych, 
tradycyjnie rozumianych jako zespolenie członków rodziny we wspólnym miejscu 
zamieszkania, które jest podstawą realizacji funkcji3. Decyzje w zakresie intymności, 
doboru partnera, posiadania dzieci, sposobu ich powoływania na świat (wykorzysty-
wanie technologii reprodukcyjnych) mają wpływ na konstruowanie sieci pokrewień-
stwa i na to, jak ludzie rozumieją rodzinę i swoje więzi, więzi coraz częściej oparte na 
wyborze, a nie tylko na biologicznym pokrewieństwie (Szlendak 2010; Kwak 1990; 
Kwak 2005). Tomasz Szlendak (2010: 104) twierdzi, powołując się na różne badania, 
że pokrewieństwo jest czymś, co jest w  największym stopniu społecznie konstru-
owane, a  zaliczanie kogoś (bądź nie) do rodziny niewiele ma wspólnego z  więzią 
biologiczną; członkami rodziny mogą być również zwierzęta. Proponuje, aby rodzi-
nę definiować jako grupę krewnych, powinowatych, przyjaciół oraz innych aktorów 
skupionych wokół rodzica z dzieckiem, najczęściej matki. Nowe konstrukcje wydają 
się wychodzić poza postulowaną definicję, bez wątpienia jednak głównym aktorem 
relacji, aczkolwiek często pomijanym w dyskursie, są dzieci. 

W mozaice ponowoczesnych zagadnień rodzin mieszczą się problemy rodzin 
z  wyboru. Andrew Sullivan (2004), czołowy badacz rodzin jednopłciowych, za-
uważa, że kiedy podnosimy społeczny fenomen związków jednopłciowych, rów-
nocześnie otwieramy dyskusję nad formalnym heterosekualnym małżeństwem, 
które jest bliskie sercom ludzi – to instytucja uznawana za podstawową jednostkę 
w ich życiu, odpowiedzialna za reprodukcję biologiczną, ekonomiczną i kulturową. 
He te rono r mat ywność  oznacza bowiem wszechobecne, aczkolwiek przezroczyste 
i dla wielu niewidoczne, założenie o heteroseksualności i podejmowaniu tradycyjnych 
ról płciowych przez ogół społeczeństwa (Warner 1999; Kocot 2011). Ci, którym zdarzy 
się do tego założenia nie pasować, uznawani są za „wyjątek, który potwierdza regułę”.

Pojawienie się rodzin z wyboru zdaniem jednych podważa monopol na tworze-
nie kapitałów przez tradycyjne małżeństwo, zadaniem innych rozszerza pole wybo-
ru i wielość możliwości praktykowania rodzinności. Dyskusja o rodzinach z wyboru 
odsłania jednak ich status mniejszościowy w społeczeństwie, egzystencję poza głów-
nym nurtem życia, ukrywanie się za kulisami. Jak zauważa Dorota Majka-Rostek 
(2008:  44), droga osób nieheteroseksualnych do ich własnego „życia rodzinnego” 

3 Wzrost liczby osób żyjących w pojedynkę (w wyniku najczęściej owdowienia, rozwodu, ale 
także w wyniku wyboru stylu życia) skutkuje pojawieniem się gospodarstw nierodzinnych, two-
rzonych często przez osoby młode.
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nie była wyłącznie skutkiem przemian rodziny. To raczej starania aktywistów ruchu 
lesbijsko-gejowskiego otworzyły drzwi do manifestowania przez nich praw co do 
posiadania rodziny. Zaczęto używać terminu „rodziny z wyboru” (families of choice); 
takie rodziny Weeks, Heaphy i Donovan (2001: 4) określają jako elastyczne, niefor-
malne i  zróżnicowane, lecz też silne i dające wsparcie sieci przyjaciół, kochanków 
i często członków rodziny pochodzenia. Uważane są one za zwiastuny nowych relacji 
międzyludzkich, które nie są oparte na heteronormie i nie należą wyłącznie do świata 
stosunków nieheteroseksualnych (Kocot 2011).

Bernstein i Reimann (2001) twierdzą, że za nowe rodziny mogą być uznane każde 
dwie bądź więcej osób emocjonalnie zaangażowanych w tworzoną przez nich relację. 
Rodziny, które nie pasują do wzorca heteronormatywnego, nazywane są przez autor-
ki rodz inami  q u e e r o w y m i.

Joanna Mizielińska zauważa problem zawłaszczania pojęcia „rodzina”. Jej zda-
niem brak możliwości legalizacji związku to tylko jeden aspekt dyskryminacji; kolej-
nym, znacznie głębszym problemem jest „kwestionowanie prawa do samookreślania 
się jako »rodzina«” (Mizielińska 2006: 170). Pojęcie „rodzina” jako termin zostaje więc 
przypisane naturalnie do tej części społeczeństwa, która buduje swoje życie rodzin-
ne na podstawie monogamicznych i usankcjonowanych prawem związków hetero-
seksualnych. Określeń „rodziny z wyboru” czy „rodziny queerowe” raczej nie używa 
się w Polsce w języku potocznym i nawet osoby nieheteroseksualne mogły się z taki-
mi określeniami nie spotkać. Mizielińska akcentuje, że pojęcie „rodzina” jest w Polsce 
zarezerwowane wyłącznie dla grupy osób z sobą spokrewnionych. Uważa, że w walce 
o  jednopłciowe małżeństwa nie chodzi o  same zmiany prawne, ale o  „władzę nad 
dyskursem dotyczącym wartości, nad tym, kto ma prawo decydować, co jest dobre, 
a co złe, czyje życie jest godne szacunku, a czyje potępione” (ibidem: 166). 

W walce o dyskurs zatracili się już nie tylko obrońcy tradycyjnych wartości, ale 
też aktywiści i  aktywistki ruchu lesbijsko-gejowskiego. Fakt ten dostrzega także 
amerykański teoretyk queer Michael Warner (1999). Warto zauważyć, że w Stanach 
Zjednoczonych język „rodzin z wyboru” zadomowił się na dobre w dyskursie na te-
mat życia osób nieheteroseksualnych już w latach 70. XX wieku, w Polsce funkcjo-
nuje zaledwie od kilku lat. Pluralizacja związków zmienia zatem kulturowe znacze-
nie małżeństwa i pokazuje pewną płynność w przechodzeniu od jednych form do 
drugich, przykładowo od małżeństwa do kohabitacji, od kohabitacji do małżeństwa, 
a niejednokrotnie od związku heteroseksualnego do homoseksualnego. Związki te 
ilustrują, jak zmienia się w nich zaangażowanie materialne i emocjonalne, a także so-
lidarnościowe i opiekuńcze. Zmienność form życia, możliwość ich szybkiego rozwią-
zania, brak trwałości wymagają nowych rozwiązań społecznych, prawnych, ochrony 
praw jednostki, a nade wszystko – ochrony praw dzieci. 

W nowych złożonych rodzinach sieć rodzinna, ludzi przynależących do „jądra” 
uznanego za rodzinę, zostaje zdywersyfikowana. Widoczne to jest nie tylko w ro-
dzinach zrekonstruowanych heteroseksualnych, w których pojawiają się dzieci jego 
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lub/i jej z  poprzedniego/poprzednich związków, ale również w  homorodzinach. 
Rodziny zrekonstruowane coraz częściej są niesformalizowane, choć przebieg za-
dań i obowiązków rodzinnych, podział pracy nie różnią się od tych sformalizowa-
nych. Podnoszona jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy nimi, którą jest trwa-
łość i stabilność. Zauważa się, że skoro podstawowa jednostka jest w rozkładzie, to 
jakie są gwarancje trwałości nowych konstruktów rodzinnych? Ważne jest tutaj nie 
tylko definiowanie, jaki rodzaj rodziny jest tworzony, jakie istnieją w  nich relacje 
ekonomiczne i emocjonalne, ale i co znaczy funkcjonowanie w gospodarstwie domo-
wym i wykonywanie w nim obowiązków i zadań istotnych dla osiągania spójności 
i  satysfakcji? Coraz częściej wśród nowych rodzin pojawiają się tak zwane rodzi-
ny „niestacjonarne”, niezamieszkujące razem w  jednym gospodarstwie rodzinnym. 
Niektórzy członkowie cechują się daleko idącą elastycznością i swobodą w zakresie 
„wchodzenia”, „dochodzenia”, „wychodzenia” z gospodarstwa rodzinnego w zależno-
ści od sytuacji i kontekstu rodzinnego, samodefiniowania ról rodzinnych. Obecność 
lub nieobecność w nim może być trwała lub okresowa.

Co znamienne, pojawia się także tak zwany nierezydencjonalny typ rodzica – 
rodzicielstwo staje się płynne, niestabilne, co wpływa na formowanie się osobowo-
ści dzieci, przygotowanie do podejmowania ról w  dorosłości. Najmniej stabilnym 
ogniwem rodziny są więc rodzice, wchodzący w  nowe związki, i  to często wielo-
krotnie. Dynamiczność w formowaniu związków, wymianie partnerów, rozerwalność
rodziny sprawiają, że współcześnie bardzo wiele dzieci ma wielu ojców/matek/opieku-
nów/opiekunek w ciągu swego cyklu życia. Doświadczają w swym życiu tak zwanych 
seryjnych ojczymów czy seryjnych macoch. Dla wielu członków rodziny, zwłaszcza 
dzieci z rodzin po rozwodzie lub rozpadzie związku kohabitacyjnego, rodziny rozu-
miane jako grupa tworząca więzi i gospodarstwo będące miejscem skupienia rodziny 
niejako się multiplikują, bowiem dziecko/dzieci doświadcza/doświadczają w swoim 
cyklu życia wielu miejsc życia, za którymi stoją liczne decyzje podejmowane poza ich 
uczuciami i wyborami: przemieszczania się pomiędzy nowymi rodzinami ojca/matki. 
Niejednokrotnie życie w kilku domach (czasami nawet jednocześnie) jest nie tylko 
wyzwaniem, ale i trudnym doświadczeniem ich dzieciństwa i młodości. Czas takiej 
relacji jest zmienny, społecznie konstruowany, czasami negocjowany przez rodziców 
lub wymuszany okolicznościami zewnętrznymi.

Podstawowe pytanie, jakie można zadać, brzmi: kto jest członkiem rodziny i go-
spodarstwa, kogo można uznać za członka rodziny, przykładowo czy dziecko twojego 
partnera/partnerki potraktujesz jak swoje, uznasz je za jedną z najważniejszych od-
powiedzialności życiowych, czy zostanie uznane przez twoich rodziców, czy ojczym/
macocha będą uznani przez dziecko za rodziców? 

Zygmunt Bauman jest zdania, że

Gdy klasyczne powinowactwo wychodzi z mody i z codziennej praktyki, nie może się to nie 
odbić na kondycji pokrewieństwa. Bez stabilnych mostów, zdolnych przyjąć wzmożony ruch, 
struktury pokrewieństwa czują się słabe i zagrożone. Ich granice są niewyraźne i dyskusyjne, 
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rozmywają się w przestrzeni bez tytułów własności i praw spadkowych – na ziemi niczyjej; 
czasami to pole bitwy, innym razem przedmiot nie mniej wyniszczających batalii sądowych. 
Struktury pokrewieństwa nie mogą być pewne nawet swojego przetrwania, nie mówiąc o swo-
ich planach na przyszłość. Ich kruchość powoduje, że stają się cenniejsze… Nie są już tak 
aroganckie i butne jak wówczas, gdy nasi przodkowie pomstowali na nie, buntując się przeciw 
ciasnocie i sztywności więzów rodzinnych (Bauman 2003: 54).

Dla dziecka każda relacja z innym partnerem/partnerką ojca/matki jest odmien-
nym układem rodzinnym, generującym swoiste przeżywanie i doświadczanie „wielo-
rodziny”. Członkostwo w gospodarstwie domowym jest zróżnicowane ze względu 
na zaangażowanie w obowiązki domowe, wykonywanie prac istotnych dla spójności 
i bliskości. Zaangażowanie rodzicielskie może osłabiać się, rozpływać i przyjmować 
mniej trwałe wzajemne zobowiązania. Zmiany w  konstruowaniu rodzin nakazują 
zwracanie uwagi nie tylko na jednostkowe wybory i  pola wolności dorosłych, ale 
i na sytuację dzieci, zwłaszcza w związkach porozwodowych. Rodzicielstwo w no-
wych konstruktach nie może być rozumiane jako proste zastępstwo w zakresie opie-
ki dokonywane przez „innych” – bycie rodzicem znaczy bycie świadomym, znaczą-
cym przewodnikiem socjalizacyjnym (Agos) dla dziecka (Wilk 2002), który tworzy 
bezkonkurencyjny klimat (Etos) dla odpowiedniego wychowania, troskę o bezpie-
czeństwo, stabilizację i właściwy rozwój emocjonalny. Być może okres intensywnych 
zmian w trwałości rodziny i wymiany partnerów jest za krótki, aby odpowiedzieć na 
zasadnicze pytanie, kim są i jakie są nasze dzieci pod wpływem nowych doświadczeń 
wielorodzinności, jak odczuwają życie w wielorodzinach, jak adaptują się do nowych 
form życia i jak oceniają swoje doświadczenia z dzieciństwa. Dla złożonych układów 
rodzinnych, jak podkreślają praktycy, najważniejsze jest negocjowanie relacji rodzin-
nych, dzięki którym wypełniane są obowiązki, doświadcza się solidarności, wspar-
cia i miłości. Tradycyjnie pojmowany interes rodziny, skupiony wokół ekonomicz-
nych funkcji, zastępowany jest interesem emocjonalnym, interesem jego/jej/naszych 
dzieci. Na rodziny porozwodowe silniejszy wpływ mają relacje zachodzące między 
eksmałżonkami/ekspartnerami niż pomiędzy rodzicami i dziećmi. Zaangażowanie 
staje się coraz bardziej płynne, przybiera płynne formy, tworząc swoisty matrix 
rodzinny.

Smart i  Neale (1997) oraz Łukiewicz-Kostro (2011) wyróżniają trzy modele 
rodzicielstwa porozwodowego, oparte na takich kryteriach jak: opieka rodzicielska 
(bezpośrednia fizyczna i emocjonalna praca związana z wychowaniem dzieci) i au-
torytet rodzicielski (jak rodzice dzielą albo monopolizują podejmowanie decyzji; jak 
wychować dziecko; jak organizować rodzicielskie obowiązki; jak ponosić odpowie-
dzialność finansową). Akcent w wyróżnionych modelach został położony bardziej na 
relacje między partnerami niż na relacje między rodzicami i dzieckiem. Wyróżnia się:

1) współrodzicielstwo (co-parenting) – oparte na podzielanym autorytecie rodzi-
cielskim i podzielanej opiece; każdy rodzic ma aktywny udział we wszystkich 
sferach życia dzieci, opieka sprawowana jest bez podziału zadań według płci; 
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zaangażowanie w relacje z poprzednim partnerem oparte jest na dzielonych 
wspólnie, elastycznych obowiązkach. Negocjuje się praktyki rodzinne, dzieci 
przystosowywane są do „ruchliwego” stylu życia; podtrzymywane jest zacho-
wanie pozytywnego wizerunku eksmałżonka/eksmałżonki jako rodzica;

2) solo rodzicielstwo – wychowywanie dziecka w pojedynkę (najczęściej przez 
matkę) bez podzielanego autorytetu i opieki. Najczęściej ojcowie wycofują się 
z praktyk rodzicielskich z powodu niewydolności emocjonalnej, ekonomicz-
nej, konfliktów z eksmałżonkiem. Wybór takiego modelu może przynosić po-
zytywne skutki w przypadku patologii rodzica lub kiedy jest wynikiem wyboru 
dorosłego dziecka;

3) opiekuńcze rodzicielstwo tradycyjne – obejmuje podzielaną opiekę, ale bez 
podzielanego autorytetu. Obowiązki wobec dzieci zróżnicowane są według 
płci. Najczęściej to na matce spoczywa większość obowiązków związanych 
z wychowaniem dzieci. Dzieci mieszkają z jednym rodzicem i odwiedzają dru-
giego. Praktycznie realizowane jest równoległe lub dwurodzinne rodzicielstwo. 
Nierzadko nowi partnerzy rodzica nie są akceptowani, utrzymywany jest duży 
poziom konfliktów pomiędzy eksmałżonkami, negocjacje co do praktyk rodzi-
cielskich są rzadkie. 

Tylko pierwszy model gwarantuje aktywny udział rodzica we wszystkich sferach 
życia dziecka; ojciec/matka jest zaangażowany/zaangażowana w codzienne praktyki 
rodzicielskie, współpracuje z poprzednim partnerem/partnerką. Relacje pozytywne 
z eksmałżonkiem są wynikiem wyboru, nie zaś prawno-instytucjonalnego przymusu. 
Dwurodzicielstwo symetryczne porozwodowe to bardziej ideał niż rzeczywista prak-
tyka. Złożone formy rodziny i praktyki rodzinne stają się podłożem aksjologicznych 
konfliktów, wojen o rodzinę, a zdaniem konserwatywnych socjologów – są egzem-
plifikacją hybrydyzacji, fragmentaryzacji i miałkości ponowoczesnego życia, „życia 
płynnego” (Bauman 2003). Płynne życie charakteryzowane jest jako życie pełne nie-
pokoju, przeżywane w warunkach ciągłej niepewności i obaw związanych z lękiem 
przed tym, by nie „dać się zaskoczyć”, „by nadążyć za szybkim biegiem wydarzeń”, 
„by nie zostać z  tyłu, nie przeoczyć »terminu ważności«, nie obarczyć się posiada-
niem czegoś, co nie budzi już żądzy posiadania, nie przegapić momentu, w którym 
trzeba zmienić taktykę i nie przekroczyć granicy, zza której nie będzie już odwrotu” 
(ibidem: 6). Najbardziej niepewna jest stabilność i trwałość związków, w przeciwień-
stwie do możliwości ich formowania i praktykowania. Jednostki dryfują pomiędzy 
kolejnymi epizodami, bez zważania na ich konsekwencje i bez świadomości ich celu, 
kierując się raczej chęcią wymazania przeszłości niż pragnieniem tworzenia mapy 
przyszłych zdarzeń (ibidem: 55). Na „wysypiska śmieci”, podobnie jak rzeczy, wy-
rzucane zostają osoby, które jeszcze niedawno były ważne i obecne w naszym życiu. 
Nowe rodziny zastępowane są kolejnymi, a tak zwany homo eligens – człowiek wy-
bierający – wpisany jest w ponowoczesny konstrukt rodzin, prowadzący od wielości 
zażyłości do wyczerpania, zerwania, odbudowy i znów rozerwania. 
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Zdaniem Anthony’ego Giddensa koniec małżeństwa nie wiąże się z kryzysem, 
utratą tożsamości. Jednostki poszukują raczej natychmiastowej narcystycznej graty-
fikacji, co sprawia, że intymne relacje rozpadają się na tymczasowe, krótkotrwałe, 
epizodyczne związki. Zdaniem brytyjskiego socjologa jednostki dokonują swoich 
wyborów w sposób czynny, biorą na siebie ryzyko wynikające z przemian intymności, 
seksualności i tożsamości. Rozwód jest wydarzeniem krytycznym, związanym z cier-
pieniem, poczuciem utraty i żałobą, ale nie jest końcem świata, wprost przeciwnie 
– szansą na nowe życie, nowe dzieci, lepszego partnera/partnerkę. Wielu ludzi twier-
dzi, że dokonuje w ten sposób szeregu pozytywnych zmian w swym życiu, radząc 
sobie z  konsekwencjami rozwodu i  separacji. Oddzielenie od przeszłości i  wybór 
przyszłości zakładają zmaganie się z tworzeniem nowej koncepcji siebie, wzmacniają 
niekiedy zrozumienie siebie i umacniają intymne relacje. Separacja i rozwód zmusza-
ją tożsamość do zaangażowania się w pewien otwarty projekt, zakładający koniecz-
ność przebudowania przeszłości i aktywnego kreowania nowej tożsamości. Podkreśla 
się, że relacje pomiędzy jaźnią, społeczeństwem a refleksyjnością mają naturę dyna-
miczną i zachodzi konieczność nieustannego kwestionowania oraz przekształcania 
tradycyjnych wzorów zachowań (Elliot 2007: 54). Można zauważyć, że przemiany 
małżeństwa i rodziny są silnie związane z rynkiem pracy, seksualnością i płcią kul-
turową. Znaczenie mają doświadczenia rodzinne, biograficzne narracje jednostkowe, 
oddziałujące na decyzje rodzinne, gotowość do życia w związku. Giddensowskie ana-
lizy ograniczają się do refleksywnego podmiotu, brak w nich odniesienia do dzieci, do 
rozumienia przez nich rodziny, przeżywania strat rodzinnych, potrzeby bezpieczeń-
stwa i miłości. Egocentryczny – refleksyjny podmiot jest panem siebie i ewentualnie 
terapii małżeńskiej. Z różnorodności współczesnych rodzin wynika problem redefi-
nicji pokrewieństwa (Giddens 2006: 120). 

Shirani, Henwood i Coltart (2012) uważają, że współcześnie musi rozwijać się 
etos intensywnego rodzicielstwa i oczekiwań społecznych wobec rozkwitu kultury ro-
dzicielstwa. W ten etos włączani są przede wszystkim mężczyźni, którzy ze względu 
na swoje zawodowe obciążenia i  rolę żywiciela rodziny byli z  tej kultury wyłącza-
ni. Niestety w swych analizach badacze nie zwracają uwagi na złożoność ponowo-
czesnych konstruktów rodzinnych i  trudności obiektywnych oraz subiektywnych 
w realizowaniu przez ojców nowego etosu rodzicielskiego. Zjawisko intensywnego 
rodzicielstwa lub hiperrodzicielstwa – rodzic koncentruje się na dziecku i na jego 
wychowaniu – jest niezwykle wymagające i  było kierowane przede wszystkim do 
kobiet. Rodzicielstwo takie nie jest łatwe i proste, wymaga poświęcenia, czasu, od-
dania, energii i pieniędzy na wychowanie dziecka. Wyróżnia się tu dwa stanowiska. 
Z jednej strony projekty neoliberalne zakładają wysoką samoświadomość rodziców 
jeśli chodzi o pomyślność, powodzenie, sukcesy dzieci, odpowiedzialne kierowanie 
ich życiem. Rodzice mają wiedzieć, co znaczy złe rodzicielstwo. Z drugiej strony kon-
cepcje intensywnego rodzicielstwa podkreślają ryzyko w podejmowaniu decyzji wy-
chowawczych, działań rodzicielskich, i zachęcają do korzystania z porad ekspertów. 
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Odsłania się w ten sposób ograniczone zaufanie do rodziców i ich decyzji. Należy 
zauważyć, że duży nacisk kładziony jest na zmiany w postawach ojców, rozbudzanie 
ich zaangażowania w aktywne rodzicielstwo. Ustalenia badawcze wskazują bowiem, 
że rodzicielstwo jest mniej intensywne dla mężczyzn niż kobiet. Zaangażowanie 
w sprawy domu, odpowiedzialność rodzicielska pozostają nadal większym wyborem 
dla mężczyzn niż kobiet. Poważnych wyzwań wymaga aktywne rodzicielstwo w po-
rozwodowych, pokohabitacyjnych związkach (i nie tylko), wypracowywanie nowej 
kultury rodzicielskiej, wzoru moralnego rodzicielstwa, zwłaszcza w czasie, gdy pro-
muje się równość płci. 

nasze rodziny – trzy mikrostrukturalne egzemplifikacje
W tym podrozdziale zostaną zobrazowane poniżej trzy przykłady ponowoczesnych 
konstruktów rodzin. Nie są one rzadko spotykane, wprost przeciwnie: są coraz częst-
sze. Rodziny takie żyją obok nas, a najczęściej z nami, są naszymi własnymi grupami. 
Złożone układy rodzinne, które jeszcze 20 lat temu mogły wydawać się nierealne, 
nietypowe, „grzeszne”, a nawet patologiczne, są doświadczeniem naszego życia. Dwa 
przykłady dotyczą rodzin heteroseksualnych, a jeden pary homoseksualnej. 

rysunek 1. konstruowanie więzi i pokrewieństwa – para heteroseksualna 
legenda: 

kohabitacja długookresowa (małżeńska): ewa i Wojtek – podstawowa para systemu rodzinnego
poprzedni związek formalny (ewa i tomasz: mają trójkę dzieci – adama, jana i jacka); (Wojciech 
i Basia: mają dwójkę dzieci – jarka i jakuba)
kolejne małżeństwo Basi, eksmałżonki Wojtka, tym razem z markiem: mają dwójkę dzieci – julię i lecha

Źródło: opracowanie własne

Tomasz Ewa

Adam Jan Jacek

Wojciech Basia Marek

LechJuliaJakubJarek
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Podstawową jednostką analizy jest para kohabitująca: Ewa i  Wojtek, którzy 
uprzednio pozostawali w związkach małżeńskich (Wojtek z Basią, Ewa z Tomkiem) 
– w tych małżeństwach mieli dzieci. Jak wynika z Rysunku 1, połączeni są oni zło-
żonymi więzami ze swoimi uprzednimi partnerami poprzez dzieci ( Jarka i Jakuba 
oraz Adama, Jana i  Jacka) z  tych związków. Układ rodzinny poszerza się, rozrasta 
o relacje z Markiem, aktualnym mężem Basi, która była pierwszą żoną Wojtka, i ich 
wspólnymi dziećmi ( Julka i Lech). Układ rodzinny jest stosunkowo prosty, bowiem 
kohabitująca para, stanowiąca w naszej analizie status ogniskowy (Ewa–Wojtek), nie 
ma wspólnych dzieci. W układzie rodzinnym znajdują się także członkowie ich ro-
dzin pochodzenia.

Tak jak w wielu rodzinach, i w tej więzi biologiczne splatają się z więziami z wy-
boru. Wojtek utrzymuje kontakty z Tomaszem – pierwszym mężem Ewy, ale i no-
wym mężem swej pierwszej żony Basi, Markiem. Również Ewa, jego aktualna part-
nerka, podtrzymuje więzi ze swym pierwszym mężem Tomaszem oraz z poprzednią 
żoną Wojtka Basią i  jej aktualnym mężem Markiem. Więzi te są podtrzymywa-
ne i rozwijane dzięki posiadanym dzieciom, których jest aż siedmioro w  tym sy-
stemie rodzinnym. Stare i  nowe relacje wzajemnie się przeplatają, stanowią jądro 
konstruowanej rodzinności, opierają się na wyborze, nie powinności. Praktykowane 
życie rodzinne pozwala dyskutować o tym, co znaczy rodzicielstwo, ojcostwo, ma-
cierzyństwo w rodzinach zrekonstruowanych, co znaczy być babcią, dziadkiem dla 
niespokrewnionych „wnuków”. Nowe układanki mogą być mniej stałe, bardziej 
płynne, dlatego centralną kategorią specjalnej wagi są negocjacje dotyczące praktyk 
rodzinnych.

Dla współczesnej wielorodzinności znamienne staje się posiadanie licznego ro-
dzeństwa, często przyrodniego, a także „rodzeństwa” spoza więzów krwi. Istotne stają 
się pytania zadawane z punktu widzenia dobra i  interesów dzieci, między innymi 
jak przebiega ich identyfikacja z  rodzicami żyjącymi z kimś innym, jak budowane 
są „rodziny odniesienia”, gdzie zamieszkują, jak traktują ojczyma/macochę/partnera/
partnerkę/biologicznego rodzica, jakie są stosunki pomiędzy rodzeństwem i  inny-
mi dziećmi z układu rodzinnego? Jak wyglądają przykładowo relacje Jarka i Jakuba 
z Adamem, Janem i Jackiem oraz Jarka i Jakuba z Julią i Lechem, a także relacje mię-
dzy Jarkiem, Jakubem i Adamem oraz Julią i Lechem? Więzi mogą się rozrastać dzię-
ki wprowadzaniu nowych elementów rodziny (np. partnerów/partnerek dzieci, gdy 
te osiągną dojrzałość). Mimo że podstawowe pary żyją we własnych gospodarstwach 
domowych, odrębnie prowadzonych, to jednak stanowią rodzinę. Złożone rodziny, 
zwane także wielorodzinami, mają charakter „krzaczasty”, narastają ich nowe „pędy 
i łodygi”. Rodzaj i jakość relacji zależą od poszczególnych elementów tej układanki, 
zwłaszcza dorosłych; istotne zatem, czy będą budować relacje na wzajemnej nie-
nawiści, wrogości, czy koncentrować się na nowej zażyłości, uwzględniającej dobro 
dzieci. 
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Rysunek 2 prezentuje wielorodzinność z  perspektywy doświadczeń młodej 
dziewczyny – nazwijmy ją Zofią (20 lat) (oznaczona jako „Ja”), zdolnej krytycznie 
i refleksyjnie ukazywać swoje złożone relacje rodzinne4. 

Z opisu wynika, że doświadczyła ona w ciągu swego życia obecności wielu part-
nerów/partnerek rodziców i spotkała/spotyka się z dużą liczbą braci i  sióstr dzieci 
pochodzących z różnych związków i znajdujących się w różnym wieku. Jej rodzice 
pozostawali w związku kohabitacyjnym, którego jest ona owocem, a który niestety się 
rozpadł. Ojciec uprzednio pozostawał w związku formalnym z Ewą, zakończonym 
rozwodem, w którym urodziła się jej przyrodnia siostra Karolina, aktualnie zamężna. 
Ewa, pierwsza „formalna” żona ojca, także wcześniej była zamężna i ma z tego związ-
ku syna – Radka. Bardziej skomplikowane jest życie rodzinne matki Zofii. Przed 
związkiem z ojcem Zofii pozostawała w związku formalnym z Jurkiem, w którym 
urodziła się przyrodnia siostra Zofii – Aneta (aktualnie kohabitująca z  Georgi – 
Anglikiem; mają córkę Daisy). Jurek pozostaje teraz w związku z Jagodą, z którą ma 
dwójkę dzieci (Dominikę i Konrada – aktualnie w związku formalnym z Magdą). 
Mama Zofii pozostaje teraz w związku kohabitacyjnym z Arkiem, który był żonaty 
wcześniej z Gosią – mają oni syna Kamila. Gosia po rozwodzie z Arkiem poślubiła 
Jarka, który wcześniej także był żonaty, i ma z poprzedniego związku dwie córki.

Znamienna w tej układance wielorodzinnej jest nie tylko duża liczba związków, 
zarówno formalnych, jak i nieformalnych, ale również ich nietrwałość. Szczególnie 
adekwatne wydają się słowa Kingsleya Davisa (1984), który sformułował socjolo-
giczne prawo dotyczące trwałości rodzin: „rozwód zasila rozwód”. Zatem im więcej 
związków w naszym życiu, tym bardziej są one nietrwałe i towarzyszy im ciągła wy-
miana partnerów. Znaczenia nabiera postawione wcześniej pytanie o sytuację dzieci 
w takich rodzinach, o klimat wychowawczy, wzory rodzicielskie. Biorąc pod uwagę 
wiek dzieci (zakładanie przez nie własnych rodzin/związków o formalnym oraz nie-
formalnym charakterze), należy stwierdzić, że „repartnering” (wymiana partnerów/
partnerek rodzica) odbywał się we wczesnej fazie ich cyklu życia.

Zofia podkreśla, że ona sama pozostaje w satysfakcjonującym ją związku kohabi-
tacyjnym z Mateuszem i podtrzymuje relacje, choć niezbyt częste, to głębokie, zaan-
gażowane, bliskie i serdeczne z szeroką rodziną zaznaczoną w tej konstrukcji. Lepiej 
ocenia związki z ojcem niż z matką, czyni jej wyrzuty za związek z Arkiem, którego 
nie akceptuje. Jeśli chodzi o związki „siostrzane” i „braterskie”, to dobre relacje wią-
żą ją z Anetą – interesuje się jej córeczką Daisy. Zwraca uwagę na liczne konflikty 
i problemy w swojej układance rodzinnej.

4 Opracowanie to powstało na podstawie dyskusji na temat wielorodzin w  trakcie kursu 
„Socjologia rodzin”. Studentka zwróciła mi uwagę, że układy rodzinne są w Polsce bardziej złożo-
ne niż te prezentowane przeze mnie, a treści i praktyki rodzinne dalece odbiegają od stereotypo-
wych monolitycznych i homogenicznych wizji rodziny. Dziękuję jej za zgodę na zaprezentowanie 
jej złożonej rodziny.



58 Krystyna Slany58

rysunek 2. ja i moja rodzina – ponowoczesne pokrewieństwo i więzi rodzinne

Źródło: opracowanie studentki z kursu „socjologia rodzin”

Beata Łaciak (2005: 130), analizując relacje rodzinne na podstawie artykułów 
prasowych, dokumentuje także, że coraz częściej dostrzegana jest ich zmienność, ich 
refleksyjna obieralność. W biografie ludzi wpisane są różnorodne doświadczenia ro-
dzinne, rozwody, kilkakrotne związki/małżeństwa. Łaciak przytacza znamienne eg-
zemplifikacje nowych układów rodzinnych:

Moja znajoma, urządzając u  siebie święta, zaprosiła swojego byłego męża z  jego aktualną 
partnerką, córkę, dzieci, byłego męża córki z jego aktualną żoną i dziećmi z jej poprzedniego 
małżeństwa oraz nowego męża córki i ich dziecko. Podobno było miło. Zresztą miło czy nie 
miło, święta są po to, żeby spotkać się z rodziną, i wartością tego spotkania jest już samo to, że 
mamy kogoś, z kim możemy usiąść do stołu. Kto wie, czy dziś umiejętność trzymania takich 
związków nie jest jedyną szansą na posiadanie dużej rodziny. 

Z pierwszą żoną do dziś łączy mnie przyjaźń, a przede wszystkim z córką, z którą nigdy nie 
utraciłem stałego i dobrego kontaktu. Najważniejsze, że mam fantastyczny kontakt ze swoim 
przyrodnim rodzeństwem, córką i synem z obecnego małżeństwa (ibidem: 131).

Z prowadzonej przez socjolożkę analizy wynika, że nie podnosi się skompliko-
wanych, zagmatwanych i negatywnych w konsekwencjach złożoności relacji rodzin-
nych, chociaż wydają się obecne. Jeśli są wskazywane, to dotyczą przeszłości partnera, 
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zazdrości o poprzedni związek małżeński, kłopotów alimentacyjnych, poczucia winy 
czy wspólnych dzieci (ibidem: 131). Czytelnicy piszą o braku akceptacji dzieci z po-
przednich związków partnerów, niechęci dzieci do nowych partnerów oraz o utrud-
nianiu dzieciom po rozwodzie kontaktów z drugim rodzicem i jego nową rodziną. 
Łaciak podkreśla, że nowe formy rodziny występują coraz częściej, ale radzenie sobie 
z problemami, które generują, nie jest łatwe i wymaga wypracowania nowych wzor-
ców obyczajowych (ibidem).

Związki jednopłciowe/rodziny z wyboru
Rodziny tworzone są, jak już wskazywano, nie tylko na podstawie więzów krwi, bę-
dących konsekwencją relacji seksualnych. Ich fundament to przyjaźń, miłość i emo-
cjonalna bliskość (Mizielińska 2006: 188). Normatywnie określone granice między 
tradycyjnie definiowaną rodziną i nierodziną zacierają się. Coś, co kiedyś nie było 
uznawane za rodzinę, obecnie w społecznym odczuciu wielu ludzi nią jest, choć jak 
podkreśla: „Systemy nakazów i zakazów to sposób na sprawowanie kontroli nad ro-
dzinami, działanie wiedzy/władzy w celu własnego reprodukowania i utrzymywania 
się przy władzy” (ibidem: 187). Granice akceptacji nowych rodzin ciągle się posze-
rzają, praktyki rodzinne zmuszają do refleksji nad parami i życiem w konstruowa-
nych grupach rodzinnych.

Przykład rodziny z wyboru skonstruowanej przez znanego amerykańskiego pisa-
rza Andrew Solomona (autor bestsellerowej książki Far from the Tree; 2012) jest ilu-
stracją żywej tkanki rodzinnej, prawdziwej, konkretnej rodziny. Przykład ten uświa-
damia nam, jak dalece poszerzyły się możliwości kreowania rodzin i  jak jednostka 
może wpływać na rozwój takiego konstruktu. 

Na rysunku 3 przedstawiono ponowoczesny klan rodzinny, który tworzą trzy 
układy rodzinne, w  tym dwa homoseksualne, wzajemnie splecione więzami krwi, 
miłości, przyjaźni przy wykorzystaniu technik reprodukcyjnych – in vitro. Rodzina 
z wyboru jest razem, połączona silnymi więzami emocjonalnymi, chociaż każda wy-
odrębniona część funkcjonuje autonomicznie i  nie podważa niezależności i  praw
innych rodzin. Rodzina rozrasta się i poszerza w ciągu stosunkowo krótkiego czasu.

Główną parą, wokół której ogniskuje się życie rodzinne, jest Andrew i jego part-
ner John. Andrew Solomon pozostaje w związku jednopłciowym zalegalizowanym 
najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w USA w stanie Connecticut. Andrew i John 
są rodzicami George’a, który dzięki metodzie in vitro pojawia się na świecie. Matką 
biologiczną jest Laura, przyjaciółka Johna. Wcześniej John przyczynił się do posia-
dania dzieci: Olivera i Lucy przez parę lesbijek Laurę i Tammy. Andrew jest gejem, 
który, jak sam twierdzi, nigdy nie spodziewał się, że będzie miał dzieci. Teraz on 
i jego mąż mają ich aż czworo. Nauka, przyjaciele i miłość pozwoliły na utworzenie 
nietypowego klanu rodzinnego.
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rysunek 3. rodzina z wyboru andrew solomona (2011)

Źródło: http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/01/30/meet-my-real-modern-family.html (stan 
z 15.08.2011) fot. michael sharkey
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Przemożna chęć posiadania dzieci towarzyszyła Solomonowi od chwili dokona-
nia coming outu i dojrzewała u niego stopniowo. Jego aktualny mąż jest ojcem trójki 
dzieci – John był przyjacielem Laury i Tammy, pary lesbijek, które z racji właśnie 
przyjaźni zrodzonej na gruncie pracy zawodowej poprosiły go, aby został ojcem bio-
logicznym ich dziecka (rodzi się Oliver). Tammy została matką adopcyjną i John nie 
kwestionował jej prawa do wychowania dziecka. Para lesbijek za parę lat ponownie 
poprosiła Johna, aby został dawcą spermy i pomógł przyjaciółkom powtórnie zostać 
rodzicami. W 2004 roku urodziła się Lucy.

Andrew kilka lat przed poznaniem Johna spotkał koleżankę z college’u Blaine, 
która była po rozwodzie i  przeżyła właśnie śmierć matki. W obliczu samotności 
i trudności życiowych sugerował koleżance, że może zostać ojcem biologicznym jej 
dziecka w przypadku, gdyby chciała zostać matką. W 2003 roku Blaine zdecydowała 
się na dziecko z Andrew (pomimo początkowego oporu Johna) i znów skorzysta-
no z  metody in vitro. Blaine w  międzyczasie spotkała swojego partnera życiowe-
go Richarda. W 2007 roku przyszła na świat Little Blaine – jej ojciec biologiczny, 
Andrew, był przy porodzie i potwierdził formalnie ojcostwo, a jego ojciec Howard 
poczuł się szczęśliwym dziadkiem.

Głębokie pragnienie posiadania własnego dziecka przez Andrew, dziecka, które 
będzie wychowywane przez niego i Johna, zostało spełnione dzięki Laurze (zosta-
ła matką surogatką). Laura dała możliwość zostania rodzicami przyjaciołom w za-
mian za wcześniejszy dwukrotny dar macierzyństwa (ojcem biologicznym jej dzieci 
jest John). Relacje z Laurą były wynikiem nie tylko biologii, ale i emocji i przyjaźni. 
Wszyscy członkowie prezentowanego klanu rodzinnego, wraz z  Oliverem i  Lucy, 
oczekiwali przyjścia na świat nowego potomka. W 2009 roku urodził się oczekiwany, 
wymarzony George; dziecko „odbierał” John, a Andrew przeciął pępowinę. Rodzina 
ukonstytuowała się biologicznie, symbolicznie i prawnie. 

Taka właśnie rodzina czyni Andrew Solomona szczęśliwym, pełnym radości, 
a dzieci zmieniają pozytywnie jego świat, umacniają więzi z Johnem i innymi człon-
kami „klanu”. W opiece nad dziećmi uczestniczy cały „klan” rodzinny, reprezentujący 
różne pokolenia (np. ojciec Solomona). Solomon podkreśla, że szczęśliwe rodziny 
są takie same, niezależnie od orientacji płciowej. Jednakże pewne grupy społeczne są 
oburzone i zniesmaczone, kiedy Andrew głośno mówi, że kocha swoje dzieci i swoją 
rodzinę. Kiedy postawy takie manifestuje jego brat, mówiąc, że kocha żonę i dzieci, 
wszyscy są zachwyceni i  życzliwie nastawieni. Z powodu dezakceptacji społecznej 
i niemożności okazywania swych uczuć rodzicielskich i małżeńskich Solomon czu-
je się jak Kolumb na „nieznanej ziemi miłości”. Jego rodzina jest odrzucana przez 
najbliższych, w tym przez rodzinę Johna, bowiem naruszyli oni chrześcijańskie war-
tości, a ich życie uwłacza godności, randze instytucji rodziny, pomniejsza jej wartość. 
Reprezentanci rodzin z wyboru uważają, że jest zupełnie inaczej, że dodają coś swoją 
„potrójną rodziną” do świata rodzin, nie rywalizują, ale właśnie dodają.
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Jednak ogromna liczba uprzedzeń, dyskryminacja, która dotyka rodziny lesbij-
skie i gejowskie, utrudniają im czerpanie radości z posiadania dzieci, prowadzenia 
i praktykowania życia rodzinnego. Podstawowym problemem wysuwanym podczas 
większości dyskusji na temat rodzicielstwa w związkach osób jednej płci jest wpływ 
orientacji rodziców na rozwój dziecka, a dokładniej na trzy aspekty związane z jego 
rozwojem: 1) charakter orientacji seksualnej i spójność tożsamości płciowej dziecka, 
2) trudności w kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem spowodowane brakiem ak-
ceptacji, 3) trudności emocjonalne w relacjach intymnych (Patterson 1995). 

 Teza pracy Andrew Solomona jest dla jednych kontrowersyjna, dla innych prze-
łomowa: podtrzymywania tradycyjnego modelu rodziny nie należy uznawać już za 
działanie konserwatywne, ale raczej za regresywne, powstrzymujące rozwój rodzin. 
Zmiany w konstruowaniu rodzin potoczyły się szybko, a za konkretnymi praktykami 
następuje w wielu krajach zmiana opinii społecznej i prawa.

podsumowanie

Różnorodność współczesnych rodzin rodzi problem redefinicji pokrewieństwa 
(Giddens 2006: 120), określania więzi i powiązań oraz zobowiązań w świecie zło-
żoności rodzin, wielorodzinności. Nie jest to cecha tylko rodzicielstwa gejów i les-
bijek, rodzin z wyboru. Obecnie wiele rodzin jest rekonstruowanych na podstawie 
poprzednich małżeństw, w których pokrewieństwo musi być negocjowane między 
dziećmi z poprzedniego związku a „macochą” czy „ojczymem”. Znaczenia nabierają 
więzi rodzinne i praktyki rodzicielskie, na czoło wysuwają się nie tylko oczekiwania 
pary, ale i ich dzieci oraz negocjowanie praktyk rodzinnych w związkach, które za-
wiązują się i rozpadają.

Kręgi bliskich przyjaciół zwane rodziną z wyboru, zastępujące funkcje emocjonal-
ne, niedostarczane przez rodzinę biologiczną, dotyczą także osób heteroseksualnych. 
Agata Stanisz (2010b) podkreśla, że: „Rodzina dziś przeżywana jest raczej jako sieć 
bliskości niż siatka krewnych i powinowatych. (…) Fundament tradycyjnej rodzinno-
ści został podważony i w związki typu rodzinnego wchodzi się również z »obcymi« 
osobami. Ludzie szukają przede wszystkim wsparcia emocjonalnego, poczucia blisko-
ści, i  to niekoniecznie w  »podstawowej komórce społecznej«”. Jak zauważa Joanna 
Mizielińska, więzy krwi zastępowane więzami społecznie skonstruowanymi pokazują 
osłabienie zarówno patriarchatu, jak i matriarchatu. Nowe rodziny nie przeciwstawiają 
się więziom biologicznym konstytuowanym naturalnie, ale dzięki wykorzystaniu m.in. 
nowych technologii reprodukcyjnych poszerzają drogi ich tworzenia. 

Nową perspektywę w badaniu życia rodzinnego (nie tylko osób nieheteroseksu-
alnych) przyjęła brytyjska socjolożka Janet Finch (2007). Wychodzi ona z założenia, 
że współczesne rodziny nie tyle nimi „są” (‘being’ a family), ile podlegają procesowi 
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ciągłego ich „tworzenia” (‘doing’ a family). Bezzasadne wydaje się zatem traktowanie 
rodziny jako struktury. Postuluje ona zastąpienie tej definicji przez rozumienie ro-
dziny jako zbioru działań (sets of activities), które nazywa praktykami rodzinnymi. 
Badaczka idzie nawet dalej i tworzy pojęcie „manifestowania” rodziny (‘displaying’), 
które jest procesem, obok tworzenia rodziny, równie istotnym. Proces ten wpisuje się 
także w szerszy dyskurs performatywny obecny we współczesnych naukach huma-
nistycznych. Manifestowanie rodziny to praktyki, które mają na celu umieszczenie 
rodziny w rzeczywistości społecznej. Nie jest bowiem oczywiste, kto nią jest, skoro 
jest ona dziś tak bardzo elastycznym tworem (Kocot 2011). Jak zauważa wielu ba-
daczy (za: Szlendak 2010: 398), na naszych oczach powstają rodziny negocjowalne, 
obieralne i zmultiplikowane.
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